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Ärende Beteckning

 
1. Upprop

2. Val av justerare

3. Fastställande av dagordning

4. Information
 – God och jämlik hälsa - en utvecklad 
folkhälsopolitik
 – Nya tobakslagen
 – Psykisk ohälsa

5. Minnesanteckningar Funktionsrättsrådet 
2019-03-04

6. Måltidspolitiskt program KS/2019:155

7. Idrottspolitiskt program KS/2019:156
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Vår handläggare Ert datum Er beteckning 
Håkan Stenström   

 
 
Minnesanteckningar från Funktionsrättsrådet 2019-03-04 
 
Plats: Linnégården, Linnévägen 23. 
 
Tid: 17:30-20:00 
 
Närvarande: 
Politiker: Anneli Hedberg (S), Ordförande  
        Jesper Ek (L) 
    
Tjänstemän: Håkan Stenström, Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF)  
   Henrik Janerin, Katrineholms Fastighets AB (KFAB) 
   Stefan Ivarsson, Service- och teknikförvaltningen (STF) 
   Pia Aalto, Vård o Omsorgsförvaltningen (VoF) 
 
       
Representant 
organisation: Roland Elfving, diagnosgrupp Hörsel 
   Lisbeth Andersson, (ersättare)   

 Veronica Soldan, diagnosgrupp Medicin 
 Bertil Claesson, (ersättare) 

   Ingrid Karlsson, (ersättare) 
   Mats Lundgren, diagnosgrupp Kognitiv, Vice ordförande 
   Solveig Fredriksson, diagnosgrupp Syn 
   Monica Holmner, diagnosgrupp rörelse 
   Thorbjörn Landbergsson, (ersättare) 
 
 
Övriga:  Anna Marnell, Kommunledningsförvaltningen (KLF) 
      
Förhinder: Robert Larsson, diagnosgrupp Rörelse 
   Hanna Rasmusen. Kulturförvaltningen (KULF) 
   Christoffer Öqvist (M) 
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1. Mötets öppnande: 

Anneli Hedberg, ordförande i Funktionsrättsrådet, hälsade välkomna till dagens möte.  
 

2. Fastställande av dagordning: 
Mötet godkände dagordningen. 
 

3. Presentation av rådets medlemmar: 
Samtliga närvarande presenterade sig och vilka organisationer /arbetsplatser de 
representerade. 
 

4. Genomgång av rådets uppdragsbeskrivning: 
Anneli informerade om rådets uppdrag.  
 

5. Information om den kommunala organisationen, Anna Marnell: 
Anna redogjorde för hur en kommun fungerar och hur Katrineholms kommun är 
organiserat. Se bilaga. 
 

6. Årets sammanträdesdagar 4/3, 27/5, 23/9, 25/11 kl 17:30 
Mötet godkände mötesdagarna. 
Möten är på Linnégården förutom den 23 september då vi är på Perrongen 
(Lokstallet) 
 

7. Minnesanteckningar från föregående möte, 2018-11-26 
 Godkänndes av rådet. 
 

8. Genomgång av bevakningslistan: 
 Se bevakningslistan. 

 
9. Nya frågor: 

a) Ledsagning av hemtjänstpersonal. 
(se bevakningslistan) 

 
b) Tillgänglighet på förskola. Hjälpmedel saknas, anpassade lokaler m m. 

Svar från Birgitta Dahlbeck som är verksamhetschef förskola. Vid nybyggnation tas stor 
hänsyn till tillgänglighet. Personal för dialog med specialister vid förändringar.  
Elevhälsan bjuds in till ett av rådets kommande möten. 

 
c) Sveaparken. Flis som underlag. 

Flis används nu som standard som stötdämpande underlag på kommunens lekplatser. 
Det är en ren naturprodukt som är mer tillgänglig än sand. Bäst ur 
tillgänglighetsperspektiv är gummiasfalt, men den kan inte motiveras ur miljöaspekter i 
större mängder. 

 
d) Information till allmänheten om gångpassage. 

Se länk till transportstyrelsen nedan. 
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https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Trafikregler/Generella-
trafikregler/Overgangsstalle/ 

 
 

e) Snöröjning 
STF har som mål att snöröjningen ska vara bra. Har någon synpunkter på snöröjningen 
kontakta i stället felanmälan för att snabbare handläggning (appen ”Felanmälan 
Katrineholm”). 

 
f) Hissar Sjötorps bygg. 

(Se bevakningslistan) 
 

g) Hiss i ”Röda Huset” remiss. 
Sypunkter på att hissen är felplacerad i huset. Svårt att angöra med färdtjänst från 
Kungsgatan. Håkan tar frågan till Cathrine Andersson på SBF. Hon har inte fått några 
synpunkter på detta från färdtjänst som är de som ska komma med förslag till ändring. 

 
h) Regler gällande HKP. 

Länk till kommunens sida för ansökan, där finns länk till Transportstyrelsens info om 
PRH där också informationen finns: 
https://www.katrineholm.se/trafik--gator/parkering.html#0 
 
Skickar även med den information som sökande får tillsammans med erhållet tillstånd 
som bilaga. 
 

i) Småfrågor 
För att jobba med mer strategiska och långsiktiga frågor hänvisas framöver att ”mindre 
frågor” gällande tillgänglighet tas upp direkt med berörd förvaltning/personer för 
snabbare handläggning. 
 

j) Sveaparken 
Fråga om att bygga toalett i Sveaparken för besökare togs upp igen i rådet. Håkan talade 
på nytt om att han varit i kontakt med Region Sörmland och dess förvaltare Emil 
Wiklund. De är positiva till samarbete och att det går bra för Katrineholmarna att 
utnyttja sjukhuset allmänna toaletter. 
 
 

10. Rapport Regionens råd för funktionshinderfrågor (RRFF): 
Ingrid talade om att rådet har sitt första möte för året den 21 mars. 

 
11. Rapport från folkhälsoutskottet: 

• Anneli redogjorde från senaste mötet.  
• Val av politiker till Funktionsrättsrådet. 
• Att kommunen ska undanbe rökning vid badplatser och parker. 
• 1:a juni blir det förbud mot rökning i hela landet vid bl.a. perronger, uteserveringar, 

lekplatser m.fl. platser. 

https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Trafikregler/Generella-trafikregler/Overgangsstalle/
https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Trafikregler/Generella-trafikregler/Overgangsstalle/
https://www.katrineholm.se/trafik--gator/parkering.html#0
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12. Övriga Rapporter. 

a. Inga övriga rapporter. 
 

13. Övriga Frågor. 
 

a)  Fråga kom upp om både ordinarie och ersättare kommer att kallas till 
Funktionsrättsrådet. Anneli svarade ja, ingen förändring mot i dag. 
 

14. Nästa möte: Är den 27:e maj kl 17:30.  
 

15. Mötets avslut: Anneli Hedberg tackade för ett bra möte. 
 
Håkan Stenström förde mötets minnesanteckningar  
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Bevakningslista 

Datum          Ärende 
 

Ansvar 

2018-
05-07 

Valla IP. Dörröppnare till handikapptoan saknas. 
2018-11-26 Viktigt att även dörröppnare är utifrån 
och inte enbart handikapptoan. STF har vissa medel 
för att kunna åtgärda någon/några fastigheter. Vi behöver 
se över vilken/vilka som är mest prioriterad. STF tar 
beslut om det i början av 2019. 
2019-03-04 STF har pengar till 4 öppnare, en av 
dessa placeras på Valla IP. 
  

Stefan Ivarsson,  

2017-
03-06 

Ängeln 
2018-05-07: Nu är det åtgärdat från entré fram till 
receptionen. Kvarstår utvändigt. Det är svårt att hitta till 
huvudentrén.  
2018-11-26 Organisationerna vill ha ledstråk lika torget 
då de inte kan följa muren pg av parkerade bilar bl.a. på 
hk-P. 
2019-03-04. Håkan och Maria Doktare har tittat på 
plats. Henrik tar upp med Maria vad hon beslutar att 
göra. 
 

Hanna Rasmusen   
Henrik Janrin 

2017-
09-04 

Handlingsplan för enkelt avhjälpta hinder hos 
affärsrörelser i centrum.  
Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar vad som 
händer vid kommande möten i Rådet. Håkan redovisade 
muntligt de föreläggande som gått ut 2018-09-24. 
2018-11-26 Ansvarig person på 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ska se över alla 
föreläggande om de är åtgärdade i början av december. 
Nästa steg är att gå fram med vitesföreläggande på de 
som inte åtgärdat. Tidplanen kommer inte att kunna 
hållas. 
2019-03-04 Pågår 
 

Håkan Stenström 

2017-
05-22 

Trottoarpratare/Gatupratare efterlevnad av 
villkoren.  
Håkan: Samhälsbyggnadsförvaltningen har pratat med 
butiksinnehavare om att de glömt söka tillstånd för 
gatupratare, blommor, bord m m. Samtliga som söker 

Håkan Stenström 
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tillstånd för gatupratare, försäljning, blommor m m får 
ett brev med vilka regler som gäller för placeringar. 
Fortsätter med information till butiksinnehavare under 
hösten och vinter, 
2018-11-26 Under 2018 har enbart 4 affärsrörelser sökt 
tillstånd för gatupratare. SBF undersöker hur vi går 
vidare i frågan. 
 
Rådet föreslår att SBF tar fram olika lösningar på 
åtgärder för att styra upp och förändra skyltningen till 
butiker och likande som påverkar tillgängligheten. Samt 
se över övriga tillstånd som kan komma i konflikt med 
tillgängligheten tillbutiker och allmänna platser. 
2019-03-04 Anneli har fört frågan till 
kommunstyrelsen ordförande.  
 

2018-
02-26 

Handikapparkering utanför Stadshotellet vart tog den 
vägen? 
2018-05-07 Håkan framförde att det enligt uppgift ska bli 
åtgärdat innan sommaren.  
2018-11-26 Kommer att skyltas om till P 15 minuter. Skylt 
beställda. Med parkeringstillstånd så kan rörelsehindrade 
stå där i tre timmar. 
 

Håkan Stenström 

2018-
02-26 

Ingången till RSMH på Bondegatan korsning Bryggaregatan 
dörrstängaren är alldeles för tung. 
2018-11-26 Ev byta dörrstängare om den inte går att justera. 
2019-03-04 kolla upp fläkt så inte undertrycket är för 
stort så det blir svårigheter att öppna dörrar. 
 

