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Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen

2019-08-15

Dnr KS 2019-548

Kommunstyrelsen

Linköping FC:s fadderakademi, finansiering 2019-2021
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Linköping FC:s verksamhet fadderakademi beviljas medel för åren 20192021. För år 2019 med 400 tkr och för åren 2020 och 2021 med 500 tkr per
år.
2. Kultur- och fritidsnämndens budgetram utökas med 400 tkr för 2019 och
med 500 tkr för 2020 och 500 tkr för 2021, som finansieras med
kommunstyrelsens resursmedel.
3. Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att teckna en
överenskommelse med Linköping FC avseende föreningens fadderakademi
för åren 2019-2021.
Ärende
Efter UEFA Dam EM 2013 startade Östergötlands Fotbollsförbund (ÖFF),
Linköping FC (LFC) och Linköpings kommun en fotbollsfond för att
tillsammans stärka dam- och flickfotbollen i Östergötland. Projektet initierades
av ÖFF och beslutades av kommunstyrelsen.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC
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Denna satsning resulterade bland annat i ett fadderprojekt som numer går under
namnet fadderakademin. Fadderakademin innebär bland annat att elitspelarna i
LFC agerar faddrar till alla flicklag i Linköpings kommun vilket innebär att
elitspelarna besöker flicklagen på deras träningar. Alla Linköpings flicklag blir
också årligen inbjudna till LFC Night där de bland annat får träna med LFC på
Linköping Arena. De senaste åren har det varit över 700 spelare och cirka 100
ledare på plats.
Sedan starten 2014 har Linköpings kommun, via kommunstyrelsen, finansierat
LFC:s fadderakademi med cirka 300 tkr per år. För 2019 har Linköpings FC:s
fadderakademi hanterats inom Kultur- och fritidsnämndens utvecklingsbidrag.
Kultur- och fritidsnämnden har för 2019 redan beviljat Linköping FC: s
fadderakademi 100 tkr (2019-05-23 § 79). Kommunstyrelsen föreslås därför
besluta att utöka kultur- och fritidsnämndens budgetram för att finansiera LFC:
s fadderakademi med 400 tkr för 2019 samt 500 tkr per år för åren 2019-2020.
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Finansiering av utökad av budgetram för 2019-2021 till Kultur- och
fritidsnämnden görs med kommunstyrelsens resursmedel.
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslås också få i uppdrag att teckna en
överenskommelse med Linköping FC avseende föreningens fadderakademi för
åren 2019-2021. Överenskommelsen kommer att formuleras som ett
tjänsteköp.
__________
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Kommunala mål
Kommunfullmäktiges mål för 2019 anger bland annat:
Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv
Samråd
Samråd har skett med Kultur- och fritidsförvaltningen som tillstyrker förslag
till beslut.
Jämställdhet
Jämställdhet och jämlikhet ska genomsyra idrotten. Medborgare ska utifrån
behov och intressen ha likvärdiga förutsättningar att utöva idrott och motion.
Tillgänglighet, bemötande och kunskaper om pojkars och flickors olika
förutsättningar beaktas i alla idrottspolitiska frågor.
Linköping FC:s fadderverksamhet skapar förutsättningar för flickor att både få
utbildning, stöttning och förebilder inom fotbollen.
Uppföljning och utvärdering
Linköping FC: s fadderakademi kommer årligen att skriftligen utvärderas och
följas upp till kommunstyrelsen.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Beslutet skickas till:
Linköping FC
Kultur- och fritidsnämnden

