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Program 
Ett program är ett styrande dokument som ska visa en färdriktning genom att innehålla 
vad som ska uppnås inom ett visst område. Det tar inte ställning till utförande, 
prioriteringar och metoder. Program ska vara långsiktiga, ej tidsbegränsade och beslutas 
av kommunfullmäktige eller av berörd nämnd. 
 
Plan 
En plan är ett styrande dokument som ska visa en färdriktning genom att innehålla 
konkreta mål och riktlinjer. Den ska vara tidsbegränsad och beslutas av 
kommunfullmäktige eller av berörd nämnd. 
 
Policy 
En policy är ett styrande dokument som ska visa ett övergripande förhållningssätt och 
som ska tjäna som vägledning inom ett område, med angivande av övergripande mål och 
värden som ska eftersträvas. Policys ska vara långsiktiga, ej tidsbegränsade och beslutas 
av kommunfullmäktige. 
 
 
Riktlinje 
En riktlinje är ett styrande dokument som ska säkerställa ett korrekt agerande och god 
kvalitet i handläggning och utförande. Riktlinjer ska vara långsiktiga, ej tidsbegränsade 
och beslutas av kommunfullmäktige eller av berörd nämnd. 
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Ämnesområde och bakgrund  
Föreningslivet ger invånare och besökare möjlighet till fritids-
verksamhet, motion, bildning och personlig utveckling och bidrar till 
att utveckla Eskilstuna som en attraktiv stad. Eskilstuna kommun ger 
stöd till föreningslivet främst genom lokalsubventioner för att hyra 
kommunala idrottsanläggningar, scener och andra lokaler. Föreningar 
som driver barn- och ungdomsverksamhet, publik verksamhet eller 
verksamhet med särskild samhällsnytta har dessutom möjlighet att 
ansöka om kontanta bidrag. 
 
Policy för Eskilstuna kommuns föreningsstöd 
Policyn beskriver det övergripande långsiktiga förhållningssätt som ska tjäna 
som vägledning inom kommunens föreningsstöd. Relationen mellan Kultur- 
och fritidsnämnden respektive Torshälla stads nämnd och föreningar ska 
präglas av ömsesidig tillit. 

1. Principiella ställningstaganden 

1.1 Verksamhet 
Verksamhet är föreningars ansvar. Kultur- och fritidsnämnden och 
Torshälla stads nämnd ger stöd till föreningar för viss verksamhet 
genom kontanta bidrag och lokalsubventioner. 

1.2 Fördelning av föreningsstödet 
Villkoren för föreningsstöd ska vara likvärdiga för alla föreningar i 
Eskilstuna kommun.  

1.3 Lokalsubventioner 
Lokalsubventioner är en viktig del av Kultur- och fritidsnämndens 
föreningsstöd och bör komma så många som möjligt till del.  
 
Det är viktigt att lokalstödet blir mer likvärdigt mellan föreningar med 
lokalsubventioner, föreningar som tar hand om drift och underhåll av 
kommunens anläggningar och föreningar med kontanta bidrag för 
egna anläggningar. 
 
Kultur- och fritidsnämnden subventionerar verksamhetslokaler som 
bedöms som angelägna. Lokalerna ska också delas av flera föreningar, 
allmänheten och/eller kommunala verksamheter. Dessutom ska 
nämnden ha rådighet över hur lokalerna ska användas. 
 
Kultur- och fritidsnämndens lokalsubventioner ska bland annat stödja en 
hållbar utveckling och förbättrad folkhälsa. Med minskat bruk av alkohol 
ökar folkhälsan och livskvalitén.  Därför ska lokalsubventioneringen 
påverkas vid nyttjande av alkoholtillstånd.   
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Eskilstuna kommun subventionerar och hyr ut lokaler enligt följande 
tre kategorier;  
(1) Stödberättigade föreningar med barn- och ungdomsverksamhet 
samt personer med funktionsnedsättning, pensionärsföreningar samt 
skolor och kommunal verksamhet. 
(2) Vuxenverksamhet i stödberättigad förening. 
(3) Övriga föreningar, allmänhet och företag. 
 
För den arrangör som nyttjar ett alkoholtillstånd tillkommer en avgift 
på hyran. Avgiften är lika stor för alla kategorier. Avgiften utgår från 
respektive lokals förutsättningar samt arrangemanget. 

 
Vid matcher och arrangemang gäller särskilda hyresnivåer. 
 
Fördelning av tider per säsong mellan föreningar ska göras i samråd 
med berörda föreningar och med utgångspunkt från antalet aktiva 
medlemmar i en förening.  
 
Tider i kultur- och fritidsnämndens anläggningar ska fördelas så att 
barn och unga tilldelas tider före vuxna. Flickor och pojkar respektive 
män och kvinnor ska ha lika goda möjligheter att använda en 
anläggning under attraktiva tider. 

1.4 Kontanta bidrag 
Kultur- och fritidsnämnden och Torshälla stads nämnd ska ge 
kontanta bidrag till verksamhet för barn och unga samt personer med 
funktionsnedsättning, publik verksamhet och verksamhet med särskild 
samhällsnytta.  
 
Kontanta bidrag för lokaler och anläggningar ska bidra till högre grad 
av likvärdighet jämfört med lokalsubventioner. 
 
