Service- och teknikförvaltningen

Minnesanteckningar från
idrottsstrategiska gruppen
Sammanträdande organ:
Tid:
Plats:

Idrottsstrategiska gruppen
Onsdag den 16 december klockan 18:00 till 19:55
Digitalt möte

Närvarande är Anneli Hedberg (S), Helena Gärtner (M), Joha Frondelius (KD), Andreas Cervin
(KSK) (till klockan 19:00), 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 är Johanna Karlsson (aktivitetssamordnare Lyckliga Gatorna)

Dagordning
Ingen har någon synpunkt på dagordningen. Anneli informerar om att Sara har lämnat gruppen
och en ersättare kommer att behöva väljas vid senare tillfälle. Under mötet kommer gruppen i på
en extra punkt, under rubriken Idrottsråd.

Föreningslivets punkt
Lotta: Lotta framför hälsningar från sina elever om att de är ledsna för att de inte kan träna. Äldre
elevers distansundervisning gör också att de blir mycket stillasittande.
Jonas: Mycket handlar om att tolka allmänna råd och många har varit kreativa och hittat
lösningar. En samlad bild är att mycket har hänt i föreningslivet och att man tvingats att tänka om
i mycket.
Thomas: Har inget speciellt att rapportera.
Andreas: Det var värre i våras för föreningen, det är äldre lag som är mest lidande nu. När det
gäller yngre är det många som är dubbelidrottande och har andra idrotter på vintern.

Pandemi
Karin berättar om den senaste tidens arbete och att man samarbetar med övriga sörmländska
kommuner för att gå ut med samma budskap. Mycket av arbetet handlar nu om att finnas till
hands, att svara på frågor och förtydliga. Smittskyddsläkarens rekommendationer är det som
gäller. Det senaste beslutet gäller till den 17:e januari och därefter får man antagligen ta beslut
för en tidsperiod i taget.
Lotta frågar om den snävare tolkningen i en del av rekommendationerna gällande åtta personer
inomhus samt om det inte borde vara hårdare rekommendationer (yngre och yrkesverksamma)
för alla för att få en större effekt. Karin svarar att rekommendationerna och övriga kommuners
förhållningssätt har legat till grund för besluten. Anneli tillägger att kommunen bara kan ta
ansvar för egna lokaler och verksamheter samt att alla beslut grundar sig på smittskyddsläkarens
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rekommendationer. Alla har även ett stort personligt ansvar i att följa råd och
rekommendationer.

Ansökan Gen Pep
Katrineholms kommun fick i fredags (11 december) besked från Gen Pep om att ha blivit utvald
som en av fem pilotkommuner i Gen Peps projektet med att hitta en bra modell för att få barn i
rörelse. Kommunen har bra förutsättningar för rörelse men är inte nöjda med nuvarande
resultat eller effekt. I mars ska projektet dra igång med uppstartsmöte för att få mer information
om hur projektet ska gå till. Tanken är att ISG ska vara en del av projektorganisationen.

Återkoppling kring utmaning för idrottande ungdomar och idrottsprofil
Jonas har haft en inledande dialog med personal (idrottsprofil) på Järvenskolan och ett möte är
inplanerat i början av nästa år.

Föreningsbidrag 2021 och bidragsfördelning
Föreningarna har nu fått besked om föreningsbidrag och i fördelningen har den nya matrisen
använts. Elin visar matrisen i ett excelark med total fördelning och hur beräkningen ser ut.
Gruppen diskuterar kring fördelningen och även kvalitet, säger utdelade poäng och kriterier
något om kvalitet? Elin svarar att kriterierna ger en grund att ta med sig i diskussioner och att
handboken och matrisen kommer att fortsätta att utvecklas. Handboken kommer att finnas i
Interbook GO, testperioden är fram till den 14:e januari.
Gruppen diskuterar kring olika delar i handboken. Ur avsnittet ”möten mellan människor”
diskuterar gruppen kring att möten kan tolkas på olika sätt och att möten och utbildning numera
utvecklats till att vara mer digitala. Handboken är gjord för att var bred och generell och för att
spänna över många föreningar, den ska vara en hjälp och alla kan inte göra allt, det är bättre att
fokusera på några få punkter. Ett förslag är att testa handboken mot några av föreningarna. De
som har övriga kommentarer till handboksutkastet mejlar till Elin.

Idrottsråd
Britt har fått en visning av Jonas om en ide från Flen angående föreningspåverkan med förslag
om ett Idrottsråd. Gruppen ställer sig positiva till att försöka få till något liknande i Katrineholm
för att få en bättre koppling mellan föreningslivet och ISG. Rådet träffas förslagsvis tre gånger per
år och består av föreningsrepresentanter. Det finns också ett stort värde för föreningarna att
mötas över föreningsgränserna. Eventuellt skulle rådet kunna heta något annat för att vara mer
inkluderande för alla föreningar inom nämndens område. Vid kommande föreningskonferens
skulle frågan kunna lyftas.

Projektrapport
Dennis rapporterar från avdelning PUFF (Projekt, Utveckling, Föreningar, Fastigheter).
Avdelningen hanterar fyrtio anläggningar och Dennis nämner några projekt under året som man
arbetat med samt att avtal tecknats om skötselavtal för tennishallen och att brandskydd och
tillgänglighet kontinuerligt ses över. Aktuellt för kommande år är bland annat att man tar över
som fastighetsförvaltare för kommunens växthus, arbeten runt Backavallen, gymnastikhallen,
boulen och ställplatser vid Djulö.
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När det gäller projektet med gymnastik/boulehall önskar Dennis att få hjälp med att utse
föreningsrepresentanter i det fortsatta arbetet. Lotta anmäler sig som föreningsrepresentant för
gymnastiken, när det gäller boulerepresentant tar Dennis med sig frågan tillbaka.
Dennis berättar om arbetet med servicebyggnaden på Backavallen, Håkan Stenström är
projektledare för arbetet och allt ser bra ut. Dennis svarar på fråga om varför det gjorts en ny
ritning för servicebyggnaden. Den tidigare ritningen var gjord för ett tvåvåningshus vilket innebar
att det var en helt annan typ av byggnad. Det gjorde att bland annat att alla system behövt
anpassas och att bärande väggar behövt justeras.
En fråga kommer om hur det går med bygget av de nya idrottshallarna, Dennis svarar att arbetet
flyter på. Gruppen tar upp tidigare diskussion kring ”hemmahallar” för föreningar. Inga
traditionella ”hemmahallar” kommer att finnas svarar Britt. Även frågan om hur beläggningen ser
ut diskuteras, kan hallarna utnyttjas på ett bättre sätt, till exempel under dagtid??

Avslutning
Anneli tackar gruppen för det gångna året som varit annorlunda på många sätt men som även
skapat nya sätt att mötas. God jul och Gott nytt år!
Datum för kommande möte skickas ut vid senare tillfälle.
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