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Dnr KOF 2017-311

Kultur- och fritidsnämnden

Särskilda bidraget 2018 - ansökan, beslut samt
redovisning
Förslag till beslut
1. Linköpings Idrottsförbund beviljas 430 000 kronor.
2. Linköpings Ungdomsråd beviljas 225 000 kronor.
3. Linköpings Parasportförening beviljas 90 000 kronor.
4. Korpen Linköping MIF beviljas 305 000 kronor.
5. Linköpings Studenters IF beviljas 450 000 kronor.
6. Finansiering sker genom ianspråktagande av medel avsatta för särskilda
bidraget.
7. Kultur- och fritidskontoret återkommer senast december 2018 till kulturoch fritidsnämnden med uppföljning av ärendets verkställighet.
8. Beslutet från 2016-12-15 om att det särskilda bidraget ska
upphöra från 2018 återtas.
9. Särskilda bidraget kommer att utgå från det datum då ett nytt bidragssystem
beslutas av kultur- och fritidsnämnden, dock senast 2020.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Ärende
Fem förbund; Linköpings idrottsförbund, Linköpings ungdomsråd, Linköpings
Parasportförening, Korpen Linköping MIF och Linköpings studenters IF har
ansökt om bidrag från det särskilda bidraget. Organisationerna ansökte även
2016 och 2017 och beviljades då bidrag utifrån inlämnade
verksamhetsberättelser samt redovisade planer för verksamheten för
kommande år.
Organisationerna/förbunden är viktiga parter i Linköpings kommuns idéburna
verksamhet och föreslås beviljas bidrag för 2018.
Finansiering sker genom ianspråktagande av medel avsatta för det särskilda
bidraget. Sökt bidrag från de fem organisationerna uppgår till 1 695 000
kronor, beviljat bidrag uppgår till 1 500 000 kronor, LIF 430 000 kronor, LUR
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225 000 kronor, Korpen 305 000 kronor, LPF 90 000 kronor och LSIF 450 000
kronor.
Kultur- och fritidsnämnden påbörjade under 2016 en utredning av nämndens
föreningsbidrag för framtagande av nytt modernt bidragssystem. Tanken var
att nuvarande bidragsystem skulle ersättas med ett nytt bidragssystem från och
med 2018. På grund av olika omständigheter kom inte arbetet med ett nya
bidrag igång under 2016 utan påbörjades först sommaren 2017. Detta innebär
att det särskilda bidraget som bidragsform ska fortsätta att finnas till dess att
nya bidragsregler beslutats av nämnden, dock senast 2020.
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Bakgrund
Linköpings Idrottsförbund (LIF)
Linköpings Idrottsförbund (LIF) är en samarbetspart till Linköpings kommun
gällande idrottsfrågor. LIF ansvarar bland annat för fördelning av tider i
kommunens anläggningar på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden.
LIF är en ideell organisation med cirka 100 medlemsföreningar inom
kommunen. LIF har de senaste 35 åren erhållit ett bidrag från kultur- och
fritidsnämnden för sitt arbete som språkrör och samordnare samt för sitt arbete
med utveckling av idrotten i Linköping. LIF är indelat i 6 grupper;
idrottspolitiska gruppen, fotbollsgruppen, isgruppen, lokalfördelningsgruppen,
simgruppen samt utvecklingsgruppen.
Under verksamhetsåret 2016/17 har LIF genomfört uppdrag i enlighet
föreningens planerade verksamhet för året. De har bland annat deltagit i
idrottsrådet, ansvarat för fördelning av tider i kommunens anläggningar,
medverkat i arbetet kring ensammankommande flyktingbarn och
integrationsarbete i föreningslivet. De har även ansvarat för
sommarverksamhet, varit ett stöd för föreningslivet samt ansvarat för
genomförandet av Idrottens dag.
Inför verksamhetsåret 2018 ska LIF fokusera på följande utvecklingsområden:
- Utveckla arbetet med nyanlända och andra grupper inom kommunen
för att skapa bättre förutsättningar och aktivera fler idrotter i Linköping.
