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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 fritidsverksamhet, 
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.  
 
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att fördela stödet 
(lokalsubventioner och kontanta bidrag) till de föreningar som ansökt om 
stöd och uppfyller villkoren för att bli stödberättigad förening. Torshälla 
stads nämnd ansvarar för att dela ut arrangemangsbidrag för arrangemang i 
Torshälla. 

Riktlinjer för Eskilstuna kommuns föreningsstöd 
Nedan följer en beskrivning av de riktlinjer som behövs för att säkerställa 
korrekt agerande och god kvalitet i handläggning och utförande.  
 
Inledningsvis beskrivs villkoren för varje bidragstyp och förtydligande av 
vilka som kan söka, vad man söker bidrag för, vilka prioriteringar som görs 
och hur ansökningarna bedöms.  
 
Kultur- och fritidsnämndens stöd ska bland annat stödja en hållbar 
utveckling och förbättrad folkhälsa. Med minskat bruk av alkohol ökar 
folkhälsan och livskvalitén. Därför ska hyran påverkas vid nyttjande av 
alkoholtillstånd. Villkoren för detta ingår också i riktlinjerna. 
 
Utöver det återges vilka villkor som gäller för överenskommelser mellan 
Kultur- och fritidsnämnden och föreningar som vill sköta drift och underhåll 
av kommunens anläggningar.  
 
Avslutningsvis finns en beskrivning av hur föreningsstödet kommer att 
följas upp för att säkerställa att stödet ges till föreningar som följer villkoren.  

Villkor för att bli stödberättigad förening 
Föreningar som registrerat sig hos Skatteverket och fått ett 
organisationsnummer kan ansöka om att bli stödberättigad förening. 
  
Det innebär att om föreningen blir godkänd får den hyra kommunens 
anläggningar och lokaler till ett subventionerat pris och kan söka olika typer 
av kontanta bidrag. Föreningar kan ansöka löpande under året. 
  
Villkor som ska uppfyllas av föreningen: 

• Föreningen ska ha ett ändamål eller en verksamhet som är ideell, det 
vill säga inte ha kommersiella mål. Verksamheten kan till exempel 
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vara inom kultur, idrott, utbildning, miljövård eller social 
hjälpverksamhet. 

• Föreningen ska ha sitt säte i Eskilstuna eller bedriva en stor del av sin 
stödberättigade verksamhet i Eskilstuna. 

• Föreningen ska följa generella lagar såsom barnkonventionen och 
diskrimineringslagen samt de lagar och regler som gäller deras 
specifika verksamhet. 

• Föreningen ska begära in begränsat registerutdrag för ledare som har 
direkt och regelbunden kontakt med barn och unga i föreningen. 
Detta ska upprepas vartannat år för respektive ledare.  

• Föreningen ska varje år uppdatera sina uppgifter i kommunens 
föreningsregister samt bifoga senaste stadgar, årsmötesprotokollet, 
inklusive revisorernas berättelse, verksamhetsberättelse, ekonomisk 
redogörelse med resultat- och balansräkning 

• Bidrag ska inte få lämnas till en förening om den eller någon av dess 
företrädare, inom ramen för verksamheten, 

1. utövar våld, tvång eller hot eller på annat otillbörligt sätt 
kränker den enskildes grundläggande fri- och rättigheter,  

2. diskriminerar eller på annat sätt bryter mot principen om 
alla människors lika värde,  

3. rättfärdigar, främjar eller uppmanar till sådana ageranden 
som anges i 1 eller 2, eller  

4. motarbetar det demokratiska styrelseskicket.  
  
Bilagor 
Föreningens senast beslutade stadgar och årsmötesprotokoll ska bifogas 
ansökan. 
  
Prioritering av ansökningar 
Alla ansökningar som uppfyller villkoren prioriteras likvärdigt i 
handläggningen.  
  
Bedömning av ansökningar 
Ansökningarna bedöms utifrån inskickade bilagor och genom att föreningen 
intygar att de följer ovanstående villkor.  

Villkor för verksamhetsbidrag till föreningar som är 
anslutna till Riksidrottsförbundet 
Idrottsföreningar som är anslutna till Riksidrottsförbundet och söker lokalt 
aktivitetsstöd från dem kan söka bidraget om de har verksamhet för: 

• barn och unga 7-20 år 
• barn och unga med funktionsnedsättning 7-20 år 
• vuxna med funktionsnedsättning 21 till 64 år. 

