Dnr KOF 2017-285
Bilaga 1
Kultur- och fritidskontoret

Implementeringsplan för nytt bidragssystem och övergångsåret
2018
Förslaget till nytt bidragssystem inom idrotts- och fritidsområdet innebär att
Linköping kommer att tillämpa en mellanform med såväl normstyrda bidrag
som kvalitativa målstyrda stöd.
Kultur- och fritidskontoret grundläggande tanke med det nya bidragssystemet
är ett lättbegripligt upplägg som huvudsakligen vilar på tre bidragsformer;
verksamhetsbidrag, anläggningsbidrag för mötesplatser samt utvecklingsbidrag

Med hänsyn till föreningslivets behov av information och förutsägbarhet över
tid och budgeterade intäkter för innevarande verksamhetsår bör år 2018
fungera som ett övergångsår då vissa bidragsformer fasas ut och de nya fasas
in. Från och med år 2019 tillämpas det nya bidragssystemet fullt ut.
Utvecklingsbidrag
Utvecklingsbidraget definieras som ett kvalitativt stöd. Ett grundläggande och
viktigt syfte med införandet av utvecklingsbidraget är att förbättra och
förstärka dialogen mellan föreningslivet och kommunen, öka precisionen i
föreningsstödet och göra det enklare för såväl föreningslivet som Kultur- och
fritidskontoret att arbeta med verksamhetsutveckling. Det är genom stärkt
dialog med bidragstagare som den gemensamma kunskapen ökar om hur
bidragen används och vilken nytta de gör.
Utvecklingsbidraget uppmuntrar till kvalitetshöjningar och utvecklingsarbete
och vänder sig till de föreningar som har ambitionen att förändra och utveckla
sin verksamhet och så att säga generera ett mervärde utöver det som skapas via
föreningarnas grundläggande och kontinuerliga verksamheter och aktiviteter.
Utvecklingsbidraget får därför en tydlig karaktär av att vara målstyrt då det
innebär en möjlighet för kommunen att uttrycka sin syn och ändra föreningars
agerande och inställning genom förmedlade kunskaper och värderingar.

Tilldelningsbeslut kommer i hög grad grunda sig på särskild prövning från fall
till fall efter dialog med föreningen. Satsningar, idéer, utvecklingsinsatser,
uppstartsverksamheter, projekt med mera som ligger i linje med de utstakade
målsättningarna i det nya idrottspolitiska programmet för Linköpings kommun
och som riktar sig mot dess prioriterade grupper kommer att uppmuntras och
premieras.
Det nya idrottspolitiska programmet, Aktiv hela livet, är i skrivande stund inte
fastslaget. Remissrundan är nyligen avslutad och programmet är planerat att
godkännas av Kommunfullmäktige innan sommaren 2018.
Programmet ska tydliggöra vilken viljeinriktning och utveckling kommunen
vill se för att få ett Linköping i rörelse och tillsammans med föreningsliv och
andra aktörer skapa möjlighet för alla Linköpingsbor att kunna motionera
utifrån sina behov och förutsättningar. Alla Linköpingsbor ska ges
förutsättningar att få självförtroendet, motivationen och den fysiska kompetens
som krävs för att kunna vara aktiv hela livet. Programmets andra
huvudområde, vid sidan om målsättningen aktiv hela livet, är jämställdhet och
inkludering. Linköpings kommun ska erbjuda likvärdiga möjligheter för alla att
vara aktiva oavsett ålder, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell
läggning eller socioekonomisk bakgrund.
Utifrån dessa huvudområden har fem fokusområden utkristalliserats; Aktiv i en
förening, aktiv utanför föreningslivet, mötesplatser för aktivitet, en aktiv
skola/förskola samt upplevelser som främjar fysisk aktivitet.
Linköpings kommun ska arbeta för att alla invånare i Linköping ska vara och
förbli fysiskt aktiva hela livet. Det övergripande arbetet ska syfta till att få
fysiskt inaktiva i alla åldrar att bli fysiskt aktiva med särskilt fokus på följande
grupper:
• Barn och ungdomar 12-20 år, särskilt flickor
• Flickor 7-20 år med utländsk bakgrund
• Personer med funktionsnedsättning
• Barn- och ungdomar 7-20 år med lägre socioekonomisk bakgrund än
genomsnittet
Kultur- och fritidskontoret ser 2018 som en övergångsperiod, för att kunna
pröva och utveckla formerna för det dialogbaserade utvecklingsbidraget inför
2019.
Verksamhetsbidrag
Det befintliga verksamhetsbidraget är normstyrt med ett fast regelverk och
utgår till föreningarna med dels ett fast belopp per bidragsberättigad ledarledd
sammankomst och dels ett rörligt belopp per bidragsberättigad deltagare.

