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Missiv - Samverkansöverenskommelse mellan
kultur- och fritidsnämnden och Sörmlandsidrotten
Förslag till beslut
Samverkansöverenskommelsen mellan kultur- och fritidsnämnden och
Sörmlandsidrotten godkänns.

Ärendebeskrivning
Eskilstuna kommun ser idrotten som en plats för lek och glädje, träning och tävling
och det är en plats för alla. Idrott och motion finns både organiserad och icke
organiserad, ideell och kommersiell. Det viktigaste är att invånare i kommunen är
fysiskt aktiva och att kommunen skapar förutsättningar och möjligheter för att
bedriva verksamhet i egen regi, och framförallt för att föreningslivet ska kunna
göra det. Avsikten är att höja hälsotalen och bidra till ökad livskvalitet för flickor
och pojkar, kvinnor och män.
Kultur- och fritidsnämnden har i uppdrag att samordna och följa upp arbetet med
kommunkoncernens idrottspolitiska plan. Att samordna arbetet innebär även att
samverkan med externa aktörer för att planens mål och intentioner ska kunna
förverkligas.
För att stödja idrottsföreningar i Eskilstuna kommun med stöd, utbildning,
samordning och samverkan tecknar kultur- och fritidsnämnden och
Sörmlandsidrotten (SISU idrottsutbildarna) samt regionalt centrum för parasport en
överenskommelse. Tillsammans ska kommunen och Sörmlandsidrotten sträva efter
att uppnå den idrottspolitiska planens mål och delmål.
Finansiering
Samverkansöverenskommelsen innebär 850 000 kronor.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Samverkansöverenskommelsen kommer att bidra till att idrottsföreningar i
Eskilstuna kommun för stöd med nätverk, bildning och utbildning.

Eskilstuna – den stolta Fristaden

Eskilstuna kommun

2018-02-01

2 (2)

Projekt och särskilda satsningar för att nå prioriterade målgrupper kommer ske
inom ramen för överenskommelsen. Det stödjer kommunens arbete med en
meningsfull fritid för barn och vuxna genom idrott och motion. Det bidrar även till
en god folkhälsa i kommunen.
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Överenskommelse mellan Eskilstuna kommun och
Sörmlandsidrotten 2018- 2019
Bakgrund
Eskilstuna kommun ser idrotten som en plats för lek och glädje, träning och tävling
och det är en plats för alla. Idrott och motion finns både organiserad och icke
organiserad, ideell och kommersiell. Det viktigaste är att invånare i kommunen är
fysiskt aktiva och att kommunen skapar förutsättningar och möjligheter för att
bedriva verksamhet i egen regi, och framförallt för att föreningslivet ska kunna
göra det. Avsikten är att höja hälsotalen och bidra till ökad livskvalitet för flickor
och pojkar, kvinnor och män.
För att stödja idrottsföreningar i Eskilstuna kommun med stöd, utbildning,
samordning och samverkan tecknar kultur- och fritidsnämnden och
Sörmlandsidrotten (SISU idrottsutbildarna) samt regionalt centrum för parasport en
överenskommelse. I överenskommelsen beskrivs syfte, mål och delmål som
kommunen och Sörmlandsidrotten gemensamt ska sträva efter att uppnå.

Syfte
Överenskommelsens syfte är följande:
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Bidra till att Eskilstuna kommunkoncernens idrottspolitiska plans mål och
delmål nås.
Bidra till en positiv utveckling för idrottsföreningar i Eskilstuna kommun
Bidra till den strategiska utvecklingen för idrotten i Eskilstuna kommun
Bidra till att idrottsföreningar i Eskilstuna kommun kan nå sina långsiktiga
mål i Strategi 2025
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Mål




Alla invånare i Eskilstuna kommun ska ha likvärdiga möjligheter att utöva
idrott, organiserat eller på egen hand. Det ska gälla oavsett nationalitet,
etniskt ursprung, religion eller annan trosuppfattning, ålder, kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning,
funktionsnedsättning eller socioekonomisk status.
All idrottsverksamhet för flickor och pojkar i Eskilstuna kommun ska vara
förenlig med FN:s konvention om barns rättigheter.