- Samarbeta med Linköpings kommun och vara en part i arbetet kring
nya taxor/bidrag och fördelningsprinciper samt göra en översyn av
nyttjandet av hallar utifrån kön, ålder och verksamhet.
- Verka för rörelse och hälsa, idrott hela livet och vara aktiv inom frågor
rörande civilsamhället.
- Utveckla rollen som motor inom aktivitetsprojekt typ i, idrott hela livet.
- Besöka föreningar för att ge stöd. Arbeta för att fler idrotter ansluter sig
till LIF.
- Etablera rollen som idrottskonsulent som resurs i det dagliga arbetet,
med målet att ytterligare höja kvalité och kvantitet på sina insatser.
- Tillsammans med kultur- och fritidskontoret genomföra Idrottens dag.
För år 2017 beviljades LIF 430 000 kronor i bidrag av kultur- och
fritidsnämnden. Av inlämnad redovisning över verksamheten framgår att LIF
uppnått de förväntningar som nämnden har med anledning av inlämnad
ansökan och beviljat bidrag för 2017.
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Inför år 2018 ansöker LIF om 500 000 kronor i bidrag. Kultur- och
fritidskontoret föreslår att bidrag beviljas till Linköpings Idrottsförbund med
oförändrat belopp 430 000 kronor för 2018.
Linköpings Ungdomsråd (LUR)
Linköpings Ungdomsråd arbetar för det idéburna föreningslivet med barn- och
ungdomsverksamhet i Linköpings kommun. LUR har ett nära samarbete med
sina medlemsföreningar och verkar för att föra ut deras verksamhet till olika
aktörer i Linköpings kommun.
LUR är en ideell organisation med ett 30-tal medlemsföreningar, inom
områdena nykterhet, religion, scouter samt övriga. Övriga föreningar kan vara
hundungdom, teaterföreningar och dansgillen. Organisationen har erhållit ett
bidrag från det särskilda bidraget de senaste åren.
Under verksamhetsåret 2016/17 har LUR deltagit i nätverksmöten med den
idéburna sektor och möten med Kultur- och fritidskontoret. LUR är även en
referenspart för kommunen vid arbetet med att ta fram ett nytt
lokalbokningssystem samt nya bidrag. De har även informerat sina
medlemsföreningar i frågor som rör föreningslivets verksamheter. LUR har
sedan flera år ingen egen lokal utan konsulenterna jobbar hemifrån.
LUR har under året deltagit i arbetet med integrationsarbetet i kommunen,
exempelvis med en-prova-på-dag för ensamkommande flyktingbarn och
flyktingbarn som genomförts tillsammans med medlemsföreningarna.
Insatserna som LUR visar i sin verksamhetsberättelse stämmer överens med
föreningens planerade verksamhet för 2016/2017.
Inför verksamhetsåret 2018 kan nämnas följande utvecklingsområden som
LUR särskilt ska fokusera på;
- Fortsätta delta i nätverksmöten avseende överenskommelse med
idéburen sektor.
- Fortsätta delta i möten med tjänstemän på Kultur- och fritidskontoret.
- Stå till förfogande för nya uppdrag från Linköpings kommun.
- Vara tillgänglig i frågor som berör revisionen av kommunens bidrag.
- Vara remissinstans i frågor som rör barn och ungdomars
fritidsverksamhet i kommunen.
- Stå till förfogande för medlemsföreningarna i olika frågor som berör
föreningsverksamheten.
- Starta upp arbetet tillsammans med föreningar/organisationer i
glesbygden för att utveckla bygdens verksamhet.
För år 2017 beviljades LUR 225 000 kronor i bidrag av kultur- och
fritidsnämnden. Av inlämnad redovisning över verksamheten framgår att LUR
uppnått de förväntningar som nämnden har med anledning av inlämnad
ansökan och beviljat bidrag för 2017.