  
Detta bidrag kan sökas en gång per år och har ett sista ansökningsdatum. 
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Föreningen får söka bidrag för sin verksamhet. Bidraget beräknas på antalet 
aktiviteter och deltagare per aktivitet. 
  
Villkor som ska uppfyllas av föreningen: 

• Föreningen ska vara stödberättigad och intyga att de uppfyller 
villkoren för stödberättigad förening. 

• Föreningen ska intyga att den jobbar aktivt för att personer med 
funktionsnedsättning ska kunna delta i föreningens verksamhet. 

• Ansökan ska skickas in senast sista ansökningsdag. 
• Nya villkor från Riksidrottsförbundet kommer eventuellt att läggas 

till om de beslutas. 
  
Bilagor 
Föreningen ska bifoga senaste: 

• årsmötets godkända ekonomiska redogörelse med resultat- och 
balansräkning 

• årsmötesprotokoll inklusive revisorernas berättelse 
• verksamhetsberättelse 

  
Prioritering av ansökningar 
Alla ansökningar som uppfyller villkoren prioriteras likvärdigt i 
handläggningen. 
  
Bedömning av ansökningar 
Ansökningarna bedöms utifrån inskickade bilagor och genom att föreningen 
intygar att de följer ovanstående villkor.  
 
Fördelning av pengar 
Pengarna som budgeterats fördelas på alla föreningar som uppfyller villkoren 
för detta bidrag utifrån antalet aktiviteter och deltagare per aktivitet. 

Villkor för verksamhetsbidrag 
Föreningar kan söka verksamhetsbidraget om de har verksamhet för: 

• barn och unga 7-20 år 
• barn och unga med funktionsnedsättning 7-20 år 
• vuxna med funktionsnedsättning 21 till 64 år. 

  
Detta bidrag kan sökas en gång per år och har ett sista ansökningsdatum. 
Föreningen får söka bidrag för sin verksamhet. Bidraget beräknas på antalet 
aktiva medlemmar. För att räknas som aktiv medlem ska medlemmen vara 
upptagen på närvarokort vid minst åtta tillfällen. Det ska också framgå att 
medlemmen har medverkat i föreningens verksamhet under minst två 
månader under året. 
  
Villkor som ska uppfyllas av föreningen: 
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• Föreningen ska vara stödberättigad och intyga att den uppfyller 

villkoren för stödberättigad förening. 
• Föreningen ska intyga att den jobbar aktivt för att personer med 

funktionsnedsättning ska kunna delta i föreningens verksamhet. 
• Ansökan ska skickas in senast sista ansökningsdatum. 

  
Bilagor 
Föreningen ska bifoga senaste: 

• årsmötets godkända ekonomiska redogörelse med resultat- och 
balansräkning 

• årsmötesprotokoll inklusive revisorernas berättelse 
• verksamhetsberättelse 

  
Prioritering av ansökningar 
Alla ansökningar som uppfyller villkoren prioriteras likvärdigt i 
handläggningen. 
  
Bedömning av ansökningar 
Ansökningarna bedöms utifrån inskickade bilagor och genom att föreningen 
intygar att de följer ovanstående villkor.  
 
Fördelning av pengar 
Pengarna som budgeterats fördelas på alla föreningar som uppfyller villkoren 
för detta bidrag och beräknas på antalet aktiva medlemmar. 

Villkor för 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. 
  
Detta bidrag kan sökas löpande under året. Föreningen får söka bidrag för 
kostnader som uppstår i samband med att genomföra den särskilda 
verksamheten.  
  
Villkor som ska uppfyllas av föreningen: 

• Föreningen ska vara stödberättigad och intyga att de uppfyller 
villkoren för stödberättigad förening. 

• Föreningen ska ha skickat in senaste årsmötets godkända 
ekonomiska redogörelse med resultat- och balansräkning, 
årsmötesprotokoll inklusive revisorernas berättelse, 
verksamhetsberättelse. 

