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Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidskontoret
Martin Averhed

2017-12-05

Dnr KOF 2017-99

Kultur- och fritidsnämnden

Idrott på lika villkor – jämställdhetssatsning inom ramen
för Breddmiljonen 2017
Förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden avsätter 500 tkr för jämställdhetssatsningar
inom ramen för Breddmiljonen 2017.
2. Finansiering sker genom ianspråktagande av prognostiserat överskott
gällande utvecklingsmedel.
3. Kultur- och fritidskontoret får i uppdrag att återkomma till nämnden med
uppföljning av ärendet i mars 2018 samt december 2018.
4. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärende
En jämställd idrott är en förutsättning för en framgångsrik idrottsutveckling.
Idrottsrörelsen präglas i stor utsträckning av manliga normer och
maktstrukturer. Jämställdhet är tillsammans med inkludering och aktivitet hela
livet övergripande områden i det nya idrottspolitiska programmet som är under
framtagande. Även Riksidrottsförbundet (RF) lyfter jämställdhetsarbetet som
extra viktigt i den nationella idrottens strategidokument Strategi 2025.
Kultur- och fritidsnämnden föreslås avsätta 500 tkr för att erbjuda
idrottsföreningar i Linköpings kommun att ansöka om medel som är
öronmärkta för jämställdhet. Idrott på lika villkor sker inom ramen för den
befintliga satsningen på Breddmiljonen.
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse: Idrott på lika villkor – jämställdhetssatsning inom ramen för Breddmiljonen
2017.
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Bakgrund
En jämställd idrott är en förutsättning för en framgångsrik idrottsutveckling.
Idrottsrörelsen präglas i stor utsträckning av manliga normer och
maktstrukturer. Jämställdhet är tillsammans med inkludering och aktivitet hela
livet övergripande områden i det nya idrottspolitiska programmet som är under
framtagande. Även Riksidrottsförbundet (RF) lyfter jämställdhetsarbetet som
extra viktigt i den nationella idrottens strategidokument Strategi 2025.
Forskning visar att det idag är fler pojkar och män som idrottar, fler flickor
väljer att lämna föreningslivet, det råder en obalans mellan könen när det gäller
representation i styrelser, den manliga idrotten ses fortfarande som norm, det
statliga och kommunala stödet till idrotten gynnar pojkar och män.
Föreningsidrottens isärhållande mellan pojkar och flickor redan i tidiga åldrar
skapar också en tydlig skiljelinje mellan könen, där pojklag och pojkars
aktiviteter blir normen, och därmed prioriterat, på bekostnad av flickornas
idrottande och utveckling. Inom idrottsrörelsen ska alla ha rätt att vara med
som utövare och ledare, där kön eller könsöverskridande identitet eller utryck
inte ska utgöra någon begränsning.
Kultur- och fritidsnämnden föreslås avsätta ytterligare 500 000 kr till
breddmiljonen öronmärkt till dam- och flickidrott. Föreningar som bedriver
verksamhet där flickor och kvinnor kan forma sin idrott och sitt deltagande i
densamma har möjlighet att söka bidrag för att utveckla sin verksamhet
ytterligare.
• Ansökningsperiod 15-20 december 2017.
• Snabb handläggning efter ansökningsperiodens slut med utbetalning före jul.
• Fördelning sker till föreningar som inkommit med ansökan inom angiven tid.
Föreningar kan söka bidrag för alla insatser som bidrar till en ökad
jämställdhet.
Bidraget är tillfälligt och upphör efter ansökningsperioden.
Ekonomiska konsekvenser
Medlen används från nämndens prognostiserade överskott för
utvecklingsmedel 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.
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En hälsosam stad: Linköpings kultur-, idrotts- och fritidsutbud ska bidra till att
alla linköpingsbor har förutsättningar att leva ett hälsosamt och meningsfullt
liv.
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
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