Service- och teknikförvaltningen

Minnesanteckningar från
idrottsstrategiska gruppen
Sammanträdande organ:
Tid:
Plats:

Idrottsstrategiska gruppen
Tisdag den 18 augusti klockan 18:00-19:35
Digitalt möte

Närvarande: Anneli Hedberg (S), Helena Gertner (M), Joha Frondelius (KD), Andreas Cervin (KSK),
Lotta Nilsson (Katrineholmsgymnasterna), Thomas Lövgren (Idrott för alla), Jonas Nilsson (RF-SISU
Sörmland), Dennis Carlson (tjänsteperson), Karin Engvall (tjänsteperson), Britt Fredriksson
(tjänsteperson), Elin Seger Nikolai (föreningskonsulent) och Madelene Sönnerfors (sekreterare)
Frånvarande: Sara Benafakir Lund (KAIK), Johanna Karlsson (aktivitetssamordnare Lyckliga
Gatorna)

Dagordning
Lotta har lämnat in en övrig fråga om städning i idrottshallar. Frågan kommer upp under
punkten Budget 2021.

Föreningarnas punkt
Lotta Det är många frågor nu vid terminsstarten, hur allt ska fungera. Verksamheten kör igång,
med anpassningar men inte för seniorerna.
Andreas Våren och sommaren har varit sådär, det är tufft för seniorerna med uteblivna matcher
vilket också lett till låg närvaro. Intäkterna har sjunkit och det fanns en förhoppning om
subventionerade hyror.
Jonas Det finns många oklarheter och tolkningar fortfarande, kommuner och förbund tolkar
rekommendationerna olika. Många föreningar har ställt om verksamheten och samtidigt
utvecklat den. Det är uppstart nu för många föreningar.
Thomas Summer Camp med ungefär 160 deltagare genomfördes under sommaren på ett nytt
sätt vilket gav många nyttiga erfarenheterna att ta med sig till kommande arrangemang.

Budget 2021, investeringar sammanställning
Dennis och Britt går igenom listan med de förslag på investeringar och satsningar kopplade till
idrott och fritid som förvaltningen arbetat fram. Förslaget kommer att lämnas till nämnden. När
förslagen sedan ska gå genom budgetberedningen är det inte säkert att alla förslag kommer
med till beslut för 2021.
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Posten ”sarg och plexiglas lilla ishallen” diskuteras utifrån kostnad och prioritering där säkerhet
och den dispens som finns är de viktigaste orsakerna till behovet. Även posterna digitalisering
och skyltprogram diskuteras där det finns frågor om hur arbetet kommer att ske och om det
finns en plan för det? Det är önskvärt med någon form av delaktighet i form av till exempel
arbetsgrupper. Gruppen diskuterar:


Det finns stora möjligheter med skyltning som till exempel vägledning till Svartbäcksområdet
för tillresta föräldrar som väntar på idrottande barn.



Samlad webbplattform för evenemang med anmälningsmöjlighet (Idrott- och
föreningsturismgruppen har tidigare föreslagit app och webbsida)

Lottas övriga fråga om städning i idrottshallar berörs utifrån frågan om det behövs ny
städutrustning för att kunna möta upp de nya krav som ställs utifrån covid-19. Britt svarar att
prioriteringarna eventuellt kan behöva omvärderas när det gäller den frågan. Från första oktober
gäller det nya städavtalet och dialog och planering utifrån covid-19 förs med de nya parterna. Det
förs även diskussioner kring nuvarande städning av kontaktytor med nuvarande parter.
Investeringslistan bifogas minnesanteckningarna.

Utredningsuppdrag
Nämnden har två utredningsuppdrag att redovisa som berör idrotten.
-Värmbol (Utreda mark- och fastighetsförhållanden vid Värmbols idrottsplats tillsammans med
samhällsbyggnadsförvaltningen)
Karin berättar om det arbete som gjorts under sommaren och hur nuläget är. Utifrån en karta
över Värmbols IP får gruppen se hur de olika delarna av marken som tillhör antingen kommunen
eller föreningen (Värmbol) fördelar sig, som det är nu är det rörigt. Det har gjorts en värdering av
marken och man ska titta på underlagen tillsammans med föreningen i veckan vilket kan leda till
olika alternativ. När det gäller beslutsprocessen ska uppdragen redovisas på nämnden, skickas
till kommunstyrelsen, gå genom budgetberedningen för beslut i kommunfullmäktige i
november. Gruppen diskuterar också kring om deltagarna i ISG kan bidra med sina kompetenser
i ett tidigare skede när det gäller förslag till investeringar och satsningar. Det finns möjlighet att ta
upp förslag och synpunkter på gruppens möten samt en ny digital möjlighet till delaktighet som
Elin redovisar i en senare punkt.
-Gymnastik/Boule Utreda möjlig utveckling för gymnastik och boule.
Gymnastiken är trångbodd och behöver mer yta, dialog har förts med föreningarna och förslaget
är att strukturera om inne i hallen för att göra om bouleytorna till gymnastikytor. De
bouleutebanor som finns föreslås byggas in med tak och väggar. Gruppen diskuterar kostnader
för om- och nybyggnad och vad som ingår, som ny toalett samt nära parkeringsplatser till
boulen.
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Aktuellt i föreningsservice
Elin informerar om att ett nyhetsbrev är utskickat till föreningarna inom nämndens område med
information om att föreningsträffarna kommer att ställas in men med erbjudande om
möjligheter för kontakt vid behov. De uppdaterade riktlinjerna skickades också med.
Föreningskonferensen kommer att ställas in men den bokade föreläsningen kommer att kunna
erbjudas vid kommande konferens. Den första september börjar ansökningsperioden för
föreningsbidragen. Handboken är inte riktigt klar men förhoppningen är att allt ska vara klart i
januari nästa år för digital lansering. I avvaktan har föreningsservice tillsammans med SISUSörmland arbetat fram ett antal ”guldäggsfrågor” som Elin redovisar för gruppen. I övrigt får
gruppen information om att önskemål om större investeringar kommer att finnas i en e-tjänst
och att föreningsregistret under sommaren rensats och städats där de föreningar som saknar
viss dokumentation har uppmanats lämna in dessa.

Övriga frågor
Lottas övriga fråga om städning har tagits upp i en tidigare punkt men hon fyller på frågan om
det finns annat som kan göras med olika justeringar som att använda olika ut- och ingångar i
större utsträckning. Kan det till exempel vara aktuellt att öppna omklädningsrummen i
Järvenhallen för att mötas så lite som möjligt? Britt svarar att frågan behöver ses över av
representanter både när det gäller användningen på dagtid av skolan och användningen på
kvällar av föreningar.
En masterplan har tagits fram över norrområdet. Den innehåller dock inte så mycket textmässigt
om fritid, kultur eller idrott och gruppen skulle kunna tycka till om insatser i stadsdelen, där
föreningslivet inte heller är så stort. Anneli föreslår att ansvarig planarkitekt bjuds in till gruppens
kommande möte för att berätta om planen och ge möjlighet för gruppen att lämna synpunkter, i
ett tidigt skede.
Till nästa möte föreslår Anneli också att gruppen gör en uppföljning på det idrottspolitiska
programmet med vad som har genomförts och nuläge.
Gruppens nästa sammanträde bestäms till den 28 september 2020.
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