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Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidskontoret
Martin Averhed

2017-12-05

Dnr KOF 2017-99

Kultur- och fritidsnämnden

Bollihop – ansökan om bidrag för fortsatt utveckling
Förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden beviljar föreningarna BK Tinnis och KFUM
Linköping 300 tkr för att fortsätta utveckla Bollihop.
2. Finansiering sker genom ianspråktagande av medel avsatta för
Breddmiljonen 2017.
3. Kultur- och fritidskontoret får i uppdrag att återkomma till nämnden med
uppföljning av ärendet i december 2018.
4. Paragrafen justeras omedelbart.
Ärende
Hösten 2016 inledde föreningarna BK Tinnis och KFUM Linköping ett
samarbete och genomförde öppna fotbollsträningar för tjejer i Berga.
Samarbetet resulterade i ett projekt som kallas Bollihop. Med stöd från bland
annat Linköpings kommun har detta projekt kunnat utvecklas med fler öppna
träningar och ett flertal sociala aktiviteter, deltagande i ordinarie
föreningsverksamhet samt deltagande i LFC-night och fotbollsfestivalen
Winning Ground.
Bollihop vill nu utveckla verksamheten ytterligare i Berga och samtidigt göra
motsvarande satsningar i andra stadsdelar där tjejer av olika anledningar inte
har möjlighet att spela fotboll.
Kultur – och fritidsnämnden föreslås besluta att bevilja föreningarna BK Tinnis
och KFUM Linköping 300 tkr för att fortsätta utveckla Bollihop under 20172018. Satsningen sker inom ramen för Breddmiljonen.
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse: Bollihop – ansökan om bidrag för fortsatt utveckling
Ansökan: Breddmiljonen november 2017
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Bakgrund
Hösten 2016 inledde föreningarna BK Tinnis och KFUM Linköping ett
samarbete och genomförde öppna fotbollsträningar för tjejer i Berga.
Samarbetet resulterade i ett projekt som kallas Bollihop. Med stöd från bland
annat Linköpings kommun har detta projekt kunnat utvecklas med fler öppna
träningar och ett flertal sociala aktiviteter, deltagande i ordinarie
föreningsverksamhet samt deltagande i LFC-night och fotbollsfestivalen
Winning Ground.
Förutom träningar i Berga idrottshall och Skarpans IP har Bollihop även haft
verksamhet på aktivitetsparken i Berga, en anläggning som generellt nyttjas av
pojkar. Tack vare organiserad spontanidrott i Bollihops regi har tjejer fått
möjligheten att nyttja denna anläggning. Bollihop har också under hösten
erbjudit öppna futsalträningar vilket resulterat i att ett 40- tal tjejer tränar futsal
en dag i veckan.
Intresset för verksamheten har ökat och Bollihop vill utveckla verksamheten
ytterligare i Berga och samtidigt göra motsvarande satsningar i andra stadsdelar
där tjejer av olika anledningar inte har möjlighet att spela fotboll.
Idrotten som ett verktyg ger en möjlighet att inkludera fler människor i
samhället. Idrott för tjejer är också ett viktigt verktyg för att förebygga till
exempel hederskulturer och förtryckande normer, både genom stärkande av
tjejer och påverkansarbete på samhället runt omkring.
Kultur – och fritidsnämnden föreslås besluta att bevilja föreningarna BK Tinnis
och KFUM Linköping 300 tkr för att fortsätta utveckla Bollihop under 20172018. Satsningen sker inom ramen för Breddmiljonen.
Ekonomiska konsekvenser
Finansiering sker inom nämndens budget med medel avsatta för Breddmiljonen
2017.
Kommunala mål
Kultur- och fritidsnämndens viktigaste mål för 2016-2017 anger bland annat
följande:
En attraktiv stad: Ett rikt och synligt kultur-, idrotts- och fritidsliv ska bidra till
Linköpings identitet som attraktiv kommun.
En hälsosam stad: Linköpings kultur-, idrotts- och fritidsutbud ska bidra till att
alla linköpingsbor har förutsättningar att leva ett hälsosamt och meningsfullt
liv.
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En kreativ stad: Alla ska kunna ta del av ett kreativ och utmanande kultur-,
idrotts- och fritidsliv med möjlighet till eget skapande.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL- information/förhandling har inte skett i ärendet.

Kultur- och fritidskontoret

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
BK Tinnis
KFUM Linköping

