
 

katrineholm.se 

 

 
Minnesanteckningar från idrottsstrategiska gruppen 

Sammanträdande organ:   Idrottsstrategisa gruppen 
Tid:    Tisdag den 1 februari 20023 klockan 09.00-12.00 
Plats:    Service- och teknikförvaltningen, Pergolan 

Närvarande: Anneli Hedberg (S), Fredrik Ahlman (M), Joha Frondelius (KD), Thomas Lövgren (Idrott för alla), 
Jonas Nilsson (RF-SISU Sörmland), Oskar Brorsson (tjänsteperson), Dennis Carlson (tjänsteperson), Karin 
Engvall (tjänsteperson) 

Dagordning: inga tillägg 

Välkomna, presentationsrunda & Idrottstrategiska gruppens uppdrag 
Nytt år, ny mandatperiod och service- och tekniknämnden har var valt politiska representanter till den 
idrottstrategiska gruppen (ISG). På samma sätt som tidigare är det presidiet i service- och tekniknämnden som 
representerar i den Idrottsstrategiska gruppen.  
Anneli Hedberg (S), ordförande 
Fredrik Ahlman (M), vice ordförande 
Joha Frondelius (KD), andre vice ordförande 

Beskrivningen av den idrottsstrategiska gruppens arbete och uppdrag finns på kommunens webbplats (länk nedan) 
där finns även minnesanteckningar och nyhetsbrev från Föreningsservice samlat. 
Föreningsnätverk och ISG | Katrineholms kommun 

Gruppen läste igenom informationen om ISG på webben och uppdaterade namn på deltagare samt gjorde några 
justeringar som exempelvis att byta från ordet medlem till representant i den Idrottsstrategiska gruppen. 
Begreppet Idrott samtalades det om, om det är för smalt. Även om det kvarstår och i vissa sammanhang kan ses 
som begränsande för föreningar som inte är anslutna till svenska idrottsförbundet men sorterar under service- och 
tekniknämnden i kommunens sammanhang, välkomnar ISG samtliga föreningar vid exempelvis föreningsträffar. I 
styrande dokument som exempelvis det Idrottspolitiska programmet breddas begreppet genom att benämnas 
som idrott-fritid-förening. I övrigt kvarstår den tidigare framtagna uppdragsbeskrivningen. (nedan) 

 

Föreningsnätverk och ISG 

Här i Katrineholm har vi olika former av samarbeten. Ett av dem är Idrottsstrategiska gruppen (ISG) som är en samverkansgrupp som ska se till 
hela kommunens bästa och skapa bästa möjliga förutsättningar för idrott i Katrineholm. Vi genomför också olika föreningsträffar.  
 

Uppdragsbeskrivning Idrottstrategiska gruppen 

Styrdokument för ISG är bland annat kommunplanen, idrottsrörelsens strategi 2025 samt Katrineholms kommuns idrottspolitiska program. 
Representanter i ISG ska se till hela kommunens bästa och skapa bästa möjliga förutsättningar för idrott i Katrineholm. 
 

 

https://www.katrineholm.se/uppleva--gora/foreningar/foreningsnatverk-och-isg.html
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Information från RF SISU, läget i föreningslivet just nu 
• Mycket energi i föreningslivet i Katrineholm 
• Återstartat efter pandemin, störst utmaning för inomhus- och kontaktidrotter som hade största 

begränsningarna under pandemin. 
• Minskade elevkullar märks även i föreningslivet, tidigare ökningar av antalet aktiva kan komma att 

förändras och påverka föreningarna. 
• Den sammanställning med önskemål som undertecknades av ett stort antal föreningar och lämnades till 

kommunens politiska partier under hösten ska nu jobbas vidare med och följas upp i samband med 
kommande Idrottsråd. 

   
Information från service- och teknikförvaltningen, läget just nu 

• Justering av organisationsstrukturen gjord i Sportcentrum med två enhetschefer, Oskar Föreningsservice- 
sim- och sporthallar, respektive Dennis Fastighet och anläggning (där Backavallen nu ingår). 

• Nya digitala informationsskärmar håller på att tas i drift, kan användas av föreningar vid aktiviteter, cuper 
m.m. Även av kommunen för att sprida in formation. 

• Arbetet med nyckelfri låshantering fortsätter, ishall, fotbollsläktare och Oppundahallen näst på tur under 
våren. Behörighet och tillträde kommer att kunna hanteras i en mobiltelefon. 

• Det arbetas med en överenskommelse gällande logi vid cuper och läger för att det ska bli en smidigare 
hantering när bildningsförvaltningens skolsalar används för övernattning. Viktig fråga med perspektivet att 
ha Katrineholm som en attraktiv idrottsstad. Även gynnsamt för det lokala föreningslivet. 

• Det planeras för renoveringar i simhallen som kommer att ske under sommaruppehållet. 
   
   
Planering 2023 
Övergripande plan med budget 2023-2025 antagen, innehåller en hel del uppdrag som träffar ISGs 
intresseområden. Ett beredningsuppdrag handlar om att undersöka möjligheterna till en indexreglering av 
föreningsbidragen. Arbetet kommer att rapporteras regelbundet till ISG. 
 

 
 
Kommunplanen Trygghet och framtidstro 2023-2026 är också antagen. Kommunplanen består av 40 mål och 121 
uppdrag. Kommunplanen och kommer att ligga till grund när det Idrottspolitiska programmet ska revideras, det 
ska vara färdigt vid årsskiftet. Arbetet kommer att rapporteras regelbundet till ISG. 
 
Inspel från ISG till kommande arbete med nya Idrottspolitiska programmet: stämma av med Regionens pågående 
arbete, informera föreningslivet om arbetet förslagsvis vid kommande föreningskonferens och koppla samman 
arbetet med det som görs i samarbetet med organisationen Generation Pep. 
 

   
 

Mötesplanering 2023  
• mitten av mars 
• maj 
• september 
• oktober  
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