Henrik Janerin. 

2018-
02-26 

Behov av tillgänglighetskontroll av Röda huset (gamla 
KTS) Rampen är för brant. 
2018-05-07, besök platsen Henrik och Robert. 
2019-03-04, se till att dörren är upplåst. 
 

Henrik Janerin 
och  
Robert Larsson 

2018-
09-24 

Kaos gällande parkerade bilar på gården till 
Linnégården. Åtgärder ett måste. Henrik tar tag i frågan. 
2018-11-26 Håkan och Henrik har diskuterat lösningar. 
Den parkeringen är självtagen på en bostadsgård och ej 
anlagd som parkering. Kan förbjuda parkeringe helt eller 
anlägga bra parkeringslösning. 
2019-03-04 Inget nytt har hänt 
 

Henrik Janerin 

2018-
09-24 

Bussen stanna ofta fel på Djulögatan vid Kullbergska 
sjukhuset så man får gå av i gräset.  
2018-11-26 Håkan informerade om att arbetet är 
beställt.  

Håkan Stenström 
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2018-
09-24 

Önskemål om ledstråk från busshållplatsen vid 
Floragatan ända upp till Akutens entré. Håkan tar med 
frågan till SBF för påstötning till Landstinget.  
2018-11-26 Håkan har tagit upp önskemålet med 
Landstingets projektledare för ombyggnationen. 
 

Håkan Stenström 

2018-
09-24 

Roland efterfrågar protokoll på när besiktningar av 
teleslingorna är utförda. 
2018-11-26 Kvarstår 
 
 

Henrik Janerin 

2018-
09-24 

Offentlig toalett i Stadsparken 
2018-11-26: Medel för handikapptoalett i Stadsparken 
finns med i KIAB´s budget för 2019. 
2019-03-04. Henrik återkommer med mer 
information till nästa råd. 
 

Henrik Janerin 

2018-
09-24 

Tillgängligheten till restaurang i Stadsparken. 
Frågan bordläggs till nästa möte i Funktionsrättsrådet då 
Robert Larsson vill närvara då frågan tas upp. 
2018-11-26 Kvarstår 
 

 

2018-
09-24 

Perrongen teleslingor? 
Finns monterad men osäkerhet hos personalen. Hanna 
tar kontakt med Teknikservice så att teleslingan 
automatiskt sätts på då högtalarna sätts på. Återrapport 
till nästa möte. 
2018-11-26 Kvarstår 
 

Hanna Rasmusen 

2018-
09-24 

Sluten på ledstråket vid Stortorget leder till en pelare och 
en vägg. 
Håkan vet om och felet ska åtgärdas vid nästkommande 
etapp, våren 2019. 
 

Håkan Stenström 

2018-
09-24 

Checklistan för tillgänglighet i samband med aktiviteter 
som tex Katrineholmsveckan, tillämpas den ?.  
SBF skickar med checklistan vid arrangemang då man 
ansöker om nyttjande av allmän platsmark. Gällande 
hyra av lokaler exv Duveholmshallen och likande är det 
Fastighetsägaren som ska bifoga vilka regler som följs. 
Henrik kollar upp hur KFAB gör och bifogar i 
bokningsbekräftelsen. 
STF: Lokalbokningen kan lägga in en kortare text i 
bokningsbekräftelsen. Den checklista som finns för 
utomhusarrangemang är inte relevant för de lokaler som 

Stefan Ivarsson 
Henrik Janerin 
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STF hyr ut utan det behöver anpassas. Förslag från STF: 
att funktionsrättsrådet tar fram ett förslag. 
2018-11-26 Kvarstår 
 

2018-
11-26 

Avvikelser mellan verklig resväg och Samtrans 
planeringsverktyg, påverkar både kommunens 
kostnader som brukarens tre-milaresor. 
Verklig resväg stämmer inte med de avstånd som 
Samtrans får fram med sitt planeringsverktyg. Kan ej 
boka resa trots att resans längd understiger 30 km. Det är 
en fråga för Sörmlandstrafiken.  
2019-03-04 Solveig skriver till Sörmlandstrafiken 
från rådet. 
 

Solveig 

2018-
11-26 

Rådsmöte på Perrongen med visning av lokalerna. 
Förslag att lägga ett av Funktionsrättsrådets möten 2019 
på Perrongen. Tas upp på nästa Funktionsrättsråd. 
Planen är att mötet i september förläggs på Perrongen 
 

Anneli 

2018-
05-07 

Tung dörr till Jürs tobak. Balans och kontrast på nya 
blomsteraffären på Köpmangatan.  
2018-11-26 Kvarstår. Tas med i kommande kontroll 
av tillgänglighet till bustikslokaler i centrum. 
 

Håkan Stenström 

2018-
09-24 

Transportabel hörslinga till utomhusarrangemang. 
Mats Fihn har haft kontakt med den ljudleverantör som 
anlitas. De kan tillhandahålla samma utrustning som 
används vid andra arrangemang. Svar från leverantören 
(Vi har ett system för mobil hörslinga för uthyrning. Det 
består av en sändare och personliga mottagare, av den 
typen där användaren har ett induktionsloopshalsband 
(dagens längsta ord?) runt halsen, sen använder de sin 
hörapparat som med vilken T-slinga som helst. 
I dagsläget har vi en stationär & en mobil sändare samt 
10 mottagare, men om efterfrågan ökar har vi inga 
problem att skaffa fler enheter. 
Vi använder detta system såväl till Katrineholmsrevyn 
(eftersom slingan i Tallåsaulan stör utrustningen på scen) 
samt vid Friluftsteatern på Djulö om somrarna, och 
enligt vad vi fått höra så fungerar systemet mkt bra. Det 
är ju lite svårt för oss "normalhörande" att avgöra, så jag 
får förlita mig på vad andra sagt!) 
Mats kollar vidare om det finns andra lösningar. 
 

 

2019-
03-04 

Ledsagning av hemtjänstpersonal. 
Hemtjänsten har tagit över den kommunala ledsagningen 

Pia Aalto 
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från ledsagningsgruppen. Pia Aalto förklarade men tar 
med sig frågan och framför synpunkterna 
 

2019-
03-04 

Hissar Sjötorps bygg. 
Synpunkter på att hissen vid nya husen vid Djulö backar 
inte är tillgänglig. Vilka regler gäller ? Håkan tar med 
sig frågan till Samhällsbyggnadsförvaltningen och 
återkopplar till nästa Funktionsrättsråd. 
 

Håkan Stenström 



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-04-29 KS/2019:155 - 730 
Nämndadministration 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150 - 570 15 

www.katrineholm.se E-post: emma.falth@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Emma Fälth 

Folkhälsoutskottet

Måltidspolitiska programmet 2020-2023 
Förvaltningens förslag till beslut
Folkhälsoutskottet beslutar att inte ha några synpunkter på förslaget till 
Måltidspolitiska programmet 2020-2023.

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommuns Måltidspolitiska program är ett inriktningsdokument som 
finns till för att vägleda hur kommunen ska arbeta med måltidsfrågor i verksamheterna 
och dokumentet ska beaktas vid beslut och handling. Ett förslag till revidering av 
programmet har arbetats fram av service- och teknikförvaltningen under första 
kvartalet 2019 och nu är förslaget Måltidspolitiska programmet 2020-2023 ute på 
remiss till samtliga nämnder, folkhälsoutskottet och det kommunala pensionärsrådet. 

En viktig del i det Måltidspolitiska programmet är barnperspektivet. Måltidsfrågor ska 
alltid bedrivas med barnens bästa i fokus. Barns åsikter ska respekteras och barnets 
rättigheter ska också beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i de 
beslutsprocesser som på olika sätt påverkar barns förutsättningar i samhället.

Även jämställdhetsperspektivet är viktigt att beakta i de kommunala måltidsfrågorna 
vilket innebär att alla, oavsett kön, ges samma förutsättningar.

Förslaget poängterar även att maten och måltiden tillhör livets glädjeämnen och spelar 
en viktig roll i ett jämlikt folkhälsoarbete. Kommunens verksamheter påverkar 
medborgare genom hela livet och har därmed en stor påverkan på folkhälsan. 

Ärendets handlingar
 Beslut service- och tekniknämnden, 2019-04-11, § 28
 Förslag Måltidspolitiska programmet 2020-2023
 

Emma Fälth
Utredare

Beslutet skickas till:
Service- och teknikförvaltningen
Akt



Protokollsutdrag 1 (2)

SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2019-04-11

§ 28

Måltidspolitiska programmet 2020-2023 (STN/2019:30)
Service- och tekniknämndens beslut
1. Service- och tekniknämnden beslutar att förslaget till måltidspolitiskt program 

2020-2023 skickas ut på remiss till samtliga nämnder, folkhälsoutskottet samt 
kommunala pensionärsrådet.

2. Eventuella yttrande med synpunkter och kommentarer ska ha inkommit till 
service- och tekniknämnden senast den 20 juni 2019.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2009 om det Kostpolitiska programmet. Service- och 
teknikförvaltningen reviderade programmet under 2015 då även namnet ändrads till 
Måltidspolitiska programmet. Namnbyte innebar ett förtydligande av förvaltningens 
och andra förvaltningars uppdrag. Det måltidspolitiska programmet innehåller 
riktlinjer för det som omfattar måltiden och är ett styrmedel för hur arbetet med 
måltidsfrågor som påverkar våra medborgares folkhälsa ska fortskrida i kommunens 
olika verksamheter.

Katrineholms kommuns Måltidspolitiska program är ett inriktningsdokument som 
finns till för att vägleda hur kommunen ska arbeta med måltidsfrågor i 
verksamheterna och ska beaktas vid beslut och handling. Det nya Måltidspolitiska 
programmet ska gälla 2020-2023.

En viktig del i det Måltidspolitiska programmet är barnperspektivet, där måltidsfrågor 
alltid ska bedrivas med barnens bästa i fokus. Barns åsikter ska respekteras och det 
ska analyseras vilka konsekvenser ett beslut eller en åtgärd får för ett barn eller en 
grupp av barn för att exempelvis förhindra mobbing och utanförskap. Barnets 
rättigheter ska också beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i de 
beslutsprocesser som på olika sätt påverkar barns förutsättningar i samhället.