Aktiviteter
Stärka idrottens organisationer genom
Mål




Stärka idrottsföreningars verksamhet genom stöd och utbildning
Idrottsföreningar i Eskilstuna kommun ska kunna bemöta och inkludera
idrottare med funktionsnedsättning/variation i sin föreningsverksamhet
Bidra till att idrottsföreningarna i Eskilstuna kommun når RF’s
jämställdhetsmål
o kvinnor och män i alla beslutande och rådgivande organ är
representerade med minst 40 procent.
o andelen kvinnliga och manliga tränare inom respektive idrott uppgår
till minst 40 procent

Aktiviteter
1. Erbjuda idrottsföreningar nulägesanalyser och vid behov handlingsplaner
för att föreningar ska leva upp till kommunens krav på stödberättigad
förening och för att säkra föreningens utveckling
2. Utveckla jämställdhetsarbetet inom idrottsföreningar genom utbildningar
och aktiviteter
3. Höja kunskapen inom idrottsföreningarna kring förutsättningar för
personer med funktionsnedsättning att utöva idrott.
4. Utveckla arbetet för att idrottare med funktionsnedsättning/variation ska ha
möjlighet till att bedriva föreningsidrott på likvärdiga villkor.
5. Ingå i idrottsstrategiska gruppen
6. Samverka med kommunen i uppföljning och granskning av
idrottsföreningar
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Stärka idrottens ledare och tränare
Mål



30 idrottsföreningar per år gör utvecklings- och utbildningsplaner baserade
på nulägesanalyser.
1 800 aktivitetsledare från idrottsföreningar i Eskilstuna kommun deltar i
bildnings- och utbildningsverksamheten.

Aktiviteter:
1. Erbjuda utbildningar inom följande områden; idrottens grundutbildning
Plattformen, Idrottens föreningslära, Åldersanpassad fysisk träning, Trygga
idrottsmiljöer, Idrott Online samt idrottens nya delvis digitaliserade
ledarutbildning som erbjuds från och med hösten 2018.
Erbjuda nätverk, mötestillfällen och föreläsningar
Mål


Erbjuda nätverksforum för aktivitetsledare, anställda och förtroendevalda

Aktiviteter
1. I samverkan med Eskilstuna kommun erbjuda aktuella föreläsningar för
idrottsföreningar och andra föreningar i Eskilstuna kommun
2. Erbjuda nätverksforum för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling
3. Arrangera Idrottens dag i Eskilstuna kommun under åren 2018 och 2019
Fokusera på barn och unga
Mål




Ledarnas kunskap om FN:s konvention om barns rättigheter ska höjas och
utvecklas, liksom kunskapen om metoder för att leva upp till konventionen.
Andelen flickor och pojkar som fortsätter idrotta och motionera i
föreningsidrotten efter 13 års ålder ökar.
Andelen flickor med utländsk bakgrund inom föreningsidrotten ökar.

Aktiviteter
1. Höja aktivitetsledares kunskaper om FN:s konvention om barns rättigheter
samt utveckla metoder för att använda kunskaper vid träningstillfällen och
matcher/tävlingar
2. Erbjuda Idrott för alla i Eskilstuna kommun
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3. Aktivitet/projekt för att fler flickor med utländsk bakgrund ska delta i
föreningsidrotten
4. Stödja samverkan mellan idrottsföreningar och skolan/förskolan för att
bidra till mer rörelse i skolan samt att fler flickor och pojkar är mer fysiskt
aktiva
5. Arbete för att flera skolidrottsföreningar startas upp i Eskilstuna kommun
För ovanstående insatser som Sörmlandsidrotten och regionalt utvecklingscentrum
för parasport genomför för Eskilstuna kommuns idrottsföreningar utgår ett bidrag
om
850 000 kr för 2018 samt 850 000 kr 2019, under förutsättning att erforderliga
beslut fattas av Kommunfullmäktige och Kultur- och fritidsnämnden.

Eskilstuna den /

2018

________________________
Mona Kanaan
Ordförande
Kultur- och fritidsnämnden
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Jörgen Hedberg
Distriktschef
Sörmlandsidrotten/SISU

