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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 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 kon-
kreta 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 tidsbe-
gränsade. Om den ska vara kommun- och/eller koncernövergripande ska den beslutas av 
kommunfullmäktige, i annat fall av berörd nämnd. 
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Ämnesområde och bakgrund 
Idrott och föreningsliv ger livskvalitet, skapar gemenskap, sammanhang och 
sammanhållning. Alla som bor och verkar i Eskilstuna ska kunna utöva fysisk 
aktivitet, idrotts- och motionsaktiviteter utifrån egna förutsättningar och öns-
kemål. Idrott ska kunna utföras inom idrottsförening, i annans regi eller på 
egen hand. Idrotten stärker, utvecklar och skapar förutsättningar för inte-
gration, mångfald, jämställdhet och social verksamhet.  
 
Idrotten är viktig, inte bara på grund av dess positiva inverkan på folkhälsan, 
utan också för vad den kan betyda för oss som människor och för Eskilstuna 
som plats att leva, bo och verka i. Den utmanar och utvecklar oss, både      
fysiskt och psykiskt. Idrott och fysisk aktivitet är viktiga skyddsfaktorer mot 
ohälsa och bidrar till en positiv utveckling av individ och samhälle. 
 
Ur Eskilstuna mångåriga industrihistoria har det växt fram en stark förenings- 
och idrottstradition med stor bredd som har skapat flera framgångsrika elitid-
rottare och elitföreningar. Idrottspolitiken verkar för att stödja det ideella en-
gagemanget, föreningar och andra intressenter för att skapa möjligheter till  
idrottsutövande, där verksamheter och innehåll styrs utifrån det behov som 
invånare, brukare och kunder efterfrågar. Eskilstuna kommun har ett nära 
samarbete med RF-SISU Sörmland och Eskilstuna Idrottsföreningars Samor-
ganisation för utveckling av idrotten i kommunen. 
 
Det övergripande målet med stödet till Eskilstunas idrottsföreningar är att 
skapa förutsättningar för goda livsvillkor, en meningsfull fritid och ett livs-
långt lärande. Idrotten ska vara en plats för lek och glädje, träning och tävling. 
Och en plats för alla. Idrott ska finnas i olika former, både organiserad och 
icke-organiserad, ideell och kommersiell. För att idrotten fortsatt ska vara    
relevant i ett föränderligt samhälle krävs utveckling av det som redan är bra 
och att vi samtidigt är öppna för nya arbetssätt som utgår från invånarnas en-
gagemang, behov, önskemål, vilja och initiativ.  

Idrott är en viktig del i Eskilstunas varumärke och DNA – idrotten utvecklas 
och fortsätter att utveckla Eskilstuna.  

 

Varför ett idrottspolitiskt program 
Programmet ska stödja utvecklingen av idrotten samt främja ett levande och 
oberoende organiserat och icke-organiserat idrottsutövande. Programmets 
målområden ansluter till och stöttar det pågående förändringsarbetet inom 
hela idrottsrörelsen, Riksidrottsförbundets Strategi 2025 samt kommunens 
förflyttning mot målbilderna för Vision Eskilstuna 2030. 
 
Programmet beskriver riktningen för det idrottspolitiska arbetet inom 
Eskilstuna kommunkoncern. Programmet är vägledande i samverkan och 
samarbete inom kommunkoncernen samt med aktörer från civilsamhället,  
näringslivet och akademin. 
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Definitioner 
Idrott - fysisk aktivitet som vi utför för att ha roligt, må bra och prestera 
mera. Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning. Idrott är orga-
niserad eller icke-organiserad fysisk aktivitet som vi ägnar oss åt för att för-
bättra vår fysiska och psykiska kondition, utveckla sociala relationer eller nå 
tävlingsresultat på olika nivåer. 
 
Eskilstuna - det geografiska området Eskilstuna kommun, det vill säga 
Eskilstuna, Torshälla och landsbygden. I texten används Eskilstuna. 
 
Eskilstuna kommunkoncern - med begreppet menas organisationen, det 
vill säga Eskilstuna kommun med förvaltningar samt de av Eskilstuna Kom-
munföretag AB helägda bolagen Eskilstuna Energi och Miljö AB, Eskilstuna 
Kommunfastigheter AB, Destination Eskilstuna AB samt Eskilstuna Logistik 
och Etablering AB. I texten används kommunkoncernen. 
 
