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Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidsförvaltningen
Per Arnöman

2021-04-27

Dnr KOF 2021-80

Kultur- och fritidsnämnden

Utvecklingsbidrag våren 2021, Linköpings
Innebandyklubb, beslut
Förslag till beslut
1. Linköpings Innebandyklubb beviljas 175 000 kr för föreningens
flickprojekt.
Ärende
Linköpings Innebandyklubb har ansökt om bidrag för utvecklingsinsatser inom
ramen för kultur- och fritidsnämndens utvecklingsbidrag. De har inkommit
med en beskrivning av den planerade verksamheten med tillhörande budget
samt medverkat i dialogmöte med Kultur- och fritidsförvaltningen.
Bedömningarna av ansökningarna har utgått ifrån gällande bidragsregler, med
grund i kultur- och fritidsnämndens mål för 2021 samt hur väl insatserna bidrar
till det idrottspolitiska programmets inriktning. I det idrottspolitiska
programmet framgår vilka områden och grupper som är prioriterade.
Linköpings innebandyklubb ansöker om bidrag för olika insatser till en
sammanlagd summa av 660 000 kr.
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att föreningen beviljas 175 000 kr i
utvecklingsbidrag år 2021 för föreningens flickprojekt.
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Bakgrund
Utvecklingsbidraget är ett kvalitativt och dialogbaserat bidrag. Ett
grundläggande och viktigt syfte med utvecklingsbidraget är att förbättra och
förstärka dialogen mellan föreningslivet och kommunen, öka precisionen i
föreningsstödet och göra det enklare för såväl föreningslivet som kommunen
att arbeta med verksamhetsutveckling. Utvecklingsbidraget uppmuntrar till
kvalitetshöjningar och utvecklingsarbete och vänder sig till föreningar som har
ambitionen att förändra och utveckla sin verksamhet.
Kultur- och fritidsförvaltningen har bedömt inkomna ansökningar utifrån
gällande bidragsregler. Besluten grundar sig på särskild prövning från fall till
fall efter dialogmöte med föreningen. Föreningar kan söka bidrag för
satsningar, idéer, utvecklingsinsatser, uppstartsverksamheter, projekt med mera
som ligger i linje med nämndens mål och de utstakade målen i det
idrottspolitiska programmet för Linköpings kommun.
Kultur- och fritidsförvaltningen gör även bedömningen att så många föreningar
som möjligt bör ges möjlighet att ta del av utvecklingsbidraget. Detta för att
gynna utveckling av mångfalden avseende föreningslivet och olika former av
idrottsutövande.
43 föreningar har inkommit med ansökningar om utvecklingsbidrag under
våren 2021. Tre föreningar har fått avslag på sina ansökningar. En förenings
ansökan är vilande då dialogmötet ännu inte har kunnat genomföras. Två av en
förenings tre ansökningar är vilande i avvaktan på beslut om de planerade
aktiviteterna går att genomföra. Av resterande 39 föreningar har 37 föreningar
beviljats ett utvecklingsbidrag via delegationsbeslut i enlighet med nämndens
delegationsordning.
Linköpings Innebandyklubb föreslås tilldelas en beloppssumma som förutsätter
kultur- och fritidsnämndens godkännande.
Linköpings innebandyklubb ansöker om bidrag för tretton (13) olika insatser,
exempelvis turneringar, utbildningar, uppsökandearrangemang och läger till en
sammanlagd summa av 660 000 kr.
Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer föreningens flickprojekt som
angeläget att stötta finansiellt med ett utvecklingsbidrag.
Det grundläggande syftet med flickprojektet, som föreningen avser att jobba
med under det kommande året, är att få fler tjejer att börja spela innebandy och
att få redan aktiva spelare att fortsätta längre upp i åldrarna. Flickprojektet är
indelat i tre olika delar för maximal effekt; lägerverksamhet under skollov
(Floorball TogetHer), ett samarbetsprojekt med Östergötlands
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Innebandyförbund (Fast Forward Girls) samt det tredje och största
delprojektet i vilket Linköpings Innebandyklubbs damelitspelare åker ut och
besöker samtliga flicklag i Linköping oavsett föreningstillhörighet.
Föreningens interna mål med satsningen är att varje år kunna starta tre nya
flicklag istället för knappt ett nytt lag som varit fallet tidigare år.
Ekonomiska konsekvenser
Finansiering sker genom ianspråktagande av medel avsatta för
utvecklingsbidrag inom området föreningsstöd. Totalt finns 2 243 000 kronor
att fördela under bidragsåret 2021.
Kommunala mål
Kultur- och fritidsnämndens mål för 2021 anger bland annat:
Ett mångfasetterat kultur-, fritids-och idrottsliv
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.
De föreningar som beviljats bidrag ska följa kommunens mål om jämlikhet och
jämställdhet samt även göra uppföljningar vad gäller sin verksamhet.
Uppföljning och utvärdering
Uppföljning av beslut sker inom ett år i samband med respektive förenings
redovisning av hur tilldelat utvecklingsbidrag nyttjats i enlighet med fastställda
bidragsregler för barn- och ungdomsföreningar inom idrotts- och
fritidsområdet.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information enligt § 19 genomfördes 2021-05-04.
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