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Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidskontoret
Per Arnöman

2018-06-08

Dnr KOF 2017-285

Kultur- och fritidsnämnden

Revidering av villkor för verksamhetsbidrag
Kultur- och fritidskontorets förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner reviderade villkor för
verksamhetsbidrag.
2. Kultur- och fritidsnämnden fastställer att reviderade villkor för
verksamhetsbidrag börjar tillämpas 2019-01-01.
3. Kultur- och fritidskontoret ges i uppdrag att uppdatera bidragsreglerna.
Ärende
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2017-12-14 (§ 167) att notera Kulturoch fritidskontorets översyn av kultur- och fritidsnämndens föreningsbidrag.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2018-04-19 (§ 71) att godkänna
implementeringsplanen för nytt bidragssystem. I enlighet med
implementeringsplanen föreslår Kultur- och fritidskontoret en revidering av
verksamhetsbidrag.
Verksamhetsbidrag baseras på aktivitet och utgår till föreningarna med dels ett
fast belopp per bidragsberättigad ledarledd sammankomst och dels ett rörligt
belopp per bidragsberättigad deltagare.
Revideringen innebär:
-

Höjd åldersgräns från nuvarande 20 år till 25 år.

-

Införandet av ett differentierat bidragsbelopp vilket innebär ett högre
deltagarstöd per bidragsberättigad flicka och aktivitetstillfälle.

-

Anpassning till det statliga LOK-stödet vad gäller terminologi, extra
ledarstöd och ansökningsdatum.

-

Mindre språkliga ändringar.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC
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__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse: Revidering av villkor för verksamhetsbidrag
Bilaga 1 Reviderade villkor för verksamhetsbidrag
Bilaga 2 Nu gällande villkor för verksamhetsbidrag
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Bakgrund
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.
Kultur- och fritidskontoret har utarbetat en implementeringsplan med förslag
på ett nytt bidragssystem inom idrotts- och fritidsområdet som innebär att
Linköping kommer tillämpa ett lättbegripligt upplägg som huvudsakligen vilar
på tre bidragsformer. Med hänsyn till föreningslivets behov av information och
förutsägbarhet över tid 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 fritidsnämnden beslutade vid sammanträdet 2018-04-19 (§ 71) att
godkänna implementeringsplanen och dess första steg för övergångsåret 2018.
I enlighet med implementeringsplanen föreslår Kultur- och fritidskontoret en
revidering av verksamhetsbidrag. Revideringen gäller från och med 2019-0101 och tillämpas första gången under februari månad år 2019 då föreningarna
ansöker för sina bidragsberättigade verksamheter genomförda under
tidsperioden 2018-07-01 2018-12-31.
Verksamhetsbidrag är normstyrt med ett fast regelverk. Det baseras på aktivitet
och utgår till föreningarna med dels ett fast belopp per bidragsberättigad
ledarledd sammankomst och dels ett rörligt belopp per bidragsberättigad
deltagare.
I bilagor redovisas bidragsvillkoren för rådande verksamhetsbidrag och förslag
på reviderade villkor för verksamhetsbidrag.
Revideringen av verksamhetsbidrag utgörs framför allt av höjd åldersgräns och
införandet av ett differentierat bidragsbelopp. Ett differentierat bidragsbelopp i
verksamhetsbidrag föreslås införas, vilket innebär ett högre deltagarstöd per
bidragsberättigad flicka och aktivitetstillfälle
Den övre åldersgränsen höjs från nuvarande 20 år till 25 år.
Riksidrottsförbundet beslutade år 2014 om samma höjning beträffande statens
motsvarande bidrag, det statliga LOK-stödet (lokalt aktivitetsstöd). Kultur- och
fritidskontoret föreslår därför motsvarande ändring i nämndens bidragsregler.
En höjning till 25 år stämmer även väl överens med ambitionen om aktiv hela
livet i det nya idrottspolitiska programmet. Vidare skulle en höjd åldersgräns
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underlätta administrationen för föreningarna då kultur- och fritidskontoret kan
nyttja de ansökningsfiler som föreningarna skickar in för att erhålla det statliga
LOK-stödet.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet om revidering av verksamhetsbidrag påverkar inte nämndens budget.
Kommunala mål
Kultur- och fritidsnämndens mål för 2018 anger bland annat:
En attraktiv kommun: Ett rikt och synligt kultur- idrotts- och fritidsliv ska bidra
till Linköpings identitet som attraktiv kommun.
En hälsosam kommun: Linköpings kultur- idrotts och fritidsutbud ska bidra till
att alla linköpingsbor har förutsättningar att leva ett hälsosamt och meningsfullt
liv
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Kommunens bidragsformer är riktade mot föreningsidrott vilket gör att det
uppstår en könsmässig snedfördelning av dessa offentliga medel. Det
aktivitetsbaserade verksamhetsbidraget är det tydligaste exemplet. Det är
formellt sett könsneutralt, men gynnar i praktiken pojkars idrottande. Bidraget
som utdelas per deltagare och aktivitetstillfälle premierar idrottsverksamheter
med stora träningsgrupper och träningsintensiv verksamhet såsom de största
och pojkdominerade lagidrotterna fotboll, innebandy och ishockey. Flickor
återfinns i större utsträckning inom individuella idrotter samt lämnar i högre
grad än pojkar föreningsidrotten i tonåren för träning i privat regi (gym,
motionsbaserad gruppträning och dylikt) eller för ingen träning alls.
Jämställdhet är en förutsättning för framgångsrik idrottsutveckling. Både
forskning och erfarenhet ger stöd för att jämställdhet främjar organisationers
och verksamheters utveckling. Med stöd i kommunens idrottspolitiska
program, där jämställdhet är ett av tre prioriterade områden, styrs de
kommunala resurserna till idrotten i en tydlig riktning för att möjliggöra
insatser där föreningslivet uppmuntras att ta ytterligare steg mot en jämställd
idrott.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt MBL § 19 har genomförts 2018-05-29.
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Kultur- och fritidskontoret

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
-

