Service- och teknikförvaltningen

Minnesanteckningar från
idrottsstrategiska gruppen
Sammanträdande organ:
Tid:
Plats:

Idrottsstrategiska gruppen
Tisdag den 3 december klockan 18:00-20:30
Service- och teknikförvaltningen, Bryggan

Närvarande: Anneli Hedberg (S), Joha Frondelius (KD), Andreas Cervin (KSK), Jonas Nilsson
(Sörmlandsidrotten), Lotta Nilsson (Katrineholmsgymnasterna), Sara Benafakir Lund (KAIK),
Thomas Lövgren (Idrott för alla), Dennis Carlson (tjänsteperson), Karin Engvall (tjänsteperson)
Britt Fredriksson (tjänsteperson), Madelene Sönnerfors (sekreterare), Johanna Karlsson,
aktivitetssamordnare på Lyckliga Gatorna (18:00-18:35).
Frånvarande: Helena Gertner (M)

Tillkommande punkter
Lotta och har tagit fram statistik som hon vill visa och Sara har en fråga kring avtal. Punkterna
läggs till innan övriga frågor.

Lyckliga gatorna
Johanna Karlsson som är aktivitetssamordnare på Lyckliga Gatorna är inbjuden för att berätta
om verksamheten som är inne på sitt tredje år. Lyckliga gatorna är ett samarbete mellan fem av
kommunens förvaltningar och ledorden är trygghet, integration och mångfald. Verksamheten
består bland annat av vardagsaktiviteter på skolorna i form av fysiska eller kulturella aktiviteter.
Sommarlovsaktiveteter har genomförts på skolorna, landsbygden och som punktinsatser där
behovet och funnits. Sörmlandsidrotten, polis och socialtjänsten samt föreningar är viktiga
samarbetspartners. Exempelvis tar Lyckliga gatorna barnen och ungdomarna till de olika
föringarna istället för att föreningarna kommer. Även vardags- och gatufester är aktiviteter inom
Lyckliga gatorna. Festerna har varit uppskattade och efterfrågade. Johanna Karlsson kommer
fortsättningsvis att kallas till gruppens möten och delta vid möjlighet.

Förslag på struktur för genomförandeplan 2020-2023, fortsatt arbete och
diskussion
Thomas har med stöd av Karin och Jonas tagit fram ett förslag på arbetsdokument för gruppen.
Dokumentet är indelat i de sju målområden som finns i kommunplanen och det idrottspolitiska
programmet. I respektive målområde finns kolumner för vad, hur, vem och när, uppdelat över
åren 2020 till 2023. Gruppen diskuterar kring prioriteringar, vad gruppen vill göra och i vilken
ordning. Lotta efterfrågar en nulägesanalys. Föreningskonsulenterna är klara med föreningarnas
bidragsdialoger och skulle kunna komma till nästa möte och ge en överblick av nuläget. Dennis
kan också var behjälplig med information om inventering av lokaler för att komplettera
nulägesanalysen. Thomas visar även ett förslag på bildspel som förklarar gruppens uppdrag samt
ett publikt arbetsdokument indelat i de sju målområdena med kolumner för aktivitet, ansvarig
och deadline. Gruppen bestämmer att alla, som vill, väljer ut fem prioriterade områden (”Hur” i
arbetsdokumentet) och mailar Thomas. Förslag på nya aktiviteter kan också lämnas in för att
komplettera dokumentet.
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Årshjul, fortsättning
Gruppen har inget nytt att rapportera men arbetar vidare. Diskussion kring länkar i
årshjulsdokumentet, vad saknas och vad vill gruppen ha. Är det möjligt med
kalenderkoppling, går det att göra den i tabellform (lättare att länka), kommande
handbok för föreningarna borde kopplas till dokumentet. Årshjulsförslaget borde visas
på föreningskonferensen för att kunna samla in förslag från föreningarna.

Aktuellt från gruppen idrott & föreningsturism
Thomas rapporterar att ett förslag till styrgruppen har tagits fram av arbetsgruppen
som nu väntar på återkoppling från styrgruppen. Förslaget består av tre områden,
evenemangsstrategi, organisation och verktyg/hemsida/app & synlighet.

Aktuellt från projekt Backavallen
Dennis börjarmed att informerar om aktuella händelser från förvaltningsgruppen
PUFF:s arbete (Projekt, Utveckling, Föreningar, Fastigheter). Exempelvis är
konstgräsplanen i Värmbol klar, Krämbolstugan har haft dåligt tak och vattenskada, vid
Stalls backe är duschar åtgärdade, Vid Dammängen med motocross har
avloppsanläggningen åtgärdats och för skyttet har bullerbås satts upp, som exempel på
många åtgärder.
Därefter får gruppen information om det projekt Backavallen, arbetet är intensivt och i
fas ett som handlar om hur hallen ska se ut, konstruktion och var den ska stå. Det är
mycket fasta möten med projektgrupp, samverkansmöten och styrgrupp. Kommande
händelser är ett studiebesök i Söderhamn, som har en liknande anläggning.
Referensgrupp med föreningsrepresentanter har valts där hockey, bandy, konståkning
och Sörmlandsidrotten finns representerade.

Statistik
Lotta har letat efter statistik men upplever att det är svårt att hitta någon om
Katrineholm runt idrottande. Hon har tagit fram statistik från idrottsstatistik.se och
idrottonline.se och visar statistik för barn och ungdomar samt utveckling för olika
idrotter. Genom underlag gällande LOK-stöd (statligt lokalt aktivitetsstöd) kan statistik
också tas fram. Genom kommunens lokalbokning skulle statistik kunna tas fram över
deltagartillfällen och halltider.

Avtal
Sara har en fråga om avtal med externa företag och kommunen. Britt informerar om att
kommunen testar Olka som arbetar med försäljning av läger. Det gäller tre helger på konstgräs
som Olka har fått i uppdrag att sälja. Det finns inget avtal med företaget men testet kan visa om
det underlag för att jobba vidare. Sara önskar information till föreningslivet om försäljning av
läger kommer att ske i framtiden.
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Övriga frågor
Thomas informerar om att näringslivet vill stödja föreningslivet genom att bidra med valfri
föreläsare till föreningskonferensen. Britt har redan varit i kontakt och håller i frågan.

Nästa möte
Nästa möte bestäms till den 27 januari 2020.
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