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Inför år 2018 ansöker LUR om 250 000 kronor i bidrag. Kultur- och
fritidskontoret föreslår att bidrag beviljas till Linköpings Ungdomsråd med
oförändrat belopp 225 000 kronor för 2018.
Linköpings Parasportförening (LPF)
Linköpings Parasportförening, tidigare Linköpings Handikappidrottsförening
bedriver idrott för rörelsehindrade, synskadade och utvecklingsstörda och har
som mål att erbjuda träning och möjligheter till tävling oavsett ålder, kön, eller
nivå. De idrotter som finns på programmet är boccia, bordtennis, mattcurling,
goalball, showdown och innebandy.
Föreningen har svårt att organisera sin verksamhet utifrån kommunens
bidragsregler. Föreningen har under flera år beviljats bidrag från det särskilda
bidraget. Föreningens bidragssumma per år skulle bli betydligt lägre om de
hade ansökt som övriga ungdomsföreningar, vilket i sin tur skulle medföra
svårigheter för dem att bedriva sin nuvarande verksamhet.
LPF har även startat upp nya verksamheter på försök under 2017. Det är
bassängträning, dans och rullstolsrugby. Dessa idrotter vänder sig till personer
med mycket svåra funktionsnedsättningar och de flesta av deltagarna använder
permobil samt har små möjligheter att delta i andra idrotter.
Satsningen på breddverksamhet har medfört att cirka 80 personer är i
regelbunden träning. Ur denna bredd har flera nått elitklass. Innevarande år har
föreningen fått hem SM-segrare i mattcurling samt landslagsuppdrag i både
boccia och goalball.
För år 2017 beviljades LPF, 90 000 kronor i bidrag av kultur- och
fritidsnämnden. Av inlämnad redovisning över verksamheten framgår att LPF
uppnått de förväntningar som nämnden har med anledning av inlämnad
ansökan och beviljat bidrag för 2017.
Inför år 2018 ansöker LPF om 90 000 kronor i bidrag. Kultur- och
fritidskontoret föreslår att bidrag beviljas till Linköpings Parasportförening
med 90 000 kronor för 2018.
Korpen Linköping Motionsidrottsförening
Korpen Linköping MIF är Sveriges största korpförening. Föreningen har idag
runt 12 000 medlemmar (varav 3700 är under 25 år) och utgör därmed även
Östergötlands största idrottsförening och Linköpings största ungdomsförening
inom idrott. I dagsläget bedriver föreningen 20 olika verksamheter i
kommunen och med fokus att starta nya verksamheter.
En stor del av verksamheten utförs av lagidrotten och varje år arrangeras cirka
2000 matcher i en rad olika idrotter, såsom fotboll, futsal, innebandy,
rinkbandy med mera. Även grupp- och vattenträningsverksamheten är stor med
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cirka 6000 pass om året. Föreningen genomför årligen även ett flertal
arrangemang som Rosenkällaloppet, Tomtesmyg och Mjärdevistafetten samt
olika föreläsningar och workshoppar. De deltar även i bland annat
nationaldagsfirandet, Linköpings stadsfest, Idrottens dag och Äldredagen.
Korpen driver Korpen Collegium AB där verksamheten riktar sig mot
föreningslivet i Mjärdevi. I anläggningen bedriver föreningen mycket av den
egna verksamheten, men lokalerna bokas även av andra delar av Linköpings
föreningsliv.
De senaste åren har föreningen påbörjat ett projekt med syfte att utbilda
ungdomar till att bli organisationsledare inom föreningen. Projektet sträcker sig
över flera år och innefattar såväl utbildning som praktik för
ungdomsambassadörer.
För år 2017 beviljades Korpen 305 000 kronor i bidrag av kultur- och
fritidsnämnden. Av inlämnad redovisning över verksamheten framgår att
Korpen uppnått de förväntningar som nämnden har med anledning av inlämnad
ansökan och beviljat bidrag för 2017.