Idrottsrörelsen - alla förbund som är anslutna till Riksidrottsförbundet (RF) 
och deras medlemsföreningar. Till idrottsrörelsen hör också stödorganisa-
tionerna, det vill säga RF och dess distriktsförbund som stödjer, leder och  
företräder idrottsrörelsen, SISU Idrottsutbildarna som utbildar och bildar   
idrottsrörelsen, Sveriges Olympiska Kommitté och Sveriges Paralympiska 
Kommitté som förbereder och leder det svenska deltagandet i olympiska    
respektive paralympiska spel.  
 
Anläggningar och idrottsmiljöer - ”Anlagt eller anvisat område för någon 
form av tävlingsidrott, spontanidrott eller motion oavsett ägandeförhållan-
den”. Både idrottsanläggningar och idrottsmiljöer avses. Med arenor avses 
arenor med stor publikkapacitet avsedd för seniorverksamhet. Med anlägg-
ningsnära lokaler/ytor avses omklädningsrum, förråd och liknande 
 
Offentliga miljöer - avser en plats, byggnad eller lokal dit allmänheten har 
fritt tillträde och kan komma som neutrala besökare. Begreppet offentliga 
miljöer används som ett samlingsnamn för både inom- och utomhusmiljöer 
där människor rör sig i vardagen. 
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Idrottspolitiskt program 
Kopplingen mellan Idrottspolitiskt program och Vision Eskilstuna 2030 är 
stark. Visionen uttrycker en övergripande målsättning som programmet siktar 
mot:  
 

”Det är ingen tillfällighet att vi trivs i Eskilstuna och har kul tillsammans. Vår idrotts- 
och kulturstad har ett starkt föreningsliv samt nöjen och evenemang som berikar oss 
Eskilstunabor och lockar besökare nationellt och internationellt. I våra sammanflätade, 
trivsamma, trygga stadsdelar och samhällen skapar vi tillsammans upplevelser för alla sin-
nen – från myllrande gatuliv till platser för lekfullhet, rekreation och bildning – där vi 
möts, gläds och utvecklas som människor.” (Vision Eskilstuna 2030) 

Målområden 
Eskilstuna ligger mitt i en expansiv region. Att människor inte längre bara 
flyttar dit jobben finns utan till platser som upplevs som attraktiva, medför att 
möjligheterna till en berikande fritid är en viktig faktor för en plats attraktivi-
tet. 
 
Det globala påverkar det lokala. Eskilstuna påverkas av globala trender som 
värderingsförändring med ökat fokus på jämställdhet och mångfald samt tek-
nikutveckling med ökad digitalisering. Teknikutvecklingen bidrar till nya möj-
ligheter och former av idrott och fysisk aktivitet. Dessa tillsammans med en 
demografisk utveckling med en ökad andel äldre där många har en önskan 
om ett aktivt liv samt en förväntan från människor att kunna delta och ta del 
av idrott på egna villkor skapar både utmaningar och möjligheter.  
 
Riksidrottsförbundets (RF) utvecklingsarbete är en viktig utgångspunkt för 
idrottspolitiken. Betydande dokument från RF inkluderar Idrotten vill – som 
uttrycker vision och värdegrund inom svensk idrott, Strategi 2025 – som be-
skriver idrottens förändringsarbete samt Idrottens samhällsnytta – som är en ve-
tenskaplig översikt av idrottsrörelsens mervärden för individ och samhälle. 
 
Utifrån detta har fem målområden identifierats. Områden där idrottens  
potential och värden tillförsäkrar invånarna ett gott liv och är framgångsfak-
torer i utvecklingen av ett hållbart och attraktivt samhälle och Eskilstuna som 
idrottsstad.  
 
De fem målområdena är: 

 Tillgängligt och på egna villkor 
 Infrastruktur som möjliggör 
 Livskvalitet hela livet 
 Utveckling och lärande 
 Attraktiv och inspirerande plats 
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Målområde:  
Tillgängligt och på egna villkor 
Människor vill delta och ta del av idrott på sina egna villkor – hur och 
när de själva vill. För att möjliggöra detta krävs ett brett utbud av  
idrott, såväl organiserad som icke-organiserad, ideell som kommersiell. 
Målet är ett mångfaldigt utbud för en mångfald av människor.  
 