Kultur- och fritidskontoret planerar vissa förändringar av verksamhetsbidraget
inför 2019. Förslag på reviderade regler och villkor för verksamhetsbidraget
presenteras för Kultur- och fritidsnämnden inför sammanträdet i juni år 2018.
Förändringarna utgörs framför allt av höjd åldersgräns och införandet av ett
differentierat bidragsbelopp. Den övre åldersgränsen höjs från nuvarande 20 år
till 25 år. Riksidrottsförbundet beslutade år 2014 om samma höjning
beträffande statens motsvarande bidrag, det statliga LOK-stödet (lokalt
aktivitetsstöd). Linköping gör nu alltså samma förändring. En höjning till 25 år
stämmer väl överens med ambitionen om aktiv hela livet i det nya
idrottspolitiska programmet. Vidare skulle en höjd åldersgräns underlätta
administrationen för föreningarna då kommunen kan nyttja de ansökningsfiler
som föreningarna skickar in för att erhålla det statliga LOK-stödet. Ett
differentierat bidragsbelopp i verksamhetsbidraget införs vilket innebär ett
något högre rörligt belopp per bidragsberättigad flicka. Jämställdhet är ett av
huvudområdena i det nya idrottspolitiska programmet.
Vid sammanträdet i juni år 2018 fattar kultur- och fritidsnämnden beslut om
revideringen av verksamhetsbidraget. Ändringarna tillämpas första gången
under februari månad år 2019 då föreningarna ansöker för sina
bidragsberättigade verksamheter genomförda under tidsperioden 2018-07-01
2018-12-31.
Till det reviderade verksamhetsbidraget överförs de ekonomiska medlen
tillhörande det särskilda bidragets delbidrag övriga bidrag. Det handlar om de
medel som tilldelats de politiska ungdomsförbunden, Korpen Linköping,
Linköpings Studenters Idrottsförening (LSIF) samt Linköping parasport.
Anläggningsbidrag för mötesplatser
I det nya bidraget anläggningsbidrag för mötesplatser slås de rådande
lokalrelaterade bidragen (driftbidraget, lokalbidraget och anläggningsbidraget)
samman. Genom verksamhetsbidraget visar kommunen sin positiva inställning
till föreningarna och deras roll i civilsamhället. Därmed följer ansvaret att även
bidra till att föreningarna har någonstans att vara och verka.
Anläggningsbidrag för mötesplatser kommer att ha två olika spår, ett avser drift
av anläggning och det andra avser investeringar i anläggning.
Vid sammanträdet i juni år 2018 fattar kultur- och fritidsnämnden beslut om
det nya bidraget anläggningsbidrag för mötesplatser. Från och med 2019-01-01
träder det nya anläggningsbidraget för mötesplatser i kraft.
Till anläggningsbidrag för mötesplatser överförs de ekonomiska medlen
tillhörande delar av övriga bidrag, ett delbidrag inom det särskilda bidraget.
Vidare tillförs medlen från det numera avslutade samlingslokalsbidraget (§ 27,
2018-02-15, KOF).

