Service- och teknikförvaltningen

Minnesanteckningar från
idrottsstrategiska gruppen
Sammanträdande organ:
Tid:
Plats:

Idrottsstrategiska gruppen
Måndag den 28 september klockan 18:00-20:10
Digitalt möte

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

Dagordning
Jonas har lämnat in en fråga om publik i Duveholmshallen. Punkten tas upp under övriga frågor.

Föreningarnas punkt
Lotta: Just nu är det svåraste att anpassa sig till 50-personersgränsen vilket bland annat gör att
föreningen måste tacka nej till många som vill börja. Redskapen rengörs med desinficeringsspray
mellan träningarna och ingen publik eller föräldrar släpps in under träningarna. Man har också
valt att inte starta upp seniorverksamheten, den kanske kommer igång efter jul.
Det kommer inte att vara några tävlingar under hösten vilket också gör det svårt för många av
gymnasterna att motivera sig, de saknar mål och utmaningar, tävlingsmomentet är viktigt för
många. Det kommer dock att göras försök med livestreamade digitala tävlingar över ett flertal
orter.
Andreas: Inom fotbollsverksamheten kan man spela matcher och verksamheten rullar på men
man har fått ställa in roliga saker som avslutningar. Det är tungt ekonomiskt men annars är det
nästa som vanligt.
Thomas: Planen är att Supersportis ska starta upp den 6 oktober och man kommer då att göra
anpassningar som att dela upp gruppera mer.
Jonas: Det finns en ny möjlighet att söka ersättning för tappade intäkter genom
riksidrottsförbundet.
Johanna: Vid de aktiviteter som genomförts har man förhållit sig till 50-personersgränsen, det
brukar inte vara fler vanligtvis i alla fall. Aktiviteterna har inte heller marknadsförts, för att hålla
nere antalet deltagare.
Sara: Det är fullt ös i föreningen med volleyboll och bowling och så vidare. Fotbollen har gått bra
och handbollen är igång.
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Lokalt aktivitetsstöd från Riksidrottsförbundet, statistik från 2019 (Jonas,
Britt)
Idrottsföreningarna i Katrineholm har genomfört färre aktiviteter och analys av bakomliggande
faktorer behöver göras. Jonas och Britt har träffats och diskuterat frågan och vill utifrån detta
inleda arbetet med en diskussion i den idrottstrategiska gruppen.
Statistik visar att för åren 2015 till 2019 har gruppaktiviteterna minskat, även om det går i vågor.
Jonas visar statistik utifrån postnummer i Katrineholm, hur stort deltagandet i
föreningsaktiviteter är, från som lägst ungefär trettio procent upp till sjuttiofem procent.
Skiftningarna kan till exempel bero på socioekonomiska orsaker eller närhet till aktiviteterna. Det
kan också vara så att ungdomar gör aktiviteter som inte är inom mätningen. Lotta ger exempel
på annan statik (liv&hälsa-unga) som visar att runt femtio procent av de unga i årskurs nio
uppger att de i snitt tränar tre gånger eller mer i veckan.
•

De rörelsealternativ som finns i skolan genom elevens val skulle kunna kopplas samman med
föreningslivet.

•

Varför väljer man andra alternativ som inte är kopplade till föreningslivet? (en eventuell
felkälla som ger lägre resultat vid mätningar) Den spontana aktiviteten som inte har med
föreningslivet att göra ökar som paddeltennis och hinderbana. Det finns också god tillgång till
spontanaktiviteter.

•

Det finns goda exempel från exempelvis Eskilstuna där friidrottsföreningen ökat antal
deltagare utifrån ett liknande genomförande som Lyckliga gatan.

•

Är det så att föreningarna gör som de alltid har gjort och inte anpassar sig utifrån dagens
förutsättningar? Den traditionella lagidrotten tappar utövare och de mindre idrotterna verkar
öka.

•

Sara ger exempel från sin förening där det finns många som dubbelidrottar och hur
föreningen valt att inte dubbla kostnaderna för att öka möjligheten för fler. Tiden i positiva
sammanhang är viktig och gruppen diskuterar kring unga och kriminalitet, det ger stora
samhällsvinster om ungdomarna istället kommer in i eller tillbaka till föreningslivet eller
verksamhet.

•

Ledare kan också vara en orsak till ett långt idrottande och där en bra generation ledare kan
leda till ett uppsving. Det kan dock vara svårt för dagens ledare att hänga kvar utifrån att
gruppernas sammansättning där många byter klubb fram och tillbaka och det blir mycket
handledning för tränarna.

