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Service- och teknikförvaltningen

Minnesanteckningar från 
idrottsstrategiska gruppen 
Sammanträdande organ: Idrottsstrategiska gruppen 
Tid: Måndag den 2 mars klockan 18:00-20:30 

Plats: Service- och teknikförvaltningen, Bryggan 

Närvarande: Anneli Hedberg (S), Joha Frondelius (KD), Andreas Cervin (KSK) (till 20:00), Jonas 

Nilsson (RF-SISU Sörmland) (från 18:15) Thomas Lövgren (Idrott för alla), Dennis Carlson 

(tjänsteperson), Karin Engvall (tjänsteperson) Britt Fredriksson (tjänsteperson), Johanna Karlsson 

(aktivitetssamordnare Lyckliga Gatorna) (till 19:30), Elin Seger Nikolai (föreningskonsulent) (till 

20:00) och Emmie Jivemark (föreningskonsulent), Madelene Sönnerfors (sekreterare) 

Frånvarande: Helena Gertner (M), Sara Benafakir Lund (KAIK), Lotta Nilsson 

(Katrineholmsgymnasterna) 

Idrottsstrategiska gruppens roll 

För att komma överrens om gruppens roll och även förväntningar diskuteras frågan och Anneli 

börjar med att redogöra för gruppens tillkommande med nämndens beslut att tillsätta gruppen i 

början av 2019. Syftet är samarbete mellan kommunen och föreningslivet (representanter) att 

prioritera aktiviteter från IPP utifrån kommunplanen. Gruppen ska få information i ett tidigt 

skede och kunna påverka årliga satsningar och investeringsbudget. Föreningsrepresentanterna 

ska föra fram föreningslivets behov och föra in synpunkterna i gruppen och behöver därför ha 

kontakt med föreningarna. Utifrån samlad information ska den vägas samman, prioriteringar 

göras och beslut fattas. Tanken är att föreningsrepresentanterna ska få aktuell information med 

satsningar och prioriteringar och där finns möjlighet för representanterna att lyfta in ytterligare 

behov. Många inom föreningarna vänder sig till direkt till Anneli men de borde vända sig till 

föreningsrepresentanterna för att dessa ska kunna samla och föra fram föreningarnas röster och 

intressen i gruppens arbete. 

Gruppen diskuterar: 

 Vilket intresse har kommunen av att veta vad föreningarna vill och vad man vill ha ut av

föreningsrepresentanterna. Representanterna kan ge ett samlat behov, göra prioriteringar

och ge mer tyngd till föreningarnas önskemål.

 Vilket utrymme har representanterna haft att lämna önskemål? Fokus har varit på

kommunens intressen och information från kommunen. Balansen borde vara 50/50.

Föreningarnas behov behöver nu lyftas in och gärna med ett konkret underlag för vad som

ska göras. Än så länge är det svårt att bidra med något som föreningsvald. Det behövs en

struktur över föreningarnas behov för att kunna göra ett bra och värdefullt arbete. Det

saknar en helhet, hur föreningarnas behov fångas upp och en bra struktur. Föreningarnas

input välkomnas och ett sätt att göra det för representanterna är att lägga till punkter i

dagordningen.

https://www.katrineholm.se/
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 Föreningsrepresentanterna har ett arbetsdokument med prioriteringar men det är inte klart 

ännu. 

 Föreningarnas bidragsansökningar och tillkommande bidragsdialoger fokuserar på varje 

förening individuellt. Där kommer önskemål om stöd och satsningar fram. Möjlighet finns för 

föreningsrepresentanterna i ISG att göra föreningsgemensamma prioriteringar, det kan vara 

en fördel i dialog med kommunen när prioriteringar inför beslut ska göras. De samlade 

önskemålen saknas idag. 

 Representanterna önskar ta del av föreningsdialogerna samt en lista med föreningarnas 

behov och någon slags betygsättning. 

Föreningsrepresentanternas aktiviteter den närmaste tiden: 

 Skicka ut nyhetsbrev till föreningarna 

 Tagit fram en nomineringsprocess, RF-SISU blir valcentral  

 En facebooksida- för föreningarna 

 En undersida till ISG på kommunens hemsida med länkar och information 

Lyckliga gatorna -rapport från vinterlovsaktiviteterna 

Johanna börjar med att informera kring sin roll i gruppen. Lyckliga gatornas uppdrag handlar om 

en trygg och säker fritid för barn och ungdomar där en del i det arbetet handlar om att jobba mot 

föreningslivet och i gruppen är rollen att höra vad som händer i föreningslivet. Under vinterlovet 

var det aktiviteter i stort sett varje dag, som supersportis med 100-150 barn dagligen och bio för 

ungefär 300 barn. Perrongen och Kulturhuset Ängeln hade också aktiviteter. Lärdomen från detta 

lov är att behovet av mer levande kommunikation. Detta utifrån det tryckta programbladet där 

det i efterhand tillkom saker som inte kunde kommuniseras ut helt tillfredsställande. 