  
Prioritering av ansökningar 
Ansökningarna prioriteras utifrån nedanstående kriterier utan särskild 
rangordning: 
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• om insatserna handlar om att nya målgrupper (exempelvis utifrån 

kön, etnicitet, funktionshinder eller ålder) ska ta del av föreningens 
verksamhet (som publik, aktiva medlemmar, ledare och/eller för 
andra förtroendeuppdrag) 

• om insatserna stödjer en hållbar utveckling (ekologisk, ekonomisk 
och social), jämställdhet och mångfald eller motverkar diskriminering 

• om föreningen samverkar med skola, fritidsgårdar och/eller 
mötesplatser 

• om ansökan görs i samverkan med två eller flera föreningar 
  
Kultur- och fritidsnämnden kan besluta att under ett år utlysa särskilda 
medel för insatser inom ett prioriterat område och då kan ovanstående 
kriterier förändras. 
  
Bedömning av ansökningar 
Ansökningarna bedöms utifrån föreningens beskrivning i ansökan, 
ovanstående prioriteringar och att föreningen intygar att de följer 
ovanstående villkor. 
  
Fördelning av pengarna 
Pengarna som budgeterats fördelas på prioriterade ansökningar.  

Villkor för arrangemangsbidrag 
Föreningar som vill arrangera publik verksamhet i form av 
kulturarrangemang, till exempel teaterföreställningar, konserter eller 
festivaler, och större idrottstävlingar kan ansöka om arrangemangsbidrag 
 
Detta bidrag kan sökas löpande under året och föreningen får söka bidrag 
för kostnader som uppstår i samband med arrangemanget. De kan söka för 
enstaka arrangemang eller för flera arrangemang under en period.  
  
I vissa fall kan ett förlustbidrag ersätta arrangemangsbidraget, till exempel 
när det finns en osäkerhet om intäkter från inträde kommer att täcka 
utgifterna. 
  
Villkor som ska uppfyllas av föreningen: 

• Föreningen ska vara stödberättigad och intyga att de uppfyller 
villkoren för stödberättigad förening. 

• Föreningen ska ha skickat in senaste årsmötets godkända 
ekonomiska redogörelse med resultat- och balansräkning, 
årsmötesprotokoll inklusive revisorernas berättelse, 
verksamhetsberättelse. 

  
Prioritering av ansökningar 
Ansökningarna prioriteras utifrån nedanstående kriterier utan särskild 
rangordning: 
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• i vilken utsträckning arrangemanget bidrar till ett brett utbud av 

publika arrangemang 
• i vilken utsträckning arrangemanget är nyskapande 
• arrangemangets samhällsrelevans, alternativt nivån på tävlingar 
• förväntat antal deltagare respektive publik/åskådare 
• om ansökan görs i samverkan med andra föreningar 

  
Bedömning av ansökningar 
Ansökningarna bedöms utifrån föreningens beskrivning i ansökan, 
ovanstående prioriteringar och att föreningen intygar att de följer 
ovanstående villkor. 
  
Fördelning av pengar 
Pengarna som budgeterats fördelas på prioriterade ansökningar.  
  
Reservation för föreningar som nyttjar ett alkoholtillstånd  
Arrangemangsbidraget kan påverkas och efter bedömning minskas eller tas 
bort helt för de föreningar som nyttjar, eget eller annan parts alkoholtillstånd 
vid arrangemang. 
  
Bedömning görs av Kultur- och fritidsnämnden och utgår från följande: 
(1) tillfället/tillfällen för nyttjande av alkoholtillstånd   
(2) negativ påverkan på folkhälsan    

 

Villkor för 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. 
  
Detta bidrag kan sökas en gång per år och har ett sista ansökningsdatum. 
Föreningen får söka bidrag för kostnader som uppstår i samband med 
verksamheten. 
  
Villkor som ska uppfyllas av föreningen: 

• Föreningen ska vara stödberättigad och intyga att de uppfyller 
villkoren för stödberättigad förening. 

• Föreningen ska ha skickat in senaste årsmötets godkända 
ekonomiska redogörelse med resultat- och balansräkning, 
årsmötesprotokoll inklusive revisorernas berättelse, 
verksamhetsberättelse. 

• Ansökan ska skickas in senast sista ansökningsdatum. 
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Prioritering av ansökningar 
Ansökningarna prioriteras utifrån hur stor samhällsnyttan bedöms vara 
gällande verksamhetens syfte, målgrupp och omfattning. 
  