Även jämställdhetsperspektivet är viktigt att beakta i de kommunala måltidsfrågorna 
Jämställdhet innebär att alla, oavsett kön, ges samma förutsättningar. Det handlar 
också om normer och värderingar, det är viktigt att uppmärksamma och åtgärda 
flickor, pojkar, kvinnor och mäns olika villkor i måltidsfrågor.

Ett förslag till revidering av programmet har arbetats fram av förvaltningen under 
första kvartalet 2019. Programmet ska skickas ut på remiss till samtliga nämnder, 
folkhälsoutskottet och kommunala pensionärsrådet för synpunkter och kommentarer.

Eventuella yttrande ska ha inkommit till service- och tekniknämnden senast den 20 
juni 2019. Därefter sammanställer förvaltningen ett nytt reviderat förslag som läggs 
fram för beslut på service- och tekniknämndens sammanträde den 29 augusti och 
skickas därefter vidare till kommunstyrelsen och komunfullmäktige för vidare 
hantering och godkännande.



Protokollsutdrag 2 (2)

SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2019-04-11

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2019-04-02
 Måltidspolitiska programmet 2020-2023-förslag

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Leif 
Hanberg (S), Roger Karlsson (MP), Jöran Mathiesen (V), Fredrik Hermelin (M), 
Mårten Grothérus (L) samt avdelningschef Camilla Wiström och dietist Josefin 
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___________________

Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Folkhälsoutskottet
Kommunala pensionärsrådet
Akten



katrineholm.se

Övergripande inriktningsdokument
Godkänd av kommunfullmäktige 2019xxxx

Måltidspolitiskt
program
2020-2023

UTKAST



*
*

2

Kommunplanen utgör 
tillsammans med 
Översiktsplan 2030, 
grunden för kommunens 
långsiktiga planering. 
Kommunplanen är också 
styrande för kommunens 
årliga övergripande plan 
med budget och för 
nämndernas planer med 
budget. 

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande 
och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Vår 
vision är läge för liv och lust, detta genomsyrar även vårt 
måltidspolitiska program. 

Måltidspolitiskt 
program - bakgrund

Vision 2025
Katrineholms kommun antog 
2009 ett kostpolitiskt program. 
En revidering gjordes sedan 2011 
samt 2015, då programmet döptes 
om till måltidspolitiskt program, 
och nu skall en ny revidering 
göras för perioden 2020-2023.  
Programmet utgår från Vision 
2025 samt kommunplan 2019-
2022 Attraktion och livskvalitet. 

Mat är liv och lust
Mat är grunden för liv och hälsa, 
det kan vara en upplevelse för 
alla sinnen och är för många 
ett av livets stora glädjeämnen. 
Maten och måltiden ska skapa 
förutsättningar för att vi ska 
kunna hålla oss friska och ha en 
så god livskvalitet som möjligt. I 
Katrineholm produceras, serveras 
och levereras mat med omsorg 
om såväl människor som miljön. 
Mat är i sann mening både näring 
och näringsliv, vilket befästs 
i Vision 2025. Goda och bra 
måltider ger nöjda matgäster, 

stolt personal och kan bidra till 
att förbättra resultaten i hela 
verksamheten. Måltiden är en 
arena för samtal och goda möten. 
Att erbjuda våra medborgare 
goda och näringsriktiga måltider 
till ett konkurrenskraftigt pris 
är en gemensam utmaning för 
kommunens verksamheter.

Styrsystem och utveckling
Enligt styrsystemet för 
Katrineholms kommun ska det 
i början av varje mandatperiod 
utarbetas en kommunplan. 
Syftet med kommunplanen är 
att peka ut riktningen för hur 
Katrineholm och de kommunala 
verksamheterna ska utvecklas 
under mandatperioden. I 
kommunplanen presenteras de 
åtgärder som bedöms nödvändiga 
för att ta de viktiga stegen i den 
riktning Vision 2025 pekar ut. 
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Foto: Hanna Maxstad
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Att förändra vår värld: Agenda 2030 
för hållbar utveckling, FN

Bra måltider i förskolan, 
Statens livsmedelsverk 2016

Bra måltider i skolan, Statens 
livsmedelsverk 2018

Bra måltider i äldreomsorgen, 
Statens livsmedelsverk 2018

Förebyggande av och behandling 

vid undernäring SOSFS 2014:10, 

Föreskrifter och allmänna råd 
Förebyggande nutritionsåtgärder 
och behandling av undernäring, 
Katrineholms kommun 2017

Nordiska 
Näringsrekommendationer 2012, 
Nordiska ministerrådet

Näring för god vård och omsorg 
– en vägledning för att förebygga 

och behandla undernäring, 
Socialstyrelsen 2011 (rev. 2019)
Regional livsmedelsstrategi för 
Södermanland 2019-2030

Skollagen SFS 2010:800: 

Undernäring – åtgärder för att 
förebygga, Sveriges Kommuner och 
Landsting 2011

Vårdhandboken, Målsättning för 
nutritionsbehandling 2017

Måltidspolitiskt 
program 2020-2023

Syftet med det måltidspolitiska programmet är att skapa ett 
gemensamt arbetssätt kring mat och måltiderna i Katrineholms 
kommun. Följande styrdokument ligger till grund för det 
måltidspolitiska programmet och kommunens måltidsarbete.

Foto: Hanna Maxstad
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Klimatsmart ekomat

Vi värnar om miljön och vill hålla en lokal förankring med god 
kvalité. Det handlar helt enkelt om klimatsmart ekomat. 

!
Gediget. Vi lagar all 
mat från grunden. 
Våra kunder är vårt 
första och största 
fokus. Måltidsmiljön är 
lika viktig som maten 
och Katrineholm 
satsar ordentligt med 
utbyggnader och 
renoveringar. 

Vi serverar rejäl, 
hemlagad mat, med 
färre tillsatser, bakar 
eget bröd, gör egen 
sylt, buljong och 
ketchup. I Katrineholm 
får kockorna använda 
sin kompetens. 

Foto: Alexandra Ydevall



*

6

Svenskt 

Att köpa svenskt är mer hållbart med korta 
transporter och god djurhållning. Det gäller allt från 
kött, kyckling till spannmål.

Hållbart 

Ekologiska livsmedel
Vi arbetar för att ta vårt ansvar 
för vår jord. Det innebär 
att vi värnar om en hållbar 
konsumtion med obesprutade 
livsmedel. 

!
Lokalt

Närproducerade livsmedel 
som rapsolja, viltkött, viltfärs, 
lammkött, lammfärs, vetemjöl, 
honung och egen falukorv. 
För att vi vill stärka det 
lokala näringslivet, minska 
transporterna och belastningen 
på miljön.

Vår egen falukorv, Sörmlandskorven. Foto: Katrineholms kommun
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Fler invånare, ökad sysselsättning och utveckling av 
näringslivet är avgörande för Katrineholms framtid. 

Tillväxt, fler jobb & 
ökad egenförsörjning

Ett väl fungerande förenings- och 
idrottsliv är viktiga bidragande 
faktorer för att uppnå dessa 
målsättningar. Katrineholms 
kommun har som mål att öka 
antalet invånare, utveckla 
näringslivet och skapa fler 
jobb. Att arbeta med mat och 
måltider kan få personer att 
känna sig behövda då mat är ett 
av våra grundläggande behov. I 
kommunens måltidsorganisation 

arbetar vi för att ge unga 
möjligheter till sommarjobb samt 
praktikplatser. Vi har även skapat 
många nya jobb genom att hålla 
en vuxenutbildning tillsammans 
med restaurangskolan. För att 
säkra vår kompetensförsörjning 
behövs fortsatt arbete med 
integrationen samt en utveckling 
av vuxenutbildningen.

!
Resultatmål

Fler arbetstillfällen och 
ökad sysselsättning

Detta uppnås under 
planperioden genom att

Vuxenutbildningen 
fortsätter tillsammans med 
restaurangskolan.

Öka intresset för kockyrket 
bland grundskoleelever 
inför gymnasieval.

Erbjuda möjlighet 
till sommarjobb och 
praktikplatser i köken. 

Upphandla produkter från 
lokala leverantörer vilket 
skapar tillväxt och fler jobb.

Foto: Josefin Lundin
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Att ge alla barn och unga utbildning är den viktigaste 
framtidsinvesteringen ett samhälle kan göra. Här beskriver vi 
hur vi bidrar genom vårt måltidspolitiska program.

Fantastiska möjligheter
Bra matvanor ökar 
förutsättningarna för 
att barnen ska kunna nå 
kunskapsmålen och det 
förbättrar även hälsan. 
Förskolan och skolan har 
fantastiska möjligheter att på 
ett positivt och naturligt sätt 
främja en framtida hälsosam 
livsstil med bra matvanor. 
Måltidsmiljöerna ska vara 
inbjudande och trygga med 
vuxna från olika yrken som 
äter tillsammans med eleverna. 
Detta ger personalen möjlighet 
att förmedla en positiv attityd 
till mat och måltider då barn 
och ungdomar tar efter vuxnas 
vanor och beteenden. 

Lustfyllt lärande
Måltidspedagogik, d.v.s. när 
mat och måltider integreras 
med det pedagogiska 
arbetet, bör vara en del 
i förskoleverksamheten. 
Lustfyllt lärande med mat 
är ett utmärkt sätt att öka 

barns kunskap inom kultur, 
naturvetenskap och demokrati. 
Forskning tyder på att barn 
kan lära sig att tycka om all 
mat om de är i rätt omgivning 
och om maten presenteras 
på ett inbjudande sätt. Barn 
som får vara med och laga, äta 
och smaka på mat får en mer 
positiv attityd till mat.

Säker specialkost 
Förskolan och skolan är 
skyldig att tillhandahålla 
säker specialkost till de barn 
med allergi, celiaki och annan 
överkänslighet. Barn med 
behov av särskild mat på 
grund av andra tillstånd eller 
sjukdomar t.ex. diabetes eller 
neuropsykiatriska diagnoser, 
bör få individuellt anpassade 
kostråd från hälsosjukvården. 
I skollagen finns det krav 
på att varje huvudman och 
skola ska utöva systematiskt 
kvalitetsarbete där 
verksamheten kontinuerligt 
planeras, följs upp och 

utvecklas. Då skolmåltiderna är 
en del i utbildningen omfattas 
av de av kravet. Skolans 
rektor är ansvarig för arbetet 
och genomför detta i dialog 
med personal, elever och 
vårdnadshavare.

