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Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidsförvaltningen
Martin Averhed

2019-12-04

Dnr KOF 2019-291

Kultur- och fritidsnämnden

Egenorganiserad idrott – tillfälligt utökat driftsbidrag för
2019
Förslag till beslut
1. Föreningar med drifts- och skötselansvar för motionsspår och skidspår
beviljas ett tillfälligt extra driftsbidrag med 500 tkr för år 2019.
2. Vreta Skid – och Motionsklubb beviljas ett extra driftsbidrag om 112 677
kr för år 2019.
3. Linköpings Skidklubb beviljas ett extra driftsbidrag om 84 857 kr för år
2019.
Ärende
Egenorganiserad idrott är ett av fem fokusområden i det idrottspolitiska
programmet. Att idrotta och motionera utanför det organiserade föreningslivet
har ökat i popularitet och Linköpings kommun ska arbeta för att skapa bra
förutsättningar för den egenorganiserade idrotten genom att bland annat
tillhandahålla anläggningar för denna form av verksamhet. Att utveckla den
egenorganiserade idrotten är också en jämställdhetsfråga då fler och fler
kvinnor/flickor väljer denna form av aktivitet.
I Kultur- och fritidsnämndens internbudget för 2019 utökades ramen för
driftsbidraget med 500 tkr.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Kultur- och fritidskontoret föreslår Kultur- och fritidsnämnden att utöka stödet
med 500 tkr för 2019 till de föreningar som tillhandahåller och ansvarar för
drift och skötsel av motionsspår och skidspår, det vill säga anläggningar för
egenorganiserad idrott som är öppna och tillgängliga för alla att nyttja.
Kultur- och fritidsnämnden föreslås bevilja föreningarna Vreta Skid- och
Motionsklubb och Linköpings Skidklubb ett extra tillfälligt driftsbidrag för
2019. Totalt får 19 föreningar ett extra driftsbidrag under 2019. Beslut till
övriga föreningar har fattats med stöd av Kultur- och fritidsnämndens
delegationsordning antagen 2019-11-21 § 150, B:1.
__________
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse: Egenorganiserad idrott – tillfälligt utökat driftsbidrag för 2019

Bakgrund
Den egenorganiserade idrotten ökar i popularitet. Fler väljer att träna och
motionera utanför den organiserade idrotten och möjligheten att själv
bestämma när, hur och var träningen ska ske uppskattas av många. I Linköping
finns det många ideella föreningar som ansvarar för drift och skötsel av
anläggningar för den egenorganiserade idrotten. Anläggningar som nyttjas av
många och inte bara av föreningens egna medlemmar. Drift och skötsel av
denna typ av anläggningar tar mycket ideell tid i anspråk och innebär ibland
stora kostnader för föreningen.
Egenorganiserad idrott är ett av fem fokusområden i det idrottspolitiska
programmet. Att idrotta och motionera utanför det organiserade föreningslivet
har ökat i popularitet och Linköpings kommun ska arbeta för att skapa bra
förutsättningar för den egenorganiserade idrotten genom att bland annat
tillhandahålla anläggningar för denna form av verksamhet. Att utveckla den
egenorganiserade idrotten är också en jämställdhetsfråga då fler och fler
kvinnor/flickor väljer denna form av aktivitet.
Kultur- och fritidskontoret föreslår Kultur- och fritidsnämnden att utöka stödet
med 500 tkr för 2019 till de föreningar som tillhandahåller och ansvarar för
drift och skötsel av motionsspår, skidspår och cykelspår, det vill säga
anläggningar för egenorganiserad idrott.
Det tillfälliga stödet för 2019 föreslås fördelas mellan 19 olika föreningar
enligt tabell nedan. Det utökade stödet fördelas enligt följande:
Motionsspår

125 000 kr

Motionsspår el

300 000 kr

Skidspår

25 000 kr

Skidspår el

50 000 kr

Utifrån dessa summor får respektive förening ett utökat stöd per kilometer spår
de har drift och skötselansvar för.
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Förening
Björkeberg
Gammalkil
IK Sjöge
Lingems SK
LOK
LSK
MAIK
Stjärnors SK

Motionsspår
(km)

1
2
2,5
0,5
10
10
9
3

Tallboda IK
Vreta SMK

32

Brokind
Svinstadsjön
Ulrika
Nykil

0,5
7,5
1,2

Gistad
Slaka
Skeda
Mera lera

Motionsspår
el (km)

2,3
3,5
2,7
2,2
2,2
5,7
2,5
1,3
2,7
2,5

2,5
1,2
9,5

Kr/km

62
9

12
2,7

10

5,7
2,5

7,5

2,7

2,5
1,5
1,2

2,5

8

Vikingstad SK

Fördelning

Skidspår el
(km)

1

Sjötomta

Summa

Skidspår
(km)

2,5
92,4
125000 kr
1353 kr

30,1
300000 kr
9967 kr

102,7
25000 kr
243 kr

28,1
50000 kr
1779 kr

Summa

1596 kr
2706 kr
3382 kr
23600 kr
13528 kr
84857 kr
46081 kr
25985 kr
21927 kr
112677 kr
29365 kr
13633 kr
43686 kr
1623 kr
25526 kr
8196 kr
1915 kr
12852 kr
1947 kr
24917 kr
500000 kr

Kultur- och fritidsnämnden föreslås bevilja föreningarna Vreta Skid- och
Motionsklubb, Linköpings Skidklubb ett extra tillfälligt driftsbidrag för 2019.
Totalt får 19 föreningar ett extra driftsbidrag under 2019.
Beslut till övriga föreningar har fattats utifrån Kultur- och fritidsnämndens
delegationsordning.
Kultur- och fritidsförvaltningen kommer under 2020 fortsätta utveckla Kulturoch fritidsnämndens bidragsform Anläggningsbidrag för mötesplatser i
enlighet med den bidragsutredning som genomfördes under 2017 och
behandlades i Kultur- och fritidsnämnden (2017-12-14 § 167).
Ekonomiska konsekvenser
Finansiering för det tillfälligt utökade driftsbidraget för 2019 sker genom
ianspråktagande av Kultur- och fritidsnämndens anläggningsbidrag för
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mötesplatser som utökades med 500 tkr i samband med nämndens internbudget
för 2019.
Kommunala mål
De kommunövergripande målen och Kultur- och fritidsnämndens mål för 2019
anger bland annat följande:
Trygg och attraktiv kommun
Inkluderande mötesplatser och anläggningar.
Attraktiv kommun
Attraktiva mötesplatser, anläggningar och besöksmål.
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. 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 alltid i beslut om stöd till idrottsföreningar.
Att stötta föreningar som erbjuder anläggningar för ett mer flexibelt
idrottsutövande är betydelsefullt av fler skäl. Dels kan det främja den generella
fysiska aktiviteten och dels kan det få betydelse för idrottens jämställdhet- och
inkluderingsarbete. Det flexibla idrottsutövandet förefaller vara särskilt
efterfrågat bland de grupper som i dag är mindre aktiva i föreningsidrotten,
däribland flickor samt individer med låg socioekonomisk bakgrund.
Samråd
Samråd har skett med förvaltningens ekonomichef som inte har något att
erinra.
Uppföljning och utvärdering
Kultur- och fritidsförvaltningen återkommer till Kultur- och fritidsnämnden
under våren 2020 med uppföljning av det extra driftsstödet för
vinteranläggningar.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL- information eller förhandling är inte påkallad.
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Kultur- och fritidsförvaltningen

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
Vreta Skid- och Motionsklubb
Linköpings Skidklubb

