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Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidsförvaltningen
Martin Averhed och Malin Forsling-Parborg

2022-04-12

Dnr KOF 2022-34

Kultur- och fritidsnämnden

Trygghetsskapande insatser i Ryd, Berga och
Skäggetorp, riktlinjer för stöd
Förslag till kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Reviderade bidragsregler för barn- och ungdomsföreningar inom idrottsoch fritidsområdet godkänns.
2. Reviderade bidragsregler för ideella föreningar inom kulturområdet samt
barn och ungdom godkänns.
3. De reviderade reglerna gäller från och med 2022-05-01.
4. Prioriterade målgrupper för idéburet offentligt partnerskap (IOP) är barn
och ungdomar. Det idéburna offentliga partnerskapet ska avse områdena
Ryd, Berga och Skäggetorp.
5. Kultur- och fritidsdirektören får i uppdrag att återrapportera stödet till
kultur- och fritidsnämnden i april 2023.
Ärende
Kultur- och fritidsnämnden beslutade i mars 2022 (2022-03-17, § 20) om en ny
stödform som innefattar föreningsbidrag samt idéburet offentligt partnerskap
(IOP) riktade till trygghetsskapande insatser i Ryd, Berga och Skäggetorp.
Vidare fick kultur- och fritidsdirektören i uppdrag att återkomma med förslag
på förutsättningar för stödformen.
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram riktlinjer för hur detta stöd ska
hanteras och föreslår att bidraget för trygghetsskapande insatser sker inom
ramen för kultur- och fritidsnämndens befintliga regelverk för föreningsbidrag.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Regelverket för bidrag till trygghetsskapande insatser i Ryd, Berga och
Skäggetorp sammanfattas enligt följande:


Bidraget kan sökas av bidragsberättigade föreningar.



Bidraget kan sökas vid två tillfällen per år – 25 januari och 25 augusti.



Bidrag kan betalas ut till föreningar som vill genomföra aktiviteter som
bidrar till ökad trygghet i stadsdelarna Ryd, Berga och Skäggetorp.

2 (5)



De trygghetsskapande insatserna ska ske i de geografiska områdena
Ryd, Berga eller Skäggetorp.



De bidragsberättigade insatserna ska bidra till att skapa meningsfulla,
inkluderande, jämställda och trygga aktiviteter för invånarna i de
utsatta områdena och gå i linje med de idrottspolitiska- och
kulturpolitiska programmen.



Insatser riktade till barn- och ungdomar kommer att prioriteras.

Inom ramen för stöd till trygghetsskapande insatser finns också möjlighet för
föreningar och andra organisationer att ansöka om ett idéburet offentligt
partnerskap (IOP) där insatserna i första hand ska riktas till barn och
ungdomar. Det idéburna offentliga partnerskapet ska avse områdena Ryd,
Berga och Skäggetorp. Detta hanteras i enlighet med Linköpings kommuns
fastställda riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap, dessa bifogas för
kännedom.
Kultur- och fritidsnämnden föreslås godkänna reviderade bidragsregler för
barn- och ungdomsföreningar inom idrotts- och fritidsområdet samt reviderade
bidragsregler för ideella föreningar inom kulturområdet samt barn och ungdom.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Trygghetsskapande insatser i utsatta stadsdelar, riktlinjer för stöd, 2022-0412
Bilagor: Bidragsregler för ideella föreningar inom kulturområdet samt barn och ungdom från
och med 2022-01-01
Bidragsregler för barn- och ungdomsföreningar inom idrotts- och fritidsområdet från och med
2020-01-01
Idéburet offentligt partnerskap – idéburna aktörer i välfärden, Antaget av kommunstyrelsen
2017-01-17, § 29
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Bakgrund
I kommunfullmäktiges budget för 2022 med plan för 2023-2027 (KF 2021-0928, § 411) finns ett kommungemensamt strategiskt utvecklingsuppdrag som
innebär att samtliga nämnder, inom ramen för sitt basuppdrag, ska vidta
åtgärder för att minska segregation och bidra till samordningen av kommunens
insatser avseende segregation och trygghetsskapande åtgärder.
Kommunstyrelsen beslutade i december 2021 (KS 2021-12-14, § 394) om en
tilläggsbudget, där kultur- och fritidsnämnden tilldelades medel för
trygghetsskapande insatser. Insatserna innefattade bland annat ökat samarbete
med föreningslivet.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade i februari (KOF 2022-02-17, § 4) att
avsätta medel till en stödform i kultur- och fritidsnämndens internbudget från
och med 2022.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade i mars 2022 (2022-03-17, § 20) om en ny
stödform som innefattar föreningsbidrag samt idéburet offentligt partnerskap
(IOP) riktade till trygghetsskapande insatser i Ryd, Berga och Skäggetorp.
Vidare fick kultur- och fritidsdirektören i uppdrag att återkomma med förslag
på förutsättningar för stödformen.
Alla har rätt till en meningsfull fritid, oavsett bakgrund, bostadsområde och
socioekonomiska förutsättningar. Ett rikt utbud av aktiviteter är ett viktigt
verktyg för att bryta utanförskap, öka jämställdheten, skapa trygghet och bidra
till en bättre folkhälsa.
I Linköping finns områden där deltagandet i föreningsaktiviteter är betydligt
lägre än i andra områden, detta gäller framförallt stadsdelarna Berga, Ryd och
Skäggetorp. En ny stödform möjliggör för aktörer att söka medel för att arbeta
med trygghetsskapande insatser i dessa områden.
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram riktlinjer för hur detta stöd ska
hanteras och föreslår att bidraget för trygghetsskapande insatser sker inom
ramen för kultur- och fritidsnämndens befintliga regelverk för föreningsbidrag.
Regelverket för bidrag till trygghetsskapande insatser i Ryd, Berga och
Skäggetorp sammanfattas enligt följande:


