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Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidskontoret
Martin Averhed

2018-05-16

Dnr KOF 2018-41

Kultur- och fritidsnämnden

Linköping FC:s fadderprojekt – finansiering 2018
Förslag till kultur - och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden beviljar 300 tkr för Linköping FC: s
fadderprojekt 2018 genom ianspråktagande av nämndens resursmedel.
2. Kultur- och fritidskontoret får i uppdrag att återkomma till nämnden med
uppföljning av ärendet i april 2019.

Ärende
Linköping FC:s fadderprojekt initierades 2014 tillsammans med Linköpings
kommun och Östergötlands Fotbollsförbund och innebär att spelare från LFC
agerar faddrar till kommunens olika fotbollsföreningar som har dam- och
flickverksamhet. Fadderverksamheten innefattar dels att LFC- spelare åker ut
till olika flickfotbollslag och är med på lagens träningar, möjlighet för flicklag
att besöka LFC i deras träningsmiljö, utbildningsinsatser samt deltagande i
LFC- night där lagen bjuda in till Linköping Arena för en fotbollsfest
tillsammans med LFC:s elitlag.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Inom ramen för fotbollsfonden beslutade kommunstyrelsen om fortsatt
finansiering av fadderverksamheten under 2015-2016. I samband med
Östergötlands Fotbollsförbunds 100-årsjubileum 2017 beviljades LFC 300 000
kr för fadderverksamheten under 2017 (KS 2017-04-04 § 156).
Fadderverksamheten är fortfarande lyckosam och uppskattad och årets LFC
Night besöktes av cirka 750 spelare och 11 ledare. Sedan projektet startades
har antalet registrerade flickspelare ökat med 23 procent och antalet lag har
ökat från 80 till 120. Fadderverksamheten involverar cirka 2000 flickor.
Kommunstyrelsen godkände inkommen uppföljning av verksamheten 2018-0410 § 142.
Kultur- och fritidskontoret gör bedömningen att det är en bra och viktig
verksamhet som utvecklar flick- och damfotbollen positivt i Linköping.
Nämnden föreslås därför bevilja Linköping FC 300 tkr för 2018 genom
ianspråktagande av nämndens resursmedel.
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Kultur- och fritidsnämnden har inför budget 2019 begärt en utökad ram för
satsningar på flick- och damidrott.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse Linköping FC:s fadderverksamhet – finansiering 2018
Bilaga Ansökan fadderakademin 2018

Kommunala mål
Kultur- och fritidsnämndens viktigaste mål för 2018 är:
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 kreativt och utmanande kultur- idrotts- och
fritidsliv med möjlighet till eget skapande.
Samråd
Samråd har skett med Linköpings idrottsförbund som tillstyrker förslag till
beslut.
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 i alla idrottspolitiska frågor.
Linköping FC:s fadderverksamhet skapar förutsättningar för tjejer att både få
utbildning, stöttning och förebilder inom fotbollen.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt MBL § 19 har genomförts 2018-05-07.
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Kultur- och fritidskontoret

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
Linköping FC
Ekonom vid Kultur- och fritidskontoret

