
 Besöksadress: Västgötagatan 18 

Telefon: 0150- 570 00  

Organisationsnummer 212000-0340 

Service- och teknikförvaltningen 

641 80 KATRINEHOLM 

service.teknik@katrineholm.se 

www.katrineholm.se 

Startsida/uppleva & göra/föreningar  

Service- och teknikförvaltningen

Minnesanteckningar från 
idrottsstrategiska gruppen 
Sammanträdande organ: Idrottsstrategiska gruppen 
Tid: Onsdag den 15 april klockan 18:00-19:20 

Plats: Digitalt möte 

Närvarande: Anneli Hedberg (S), Helena Gertner (M), Joha Frondelius (KD), Andreas Cervin (KSK), 

Sara Benafakir Lund (KAIK), Lotta Nilsson (Katrineholmsgymnasterna), Jonas Nilsson (RF-SISU 

Sörmland), Thomas Lövgren (Idrott för alla), Dennis Carlson (tjänsteperson), Karin Engvall 

(tjänsteperson) Britt Fredriksson (tjänsteperson) och Madelene Sönnerfors (sekreterare). 

Frånvarande: Johanna Karlsson (aktivitetssamordnare Lyckliga Gatorna), Elin Seger Nikolai 

(föreningskonsulent) och Emmie Jivemark (föreningskonsulent). 

Föreningsrepresentanternas punkt 

Tomas informerar om hemsidan (undersida på Katrineholm.se) som han och Karin arbetat med. 

Karin visar hur sidan ser ut nu, arbetet har löpt på bra och strukturen är nästan färdig. Det arbete 

som återstår är att fylla på med mer innehåll. http://www.katrineholm.se/ISG 

Vecka elva skickades ett nyhetsbrev till föreningarna ut. Ingen av föreningarna har återkommit 

med någon respons enligt Jonas. 

Föreningskonferensen är framflyttad vilket innebär att föreningsrepresentanterna sitter kvar 

tills konferensen kan hållas. Britt säger att planen just nu är att konferensen ska hållas i 

september och att det dessförinnan ska hållas ett frukostmöte för att informera  om de 

reviderade reglerna för föreningsbidrag. 

Facebooksidan för föreningarna är uppstartad men har ännu inte börjat användas. 

Föreningsrepresentanterna rapporterar utifrån sin roll eller förening hur situationen är: 

Jonas 

Det ser olika ut beroende på om det gäller inomhus- eller utomhusidrotter, många gör olika 

tolkningar av rekommendationerna, en del pausar sin verksamhet medan andra fortsätter. Ingen 

kör inomhus i alla fall istället är det alternativ träning utomhus. Alla evenemang är inställda vilket 

också leder till ekonomiska bekymmer. 

https://www.katrineholm.se/
http://www.katrineholm.se/ISG
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Sara  

Det är svårt ekonomiskt, till exempel den inställda handbollskuppen som är föreningens största 

inkomstkälla påverkar ekonomin. När det gäller anställda har föreningen tvingats att varsla två av 

fyra anställda. I föreningen är handboll populärt och därför kommer det att kritas en 

handbollsplan vid Stallbacke för att det ska gå att spela utomhushandboll. Sara tar också upp 

osäkerheten kring om det blir någon bilbingo, Katrineholmsvecka och fotbollscup. Utan 

föreningarnas engagemang i de olika evenemangen skulle de inte kunna genomföras och 

evenemangen gynnar Katrineholms kommun. 

Andreas 

Föreningen pausade sin verksamhet men har kommit igång med aktiviteter vad gäller ungdomar, 

där deltagandet är lite lågt just nu. Seniorverksamheten är pausad. Publik har inte stoppats. 

Lokala rekommendationer? 

När det gäller publik diskuterar gruppen kring att det är en tolkningsfråga, där föreningarna gjort 

olika. Även frågor kring ombyte, dusch och samling finns det olika tolkningar av och gruppen 

enas om att det vore önskvärt att alla hade en samsyn kring dessa frågor. Kan kommunen utifrån 

folkhälsomyndighetens riktlinjer ta fram direktiv eller rekommendationer för att underlätta för 

föreningarna? 

Karin informerar om att service- och teknikförvaltningen arbetat med att förbereda ett antal 

scenarion med konsekvenser samt tillhörande beslut. De beslut som hittills tagits är stängning av 

simhallen samt att externa besökare inte får boka kommunens lokaler. 

Många skolor har idrott utan ombyte och ett framtida beslut kan eventuellt vara att stänga de 

kommunala omklädningsrummen. På sportcentrum har personal flyttats för att stötta vård- och 

omsorgsförvaltningen. När det gäller service- och tekniknämndens ekonomiska prognos ser man 

att många intäkter försvinner. Redan gjorda investeringar påverkas dock inte. 

Lotta tar upp en synpunkt kring kommande bokningar vad gäller arrangemang i 

Duveholmshallen där det kommer att vara många som vill boka tider, det gäller att tänka till så 

att det inte blir uppbokat av några få. Det finns också samordningsvinster genom att olika 

arrangemang kan samköras samt att någon behöver ha ett övergripande ansvar. Sara påpekar 

att det lokala föreningslivet behöver värnas i denna fråga. Britt tar med sig frågan. 

Lotta 

Föreningen har haft utomhusträning bland annat vid Stallsbacke och i Körsbärsparken men det 

är svårt att träna gymnastik utomhus. Blir det några lättnader kommer några av de äldre (unga) 

kunna ta upp inomhusträning och dansträning med avstånd kommer att köras igång. 

Senioraktiviteterna är inställda med förhoppning om att de ska kunna återupptas utomhus. 

https://www.katrineholm.se/
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Revidering service- och tekniknämndens regler för föreningsbidrag 

Föreningsservice reviderar reglerna dels utifrån att reglerna ska överrenstämma med det 

idrottspolitiska programmet som reviderats samt att det finns ett behov av att förtydliganden och 

att förenkla för föreningarna. Beslut kommer troligtvis att tas i service- och tekniknämnden i juni. 

Dokumentet har arbetats om utifrån synpunkter där riktlinjerna särskiljs från instruktionerna, 

som istället läggs i en bilaga. Driftbidraget kommer att särskiljas från övriga bidrag för att öka 

transparensen och arrangemangsbidrag ska ligga med för kännedom i ansökan. Britt visar 

handboken som är under uppbyggnad för att visa strukturen. Underlaget för handboken skickas ut 

för synpunkter. 

Handboken är tänkt att kunna användas för alla typer av föreningar inom alla förvaltningar och 

ska vara en grund i uppföljningsarbetet. Förslagsvis kommer dialogerna att vara frivilliga och 

obligatoriskt första gången för nya föreningar. För att samla och göra det lättare för föreningarna 

kan också arrangemangsbidrag sökas genom föreningsservice, även om beslutet tas av 

kommunstyrelsen. Lotta föreslår att även ansökan eller länkar till ansökan av sponsorpengar 

också kan gå genom föreningsservice. 

Andreas har visat förslag på struktur/matris för föreningsrepresentanterna och föreningsservice. 

Eftersom ansökningsperioden börjar i september behöver strukturen vara klar så snart som 

möjligt även om det behöver var ett levande dokument. Lotta är behjälplig i arbetet och under 

nästkommande möte är matrisen med som en punkt. 

Övriga frågor 

Nästa möte är den 6 maj och då kommer bland annat investeringar för 2020/2021 att diskuteras. 

-Möjlighet för föreningsrepresentanterna att lyfta in önskemål. 

-Lotta önskar underlag och fakta från föreningsdialogerna som underlag. 

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

https://www.katrineholm.se/
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