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Dnr KOF 2020-152
Dnr KS 2020-704

Kultur- och fritidsnämnden

Tillfälligt stöd till elitidrotten 2020, återrapport
Förslag till kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Återrapportering av tillfälligt elitstöd 2020 godkänns.
Ärende
Pandemin har slagit hårt mot kommunens elitidrott med bland annat stora
kostnader, uteblivna intäkter och en osäker sponsormarknad. Därför beslutade
kommunstyrelsen i oktober 2020 (2020-10-06, § 272) om att ett tillfälligt stöd
till elitidrotten med 5 000 000 kr för 2020 införs. Kultur- och fritidsnämndens
budgetram för år 2020 utökades med 5 000 000 kr som finansieras med
ianspråktagande av kommunstyrelsens resursmedel.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

För att få ett så rättvist stöd som möjligt fick samtliga föreningar som bedriver
elitidrott ett tillfälligt elitidrottstöd under 2020 då alla föreningar med
elitverksamhet drabbats av pandemin. Kriterierna var att det ska vara en RFansluten idrottsförening med minst 30 000 aktiva på nationell nivå. Föreningar
ska ha lag i högsta nationella seniorserien alternativt svensk mästerskapsnivå,
senior topp 10 (individuella idrotter). I det tillfälliga elitstöd som betaldes ut
under 2020 var arenaidrotterna extra prioriterade och fick stöd i relation till
redovisade intäktsbortfall och extraordinära kostnader, hänsyn togs till
eventuella statliga stöd. De föreningar som beviljades stöd erhöll ett stöd per
elitaktiv. Eftersom kvinnors idrottande generellt sett ges sämre förutsättningar
och att de därmed drabbas extra hårt av pandemin, fick föreningar med
damelitidrott ett extra stöd.
Samtliga 17 föreningar har nu inkommit med en uppföljning hur medlen har
använts eller planeras att användas.
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden i sin
beredning till kommunstyrelsen tillstyrka förslaget till beslut.
__________
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Uppföljning
Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2020 (2020-10-06, § 272) om ett
tillfälligt stöd om 5 000 000 kr till Linköpings bidragsberättigade
elitidrottsföreningar. Det tillfälliga elitstödet 2020 fördelades enligt följande:
Förening
CK Hymer
LASS
Landeryd GK
Linköping Fältrittklubb
Linköpings Golfklubb
LGIF (Friidrott)
Linköping City
Linköping FC
Linköping VC
Linköpings Konståkningsförening
Linköpings Orienteringsklubb
Linköpings Budoklubb
Linköpings Jolleseglarklubb
Linköpings Skytteförening
Linköpings Motorsällskap
Linköpings Innebandyförening
Linköping HC
Summa

Stöd
50 000,00 kr
240 000,00 kr
60 000,00 kr
140 000,00 kr
10 000,00 kr
50 000,00 kr
350 000,00 kr
1 415 000,00 kr
450 000,00 kr
50 000,00 kr
80 000,00 kr
20 000,00 kr
20 000,00 kr
40 000,00 kr
110 000,00 kr
600 000,00 kr
1 315 000,00 kr
5 000 000,00 kr