Bidraget kan sökas av bidragsberättigade föreningar.



Bidraget kan sökas vid två tillfällen per år – 25 januari och 25 augusti.



Bidrag kan betalas ut till föreningar som vill genomföra aktiviteter som
bidrar till ökad trygghet i stadsdelarna Ryd, Berga och Skäggetorp.
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De trygghetsskapande insatserna ska ske i de geografiska områdena
Ryd, Berga eller Skäggetorp.



De bidragsberättigade insatserna ska bidra till att skapa meningsfulla,
inkluderande, jämställda och trygga aktiviteter för invånarna i de
utsatta områdena och gå i linje med de idrottspolitiska- och
kulturpolitiska programmen.



Insatser riktade till barn- och ungdomar kommer att prioriteras.

De fullständiga reglerna finns i kultur- och fritidsförvaltningens reviderade
regelverk för bidrag som bifogas ärendet. Revideringarna är markerade med
gult.
Inom ramen för stöd till trygghetsskapande insatser finns också möjlighet
föreningar och andra organisationer att ansöka om ett idéburet offentligt
partnerskap (IOP) där insatserna ska riktas till barn och ungdomar i Ryd, Berga
eller Skäggetorp. Detta hanteras i enlighet med Linköpings kommuns
fastställda riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap.
Kultur- och fritidsnämnden föreslås godkänna reviderade bidragsregler för
barn- och ungdomsföreningar inom idrotts- och fritidsområdet samt reviderade
bidragsregler för ideella föreningar inom kulturområdet samt barn och ungdom.
Ekonomiska konsekvenser
Finansiering sker genom ianspråktagande av medel avsatta för stöd till
trygghetsskapande insatser. Medlen för trygghetsskapande insatser innebär en
ramökning i kultur- och fritidsnämndens budget, vilket möjliggör mer
långsiktiga insatser inom nämndens ram.
Kommunala mål
Kultur- och fritidsnämndens mål för 2022 anger bland annat följande:
Ett mångfasetterat kultur-, fritids- och idrottsliv
Mötesplatser och anläggningar upplevs trygga och välkomnande
Ett synligt 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. En förutsättning för att erhålla stöd för
trygghetsskapande insatser i de utsatta områdena är att de genomförs med ett
tydligt jämställdhetsperspektiv.
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Samråd
Samråd har skett med Kultur- och fritidsförvaltningens ekonomichef som inte
har något att erinra.
Uppföljning och utvärdering
Kultur- och fritidsdirektören får i uppdrag att återrapportera stödet till kulturoch fritidsnämnden i april 2023.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt § 19 MBL har genomförts 2022-04-05.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
-

