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Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidsförvaltningen
Per Arnöman

2019-05-16

Dnr KOF 2018-392

Kultur- och fritidsnämnden

Utvecklingsbidrag våren 2019, beslut
Förslag till beslut
1. Linköpings Fotboll CLUB (LFC) beviljas 100 000 kr för fadderakademin
och LFC Night
2. Linköpings Innebandyklubb beviljas 185 000 kr för totalt 11 olika insatser.
Ärende
Linköpings Fotboll CLUB och Linköpings Innebandyklubb har ansökt om
bidrag för utvecklingsinsatser inom ramen för Kultur- och fritidsnämndens
utvecklingsbidrag. De har inkommit med en beskrivning av den planerade
verksamheten med tillhörande budget samt medverkat i dialogmöten med
kultur- och fritidsförvaltningen.
Bedömningarna av ansökningarna har utgått ifrån gällande bidragsregler, med
grund i kultur- och fritidsnämndens mål för 2019 samt hur väl insatserna bidrar
till det idrottspolitiska programmets inriktning. Med utgångspunkt från nämnd
bedömningsgrund har kultur- och fritidskontoret även utgått ifrån att så många
föreningar som möjligt bör ges möjlighet att ta del av utvecklingsbidraget.
Detta för att gynna utveckling av mångfalden avseende föreningslivet och olika
former av idrottsutövande.
Linköpings Fotboll CLUB ansöker om bidrag för sin Fadderverksamhet och
LFC Nights till en sammanlagd summa av 499 000 kr.
Linköpings innebandyklubb ansöker om bidrag för elva olika insatser,
exempelvis läger, utbildningar och arrangemang till en sammanlagd summa av
350 000 kr.
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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 fritidskontoret har bedömt 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.
40 föreningar har inkommit med ansökningar om utvecklingsbidrag under
våren 2019. Av dessa 40 föreningar har 37 föreningar beviljats ett
utvecklingsbidrag via delegationsbeslut. Kultur- och fritidskontoret för en
dialog med en förening och avvaktar beslut.
De två kvarvarande föreningarna föreslås tilldelas en beloppssumma som
förutsätter kultur- och fritidsnämndens godkännande. Dessa två föreningar är
Linköpings Fotboll Club (LFC) och Linköpings Innebandyklubb
LFC föreslås beviljas efter inkomna ansökningar och genomfört dialogmöte
under april månad, totalt 100 000 kronor i utvecklingsbidrag 2019 för
Fadderakademin och arrangemanget LFC Night.
Linköpings Innebandyklubb föreslås beviljas, efter inkomna ansökningar och
genomfört dialogmöte under april månad, totalt 185 000 kronor i
utvecklingsbidrag 2019 för 11 olika insatser:
 Sportlovslägret Floorball Together för tjejer – 15 000 kr.
 Sommarlägret Floorball Together för tjejer – 15 000 kr.
 Winter Camp i Sporthallen under sportlovet – 10 000 kr.
 Intern ledarutbildningssatsning, komplettering av förbundets
grundutbildning - 10 000 kr.
 Summer Camp under v 25, liknande Winter Camp men fler aktiviteter –
10 000 kr.
 Turneringen Fatpipe Invitation, starka lag/inofficiella SM för 13-15 år –
30 000 kr.

3 (4)

 Skolinnebandyturneringen 2019 – 50 000 kr.
 Domarutbildning, obligatorisk vid 14 års ålder för ökad förståelse och
respekt – 10 000 kr.
 Ungdomsledarutbildning vid 16 års ålder, brist på tränare, långsiktig
planering – 10 000 kr.
 Rekryteringsprojekt, besöka skolor – 10 000 kr.
 Ledarutbildningar, innebandyförbundets grund- och
fortsättningsutbildningar – 15 000 kr.
Ekonomiska konsekvenser
Finansiering sker genom ianspråktagande av medel avsatta för
utvecklingsbidrag inom området föreningsstöd. Totalt finns 2 243 000 kronor
att fördela under bidragsåret 2019.
Kommunala mål
De kommunövergripande målen och Kultur- och fritidsnämndens mål för 2019
anger bland annat följande:
Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv
Kultur-, idrotts- och fritidsutbud för alla.
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
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. Inom idrottsrörelsen ska alla ha rätt att vara
med som utövare och kön ska inte utgöra någon begränsning.
Jämställdhet 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 alltid i befintliga anläggningar och i projektering och
byggnation av nya anläggningar.
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.
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Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
Linköpings Fotboll CLUB,
Linköpings Innebandyklubb

