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Service- och teknikförvaltningen 

Minnesanteckningar från 
idrottsstrategiska gruppen 
Sammanträdande organ:  Idrottsstrategiska gruppen 

Tid:   Onsdag den 12 juni klockan 11:30-13:00 

Plats:   Service- och teknikförvaltningen 

Närvarande: Anneli Hedberg (S), Helena Gertner (M), Jonas Nilsson (Sörmlandsidrotten), Johanna 

Sjörup (DFK Värmbol), Thomas Lövgren (Idrott för alla), Andreas Cervin (KSK), Håkan Stenström 

(projektledare), Dennis Carlson (projekt och utvecklingsledare), Magnus Rostedt (projektledare), 

Britt Fredriksson (enhetschef), Karin Engvall (avdelningschef), Josefin Lundin (kommunikatör), 

Madelene Sönnerfors (sekreterare) 

Frånvarande: Joha Frondelius (KD), Sara Benafakir Lund (KAIK) 

Dagens möte med idrotsstrategiska gruppen innehåller bara en informationspunkt eftersom det 

senare under dagen hålls en presskonferens med anledning av presentationen av majoritetens 

klimat- och miljösatsning på Backavallsområdet, projekt Backavallen 2.0. 

Anneli Hedberg börjar mötet med att presentera bakgrunden till projektet. Backavallen är en 

gammal anläggning med ett kylsystem som bara får användas en säsong till. I kommunplanen 

står att kylmedlet ska bytas och att nya omklädningsrum ska byggas. Det finns en projektgrupp 

som tagit fram olika alternativ och majoriteten har nu bestämt sig för alternativet med en ny 

arena, en isanläggning med väggar och tak. Det är en stor och långvarig investering. 

Projektgruppen bestående av Håkan Stenström, Dennis Carlson och Magnus Rostedt tar över 

presentationen och berättar utifrån en powerpointpresentation om projektet. I maj 2020 går 

tillståndet för den befintliga kylanläggningen ut och tanken är att kylanläggningen ska 

konverteras till ett miljö- och hälsovänligt kylmedel. Överskottsvärmen ska tas omhand och 

anläggningen ska energioptimeras. Ingen direktverkande el kommer att behöva användas och 

energilösningen från Backavallen förs över till Duveholmshallen där också 

fjärvärmeanvändningen kan minskas. Gamla utdömda lokaler ska rivas och ett nytt servicehus 

ska byggas. 

Projektgruppen visar visionsbilder med placering av den nya arenan där den dockas samman 

med Fastighetsbyrå arena och cykelstråket flyttas till sidan av området, stenläktaren kommer att 

stå kvar men värmeläktaren rivs. Det finns också illustrationer på hur arenan kan komma att se 

ut utvändigt och utrymmen invändigt. Tak och väggar kommer att skydda från yttre 

väderpåverkan. Belysningen ska vara miljövänlig och energisnål och solceller kommer att täcka 

halva arenans tak. 

https://www.katrineholm.se/
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Service- och teknikförvaltningen 

För att visa merkostnader mot dagens kostnader visas tre olika lösningar, först vald lösning med 

tak och väggar, konvertering kyla, servicebyggnad och solceller med en totalkostnad på 115,1 

mnkr och årlig merkostnad på 3 mnkr, sedan lösning utan tak och väggar, konvertering kyla och 

servicebyggnad med en totalkostnad på 65,7 mnkr och årlig merkostnad på 2,5 mnkr och sist 

lösningen med bara en servicebyggnad där totalkostnaden blir 31,3 mnkr och årlig merkostnad 

på 1,1 mnkr. 

Tidsplan för projektet som sträcker sig från juni 2019 till hösten 2021 redovisas samt 

projektgenomförande med projektgrupp, styrgrupp samt referensgrupper. 

Avslutningsvis pratar Karin Engvall om att idrottsstrategiska gruppen är en viktig länk mellan 

projekt- och styrgrupp och föreningarna. Former för detta behöver arbetas fram. 

På kommunens hemsida finns information om projektet: katrineholm.se/projektbackavallen. 

Diskussion 

 Mötesplatser för föreningar 

 Hockey och curlingbanan försvinner 

 Öppettider 

 Spretiga entréer till området 

 Om det inte är is i arenan, kan den utnyttjas till annat? 

 Tankar om utveckling, till exempel ett café i anslutning till arenan 

Nästa möte 

Nästa möte bestäms till 7:e augusti. Kallelse och kalenderbokning skickas ut via mail. 

https://www.katrineholm.se/
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