CK Hymer
Det tillfälliga stödet har använts för att skapa mer jämställda förutsättningar
mellan föreningens dam- och herrsektion. Det relativt nya elitdamlaget
kommer med hjälp av stödet att få bättre möjligheter till träningssamlingar,
bättre utrustning och material samt möjlighet till bättre transporter och boende i
samband med tävlingar/samlingar.
Linköpings Allmänna Simsällskap (LASS)
Medlen kommer att användas för att, trots ökade kostnader och mindre
intäkter, säkerställa kvalitativ träning för föreningens tävlingsverksamhet.
Stödet kommer även kunna delfinansiera ökade kostnader för lokaler och
bassängyta då föreningen tvingats anpassa verksamheten med anledning av
pandemin.
Landeryds Golfklubb
Föreningen har öronmärkt medlen för föreningens satsning på en jämställd golf
och deras strävan efter att få in fler flickor/kvinnor i föreningen. Det extra
stödet kommer att användas för olika satsningar och aktiviteter i detta
jämställdhetsarbete.
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Linköpings Fältrittklubb
Föreningen har, eller planerar, att använda det extra stödet till att utveckla
verksamheten genom bland annat komplettering av utrustning, utvecklade
träningsmöjligheter och tävlingar samt möjliggöra subventionerade
tävlingsavgifter och klubbkläder. Det extra stödet möjliggjorde också att
föreningen vågade arrangera en stor nationell hopptävling våren 2021.
Linköpings Golfklubb
Stödet har använts till föreningens ungdomsverksamhet genom att bland annat
kunna erbjuda sommarlovsträning med professionella tränare under 2021.
LGIF (friidrott)
Föreningen avser att använda de det extra stödet till ett prestationsbundet
individuellt träningsstöd till föreningens elitaktiva medlemmar. Stödet ska
bland annat kunna användas till träningsavgift, kläder, kursavgifter och olika
behandlingar.
FC Linköping City
Då föreningen haft kostnader men betydligt mindre intäkter har stödet
möjliggjort finansiering av bland annat bokningsavgifter, domarersättningar
och material.
Linköpings Fotboll Club (LFC)
Stödet har använts för att säkerställa att föreningens elit- och
akademiverksamhet kan fortskrida. På grund av pandemin har föreningen haft
mindre intäkter men fortsatta kostnader. Det extra stödet har möjliggjort för
föreningen att ändå klara av sina kostnader.
Linköping Volleyboll Club (LVC)
Stödet har möjliggjort för föreningen att erbjuda sitt damelitlag trafiksäkra
resor till bortamatcher genom att abonnera en buss. Föreningen har också
kunnat erbjuda spelarna lunch i samband med bortamatcherna.
Linköpings Konståkningsförening
Föreningen har med hjälp av det extra stödet erbjudit elitåkarna extra
smittsäkra träningsmöjligheter med så tävlingslika inslag som möjligt.
Linköpings Orienteringsklubb
Föreningen har, tack vare det extra stödet, möjliggjort för föreningens
elitlöpare att delta i Corona-anpassade värdetävlingar, där smittsäkert resande
och boende medförde extra kostnader. Föreningen har också kunnat genomföra
extra och anpassade träningar då många ordinarie träningar ställts in. En del av
stödet kommer också användas för att möjliggöra deltagande på VM- tester för
föreningens två kvinnliga elitorienterare.
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Linköpings Budoklubb
Föreningen avser att använda det extra stödet till utbildning för utövare och
instruktörer med fokus på träningsformer som går att genomföra på ett
smittsäkert sätt. Föreningen planerar också att investera i en boxningsring för
att kunna träna under tävlingslika former.
Linköpings Jolleseglarklubb
Föreningen har anpassat verksamheten för att kunna erbjuda aktiviteter på ett
smittsäkert sätt. Detta har resulterat i att fler ledare har varit aktiva vilket
resulterat i högre kostnader för ledararvoden. Föreningens seglarskola fick
också anpassas vilket medförde högre kostnader. Föreningen genomförde
under 2020 en SM- tävling med betydligt färre deltagare än vanligt vilket
resulterade i mindre intäkter än budgeterat.
Linköpings Skytteförening
Föreningen har haft bibehållna eller ökade kostnader men betydligt lägre
intäkter. Det extra stödet har möjliggjort för föreningen att kunna täcka sina
kostnader.
Linköpings Motorsällskap
Föreningen har använt delar av de extra medlen för att stötta föreningens
kvinnliga elitåkare genom ett stöd för till exempel resor och material.
Resterande medel kommer att användas till träningsläger och tränare för
säsongen 2021.
Linköpings Hockey Club (LHC)
Föreningen har haft betydligt mindre intäkter, både från bredd- och
elitverksamheten. Det gäller framförallt minskade publikintäkter, osäkra
sponsoravtal, minskad försäljning, uteblivna intäkter från cuper etc. Det extra
stödet har därför bidragit till att delvis kunna täcka föreningens kostnader.
Linköpings Innebandyklubb
Föreningens elitverksamhet är beroende av publik- och marknadsintäkter. Båda
dessa intäktsposter har varit betydligt mindre än vanligt. Det extra stödet har
använts för att kunna säkerställa att föreningen kan ha elitverksamhet för
säsongen 2020-2021, till exempel genom att kunna betala ut spelarlöner för att
kunna behålla spelare.
Ekonomiska konsekvenser
Det tillfälliga elitstödet har finansierats genom en utökad ram till kultur- och
fritidsnämnden genom ianspråktagande av kommunstyrelsens resursmedel
enligt beslut i kommunstyrelsen 2020-10-06, § 272.
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Kommunala mål
Kommunfullmäktiges mål för 2020 anger bland annat följande:
Ett Linköping med rikt kultur-, fritids- och idrottsliv
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Jämställdhet handlar om att alla, oavsett kön, ska ha samma möjligheter och
rättigheter att forma samhället och sina egna liv och förutsätter en jämn
fördelning av makt och inflytande. Inom idrottsrörelsen ska alla ha rätt att vara
med som utövare och kön ska inte utgöra någon begränsning.
Jämställdhet ska genomsyra idrotten. Kommuninvånare ska utifrån behov och
intressen ha likvärdiga förutsättningar att utöva idrott och motion.
Tillgänglighet, bemötande och kunskaper om pojkars och flickors olika
förutsättningar ska alltid beaktas.
Eftersom kvinnors idrottande generellt sett ges sämre förutsättningar och att de
därmed drabbas extra hårt av pandemin, fick föreningar ett extra tillfälligt
elitstöd om 10 tkr per elitidrottande kvinna. Totalt gav det nästan 1 miljon extra
till de elitidrottande kvinnorna.
Samråd
Samråd har skett med Kultur- och fritidsförvaltningens ekonomichef som inte
har något att erinra.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.
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