Service- och teknikförvaltningen

Minnesanteckningar från
idrottsstrategiska gruppen
Sammanträdande organ:
Tid:
Plats:

Idrottsstrategiska gruppen
Tisdag den 17 september 2019 klockan 18:00 till 20:20
Service- och teknikförvaltningen, Bryggan

Närvarande: Anneli Hedberg (S), Helena Gertner (M), Joha Frondelius (KD), Jonas Nilsson
(Sörmlandsidrotten), Lotta Nilsson (Katrineholmsgymnasterna), Sara Benafakir Lund (KAIK),
Thomas Lövgren (Idrott för alla), Dennis Carlson (tjänsteperson), Britt Fredriksson (tjänsteperson),
föreningskonsulenter Elin Seger Nikolai och Emmie Jivemark, Madelene Sönnerfors (sekreterare).
Frånvarande: Andreas Cervin (KSK) och Karin Engvall (tjänsteperson)

Välkommen Lotta
Ny föreningsrepresentant, Lotta Nilsson från Katrineholmsgymnasterna hälsas välkommen.
Gruppen diskuterar kring vad gruppens syfte är och vad som ska gå genom
föreningsrepresentanterna. Gruppen har ännu inte riktigt hittat formen men förhoppningen är
att årshjulet ska kunna sätta tydligare ramar.

Information om processen kring service- och tekniknämnden
föreningsbidrag
Föreningskonsulenterna Elin Seger Nikolai och Emmie Jivemark från föreningsservice informerar
om processen kring föreningsbidrag. Elin och Emmie har arbetat som föreningskonsulenter i
ungefär ett år och den bidragsmodell de arbetar med har man använt i tre år. Bidragsgivningen
utgår från tre regelverk och det finns ungefär 200 bidragsberättigade föreningar i kommunen
varav 95 ligger inom service- och tekniknämndens ansvarsområde.
Föreningarnas ansökningar ska vara inlämnade i slutet av september, sedan följer bidragsdialog
och i december tas beslut om bidrag för kommande år. En processkartläggningskarta över året
visar de olika stegen i bidragsprocessen för föreningarna, föreningsservice och övriga inblandade
aktörer.
Gruppen får information om målsättning, förutsättningar och fördelning. En värderingsnyckel
med utgångspunkt i det idrottspolitiska programmet har tagits fram för att fördela bidragen.
Ansökan görs digitalt och gruppen får se hur ansökan ser ut. Därefter visas sammanställningar av
önskemål och de beviljade bidragen 2018. Ansökan kommer att kompetteras med en ruta för att
kryssa i om registreutdrag och föreningskonsulenterna konstaterar att de ofta får påminna
föreningarna om att ansöka.
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Gruppen diskurerar kring skillnader i bidragen och fördelningsnycken, där den gamla
utbetalningsmodellen till viss del fortfarande ligger med i beslutet. Även hur ansökningarna
skrivs kan ha betydelse för hur svaren värderas. För att kunna göra en mer objektiv bedömning
vid bidragsgivningen nämns samarbete med Sörmlandsidrotten som en del att utveckla.

Årshjul, lägesrapport (Jonas och Britt)
Jonas och Britt har haft ett första möte med föreningsservice för att börja ta fram ett utkast till ett
årshjul. Det kommer att vara ett komplext arbete där flera olika årshjul ska sammanlänkas till ett
gemensamt på ett överskådligt sätt, för att föreningarna lätt ska kunna använda hjulet. Det är
många aspekter som ska tas omhand. Arbetsmaterialet av ett påbörjat årshjul visas där det finns
tankar om att dela upp det som måste göras och det som är frivilligt, vem som gör vad och det
som är löpande under året.
Reflektioner kring årshjulet är att kommunens bugetprocess finns med på något sätt. Gruppen
tittar på årshjulet ”plandisc” som kan vara ett alternativ.

Taxor och avgifter, nytt förslag inför 2020 (sidan 21: Hyror och avgifter 2020)
För information till föreningarna visas det förslag som beslutats på service- och tekniknämnden
när det gäller hyror och avgifter. Gruppen diskuterar kring höjningarna och får se exempel på
vad höjningarna kan ge för skillnader för olika föreningar. Diskussionen fortsäter kring bokningar
av lokaler, balansen mellan externa och interna bokningar, hur bokningarna prioriteras, hur tider
kan frigöras och om nybyggda hallar kommer att ge högre hyror.

Aktuellt från gruppen idrott & föreningsturism (Thomas och Britt)
Gruppen har haft ett möte än så länge och syftet till nästa möte är för gruppen att prata ihop sig,
ta fram en strategi för det fortsatta arbetet och informationsinsamling. Vilka aktörer ska vara
med, vilka områden ska det gälla? När det gäller turism, vad är det som gör Katrineholm unikt
och vad kommer att kunna locka fler externa besök (ishallen?) och hur kan man ta hand om de
som redan är här på bästa sätt? Allt ska i slutändan samlas i en app eller på en hemsida.

Aktuellt från projekt Backavallen (Dennis)
Projektgruppen har haft fem möten och styrgruppen ska ha sitt andra möte. Förarbeten ska
påbörjas med bland annat ledningsarbete. Genom en översiktskarta över området visar Dennis
hur det från måndag kommer att vara avstängt dagtid genom området. Det kommer att finnas
skyltar med vägvisning uppsatta. Information om avstängningen har skickats ut till berörda. Fram
till vecka 41 kommer grävarbeten att göras och sedan blir det ett uppehåll när isen på
bandyplanen ska spolas upp. Värmeläktaren kommer att rivas och en bussficka kommer att
användas för cykel och mopedparkering. Anbudstiden för projektet gick ut i fredags och i mars
ska byggarbetet påbörjas. Diskussion kring de föreningar som kan komma att bildas i samband
med ishallen, vilka önskemål eller behov kan de ha. Föreningarnas behov i ishallen kan komma
att förändras.
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Övriga frågor
Till nästa möte föreslår Anneli att Johanna Karlsson, aktivitetssamordnare på Lyckliga Gatorna
bjuds in för att berätta om verksamheten. Anneli informerar om att diskussion kring
trångboddhet för boulen, gymnastiken och tennisen har påbörjats. Det är klart med ny
förvaltningschef för service- och teknikförvaltningen samt kulturförvaltningen. Rickard Bardun
börjar sin nya tjänst i början av december.
Lotta frågar om det finns någon som har det övergripande ansvaret i kommunen för de nya
idrottshallar som byggs? Någon som ser till både skolan och föreningarnas behov. Anneli tar med
sig frågan och återrapporterar.

Nästa möte
Två av föreningsrepresentanterna har inte möjlighet att komma på mötet i oktober. Därför
bestäms att mötet flyttas till ett annat datum. Karin meddelar nytt datum.
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