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Minnesanteckningar från idrottsstrategiska gruppen
Sammanträdande organ:
Tid:
Plats:

Idrottsstrategiska gruppen
Onsdag den 7 augusti klockan 17:00-18:30
Service- och teknikförvaltningen

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

Tema Idrottspolitiska programmet
Dagens möte börjar med att Anneli Hedberg hälsar gruppen välkommen och berättar att under
detta möte ska gruppen gå igenom och tycka till om de inkomna remissvaren från det
Idrottspolitiska programmet. Varje remissvar gås igenom var för sig där Karin Engvall först
sammanfattar remissvaret och därefter diskuterar gruppen.
Folkhälsoutskottet
Folkhälsoutskottet beslutar att inte ha några synpunker på förslaget till Idrottspolitiska programmet
2020-2023. I remissvaret finns ett särskilt yttrande från miljöpartiet där partiet skriver att de
kommer att lämna ett samlat yttrande innan remisstiden går ut. Gruppen konstaterar att något
yttrande inte har kommit in.
Bygg- och miljönämnden
Bygg- och miljönämnden beslutar att ta samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som sitt eget och
överlämnar det till service- och tekniknämnden. Också i detta remissvar finns ett särskilt yttrande
från miljöpartiet där partiet skriver att de kommer att lämna ett samlat yttrande innan
remisstiden går ut men inget yttrande har kommit in.
Bygg och miljönämnden skriver i sitt remissvar om fysiskt tillgänglighet och formuleringar kring
detta kan förtydligas. I remissvaret finns kopplingar till flera konkreta åtgärder och gruppen
diskuterar kring att programmet ska vara en riktning och att efterföljande steg innehåller
aktiviteter. Nämnden yttrar sig om tydligare skyltning, där finns en gång och cykelplan att hänvisa
till. Grupper diskuterar kring skyltar, som en situationskarta över Backavallen och skyltar till
ishall.
Katrineholms kommunala pensionärsråd


Vi saknar skrivningar om äldres idrottande, att ”rörlighet” behövs under hela livet.
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En skrivning om behovet av centralt gym för att ökas äldres styrka och rörlighet

Gruppen diskuterar om de äldre ska omnämnas mer eller ska man försöka ta bort olika
kategorier? Till exempel kan det i första stycket på sidan fyra i programmet läggas till en skrivning
om att programmet gäller hela livet.
När det gäller den andra synpunkten angående gym, finns det gym centralt och det finns många
utegym. (När det gäller gym är det också en mer konkret åtgärd)
Bildningsnämnden
Bildningsnämnden antar bildningsförvaltningens förslag till yttrande och översänder det till serviceoch tekniknämnden. Gruppen diskuterar kring att bildningsnämnden har en viktig roll och att det
gäller att hitta former och strukturer för samarbetet. Nämnden har en synpunkt om naturskola,
detta stycke kan förtydligas i programmet. Det handlar om ett uteklassrum som service- och
teknikförvaltningen bygger och bildningsförvaltningen kan använda för undervisning.
Vård och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom förvaltningens bedömning och översänder den som
nämndens egen till service- och tekniknämnden. Nämnden skriver i sitt yttrande om stimulans för
inkludering Detta är något som redan beaktas vid bidragsgivning till föreningar i form av
poängbedömning. Gruppen diskuterar kring hur föreningarna tänker kring inkludering och
bidrag. (För att hjälpa föreningarna kommer en handbok tas fram) Nämnden skriver också om
tillgänglighetsanpassning för nya anläggningar, gruppen konstaterar att detta är redan något
som alltid måste göras. Vidare diskuterar gruppen kring ledare, de krav som ställs, utbildning,
och vikten av samarbete mellan föreningar. Det är ett stort utvecklingsområde.
Socialnämnden
Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget till idrottspolitiskt program 2020-2023. När det
gäller socialnämndens yttrande handlar gruppens diskussion till stor del om det särskilda
yttrande oppositionen lämnat angående till vem det idrottspolitiska programmet riktar sig, till
hela föreningslivet eller bara idrottsföreningar. Gruppen konstaterar att programmet främst
riktar sig mot service- och tekniknämndens ansvarsområde och idrottsföreningar, men ingen blir
exkluderad. Sedan beror det också på hur idrott definieras. För att bredda begreppet gällande
programmet kan en underrubrik sättas till rubriken. Till exempel: Idrottspolitiska programmet;
hälsa i alla åldrar eller aktiv genom hela livet.
Sörmlandsidrotten
I sitt yttrande efterfrågar Sörmlandsidrotten en årlig aktionsplan som komplement till
programmet vilket det också är meningen att det ska finnas. Sörmlandsidrotten och flera av de
andra remissvaren efterfrågar och innehåller förslag på konkreta aktiviteter. Här diskuterar
gruppen kring ett gemensamt svar angående aktiviteter, det idrottspolitiska programmet ska ses
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som ett ramverk och kommer sedan under mandatperioden att konkretiseras. Hur programmet
genomförs kommer alltså i nästa steg med konkreta åtgärder och aktiviteter.
Kulturnämnden
Kulturnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och översända det till serviceoch tekniknämnden. I Kulturnämndens remissvar finns förslag om bidrag till idrottsarrangemang
som inte är föreningsanknuta, likt Kulturnämndens ”snabba stålar”. Gruppen diskuterar om detta
är en föreningsbidragsfråga, kan det även göras i föreningslivet? Kulturnämnden skriver i sitt
yttrande om möjligheterna men också svårigheterna med integration vilket gruppen ger flera
exempel på. Det finns mycket prova på verksamhet men hur får man in de som provat i
föreningslivet? Det finns en inbyggd puckel där det krävs stöd och resurser från vuxna. Gruppen
diskuterar kring samarbete och när det gäller konkretiseringen av programmet går det att göra
en modell som löper över ett kalenderår.
Övriga synpunkter
Andreas Cervin (KSK) har lämnat synpunker kring programmet och redogör för dessa.
Synpunkterna rör bland annat de mål som finns i programmet som till exempel ökat cyklande.
Borde man vara försiktigare och istället skriva skapa förutsättningar för? Det kan också vara svårt
att mäta eller att påverka målen. En annan synpunkt gäller förvaltning, programmet är
framåtsyftande och förvaltningen tappas bort.
Avslutning
Till det idrottspolitiska programmet kommer en sammanställning av de inkomna remissvaren att
skrivas. Sammanställningen kommer att skickas till gruppen för eventuella synpunkter.
Det idrottspolitiska programmet kommer att behandlas i service och tekniknämnden,
kommunstyrelsen och sist i kommunfullmäktige. Programmet ska sedan gälla från årsskiftet.
Avslutningsvis diskuterar gruppen kring kommande möten, hur gruppens medlemmar som
föreningsrepresentanter kommunicerar till föreningarna, hur de kan fånga upp föreningarnas
synpunkter för att föra vidare till gruppen samt hur föreningarna kan kommunicera med
varandra.

Nästa möte
Nästa möte är 20 augusti.
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