Det är viktigt att idrott utformas så att den är tillgänglig för alla oavsett var du 
bor. Flickor och pojkar, kvinnor och män oavsett vilka de är ska ha möjlighet 
att utöva idrott. Genom delaktighet och inflytande för barn, unga, vuxna och 
äldre bidrar idrotten till ett mer hållbart Eskilstuna. Ett levande idrottsliv där 
människor upplever engagemang och gemenskap har en positiv påverkan på 
tillit, jämlikhet och trygghet i samhället. 
 
Genom att tillgängliggöra, ge förutsättningar och understödja skapas möjlig-
het till rörelse utifrån människors egen förmåga och villkor. En inkluderande 
idrott som sänker trösklar, som utgår från allas möjligheter och förmågor, 
som bidrar till social hållbarhet och som strävar mot att tillvarata allas för-
mågor ska främjas. Alla barn och unga ska erbjudas tillgång till idrott och fy-
sisk aktivitet. Lovaktiviteter är en viktig del i arbetet med meningsfulla fritids-
aktiviteter.  
 
Idrott har samma värde oavsett om den skapas och tillgängliggörs av vuxna 
för barn och unga, gemensamt av vuxna tillsammans med barn och unga, el-
ler av barn och unga. Alla varianter behövs för att erbjuda idrott som är till-
gänglig och på egna villkor. Det skapar goda förutsättningar till en menings-
full fritid och stärker barn och ungdomar i deras utveckling.  
 
Offentliga miljöer som inbjuder till fri och spontan idrott är viktigt för att få 
fler i rörelse. Spontanidrott är en aktivitet som är egenorganiserad och utan-
för den traditionella föreningsidrotten. Variation i det offentliga uterummet är 
en nyckel till att stimulera ökad spontan, egenorganiserad idrott och fysisk ak-
tivitet. Lättillgängliga grönområden i bostadsområdena, utegym, motionsspår, 
öppna skolgårdar och flexibla näridrottsplatser i bostadsområdena ger goda 
förutsättningar för spontanidrott. Ytor för idrott och fysisk aktivitet i anslut-
ning till förskolor och skolor är viktigt. 
 
Det ska vara lätt för alla invånare, oavsett ålder eller eventuell funktionsned-
sättning, att ta sig till kommunens anläggningar. Avstånd till anläggningar och 
platser för idrott samt möjlighet till kollektivtrafik är viktiga faktorer i plane-
ringen av tillgängliga och hållbara idrottsmiljöer. Goda möjligheter att genom 
kollektivtrafik och säkra gång- och cykelvägar ta sig till och från idrottsan-
läggningar bidrar till trygghet och minskad klimatpåverkan. Anläggningar och 
idrottsmiljöer ska anpassas så att de är tillgängliga för personer med funkt-
ionsnedsättning. Användningen av anläggningar och idrottsmiljöer ska ge-
nomsyras av ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv, bidra till att minska 
skillnader i människors livsvillkor och utvecklas i samverkan mellan kommu-
nala och andra aktörer.  
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Mål:  
 Alla invånare kan ta del av och utöva idrott och fysisk aktivitet på likvär-

diga villkor.  
 Anläggningar och idrottsmiljöer är tillgängliga för alla oavsett funktions-

nedsättning. 
 Idrottens roll för att utveckla och skapa förutsättningar för integration, 

mångfald, jämställdhet och social verksamhet är stark. 
 Idrotten kännetecknas av delaktighet och möjlighet att påverka, både av 

barn och vuxna.    
 Offentliga miljöer inspirerar till icke organiserad och spontan idrott. 
 Möjlighet till utövande av idrott och fysisk aktivitet finns i hela 

Eskilstuna, oavsett vem du är eller var du bor. 

 
 
Målområde: 
Infrastruktur som möjliggör  
Idrottens infrastruktur är allt det som finns till för att stödja och möj-
liggöra idrottsutövande. Idrottens infrastruktur är både hårda förut-
sättningar som anläggningar, lokaler och utrustning, och mjuka förut-
sättningar som bemötande, öppenhet, sponsring och bidrag.  
 
För att bygga samsyn, förståelse och skapa förtroende ska beslut om bidrag 
och sponsring ske öppet och med tydliga och väl kommunicerade regelverk. 
Fördelningen av bidrag eller sponsring ska ske utifrån likvärdighet och på 
demokratiska grunder. 
 