Prioriterat syfte med verksamheten i följande ordning: 

1. Minska social utsatthet 
2. Öka tryggheten 
3. Informera om frågor med stort samhällsvärde, samordna föreningar i 

relationen med kommunen 
4. Öka folkhälsan 
5. Medlemsaktiviteter, information i allmänna frågor 

  
Prioriterade målgrupper i följande ordning: 

1. Socialt missgynnade barn och unga samt barn och unga med 
funktionsnedsättning 7-20 år 

2. Socialt missgynnade kvinnor och män 
3. Kvinnor och män med funktionsnedsättning samt övriga barn och 

unga 7-20 år 
4. Daglediga 
5. Övriga vuxna över 20 år 

  
Bedömning av ansökningar 
Ansökningarna bedöms utifrån föreningens beskrivning i ansökan, 
ovanstående prioriteringar och att föreningen intygar att de följer 
ovanstående villkor. 
 
Fördelning av pengar 
Pengarna som budgeterats fördelas på prioriterade ansökningar.  
  
Reservation för föreningar som nyttjar ett alkoholtillstånd 
Bidraget för särskild samhällsnytta kan påverkas och efter bedömning 
minskas eller tas bort helt för de föreningar som nyttjar, eget- eller 
annan parts alkoholtillstånd vid arrangemang. 
  
Bedömning görs av Kultur- och fritidsnämnden och utgår från följande: 
(1) tillfället/tillfällen för nyttjande av alkoholtillstånd   
(2) negativ påverkan på folkhälsan    
  

Villkor för bidrag till verksamhetslokaler och 
anläggningar 
Föreningar som äger en egen anläggning eller lokal eller hyr en 
verksamhetsyta av en annan aktör än Kultur- och fritidsförvaltningen får 
ansöka om bidraget. 
 
Detta bidrag kan sökas en gång per år och har ett sista ansökningsdatum. 
Föreningen får söka bidrag för kostnader som uppstår i samband med 
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driften av anläggningen/lokalen alternativt hyran av anläggningen/lokalen 
baserat på godkända verksamhetsytor. 
  
För en hyrd lokal kan en förening få bidrag med utgångspunkt från 
mellanskillnaden mellan kostnaden för den hyrda lokalen och den kostnad 
som föreningen skulle ha haft om den hyrt subventionerade, kommunala 
lokaler under motsvarande tid. En förutsättning är att hyran är rimlig i 
förhållande till motsvarande kommunala lokaler. 
  
För en föreningsägd lokal eller anläggning kan en förening få ersättning 
utifrån ett poängsystem. En anläggning poängsätts utifrån sin storlek och 
funktion. Avsatta medel fördelas sedan mellan de aktuella anläggningarna 
utifrån poängen. Aktuella föreningar uppdaterar poängsättningen 
tillsammans med tjänstepersoner från Eskilstuna kommun med jämna 
mellanrum. 
  
Föreningar som har särskilda behov för att kunna använda allemansrätten 
för sin verksamhet för barn, unga och personer med funktionsnedsättning 
kan ansöka om bidrag för detta, till exempel för att ta fram 
orienteringskartor. 
  
Villkor som ska uppfyllas av föreningen: 

• Föreningen ska vara stödberättigad och intyga att de uppfyller 
villkoren för stödberättigad förening. 

• Ansökan ska skickas in senast sista ansökningsdatum. 
• Föreningen ska ha skickat in senaste årsmötets godkända 

ekonomiska redogörelse med resultat- och balansräkning, 
årsmötesprotokoll inklusive revisorernas berättelse, 
verksamhetsberättelse. 

  
Prioritering av ansökningar 
Ansökningarna prioriteras utifrån nedanstående kriterier: 

• Om lokalens funktion och placering i kommunen bidrar till att vara 
ett angeläget komplement till kommunens egna lokaler. 

• Om det finns verksamhet för barn, unga eller personer med 
funktionsnedsättning. 

• Om lokalen är tillgänglig för publik verksamhet, till exempel 
bygdegårdar. 

• Om verksamheten inte kan förläggas i kommunala lokaler eftersom 
de kommunala lokalerna saknar rätt funktion, saknar kapacitet eller 
ligger för långt bort. 

  
Bedömning av ansökningar 
Ansökningarna bedöms utifrån föreningens beskrivning i ansökan, 
ovanstående prioriteringar och att föreningen intygar att de följer 
ovanstående villkor. 
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Fördelning av pengar 
En anläggning poängsätts utifrån sin storlek och funktion. Avsatta medel 
fördelas sedan mellan de aktuella anläggningarna utifrån poängen. 