En stark och trygg 
skola för bättre 
kunskaper

Resultatmål
Mer fysisk aktivitet och 
utveckling av skolmåltiderna 
ska stärka barns och elevers 
hälsa och studieresultat.
 
Detta uppnås under 
planperioden genom att
För barn som vistas heltid 
i förskolan ska måltiderna 
innehålla minst 2/3 av barnets 
energi- och näringsbehov. 
Detta inkluderar frukost, lunch 
och mellanmål och dessa 
serveras med 2,5-3 timmars 
mellanrum.*

*fortsättning på nästa sida
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Detta uppnås under planperioden genom att (fortsättning)
För barn i skolan ska lunchmåltiden innehålla 1/3 av barnets energi- och näringsbehov.

Lunchen serveras mellan klockan 11.00–13.00 samt att schemalagd lunch i grundskolan införs.

Måltidsmiljön är lugn och trivsam. Ljudnivån upplevs inte som störande och barnen/eleverna 
ska ha möjlighet att sitta ner i minst 20 minuter. 

I grundskolan och gymnasieskolan serveras dagligen: Två maträtter varav minst en är 
vegetarisk, salladsbord med minst fem olika komponenter, bröd och nyckelhålsmärkt 
smörgåsfett, vatten samt lättmjölk och/eller berikad vegetabilisk dryck.

Matsedeln planeras utifrån de Nordiska näringsrekommendationerna.

Barn och vuxna äter tillsammans. De vuxna är förebilder och stimulerar barnen och 
ungdomarna till att våga prova nya smaker och äta av måltidens alla delar.

All livsmedelshantering ska ske på ett säkert sätt. I enlighet med livsmedelslagen skall alla 
offentliga kök, tillagningskök, mottagningskök samt kök i skolcafeterior ha ett system för 
egenkontroll.

Barn och ungdomar ska uppmuntras till att delta i mataktiviteter som exempelvis servering, 
förberedelser i köket, bakning eller praktik i köket. 

Säkerhets- och hygienrutiner ska finnas för barn/elever och pedagoger som vistas i köket.

Måltidspedagogik är en självklar del i förskoleverksamheten och det initieras genom 
samverkan mellan pedagoger och måltidspersonal.

Utbudet i skolcafeterian består av: Smörgåsar, yoghurt, mjölk eller berikad vegetabilisk dryck, 
frukt, grönsaker och smoothies. Söta drycker, sötsaker och snacks bör ej tillhandahållas. Om 
cafeterian hålls stängd under lunchtid kan elevnärvaron öka i skolrestaurangen.

Hälsosamma alternativ förordas i samband med kalas. Födelsedagsbarnet kan exempelvis 
bjuda sina kompisar på egengjord fruktsallad och fokus läggs på aktivitet och inte på mat och 
presenter.

Maten och måltidsmiljön är en stående punkt på skolans elevråd eller behandlas på särskilda 
matråd.

Matsedeln finns presenterad på ett lättillgängligt sätt på kommunens hemsida och i 
Skolmatsappen.

Minskat matsvinn prioriteras genom klok matsedelsplanering och genom att köken dagligen 
informeras om vilka elever som anmält sjukfrånvaro.

En kommunal specialkostrutin ska tas fram utifrån Livsmedelsverkets samt Kost och närings 
nationella branschriktlinjers rekommendationer.

All personal som hanterar specialkost ska inneha erforderlig kunskap inom området.

 UTKAST             



*Att få äta en god och vällagad måltid vid ett vackert dukat bord 
kan bidra till glädje, trivsel och en känsla av meningsfullhet. 
Måltidernas sociala funktion är mycket viktig.

Trygg vård och 
omsorg 

Måltider är dessutom 
grundläggande för att förebygga 
undernäring och sjukdom. 
Med hög ålder ökar risken för 
undernäring och i Sverige ökar 
andelen äldre. Undernäring 
utvecklas när förbrukningen 
av energi under en period är 
större än intaget. Detta ger 
förändringar som påverkar 
uppbyggnad och funktion i så 
gott som alla organsystem. 
Nutritionsrelaterade problem 
uppträder många gånger i 
samband med sjukdom och/eller 
när det uppstår funktionshinder 

som försvårar eller förhindrar 
matlagning och möjligheten att 
äta själv. Nutritionsbehandling 
ska betraktas på samma sätt som 
annan medicinsk behandling och 
vård.

Viktiga förebilder
Personer med 
funktionsnedsättning har ökad 
risk för ohälsa. De kan på olika 
sätt ha svårt med mat och ätande. 
Att äta ensidigt och på så sätt 
inte få i sig alla näringsämnen 
är ett sådant exempel. Men 
att ha funktionsnedsättning 

behöver inte automatiskt 
innebära ohälsa. Genom rätt 
stöd kan ohälsan många gånger 
förebyggas. Personalen inom 
funktionsstödsområdet kan ge 
stöd genom att vara förebilder, 
inspirera och visa på hälsosamma 
livsmedel och maträtter. Det kan 
dock vara en svår balansgång att 
både försöka hjälpa samtidigt 
som vi ska uppmuntra den egna 
integriteten och inflytandet. 
Genom utbildad personal som ges 
tid att diskutera med varandra 
och med de boende kan vi nå 
framgång.   

             UTKAST 8
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Resultatmål trygg vård och omsorg
Måltiderna inom vård och omsorg ska utvecklas.
 
Detta uppnås under planperioden genom att
Arbeta för att öka valmöjligheten till två maträtter vid ett av huvudmålen.

Alla måltidsombud inom SÄBO ska utbildas två ggr/år inom nutrition och måltider.

Matsedeln planeras utifrån deordiskanäringsrekommendationerna.

Alla boenden på SÄBO ska erbjudas en måltidsordning som medför att nattfastan inte 
överstiger 11 timmar, hänsyn tas alltid till egna önskemål. Nattfastemätningar sker 
regelbundet på alla enheter. 

En kommungemensam nattfastemätning görs en gång per år och denna redovisas i 
aktuell förvaltning och nämnd. 

Samtliga personer över 65 år inom särskilt boende ska erbjudas regelbunden 
riskbedömning avseende risk för undernäring. Riskbedömningen görs av personal med 
hjälp av Senior Alert.

All personal i särskilt boende ska använda sig av en gemensam måltidschecklista 
utformad med syfte att ge en god måltidsmiljö.

Utveckla servering av måltiderna på avdelningarna på SÄBO.

All livsmedelshantering ska ske på ett säkert sätt. I enlighet med livsmedelslagen skall 
alla offentliga kök, tillagningskök, mottagningskök samt avdelningskök ha ett system för 
egenkontroll.

All personal inom funktionsstödsområdet ska erbjudas grundutbildning i Sapere-
metoden. 

Måltidsombud inom funktionsstödsområdet erbjuds utbildning minst en gång per år inom 
området nutrition och måltider. 

Alla SÄBO erbjuds möjligheten att använda sociala måltider som ett arbetssätt. 

Regelbundna matråd på alla SÄBO där gästernas synpunkter och önskemål tas tillvara.

Kommunens matdistribution ska fortsätta utveckals genom ökad valmöjlighet med ett 
10-rätterssystem.
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Kommunens verksamheter 
påverkar medborgare genom 
hela livet och har därför stor 
betydelse för folkhälsan 
både på kort och på lång sikt. 
Maten och måltiden tillhör 
livets stora glädjeämnen och 
har en viktig roll i ett jämlikt 
folkhälsoarbete. Kommunen 
har sedan ett par år ett tätt 

samarbete med Region 
Sörmland om bra mat i de 
offentliga rummen. Det gäller 
cafeterior på t.ex. skola och 
sportanläggningar. Det gäller 
även läger och arrangemang 
inom idrott och fritid.

Ett rikt kultur-, 
idrotts- och fritidsliv

Alla ska ha goda möjligheter till en innehållsrik fritid. 
Detta för att värna om vår folkhälsa. 

Resultatmål
Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska prioriteras. 

Detta uppnås under planperioden genom att
De öppna restaurangerna i kommunen gör att medborgarna får möjlighet att äta vällagade 
måltider i en trevlig miljö.

Igelkottens restaurang ska byggas om för att skapa en ännu trevligare och mer genuin 
restaurangkänsla.

Undersöka möjligheten att ha fler öppna restauranger för våra äldre medborgare.

Lätt att göra bra livsmedelsval i det offentliga rummet, t.ex. vid arrangemang och läger inom idrott 
och fritid.

Kommunens måltidsorganisation är med och serverar maten när kommunen arrangerar olika 
stora evenemang för våra äldre.

Bidra till en ökad matturism i Sörmland.

Foto: Hanna Maxstad
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Det är en stor och viktig utmaning att minska matens 
klimatavtryck, den står idag för en fjärdedel av 
svenskarnas totala klimatpåverkan. 

Hållbar miljö 

Mat som är bra för miljön 
är i de flesta fall dessutom 
bra för folkhälsan. Hela 
livsmedelskedjan, från produktion 
till avfallshantering, har en 
betydande miljöpåverkan och 
det är viktigt att sträva mot mer 
hållbara matvanor.  

Minska mängden kött
Det är bra att minska mängden 
kött till förmån för baljväxter och 
andra vegetabilier. Kött är det 
livsmedel som påverkar klimatet 
och miljön mest. I skogrika länder 
som Sverige bidrar dock betesdjur 
till ett rikt odlingslandskap samt 
till att betesmarker hålls öppna 
vilket gynnar många hotade arter. 

Klimatsmart mat 
Varje dag serveras flera tusen 
måltider inom kommunens olika 
verksamheter. Denna mat ska 
vara klimatsmart och i möjligaste 
mån baserad på svenska, 
närproducerade och ekologiska 
varor och livsmedel.

Foto: Hanna Maxstad
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Resultatmål hållbar miljö

Klimatsmartare måltider i kommunens måltidsverksamhet.

Detta uppnås under planperioden genom att

Två gånger årligen ska köken mäta sina koldioxidutsläpp (CO2) och aktivt arbeta för att minska 
dessa. 

Målet är att alla kök ska vara under 1,9 kg CO2-ekvivalenter per kg livsmedel. 

Endast servera svenskt kött och fågel.

