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Minnesanteckningar från 
idrottsstrategiska gruppen 
Sammanträdande organ: Idrottsstrategiska gruppen 
Tid: Måndag den 26 april klockan 13:00 till 14:20 
Plats: Digitalt möte 

Närvarande är Anneli Hedberg (S), Helena Gärtner (M), Joha Frondelius (KD), Thomas Lövgren 
(Idrott för alla), Sussie Stjernström (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 är Jonas Nilsson (RF-SISU Sörmland) 

Dagordning 
Två punkter i dagordningen läggs till: 

• Johanna informerar om nuläge-Lyckliga gatorna. Punkten läggs efter Information från
föreningslivet.

• Thomas har en övrig fråga, läggs sist i dagordningen

Ny mötesform i ISG, hur vill vi lägga upp arbetet 
Utifrån att flera av föreningsrepresentanterna lämnat gruppen är det svårare att få till ett 
samspel med föreningslivet och att fånga upp föreningslivets åsikter och synpunkter. RF-SISU är 
med i uppstartande av föreningsråd och sammankallande i några av grannkommunerna. RF-SISU 
har påbörjat att titta på hur det skulle kunna genomföras i Katrineholm. Gruppen får arbeta 
utifrån de förutsättningar som finns just nu. 

Information från föreningslivet (RF SISU) 
Sussie rapporterar från RF SISU. Utifrån coronaläget märks det mer påtagligt nu att det är svårt 
när det gäller ekonomiska biten för föreningarna. Det är många frågor från föreningarna om 
sommaren när det gäller läger, cupper och matcher. Just nu inväntar och avvaktar man svar och 
skickar tillbaka många frågor till respektive specialidrottsförbund. Det är ett tapp inom idrotten 
när det gäller ungdomar och det finns en oro inom föreningarna bland annat kring psykisk 
ohälsa. Kanotklubben och SDK Näcken har fått projektstöd till projekt för målgruppen. Golf, 
orientering och cykling är idrotter som utvecklats under perioden. Många medlemmar betalar 
fortsatt medlemsavgifter för att stötta sin förening. Föreningarnas fokus är nu i stort att överleva 
och olika utbildningsinsatser skjuts upp. Paraverksamheten försvinner ännu mer idag och den 
målgruppen blir påverkad av det. 

Thomas rapporterar att det är svårt att hantera Summer camp på ett bra sätt. Vanligtvis brukar 
ansökningsprocessen vara igång.    

Karin informerar om att den länsövergripande samverkansgrupp som finns inom 
verksamhetsområdet kommer att träffas på fredag. Gruppen har arbetat fram en samsyn för att 
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kunna synka beslut. Sommarens aktiviteter är nu i fokus och smittskyddsläkaren är inbjuden där 
förhoppningen är att få en viss vägledning och planera för en ansvarsfull öppning i höst.    

Information från Lyckliga gatorna 
Lyckliga gatorna är nu en implementerad verksamhet i kulturförvaltningen. Samverkansformer 
behöver ses över och eventuellt kan Britt representera verksamheten framöver i detta forum. 
Johanna slutar sin tjänst i början av maj och Syrjeva Berberi från samma förvaltning tar över. Det 
är oklart hur det blir i sommar med aktiviteter, bland annat eftersom stadsbidragen inte är 
fördelade ännu. Verksamheten pågår, även om man inte marknadsför sig alls, fyra dagar i veckan 
utomhus vid skolor. Det finns ett enormt behov och många barn kommer till aktiviteterna.  

Sammanställning inkomna ärenden e-tjänsten om investeringsönskemål 
Elin informerar om att det inkommit två ärenden sen sist. Det ena ärendet gäller ett önskat 
klubbhus. Där är ett möte inplanerat nästa vecka. 

Sedan har det inkommit synpunkter på vägskötsel samt belysning. Det finns en pågående dialog 
kring belysning men man behöver titta mer på det. När det gäller vägskötsel behöver ärendet 
hanteras och fördelas.   

Info pep-kommun 
Karin ger aktuell information om projektet. En ny projektledare i generation peps organisation, 
för de sex deltagande kommunerna har anställts. Projektet är fortfarande i startgroparna och 
man vet ännu ganska lite om vad det kommer att innebära. En av kommunens kommunikatörer 
arbetar med en sida på kommunens hemsida med information om projektet. Det finns stora 
möjligheter för olika delar i kommunens verksamheter att haka på projektet och bli certifierade. 
Den 3 maj ska den nya projektledaren presenteras sig och ge mer information. Det är också 
många som redan nu har hört av sig och vill vara delaktiga och stötta. 