Villkor för mindre investeringsbidrag 
Föreningar som har blivit beviljade bidrag för verksamhetslokaler och 
anläggningar innevarande år kan ansöka om bidraget. 
  
Föreningen kan söka bidrag löpande under året. Föreningen får söka bidrag 
för kostnader som uppstår i samband med investeringar i anläggningen upp 
till 30 % av den totala investeringskostnaden, dock maximalt 50 000 kr. 
  
Villkor som ska uppfyllas av föreningen: 

• Föreningen ska vara stödberättigad och intyga att de uppfyller 
villkoren för stödberättigad förening. 

• Om föreningen har beviljats bidrag vid tidigare handläggning, kan 
inte ytterligare bidrag beviljas för liknande investering innan den 
tidigare investeringen har slutredovisats. 

• Föreningen kan endast söka bidrag för faktiska kostnader som 
specificerats i ansökan och kan redovisas till kommunen. 

• Föreningen söker för endast en investering per ansökan. 
• Beviljad investering måste utföras enligt ansökan. Eventuella 

avvikelser ska anges och kommenteras.  
• Om kostnaden för investeringen blir lägre än ansökningsbeloppet 

blir föreningen återbetalningsskyldig för mellanskillnaden. 
• Föreningen ska vid ansökan och redovisning av utfört arbete lämna 

uppgifter om alla bidragsgivare i samband med investeringen, 
inklusive sponsring. 

• Slutredovisning ska göras inom 1,5 år från beslutsdatum. 
  
Bilagor 
Föreningen ska bifoga: 

• Specificerad kostnadsberäkning alternativt offert för investeringen. 
• Eventuella tillstånd från berörda myndigheter. 

  
Särskilda villkor för utbetalning av bidraget 

• När Kultur- och fritidsnämnden beslutat om bidrag kan beloppet 
betalas ut på begäran av föreningen. Föreningen ska bifoga kopia på 
underlag som beloppet gäller för. 

• Begäran om utbetalning ska vara undertecknad av firmatecknare. 
Kultur- och fritidsnämnden kan begära in dokument som styrker 
behörigheten för firmatecknaren. 

• Beloppet betalas endast ut till föreningens bankgiro eller 
plusgirokonto. 
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Prioritering av ansökningar 
Investeringar prioriteras om de bidrar till:  

• utveckling av barn- och ungdomsverksamhet på anläggningen 
• tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 
• renovering och underhållsåtgärder på byggnad inklusive 

värmesystem, ventilation, vatten och avlopp 
• miljöförbättringar, energieffektivisering och andra energiåtgärder 
• ombyggnad och/eller tillbyggnad för ökat nyttjande av anläggningen 
• jämställdhets- och mångfaldsskapande åtgärder 
• underhåll av verksamhetsytor 
• inköp av kapitalvaror kopplade till verksamheten. Kapitalvara är en 

produkt med lång beräknad livslängd som inte förbrukas. I motsats 
till förbruknings-/konsumtionsvara som är en produkt som används 
och förbrukas inom en kortare tid. 

  
Bedömning av ansökningar 
Ansökningarna bedöms utifrån föreningens beskrivning i ansökan, 
ovanstående prioriteringar och att föreningen intygar att de följer 
ovanstående villkor. 
  
Fördelning av pengar 
Pengarna som budgeterats fördelas på prioriterade ansökningar. Bidrag 
beviljas bara för faktiska kostnader och det finns ett maxbelopp på 50 000 kr 
som en förening kan ansöka om. 

Villkor för större investeringsbidrag 
Föreningar som har blivit beviljade bidrag för verksamhetslokaler och 
anläggningar innevarande år kan ansöka om ett större investeringsbidrag. 
  
Föreningen kan söka bidraget en gång per år. Föreningen får söka bidrag för 
kostnader som uppstår i samband med investeringar i anläggningen upp till 
30 % av den totala investeringskostnaden, dock maximalt 300 000 kr. 
  
Villkor som ska uppfyllas av föreningen: 

• Föreningen ska intyga att de uppfyller villkoren för stödberättigad 
förening. 

• Föreningen skickar in ansökan senast sista ansökningsdatum. 
• Om föreningen har beviljats bidrag vid tidigare handläggning, kan 

inte ytterligare bidrag beviljas för liknande investering innan den 
tidigare investeringen har slutredovisats. 