Endast servera MSC-fisk.

Välja frukt och grönsaker efter säsong.

Minska mängden kött till förmån för proteinrika vegetabilier.

Anpassa matsedel och val av råvaror efter klimatpåverkan.

Öka användandet av sörmländska råvaror och produkter i de kommunala verksamheterna.

Göra gästerna medvetna om matens påverkan på miljön.

40 % av livsmedelsinköpen ska vara ekologiska.

15 % av livsmedelsinköpen ska vara närproducerade (producerade inom en radie av 25 mil).

Reducera matsvinnet med hjälp av en app där kökspersonal ser elevernas frånvaro och på så sätt 
kan anpassa antal lagade portioner och specialkoster.

Utbilda barn och unga i skolan och förskolan om livsmedelsproduktion.

Sortering av matavfall samt matsvinn sker i ”grön påse” för återvinning till biogas.

Minskad användning av plaster och engångsförpackningar som inte är biologiskt nedbrytbara.

I upphandling ställa högre miljökrav i enlighet med Agenda 2030.

Möjliggöra för lokala producenter att leverera till Omlastningscentralen i Katrineholm.

Samfrakta interna varubeställningar så långt det är möjligt.

Minimera körsträckan för interna varutransporter genom välplanerade körturer.



I alla förvaltningar finns 
hälsoinspiratörer som erbjudits 
utbildning i de nationella 
kostråden utav kommunens 
dietist. Hälsoinspiratörerna kan 
på så sätt driva hälsofrämjande 
åtgärder inom den egna 
organisationen. Förbättrade 
frukost- och fikaalternativ kan 
vara en sådan förbättringsåtgärd. 

Dessutom, nytt för 2019, är en 
gemensam hälsovecka för alla 
kommunens anställda. Dessa 
åtgärder kan förbättra hälsan 
för medarbetare i Katrineholms 
kommun.

Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare. Vi ska ta vara 
på våra medarbetare genom arbetsglädje, utvecklande jobb 
och god hälsa i arbetslivet. 

Attraktiv arbetsgivare 
och effektiv 
organisation

15 UTKAST

!
Resultatmål
Säkrad 
kompetensförsörjning.

Förbättrad hälsa för 
kommunens medarbetare.

Detta uppnås under 
planperioden genom att:

Vara en attraktiv 
arbetsgivare, som kock 
skall förutsättningarna 
finnas att utveckla sin 
kreativitet laga god mat 
med bra råvaror från 
grunden.

Dietist föreläser om 
hälsosam mat på 
kommunens hälsovecka.

Frukost och fika som 
beställs och serveras inom 
verksamheterna ska gå 
i linje med de Nordiska 
närings-
rekommendationerna.

Foto: Josefin Lundin
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Förvaltarskap*
Inom service- och tekniknämndens ansvarsområde 

Uppföljning
Hur: 
Det måltidspolitiska programmet ska vara vägledande för hur 
kommunen ska arbeta med måltidsfrågor i verksamheterna och ska 
ligga till grund för beslut och handlingar inom berörda områden. Varje 
nämnd har ansvar för att ta hänsyn till det måltidspolitiska programmet 
i samband med budgetprocessen, vidta åtgärder och rapportera hur 
arbetet fortskrider i samband med det årliga bokslutet.

När:
Årligen i samband med bokslut

* Förvaltarskapet innebär ansvar för att 
• dokumentet efterlevs
• är tillgängligt
• följa eventuellt ändrade förutsättningar för dokumentet 

dokumentet följs upp och revideras
• dokumentet är aktuellt och uppdaterat

UTKAST



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-04-29 KS/2019:156 - 730 
Nämndadministration 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150 - 570 15 

www.katrineholm.se E-post: emma.falth@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Emma Fälth 

Folkhälsoutskottet

Remiss - Idrottspolitiska programmet 2020-2023 
Förvaltningens förslag till beslut
Folkhälsoutskottet beslutar att inte ha några synpunkter på förslaget till Idrottspolitiska 
programmet 2020-2023.

Sammanfattning av ärendet
Det Idrottspolitiska programmet beskriver och konkretiserar åtgärder som för åren för 
programperioden ska genomföras samt hur förutsättningarna ska stärkas och utvecklas 
för idrott, fritid och föreningsliv. Programmet ska vara vägledande för hur kommunen 
ska prioritera och arbeta och ska beaktas vid beslut och handlingar.

Ett särskilt viktigt område i det Idrottspolitiska programmet är FN:s konvention om 
barns rättigheter (Barnkonventionen). Idrott, fritid och föreningsverksamhet för barn 
och unga ska bedrivas med barnens bästa i fokus. Barns åsikter ska respekteras och 
barnets rättigheter ska också beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i de 
beslutsprocesser som på olika sätt påverkar barns förutsättningar i samhället.

Jämställdhetsperspektivet ska också integreras i de idrotts-, fritids- och 
föreningsverksamheter som bedrivs runt om i kommunen. Jämställdhet innebär att alla, 
oavsett kön, ges samma förutsättningar i den verksamhet som bedrivs och att nyttjande 
av anläggningar och ekonomiskt stöd fördelas och värderas likvärdigt. Det handlar 
också om normer och värderingar, det är viktigt att uppmärksamma och åtgärda 
flickors, pojkars, kvinnors och mäns olika villkor i sitt idrottsutövande.

Förslaget poängterar att idrotts-, fritids- och föreningsverksamhet är ett viktigt 
samhällskitt som har stor betydelse för bland annat folkhälsan samt att som en del i 
folkhälsoarbetet ska kommunen verka för jämställda och jämlika förutsättningar för en 
aktiv fritid.

Ärendets handlingar
 Protokollsutdrag från service- och tekniknämnden, 2019-04-11, § 29
 Förslag Idrottsspolitiska programmet 2020-2023
 
Emma Fälth
Utredare

Beslutet skickas till:
Service- och teknikförvaltningen
Akt



Protokollsutdrag 1 (2)

SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2019-04-11

§ 29

Idrottspolitiska programmet 2020-2023 (STN/2019:28)
Service- och tekniknämndens beslut
1. Service- och tekniknämnden beslutar att förslaget till Idrottspolitiskt program 

2020-2023 skickas ut på remiss till samtliga nämnder, folkhälsoutskottet, 
föreningar och Sörmlandsidrotten.

2. Eventuella yttranden med synpunkter och kommentarer ska ha inkommit till 
service- och tekniknämnden senast den 20 juni 2019.

Sammanfattning av ärendet
Nuvarande Idrottspolitiska program arbetades fram år 2015 av service- och 
teknikförvaltningen och antogs i kommunfullmäktige med en giltighetstid för åren 
2016-2019. Programmet har reviderats i och med den nya planperioden.

Det Idrottspolitiska programmet utgår från kommunens vision och kommunplan. 
Programmet är indelat i, och följer kommunplanens struktur med sju olika 
målområden.

Det Idrottspolitiska programmet beskriver och konkretiserar åtgärder som för åren 
under programperioden ska genomföras och hur förutsättningarna ska stärkas och 
utvecklas för idrott, fritid och föreningsliv. Det Idrottspolitiska programmet ska vara 
vägledande för hur kommunen ska prioritera och arbeta, och programmet ska beaktas 
vid beslut och handlingar.

Ett särskilt viktigt område i det Idrottspolitiska programmet är FN:s konvention om 
barns rättigheter (Barnkonventionen). Idrott, fritid och föreningsverksamhet för barn 
och unga ska bedrivas med barnens bästa i fokus. Barns åsikter ska respekteras och 
det ska analyseras vilka konsekvenser ett beslut eller en åtgärd får för ett barn eller en 
grupp av barn för att exempelvis förhindra mobbing och utanförskap. Barnets 
rättigheter ska också beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i de 
beslutsprocesser som på olika sätt påverkar barns förutsättningar i samhället.

Det är också angeläget att jämställdhetsperspektivet integreras i de idrotts-, fritids- 
och föreningsverksamheter som bedrivs runt om i kommunen. Jämställdhet innebär 
att alla, oavsett kön, ges samma förutsättningar i den verksamhet som bedrivs och att 
nyttjande av anläggningar och ekonomiskt stöd fördelas och värderas likvärdigt. Det 
handlar också om normer och värderingar, det är viktigt att uppmärksamma och 
åtgärda flickor, pojkar, kvinnor och mäns olika villkor i sitt idrottsutövande.

Det räcker dock inte bara med att i ett Idrottspolitiskt program tala om vad som ska 
göras. En avgörande förutsättning är de värderingar och den kultur som genomsyrar 
organisationen. En värdegrund som går hand i hand med idrotten och föreningslivet. 
En idrottsstrategisk grupp bestående av politiker, tjänstepersoner, representanter från 
Katrineholms föreningsliv samt Sörmlandsidrotten sorterar under service- och 



Protokollsutdrag 2 (2)

SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2019-04-11

tekniknämnden och samverkar för att planera och prioritera bland de åtgärder som ska 
genomföras och följas upp utifrån det Idrottspolitiska programmet.

Under första kvartalet 2019 har förvaltningen i dialog med den idrottstrategiska 
gruppen arbetet fram ett förslag till revidering av programmet. Programmet ska 
skickas ut på remiss till samtliga nämnder, folkhälsoutskottet, föreningar och 
Sörmlandsidrotten för synpunkter och kommentarer. 

Eventuella yttrande ska ha inkommit till service- och tekniknämnden senast den 20 
juni 2019. Därefter sammanställer förvaltningen ett nytt reviderat förslag som läggs 
fram för beslut på service- och tekniknämndens sammanträde den 29 augusti och 
skickas därefter vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för vidare 
hantering och godkännande.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2019-03-27
 Idrottspolitiska programmet 2020-2023-förslag

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), 
Mårten Grothérus (L), Fredrik Hermelin (M) samt Karin Engvall
___________________

Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Folkhälsoutskottet
Föreningar
Sörmlandsidrotten
Akten
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2 UTKAST

Det Idrottspolitiska 
programmet utgår från 
kommunens vision 
och kommunplan. 
Det beskriver och 
konkretiserar åtgärder 
som ska genomföras och 
hur förutsättningarna 
ska stärkas och utvecklas 
för idrott, fritid och 
föreningsliv. Det ska även 
vara vägledande för hur 
kommunen ska prioritera 
och arbeta och det ska 
beaktas vid beslut och 
handlingar.

