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Kultur- och fritidsnämnden

Översyn av kultur- och fritidsnämndens föreningsbidrag
Kultur- och fritidskontorets förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden noterar översynen som presenteras i rapporten
Nuläge, Nyläge och Idé, Översyn av kultur- och fritidsnämndens
föreningsbidrag.
2. Kultur- och fritidskontoret får i uppdrag att till kultur- och fritidsnämnden
återkomma under år 2018 med förslag som stegvis ändrar bidragen i
enlighet med översynens inriktning.
Ärende
Kultur- och fritidskontoret har genomfört en översyn av kultur- och
fritidsnämndens föreningsbidrag. Översynen och dess förslag presenteras i
rapporten ”Nuläge, Nyläge och Idé” som distribuerats till kultur- och
fritidsnämndens ledamöter inför sammanträdet 2017-12-14.
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Kultur- och fritidsnämnden beviljar årligen stora summor i bidrag, vilka
sammantaget skapar avgörande förutsättningar för ett rikt kultur- och fritidsliv i
Linköpings kommun. Om bidragen inte fanns, eller var betydligt mindre i
omfattning, skulle föreningslivet inom såväl fritids- som kultursektorn ha
mycket svårt att överleva. Bidragen fyller således en synnerligen viktig
funktion för den idéburna sektorn och därmed i förlängningen även för
samhället. Därmed är dock inte sagt att den nuvarande formen för bidrag är den
bästa. För att bidragen ska kunna fortsätta att spela en viktig roll för att skapa
förutsättningar för fritids- och kulturaktiviteter behöver bidragsformerna
kontinuerligt utvärderas och vid behov revideras för att hålla jämna steg med
ett föränderligt samhälle i övrigt.
Översynen 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.
__________
Beslutsunderlag:
Klicka här för att ange text.
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Bakgrund
Kommunledningskontoret i Linköping fick i uppdrag att genomföra en
kommunövergripande översyn av föreningsbidragen under budgetperioden
2015-2016. Syftet med översynen 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.
Översynen 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.
Den nu genomförda översynen har tagit vid efter Utvärderingsringens rapport.
Den ger en bild av nuläget och dagens utbud av bidrag, beskriver ett önskvärt
läge och lämnar förändringsförslag.
Kultur- och fritidskontorets uppdragsbeskrivning för översynen:
”Kultur- och fritidsnämndens bidragssystem (avser samtliga föreningsbidrag
inom nämnden) behöver ses över för utveckling, modernisering och
effektivisering. Utredningen av bidragssystemet ska medföra mer tydlig politisk
styrning av föreningsbidraget, där kopplingen mellan föreningsbidraget och
kommunfullmäktiges mål, nämndmål, politiska styrdokument såsom det kulturoch idrottspolitiska programmet och eventstrategin med mera blir tydligare.
Utvecklingen av bidragssystemet ska även medföra ökad transparens. Inom
ramen för utredningen ska samarbetsmöjligheter med andra nämnder i
kommunen som har föreningsbidrag, samt Norrköpings kommun, ses över.
Det är av vikt att se över hur bidragen kan nyttjas för utveckling av idrott,
kultur och evenemang i Linköping, samt hur bidragen kan bidra till
kommunens mål. Det moderna bidragssystemet skulle även kunna vara ett
verktyg i arbetet med ökad jämställdhet och tillgänglighet samt mänskliga
rättigheter och ökad tolerans.”
Översynen presenteras i rapporten Nuläge, Nyläge och Idé, översyn av kulturoch fritidsnämndens föreningsbidrag.
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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.
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 eller förhandling är inte påkallad

Kultur- och fritidskontoret

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
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