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Extern kommunikation 
 
Spontanidrott 
ISG ser ett behov av att kunna erbjuda mer tider för spontanidrott i kommunens idrottshallar. 
Föreningar ska återkomma med förslag på anläggningar som kan bli aktuella. Det kan vara svårt för 
föreningar att få ledare till tider som ligger på tidig eftermiddag. Skolan är positiv till att ge tider. Det 
finns möjlighet till föreningsbidrag för detta i form av s.k. stimulansbidrag. Ett förslag är att börja 
med denna verksamhet i några skolor där behovet är som störst. 
 
Uppföljning inkilningsproblematik 
KFF tillsammans med bland annat kommunledningen har följt upp frågan och känner sig nöjd med 
hur föreningslivet har hanterat det. Föreningslivet har kunnat presentera handlingsplaner för 
framtiden och pågående arbete gällande bland annat värdegrundsarbete i linje med vad kommunen 
och RF vill. 
 
Säkerhetsläget 
Kommunen har gått upp i stabsläge och har ett nära samarbete med polisen. Polisen i Eskilstuna har 
fått stärkta resurser för att vara mer närvarande i samhället. Kommunen har infört chef i beredskap, 
vilket är en ny ledningsfunktion. Dialog förs med föreningslivet utifrån utsatta områden. 
 
Kommunen, tillsammans med föreningar och förbund behöver gemensamt se över hur vi kan rusta 
för framtiden, med bland annat ökad vuxen bemanning. 
 
Återkoppling ordförandeträff 
Ordförandeträffen den 1 september, som bland annat bestod av paneldiskussioner utifrån vissa 
förutbestämda områden, blev välbesökt och uppskattad. Det finns anledning att genomföra en 
liknande träff om cirka 2 år med samma upplägg. 
 
Valresultatet 
Socialdemokraterna och Moderaterna bildar gemensamt styre i Eskilstuna kommun under den 
kommande mandatperioden. Det innebär att dessa partier kommer ha ordförande och vice-
ordförande i samtliga nämnder. Partierna har presenterat en majoritetsöverenskommelse som 
innehåller flera punkter som berör idrotten, exempelvis att fler barn ska komma i kontakt med idrott 
och föreningslivet, samt intentioner om att bygga bl.a. nya hallar och konstgräsplaner. 
 
El-frågan 
Kommunen jobbar med en analys av elförbrukningen. En kartläggning görs över alla anläggningar 
med fokus att hitta förslag på förändringar av energibesparingsåtgärder på både kort och lång sikt. 
Omvärldsspaning sker kontinuerligt för att hitta goda exempel på lösningar. 
 
Det finns en förståelse från merparten av föreningar om att elförbrukningen behöver minska under 
dessa utmanande tider. Som några exempel kan nämnas att uppspolning av isstadions C-hall fick 
vänta några veckor men är nu genomförd. Bandyplanen spolas under bandysäsong när temperaturen 
är under plus 5 grader. Konstsnö sprutas när temperaturen är under -3 och det kan bli kortare 
längdspår än tidigare år. 
 
Kommunen har ett el-bidrag som föreningar kan söka från och med 221027. Även er RF-SISU 
Sörmland har ett el-bidrag. 



 
Toppning/selektering i barn- och ungdomsidrott 
Kommunen har fått signaler om att lag 10-13 år toppar/selekterar. Det är ej förenligt med 
barnkonventionen, som är svensk lag och ett krav att det efterlevs för att vara stödberättigad 
förening i Eskilstuna kommun. Vi behöver fundera över hur vi följer upp att det följs. Och hur vi 
agerar om det ej efterlevs. 