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande 
och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Vår 
vision är läge för liv och lust, detta genomsyrar även vårt 
Idrottspolitiska program. 

Idrottspolitiskt 
program - bakgrund

Vision 2025
Lust är passion, vilja, ambition. 
Det är också det lustfyllda – det 
vi lever för och det vi lever av – 
mat, kärlek, arbete, gemenskap, 
upplevelser. Läget är rätt – rätt 
geografiskt och rätt för handling 
och förändring.
Detta är vår ledstjärna, som 
strävar mot ett Katrineholm med 
ett gynnsamt läge, sjudande av 
liv och en plats präglad av lust. 
Idrotten och föreningslivet är, och 
har alltid varit, en verksamhet 
som sjuder av liv och lust.  Där 
jämställdhet och mångfald är en 
självklarhet. 

Attraktion & livskvalitet - 
Kommunplan 2019-2022
Enligt styrsystemet för 
Katrineholms kommun ska det 
i början av varje mandatperiod 
utarbetas en kommunplan. 
Syftet med kommunplanen är 
att peka ut riktningen för hur 
Katrineholm och de kommunala 
verksamheterna ska utvecklas 

under mandatperioden. 
I Kommunplanen presenteras de 
åtgärder som bedöms nödvändiga 
för att ta de viktiga stegen i den 
riktning Vision 2025 pekar ut. 
Kommunplanen utgör tillsammans 
med Översiktsplan 2030, grunden 
för kommunens långsiktiga 
planering. Kommunplanen är 
också styrande för kommunens 
årliga övergripande plan med 
budget och för nämndernas 
planer med budget. 

I kommunplanen beskrivs bland 
annat hur kultur-, idrotts- och 
fritidslivs betydelse för folkhälsan, 
för identitet och sammanhållning 
bland katrineholmare och för att 
ge alla barn och unga en bra start 
i livet. Det är också en viktig faktor 
för att locka nya invånare och 
företag till kommunen. *



Qui nienimporit et aliqui quas 
erum ute nectur moloreic to 
temporendis elestor ectempore 
con nonse od mos et porem 
rempore et lanisci tendistis 
ex ercia sit labor aut aliquas 
dendi dolorum acestor estiund 
aecturibus ellabo. Amus event.
Occus intiunt abo. Saepro ea 
dolorat voluptaquis et occus 
conecea si ute ium in porio 
vendae. Ut facium aut ulla dit 
quas et eum volorepudae. Olorita 
turitas simusam licabor mi, 
omnihic tioritiis estiusa pie.

Mellanrubrik 2
Qui nienimporit et aliqui quas 
erum ute nectur moloreic to 
temporendis elestor ectempore 
con nonse od mos et porem 
rempore et lanisci tendistis 
ex ercia sit labor aut aliquas 
dendi dolorum acestor estiund 
aecturibus ellabo. Amus event. 
Occus intiunt abo. Saepro ea 
dolorat voluptaquis et occus 
conecea si ute ium in porio 

vendae. Ut facium aut ulla dit 
quas et eum volorepudae. Olorita 
turitas simusam licabor mi, 
omnihic tioritiis estiusa pie.

Mellanrubrik 3
Qui nienimporit et aliqui quas 
erum ute nectur moloreic to 
temporendis elestor ectempore 
con nonse od mos et porem 
rempore et lanisci tendistis 
ex ercia sit labor aut aliquas 
dendi dolorum acestor estiund 
aecturibus ellabo. Amus event.
Occus intiunt abo. Saepro ea 
dolorat voluptaquis et occus 
conecea si ute ium in porio 
vendae. Ut facium aut ulla dit 
quas et eum volorepudae. Olorita 
turitas simusam licabor mi, 
omnihic tioritiis estiusa pie.

Mellanrubrik 3
Qui nienimporit et aliqui quas 
erum ute nectur moloreic to 
temporendis elestor ectempore 
con nonse od mos et porem 
rempore et lanisci tendistis.

Occus intiunt abo. Saepro ea dolorat voluptaquis et conecea 
si ute ium in porio vendae. Ut facium aut ulla dit quas et eum 
volorepudae. Olorita turitas simusam licabor mi, omnihic 
tioritiis estiusa pie.

Occus intiunt abo. Saepro ea 
dolorat voluptaquis et occus  
conecea si ute ium in porio 
vendae.  Occus intiunt abo. 
Saepro ea dolorat voluptaquis 
et occus conecea si ute ium in 
porio. 

Occus intiunt abo. Saepro ea 
dolorat voluptaquis et occus  
conecea si ute ium in porio 
vendae.  Occus intiunt abo. 
Saepro ea dolorat voluptaquis 
et occus conecea si ute ium in 
porio. 

En lite längre tvåradig 
huvudrubrik

3
Foto: Hanna Maxstad



4 UTKAST

Ett dokument och värdegrund på samma gång. Vårt 
idrottspolitiska program konkretiserar hur vi ska arbeta och 
vilka förutsättningarna är för att nå vision 2025.  

Idrottspolitiskt 
program 2020-2023

Det Idrottspolitiska programmet 
utgår från kommunens 
vision och kommunplan. 
Programmet är indelat i, och 
följer kommunplanens struktur 
med sju olika målområden. Det 
Idrottspolitiska programmet 
beskriver och konkretiserar 
åtgärder som för åren under 
programperioden ska genomföras 
och hur förutsättningarna ska 
stärkas och utvecklas för idrott, 
fritid och föreningsliv. 

Vägledning
Det Idrottspolitiska programmet 
ska vara vägledande för hur 
kommunen ska prioritera och 
arbeta, och programmet ska 
beaktas vid beslut och handlingar.

Värdegrund
Det räcker dock inte bara med 
att tala om vad som ska göras. 
En avgörande förutsättning är de 
värderingar och den kultur som 
genomsyrar organisationen. En 
värdegrund som går hand i hand 

med idrotten och föreningslivet.
En idrottsstrategisk grupp 
bestående av politiker, 
tjänstepersoner, representanter 
från Katrineholms föreningsliv 
samt Sörmlandsidrotten sorterar 
under service- och tekniknämnden 
och samverkar för att planera 
och prioritera bland de åtgärder 
som ska genomföras och följas 
upp utifrån det idrottspolitiska 
programmet.

 !
Det här är inte bara ett 
dokument, det är en 
värdegrund som går hand 
i hand med idrotten och 
föreningslivet.

7
Det idrottspolitiska 
programmet är indelat i 
och följer kommunplanens 
struktur med sju olika 
målområden. *
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!
Resultatmål
Invånarantalet ska öka till 
minst 35 000 personer vid 
mandatperiodens slut.

Förbättrat företagsklimat.

Detta uppnås under 
planperioden genom att
Katrineholms kommun 
informerar och förankrar 
det idrottspolitiska 
programmet hos berörda 
verksamheter och 
samarbetspartners.

Kommunen arbetar med 
destinationsutveckling och 
tar fram en strategi för 
platsmarknadsföring.

Fler invånare, ökad sysselsättning och utveckling av 
näringslivet är avgörande för Katrineholms framtid. Ett väl 
fungerande förenings- och idrottsliv är viktiga bidragande 
faktorer för att uppnå dessa målsättningar.

Tillväxt, fler jobb & 
ökad egenförsörjning

Ett stort utbud av väl fungerande 
idrottsföreningar och 
anläggningar innebär att alla 
individer erbjuds rika möjligheter 
till meningsfull sysselsättning och 
motion på jämlika villkor. Goda 
möjligheter att utöva sin hobby 
eller idrott är en parameter som 
kan bidra till inflyttning. För att 
idrott och motion enkelt ska kunna 
kombineras med arbetstider, 
utpendling eller andra åtaganden 
krävs det också att anläggningarna 
har generösa öppettider.

Evenemang som lockar publik
Större idrottsevenemang ger 
marknadsföring för kommunen 
och dess näringsliv. De lockar 
hit besökare som kan upptäcka 
Katrineholms möjligheter och 
samtidigt nyttja det lokala 
näringslivet. Det genererar 
intäkter till föreningarna, 
kommunen och näringslivet. 
Elitidrotten utgör en liten del 
av den totala tävlingsidrotten, 
men är ändå av stor betydelse 

för idrottsrörelsen i kommunen. 
Den ger underhållning, inspirerar 
barn och unga att idrotta samt 
skapar förebilder. Framgångsrika 
idrottare bidrar också till att 
marknadsföra och sprida 
kännedom om Katrineholm.
Nu och i framtiden, behövs 
ekonomiska insatser från både 
kommun och näringsliv för att 
idrotten ska kunna utvecklas.



Qui nienimporit et aliqui quas 
erum ute nectur moloreic to 
temporendis elestor ectempore 
con nonse od mos et porem 
rempore et lanisci tendistis 
ex ercia sit labor aut aliquas 
dendi dolorum acestor estiund 
aecturibus ellabo. Amus event.
Occus intiunt abo. Saepro ea 
dolorat voluptaquis et occus 
conecea si ute ium in porio 
vendae. Ut facium aut ulla dit 
quas et eum volorepudae. Olorita 
turitas simusam licabor mi, 
omnihic tioritiis estiusa pie.

Mellanrubrik 2
Qui nienimporit et aliqui quas 
erum ute nectur moloreic to 
temporendis elestor ectempore 
con nonse od mos et porem 
rempore et lanisci tendistis 
ex ercia sit labor aut aliquas 
dendi dolorum acestor estiund 
aecturibus ellabo. Amus event. 
Occus intiunt abo. Saepro ea 
dolorat voluptaquis et occus 
conecea si ute ium in porio 

vendae. Ut facium aut ulla dit 
quas et eum volorepudae. Olorita 
turitas simusam licabor mi, 
omnihic tioritiis estiusa pie.

Mellanrubrik 3
Qui nienimporit et aliqui quas 
erum ute nectur moloreic to 
temporendis elestor ectempore 
con nonse od mos et porem 
rempore et lanisci tendistis 
ex ercia sit labor aut aliquas 
dendi dolorum acestor estiund 
aecturibus ellabo. Amus event.
Occus intiunt abo. Saepro ea 
dolorat voluptaquis et occus 
conecea si ute ium in porio 
vendae. Ut facium aut ulla dit 
quas et eum volorepudae. Olorita 
turitas simusam licabor mi, 
omnihic tioritiis estiusa pie.