Kommunikationsavdelningen har fått informationen till sig angående behovet av levande 

kommunikation. När det gäller bussar under lovet var det ett fåtal som åkte från 

landsbygdsskolor och ett åttiotal barn centralt. 

Årets föreningskonferens 

Britt informerar om den kommande föreningskonferensen den 16 maj. Dagordningen håller på 

att sättas och man har träffats ett flertal gånger med näringslivet och RF-SISU samt 

kulturförvaltningen, som konferensen hålls tillsammans med. Först kommer det att vara en 

gemensam del under förmiddagen med information från bland annat näringslivet, om trygg 

miljö, ANDTS, värdegrund, kommunplan, barnkonventionen och säkerhetsperspektiv samt 

frågestund. 

Sedan kommer konferensen delas upp där service- och tekniknämndens föreningar kommer att 

få information om ISG, reviderade riktlinjer, årshjul och handbok samt ny eller omval av 

föreningsrepresentanter. Vidare kommer det att erbjudas fyra workshops (med möjlighet att 

välja två stycken) och sedan är det lunch. Efter lunchen är en föreläsning med konstnären Mikael 

Genberg planerad. Inbjudan till konferensen skickas ut i april preliminärt vecka 16, innan påsk. 

Senast den 1 maj ska anmälningarna vara inne. Det är oklart med eventuell konferencier än så 

länge. Konferensen startar 09:00, 13:15 är det lunch och slutar 15:00. 

Revidering service- och tekniknämndens regler för föreningsbidrag 

Emmie och Elin arbetar på dokumentet som ska vara klart i mitten av april. Utifrån det de tyckt 

varit otydligt har de brutit ned dokumentet och arbetat om. De har tagit hjälp av Jonas och Sussie 

https://www.katrineholm.se/
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samt senast Andreas. Nya prioriterade mål är fastställda och de vill även fastställa kriterier. De vill 

tydliggöra driftskostnader och lyfta ur arrangemangsdelen. Kanske ska driftbidraget ligga 

särredovisat? 

Diskussionen går vidare kring dialogerna, ska man träffa alla, träffa de som ligger över en viss 

beloppsgräns, det är prioriterat att träffa nya föreningar, det är svårt med poängsättningen och 

motiveringen. Vad används bidragen till, hur följs det upp? Är det möjligt att göra en omstart vad 

gäller poängsättning och börja på ruta noll, i så fall är det viktigt att informera innan. 

Emmie och Elin ska på nätverksträff med Sörmlandskommunerna och omvärldsbevakar 

området. Andreas förespråkar transparens och tydlighet mot föreningarna och föreslår en typ av 

deklaration och erbjuder sig att fram modell. 

Bjuda in föreningsrepresentanter i planering och utformning av nya 

idrotts- och fritidsanläggningar (återkoppling hinderbanan) 

Dennis informerar om samprojektet med KFAB, hinderbanan i militärstil. Vid ISG:s förra möte 

bestämdes att två representanter behjälpliga i planering och utformning av hinderbanan, skulle 

tas fram av föreningsrepresentanterna. En representant föreslogs men närvarade inte  

vid startmötet som KFAB, Dennis och en idrottslärare med hjälp av kunniga inom området från 

Norrköping genomförde. Service- och teknikförvaltningen gör arbetet med banan och även delar 

av närområdet kommer att finas upp med bland annat bänkar. Projektet ska vara färdigt till 

sommaren. Övrig information från Dennis är att nätet runt om utetennisbanan ska bytas ut. 

Investeringar och satsningar inför 2021 

Dennis reflekterar kring den tidigare diskussionen om idrottsstrategiska gruppen roll och 

konstaterar att utifrån sin roll i PUFF (Projekt, Utveckling, Föreningar, Fastigheter) är också ”F:en” i 

PUFF viktiga. Till nästa gång finns någon form av utkast i överrenstämmande med efterfrågat 

underlag. 

Övriga frågor 

-Sussie Engberg från RF-SISU Sörmland bjuds in till nästa möte. 

-Thomas informerar utifrån sitt engagemang i Leader att Valla IF och Äventyrsklubben har 

beviljats bidrag. 

https://www.katrineholm.se/
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