Service- och teknikförvaltningen

Minnesanteckningar från
idrottsstrategiska gruppen
Sammanträdande organ:
Tid:
Plats:

Idrottsstrategiska gruppen
Tisdag den 16 mars klockan 18:00 till 19:50
Digitalt möte

Närvarande är Anneli Hedberg (S), Helena Gärtner (M), 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 är Joha Frondelius (KD) och Johanna Karlsson (aktivitetssamordnare Lyckliga
Gatorna)

Dagordning
Punkterna i utskickad dagordningen tas upp i en något omvänd ordning. (Föreslagen dagordning:
PEP/Handboken/E-tjänsten förslag på investering/Föreningsrepresentation
ISG/Projektrapport/Kommande möte ISG).

Föreningsrepresentation ISG
Två av gruppens tre föreningsrepresentanter har sedan förra mötet meddelat att de hoppar av
gruppen. Anneli föreslår att gruppen jobbar vidare med RF SISU som har i uppdrag att samordna
och företräda föreningslivet och med Tomas som även sitter i Näringslivsrådet.
En sammanfattande information kring detta tas fram och kommuniceras ut till föreningslivet.

Handboken
Genomgång av handboken (kan ses som en verktygslåda för föreningsutveckling) och förankring
av den i föreningslivet har påverkats utifrån pågående pandemi. Ett antal föreningar har varit
pilotföreningar för att prova handboken. Den 24 mars ska föreningarna få en digital visning kring
handboken. Detta för att förklara syfte och hur den kan användas samt att räta ut eventuella
frågetecken och funderingar. Föreningarnas arbete utifrån handboken kommer också ligga till
grund för en del av service- och tekniknämndens föreningsbidrag.

E-tjänsten förslag på investering
Utifrån önskemål från föreningsrepresentanterna att kunna lämna önskemål om större
investeringar och också för att få en mer samlad bild av önskemålen finns nu en e-tjänst för
förslag på investeringar. Några ärenden har än så länge kommit in. Ärendena kommer att samlas
för att ses över när man börjar titta på investeringar. Inkomna ärenden kan även vid tillfälle
redovisas på ISG:s möten.
På kommunens hemsida kan förslag lämnas under e-tjänsten Synpunkter - Katrineholms
kommun.
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Projektrapport
Dennis informerar om aktuella projekt. När det gäller Backavallen, ska bland annat solceller
monteras på isarenan och den gamla servicebyggnaden är under rivning. Tennishallen är under
ombyggnad där gymnastikens yta utvidgas, projektet ska vara klart till sommaren. Boulebanorna
som legat utomhus i anslutning till hallen byggs in och det arbetet ska vara klart till hösten. Vid
Djulö färdigställs fyra ställplatser för husbil och det projektet ska vara klart till början av maj. I
övrigt informerar Dennis om att läktaren och den gamla rinken vid Backavallen som sparats,
kommer att kasseras eftersom de är i dåligt skick och inte uppfyller nutidens krav.

PEP
Anneli och Karin har under dagen tillsammans med bildningsförvaltningens chef och Krokomoch Lilla Edets kommuner haft ett första möte med Carolina Klüft, verksamhetschef för
Generation Pep. Tre andra kommuner är också med i pilotprojektet. Under mötet presenterades
upplägg och organisationen har ett samarbete med bland annat Karolinska institutet som
kommer att följa projektet. Enligt konceptet kan skolor certifieras som en ”Pep skola” där ”Pep
kommun”, som nu är aktuellt tar ett vidare grepp. Fysisk aktivitet och goda matvanor är i fokus
inom alla verksamhetsområden. Projektet är planerat att pågå i fyra år och ska resultera i ett
koncept eller en modell som kan användas av fler kommuner. Först ut är att kartlägga nuläget
och utifrån resultatet därefter koppla på åtgärder. För detta finns ett framtaget
kartläggningsverktyg. Även det som finns idag, när det gäller underlag ska skickas in, som till
exempel skolenkäter, kommunens budget och nyckeltal från Kolada. Just nu är det många
praktiska frågor och arbete med att involvera olika personer i verksamheterna. Det finns ett stort
intresse för projektet nu, även om det är ett långsiktigt projekt som bygger på ett arbete
tillsammans. Förhoppningen är att projektet ska komma igång och att det ska hända något
ganska snart. En projektgrupp ska formas och nästa vecka är det uppföljningsmöte.

Kommande möte ISG
Nästa möte bestäms till den 26 april, klockan 13:00 till 15:00, digitalt möte. Kalenderbokning
skickas ut.
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