Mellanrubrik 3
Qui nienimporit et aliqui quas 
erum ute nectur moloreic to 
temporendis elestor ectempore 
con nonse od mos et porem 
rempore et lanisci tendistis.

Occus intiunt abo. Saepro ea dolorat voluptaquis et conecea 
si ute ium in porio vendae. Ut facium aut ulla dit quas et eum 
volorepudae. Olorita turitas simusam licabor mi, omnihic 
tioritiis estiusa pie.

Occus intiunt abo. Saepro ea 
dolorat voluptaquis et occus  
conecea si ute ium in porio 
vendae.  Occus intiunt abo. 
Saepro ea dolorat voluptaquis 
et occus conecea si ute ium in 
porio. 

Occus intiunt abo. Saepro ea 
dolorat voluptaquis et occus  
conecea si ute ium in porio 
vendae.  Occus intiunt abo. 
Saepro ea dolorat voluptaquis 
et occus conecea si ute ium in 
porio. 

En lite längre tvåradig 
huvudrubrik

6
Foto: Johan Klinthammar
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Kommunens livsmiljöer ska uppmuntra till lek, rörelse, 
motion och andra hälsofrämjande aktiviteter. Möjligheterna 
till spontanidrott ska bejakas. 

Attraktiva boende- 
& livsmiljöer

Framförhållning och/eller 
föreningsmedlemskap ska inte 
vara en nödvändig förutsättning 
för idrott, motion och rörelse. 
Kommunen ska kontinuerligt 
utveckla nya - och underhålla 
befintliga friluftsområden, 
lekplatser och motionsspår. 

Tillgänglighet och utbud
Tillgång och närhet samt 
tillgänglighet till olika 
anläggningar för fysisk aktivitet, 
friluftsliv, bad, bredd- och 
motionsidrott är av avgörande 
betydelse för invånarnas 
möjlighet att nyttja dem. 
Ett brett utbud av 
idrottsanläggningar, föreningar 
och friluftsmöjligheter även 
utanför tätorten bidrar till att 
hålla landsbygden levande. 
Kommunens anläggningar 
används under skoltid av 
skolorna, medan föreningslivet 
och allmänheten använder dessa 
under övrig tid. Det innebär 
att det finns ett gemensamt 

samordningsansvar för att öka 
nyttjandegraden. Det är viktigt 
att alla som önskar kan delta i 
föreningsliv och idrott, oavsett 
förutsättningar.

Avgiftsfria fritidsmöjligheter
Tillgången till idrott, motion och 
friluftsliv får inte heller avgöras 
av ekonomiska eller sociala 
faktorer. Det är därför viktigt 
att ett rikt utbud av avgiftsfria 
fritidsmöjligheter erbjuds både i 
och utanför tätorten. I de fall där 
kommunen måste ta ut avgifter 
ska strävan vara att hålla dessa så 
låga som möjligt.

Synlighet och skyltning
Oavsett hur stort utbud som 
erbjuds och hur stor den 
geografiska spridningen är, så 
kommer människor inte att 
utnyttja möjligheterna om de 
inte kan hitta dem. Kommunen 
ska därför tillhandahålla tydlig 
och väl synlig skyltning till 
olika idrottsanläggningar och 

friluftsmöjligheter. Aktuella 
kartor och vägbeskrivningar ska 
finnas tillgängliga på kommunens 
hemsida, samt via andra lämpliga 
digitala kanaler. Information 
om de olika anläggningarnas 
tillgänglighet ska, på samma sätt, 
finnas tillgängligt digitalt samt 
även tydligt framgå i anslutning 
till anläggningarna.

*
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 !
Vi ska öka resandet med 
cykel och till fots 

&
vi ska även skapa tryggare 
offentliga miljöer. 
Tillgången till idrott, 
motion och friluftsliv får 
inte heller avgöras av 
ekonomiska eller sociala 
faktorer. 

Resultatmål
Tryggare offentliga miljöer.

Resandet med cykel och till fots ska öka.
 
Viktiga aktiviteter under programperioden är: 
Kommunen ska fortsätta att skapa förutsättningar för 
spontanidrott.

Kommunen ska verka för en levande landsbygd, 
där alla kommundelar får ta del av investeringar 
och satsningar, som gör idrotten och föreningslivet 
tillgängligt för alla.

Alla kommunens frilufts- och idrottsanläggningar 
ska vara inventerade för fysisk tillgänglighet och 
nya anläggningar ska tillgänglighetsanpassas enligt 
gällande byggnormer. 

Foto: Hanna Maxstad



Här läggs också grunden för en 
hälsosam och aktiv livsstil. Dagens 
och framtidens barn och elever 
måste även fortsättningsvis ges 
möjlighet att prova ett brett 
utbud av olika idrotter och 
motionsformer under sin skoltid. 
Samverkan mellan föreningarna 
och skolan är därför av största 
vikt. Det är även viktigt att 
poängtera att motion och fysisk 
aktivitet bland elever är en 
bidragande faktor för att uppnå 
skolans kunskapsmål. 

Samverkan över gränserna
Ansvaret för undervisningen 
måste ligga på skolan men 
föreningarna kan och bör ses som 
en stödresurs. Barn och elever ska 
ha tillgång till inspirerande och 
trygga utemiljöer som inbjuder 
till lek och rörelse. Planerad fysisk 
aktivitet ska finnas för alla barn 
och elever inom kommunens 
verksamheter. Skolor och 
fritidshem ska sträva efter att 
utöka tiden för motion och idrott 

i syfte att på ett lustfyllt sätt 
uppnå ökad rörelseförståelse. 
Grundläggande rörelseförståelse 
är en förutsättning för att kunna 
uppnå ett aktivt liv.

I skolan kommer alla elever i kontakt med motion och 
idrott. Här läggs grunden för det intresse som i många fall 
vidareutvecklas i föreningslivet. 

En stark & trygg 
skola för bättre 
kunskaper

9 UTKAST

 !
Vi ska öka tryggheten 
i skolan och arbeta för 
att barn blir mer fysiskt 
aktiva och får en bättre 
rörelseförståelse. 

*
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Resultatmål
Fler elever ska klara målen i grundskolan och nå höga resultat.

Ökad trygghet i skolan.

Mer fysisk aktivitet och utveckling av skolmåltiderna ska stärka barns och elevers 
utveckling.

Viktiga aktiviteter under programperioden är:
I högre grad få barn, deras vårdnadshavare och skolpersonal medvetna om idrottens 
betydelse för barns utveckling och skolresultat.

Stimulera och verka för att barn blir mer fysiskt aktiva och får en ökad rörelseförståelse.

Utemiljöerna vid förskolor och skolor ska utvecklas för att locka till rörelse och fysisk 
aktivitet.

Möjligheterna till att starta en naturskola ska utredas, i syfte att ge barn och elever 
möjligheter att upptäcka, upplev och lära ute i naturen.

Foto: Hanna Maxstad



Barn och unga som har en rik och 
meningsfull fritid löper en lägre 
risk att glida in på en brottslig 
bana eller att utsättas för alkohol 
och droger. Föreningsvärlden 
bildar ett, av flera, sociala 
skyddsnät som kan samverka för 
att tidigt fånga upp individer som 
på olika sätt mår dåligt.

Demokrati och delaktighet
Många barn och unga får 
en stor del av sin praktiska 
skolning i demokrati i den lokala 
idrottsföreningen. Föreningarna 
har därmed en viktig roll i att 
sprida demokratiska värderingar 
och i att stimulera barn och ungas 
egna aktiva inflytande.

Samarbete för en trygg miljö
Att kommunen, föreningslivet 
och andra aktörer möts och 
samarbetar för att skapa ett 
tryggt samhälle med en bra miljö 
för Katrineholms barn och unga är 
därför mycket viktigt.
Det ska finnas goda möjligheter 

till idrott och motion för alla. 
Genom att säkerställa en god 
tillgänglighet till lokaler och 
anläggningar, och ett utbud som 
passar personer i olika åldrar 
och med olika förutsättningar, 
ska även äldre och personer med 
funktionsnedsättningar erbjudas 
möjligheter till en aktiv fritid.

Fritt från narkotika och doping
Katrineholms kommun står 
bakom den regionala ANDT-
strategin (alkohol, narkotika, 
doping och tobak) med tillhörande 
åtgärdsplan. Målet är ett samhälle 
fritt från narkotika och doping, 
minskade medicinska och sociala 
skador orsakade av alkohol samt 
ett minskat tobaksbruk. Även 
spelmissbruk (S) inkluderas i 
arbetet. Alla ska ha möjlighet att 
växa upp, leva och delta i idrott-, 
fritids- och föreningsverksamheter 
utan risk för att skadas till följd 
av sitt eget eller andras bruk av 
alkohol, narkotika, dopningsmedel, 
tobak och spel.

Katrineholm ska vara en trygg och säker kommun att leva 
och verka i. Idrotten och föreningslivet spelar en viktig roll i 
att sprida goda värderingar. 

Trygg vård & omsorg 
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Resultatmål
Förebyggande och tidiga 
insatser för barn och unga 
ska prioriteras.

Färre barn och unga 
ska utsättas för risk att 
skadas till följd av eget 
eller andras bruk av tobak, 
alkohol eller narkotika.

Viktiga aktiviteter under 
programperioden är:

Kommunens ska ta fram 
ett exempel på en ANDTS-
policy som föreningarna 
enkelt kan tillämpa i sina 
verksamheter.

Miljöer där barn vistas, 
exempelvis parker, 
lekplatser, idrottsplatser 
och badplatser, ska göras 
rökfria.



Idrotts-, fritids- och 
föreningsverksamhet är ett 
viktigt samhällskitt som har stor 
betydelse för folkhälsan, för 
identitet och sammanhållning 
bland katrineholmare och för 
att ge alla barn och unga en 
bra start i livet. Som en del i 
folkhälsoarbetet ska kommunen 
verka för jämställda och jämlika 
förutsättningar för en aktiv fritid. 
Barn och unga ska prioriteras. 

