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Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidsförvaltningen
Martin Averhed

2021-03-01

Dnr KOF 2021-50

Kultur- och fritidsnämnden

LFC- fadderakademi uppföljning 2020 och beslut för 2021
Förslag till kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Inkommen uppföljningsrapport gällande Linköpings FC:s Fadderakademi
för 2020 godkänns.
2. Linköpings FC erhåller 500 tkr för Fadderakademin år 2021.
Ärende
Kommunstyrelsen beslutade 2018 om fortsatt finansiering av LFC:s
fadderakademi med 500 tkr per år för 2019-2021 (KS 2019-09-03 § 270).
LFC har nu inkommit med en uppföljningsrapport för verksamhetsåret 2020.
Fadderverksamheten är fortfarande lyckosam och uppskattad även om 2020
blev ett annorlunda är med anledning av coronapandemin.
Under 2020 besöktes 87 flicklag. Med anledning av coronapandemin kunde
inte LFC Night genomföras under 2020 och deltagande spelare har heller inte
kunnat gå på LFC: s hemmamatcher. LFC uppfattar dock att LFC- spelarnas
besök till de olika flicklagen har haft ännu större betydelse detta annorlunda år.
Sedan Fadderakademin startades har antalet registrerade flickspelare och
flicklag ökat i Linköping och fadderakademin involverar totalt cirka 2000
flickor.
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Kultur- och fritidsnämnden föreslås godkänna inkommen uppföljningsrapport
avseende fadderakademin för verksamhetsåret 2020 samt att föreningen
erhåller 500 tkr för år 2021.
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Bakgrund
Linköping FC:s fadderakademi initierades 2014 tillsammans med Linköpings
kommun och Östergötlands Fotbollsförbund och innebär att spelare från LFC
agerar faddrar till kommunens olika fotbollsföreningar som har dam- och
flickverksamhet. Fadderakademin innefattar dels att LFC- spelare åker ut till
olika flickfotbollslag och är med på lagens träningar, möjlighet för flicklag att
besöka LFC i deras träningsmiljö, utbildningsinsatser samt deltagande i LFCnight där lagen bjuds in till Linköping Arena för en fotbollsfest tillsammans
med LFC:s elitlag.
Inom ramen för fotbollsfonden beslutade kommunstyrelsen om fortsatt
finansiering av fadderakademin under 2015-2016. I samband med
Östergötlands Fotbollsförbunds 100-årsjubileum 2017 beviljades LFC 300 000
kr för verksamheten. (KS 2017-04-04 § 156).
Kommunstyrelsen beslutade 2018 om fortsatt finansiering av LFC:s
fadderakademi med 500 tkr per år för 2019-2021 (KS 2019-09-03 § 270).
LFC har nu inkommit med en uppföljningsrapport för verksamhetsåret 2020.
Fadderverksamheten är fortfarande lyckosam och uppskattad även om 2020
blev ett annorlunda är med anledning av coronapandemin.
Kultur- och fritidsnämnden föreslås godkänna inkommen uppföljningsrapport
avseende fadderakademin för verksamhetsåret 2020 samt att föreningen
erhåller 500 tkr för år 2021.
_________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – LFC Fadderakademi uppföljning 2020 och beslut för 2021, 2021-03-01
Bilaga: Redovisning Fadderakademin Linköping FC 2020
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Ekonomiska konsekvenser
Fadderakademin finansieras inom kultur- och fritidsnämndens avsatta budget
för projektet.
Kommunala mål
Kultur- och fritidsnämndens mål för 2021 anger bland annat följande:
Ett mångfasetterat kultur-, fritids- och idrottsliv
Ett synligt kultur-, fritids- och idrottsliv
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 fadderakademi skapar förutsättningar för tjejer att både få
utbildning, stöttning och förebilder inom fotbollen.
Samråd
Samråd har skett med förvaltningens ekonomichef som inte har något att
erinra.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt MBL § 19 har genomförts 2021-03-02.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
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