Genomgång av de rådande bidragsformerna – vad händer?
Breddmiljonen, satsningen med syftet att ge Linköpings idrottsföreningar
bättre förutsättningar att erbjuda fler barn- och ungdomar möjlighet till fysisk
aktivitet, upphör via beslut i kultur- och fritidsnämnden i april år 2018. Projekt
som ligger i linje med bidragsformens syfte och villkor blir alltjämt sökbara via
utvecklingsbidraget. De ekonomiska medlen tillhörande breddmiljonen
överförs till utvecklingsbidragets prövoperiod.
Spontanidrottsmedel, föreningars möjlighet till ekonomiskt stöd för projekt av
prova-på karaktär riktat till fler än enbart föreningens medlemmar, upphör via
beslut i kultur- och fritidsnämnden i april år 2018. Projekt som ligger i linje
med bidragsformens syfte och villkor blir alltjämt sökbara via
utvecklingsbidraget. De ekonomiska medlen tillhörande spontanidrottsmedel
överförs till utvecklingsbidragets prövoperiod.
Skolidrottsmedel, möjligheten till ekonomiskt stöd för samverkansprojekt
mellan skola och föreningar med syftet att få fler barn och ungdomar i fysisk
aktivitet under och i anslutning till skoltid, upphör via beslut i kultur- och
fritidsnämnden i april 2018. Projekt som ligger i linje med bidragsformens
syfte och villkor blir alltjämt sökbara via utvecklingsbidraget. De ekonomiska
medlen tillhörande skolidrottsmedel överförs till utvecklingsbidragets
prövoperiod.
Tävlingsarrangemangsbidrag, föreningars möjlighet till finansiering av
tävlingsarrangemang på nationell eller internationell nivå, upphör från och med
den sista september år 2018 via beslut i kultur- och fritidsnämnden i april 2018.
Valet av månaden september följer av att ansökan ska vara inlämnad senast tre
månader innan arrangemanget genomförs. Tävlingsarrangemang blir alltjämt
sökbar verksamhet från och med oktober månad år 2018 via
utvecklingsbidraget. De ekonomiska medlen tillhörande
tävlingsarrangemangsbidraget överförs till utvecklingsbidragets prövoperiod.
Lägerbidrag, föreningars möjlighet att vid två tillfällen under året ansöka om
ekonomiskt stöd till lägerverksamhet, upphör 2018-08-15 via beslut i kulturoch fritidsnämnden i april år 2018. Datumvalet följer av att deadline för årets
andra ansökningstillfälle infaller 2018-08-15 och avser lägerverksamhet under
tidsperioden 2018-01-01 2018-06-30. Den sista utbetalningen sker under
november månad år 2018. Lägerverksamhet blir alltjämt sökbar verksamhet
från och med 2018-08-16 via utvecklingsbidraget. De ekonomiska medlen
tillhörande lägerbidraget överförs till utvecklingsbidragets prövoperiod.
Ledarutbildningsbidrag, föreningars möjlighet att vid två tillfällen under året
ansöka om ekonomiskt stöd till ledarutbildningar, upphör 2018-08-15 via
beslut i kultur- och fritidsnämnden i april år 2018. Datumvalet följer av att
deadline för årets andra ansökningstillfälle infaller 2018-08-15 och avser
ledarutbildningar under tidsperioden 2018-01-01 2018-06-30. Den sista
utbetalningen sker under november månad år 2018. De ekonomiska medlen
tillhörande ledarutbildningsbidraget överförs dels till utvecklingsbidragets
prövoperiod och dels till SISU Idrottsutbildarna, idrottens egna studieförbund.