Barnrättsperspektivet
Idrott, fritid och 
föreningsverksamhet för barn 
och unga ska bedrivas ur ett 
barnrättsperspektiv och följa FN:s 

konvention om barns rättigheter. 
Att ha ett barnrättsperspektiv 
i sin verksamhet innebär 
exempelvis att idrottsföreningars 
styrelseledamöter och 
idrottsledare på olika nivåer 
bör sätta barnet i fokus och 
analysera vilka konsekvenser 
ett beslut eller en åtgärd får för 
ett barn eller en grupp av barn 
för att exempelvis förhindra 
mobbing och utanförskap. 
Barnkonventionen ska betraktas 
som ett förhållningssätt och 
att som ledare utgå från 
barnkonventionens principer, 
tydligt sätta utövarna i centrum 
och lyssna på dem ska ses som 

en möjlighet och ett sätt att 
utveckla verksamheten. Barnets 
rättigheter ska också beaktas vid 
avvägningar och bedömningar 
som görs i de beslutsprocesser 
som på olika sätt påverkar barns 
förutsättningar i samhället.

Jämställdhetsperspektivet
Det är angeläget att 
jämställdhetsperspektivet 
integreras i de idrotts-, fritids- 
och föreningsverksamheter som 
bedrivs runt om i kommunen. 
Jämställdhet innebär att 
alla, oavsett kön, ges samma 
förutsättningar i den verksamhet 
som bedrivs och att nyttjande av 

Som en del i folkhälsoarbetet ska kommunen verka för 
jämställda och jämlika förutsättningar för en aktiv fritid. 

Ett rikt kultur-, 
idrotts- & fritidsliv

12 UTKAST Foto: Andreas Sander
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anläggningar och ekonomiskt stöd 
fördelas och värderas likvärdigt. 
Det handlar också om normer 
och värderingar, det är viktigt 
att uppmärksamma och åtgärda 
flickor, pojkar, kvinnor och mäns 
olika villkor i sitt idrottsutövande.

Idrotten förenar människor
Oavsett olikheter i språk, kultur 
och etniskt ursprung, kan 
människor idrotta tillsammans. 
Föreningar har därför en särskild 
möjlighet att bidra till integration 
av människor från skilda kulturer, 
i olika åldrar och med olika fysiska 
och psykiska förutsättningar. 
Kommunen och idrottsrörelsen 
kan göra mycket tillsammans för 
att använda idrottens positiva 
kraft för integration. Idrotten 
fungerar som en brobyggare 
mellan människor med olika 
bakgrund.

Vuxna är viktiga förebilder
För att åstadkomma ett väl 
fungerande föreningsliv krävs 
engagerade, kunniga och 
utbildade ledare. För många 
unga är idrottsledaren en av de 
viktigaste vuxna förebilderna. 
Därför är det viktigt att ge dessa 
möjligheter till bra utbildning 
och fortbildning. Välfungerande 
föreningar ger barn och unga 
social gemenskap, samhörighet 
och demokratisk fostran genom 
sin verksamhet. När det gäller 
idrott- och fritidsverksamhet för 
denna målgrupp är det viktigt att 
den förs på en nivå där glädje och 
lek är dominerande inslag. Deras 
behov, synpunkter och önskemål 
är viktiga att ta tillvara. 

Öppen fritidsverksamhet
Kommunen ska fortsätta med 
öppen fritidsverksamhet i 
bostadsområden samt ordna och 
ge stöd till aktiviteter på skollov. 
Det ger barn och elever en känsla 

av delaktighet, goda relationer 
till vuxna och trygga platser att 
tillbringa tiden utanför skoltid. 
Variationen på fritidsaktiviteterna 
möjliggör för barn och unga att 
hitta fler och nya intressen och 
möjliggör även en överbryggning 
och rekrytering in i det lokala 
föreningslivet. 

Lika rättigheter 
Arbetet i Sverige med att 
säkerställa lika rättigheter och 
möjligheter oavsett sexuell 
läggning, könsidentitet och 
könsuttryck har skett och sker 
genom en rad insatser inom olika 
delar av samhället. Homosexuella, 
bisexuella, transpersoner och 
personer med queera uttryck 
och identiteter (HBTQ) drabbas 
alltjämt av diskriminering och 
andra kränkningar i det svenska 
samhället. Detta är oacceptabelt 
och arbetet för lika rättigheter och 
möjligheter för HBTQ-personer 
behöver därför stärkas, även inom 
idrott, fritid och föreningsliv.

 !
Resultatmål

Fler ska delta aktivt 
i kultur- idrotts- och 
fritidslivet.

Kultur, idrott och fritid ska 
prioriteras.

Jämställda kultur- idrotts- 
och fritidsverksamheter.
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Viktiga aktiviteter under programperioden är:
Kommunen ska ta fram en plattform riktad till föreningar där praktisk handledning och 
goda exempel samlas.

Kommunen ska avtala med Sörmlandsidrotten/SISU idrottsutbildarna att genomföra 
kurser och utbildningar för föreningar med syfte att uppfylla målsättningarna i det 
idrottspolitiska programmet.

Fortsätta arbetet med öppna och kostnadsfria fritidsaktiviteter.

De verksamheter i kommunen som möter barn och ungdomar ska upprätthålla sin HBTQ- 
diplomering/certifiering.

Kommunen stöttar föreningslivet med föreningsbidrag, stipendier, sponsring och 
anläggningar och för att ta del av föreningsstödet ska föreningarnas verksamheter präglas 
av det idrottspolitiska programmet.

Foto: Hanna Maxstad
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Katrineholms kommun ska minska energiförbrukningen och 
stödja införandet av miljövänliga alternativ i de kommunala 
verksamheterna. 

Hållbar miljö

Därför sker exempelvis satsningar 
på energieffektiviseringar i lokaler 
och anläggningar och utbyte till 
LED-belysning i elljusspåren.
På senare år har stora 
framsteg gjorts vad det gäller 
att servera klimatsmart mat 
i de kommunala köken. De 
klimatsmarta ambitionerna ska 
vara genomgående också i de fall 
kommunen står för matservering 
vid idrotts- och andra evenemang. 
Kommunen har också ett 
samarbete med Region Sörmland 
om bra mat i de offentliga 
rummen. Det ska vara enkelt att 
göra hälsosamma livsmedelsval 
i exempelvis cafeterior på t.ex. 
skolor och sportanläggningar.

Miljöutveckling på våra arenor
Katrineholm har i dag 
Sportcentrum som är en av 
Sveriges största samlade 
sportanläggningar och lockar 
nära en miljon besökare per år. 
En del, Backavallen, har unika 
energilösningar vilket har satt 

Katrineholm på världskartan och 
placerat Sportcentrum bland de 
främsta i miljöutvecklingen.
Utvecklingen av Sportcentrum 
ska fortsätta, med syfte att 
kontinuerligt ligga i framkant 
avseende energi och miljö. 
Anläggningen ska kunna tjäna 
som inspirationskälla, både för 
allmänhet och andra aktörer 
inom kommunen men även för 
besökare och intresserade utifrån. 
Genom sina miljösatsningar 
kan Sportcentrum både bidra 
till en bättre miljö och till att 
marknadsföra Katrineholm.

Nya arenor och nya sporter
Två nya idrottshallar ska 
byggas och fler och nya sporter 
ska ges plats i lokaler och 
på olika anläggningar. Nya 
omklädningsrum ska byggas på 
Backavallen och i samma byggnad 
ska personalen få en modern 
arbetsmiljö. Isytan på Backavallen 
ska moderniseras och köldmediet 
till isytorna ska bytas ut till ett 

miljö- och hälsovänligt alternativ. 
Ytterligare en konstgräsplan ska 
anläggas under mandatperioden 
och på längre sikt är målet att 
det ska finnas en plan i varje 
väderstreck. 

*
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 !
Det ska vara lätt för 
medborgare, besökare och 
medarbetare att göra rätt. 

Resultatmål
Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler.

Klimatsmartare måltider i kommunens 
måltidsverksamhet.

Viktiga aktiviteter under programperioden är:
Kommunen ska minska energiförbrukningen i 
kommunens idrotts- och friluftsanläggningar.

Det ska vara lätt att göra bra livsmedelsval i det 
offentliga rummet, t.ex. vid arrangemang och läger 
inom idrott och fritid.

Kommunen ska planera och projektera för nya lokaler 
och anläggningar i dialog med föreningslivet.

Foto: Josefine Karlsson
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Samverkan är ett av det idrottspolitiska programmets 
ledord. Det genomsyrar även vår organisation.

Attraktiv arbetsgivare 
& effektiv organisation

Katrineholms kommuns bolag 
och förvaltningar ska samverka 
både med varandra och också 
med föreningsliv, näringsliv och 
enskilda medborgare – allt med 
syfte att erbjuda kommunens 
invånare ett rikt idrotts- och 
fritids- och föreningsliv vilket i 
förlängningen ger förutsättningar 
för en god folkhälsa.

Kommunen ska bibehålla 
en effektiv organisation, 
med föreningsservice och 
anläggningsskötsel, för att 
möta föreningars behov 
samt underhålla och utveckla 
kommunens idrottsanläggningar.

Resultatmål
Ökad effektivitet genom 
nya samverkansformer 
internt och externt.

Viktiga aktiviteter under 
programperioden är:
Ett utvecklat samarbete 
mellan näringsliv, kommun 
och idrottsföreningar.

Den idrottsstrategiska 
gruppen arbetar mot 
målen i det idrottspolitiska 
programmet.

   
Föreningarna bjuds in 
att delta aktivt i samråd 
och i frågor som berör 
kommunens utveckling 
och tillväxt.

Foto: Hanna Maxstad
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Beslutshistorik
Gäller från 2013-05-30
Antagen av kommunfullmäktige 2013-05-20, § 91

Ändring av kommunfullmäktige
2015-12-14, § 256
2019-XX-XX, §

Förvaltarskap*
Inom service- och tekniknämndens ansvarsområde 

Uppföljning
Hur: 
Varje nämnd har ansvar för att ta hänsyn till det Idrottspolitiska
programmet i samband med budgetprocessen, vidta åtgärd och 
rapportera hur arbetet fortskrider i samband med det årliga
bokslutet. 

Förslag att flytta sammanhållande ansvaret för att till service- och 
tekniknämnden och att det ska följa budget/bosklutsprocessen.

När:
Årligen i samband med bokslut

* Förvaltarskapet innebär ansvar för att 
• dokumentet efterlevs
• är tillgängligt
• följa eventuellt ändrade förutsättningar för dokumentet 

dokumentet följs upp och revideras
• dokumentet är aktuellt och uppdaterat
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