• Föreningen kan endast söka bidrag för faktiska kostnader som 
specificerats i ansökan och kan redovisas till kommunen. 

• Beviljad investering måste utföras enligt ansökan. Eventuella 
avvikelser ska anges och kommenteras.  

• Om kostnaden för investeringen blir lägre än ansökningsbeloppet 
blir föreningen återbetalningsskyldig för mellanskillnaden. 
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• En ansökan som innehåller flera olika investeringar t.ex. 

energieffektiviserande åtgärder, renovering/underhåll, inköp av 
kapitalvara måste specificeras med en kostnadsberäkning för varje 
enskild investering. 

• Om ett projekt drivs i strid mot villkoren kan Kultur- och 
fritidsnämnden besluta att avbryta finansieringen av investeringen. 

• Slutredovisning ska göras i föreningsportalen inom 3 år från 
beslutsdatum. 

  
Bilagor 
Föreningen ska bifoga: 

• Specificerad kostnadsberäkning alternativt offert för investeringen. 
• Eventuella tillstånd från berörda myndigheter. 

  
Särskilda villkor för utbetalning av bidraget 

• När Kultur- och fritidsnämnden beslutat om bidrag kan beloppet 
betalas ut på begäran av föreningen. Föreningen ska bifoga kopia på 
underlag som beloppet gäller för. 

• Begäran om utbetalning ska vara undertecknad av firmatecknare. 
Kultur- och fritidsnämnden kan begära in dokument som styrker 
behörigheten för firmatecknaren. 

• Medel betalas ut endast till föreningens bankgiro eller plusgirokonto. 
• Föreningen är skyldig att hålla mottagna beloppet avskilda på ett eget 

investeringskonto. De ska hållas innestående på kontot, utan att 
sammanblandas med andra tillgångar, tills de används för avsett 
ändamål. 

  
Prioritering av ansökningar 
Investeringar prioriteras om de bidrar till:  

• utveckling av barn och ungdomsverksamhet på anläggningen 
• tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 
• renovering och underhållsåtgärder på byggnad inklusive 

värmesystem, ventilation, vatten och avlopp 
• miljöförbättringar, energieffektivisering och andra energiåtgärder 
• ombyggnad och/eller tillbyggnad för ökat nyttjande av anläggningen 
• jämställdhets- och mångfaldsskapande åtgärder 
• underhåll av verksamhetsytor 
• inköp av kapitalvaror kopplade till verksamheten. Kapitalvara är en 

produkt med lång beräknad livslängd som inte förbrukas. I motsats 
till förbruknings-/konsumtionsvara som är en produkt som används 
och förbrukas inom en kortare tid. 

  
Bedömning av ansökningar 
Ansökningarna bedöms utifrån föreningens beskrivning i ansökan, 
ovanstående prioriteringar och att föreningen intygar att de följer 
ovanstående villkor. 
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Fördelning av pengar 
Pengarna som budgeterats fördelas på prioriterade ansökningar. Bidrag 
beviljas bara för faktiska kostnader och det finns ett maxbelopp på 300 000 
kr som en förening kan ansöka om. 
  
Reservation 
Föreningar som fått ett större investeringsbidrag får inte sälja, överlåta eller 
verksamhetsmässigt förändra sin anläggning eller lokal, eller det som 
investeringsbidrag beviljats för, inom 10 år utan Kultur- och 
fritidsnämndens medgivande. Förändringar av äganderätten eller 
användningssättet kan medföra skyldighet för föreningen att återbetala hela 
eller delar av investeringsbidraget. Fråga om återbetalningsskyldighet prövas 
av Kultur- och fritidsnämnden. 
  

Villkor för ledarutbildningsbidrag 
Föreningar kan söka bidraget om de har verksamhet för: 

• barn och unga 7-20 år 
• barn och unga med funktionsnedsättning 7-20 år 
• vuxna med funktionsnedsättning 21 till 64 år. 

  
Detta bidrag kan sökas löpande under året. Föreningen får söka bidrag för 
kostnader som uppstår vid ledarutbildningar. Kultur- och fritidsnämnden 
beslutar om ett maxbelopp per år som föreningen kan ansöka om.  
  