Stödsystemet ska uppmuntra såväl den föreningsorganiserade idrotten som 
möjligheterna till idrott och fysisk aktivitet på egen hand. Föreningar och en-
gagemang ska stöttas utan att verksamheter styrs vad gäller innehåll och akti-
vitetsnivå. Det samlade stödet ska främja integration och stödja en hållbar ut-
veckling. Stödet ska ge alla flickor och pojkar, kvinnor och män oavsett vilka 
de är möjlighet att ta del av idrotts- och fritidsutbudet och ha hög transpa-
rens. Det ska vara möjligt att stödja nya idéer och pröva nya sätt att möjlig-
göra stöd. När stöd betalas ut finns villkor som föreningar ska uppfylla, bland 
annat i form av att följa policy och riktlinjer för föreningsstöd samt övrigt 
som kan regleras i specifika avtal mellan förening och kommun. 
 
För att säkerställa alla barns och ungas rätt att ta del av, och delta i ett brett 
och mångfacetterat idrottsliv, behövs olika former av subventioner; driftstöd 
till föreningar som äger egen eller förvaltar kommunal anläggning, arrangörs-
stöd och metoder för förmedling av stöd som är anpassade efter idrotters 
olika förutsättningar. Lokalsubventioner är en särskilt viktig del av stödet till 
föreningslivet.  
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Offentligt finansierade anläggningar och idrottsmiljöer spelar en stor och vik-
tig roll för föreningsidrotten, och som resurs för idrottande och fysisk aktivi-
tet på egen hand. För att det ska finnas ett brett idrottsutbud krävs en hållbar 
offentlig finansiering samtidigt som det måste finnas en beredskap för att ge 
plats åt nya former och uttryck. I ett fortsatt relevant och attraktivt idrottsut-
bud ryms såväl kontinuitet som förnyelse.  
 
Mål:  
 Anläggningar och miljöer för idrott och fysisk aktivitet är trygga och 

säkra. 
 Villkor och kriterier för bidrag och sponsring är tydliga, jämställda och 

transparenta och nya stöd och samverkansformer utvecklas vid behov. 
 Bidrag och lokalsubventioner stöttar ett brett utbud av idrott.  
 Stödsystem prioriterar barn och unga.  

 
Målområde: 
Livskvalitet hela livet 
Idrott och fysisk aktivitet är positivt för folkhälsan och bidrar till ge-
menskap genom hela livet. Stärkt samverkan och samarbete med aktö-
rer i civilsamhället, näringslivet och akademin bidrar till ett attraktivt 
fritidsutbud, ökade hälsotal och ökad fysisk aktivitet hos alla invånare, 
i alla åldrar. 
 
Barn och unga är idag mer stillasittanden än tidigare generationer. Aktivitets-
nivån avtar med stigande ålder, vilket på sikt innebär flera hälsorisker, både 
fysiska och psykiska. Glädjen till idrotten är det viktigaste och en allsidig och 
lustfylld aktivitet där så många som möjligt deltar långt upp i åldrarna är må-
let. Flickor och pojkar oavsett vilka de är, ska kunna idrotta och motionera 
utan krav på prestation. 
 
Eskilstunas demografi går mot en större andel äldre befolkning, och allt fler 
äldre vill vara aktiva. Det är viktigt att äldres möjlighet till idrott och fysisk ak-
tivitet stärks. Genom god insikt om äldres behov och önskemål utvecklas det 
långsiktiga arbetet med att främja äldres möjligheter till fysisk aktivitet och 
goda motionsvanor. Att förebygga sjukdom genom hälsofrämjande insatser 
är avgörande för att klara framtidens hälsoutmaning och vårdbehov. Förut-
sättningar ska finnas för goda möjligheter till ett livslångt idrottande och mot-
ionerande. 
 
Alla invånare i Eskilstuna ska ges goda möjligheter och förutsättningar att 
vara fysiskt aktiva genom ett attraktivt idrottsutbud, aktiviteter och förenings-
liv samt spontanidrott. Samverkan med aktörer i civilsamhället, näringslivet 
och akademin stärker möjligheterna för idrott och motion, vilket bidrar till en 
ökad livskvalitet hela livet.  
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Mål:  
 I Eskilstuna finns ett brett deltagande i idrott och fysisk aktivitet bland 

barn och unga. 
 Äldres möjlighet till idrott och fysisk aktivitet utvecklas med de äldres 

önskemål som utgångspunkt. 
 I förskola och skola har barn och elever god tillgång till idrott och fysisk 

aktivitet, vilket stimulerar till en aktiv fritid.  
 
