Service- och teknikförvaltningen

Minnesanteckningar från
idrottsstrategiska gruppen
Sammanträdande organ:
Tid:
Plats:

Idrottsstrategiska gruppen
Måndag den 2 november klockan 18:00 till 19:40
Digitalt möte

Närvarande är Anneli Hedberg (S), Helena Gertner (M), Joha Frondelius (KD), Lotta Nilsson
(Katrineholmsgymnasterna), Thomas Lövgren (Idrott för alla), Jonas Nilsson (RF-SISU Sörmland),
Karin Engvall (tjänsteperson), Britt Fredriksson (tjänsteperson), Stefan Jansson (förvaltningschef
samhällsbyggndsförvaltningen) klockan 18:00 till 18:50 och Madelene Sönnerfors (sekreterare)
Frånvarande är Sara Benafakir Lund (KAIK), Andreas Cervin (KSK), Johanna Karlsson
(aktivitetssamordnare Lyckliga Gatorna), Elin Seger Nikolai (föreningskonsulent) och Dennis
Carlson (tjänsteperson).

Dagordning
Det är ingen som har några synpunkter på dagordningen.

Aktuellt i föreningslivet i Katrineholm
Jonas: Det är fortsatt många frågor kopplat till restriktionerna, nu när vi går in i en andra våg av
smitta. Det kommer förmodligen att komma regionala restriktioner även i Sörmland och frågan
är hur det kommer att påverka. När det gäller kompensationsstöd från riksidrottsförbundet har
sju föreningar i Katrineholms kommun ansökt och besked kommer i november.
Thomas: Mycket är ovisst, när det gäller Supersportis ska man försöka att köra men med extra
säkerhet. Thomas frågar om det kommunala extra föreningsstödet. Anneli och Karin svarar att
beslut om det extra stödet togs på kommunstyrelsens senaste sammanträde och betalas ut till
föreningar som tidigare ansökt och fått föreningsbidrag under året.
Lotta: De första tävlingarna som skulle hållas på ett år blev inställda. Konsekvensen av
avsaknaden av tävlingar blir bristande motivation och inga mål vilket är en enorm utmaning.
Lotta förslår att gruppen kan bolla idéer i slutet av mötet kring på vilka sätt man skulle kunna
utmana idrottande ungdomar för att upprätthålla motivation och mål.

Masterplan Norr
Samhällsbyggndsförvaltningens förvaltningschef Stefan Jansson är inbjuden till gruppens möte
för att prata om masterplan Norr med koppling till idrotts- och föreningsliv.
Stefan ger gruppen en bakgrund och visar kommunens översiktsplan som är styrdokumentet för
stadsplanering och där det också finns ett avsitt för ”Idrott och friluftsliv”. Översiktsplanen och
masterplan för norra stadsdelen finns tillgängliga på kommunens hemsida.
Stefan visar en kartöversikt där utpekade områden för idrott och kultur markerats men där norra
stadsdelen inte är riktigt representerat. Översikten visar också att stora delar av Norr kommer
exploateras inom fem år. Masterplan Norr är ett komplement till översiktsplanen men inte ett
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styrande eller beslutande dokument utan mer en viljeinriktning, ”vart vi vill”. Alla förvaltningar
medverkade vid framtagandet utifrån kommunala behov och verksamhet. Utifrån en karta över
Norrområdet med framtida planer (Masterplan Norr) visar Stefan hur dagvattnet påverkar olika
alternativ, hur Norr kan knytas samman med Lövåsenområdet, förslag på vägar samt gång och
cykelstråk. Förvaltningen (samhällsbyggnad) har med sig planen i det dagliga arbetet.
Gruppen diskuterar:
•

Finns det tankar om att anlägga ett elljusspår? Det skulle eventuellt gå att bygga vidare på det
som finns.

•

Det finns en överfart till skogsområden med möjlighet till aktiviteter.

•

Vad kan vi göra för att föreningsverksamheten ska få bra förutsättningar? Förslag, idéer och
behov kan alltid skickas in till förvaltningen.

•

När det gäller den långsiktiga planen och ny översiktsplan behöver föreningarna vara med.

•

Det går att trygga området (Norr) med aktiviteter som lockar vuxna, exempelvis discgolfbana.

•

Föreningslivet på Norr är litet och det finns inte så många anläggningar.

•

Gruppen diskuterade under föregående möte kopplingen mellan postnummer och aktivitet
och att det har att göra med avstånd till anläggningar.

•

Vid framtagandet av en ny översiktsplan bör gruppen vara medverkande på något sätt.

Uppföljning aktiviteter och deltaragrantal (Britt, Jonas och Tomas)
Gruppen har än så länge träffats en gång och ska träffas igen. De har inget specifikt att
rapportera eftersom de inte arbetat så mycket med grundfrågan utan kom in på andra
frågeställningar. De har bland annat diskuterat hur ISG ska arbeta generellt, arbetssätt,
dokument och uppföljning. Det är viktigt att hitta bra nyckeltal och underlag för att kunna göra
en analys. Gruppen behöver hitta grunderna, klargöra uppdraget och vad man vill få ut, kanske
är det mer ett samtal? Anneli ska genom folkhälsoutskottet få en dragning om enkäten Liv och
hälsa ung och tar med sig frågeställningen kring vad som kan göras annorlunda.
Jonas skickar med undersökningen, ungdomsbarometern 2019.

Budget 2021
Den 16 november ska kommunfullmäktige besluta om kommunens budget. Den politiska
majoritetens förslag godkändes på kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober och på
kommunens hemsida finns förslaget att läsa i sin helhet. Anneli redovisar de större satsningarna
inom målområdet ”Ett rikt kultur-, idrotts- & fritidsliv”. Karin informerar också kort om arbetet
kring samarbetspartner till den nya ishallen, det finns ett antal intressenter och intervjuer är på
gång.

Aktuellt i föreningsservice
Britt informerar om att föreningsdialogerna är i slutfasen och handboken ska vara igång i januari.
Dialogerna har genomförts i samarbete med RF SISU vilket fungerat mycket bra. Utbetalningarna
ska gå ut vid årsskiftet.

Övriga frågor
Gruppen diskuterar kring den fråga Lotta tidigare tog upp, hur man skulle kunna kan utmana
idrottande ungdomar. Jonas ser en koppling till idrottsprofilen på Järvenskolan som han och Sara
pratat om och hur den skulle kunna utvecklas. Jonas, Sara, Thomas och Lotta bildar en
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arbetsgrupp för att arbeta vidare med frågan, Sara sammankallar. Gruppen rapporterar vid nästa
möte hur det gått. Karin tar också med sig frågan kring någon typ av utmaning till förvaltningens
kommunikatör.
Anneli och Karin informerar om att förvaltningen gått upp i stabsläge och att man förbereder sig
på att det kommer lokala direktiv snart. Det finns beredskap för att ta politiska beslut gällande
eventuella stängningar och utifrån våren har mycket erfarenhet samlats.
Gruppen diskuterar kring lagidrott, lag utifrån kommunen och matcher, hur det städas mellan
träningar och matcher. Ett stort ansvar ligger på individen. I våras togs beslut om att stoppa
bokningar, liknande beslut kan behöva tas igen.

Nästa möte
Gruppens nästa möte bestäms till den 16 december 2020, klockan 18:00-20:00. Mötet är digitalt
och kallelse skickas ut.
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