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Samverkansöverenskommelse Eskilstuna
Friidrott
Förslag till beslut
1. Av kommunledningskontorets anslag för ortsutveckling ska 75 000 kronor
under 2017 avsättas för samverkansöverenskommelse med Eskilstuna friidrott.
2. Kommunledningskontoret får i uppdrag att teckna samverkanöverenskommelse
med Eskilstuna friidrott.

Bakgrund
Eskilstuna kommun tecknar årligen flera samverkansöverenskommelser för
ortsutveckling och varumärket Eskilstuna. Syftet är att stärka lokala
framgångsrika aktörer för att de ska ges möjlighet att ytterligare utveckla och
förbättra den verksamhet som de bedriver. Samtidigt bidrar det positivt till
ortens utveckling och det sprids kunskap om Eskilstuna utanför kommunens
gränser.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har fått en ansökan om stöd för elitverksamhet från
Eskilstuna friidrott.
Riktlinjerna för samverkansöverenskommelser för ortsutveckling och
varumärket Eskilstuna anger att bedömning ska ske utifrån följande kriterier:
 Verksamheten ska bidra till att öka kännedomen om Eskilstuna
 Verksamheten ska öka antalet besökare till Eskilstuna och ha betydelse för
Eskilstuna som ort.
I riktlinjerna framgår att elitidrott är ett av områdena för
samverkansöverenskommelser. Med elitidrott avses föreningar som har lag i
högsta serien eller enskilda idrottare på internationell nivå.
Samverkansöverenskommelse kan bli aktuell för de idrotter som
 lockar många deltagare,
 har stor publik,
 ger stor massmedial publicitet.
Motprestation ska ske i form av
- Exponering och marknadsföring av platsen Eskilstuna på föreningarnas
webbplatser, sociala medier, i arenorna, på matchställ, i matchprogram.
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Värdskap i form av information om Eskilstuna till besökande
motståndarlag inför resan till Eskilstuna, gott mottagande när lagen
anländer till Eskilstuna och att kunna svara på frågor om Eskilstuna.
Ambassadörskap vid offentliga tillställningar i Eskilstuna. Ett gott
ambassadörskap för platsen Eskilstuna ska även ske vid intervjuer med
media.

Motprestation ska även ske i form av att aktivt arbeta för att utveckla
följande områden inom föreningen:
- Genusfrågor
- Mångfaldsfrågor
- Möjlighet för personer med funktionsnedsättningar att utöva idrotten
- Minska föreningens miljöpåverkan
Föreningarna ska i övrigt uppfylla de krav som ställs i riktlinjerna för
samverkansöverenskommelser:
- Verksamheten ska i huvudsak ha sitt säte i Eskilstuna kommun.
- Föreningar ska uppfylla kriterierna för att vara berättigade till lokalt
föreningsstöd.
- Föreningarna ska ha hållbarhetspolicys som inkluderar miljö-,
jämställdhet- och mångfaldsperspektiv.
- Föreningarna ska drivas seriöst och ha gjort rätt mot det allmänna,
- Föreningarna ska ha en verksamhet är förenlig med kommunens
värdegrund.
- Föreningarna ska följa god marknadsföringssed.
Eskilstuna friidrott
Eskilstuna friidrott har en bred friidrottsverksamhet som lockar både yngre och
äldre. Föreningen har ca 2600 medlemmar. I den regelbundna verksamheten tränar
och tävlar ca 1000 barn och ungdomar och i den öppna verksamheten deltar
ytterligare 3500 barn.
Eskilstuna friidrott har ansökt om elitstöd för 2017. Föreningen har ett flertal aktiva
friidrottare som deltar i den svenska eliten inom sin tävlingsgren. Föreningen har
två atleter inom gång som är uttagna till VM 2017 och en atlet inom diskus för
protesidrottare på internationell nivå. Föreningen har även atleter inom löpning,
längdhopp och terräng som befinner sig inom Sverigeeliten. Föreningen har
dessutom många lovande atleter på junior-nivå.
Eskilstuna friidrott har under flera år arbetat med ett större integrationsprojekt för
att få fler medlemmar och en bättre mångfald. De har idag medlemmar från fler än
110 nationer och föreningen växer. Föreningen jobbar även aktivt för att locka både
flickor och pojkar till verksamheten.
Eskilstuna friidrott har ansökt om 100 000 SEK i elitstöd.
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Föreningen kvalificerar sig för elitstöd i och med att de har atleter på
internationell nivå och genom att friidrott är en idrott som lockar många
deltagare, har ett relativt stort publikintresse och får massmedial publicitet.
Även om Eskilstuna friidrott har atleter som deltar på internationell nivå har
de inte placerat sig i topp internationellt under 2016 och den massmediala
publiciteten har därför varit mindre i jämförelse med övriga elitföreningar.
Friidrotten har haft och planerar för större evenemang som SM i friidrott. Det
genererar många besökare till Eskilstuna och ger turistekonomiska effekter.
Arrangörsföreningarna har dock redan fått stöd från kommunstyrelsen för de
evenemangen.
Eskilstuna friidrott arbetar på ett framgångsrikt sätt med jämställdhet och
mångfald och är ett föredöme i Eskilstuna och i övriga Sverige. Det har gjort
att atleter från övriga Sverige söker sig till Eskilstuna friidrott. Men även för
det arbetet får föreningen olika former av stöd från kommunen.
Med bakgrund av detta föreslås därför att kommunledningskontoret tecknar
en ettårig samverkansöverenskommelse med Eskilstuna friidrott motsvarande
75 000 kronor.

Konsekvenser för hållbar utveckling
Samverkansöverenskommelser med lokala aktörer i Eskilstuna har ett tydligt
socialt och samhällsekonomiskt syfte. Att stödja lokala aktörer är ett verktyg för att
nå målet om en attraktiv stad som ger stolta invånare, lockar besökare, nya
invånare samt näringslivsetableringar.
Genom att utforma samverkansöverenskommelser med tydliga kriterier avseende
sociala och miljömässiga faktorer utgör överenskommelserna en
påverkansmöjlighet på lokala aktörer att aktivt arbeta med mångfalds-, genus-, och
miljöperspektiv.
De samhällsekonomiska effekterna är i första hand av mer långsiktig karaktär i
form av attraktivitet och kan vara svår att beräkna i exakta siffror.
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