 
Målområde: 
Utveckling och lärande 
Alla ska erbjudas möjlighet att ständigt förnya sina kunskaper och ut-
vecklas genom hela livet. Idrott på alla nivåer utvecklar människor po-
sitivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt. I Eskilstuna ska det finnas 
goda möjligheter för flickor, pojkar, kvinnor och män oavsett vilka de 
är att utvecklas inom sin idrott.  
 
Idrottsvanor sätts ofta i barndomen, framför allt under skoltiden, och tas 
med in i vuxenlivet. Skolan är en viktig arena för att skapa intresse för idrott 
och fysisk aktivitet. Utöver vad ämnet Idrott och hälsa fastslår genom kurs-
plan ska idrott, lek och rörelse främjas på raster och fritidshem. I skolan nås 
barn från hela Eskilstuna. Därför är skolan särskilt viktig som arena för att 
främja idrott och fysisk aktivitet. Daglig fysisk aktivitet påverkar koncentrat-
ionsförmågan och därmed inlärningsförmågan positivt. Motorisk träning un-
derlättar och påverkar den kognitiva utvecklingen som i sin tur har betydelse 
för inlärningen. Genom att låta barnen röra på sig mera påverkas deras moto-
rik, koncentration och skolprestationer. Skola och föreningsliv ska samverka 
för att stärka barn och ungas fysiska aktivitet och motionsvanor för ett livs-
långt idrottande och för att skapa goda livsvillkor.  
 
En kvalitativ föreningsverksamhet med välutbildade ledare har stora möjlig-
heter att bidra med en positiv utveckling, såväl idrottsligt som socialt. Ledares 
roll är inte enbart att lära ut idrottslig teknik utan också att förmedla idrottens 
grundläggande attityder och värderingar, demokratiska principer, lära barn att 
ta ansvar och respektera varandra som kamrater och medtävlare. Utbildade 
ledare och en barn- och ungdomsidrott som utgår från barnkonventionen bi-
drar till utvecklande idrottsmiljöer. Verksamheter inom idrotten ska utveckla 
och implementera olika metoder, arbetssätt och modeller för barns och ungas 
inflytande och delaktighet, tillsammans med barn och unga. 
 
Barnkonventionen säger att barn behöver samhällets stöd och skydd, men 
också att barn har rätt att ha inflytande både över sitt eget liv och samhället i 
stort i frågor som berör dem. Konventionen slår fast att varje barn har rätt till 
en meningsfull fritid som de själva får styra över samt rätt att uttrycka sin 
åsikt och få den beaktad. Genom att främja erfarenhetsutbyten samt samla 
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och sprida kunskap om metoder och arbetssätt stärks barns och ungas möj-
ligheter till egna initiativ och delaktighet.  
I universitetsstaden Eskilstuna har idrott ett tydligt samband med utbildning, 
demokrati och utveckling. Samverkan med Mälardalens universitet (MDU) 
och RF-SISU Sörmland är här en viktig faktor.  
 
Mål:  
 Det finns goda förutsättningar för att på alla nivåer utvecklas inom sitt 

idrottsutövande.  
 I Eskilstuna har föreningar utbildade ledare med god kunskap om barn-

konventionen, vilket skapar goda och trygga idrottsmiljöer. 
 Barn och unga har stor möjlighet till inflytande och delaktighet.   
 Det finns upparbetade metoder och strukturer för att tillvarata och im-

plementera ny och relevant forskning för att utveckla verksamheter. 

 
Målområde: 
Attraktiv och inspirerande plats  
Eskilstuna ska vara en attraktiv plats att bo, verka, investera i och be-
söka. Människor flyttar inte längre bara dit jobben finns utan till plat-
ser som upplevs som attraktiva. Idrott och friluftsliv liksom evenemang 
och möten bidrar till upplevelsen av Eskilstuna som en attraktiv plats. 
Ett mångfaldigt idrottsutbud i det offentliga rummet skapar välkom-
nande, attraktiva och hälsofrämjande miljöer som alla har tillgång till. 
Ett tvärsektoriellt perspektiv där samhällsplanering och idrottens ut-
veckling samspelar är därför nödvändigt.  
 
