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Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidsförvaltningen
Martin Averhed

2021-05-18

Dnr KOF 2021-120

Kultur- och fritidsnämnden

Fördelning av tider på kommunala konstgräsplaner
Förslag till kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Förslag på fördelningsprinciper för bokning av tider på kommunala
konstgräsplaner godkänns och börjar gälla från och med 2020-06-17.
2. Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att återkomma med
uppföljning av fördelningsprinciperna till kultur- och fritidsnämnden under
våren 2022.
Ärende
Tillsammans med föreningsbidrag och anläggningar är fördelning av tider i
kommunala idrottsanläggningar ett av kommunens viktigaste styrmedel för att
skapa rättvisa förutsättningar för idrott och fysisk aktivitet.
Nuvarande grundprinciper för fördelning av tider på kommunens
fotbollsanläggningar har inte, förutom vissa mindre justeringar, reviderats
sedan 1999. Tidigare riktlinjer fastställdes då Linköpings kommun endast hade
en konstgräsplan som i första hand nyttjades för seniorfotboll. Då prioriterades
tiderna efter respektive förenings serietillhörighet. Idag har Linköpings
kommun ett antal konstgräsplaner som nyttjas i hög grad av både ungdomsoch seniorfotboll.
Kultur- och fritidsförvaltningen har tillsammans med RF- SISU Östergötland
och Linköpings Idrottsförbund arbetat fram nya principer för fördelning av
tider på kommunala fotbollsanläggningar med konstgräs.
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Syftet med förändringarna är bland annat att skapa en mer rättvis fördelning, få
bättre kontroll på hur och av vem kommunens konstgräsplaner bokas samt att
effektivisera nyttjandet av anläggningarna.
Tidfördelningen för vissa anläggningar har tidigare hanterats av Linköpings
Idrottsförbund på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden. Sedan 2020 hanteras
fördelningen av Kultur- och fritidsförvaltningen i samverkan med RF- SISU
Östergötland och Linköpings Idrottsförbund.
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De nya fördelningsprinciperna innebär bland annat att varje enskild förening
ansöker om tider, att de i samband med ansökan också meddelar lag, ålder och
kön, att föreningen inte per automatik har företräde till föregående års tider
samt större anpassningar av anläggning utifrån ålder och antal deltagare.
Kultur- och fritidsnämnden föreslås godkänna förslag på fördelningsprinciper
för bokning av tider på kommunala konstgräsplaner.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Fördelning av tider på kommunala fotbollsanläggningar, 2021-06-03
Fördelning av tider på kommunala fotbollsanläggningar
Bilaga – Tidsfördelning för bokning av konstgräsplaner
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Bakgrund
Tillsammans med föreningsbidrag och anläggningar är fördelning av tider i
kommunala idrottsanläggningar ett av kommunens viktigaste styrmedel för att
skapa rättvisa förutsättningar för idrott och fysisk aktivitet.
Nuvarande grundprinciper för fördelning av tider på kommunens
fotbollsanläggningar har inte, förutom vissa mindre justeringar, reviderats
sedan 1999. Tidigare riktlinjer fastställdes då Linköpings kommun endast hade
en konstgräsplan som i första hand nyttjades för seniorfotboll. Då prioriterades
tiderna efter respektive förenings serietillhörighet. Idag har Linköpings
kommun ett antal konstgräsplaner som nyttjas i hög grad av både ungdomsoch seniorfotboll.
Kultur- och fritidsförvaltningen tillsammans med RF- SISU Östergötland och
Linköpings Idrottsförbund arbetat fram nya principer för fördelning av tider på
kommunala fotbollsanläggningar med konstgräs.
Syftet med förändringarna är bland annat att skapa en mer rättvis fördelning, få
bättre kontroll på hur och av vem våra anläggningar bokas samt att
effektivisera nyttjandet av kommunens fotbollsanläggningar.
Följande större förändringar föreslås avseende fördelning av tider på
kommunens konstgräsplaner:
-

Fördelningen av tider hanteras av Kultur- och fritidsförvaltningen i
samverkan med Linköpings Idrottsförbund och RF- SISU Östergötland.

-

Respektive förening ansöker om tider på kommunala konstgräsplaner.

-

I ansökan ska respektive förening fylla i antal timmar, vilket lag/grupp,
ålder, kön och önskemål om anläggning.

-

Hänsyn ska, i möjligaste mån, tas till lokala geografiska förutsättningar
då det gäller barnverksamhet upp till 12 år.

Kultur- och fritidsnämnden föreslås godkänna förslag på fördelningsprinciper
för bokning av tider på kommunala konstgräsplaner.
Ekonomiska konsekvenser
Nya fördelningsprinciper för bokning av kommunala konstgräsplaner påverkar
inte kultur och fritidsnämndens budget.
Kommunala mål
Kultur- och fritidsnämndens mål för 2021 anger bland annat följande:
Ett mångfasetterat kultur-, fritids- och idrottsliv
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Mötesplatser och anläggningar upplevs trygga och välkomnande
Ett synligt kultur-, fritids- och idrottsliv
Koppling till det idrottspolitiska programmet Aktiv hela livet:
Att erbjuda rättvisa, jämställda och inkluderande principer för fördelning av
tider går helt i linje med kommunens idrottspolitiska program med det
övergripande syftet att erbjuda alla möjlighet till fysisk aktivitet. Att ta fram
nya riktlinjer för fördelning av tider är också en aktivitet i det idrottspolitiska
programmets handlingsplan.
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. Ett av syftet
med förslaget på fördelning av tider i kommunala tävlingshallar är att få en mer
rättvis och jämställd fördelning av tider.
Samråd
Samråd har skett med Linköpings Idrottsförbund och RF- SISU Östergötland
som tillstyrker förslag tillbeslut.
Uppföljning och utvärdering
Kultur- och fritidsförvaltningen återkommer till kultur- och fritidsnämnden
med uppföljning under våren 2022.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt MBL 19 § genomfördes 2021-06-01

Kultur- och fritidsförvaltningen

Karin Olanders
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Beslutet skickas till:
Lokalbokningen
RF-SISU Östergötland
Linköpings Idrottsförbund

