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Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidskontoret
Jan Skogberg

2017-05-12

Dnr KOF 2017-231

Kultur- och fritidsnämnden

Ansökan om bidrag - Hattrick
Förslag till beslut
1. Hattrick beviljas bidrag på 50 000 kronor för sitt fortsatta arbete med
ungdomar i åldersgruppen 12–15 år i Berga och Ryd.
3. Kultur- och fritidskontoret får i uppdrag att utvärdera verksamheten under
perioden samt efter verksamhets slut.
Ärende
Föreningen Hattrick har inkommit med en ny ansökan till Linköpings kommun
för att kunna erbjuda extra träningar för fotbollsspelande barn och ungdomar i
Linköping. Föreningen ansöker om ett bidrag på 100 000 kronor. Syftet är att
erbjuda barn och ungdomar möjlighet att under professionell ledning
genomföra extraträningar. Träningarna kommer att genomföras i Ryd, Berga
och på Linköping Arena.
Då det idag är få föreningar som aktivt stödjer och verkar för integration i de
tre prioriterade stadsdelarna är det viktigt att skapa goda förebilder hur
verksamhet kan bedrivas i dessa områden. Hattrick vill stödja och utveckla
fotbollsföreningarna i områdena samt även skapa mer verksamhet.
Kultur- och fritidsnämnden föreslås bevilja Hattrick ett bidrag på 50 000
kronor för perioden juni–december 2017 för hyra av fotbollsplaner. Föreningen
kommer under perioden bedriva fotbollsverksamhet som en extra satsning på
integration för ungdomar i ovan nämnda stadsdelar.
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Kultur- och fritidskontoret föreslås utvärdera verksamheten under perioden
samt efter bidragsperiodens slut.
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Bakgrund
Hattrick består idag av 15 medlemsföreningar. Under 2016 genomfördes öppna
träningar under oktober–december där hundratalet ungdomar deltog. Under
2016 fick Hattrick ett bidrag från Linköpings kommun från det särskilda
bidraget för att skapa möjlighet för ungdomar att träna fotboll i de prioriterade
stadsdelarna.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2016-09-22, § 157,att tilldela Hattrick ett
bidrag på 40 000 kronor för hyra av planer för att kunna bedriva sin
verksamhet i de prioriterade områdena.
Ekonomiska konsekvenser
Ersättning till Hattrick får utbetalas via Breddmiljonen som en extra satsning
på integration i prioriterade stadsdelar.
Kommunala mål
Kultur- och fritidsnämndens mål för 2016–2017 anger bland annat följande:
Föreningsstödet ska bidra till ett aktivt och tillgängligt föreningsliv
Jämställdhet
Jämställdhet och jämlikhet 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 både i befintliga anläggningar och i projektering av nya
anläggningar.
Hattrick vänder sig till både pojkar och flickor men en majoritet av de som vill
genomföra extraträningar inom Hattricks satsning är pojkar.
Samråd
Samråd har skett med Linköpings Idrottsförbund som tillstyrker förslag till
beslut.
Uppföljning och utvärdering
Kultur- och fritidskontoret kommer att utvärdera verksamheten under perioden
samt efter bidragsperiodens slut.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt MBL § 19 har genomförts 2017-05-30.
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Kultur- och fritidskontoret

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
Hattrick
Östergötlands fotbollsförbund