Idrotten har en kompensatorisk roll genom förmågan att ta människor till 
nya/andra platser vilket skapar möten mellan människor. Idrotten är en mo-
tor för att skapa möten mellan olika invånare vilket överbryggar såväl sociala 
som ekonomiska avstånd. Det ska finnas verksamhet som lyfter närområden, 
lockar människor till andra delar av staden och landsbygden samt till priorite-
rade stadsdelar.  
 
Idrotten är betydelsefull för stadens och landsbygdens identitet. Vår omgiv-
ning påverkar vårt sätt att leva och det offentliga rummets vatten, gator, torg, 
parker och friluftsområden ska vara tillgängliga för alla och utformas för att 
locka till idrott och fysisk aktivitet. Aktörer med ansvar för skola, samhälls-
planering och idrottsfrågor ska i hög grad samverka i tidigt skede av sam-
hällsbyggnadsprocessen för att säkra tillgången till anläggningar och idrotts-
miljöer. Samnyttjande av anläggningar och miljöer som lockar till rörelse bör 
uppmuntras. Det är viktigt att samhällsplaneringen säkerställer förutsättningar 
för ett hållbart resande till och från idrottsplatser och evenemang genom ex-
empelvis kollektivtrafik och gång- och cykelvägar. 
 
Ur Eskilstunas mångåriga industrihistoria har det växt fram en stark för-
enings- och idrottstradition med stor bredd som har skapat flera elitidrottare 
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och elitföreningar. Idrotten har genom sin oregisserade dramatik, samhörig-
hetskänsla och elitutövarnas skicklighet en stark attraktionskraft på männi-
skor i alla samhällsskikt och i alla åldrar. Som förebilder är elitidrottarna av 
stort värde för att inspirera fler att idrotta. Elitidrott är bara en liten del av 
tävlingsidrotten men har en stor betydelse för idrottsrörelsen. Idrottsliga 
framgångar ger positiv uppmärksamhet och skapar förebilder och gör invå-
narna stolta.  
 
Kommunkoncernen bidrar till att skapa förutsättningar för en framgångsrik 
elitidrott genom tillgång till anläggningar för träning och tävling, anläggnings-
nära lokaler och ytor, evenemang samt affärsmässig sponsring. Det är viktigt 
att även idrottsrörelsen tar ett eget ansvar för utvecklingen av elitidrott. 
 
Den lokala idrotten och föreningslivet utgör basen för evenemang och möten 
i Eskilstuna. Evenemang av olika slag, stora och små, behövs för en inspire-
rande och attraktiv evenemangsstad att besöka, bo och verka i. Dessutom 
stimuleras ekonomin, nya arbetstillfällen skapas och platsen marknadsförs 
samt ger tydliga synergier för turism och besöksnäring. Genom att lyfta fram 
Eskilstunas fördelar väljer fler arrangörer att förlägga nationella och internat-
ionella cuper och tävlingar i Eskilstuna. Idrott är en viktig del i kommunens 
varumärke. Att investera i idrott är att investera i framtiden. 
 
Mål:  
 Ändamålsenliga och tillgängliga anläggningar och idrottsmiljöer säker-

ställs i planering och byggnation av nya eller växande stadsdelar och om-
råden.  

 Befintliga anläggningar och idrottsmiljöer nyttjas effektivt. 
 Platser för barn och unga lockar till idrott och fysisk aktivitet.   
 Gator, parker, vatten, torg och friluftsområden utformas så att de stimu-

lerar lusten till idrott och rörelse under hela livet.  
 Det finns goda förutsättningar för elitidrott. 
 Det finns goda förutsättningar för arrangörer att förlägga och genomföra 

idrottsevenemang i Eskilstuna. Kommunens arenor har god service, 
värdskap och upplevs som attraktiva. 
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Ansvar och uppföljning 
Programmet gäller för hela kommunkoncernen. Kultur- och fritidsnämnden 
samt Torshälla stads nämnd för sitt geografiska område, har ett stort ansvar 
för att arbeta med idrottsfrågor, men hela kommunkoncernen bidrar till ett 
starkare idrottsliv i Eskilstuna och därmed attraktivare städer och landsbygd. 
Nämnder och bolag ska arbeta utifrån programmets inriktning och målområ-
den med utgångspunkt i den egna verksamhetens ansvar och uppdrag.  
 
