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Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidskontoret
Martin Averhed

2018-04-20

Dnr KOF 2018-182

Kultur- och fritidsnämnden

Överenskommelse mellan Linköping kommun och
Östergötlands idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna
verksamhetsåret 2018
Förslag till beslut
1. SISU idrottsutbildarnas redovisning över genomförda insatser under 2017
godkänns.
2. SISU idrottsutbildarna beviljas 400 tkr för att genomföra
utbildningsinsatser till Linköpings idrottsföreningar.
3. Kultur- och fritidskontoret återkommer till kultur- och fritidsnämnden med
uppföljning av ärendet i maj 2019.

Ärende
SISU idrottsutbildarna har inkommit med en redovisning över genomförda
utbildningsinsatser under 2017. Av redovisningen framgår att SISU genomfört
de insatser som beskrivs i den överenskommelse som tecknats mellan SISU
och Linköpings kommun. SISU har under 2017 genomfört utbildningar till 110
idrottsföreningar.
SISU idrottsutbildarna har också inkommit med en ansökan om bidrag för
2018.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

SISU idrottsutbildarna och Linköpings kommun har tillsammans arbetat fram
en överenskommelse avseende utbildningsinsatser till Linköpings
idrottsföreningar under 2018 med följande huvudsakliga insatser:


Erbjuda utbildningsverksamhet till minst 100 idrottsföreningar i
Linköping.



Utbildningar inom ramen för kommunens viljeinriktning i det
idrottspolitiska programmet – Aktiv hela livet, ska premieras och
prioriteras. Det kan bland annat handla om utbildningsinsatser kopplat
till jämställdhet, inkludering, barns rättigheter och insatser att öka den
fysiska aktiviteten för i första hand programmets prioriterade grupper.
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Samverka med Linköpings kommun i arbetet med att implementera det
idrottspolitiska programmet - Aktiv hela livet.



Ha en dialog med Linköpings kommun om typ av utbildningar.



Tillsammans med Linköpings kommun ta fram en utbildningsplan inför
2019.

Kultur- och fritidsnämnden föreslås godkänna SISU idrottsutbildarnas
redovisning för 2017 samt bevilja SISU Idrottsutbildarna 400 tkr för
utbildningsinsatser 2018.

__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse: Överenskommelse mellan Linköpings kommun och Östergötlands
idrottsförbund/SISU idrottsutbildarna verksamhetsåret 2018
Överenskommelse om ersättning avseende utbildningsinsatser för Linköpings idrottsföreningar
verksamhetsåret 2018

Ekonomiska konsekvenser
Finansiering sker inom ramen för nämndens medel för bidrag.
Kommunala mål
Kultur- och fritidsnämndens mål för 2018 anger bland annat:
En hälsosam kommun: Linköpings kultur - idrotts och fritidsutbud ska bidra till
att alla linköpingsbor har förutsättningar att leva ett hälsosamt och meningsfullt
liv.
Föreningsstödet ska bidra till ett aktivt och tillgängligt föreningsliv.
Jämställdhet
Jämställdhet är centralt i det idrottspolitiska programmet- Aktiv hela livet och i
de nya bidrag som ska implementeras under 2018-2019. Utbildningsinsatserna
som SISU genomför under 2018 ska rikta sig till både pojk- och flickidrott.
Samråd
Samråd har skett med Linköpings idrottsförbund som tillstyrker förslag till
beslut.
Uppföljning och utvärdering
Uppföljning och utvärdering rapporteras till kultur - och fritidsnämnden i maj
2019.
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Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL- information enligt § 19 har genomförts 2018-05-07.

Kultur- och fritidskontoret

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
Östergötlands Idrottsförbund/SISU
idrottsutbildarna

