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Anteckningar från seminarium om Eskilstunas
framtida idrottspolitik, 15 september 2015
Den 15 september 2015 bjöd Eskilstuna kommun och Sörmlandsidrotten in
lokala idrottsföreningar till det andra av tre seminarier för att diskutera
framtidens idrott i Eskilstuna.
Kvällens tema var ”Utveckling och nya möjligheter: idrotten utvecklar
Eskilstuna”.
Seminarieserien är en del av arbetet med att utvärdera kommunens
idrottspolitiska handlingsplan 2011-2015 och ta fram en ny handlingsplan
som ska gälla från 2016.

Frågor som föreningarna diskuterade:
1. Vilka insatser behöver vi göra för att människor
ska kunna vara verksamma i en förening hela
livet?
2. Vilka insatser behöver vi göra för att öka
samverkan med andra verksamheter?
3. Vilka insatser behöver vi göra för att varje
idrottsförenings hela verksamhet ska präglas av
demokrati, delaktighet, glädje, gemenskap,
allas rätt att vara med och rent spel?
Vad är föreningarnas ansvar?
Och vad är kommunens ansvar?

Sammanfattning av områden som lyftes:






Trygga och ändamålsenliga anläggningar
Våga prova nya arbetssätt
Samverkan mellan föreningar och med skolan
Nå nya målgrupper
Ekonomiska förutsättningar för vuxnas och
äldres idrottande

Eskilstuna – den stolta Fristaden
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Här är en sammanställning av synpunkter som idrottsföreningarna framförde på seminariet.
1. I Riksidrottsförbundets strategi mot 2025 står det att människor ska kunna
vara verksamma i en förening hela livet - som barn, ungdom, vuxen och
äldre.
Vilka insatser behöver vi göra för att uppnå detta?

Föreningarnas
ansvar

FRÄMJA BREDD

FRÄMJA ELIT

Visualisera tidigt alla vägval och
möjligheter som en förening kan
erbjuda.

När ”karriären” är slut, eller aldrig
började, ska det alltid finnas
alternativ verksamhet. Ingen som
inte vill sluta ska sluta.

Engagera, informera och utbilda.
Träna ihop, barn och vuxna samma tid.
Förstå processen vad olika åldrar
söker och samverka om utbud.
Möta allas behov=mer flexibilitet.
Gemensamma transporter till
träning/tävling.
Barnpassning.
Anpassad träning.
Varierad träning utan tävling.
Vi lär oss av varandra.
Tror det är bra att mötas, olika åldrar,
kön och klasstillhörighet i en förening.
Det är viktigt att människor inte bara
samlas för att utöva idrott, utan för den
teoretiska delen också.
Sektioner som anpassat oavsett ålder.
Även stimulera vuxenidrotten.

Kommunens
ansvar

Bidragssystemet ska utformas enligt
målsättningen.
Tillräckligt med träningstider i hallar för
att tillgodose behov från idrotten.

Säkerställa att föreningar som vill
bedriva elitverksamhet verkligen
kan och klarar det, både
organisatoriskt, ekonomiskt och
värdemässigt

Hjälpa föreningar att ha verksamhet för
medborgare 0-100 år istället för at

Se till att det finns utrymme för
människor att idrotta
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FRÄMJA BREDD

FRÄMJA ELIT

konkurrera och skapa egen
verksamhet.

Låt oss prova! Var modiga.

Samma hyra för vuxenträning som för
barn.
Stöd för åldern 20+ saknas. Därför är
föreningar mindre motiverade att ha
aktiviteter för dem.
Sänk lokalhyrorna för vuxna.
Ge LOK-stöd för alla åldrar. Visa att
motion är viktigt för alla. Att börja tidigt
i en förening ska premieras.
LOK-stöd för vuxna.
Se till att idrottsföreningar får så
mycket fysiskt utrymme som de
behöver för att alla ska få plats att
idrotta.
Inte bedriva verksamhet som direkt
konkurrerar med idrottsföreningen.
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2. I Riksidrottsförbundets strategi mot 2025 ingår att stärka den föreningsdrivna idrottens status och höja engagemanget hos medlemmarna. Som ett
led i detta vill man se ökad samverkan med andra verksamheter i allt högre
grad.
Vilka insatser krävs för att åstadkomma detta?

Föreningarnas
ansvar

FRÄMJA BREDD

FRÄMJA ELIT

Samarbeta med liknande sporter och
skolan.

Ring en förening som verkar
intressant och bestäm en träff. Bjud
på kaffe och prata om det som
intresserar båda.

Översyn av bidrag för att gynna
nytänkande.

Tänk utanför din egen idrott.
Våga uppmuntra dubbelidrott.
Ej bestraffa.
Gå utanför (boxen), inåtvända mönster
måste förändras.
Samarbeta över klubbgränser.
Friskis & Svettis kan ha pass för
föreningar tillsammans.
Idrottsskolor med många idrotter +
med skolsamverkan.
Samarbeta med skolan, PRO.
Ett idrottande hela livet i förening ger
ett större engagemang i olika
åldersnivåer.
Medlemsråd.
Villiga ledare.
Kunniga ledare.
Enda sättet man kan stärka sin
förenings egen status är genom att
alltid se till medlemmarnas bästa i alla
lägen, även om detta innebär att tappa
individen till en annan förening.
Engagemanget samt statusen uppstår
på ett nytt sätt där styrkan hos både
gruppen samt medlemmarna stärks.
Använda Sörmlandsidrotten som
sammankallande så att någon tar
initiativ.
Skapa enkla, intressanta aktiviteter
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FRÄMJA BREDD

