Service- och teknikförvaltningen

Minnesanteckningar från
idrottsstrategiska gruppen
Sammanträdande organ:
Tid:
Plats:

Idrottsstrategiska gruppen
Tisdag den 20 augusti 2019 klockan 18:00 till20:20
Service- och teknikförvaltningen, Bryggan

Närvarande: Anneli Hedberg (S), Helena Gertner (M), Joha Frondelius (KD), Andreas Cervin (KSK),
Jonas Nilsson (Sörmlandsidrotten) från klockan 19:00, Thomas Lövgren (Idrott för alla), Dennis
Carlson (tjänsteperson), Karin Engvall (tjänsteperson), Britt Fredriksson (tjänsteperson), Madelene
Sönnerfors (sekreterare).
Frånvarande: Sara Benafakir Lund (KAIK)

Dagordning
Inga synpunkter på dagordningen men punkterna tas upp i en annan ordning än utskickad
dagordning.

Näringslivsgrupp
Thomas informerar om uppstart av näringslivsgrupp som han och Britt sitter med i och där Karin
sitter i styrgruppen. Gruppen kommer att arbeta med idrott- och föreningsturism och verka
bland annat för att få en bättre struktur för samarbete, ge en bättre upplevelse, få fler att välja
Katrineholm och att få med sig företagen. Arbetet kan leda till digitala lösningar som appar eller
portaler. Näringslivsgruppen kommer först att träffas för att göra en nulägesanalys och kommer
sedan löpande att avrapprotera sitt arbete till näringslivsrådet och ISG.
Gruppen bestämmer att avrapporteringen blir en stående punkt på dagordningen.

Idrottspolitiska programmet
Karin informerar om det idrottspolitiska programmet, som gruppen vid föregående möte
diskuterat och tyck till om. Tjänsteskrivelsen till programmet har skickats ut till gruppen och Karin
går igenom de olika remissvaren och vilka ändringar som gjorts i programmet. Hälsa och rörelse
genom hela livet är förlag på överrubrik eller namn till programmet. Programmet har gåtts
igenom med nämndens presidie och skickas ut med kallelse till nämnden på torsdag. Därefter
ska det passera kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för att gälla från nästa år. Under
hösten kan diskussionen börja om förverkligandet av programmet.
Anderas undrar kring hur konkretiseringen av programmet kommer att ske? Gruppen diskuterar
kring former för beskrivning och redovisning av detta och Anneli ger exempel på
årsredovisningar och budgetdokument där konkretiseringen kan redovisas. Kanske behöver
någon typ av verksamhetsplan tas fram. Första stycket i planen kan förtydligas och ordet
konkretisera kan tas bort för att istället till exempel skriva beskriva istället.
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Backavallens projekt
Dennis informerar om projekt Backavallen där arbetet påbörjats och förfrågningsunderlag har
skickats ut (uppdelat i tre, ramavtal för rivning, samverkansentreprenad för islada och
totalentreprenad för omklädningsrum och bandylänga). Anbudstiden är öppen några veckor till.
Det finns rivningslov och kanske kan rivning påbörjas redan nu. Projektgruppen har
projektmöten varje tisdag och bjuder in olika intressenter, för samverkan. Just nu är det mycket
förarbete och praktiska frågor, projektet är ännu i en tidig fas. Nästa vecka är studiebesök i
Vetlanda och Växjö inplanerade. Den 4 september kommer ett informationsmöte att hållas för de
som är berörda av projektet och är på Backavallen. En synpunkt är att det är viktigt att
föreningarna får vara under arbetets gång.

Anläggningar och avtal
Utifrån synpunkter och diskussioner kring anläggningar och avtal ger Dennis gruppen en kort
information om de olika avtal som finns. Det finns ungefär 50 olika avtal, många är gamla och ska
ses över. Avtalen ser olika ut beroende på att förutsättningarna är olika. Gruppen diskuterar
kring att denna typ av frågor är något som gruppen kan arbeta med och hur man kan fånga upp
synpunkter och möta upp föreningarna. Förslag om någon typ av kommunikationsplan och
vikten av transparens. Det är viktigt att det är rättvist för alla. Det behövs en struktur för
föreningslivet, hur och vart de ska vända sig. Samt en samsyn från kommunen och
föreningsrepresentanterna kring kommunikation.
Andreas redovisar ett exempel på brev till föreningar, där inkomna svar syftar till att ge en
strukturerad lista med information om föreningarna. Britt svarar att denna typ av information till
stor del redan samlas in av föreningskonsulenterna. I anslutning till denna fråga diskuterar
gruppen kring vinsten av samarbete och samsyn, det finns ingen som har någon sammanhållen
information om föreningarna. Till exempel Sörmlandsidrotten och föreningskonsultenterna har
olika information/vetskap om föreningarna och många vinster skulle kunna göras som skulle
gynna föreningarna, exempelvis vid bidragsansökning.

Planering av höstens arbete och starta igång
arbetsgrupper/arbetsområden i ISG


Uppdrag att ta fram förslag på hur ett årshjul ska se ut (Jonas och Britt)
-Hur ska dialogen (struktur) mellan föreningsrepresentanter och föreningarna se ut



Presentation av föreningsuppgifter- vad finns i registren om föreningarna och hur ser
föreningsbidragsprocessen (Britt, föreningskonsulenterna bjuds in)

Budget 2020, förslag på nya taxor och avgifter
Karin redovisar förslag på nya taxor och avgifter där förvaltningen föreslår en generell
prishöjning. Den bruttolista som skickas från förvaltningen till nämnden vill gruppen se och
bestämmer att den ska ligga med som en punkt och visas vid nästa möte. (Kallelsen som skickas till
nämndens sammanträde skickas också till ISG)
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Ersättare för föreningsrepresentant
Johanna Sjörup, föreningsrepresentant från DFK Värmbol har avsagt sig sitt uppdrag i gruppen.
En ersättare för Johanna behöver väljas och för att behålla balansen med lika många kvinnliga
och manliga representanter enas gruppen om att platsen ska ersättas av en kvinna.
Föreningsrepresentanterna tar med sig frågan.

Nästa möte
Nästa möte är 17 september
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