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Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidsförvaltningen
Martin Averhed

2020-12-03

Dnr KOF 2018-390

Kultur- och fritidsnämnden

Stöd till elitidrotten i Linköpings kommun
Förslag till kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Förslag på regler för stöd till elitidrotten i Linköping godkänns.
2. Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att implementera det nya
elitstödet under 2021.
3. Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att återkomma till kultur- och
fritidsnämnden med uppföljning under hösten 2021.
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-26 § 357 (dnr KS 2019-388)
att flytta medel för elitstöd från kommunstyrelsen till kultur- och
fritidsnämnden från och med år 2020.
Det nuvarande kontanta elitstödet till Linköpings idrottsföreningar baseras på
hur stort mediegenomslag respektive förening får årligen. Storleken på stödet
och vilka föreningar som erhåller stöd varierar från år till år. De föreningar som
får elitstöd ingår en överenskommelse med Linköpings kommun. Denna
överenskommelse ser olika ut för respektive förening men generellt handlar det
om att på olika sätt marknadsföra Linköpings kommun.
Det nya förslaget på elitstöd syftar till att möjliggöra för fler föreningar som
bedriver elitverksamhet att kunna erhålla kommunalt elitstöd.
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Kriterierna för att erhålla kommunalt elitstöd är att det ska vara en RFansluten idrottsförening med minst 30 000 aktiva på nationell nivå. Föreningar
ska ha lag i högsta nationella seniorserien1 alternativt svensk mästerskapsnivå,
senior topp 10 (individuella idrotter).
Föreningar som uppfyller kriterierna föreslås erhålla ett grundstöd per elitaktiv.
För att uppmuntra föreningar att skapa förutsättningar för elitidrottande
individer att kombinera elitidrott med studier föreslås ett stöd för att möjliggöra
dubbla karriärer. Kvinnliga elitidrottare har generellt sett sämre förutsättningar

1

Gäller även Superettan och ettan (herrfotboll) samt elitettan (damfotboll).
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än manliga elitidrottare och därför föreslås också en jämställdhetsbonus till
föreningar vars elitaktiva utgörs av minst 40 % kvinnor.
Kultur- och fritidsnämnden föreslås godkänna förslag på nytt elitstöd samt ge
Kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att implementera stödet under 2021
samt återkomma till nämnden med uppföljning under hösten 2021.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Stöd till elitidrotten i Linköpings kommun, 2020-12-03
Bilaga: Stöd till elitidrotten i Linköpings kommun – regler

Ekonomiska konsekvenser
Den totala budgeten för det kommunala elitstödet är 3 000 tkr.
Kommunala mål
Kultur- och fritidsnämndens mål för 2020 anger bland annat följande:
Ett mångfasetterat kultur-, fritids- och idrottsliv
Mötesplatser och anläggningar upplevs trygga och välkomnande
Ett synligt 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. Inom idrottsrörelsen ska alla ha rätt att vara
med som utövare och kön ska inte utgöra någon begränsning.
Jämställdhet ska genomsyra idrotten. Kommuninvånare ska utifrån behov och
intressen ha likvärdiga förutsättningar att utöva idrott och motion.
Tillgänglighet, bemötande och kunskaper om pojkars och flickors olika
förutsättningar ska alltid beaktas.
Eftersom kvinnors idrottande generellt sett ges sämre förutsättningar föreslås
en jämställdhetsbonus till föreningar vars elitaktiva utgörs av minst 40 %
kvinnor.
Samråd
Samråd har skett med Kultur- och fritidsförvaltningens ekonomichef som inte
har något att erinra.
Uppföljning och utvärdering
Det nya elitstödet kommer att implementeras under 2021 och kontinuerligt
följas upp och utvärderas. Kultur- och fritidsförvaltningen återkommer till
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kultur- och fritidsnämnden med uppföljning av det nya elitstödet under hösten
2021.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information § 19 genomfördes 2020-12-01.

Kultur- och fritidsförvaltningen
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