FRÄMJA ELIT

tillsammans med andra aktörer. Till
exempel förening och Unga örnar (gå
utanför ramarna i olika stimulerande
och stödinsatser).
Gemensamt
ansvar

Det ska vara enkelt, minimal
administration.
Med hjälp av strategisk PR, kampanj
som fördelas under ett år eller under
en period för att mäta av utfallet av
dem, med hjälp av föreningen.
Kommun samt ideella bolag.
Få med x antal föreningar och skapa
kortet. Istället för fyra idrotter som
kostar 500 kr styck (totalt 2 000 kr)
kostar det hälften. Summan delas lika
på föreningen. Föreningen går via
kommunen så det inte ”drabbar
föreningen”. Detta borde locka flera
människor och få dem att öppna
ögonen för nya idrotter och röra mer
på kroppen.

Kommunens
ansvar

Ändamålsenliga lokaler.
Mer träningstider i hallarna.
Mera inomhusanläggningar, på så sätt
får man även ”bättre” träningstider
(fler).
Utökade skjuttider på Hugelsta.
Skapa forum där många verksamheter
möts, får utbyta idéer och tankar.
Koppla ihop skola och föreningsliv.
Skolsamverkan på skoltid bör
premieras. LOK-stödet gäller då EM
lokstödsgruppen.

Skapa forum där olika
verksamheter (kanske inte bara
föreningar) möts och får möjlighet
att utbyta idéer. Kanske utan
politiker?
Finansiellt stöd från kommunen till
”Sverigeeliten i framförallt
individuella idrotter”, det är oftast
dyrare att bli elit i individuella
idrotter.
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3. Riksidrottsförbundets värdegrund finns beskriven i Idrotten vill. Där står
det att varje idrottsförenings HELA verksamhet ska präglas av demokrati
och delaktighet, glädje och gemenskap, allas rätt att vara med samt rent
spel.
Vilka insatser behöver vi göra för att uppnå detta?

Föreningarnas
ansvar

FRÄMJA BREDD

FRÄMJA ELIT

Samverkan mellan föreningar.

Barn och unga med hög
ambitionsnivå ska få möjlighet att
utvecklas.

Multi-medlemskap.
Gott bemötande.
Engagerade ledare, ordförande och
tränare.
Rättvis ordförande.
Engagerade ledare.
Utbildning.
Lärande, learning by doing.
Se till att det finns verksamheter som
passar så många som möjligt. Se till
att alla möts på sina egna villkor.
”Motionsspår” i alla idrotter.
Etablera och följa sin värdegrund.
Föräldrakultur, utbildning.
Ge alla medlemmar bra, relevant
information om vad som pågår och
skapa en vilja till delaktighet.
Tydliga styrdokument som presenteras
för medlemmarna.
Tydlighet i vad som gäller här.
Låta alla vara med.

Kommunens
ansvar

Arenor – kommunala och andra.
Konsulenter återanställs i föreningar.
Utbildningsstöd,
inspirationsföreläsningar, ta fram goda
exempel.

”Alla” innebär även de som vill
träna mycket, som vill satsa tidigt.
Respektera allas mål oavsett
bredd/elit.
Behandla idrottsföreningar som
idrottsföreningar, men fortsätt
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uppmuntra till samhällsnytta också.
Fritidscheckar.
Ordna fortbildning.

Klubbarnas elitsatsningar kontra
kommunens anläggningar. Hur ser
ett samarbete ut?

Se till att skapa fysisk plats i
idrottshallar. Se till att idrotten får plats.
Idrottsmässa, visa upp
idrottsföreningar.
Uppmuntra till idrottsskolor.
Öppet hus, tillsammans förening och
kommun

4. Övriga synpunkter
FRÄMJA BREDD

FRÄMJA ELIT

Föreningarnas
ansvar

Arbeta långsiktigt

Inga synpunkter

Kommunens
ansvar

Pensionärs-peng (som bara får
användas för motion).

Inga synpunkter

Se till att de hallar som redan finns
underhålls innan det byggs nytt.
Hjälpa föreningar att se till att alla
hallar får användas av idrotten,
omdefiniera uttrycket ”fullt”.
Kontinuitet och trygghet.
Hallar som finns är överbelastade till
stor del…se till att vi inte behöver
trycka in barn och skapa osäkra
miljöer.
Tänk på tjejidrott, fördelning av pengar.
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Representanter som deltog på seminariet:
Idrottsföreningar
Eskilstuna HIF
ESDK Nautic
Eskilstuna friidrott
Eskilstuna GF
Eskilstuna Guif
Eskilstuna IK (cykel triathlon)
Eskilstuna jaktskytteklubb
Eskilstuna jaktskytteklubb
Eskilstuna Simklubb
Etuna Rollers BJJ
Friskis & Svettis
Gökstens BK
Hällbybrunn IF
Idrottsföreningen För Alla Eskilstuna
IFK Eskilstuna
IK Eskilstuna gymnasterna
Korpen Eskilstuna,
Skogstorp GoIF
Södra FF
Sörmlandsidrotten
TK Hobby
Tunafors sportklubb, slalom
Värjan Eskilstuna
Ärla IF
Eskilstuna idrottsföreningars samorganisation
Sörmlandsidrotten
Eskilstuna kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
Kommunledningskontoret
Kultur- och fritidsförvaltningen
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