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Riktlinjer för Kultur- och fritidsnämndens stöd till
föreningsdrivna fritidsgårdar
Förslag till beslut
Riktlinjer för stöd till föreningsdrivna fritidsgårdar antas

Sammanfattning
Det finns sju fritidsgårdar i Eskilstuna som drivs av olika föreningar med stöd från
kultur- och fritidsnämnden. Nämnden beslutade att stödet till föreningsdrivna
fritidsgårdar skulle ses över och att det skulle tas fram nya rutiner för att säkerställa
likställighet och transparens samt nämndens möjligheter till uppföljning.
De nya kriterierna för stöd bidrar till att alla föreningar som driver en fritidsgård
med stöd av kultur- och fritidsnämnden lever upp till de krav som ställs för allt
föreningsstöd. Föreningar kommer behöva särredovisa hur stödet används och ha
en plan för verksamheten vilket kommer leda till en bättre kvalité på
fritidsgårdsverksamhet oavsett i regi. Det nya stödet kommer att börja gälla
succesivt från och med 2017 med en gradvis utjämning av stödet fram till 2019.

Ärendebeskrivning
Kultur och fritidsnämndens regelverk för föreningsstöd förändrades i och med ett
beslut i kommunfullmäktige att godkänna nämndens förslag på nytt regelverk i juni
2012. Den nya formen för föreningsstöd började gälla från den 1:a januari 2013
och syftade till att underlätta måluppfyllelsen i den kulturpolitiska- och
idrottspolitiska handlingsplanen. Målen med det nya regelverket var att skapa ett
likställigt, begripligt och transparent föreningsstöd (KFN/2012:20).
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för både kommunalt drivna och
föreningsdrivna fritidsgårdar förutom de uppgifter som fullgörs av Torshälla Stads
nämnd (KFN/2015:176).
I dagsläget finns det sju föreningar som får stöd för fritidsgårdsverksamhet:
 Björstorps fritidsgård (Stora Sundby motorklubb)
 Hållsta (IK Standard)
 Hällby fritidsgård (Unga örnar)
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Lemon Club (KFUM)
Skogsängen (Unga örnar)
Tegelviken (Kvicksunds sportklubb)
Zero One Six (KFUM)

Kultur- och fritidsnämnden beslutade att stödet till de föreningsdrivna
fritidsgårdarna skulle ses över i november 2014. Det saknades rutiner kopplade till
stödet och det fanns ett behov av kvalitétssäkrade metoder för uppföljning. Syftet
med översynen var att säkerställa att Eskilstunas flickor och pojkar, unga kvinnor
och unga män får tillgång till en meningsfull och berikande fritid.
Fritidsgårdsverksamheten är ett viktigt verktyg för detta och ska bedrivas utifrån
barn och ungdomars villkor oavsett huvudman.
Översynen har genomförts av Ung Fritid under 2015. Samtliga föreningar
kontaktades i ett tidigt skede av översynsarbetet och de föreningar som svarade
besöktes av personal från kultur- och fritidsförvaltningen. Det har även varit två
öppna dialogtillfällen där samtliga föreningar bjudits in för att diskutera både
behovet och de nya kriterierna för stöd.
Under arbetet blev det tydligt att stödet fördelades olika mellan föreningar och ofta
fungerade som lokalsubventioner och att föreningar inte kunnat särredovisa hur
stödet använts till deras fritidsgård. Det nya systemet bygger på att stödet faktiskt
används för verksamhet på fritidsgården. Utifrån hur föreningarnas verksamhet ser
ut idag bedöms alla föreningar klara att fortsätta driva fritidsgård även med de nya
kriterierna. I jämförelse med stödnivåer i andra svenska kommuner kommer
Eskilstuna fortfarande att satsa på föreningsdrivna fritidsgårdar med ett generöst
stöd till verksamhet.