Inför år 2018 ansöker Korpen om ett utökat bidrag över de 305 000 kronor som
föreningen beviljats de senaste åren. Kultur- och fritidskontoret föreslår att
bidrag beviljas till Korpen Linköpings motionsidrottsförening, 305 000 kronor
för 2018.
Linköpings Studenters IF (LSIF)
LSIF har idag cirka 7200 medlemmar, varav flertalet av medlemmarna är över
20 år. LSIF har sin bas i Campushallen, som är en av Linköpings största
träningsanläggningar med ett 1000 kvadratmeter stort gym, en fullstor bollhall,
klättervägg, dansstudio, gruppträningssal med mera. I anslutning till
Campushallen ligger Linköpings friidrottshall.
Föreningen utför viss tillsyn av friidrottshallen. Under vintertid ansvar de för
uthyrning av skridskor till närliggande isoval (friidrottsarenan). I övrigt sker
samverkan får att utveckla motionsspåret i Vallaskogen, vilket bland annat
innefattar ett eventuellt nytt utegym och andra idrottsidéer.
LSIF har under 2017 fokuserat på att bygga grunden för en stark fortsatt
utveckling av Campushallen och mot målet att bli 8000 medlemmar. Utöver
detta har två stora händelser påverkat året. Den första är det påbörjade bygget
av det nya området Ebbepark i före detta Wahlbecks företagspark, där
Campushallen inom några år kommer att öppna sin andra anläggning. Det
andra är invigningen av den nya stadsdelen Vallastaden, förutspås innebära att
fler söker sig till Campushallen.
LSIF har under de senaste åren erhållit ett bidrag från det särskilda bidraget.
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LSIF:s verksamhet ska inriktas mot bredd och mångfald. Deras målgrupp är i
första hand studerande vid Linköpings universitet, i andra hand anställda vid
Linköpings universitet. Därutöver välkomnas alla övriga till verksamheten.
Utbudet är organiserat utifrån fem verksamhetsområden; gym, gruppträning,
bollsporter, friskvård och friluftsliv.
För år 2017 beviljades LSIF, 450 000 kronor i bidrag av kultur- och
fritidsnämnden. Av inlämnad redovisning över verksamheten framgår att LSIF
infriat de förväntningar som kommunen kan ha med anledning av inlämnad
ansökan och beviljat bidrag för 2017.
Inför år 2018 ansöker LSIF om ett bidrag på 450 000 kronor som föreningen
beviljats de senaste åren.
Kultur- och fritidskontoret föreslår att bidrag beviljas till Linköpings
Studenters IF med oförändrat belopp, 450 000 kronor för 2018.
Ekonomiska konsekvenser
Finansiering sker genom ianspråktagande av medel avsatta för det särskilda
bidraget. Finansiering förutsätter att ramen för det särskilda bidraget inte
minskar i internbudgeten för 2017. Sökt bidrag från de fem organisationerna
uppgår till 1 695 000 kronor, beviljat bidrag uppgår till 1 500 000 kronor, LIF
430 000 kronor, LUR 225 000 kronor, Korpen 305 000 kronor, LHIF 90 000
kronor och LSIF 450 000 kronor.

Kommunala mål
Kultur- och fritidsnämndens 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.
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. De organisationer som beviljats bidrag ska följa kommunens mål
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om jämlikhet och jämställdhet och även göra uppföljningar mot sina
medlemsföreningar och verksamheter.
Uppföljning och utvärdering
Uppföljning av beviljade bidrag till organisationerna sker om ett år. Nya bidrag
kommer på sikt att innebära att dagens särskilda bidrag utgår och ersätts med
nya bidrag, dock senast 2020.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt MBL § 19 har genomförts 2017-11-06.

Kultur- och fritidskontoret

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
Linköpings Idrottsförbund
Linköpings Ungdomsråd
Linköpings Parasportförening
Korpen Linköping MIF
Linköpings Studenters IF

