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1. Resultat föreningsenkät 
Antal som svarat på enkäten: 156 av 353 utskick, 44 % svarsfrekvens. Antal idrottsföreningar som 
svarat på enkäten 53 av 156 möjliga, 37 % svarsfrekvens.  
 
Av de föreningar som svarat är 78,3 % ganska nöjda eller mycket nöjda med kultur- och 
fritidsförvaltningens samlade stöd till föreningar. Förra året var det 58,1 %. 
 
Av de föreningar som svarat upplever 90,5 % att det är ganska lätt eller mycket lätt att få kontakt 
med personalen (uthyrningen, arenavärldar, personal inom scener och personal inom bidrag). Förra 
årets siffror är svåra att jämföra med då det var 35,7 % som svarade att det inte var aktuellt. 
 
Av de föreningar som svarat är 96,8 % ganska nöjda eller mycket nöjda med bemötandet från den 
eller de varit i kontakt med inom föreningsstöd. Ingen är missnöjd och endast 3,2 % är ganska 
missnöjda. Förra året var det 95,3 %. 
 
Alla enkätsvaren ska analyseras och presenteras för nämnden 1 februari 2023. Därefter kan 
resultaten och analysen presenteras till exempel på nästa ordförandedialog som EIS anordnar. 
 

2. El- och energifrågor 
Det är ett fortsatt ansträngt läge för kommunen med höga elkostnader. En analys pågår av 
anläggningar utifrån energiförbrukning. Det ska resultera i en större medvetenhet och kompetens 
samt lista på åtgärder på kort och lång sikt. 
 
Kommunen har ett elstöd som föreningar har kunnat söka. Ansökningstiden har nu gått ut och totalt 
13 föreningar ansökte. Beslut om elstöd kommer att fattas av Kultur- och fritidsnämnden vid 
nämndsammanträdet under vecka 50. 
 
Även RF-SISU Sörmland har ett elstöd. Sex föreningar i Eskilstuna kommun har fått ta del av 
idrottsförbundets stöd. 
 

3. Slutrapport anläggningslyftet 
Anläggningslyftet har pågått under tre år, 2020-2022, och möjliggjort förbättringsarbete på 28 
anläggningar/områden. Totalt har 49,5 miljoner investerats och Kultur- och fritidsförvaltningens 
uppfattning är att mycket har åstadkommits för de satsade pengarna. 
 
En slutrapport för anläggningslyftet är snart klar och kommer att presenteras. 



 
4. Precamp/SOK 

Den 23 november offentliggjorde Eskilstuna kommun och Sveriges olympiska kommitté (SOK) att den 
svenska OS-truppen kommer att ha sitt läger inför OS i Paris 2024 i Eskilstuna. Totalt blir det runt 130 
aktiva som kommer till Eskilstuna på det olympiska förlägret mellan 14 juli och 3 augusti 2024. 
Nästintill alla OS-sporter kommer att vara på plats i Eskilstuna för sin uppladdning. Exempel på 
undantag är ridsport och segling, som behöver vara på plats vid tävlingsområdet en längre tid innan 
tävlingarna. 
 
Att SOK väljer Eskilstuna som plats för hela den svenska truppens uppladdning inför OS är ett kvitto 
på att kommunen har anläggningar och lokaler av hög standard. Utöver fina anläggningar framhöll 
SOK det geografiska läget och möjligheten att inhysa många idrotter till varför Eskilstuna blev valet 
framför andra svenska städer som var tänkbara. 
 
Vad värdskapet kan innebära i form av åtaganden för kommun, lokala föreningar, förbund och andra 
organisationer kommer klargöras framöver när mer detaljerade avtal mellan SOK och kommunen 
fastställs. 
 
Det finns behov av en dialog mellan kommuner, förbund och föreningar för att se över vad respektive 
organisation kan bidra med och för att Eskilstuna ska kunna ge ett så bra värdskap som möjligt.  
 

5. Idrott på landsbygden 
Diskussioner lyftes av EIS om idrottsanläggningarna på landsbygden, utmaningar och standard på 
anläggningarna. En konsekvens av bristfälliga anläggningar kan vara att aktiva söker sig till andra 
platser för sitt idrottande och att landsbygdens idrottsliv därmed utarmas. Det kommer signaler om 
att bidrag för renovering och underhåll som driftande föreningar erhåller från kommunen inte räcker 
till. 
 