Info idrottstipendier 
Elin informerar om idrottsstipendierna, rekordmånga (50 personer) har nominerats i år och det 
finns många bra att välja mellan. Nomineringarna är fördelade på 16 st. för idrottsprestationer, 
34 st. på ungdomsledare och 2 st. på ungdomsdomare. 

Nämndens presidie träffas denna vecka för att välja ut vinnare och se över utdelningsceremonin, 
där man sedan förra året bröt traditionsenlig prisutdelning. 

Info pandemi 
Britt informerar om att det är många avbokningar och allmänt ödsligt. För ungdomar födda efter 
2002 pågår träningar som vanligt. Grässäsongen startar vecka 18 och det är träningar på 
konstgräset. Det är en positiv inställning inför hösten med förhoppning om att köra igång, det 
kommer in bokning så det ser bra ut. Det är osäkerhet inför Summer camp och fotbollscupen i 
augusti. 

Samverkan i länet kring beslut, som Karin tidigare berättade om upplevs som mycket positiv. Alla 
agerar lika och ingen skickar medborgare över stadsgränserna.  

Framöver har folkhälsomyndigheten lämnat ett förslag på gradvis öppning till regeringen. Det 
finns en viss utmaning att hålla reda på allt, när det gäller gradvis öppning utifrån den matris som 
byggts upp. Matrisen utgår från smittläge, antal personer som får samlas och olika 
förutsättningar. 
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Britt informerar om att Karin Norden, kommunstrateg och ANDTS-ambassadör har skickat ut en 
fråga angående hur pandemin påverkat folkhälsan i kommunen och vilka effekter man ser i 
förvaltningen, svar ska lämnas i början av maj. 

Projektinfo 
Dennis informerar om aktuella projekt. Projekt Backavallen är inne i etapp 2 med bygge av 
servicehus och maskingarage. Det gamla servicehuset är rivet och markarbeten genomförs nu 
och kommer att innebära en mindre sprängning. Projektet löper på enligt plan och efter 
projektmöten kommer man nu att övergå till byggmöten. Arbetet med solceller pågår och 
ljudabsorbentsarbetet är klart. Det är inte helt klart hur cykelstråket över området ska sträcka 
sig. Dennis är med i en grupp som ser över bland annat framtida byggnation vid gamla rinken 
kring ljus och buller från området. 

När det gäller tennishallsbyggnaden är boulehallsdelen fortfarande i projekteringsläge. 
Gymnastikhallensdelen går framåt, klossgropen är grävd, botten är gjuten och väggarna ska 
gjutas. Golvet i den nya delen är uppreglat till hälften. Projektet ska vara klart den sista juni. 

I närheten av hinderbanan har ett nytt utomhusgym byggts, i samarbete med KFAB. Den nya 
discgolfbanan är i stort sett färdig och spelarna har börjat att använda banan. I den lilla hallen är 
det planerade sargbytet uppskjutet. 

Övrigt aktuellt är avloppsfrågor vid Bie idrottsplats och Damängen, ställplatserna för husbilar är 
färdigställda, vid Strandvik ska en lång ramp byggas för tillgänglighet. 

De nya idrottshallarna öppnar upp för mer möjligheter att boka. Den 1 maj ska 
säsongsbokningarna ska vara inne. Utifrån de nya hallarna diskuterar gruppen kring 
hemmahallar kontra närhetsperspektiv. Även sponsring, reklamskyltar och försäljning i hallarna 
diskuteras. 

Övrig fråga-föreningskonferens 
Thomas har en övrig fråga kring om det blir någon föreningskonferens till hösten? 

Britt svarar att preliminärt datum är satt till den 18 september för föreningskonferensen. 
Bokningen av föreläsare från förra årets inställda konferens ligger kvar. Arbetsgruppen för 
föreningskonferensen kommer att kallas till möte i maj. Elin berättar att föreningarna kommer 
att få ett nyhetsbrev i veckan där information om föreningskonferensens preliminära datum 
finns med. 

Sussie flikar in att vecka 37, samma vecka som föreningskonferensen är det också nationell 
digital parasportvecka. 

Nästa möte 
Nästa möte bestäms till torsdag 3 juni klockan, 13:00-15:00. Kallelse skickas ut och kompletteras 
senare med dagordning. 
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