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Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidskontoret
Per Arnöman

2018-03-28

Dnr KOF 2017-285

Kultur- och fritidsnämnden

Implementering av nytt bidragssystem och
övergångsåret 2018
Kultur- och fritidskontorets förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner implementeringsplanen för
övergångsåret 2018.
2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bidragsformerna breddmiljonen,
spontanidrottsmedel och skolidrottsmedel upphör i dess nuvarande form 201804-19. De ekonomiska medlen tillhörande dessa bidragsformer överförs till det
dialogbaserade utvecklingsbidragets prövoperiod 2018-04-19 2019-01-01.
3. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bidragsformerna
tävlingsarrangemangsbidrag, lägerbidrag, ledarutbildningsbidrag samt särskilda
bidragets två delbidrag projekt- och skolturneringsbidrag upphör i dess
nuvarande form under år 2018 i enlighet med implementeringsplanen. De
ekonomiska medlen tillhörande dessa bidrag, förutom en del av
ledarutbildningsbidraget som tilldelas SISU-idrottsutbildarna, överförs till det
dialogbaserade utvecklingsbidragets prövoperiod 2018-04-19 2019-01-01.
4. Kultur- och fritidskontoret får i uppdrag att återkomma till nämnden med
förslag på regler och villkor för utvecklingsbidraget i december år 2018.
5. Idrottsutvecklingschefen får i uppdrag att verkställa implementeringsplanen
med tillhörande budget.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Ärende
Kultur- och fritidskontoret har genomfört en översyn av kultur- och
fritidsnämndens föreningsbidrag. Översynen och dess förslag presenteras i
rapporten ”Nuläge, Nyläge och Idé” (KOF 2017-285).
Kultur- och fritidsnämnden beslutade vid sammanträdet 2017-12-14 (§ 167) att
notera översynen och att ge kultur- och fritidskontoret i uppdrag att under år
2018 återkomma med förslag som stegvis ändrar bidragen i enlighet med
översynens inriktning och dess förslag på nytt bidragssystem.
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Kultur- och fritidskontoret föreslår att rådande bidragssystem inom idrotts- och
fritidsområdet ändras till ett system som innebär att Linköping kommer
tillämpa såväl normstyrda bidrag som kvalitativa målstyrda bidrag. Den
grundläggande tanken är ett lättbegripligt upplägg som huvudsakligen vilar på
tre bidragsformer.
Med hänsyn till föreningslivets behov av information och förutsägbarhet över
tid och budgeterade intäkter för innevarande verksamhetsår bör år 2018
fungera som ett övergångsår där vissa bidragsformer upphör och fasas ut och
nya bidragsformer fasas in. Från och med år 2019 tillämpas det nya
bidragssystemet fullt ut.
Kultur- och fritidskontoret anser att det behövs en övergångsperiod för att
kunna pröva och utveckla formen för det dialogbaserade utvecklingsbidraget.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse: Implementering av nytt bidragssystem och övergångsåret 2018
Bilaga 1: Implementeringsplan för nytt bidragssystem och övergångsåret 2018
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Bakgrund
Kommunledningskontoret i Linköping fick i uppdrag att genomföra en
kommunövergripande genomlysning av föreningsbidragen under
budgetperioden 2015 - 2016. Syftet med genomlysningen var att ta fram ett
underlag som möjliggör ställningstaganden och beslut så det totala stödet
fördelas på ett så bra och rättvist sätt som möjligt.
Genomlysningen genomfördes av företaget Utvärderingsringen i samarbete
med personer inom kommunens olika förvaltningar. Resultatet presenterades i
rapporten ”Utredning av det totala stödet till föreningar i Linköpings kommun
2014”. Rapporten lämnar flera värdefulla synpunkter och rekommendationer
för det fortsatta interna arbetet med utvecklingen av kultur- och
fritidsnämndens föreningsbidrag.
Kultur- och fritidskontorets genomförda översyn, vars förslag presenteras i
rapporten ”Nuläge, Nyläge och Idé”, tog vid efter Utvärderingsringens arbete.
Den beskriver nuläget och dagens utbud av bidrag, tecknar ett önskvärt läge
och lämnar förändringsförslag som är tänkta att på ett bättre sätt möta upp
samhällsutvecklingen och framtiden.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade vid sammanträdet 2017-12-14 (§ 167) att
notera översynen och att ge Kultur- och fritidskontoret i uppdrag att under år
2018 återkomma med förslag som stegvis ändrar bidragen i enlighet med
översynens inriktning och dess förslag på nytt bidragssystem.
Kultur- och fritidskontoret önskar omdana bidragen mot ett upplägg som bättre
möter de behov och krav som ett mångfacetterat samhälle ställer. Ett samhälle
som präglas av mångfald, förändrad befolkningsstruktur och en ung generation
som i högre grad väljer andra sätt att aktivera sig på och andra
engagemangssätt än de traditionella, men också ett samhälle där det är viktigt
att stödja det etablerade föreningslivet för att stärka demokratin och värna
föreningsmodellen. Utmaningen är att nå bättre balans mellan kvantitet och
kvalitet i stödformerna och att skapa ett mindre antal bidrag som är enkla att
förstå och som stöttar kommunens mål, i synnerhet det idrottspolitiska
programmet, och som i större utsträckning än idag är lika oavsett typ av
förening och aktör. Med utmaningen följer också krav på att utveckla formerna
för uppföljning och utvärdering.
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Kultur- och fritidskontoret grundläggande tanke med det nya bidragssystemet
är ett lättbegripligt upplägg som huvudsakligen vilar på tre bidragsformer;
verksamhetsbidrag, anläggningsbidrag för mötesplatser samt utvecklingsbidrag

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär inga ökade kostnader. Finansiering sker inom ramen för
budgeterade medel för föreningsbidragen.
Kommunala mål
Kultur- och fritidsnämndens mål 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.
En kreativ stad: Alla ska kunna ta del av ett kreativ och utmanande kultur-,
idrotts- och fritidsliv med möjlighet till eget skapande.
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. Två fullstora idrottshallar skapar goda förutsättningar för skola
och föreningsliv att bedriva en verksamhet riktat till såväl pojkar som flickor,
kvinnor och män.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad
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Kultur- och fritidskontoret

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
-