Verksamhetsbidrag, föreningars möjlighet att vid två tillfällen under året få
ekonomiskt stöd kopplat till sina ledarledda aktiviteter och antalet deltagande
barn och ungdomar, föreslås bli föremål för ändringar. Vid sammanträdet i juni
år 2018 fattar Kultur- och fritidsnämnden beslut om revideringen av
verksamhetsbidraget. Ändringarna tillämpas första gången under februari
månad år 2019 då föreningarna ansöker för sina bidragsberättigade
verksamheter genomförda under tidsperioden 2018-07-01 2018-12-31.
Driftbidrag, föreningars möjlighet till ekonomiskt stöd till drift av egen
anläggning, föreslås upphöra som egen bidragsform efter utbetalningen i
december år 2018 (för verksamhetsåret 2019). Stöd till drift av egen
anläggning blir sökbart via det nya bidraget anläggningsbidrag för mötesplatser
som träder i kraft 2019-01-01 via beslut i kultur- och fritidsnämnden i juni år
2018. De ekonomiska medlen tillhörande driftbidraget överförs till
anläggningsbidrag för mötesplatser.
Anläggningsbidrag, föreningars möjlighet till ekonomiskt stöd till investeringar
i egna anläggningar, föreslås upphöra som egen bidragsform efter
utbetalningen i oktober år 2018 (avser bidrag till investering under 2019). Stöd
till investeringar i egen anläggning blir sökbart via det nya bidraget
anläggningsbidrag för mötesplatser som träder i kraft 2019-01-01 via beslut i
kultur- och fritidsnämnden i juni år 2018. De ekonomiska medlen tillhörande
anläggningsbidraget överförs till anläggningsbidrag för mötesplatser.
Lokalbidrag, föreningars möjlighet till ekonomiskt bidrag för lokalkostnader,
föreslås upphöra som egen bidragsform efter utbetalningen i juni år 2018
(avser kostnader erlagda under 2017). Stöd till lokalkostnader blir sökbart via
det nya bidraget anläggningsbidrag för mötesplatser som träder i kraft 2019-0101 via beslut i kultur- och fritidsnämnden i juni år 2018. De ekonomiska
medlen tillhörande lokalbidraget överförs till anläggningsbidrag för
mötesplatser.
Det särskilda bidraget och dess tre olika kategoribidrag
Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2017-11-23 togs beslut (§ 158,
2017-11-23, KOF) om att det särskilda bidraget utgår som bidragsform under
2018 då kultur- och fritidsnämnden beslutar om ett nytt bidragssystem.
Projektbidrag, föreningars möjlighet att få ekonomiskt stöd för pröva påverksamheter för prioriterade grupper, upphör från och med den sista
september år 2018. Valet av månad följer av att ansökan ska vara inlämnad
senast tre månader innan arrangemanget genomförs. Projektverksamhet av
detta slag blir sökbar verksamhet från och med oktober månad år 2018 via
utvecklingsbidraget. De ekonomiska medlen tillhörande projektbidraget
överförs till utvecklingsbidragets prövoperiod.
Bidrag till skolturneringar, föreningars möjlighet att få ekonomiskt stöd till
skolturneringar, upphör 2018-12-31. Skolturneringar blir även sökbar
verksamhet under år 2019, men då via utvecklingsbidraget. De ekonomiska
medlen tillhörande bidrag till skolturneringar överförs till utvecklingsbidraget.

Övriga bidrag till föreningars möjlighet att få ekonomiskt stöd till inköp av
utrustning för att främja funktionshindrades deltagande i föreningsverksamhet,
stödja särskilda initiativ i glesbygd samt insatser riktade till en bestämd
målgrupp upphör 2018-09-30. Datumvalet följer av att ansökan ska vara
inlämnad senast tre månader innan arrangemanget genomförs. De ekonomiska
medlen tillhörande denna del av det övriga bidraget inom det särskilda bidraget
överförs till det nya bidraget anläggningsbidrag för mötesplatser.
Övriga bidrag till de politiska ungdomsorganisationer vars moderpartier är
representerade i kommunfullmäktige upphör. De ekonomiska medlen
tillhörande denna del av det övriga bidraget inom det särskilda bidraget
överförs till verksamhetsbidraget. De berörda politiska
ungdomsorganisationerna fortsätter att erhålla bidraget, en fast summa per
mandat, men medlen tas istället från verksamhetsbidraget.
Övriga bidrag till de fem organisationerna/föreningarna Linköpings
Idrottsförbund (LIF), Linköpings Ungdomsråd (LUR), Korpen Linköping,
Linköpings Studenters Idrottsförening (LSIF), och Linköpings
Parasportförening har betalats ut en sista gång för deras verksamhetsår 2018.
De ekonomiska medlen tillhörande denna del av det övriga bidraget inom det
särskilda bidraget, förutom de medlen till LIF och LUR, överförs till det
reviderade verksamhetsbidraget som träder i kraft 2019-01-01. De medel som
LIF och LUR tidigare erhållit finansierar istället personalförstärkning på
Kultur- och fritidskontoret.

