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Uppföljning

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 och ej tidsbegränsade. Om det
ska vara kommun- och/eller koncernövergripande ska det beslutas av
kommunfullmäktige, i annat fall av berörd nämnd.
Plan
En plan är ett styrande dokument som ska visa en färdriktning genom att innehålla
konkreta mål och riktlinjer samt vara tidsbegränsad. Om den ska vara kommun- och/eller
koncernövergripande ska den beslutas av kommunfullmäktige, i annat fall 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 kan vara tidsbegränsade eller ej
tidsbegränsade. Om den ska vara kommun- och/eller koncernövergripande ska den
beslutas av kommunfullmäktige, i annat fall av berörd nämnd.

Eskilstuna kommun

Ämnesområde och bakgrund

För Eskilstuna kommun är det viktigt att vara en attraktiv stad och
landsbygd. Det innebär bland annat att erbjuda en bredd av aktiviteter och
evenemang så att fler invånare ska kunna uppleva, lära och utvecklas men
också för att bidra till att utveckla Eskilstuna som en plats där människor vill
bo och leva. Det stödjer oss även i att ta steg mot vår långsiktiga målbild om
en idrotts- och kulturstad med ett starkt föreningsliv.
Idrotten är genom föreningslivet en plats för lek och glädje, träning och
tävling. Regelbunden fysisk aktivitet, motion eller idrott har många fördelar,
inte minst ur ett jämställt folkhälsoperspektiv. Idrott och fysisk aktivitet är
bra både för hjärna och hjärta.
Kulturen för oss samman, ger oss nya berättelser och vidgar våra perspektiv
så att vi kan lära oss mer om oss själva, om varandra och om livet.
Utgångspunkten måste alltid vara att kultur är en obunden kraft som skapas i
sin egen rätt. Kulturupplevelser har dock inte bara ett egenvärde utan är
precis som idrotten viktiga även för människors välbefinnande och hälsa.
Eskilstuna kommunkoncern ger stöd till föreningar och deras verksamheter.
Genom stödet stimuleras och stärks föreningarna och de ges möjlighet att
ytterligare utveckla och förbättra den verksamhet som de bedriver samtidigt
som invånare i Eskilstuna får nytta av detta.
Denna policy beskriver det övergripande förhållningssätt som ska tjäna som
vägledning gällande kommunkoncernens stöd till föreningslivet med angivna
mål och styrande principer som ska eftersträvas. Med föreningsstöd avses i
denna policy alla former av kontanta bidrag och andra förmåner som ges till
föreningslivet i Eskilstuna. Detaljerade kriterier, ansökningsförfarande samt
krav återfinns i riktlinjer för respektive stödform.
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Övergripande syfte och mål

Det stöd föreningslivet får från Eskilstuna kommunkoncern är ett
erkännande av deras samhällsnytta. Stödet till föreningslivet ska främja
invånarnas möjligheter att aktivt delta i föreningslivet på egna villkor.
För att säkerställa flickors och pojkars, kvinnors och mäns rätt att ta del av
och delta i ett brett och mångfacetterat fritidsutbud och kulturliv i Eskilstuna
behövs olika former av stöd som är anpassade efter föreningarnas olika
förutsättningar. När stöd betalas ut krävs dock motprestation från
föreningars sida, bland annat i form av att följa denna policy, riktlinjer samt
övrigt som regleras i specifika avtal mellan förening och kommun.
Det övergripande målet med stödet till Eskilstunas kultur- och
idrottsföreningar är att skapa förutsättningar för goda livsvillkor, en
meningsfull fritid, ett rikt kulturliv och ett livslångt lärande för att öka
välfärden och tillväxten i Eskilstuna.
Målsättningen med Eskilstuna kommuns bidrag till föreningar är att främja:
Ett starkt föreningsliv
Stödet till föreningslivet ska bidra till ett rikt och varierat föreningsliv. Genom
stödet kan demokratiska former som leder till engagemang, delaktighet,
samverkan samt möten mellan olika generationer och kulturer utvecklas och
stärkas.
Ett gott liv
Föreningslivet kan erbjuda en möjlighet till samvaro, sammanhang och
utveckling. Även om barn och unga samt personer med funktionsnedsättning
är prioriterade grupper kan föreningar genom föreningsstödet stärka
möjligheterna och underlätta för ett aktivt liv genom hela livet.
En mångfald av aktiviteter
Genom stödet till föreningar stöttas ett brett utbud av kultur och idrott.
Stödet ger en ökad möjlighet till ett fritt och allsidigt val av aktiviteter utifrån
egna intressen och värderingar.
Ökad jämställdhet
Genom stödsystemen kan föreningar bidra till ett jämställt och jämlikt utbud
av fritids- och kulturverksamheter erbjuds i hela kommunen. Föreningar med
stöd ska dessutom verka för ökad jämställdhet genom att arbeta mot
attityder, normer och värderingar som påverkar livssituationer för flickor,
pojkar, kvinnor och män inom föreningslivet.
Aktiviteter i hela kommunen
Stödet ska bidra till att så många som möjligt ska kunna ta del av
fritidsutbudet och kulturlivet på olika platser i hela kommunen.
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Hållbar utveckling
Genom stöd till föreningslivet främjas människors lika värde och att alla ska
ha samma möjligheter till utveckling och självförverkligande oavsett
förutsättningar. Stödet till föreningslivet ska särskilt beakta frågor om FN:s
konvention om barnets rättigheter, FN:s konvention om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning, tillgänglighet utifrån diskrimineringsgrunderna och ett socioekonomiskt perspektiv samt bidra till en föreningsverksamhet som motverkar drogmissbruk, våld, mobbning, rasism och tidig
utslagning.