Villkor som ska uppfyllas av föreningen: 

• Föreningen ska intyga att de uppfyller villkoren för stödberättigad 
förening. 

• Föreningen ska ha skickat in senaste årsmötets godkända 
ekonomiska redogörelse med resultat- och balansräkning, 
årsmötesprotokoll inklusive revisorernas berättelse, 
verksamhetsberättelse. 

• Ansökan ska skickas in senast en månad efter genomförd utbildning. 
  
Bilagor 
Kursprogram med schemalagd tid ska bifogas. 
  
Prioritering av ansökningar 
Alla ansökningar som uppfyller villkoren prioriteras likvärdigt i 
handläggningen. 
  
Bedömning av ansökningar 
Ansökningarna bedöms utifrån inskickade bilagor och genom att föreningen 
intygar att de följer ovanstående villkor.  
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Fördelning av pengar 
Pengarna som budgeterats betalas ut per godkänd kursdag. Kultur- och 
fritidsnämnden beslutar om ett maxbelopp per förening och år som kan 
beviljas. 

Villkor för nyttjande av alkoholtillstånd 
Kultur- och fritidsnämndens stöd ska bland annat stödja en hållbar 
utveckling och förbättrad folkhälsa. Med minskat bruk av alkohol ökar 
folkhälsan och livskvalitén. Därför ska hyran påverkas vid nyttjande av 
alkoholtillstånd.   
 
För de föreningar som nyttjar, eget- eller annan parts alkoholtillstånd, blir 
hyran högre genom den tilläggskostnad som tillkommer.  
 
Två av de kontanta bidragen kan minska eller tas bort helt efter bedömning, 
se ”Villkor för arrangemangsbidrag” och ”Villkor för bidrag till särskild 
samhällsnytta”.  
 

Villkor för överenskommelser om föreningsdrift på 
kommunala anläggningar   
Föreningar kan skriva överenskommelser om föreningsdrift med Kultur- 
och fritidsförvaltningen om de vill ansvara för drift och skötsel på:  

• en kommunal anläggning, som i första hand nyttjas av den egna 
föreningen  

• ett område som Kultur- och fritidsförvaltningen förvaltar.   
  
En överenskommelse skrivs mellan föreningen och Kultur- och 
fritidsförvaltningen om drift och skötsel och vilken uppdragsersättning som 
ska gälla.   
  
Föreningar som har verksamhet som möjliggör kommersiella intäkter, till 
exempel camping och båtplatser kan teckna nyttjanderättsavtal 
eller arrendeavtal.  
  
Överenskommelsens innehåll: 

• Överenskommelsen är tvåårig. 
• Anläggningen och överenskommelsen ses över två gånger per år 

med representanter från Kultur- och fritidsförvaltningen och 
föreningen.   

• Överenskommelsen gäller drift och skötsel av en kommunalt 
ägd anläggning eller ett kommunalt ägt område mot en viss 
ersättning, och är inte ett bidrag för verksamheten föreningen utför.  

• Ersättningen bestäms utifrån ett fast värde på skötseltimmar för 
anläggningen.   

• Det finns ett tak på hur mycket ersättning en förening kan få. Den 
kan förändras från år till år.     
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• Anläggningen nyttjas hyresfritt av föreningen.   
• Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för vissa bestämda 

moment och kostnader.   
• Föreningen ansvarar för vissa bestämda moment och kostnader.   
• Särskilda överenskommelser görs vid behov utifrån respektive 

anläggningstyp, till exempel avsteg från modellen, eller behov av att 
särskilda moment läggs till.  

• Föreningen redovisar all tid de nyttjar anläggningen i Kultur och 
fritidsförvaltningens bokningssystem för att synliggöra statistik och 
beläggningsgrad.  

• Ersättningen gäller för verksamhetsytor. Övriga ytor eller lokaler 
ingår inte utan ska hyras separat enligt fastställd prislista, till exempel 
förråd, kansli eller mötesrum.   

• Föreningen får hyra ut anläggningen till andra föreningar och aktörer 
men ska, då det finns en motsvarighet i den av kommunen beslutade 
prislistan förhålla sig till de priserna.   

• Utbetalningen sker i förskott. Utbetalning sker i början av 
året, Kultur- och fritidsförvaltningen tar inte in 
fakturor från föreningen. Till nästa års utbetalning görs en 
avräkning mot vatten- och elförbrukning.   