Vi diskuterade behovet av att göra en kartläggning av föreningslivet på landsbygden i kommunen 
samt de förutsättningar som där finns. Syftet med en sådan kartläggning skulle i sådana fall vara att 
titta på vilka faktorer som är viktiga för en långsiktig hållbarhet för landsbygdens föreningsliv samt 
behovet av stöd. Kultur- och fritidsförvaltningen, tillsammans med Stadsbyggnadsförvaltningen, har 
beställt en geografisk analys över var idrottsanläggningar i kommunen finns samt invånares avstånd 
till dem, kopplat till den kommande lokalförsörjningsplanen för idrott vilket kan ses som ett första 
steg i en kartläggning. 
 
 

6. Stadsdelsutveckling/Fröslunda IP 
Föreningar som är aktiva på anläggningen är bekymrade över förutsättningarna som finns där och 
har förmedlat flera synpunkter till RF-SISU Sörmland. 
 
Det pågår ett stort projekt runt Fröslunda-Lagersberg-Råbergstorp (FLR). Detta innebär bland annat 
nya bostäder, ny konstgräsplan och flytt av nuvarande gräsplaner. Projektet är förskjutet och har ny 
planerad start under 2024 vilket kommer påverka föreningslivet på Fröslunda och Lagersberg. 
 
Under 2023 planeras investeringar i form av ny belysning för anläggningen. Anläggningen nyttjas idag 
av fyra föreningar och kultur- och fritidsförvaltningen ska med dessa öka sin dialog. 
 

7. Info: Föredelning av fotbollstider 
Det är svårt att tillgodose alla föreningars önskemål om träningstider på konstgräs vintertid, främst 
på Tunavallen som i nuläget är kommunens enda uppvärmda konstgräsplan. 
 



Föreningars förändrade serietillhörighet kan dessutom medföra förändringar som får följdverkningar 
för ett flertal föreningar. 
 
Inför säsong och fördelning av tider förs alltid en dialog med Eskilstuna samorganisation för att i så 
hög grad som möjligt säkerställa en rättvis fördelning av tider enligt beslutad prioriteringsordning.  
 

8. Lovstöd 2023 
Genomgång av lovstödsperioderna för 2023 med ansökningsperiod för respektive stöd. 
 
RF-SISU Sörmland kan erbjuda mer utbildning än vad som idag nyttjas av föreningar inför deras 
lovprojekt. Kommunen kan också bli bättre på att informera om detta, vilket dialog mellan 
idrottsförbundet och KFF är inledd kring. Det kan röra sig om utbildning för såväl organisationsledare 
(föreningens projektledare) som aktivitetsledare (föreningens ledare för verksamheten). 
 

9. Kommande mandatperiod (nämndsammansättning) 
Kommunfullmäktige har fattat beslut om nämndernas sammansättning som gäller från januari 2023. 
Kultur- och fritidsnämnden kommer att bestå av 13 ledamöter, varav sju inom majoriteten och sex 
för oppositionen. Nämndordförande kommer att förbli Marie Svensson (S), 1:e vice ordförande Robin 
Tannarp (M) och 2:e vice ordförande Mikael Strömberg (SD).  
 

10. Årshjul 2023 
Ett årshjul är under framtagande, med syfte att respektive organisation ska känna till viktigt 
händelser/datum i de andra organisationernas verksamhet för att kunna planera och ha 
framförhållning. 
 
Till årshjulet ska läggas till EIS Idrottsfest, som preliminärt ska arrangeras den 9 mars. 
 

11. Verksamhetsplan 2023 
En budget för kommande verksamhetsplan är antagen, som är anpassad efter omvärldsläget som 
innehåller stigande energipriser, vilket medför vissa åtstramningar. 
 
Budgeten innehåller även vissa investeringar på idrottssidan. 
 

12. Summering av året 
Diskussioner om hur året har varit och vilka lärdomar vi kan göra för framtiden. RF-SISU Sörmland 
och EIS tycker att samverkansformen som ISG utgör har varit bra och framhåller att vikten av att 
detta forum tar upp strategiska frågor och utveckling. 
 
Utöver ISG finns det ett behov av att KFF tillsammans med RF-SISU Sörmland och EIS har 
avstämningsmöten några gånger, där möjlighet finns i att gå djupare i aktuella frågor. 
 

13. Övrigt 
Diskussion om ”elit”-begreppet, vars definition kan skilja sig åt mellan olika idrotter eller 
organisationer. EIS ska återkoppla och informera vad de kommit fram till när deras nu pågående 
undersökning av detta är klar. 
 

14. Nästa ISG-möte 
Tisdag den 7/3. 


