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Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidsförvaltningen
Per Arnöman

2020-11-03

Dnr KOF 2020-4

Kultur- och fritidsnämnden

Utvecklingsbidrag hösten 2020, beslut
Förslag till beslut
1. Linköpings Orienteringsklubb beviljas 200 000 kr för friskvårdsprojektet
Hittaut i Linköping år 2021.
Ärende
Linköpings Orienteringsklubb har ansökt om bidrag för friskvårdsprojektet
Hittaut i Linköping år 2021 inom ramen för kultur- och fritidsnämndens
utvecklingsbidrag. Föreningen har inkommit med en beskrivning av den
planerade verksamheten med tillhörande budget samt medverkat i dialogmöte
med Kultur- och fritidsförvaltningen.
Bedömningen av ansökningen har utgått ifrån gällande bidragsregler, med
grund i kultur- och fritidsnämndens mål för år 2020 samt hur väl insatsen
bidrar till det idrottspolitiska programmets inriktning.
Linköpings Orienteringsklubb ansöker om ett bidrag på 250 000 kr.
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att föreningen beviljas 200 000 tkr för
friskvårdsprojektet Hittaut i Linköping år 2021.
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Bakgrund
Utvecklingsbidraget är ett kvalitativt och dialogbaserat bidrag. Ett
grundläggande och viktigt syfte med utvecklingsbidraget är att förbättra och
förstärka dialogen mellan föreningslivet och kommunen, öka precisionen i
föreningsstödet och göra det enklare för såväl föreningslivet som kommunen
att arbeta med verksamhetsutveckling. Utvecklingsbidraget uppmuntrar till
kvalitetshöjningar och utvecklingsarbete och vänder sig till föreningar som har
ambitionen att förändra och utveckla sin verksamhet.
Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer inkomna ansökningar utifrån gällande
bidragsregler. Besluten grundar sig på särskild prövning från fall till fall efter
dialogmöte med föreningen. Föreningar kan söka bidrag för satsningar, idéer,
utvecklingsinsatser, uppstartsverksamheter, projekt med mera som ligger i linje
med nämndens mål och de utstakade målen i det idrottspolitiska programmet
för Linköpings kommun. I det idrottspolitiska programmet framgår vilka
områden och grupper som är prioriterade.
32 föreningar har inkommit med ansökningar om utvecklingsbidrag under
hösten år 2020. Linköpings Orienteringsklubb föreslås tilldelas en
beloppssumma som förutsätter kultur- och fritidsnämndens godkännande.
Linköpings Orienteringsklubb föreslås beviljas, efter inkommen ansökan och
genomfört dialogmöte den 20 oktober år 2020, 200 000 kronor i
utvecklingsbidrag hösten år 2020 för friskvårdsprojektet Hittaut i Linköping år
2021. Projektet startade år 2020 och föreningen ansöker nu om ett bidrag för
projektets andra år.
Hittaut är en aktivitet som samordnas av Svenska orienteringsförbundet och
drivs av lokala orienteringsföreningar för att få fler människor att hitta ut i sin
närmiljö och upptäcka ett nytt och roligt sätt att motionera. Med hjälp av
papperskarta och/eller mobilapp letar man upp och registrerar checkpoints.
Syftet med Hittaut är att få fler att komma ut och röra på sig och lära känna
Linköping, dess närområden och naturområden. Hittaut ska vara tillgängligt för
alla oavsett kondition, kunskapsnivå, ålder, kön eller rörelseförmåga. Man kan
gå, springa, cykla, gå med barnvagn, rullator eller rullstol. Man ska kunna ta
checkpoints själv eller tillsammans med andra. Hittaut är öppet och tillgängligt
dygnet runt.
Ekonomiska konsekvenser
Finansiering sker genom ianspråktagande av medel avsatta för
utvecklingsbidrag inom området föreningsstöd. Totalt finns 2 243 000 kronor
att fördela under bidragsåret 2020.
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Kommunala mål
Kultur- och fritidsnämndens mål för år 2020 anger bland annat:
Ett mångfasetterat kultur-, fritids-och idrottsliv
Ett synligt kultur-, fritids-och idrottsliv
Jämställdhet
Jämställdhet handlar om att alla, oavsett kön, ska ha samma möjligheter och
rättigheter att forma samhället och sina egna liv och förutsätter en jämn
fördelning av makt och inflytande.
De föreningar som beviljats bidrag ska följa kommunens mål om jämlikhet och
jämställdhet samt även göra uppföljningar vad gäller sin verksamhet.
Uppföljning och utvärdering
Uppföljning av tilldelningsbeslut sker inom ett år i samband med respektive
förenings redovisning av hur tilldelat utvecklingsbidrag nyttjats i enlighet med
fastställda bidragsregler för barn- och ungdomsföreningar inom idrotts- och
fritidsområdet.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information enligt § 19 genomfördes 2020-11-03.
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