  
Villkor som ska uppfyllas av föreningen: 

• Föreningen ska intyga att de uppfyller villkoren för stödberättigad 
förening.  

• Föreningen ska ha skickat in senaste årsmötets godkända 
ekonomiska redogörelse med resultat- och 
balansräkning, årsmötesprotokoll inklusive revisorernas 
berättelse och verksamhetsberättelse.  

• Föreningen ska ha skickat in ifylld schablon för drift- och 
skötselmoment.   

• Inför varje ny tvåårsperiod ska senaste versionen av dessa dokument 
ha skickats in till en representant på Kultur- och 
fritidsförvaltningen.   

  
Prioritering av överenskommelser 
Överenskommelser prioriteras utifrån nedanstående kriterier:  

• Om anläggningens funktion och placering i kommunen bedöms vara 
angelägen att bibehålla.   

• Om verksamheten i första hand sker på en anläggning där det endast 
är en förening som är verksam. Om flera föreningar är verksamma 
på samma anläggning förs dialog med alla aktörer.   

  
Lämpligheten bedöms utifrån dialog med föreningen, föreningens inskickade 
dokument, ovanstående prioriteringar och att föreningen intygar att de följer 
ovanstående villkor.  
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Uppföljning av föreningsstöd 
Nedan beskrivs kortfattat hur Eskilstuna kommun kommer att följa upp 
föreningarnas verksamhet. Uppföljningen görs för att försäkra att bidragen 
fördelas till verksamheter som är förenliga med samhällets grundläggande 
värderingar och upprätthålla allmänhetens förtroende för bidragsgivningen. 
  
Alla föreningar ska årligen skicka in verksamhetsberättelse, 
årsmötesprotokoll och ekonomisk redovisning. Om handlingarna har brister 
sker ytterligare uppföljning. 
  
Uppföljning av barnkonventionen och diskrimineringslagen sker genom att 
läsa föreningarnas verksamhetsberättelse. Om beskrivning av detta arbete 
saknas sker ytterligare uppföljning. 
  
Årligen väljs slumpmässigt 10 föreningar ut för stickprovskontroll. 
Föreningar som fått anmärkningar följs även upp året därpå. Eskilstuna 
kommun samarbetar med Riksidrottsförbundet, som också gör 
slumpmässiga stickprovskontroller på de föreningar som får stöd av dem. 
Om Riksidrottsförbundet upptäcker att någon förening som får bidrag av 
Eskilstuna kommun inte följer villkoren meddelar de Eskilstuna kommun 
som kan göra en egen uppföljning av den föreningen. 
  
När misstanke framkommer om att en förening inte följer kommunens 
villkor sker särskild uppföljning. 
  
Handläggande tjänsteperson kan genom delegation besluta att en förening 
inte längre är stödberättigad om den inte skickar in sin 
verksamhetsberättelse, årsmötesprotokoll och ekonomisk redovisning 
årligen. Vid andra typer av förseelser fattar nämnden beslut om föreningen 
ska vara stödberättigad eller inte. 
 
Gällande lagstiftning och annan rättslig reglering 
Lagar som påverkar arbetet: 

• Kommunallagen 
• Barnkonventionen 
• Diskrimineringslagen 
• Alkohollagen 

 
Förhållande till redan fattade politiska beslut 
Riktlinjerna har en koppling till idrottspolitiska- och kulturpolitiska planerna. 
 
Utöver dessa riktlinjer finns dokumentet Policy för Eskilstuna kommuns 
föreningsstöd som beslutas av kommunfullmäktige. I denna anges 
politikernas ställningstaganden och övergripande inriktning vad gäller 
föreningsstödet. Policyn är långsiktig medan riktlinjerna uppdateras var 
fjärde år. Policyn och riktlinjerna ersätter tillsammans tidigare dokument 
inom området. 
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Riktlinjer gäller specifikt för föreningsstöd som kultur- och fritidsnämnden 
respektive Torshälla stads nämnd har ansvar för. Bidrag som beslutas av 
kommunstyrelsen såsom bidrag till partier, bidrag för vänortsverksamhet, 
nationella och internationella arrangemang i Eskilstuna samt 
landsbygdsutveckling omfattas inte av riktlinjerna. Det gör inte heller stöd 
till elitidrottsföreningar, så kallade samverkansöverenskommelser. 
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