
Idrottsstrategiska gruppen 
2020-2023 



Läge för 
liv & lust 
Vision 2025: I Katrineholm är 
lust den drivande kraften för 
skapande och utveckling – för 
lärande och företagsamhet. 
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. 





Idrottsstrategiska gruppen 
• Består av:

Föreningsvalda föreningsrepresentanter 
Politiker 
Sörmlandsidrotten 
Tjänstepersoner i kommunen 

• Leds av service- och tekniknämndens ordförande



Idrottsstrategiska gruppens uppdrag 
• Vårt arbete ligger på en strategisk nivå 
• Vi är strukturerade och genomförande 
• Vi förverkligar det idrottspolitiska programmet 
• Vi stöttar och skapar förutsättningar för samverkan 

mellan föreningsliv, näringsliv och kommunen 



Styrande principer och värderingar i den 
idrottstrategiska gruppen 
• Går detta går i linje med målen i det idrottspolitiska

programmet?
• Alla ska med- vi tänker på Katrineholms bästa och har

respekt för varandra -förening –kommun -näringsliv
• Vi underlättar för och stöttar föreningsliv och ideella



Vision/mål/resultat 
• ”Katrineholmsmodellen” tar form, det är attraktivt att

bo och leva här, vi blir årets idrottsstad och är en
förebild

• Ökad folkhälsa
• Föreningarna är välmående, antal utövare ökar; så

många som möjligt, så länge som möjligt



Uppdrag från det 
idrottspolitiska programmet 



Tillväxt, fler jobb & ökad egenförsörjning 
• Katrineholms kommun informerar och förankrar det

idrottspolitiska programmet hos berörda verksamheter och
samarbetspartners

• Kommunen arbetar och tar fram en strategi för
destinationsutveckling



Aktiviteter 2020 
• Planera och arrangera årets föreningskonferens (Britt)
• Förankra IPP föreningskonferens (Britt)
• Förankra IPP berörda nämnder och internt i kommunen (Karin)
• Ta fram strategi för idrotts- och föreningsturism som en del av

kommunens arbete med destinationsutveckling (Thomas)



Attraktiva boende- & livsmiljöer 
• Kommunen ska fortsätta 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 tillgänglighetsanpassas
där så är möjligt



En stark & trygg skola för bättre 
kunskaper 
• 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

• Utreda möjligheterna till att starta en naturskola/studiemiljöer
utomhus i syfte att ge barn och elever möjligheter att
upptäcka, uppleva och lära i naturen



Aktiviteter 2020 
• Hitta former och struktur för samverkan med

bildningsförvaltningen (ansvarig)
• Arbeta med en kartläggning av utemiljöerna som finns vid

kommunens förskolor och skolor (ansvarig)



Trygg vård & omsorg 
• Kommunen ska ta fram ett exempel på ANDTS-policy som

föreningarna enkelt kan tillämpa i sina verksamheter
• Miljöer där barn vistas, exempelvis parker, lekplatser,

idrottsplatser och badplatser ska göras rökfria



Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv 
• Att kommunen tar fram en plattform riktad till föreningar där

praktisk handledning och goda exempel samlas
• Kommunen ska skriva avtal med Sörmlandsidrotten/SISU

idrottsutbildarna för att med deras hjälp genomföra kurser och
utbildningar för föreningar med syfte att uppfylla
målsättningarna i det idrottspolitiska programmet

• Fortsätta arbeta med öppna och kostnadsfria fritidsaktiviteter
som genomförs i olika delar av kommunen



Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv 
• 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



Aktiviteter 2020 
• Ta fram ett årshjul för en samstämmig och samordnad planering

gentemot föreningarna (Jonas och föreningsservice)
• Ta fram en handbok/webbsida där information och goda exempel samlas

med syfte att underlätta för föreningarna (Jonas och föreningsservice)
• Utveckla samarbetet mellan kommunen och RF SISU Sörmland (Britt och

Jonas)
• Utveckla samverkan med lyckliga gatorna och andra intressenter som

skapar meningsfulla aktiviteter för barn- och ungdomar (ansvarig)
• Revidera service- och tekniknämndens regler för föreningsbidrag

(föreningsservice och Andreas)



Hållbar miljö 
• Kommunen ska minska energiförbrukningen i kommunens

idrotts- och friluftsanläggningar
• Det ska vara lätt att göra bra livsmedelsval i det offentliga

rummet, till exempel vid arrangemang och läger inom idrott
och fritid

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



Aktiviteter 2020 
• Se över menyer och utbud i sportcentrumområdets

restauranger och cafeterior med syfte att erbjuda hälsosamma
livsmedelsval (Karin och Britt)

• Bjuda in föreningsrepresentanter i planering och utformning
av nya idrotts- och fritidsanläggningar (Dennis)



Attraktiv arbetsgivare & effektiv 
organisation 
• Ett utvecklat samarbete mellan näringsliv, kommun och

idrottsföreningar
• 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



Aktiviteter 2020 
• Ta fram en verksamhetsplan för ISG (Thomas, Karin) 
• Undersöka möjligheten att låta ISG vara delaktiga och lämna 

synpunkter vid samråd när kommunen planerar och 
expanderar (Anneli)  



Genomförandeplan 2020-2023 



Genomförande och uppföljning 
• Ett antal aktiviteter prioriteras varje år i den

idrottspolitiska gruppen utifrån det idrottspolitiska
programmet

• Varje aktivitet har en ansvarig eller ansvariga
• Vi följer upp och redovisar resultat tre gånger per år,

tertial, delår och helår (kommunens årshjul).
• Vår planering och pågående arbete publiceras publikt,

katrineholm.se
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