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Minnesanteckningar från 
idrottsstrategiska gruppen 
Sammanträdande organ: Idrottsstrategiska gruppen 
Tid: Måndag den 25 maj klockan 18:00-20:20 

Plats: Digitalt möte 

Närvarande: Anneli Hedberg (S), Helena Gertner (M), Joha Frondelius (KD), Andreas Cervin (KSK), 

Sara Benafakir Lund (KAIK), Lotta Nilsson (Katrineholmsgymnasterna), , Thomas Lövgren (Idrott 

för alla), Sussie Engberg (RF-SISU Sörmland), Dennis Carlson (tjänsteperson), Karin Engvall 

(tjänsteperson), Elin Seger Nikolai (föreningskonsulent) och Madelene Sönnerfors (sekreterare) 

Frånvarande: Jonas Nilsson (RF-SISU Sörmland), Britt Fredriksson (tjänsteperson), Johanna 

Karlsson (aktivitetssamordnare Lyckliga Gatorna). 

Föreningarnas punkt 

Andreas 

Ungdomsverksamheten är igång på men det är sämre med seniorverksamheten.  Man följer 

folkhälsomyndighetens råd så gott det går. Den oro som finns gäller bland annat krympande 

intäkter.  En skrivelse till kommunen har gjorts igen om hyresbefrielse. 

Lotta 

Det är mycket verksamhet som ställts in, bland annat för seniorer. Motionspass hålls utomhus på 

Järvenplanen men den är tyvärr inte bokningsbar.  Ungdomsgrupperna är igång med träning. 

Sara 

Föreningen jobbar på och hittar andra vägar och samarbeten. Handbollen håller till utomhus och 

det kommer att bli åtdragningar ekonomiskt. 

Thomas 

När det gäller Summer Camp kommer det att vara mindre samlingar och grupper där grupperna 

kommer att hållas samman. Det är 160 deltagare anmälda och 62 ferieungdomar knutna till 

Campen. 

Andreas informerar om att man kommer att försöka genomföra Katrineholms Cup men med 

vissa anpassningar. Anmälan är öppen till den 15 juli. 

https://www.katrineholm.se/
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Sussie Engberg från RF-SISU Sörmland 

Sussie Engberg från RF-SISU Sörmland är inbjuden för att prata kring  inkludering av  personer 

med funktionsnedsättningar i relation till genomförande av det idrottspolitiska programmet.  

Informationen presenteras under rubriken förutsättningar för inkluderande idrott för personer med 

funktionsnedsättningar. Sussie börjar med att diskutera kring vad vi menar med inkludering 

utifrån begreppen inkludering, exkludering, segregation och integration där inkludering eller 

integration är det man strävar efter när det gäller funktionsnedsättningar. 

Gruppen får också information om begreppet parasport (ingen egen sport) som riktar sig till 

personer med rörelsenedsättning, synnedsättning och  intellektuell funktionsnedsättning samt 

vad ”man får säga” när det gäller begrepp som funktions- nedsättning (förmåga) och hinder 

(miljön hindrar). Det går trender i ord men inom idrotten används inte funktionsvariation. 

Sussi berättar om vad hon gör i sin roll samt kring kontakt med parasport Sverige och 

kommuner, distrikt, förbund och föreningar. Det finns många föreningar som har uttalad 

parasportsvarsamhet och gruppen får se en lista på några av dem inom KFVområdet . 

När det gäller idrottande finns det fler förhållningar för den som har en funktionsnedsättning och 

det finns många hinder både på individnivå, strukturellt samt övergripande nivå. Det finns också 

många utmaningar för parasportledare. 

Vidare visar Sussie Katrineholms kommuns hemsida, för att exemplifiera att det kan vara svårt 

att hitta rätt till föreningsverksamhet utifrån att den funktionshindrade är knuten till olika 

förvaltningar och nämnder. Sussie ser ett behov av ökat samarbete och olika verksamheters 

kännedom om varandra. 

Avslutningsvis får gruppen exempel på olika insatser som sker idag, exempel på en  processkarta 

för föreningar som vill arbeta med parasport samt det ekonomiska stöd som finns att söka för 

idrottsföreningar. Presentationen skickas ut till gruppen. 

Föreningsbidrag 

Elin rapporterar om förvaltningens uppdrag att revidera riktlinjerna för föreningsbidrag 

(Bestämmelser för bidrag till service- och tekniknämndens ansvarsområde). Riktlinjerna ska 

beslutas på nämnden i juni.  De reviderade riktlinjerna har arbetats fram av förvaltningen i 

samarbete med RF-SISU och representanter från ISG. 

Elin visar det digitala årshjul som ska vara till hjälp för föreningarna. Hjulet är inte helt klart men 

bygger på att olika segment kan kopplas på och av beroende på vilken typ av förening det är, 

vilken nämnd den hör till samt om det till exempel är en utomhus-eller inomhusidrott. 

https://www.katrineholm.se/


 Besöksadress: Västgötagatan 18 

Telefon: 0150- 570 00  

Organisationsnummer 212000-0340 

Service- och teknikförvaltningen 

641 80 KATRINEHOLM 

service.teknik@katrineholm.se 

www.katrineholm.se 

Startsida/uppleva & göra/föreningar  

Service- och teknikförvaltningen

Till riktlinjerna hör också en handbok som ska kunna användas av alla föreningar, oberoende av 

vilken nämnd de hör till. I arbetet med handboken har även kulturförvaltningen varit med. Till 

riktlinjerna och handboken finns även en matris för bedömning som Elin visar. Matrisen har 

tagits fram med  RF-SISU och representanter från ISG. I augusti kommer föreningarna få 

information om de nya riktlinjerna. Elin visar ett utkast av handboken. Gruppen diskuterar kring 

att det är viktigt att föreningarna förstår vad som krävs av dem gällande handboken och olika 

nivåer vid bedömning  samt kopplingen till matrisen. Det är viktigt att det finns en röd tråd i 

dokumentet och koppling mellan de olika kapitlena. En annan synpunkt är att det är viktigt att 

det finns en utmaning för alla föreningar och att man ska jobba för att alla förenigar ska sträva 

efter att komma till den högsta nivån i bedömningen. Detta kan dock vara svårt för nya och små 

föreningar. Föreningsrepresentanterna önskar få ta del av handboken för att komma med 

synpunkter-arbetsmaterialet skickas ut. 

Investeringar och satsningar inför budget 2021 

Dennis redovisar en bruttolista på investeringar och satsningar som förvaltningen arbetat fram. 

Listan kommer att lämnas till nämnden innan sommaren för beslut i augusti. Gruppen diskuterar 

kring föreningsrepresentanterna möjlighet att  påverka listan, stämmer investeringarna och 

satsningar överrens med de mål som finns i IPP, vad ger mest nytta för medborgarna och vad är 

bäst för föreningslivet?  Dennis påpekar att kommunen har ett ansvar för underhållet  av 

anläggningarna och det finns lagkrav bakom många av posterna i bruttolistan. 

Övriga frågor 

Anneli informerar gruppen om de två utredningsuppdrag i planeringsdirektivet som kommer att 

föreslås på kommunstyrelsens sammanträde på onsdag (2020-05-27). Det gäller dels att  utreda 

mark- och fastighetsförhållanden vid Värmbols idrottsplats tillsammans med 

samhällsbyggnadsförvaltningen samt att utreda möjlig utveckling för gymnastik och boule. Det 

insamlat underlaget ska redovisas i plan med budget på nämnden i augusti. 

https://www.katrineholm.se/
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