Kriterier för stöd
Syftet med det nya systemet är att öka likställigheten i stödet till föreningsdrivna
fritidsgårdar och säkerställa kultur- och fritidsnämndens möjligheter till
uppföljning av verksamhet som finansieras via skattemedel.
Kultur- och fritidsnämnden har minimikrav som gäller för att en förening ska vara
stödberättigad:
 Verksamheten ska vara förenlig med FN:s konvention om barns rättigheter.
 Verksamheten ska aktivt arbeta mot alkohol, droger, dopning, mobbning,
diskriminering, kränkningar, trakasserier och våld.
 Verksamheten ska främja jämställdhet och mångfald, motverka diskriminering
och bidra till hållbar utveckling.
 Verksamheten ska underlätta för barn och unga med funktionsnedsättning att
delta.
 Idrottsföreningar med barn- och ungdomsverksamhet ska leva upp till
Riksidrottsförbundets policys och idéprogram.
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Kultur- och fritidsnämnden kan granska stödberättigade föreningar för att se om de
lever upp till ovanstående kriterier. Föreningar ska kunna visa på faktiska
kostnader för den verksamhet föreningen fått stöd för. En förening som har brister
och inte rättar till dessa inom skälig tid, upphör att vara stödberättigad och kan
därmed inte heller få stöd för sin verksamhet.
Fritidsgården ska vara en plats för trygga och spännande möten i en drogfri miljö
mellan ungdomar oavsett kön, funktionshinder, livsstil, etnisk bakgrund, politisk
eller religiös åsikt.
Kriterier för fritidsgårdsverksamhet i föreningsdrift är att:
 Stödberättigad verksamhet är öppen, dvs. ingen avgift eller medlemskap krävs
för deltagande.
 Dokumentation ska finnas som beskriver hur fritidsgårdsverksamheten lever
upp till kultur och fritidsnämndens grundkriterier genom handlingsplaner.
 Besöksstatistik skickas in till Ung Fritid.
 Statistiken är uppdelad på flickor och pojkar.
 Verksamheten beskrivs i en verksamhetsplan och stäms av i en
verksamhetsberättelse i samband med ansökan.
 Ekonomisk plan redovisas i verksamhetsplanen och verksamhetsberättelsen i
samband med ansökan.
Det nya systemet baseras på ett belopp på 1200 kr per öppetdag, max 3 gånger i
veckan och ersättningen ska täcka verksamhetskostnader. Eventuella lokal- och
personalkostnader bekostas av föreningens ordinarie budget. Kultur- och
fritidsnämnden har inga krav på fasta öppettider utan stödet utgår från faktiska
verksamhetstimmar.
För att ge de föreningar som driver fritidsgårdar vid införandet av kriterierna
möjlighet att anpassa verksamheten till det nya stödsystemet kommer införandet att
ske gradvis med en årlig utjämning av stödet som fasas ut under en treårsperiod
från 2017 till och med 2019.
Det kommer att finnas medel som föreningar kan söka för att stärka upp
verksamheten om det finns särskilda behov. Ung Fritid kommer också kunna
erbjuda kompetensutveckling av fritidsgårdarnas personal i frågor som är viktiga
för verksamheten exempelvis barn- och ungdomars rättigheter och genusfrågor.
Vid behov kommer Ung fritid även bidra med visst administrativt stöd med att ta
fram den dokumentation som krävs av verksamheten i och med det nya systemet.
För att stödet till fritidsgårdar ska följa allt föreningsstöd från kultur- och
fritidsnämnden ska utbetalningar för fritidsgårdarna beslutas av nämnden senast i
november varje år. Ansökningar inför kommande kalenderår med tillhörande
dokumentation ska lämnas till Kultur- och fritidsförvaltningen senast den 1
september. En ansökan ska innehålla en verksamhetsplan för fritidsgården med
ekonomisk redovisning och en verksamhetsberättelse för föregående år med
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ekonomisk redovisning. Kultur- och fritidsförvaltningen kan bidra med mallar för
den dokumentation som behövs för en komplett ansökan.
Finansiering
Det nya systemet för stöd till föreningsdrivna fritidsgårdar ryms inom ramen för
Ung Fritids rådande budget. I och med att införandet sker gradvis kommer
kostnaderna minska fram till och med 2019 då det nya systemet ska vara helt infört.
Det kommer frigöras resurser under omställningsperioden som kommer kunna
användas för att stödja enskilda verksamheter om det skulle föreligga särskilda
behov vilka får bedömas från fall till fall.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Ett enhetligt och transparent system bidrar till att stödet för fritidsgårdsverksamhet
anpassas till de principer som gäller för allt stöd som Kultur- och fritidsnämnden
ger till föreningar. Riktlinjerna innebär även att nämndens möjligheter till
uppföljning av den faktiska fritidsgårdsverksamheten säkerställs.
Riktlinjerna syftar till att all fritidsgårdsverksamhet som finansieras med
skattemedel lever upp till FNs barnkonvention och att stödet går till de barn och
ungdomar som besöker fritidsgårdar. Det bidrar till bättre fritidsgårdar för
Eskilstunas flickor och pojkar, unga kvinnor och unga män samt ökar kompetensen
hos de föreningar som bedriver fritidsgårdar.
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