Styrande principer

Verksamheter som får stöd från kommunkoncernen ska vara förenliga med
kommunens värdegrund och ska kunna accepteras av kommunen ur
miljömässig, etisk och arbetsrättslig synpunkt.
Krav på föreningar
För att få stöd ska föreningen bedriva sin huvudsakliga verksamhet inom
Eskilstuna kommun. Föreningen ska ha organisationsnummer, stadgar som
antagits på föreningens årsmöte, ha minst 10 medlemmar och ha styrelse som
utsetts av föreningens årsmöte. Föreningen ska vara demokratiskt uppbyggd
och främja demokratiska värderingar.
Tillit och god samverkan
Eskilstuna kommunkoncern och föreningar ska arbeta för god och
professionell samverkan. Relationen mellan kommunkoncernen och
föreningar ska präglas av ömsesidig tillit med respekt för varandras roller och
uppdrag. Föreningar ansvarar även för att upprätthålla en god samverkan
sinsemellan och stå för ett gott värdskap och ambassadörskap för sina gäster.
Likvärdigt
Stödet ska fördelas likvärdigt mellan invånare oavsett kön. Föreningens
verksamhet får inte leda till diskriminering på grund av kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion,
funktionshinder, sexuell läggning och ålder.
Tydligt
Stödet till föreningslivet ska vara begripligt och transparent för föreningslivet
och andra aktörer. Det ska vara enkelt att ta del av avtal och vilka som
kommunkoncernen har ingått avtal med. Avtal ska alltid vara skriftliga.
Samordning och samverkan
Eskilstuna kommunkoncerns olika stöd till föreningslivet ska vara tydligt
koordinerad och präglas av samordning och samverkan internt i
organisationen. Föreningar som söker stöd är skyldiga att uppge om de även
sökt annat stöd inom Eskilstuna kommunkoncern.
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Objektivt och affärsmässigt
Handläggningen av ansökningar ska ske objektivt samt affärsmässigt om det
handlar om sponsring. Det får inte medföra att kommunens upphandlingsverksamhet ifrågasätts eller innebära att den strider mot gällande lagar och
regler.
Motverka alkohol, tobak, droger och dopning
Föreningsstödet ska bidra till ett samhälle fritt från narkotika och dopning,
minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat
tobaksbruk. Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet ska redovisa en
alkohol- och drogpolicy.
Rätt mot det allmänna
För att få bidrag från Eskilstuna kommunkoncern ska föreningarna ha gjort
rätt mot det allmänna och inte ha skulder till koncernen eller staten. Om
föreningen har oreglerade skulder till kommunkoncernen ska det avräknas
från stödet.
Uppföljning av stödet till föreningslivet
Utgångspunkten är ömsesidig tillit. Föreningarna ska återrapportera sina
insatser minst en gång per år och uppföljning av stödet till föreningslivet ska
årligen rapporteras till ansvarig nämnd/styrelse. Uppföljning ska beakta de
principiella ställningstaganden som finns beskrivna i riktlinjer kopplade till
föreningsstödet. Uppföljningen kan vid behov kompletteras med olika former
av kontroller om det finns misstanke om att en aktör inte uppfyller de krav
som ställts. Eskilstuna kommun har rätten att återkräva utbetalda bidrag som
utbetalats i strid mot policyn.

Roller och ansvar

Kommunfullmäktige fastställer koncernövergripande policys, riktlinjer och
planer för kommunkoncernens stöd till föreningslivet.
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att fördela nämndens stöd
(subventionerad hyra och ekonomiskt bidrag) till de föreningar som ansökt
om stöd och uppfyller villkoren för att bli stödberättigad förening. Beslutar
om riktlinjer och anvisningar för nämndens stödformer.
Eskilstuna kommunföretag AB har ett övergripande ansvar för
sponsringsarbete i bolagskoncernen samt för samverkansöverenskommelser
för ortsutveckling.
Destination Eskilstuna
Ansvarar för disponering av fonder i syfte att attrahera, värva och
marknadsföra nationella och internationella evenemang till Eskilstuna i
enlighet med de riktlinjer och anvisningar som finns för fonderna.
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Förvaltningar och bolag fattar beslut i frågor som är avgränsade till den
egna förvaltningen eller bolaget och är ytterst ansvarig för att policyn
tillämpas i den egna verksamheten.
Kommunledningskontoret är ansvarig för denna policy och ska förvalta,
revidera och följa upp efterlevnad på en övergripande nivå.

Gällande lagstiftning eller annan rättslig reglering
Lagar som påverkar arbetet:
•
Kommunallagen
•
Barnkonventionen
•
Diskrimineringslagen
•
Alkohollagen
•
Marknadsföringslagen
•
Gällande skattelagstiftning
•
Aktiebolagslagen

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)
•
Plan för jämställdhet (KSKF/2017:658)
•
Reviderad plan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
•
Riktlinjer för Eskilstuna kommunkoncerns stöd till
föreningslivet (KFN/2021:85)
•
Riktlinjer för sponsring och sponsringsliknande överenskommelser
(KSKF/2020:427)
•
Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern (KSKF/2014:246)
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