Gruppen diskuterar hur de ska gå vidare med frågan, är det någon typ av handlingsplan som ska
göras och vem gör vad? Anneli kopplar frågan till det idrottspolitiska programmet, går det att
lyfta ut mål i den som man arbetar mer med? Gruppen diskuterar kring hur kommunen kan
jobba för att hjälpa föreningarna och de beslut som fattas, hur de kommer att gynna
föreningarna? Kan det göras en kartläggning över spontanidrottandet? Hur ska de
spontanidrottande gå över till föreningslivet? Kan föreningar samarbeta och marknadsföra sig på
andra nya sätt? Kan en ny väg att gå vara att ta bort tävlingsmomenten?
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Britt, Jonas och Tomas bildar en grupp för att arbeta vidare och fördjupa sig i frågan. Britt kallar.

Idrottspolitiska programmet, delårsuppföljning, vad har vi gjort hittills, hur
ska vi prioritera framåt? (Karin)
Karin visar gruppens dokument ”uppföljning IPP” (Idrottspolitiska programmet) där det som är
utfört nu är ifyllt, utifrån nämndens delårsrapport. Under området ”trygg skola” till exempel är
det tomt på utförande, även om föreningsrepresentanterna hade lagt prioriteringar där.
Gruppen diskuterar vilka aktiviteter som eventuellt finns samt att det behöver finnas resurser
från skolan för genomförande. Sara menar att det även går att vända på frågan som att det kan
bli en avlastning för skolan, även samarbeten över skol och åldersgränser diskuteras. Tomas ska
under oktober träffa personer runt skolområdet och kan då försöka att få med sig även dem för
ett samtänk. Det finns också många inom företagslivet som vill bidra till ett bättre Katrineholm.
Gruppen uppmanas att fylla på och komplettera i dokumentet. En ny kolumn för prioriteringar år
2021 ska läggas till.

Hemmahallar (Anneli, Britt)
Flera föreningar har hört av sig med en önskan om att få ”sin egen hall”. Britt har tittat på om det
är möjligt att styra bokningarna så att föreningarna styr sina önskemål och bokningen prioriterar
föreningarnas önskemål. Gruppen diskuterar kring hemmahallar, vad vill föreningarna, om det är
möjlig att förvara redskap vid ”hemmahallstänket” (Britt svarar att det inte är möjligt just nu i de
nya hallarna), hur ska frågan om önskemålen kommuniceras, ska det vara ”först till kvarn” när
det gäller hallönskemål? Ska olika idrotter ha olika ”hemmahallar” eller ska hallarna erbjuda ett
allmänt utbud? Är stadsdelsidrott kanske ett koncept som går att applicera på fler idrotter?
Anneli tackar för representanternas alla synpunkter.
Frågan om sponsorskyltar i hallarna kommer också upp och just nu finns inga klara regler, Karin
svarar att man håller på att arbetar fram ett koncept för en hållbar lösning.

Aktuellt i föreningsservice (Elin)
Ansökningsperioden för föreningsbidrag (inom service- och tekniknämndens område ) är i
slutfasen, sista ansökningsdag är den 30 september. Tjugofyra ansökningar har kommit in och
tolv av dem är godkända, resten behöver kompletteras. Det brukar vara runt sextio ansökningar.
De nya riktlinjerna ställer hårdare krav på föreningarna. Påminnelse har gått ut till föreningarna
och gruppen kommer fram till att Elin kan skicka en till för att säkerställa att ingen ska missa att
ansöka.
Vidare informerar Elin om arbetet med de andra nämndernas ansökningar och digitaliseringen,
rensning i föreningsregistret, handboken och e-tjänst för investeringsbidrag. För Lotta har
Interbook Go inte fungerat på främst helger, Elin tar med sig informationen.
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Övriga frågor
Jonas frågar hur kommunen ställer sig till publik (antal) i Duveholmshallen. Kommunen förhåller
sig till folkhälsomyndighetens allmänna riktlinjer. Britt menar att det inte går att kringgå
riktlinjerna och att det också är arrangörernas ansvar.
Dennis informerar kort om ishallsbygget som nu är i sitt slutskede, slutbesiktning är 1-2 oktober
och invigningen är den 16 oktober. Både byggtid och budget har hållits.

Nästa möte
Gruppens nästa möte bestäms till den 2 november 2020, klockan 18:00-20:00. Kallelse skickas ut.
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