Förvaltningar och bolag kopplar konkreta aktiviteter till programmets mål-
områden och mål. Förvaltningars och bolags aktiviteter blir viktiga paramet-
rar för att följa realiseringen av programmet och rapporteras i samband med 
bokslut.  
 
Kultur- och fritidsnämnden har uppföljningsansvar av programmet i sin hel-
het och rapporterar till kommunstyrelsen. 
 

Gällande lagstiftning eller annan rättslig reglering 
Diskrimineringslagen har som ändamål att motverka diskriminering och 
främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identi-
tet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funkt-
ionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 
 
FN:s konvention om barnets rättigheter innehåller bestämmelser om 
mänskliga rättigheter för barn. Konventionen benämns i dagligt tal ofta barn-
konventionen. 
 
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsätt-
ning har som syfte är att stärka skyddet av de mänskliga rättigheterna för 
personer med funktionsnedsättning. Konventionen antogs av Sverige 2009. 
 

Förhållande till redan fattade politiska beslut 
Nationella idrottspolitiska mål beslutades av riksdagen 2009 och är sty-
rande för den statliga idrottspolitiken och vägledande för kommuner och reg-
ioner. Målen för den nationella idrottspolitiken är att statsbidraget ska ge möj-
ligheter för flickor och pojkar, kvinnor och män att motionera och idrotta för 
att främja en god folkhälsa samt att stödja en fri och självständig idrottsrö-
relse. Riksdagen beslutade också att statsbidraget till barn- och ungdomsidrott 
ska lämnas till verksamheter som bedrivs ur ett barnrättsperspektiv. 
 
Plan för jämställdhet (KSKF/2017:658) styr hur kommunen ska arbeta för 
att främja jämställdhet under perioden 2018–2024.  
 
Plan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 2022–
2025 (KSKF/2020:280) fastslår att en grundläggande förutsättning för att 
uppnå jämställdhet och jämlikhet i Eskilstuna är att öka tillgängligheten för 
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olika grupper av flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsätt-
ning.  
 
Policy för Eskilstuna kommunkoncerns stöd till föreningslivet 
(KSKF/2021:326) fastslår att det samlade stödet ska främja jämställdhet, in-
tegration, folkhälsa, delaktighet och stödja en hållbar utveckling. Resurserna 
ska fördelas likvärdigt, oavsett kön. Stödet ska ge alla möjlighet att ta del av 
fritidsutbudet och kulturlivet i Eskilstuna. Verksamheter som får förenings-
stöd ska främja jämställdhet och mångfald samt motverka alkohol, droger, 
dopning, trakasserier och våld. 
 
Riktlinjer för Eskilstuna kommunkoncerns stöd till föreningslivet 
(KSKF/2021:327) uttrycker att det stöd som föreningslivet får från 
Eskilstuna kommunkoncern är ett erkännande av deras samhällsnytta. Det 
samlade stödet ska främja jämställdhet, integration, folkhälsa, delaktighet och 
stödja en hållbar utveckling. Resurserna ska fördelas likvärdigt mellan flickor 
och pojkar, kvinnor och män. 
 
Riktlinjer för Eskilstuna kommuns stöd till studieförbunden 
(KSKF/2021:330) beskriver hur kommunen ska stödja verksamhet som bi-
drar till att stärka och utveckla demokratin, som gör det möjligt för en ökad 
mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att 
delta i samhällsutvecklingen, utjämnar utbildningsklyftor och höjer bildnings- 
och utbildningsnivån i samhället. 
 
Vision Eskilstuna 2030 (KSKF/2017:544) där målbilderna en hållbar livs-
stil, ett gott liv och ett aktivt och modigt näringsliv beskrivs. I målbilden ett 
gott liv står bland annat att vår idrotts- och kulturstad har ett starkt förenings-
liv, nöjen och evenemang som berikar oss Eskilstunabor och lockar besökare 
nationellt och internationellt. Utvecklingsarbete inom idrott är avgörande 
verktyg i kommunens förflyttning mot målbilderna för Eskilstuna år 2030. 
 
Översiktsplan för Eskilstuna kommun (KSKF/2019:166) har en central 
roll i kommunens arbete med att formulera strategier för en långsiktigt håll-
bar utveckling när framtidens Eskilstuna med städer och landsbygd ska bygg-
gas. Att skapa förutsättningar för alla invånarna till idrott och fysisk aktivitet 
är framgångsfaktorer för en hållbar utveckling. 
 