Alkohol är en faktor som påverkar folkhälsan negativt och som tillhör den 
kategori av faktorer som kommunen kan påverka. Med minskat bruk av 
alkohol ökar folkhälsan och livskvalitén. Därför kan två av de kontanta 
bidragen minska eller tas bort helt vid nyttjande av eget eller annan parts 
alkoholtillstånd. De bidrag som kan påverkas är Bidrag för särskild 
samhällsnytta och Arrangemangsbidrag 

1.5 Villkor och uppföljning för att få stöd 
För att få stöd från Kultur- och fritidsnämnden och Torshälla stads 
nämnd krävs att en förening lever upp till de villkor kommunen ställer 
med utgångspunkt från de idrotts- och kulturpolitiska planerna.  
 
Relationen mellan Kultur- och fritidsnämnden, Torshälla stads nämnd 
och föreningar ska präglas av ömsesidig tillit.  
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Kontroll av föreningar sker vid ansökan om att bli stödberättigad 
förening, genom löpande uppföljning, vid stickprovskontroller och 
när det uppstår misstanke om att en förening inte uppfyller villkoren. 
Föreningar ska kunna redovisa kostnader för de verksamheter som de 
får kontanta bidrag för. 

2. Bidragsformer 
Nedan beskrivs de bidrag som Kultur- och fritidsnämnden och Torshälla 
stads nämnd fördelar till föreningslivet i Eskilstuna kommun.  
 
Verksamhetsbidrag till föreningar som är anslutna till 
Riksidrottsförbundet 
Föreningar som är anslutna till Riksidrottsförbundet och som har 
verksamhet för barn och unga samt personer med funktionsnedsättning kan 
söka detta bidrag. Föreningen får söka bidrag för sin verksamhet. Bidraget 
beräknas på antalet aktiviteter och deltagare per aktivitet. 
 
Verksamhetsbidrag 
Föreningar som har verksamhet för barn och unga samt personer med 
funktionsnedsättning kan söka detta bidrag. Föreningen får söka bidrag för 
sin verksamhet. Bidraget beräknas på antalet aktiva medlemmar. 
 
Stimulansbidrag 
Föreningar som vill genomföra en särskild verksamhet för att uppfylla 
kommunens mål för idrotts- och kulturpolitik får söka bidraget. Satsningen 
kan exempelvis vara ett projekt som syftar till att förbättra föreningens 
arbete, att inleda en ny verksamhet på försök eller uppsökande verksamhet 
för nya målgrupper. Föreningen får söka bidrag för kostnader som uppstår i 
samband med att genomföra den särskilda verksamheten. 
 
Arrangemangsbidrag 
Föreningar som vill arrangera verksamhet för allmänheten i form av 
kulturarrangemang, till exempel teaterföreställningar, konserter eller 
festivaler, och större idrottstävlingar får söka bidraget. Föreningen får söka 
bidrag för kostnader som uppstår i samband med arrangemanget. 
Föreningen kan söka för enstaka arrangemang eller för flera arrangemang 
under en period. 
 
Bidrag till särskild samhällsnytta 
Föreningar som bedriver en verksamhet med särskild samhällsnytta har 
möjlighet att ansöka om ett årligt bidrag för sin ordinarie verksamhet. Det 
kan exempelvis gälla social verksamhet, omsorgsverksamhet, verksamhet 
som bidrar till folkhälsa, stöd till verksamhet för personer med 
funktionsnedsättning (särskilt barn och unga) eller samordning av 
föreningar. Föreningen får söka bidrag för kostnader som uppstår i samband 
med verksamheten. 
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Bidrag till verksamhetslokaler och anläggningar  
Föreningar som äger en egen anläggning eller lokal eller hyr en lokal av en 
annan aktör än Kultur- och fritidsförvaltningen får söka bidraget. 
Föreningen får söka bidrag för kostnader som uppstår i samband med 
driften av anläggningen/lokalen alternativt hyran av anläggningen/lokalen 
baserat på godkända verksamhetsytor. 
 
Mindre investeringsbidrag 
Föreningar som har blivit beviljade bidrag för verksamhetslokaler och 
anläggningar innevarande år kan söka bidraget. Föreningen får söka bidrag 
för mindre kostnader som uppstår i samband med investeringar i 
anläggningen. 
 
Större investeringsbidrag 
Föreningar som har blivit beviljade bidrag för verksamhetslokaler och 
anläggningar innevarande år kan söka bidraget. Föreningen får söka bidrag 
för större kostnader som uppstår i samband med investeringar i 
anläggningen. 
 
Ledarutbildningsbidrag 
Föreningar som har verksamhet för barn och unga samt personer med 
funktionsnedsättning kan söka detta bidrag. Föreningen får söka bidrag för 
kostnader som uppstår vid ledarutbildningar. 
 
Gällande lagstiftning eller annan rättslig reglering 
Lagar som påverkar arbetet: 

 Kommunallagen 
 Barnkonventionen 
 Diskrimineringslagen 
 Alkohollagen 

Förhållande till redan fattade politiska beslut 
Policyn har en koppling till: 

 Idrottspolitiska- och kulturpolitiska planerna.  
 Eskilstuna Agenda 2030 
 Plan mot alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak 

(KSKF/2017:498) 
 Riktlinjer för alkoholservering samt för försäljning och servering av 

folköl (KSKF/2019:33) 
 Policy för jämlik hälsa (KSKF/2019:128) 

 
Policyn ersätter tidigare dokument som rör kommunens föreningsstöd. 
Policyn kompletteras med Riktlinjer för föreningsstöd.  
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