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Minnesanteckningar Idrottsrådets möte 2022-02-08   

 
Plats: Digitalt via Teams 
 
Närvarande:  
Idrottsrådet: Anna-Karin Larsson, Hans Sjöström, Seppo Vaihela, Louise Olsson, Svenåke 
Berglie 
Politiker: Gun-Marie Daun, Matilda Jansson, Ingela Rossi, Anna Vedin, 
Förvaltningen: Helena Tellberg, Gabriella Banehag, Jan Eklund, Katarina Vallström,  
 
1. Mötets öppnande 

Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  
 

2. Presentation 
Eftersom Fritidsförvaltningen har en något ändrad organisation genomfördes en 
presentationsrunda innan förhandlingarna startade.  
 

3. Godkännande av agendan 
Föreslagen agenda godkändes tillsammans med en övrig fråga.  
 

4. Utfrågningar av de politiska partierna före valet  
Inför valet 2018 bjöd Idrottsrådet in de politiska partierna till en utfrågning om politiska 
frågor kopplade till idrotten. Utfrågare var publiken som bestod av representanter för 
föreningarna. 
 
Inför valet i år har Idrottsrådet beslutat att arrangera en liknande utfrågning och avser 
bjuda in de politiska partierna till Mimers Teater 25/8, 18 – 21. Lokalen är bokad. Den här 
gången önskar vi ha en lokalt förankrad och neutral moderator som hjälper till att styra 
debatten. Det finns också ett förslag att ta in frågor från ungdomar i skolåldern och ställa 
dessa vid utfrågning.  

 
Som moderator föreslogs bl.a. chefredaktören på KP, Karin Henriksson, Kulturrådets 
ordförande Anders Jansson liksom förra årets moderator Richard Cander. Idrottsrådet 
arbetar vidare med frågan. 
 
Beträffande att samla in frågor från ungdomar hänvisades till ungdomsfullmäktige. 
Kontaktperson är Thomas Alpner. Idrottsrådet tar frågan vidare. 
 
Beslutades att Katarina Vallström skickar ut en information om konferensen (save the 
date) till idrottsföreningarna. 
 

5. Idrottskonferensen 2022  
Idrottskonferensen 2022 genomförs lördagen 22/10. Mötet diskuterade 
programpunkter, bl.a. nämndes presentation från annan kommun av att stort 
investeringsprojekt liknande Arena Yttern och redovisning av Idrottspolitiskt program. 
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Beträffande lokal nämndes att Friskis & Svettis på Rollsbo har en lokal som tar upp till 
100 personer.  
 

6. Idrottsskolan  
Vid föregående möte behandlades Idrottsskolan, dess organisation och framtida 
finansiering. Efter samtal med Anna Vedin och Ingela Rossi har Idrottsrådet formulerat 
ett förslag som är klart att överlämna till politik och förvaltning. Vid ett möte med Johan 
Sjöholm och Katarina Vallström beslutades att diskutera frågan med Kungälvs 
Handbollsklubb. Mötet är bestämt till 15/2, 15.00. Ansvarig Idrottsrådet. 
 

7. Idrottspolitiskt program  
Idrottsföreningarna bjöds in till ett seminarium för att utveckla Idrottspolitisk Policy till 
ett Idrottspolitiskt Program. Tyvärr blev det bara tre anmälda föreningar och seminariet 
ställdes in. Beslutades att genomföra seminariet i annan form. Deltagare skall vara 
Idrottsrådet, handplockade representanter för idrottsföreningar (förslagsvis 8 stycken), 
två representanter för förvaltningen (Katarina Vallström och Krisztian Borbély) samt 
Ingela Rossi som inledare och Anna Vedin som medverkande. Seminariet skall 
genomföras fysiskt någon gång i april under ledning av Seppo Vaihela och konsult från 
Prové. Idrottspolitiskt program skall överlämnas som förslag till Utskottet som efter 
beslut lämnar vidare till Kommunstyrelsen. Programmet presenteras på 
Idrottskonferensen. 
 

8. Lokaler för Bågskytteklubben 
Katarina Vallström redogjorde för samtalen med Bågskytteklubben samt vilka 
ansträngningar som görs för att hitta en lösning. Lokalen i Kolebacka, som tidigare 
rapporterats som klar för föreningen, lär vara tom och oanvänd. Idrottsrådet bad Fritid 
undersöka om detta är ett alternativ. Idrottsrådet kontaktar Bågskytteklubben för att få 
en bild av föreningens situation. 
 

9. Information från Fritid 
1. Sparråshallen stängs för byte av fuktskadat golv från 4/4 till mitten av juni. Fritid 

genom Krisztian Borbély har lyckats hitta nya tider i andra hallar för 
Basketföreningen samt KHK.  

2. En läcka har uppstått i Skarpe Nords kylsystem. Isen har blivit för varm och måste 
hyvlas ner. Kungälv använder en kylvätska som är mer miljövänlig än de vätskor 
som normalt används på marknaden. Av den anledningen kunde man inte låna 
vätska från andra anläggningen. Leveranstiden för kylvätskan är 3 veckor. Man 
försöker nu lösa problemet genom att köra in en viss mängd vatten i kylsystemet. 

3. Konstgräset på Skarpe Nord skall flyttas till Munkegärde. Konstgräset har lagts på 
Skarpe Nord i 5 år och läggandet av gräset har inneburit för stora laster på 
bädden. Därför flyttas gräset, som har ungefär 5 år kvar på sin livslängd, till 
Munkegärde. Flytten sker i mitten av april. Gräset kommer inte att limmas och 
kan därför inte snöröjas. Fyra konstgräsplaner snöröjs och snöschema finns. 
Omklädningsrum finns i skolan.  

 
 
 



 

3 
 

10. Arena Yttern 
Projektet har nu kommit in den del där utformningen av lokalerna tas upp med 
idrottsföreningarna alt. kluster av föreningar. Idrottsrådet medverkar vid dessa möten. 
Det första mötet hålls 10/2 med ishockey/konståkning. Samtidigt pågår arbetet med 
detaljplanen där samrådet startar i mars 2022. 
 

11. Catering och övernattning vid cuper 
Idrottsrådet har fått information från Kungälvs Handbollsklubb om kostnadsläget för 
föreningen vid Bohus Cup. När det gäller måltidsservice är erbjudandet i Kungälv 6 
kronor dyrare per portion jämfört med Göteborg. När det gäller övernattning i skolsal är 
prisskillnaden 10 kronor till Göteborgs favör. Sammantaget är det 270 000 kr billigare att 
arrangera cupen i Göteborg i stället för i Kungälv. Idrottsrådet har inget förslag utan vill 
bara föra den här kunskapen vidare.  
 
Katarina Vallström meddelade att förhandlingar med KHK sker i slutet av denna vecka.  
 

12. Kommande möten 
5/4, 28/6, 16/8, 27/9 
 

13. Inga andra frågor förekom och ordföranden tackade ledamöterna samt avslutade mötet. 
 
 
Vid pennan: Svenåke Berglie 
  
 
 
 


