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Minnesanteckningar Idrottsrådets möte 2022-04-05   

 
Plats: Stadshuset, Verkstaden 
 
Närvarande:  
Idrottsrådet: Anna-Karin Larsson, Hans Sjöström, Seppo Vaihela, Louise Olsson, Svenåke 
Berglie 
Politiker: Ingela Rossi, Anna Vedin, 
Förvaltningen: Haleh Lindqvist, Helena Tellberg, Gabriella Banehag, Jan Eklund, Katarina 
Vallström, Lennart Hallgren 
 
1. Mötets öppnande 

Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Konstaterades att detta var 
första fysiska mötet sedan pandemin startade. 
 

2. Godkännande av agendan 
Föreslagen agenda godkändes inklusive att antal övriga frågor.   
 

3. Avrapportering Idrottsrådets möten med ”Hälsofrämjande förebyggande enheten, 
Trygghet och Stöd” samt TUM. 
Idrottsrådet redovisade två möten man haft med avdelningarna ”Hälsofrämjande 
förebyggande enheten, Trygghet och Stöd” och ”Trygga Ungdomsmiljöer”. Efter 
ömsesidiga presentationer diskuterades synergier mellan avdelningarna och 
Idrottsrådet.  
 
”Hälsofrämjande förebyggande enheten” har fokus på fysisk aktivitet för seniorer. En 
möjlighet vore att starta en verksamhet liknande Idrottsskolan. D.v.s. låta äldre prova på 
olika idrotter under ledning av föreningarna.  
 
Följande uppslag för TUM/Idrottsrådet noterades. 

• Arena Yttern skall vara en mötesplats för alla. Hur inkluderar man den grupp som 
TUM arbetar med?  

• Många föräldrar utan eget idrottsintresse utgör inga förebilder för sina barn. 
”Idrottsmässa” eller workshop för att visa vilka möjligheter som finns. 

• Konstaterades att många idrotter blivit dyra att utöva 
 
4. Idrottsskolan  

Efter diskussion i Idrottsrådet och samråd med Ingela Rossi, Anna Vedin, Johan Sjöholm 
och Katarina Vallström samt Kungälvs Handbollsklubb presenterades följande förslag. 
 
Samarbetet mellan Kommunen och utföraren, för närvarande Kungälvs Handbollsklubb, 
sker utan Idrottsrådet som mellanhand. Idrottsrådet har kvar en controllerfunktion.  
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Långsiktig finansiering 
Kommunen skriver femårigt avtal med KHK. 

- Ersättningen till KHK för marknadsföring, rekrytering av idrotter/föreningar, 
administration av skolan: 100 000 kr per år. Har varit 50 000 kronor de senaste 
sju åren. Under tiden har skolan växt till 180 elever per läsår (2019) 

- Kommunen betalar fakturorna för rörliga kostnader t.ex. tröjor, hemsida, 
milersättning, broschyrer, m.m. En fördel är att kommunen kan dra av ingående 
moms. 

- Anmälningsavgiften på 400 kr per elev och läsår kvarstår. Faktureras av KHK, men 
pengarna tillfaller Kommunen. Totalt 16 timmar träning under ett helt läsår. 

- Varje deltagande förening erhåller ett fast belopp, 15 000 kr per läsår och 
fullföljda träningstillfällen. Tidigare har beloppet varierat mellan 10 000 och 
13 000 kronor. 

-  
Återstart av Idrottsskolan 
Idrottsskolan har lidit svårt av pandemin. I en del fall har föreningarna inte kunnat 
genomföra planerad utbildning. KHK har inte varit i skolorna för marknadsföring på två 
år. Man har helt enkelt inte fått komma in. En extra satsning för att få en ordentlig 
återstart av Idrottsskolan är på sin plats.  
 
Detta sker genom marknadsföring som genomförs av personer som tas in för projektet. 
Bearbetning sker genom  

- Facebook eller andra sociala medier 
- Att man får möjlighet att träffa alla klasser flera gånger och kunna dels informera, 

dels svara på frågor. Tillgänglig tid vid skolorna är 9 – 11 och man klarar 1 – 2 
skolor per dag.  

- Överlämnar broschyrer vid mötena i skolan. 
 
Ansökan av medel för detta projekt görs till SISU. 
 
Idrottsrådet har lämnat över förslaget till Förvaltningen. 
 
Mötet diskuterade Idrottsskolan och konstaterade bl.a. att det är få idrottsföreningar i 
kommunen som klarar att driva skolan, man måste ha ett någorlunda stort kansli. En 
senioridrottsskola är en bra idé och borde prövas. 
 

5. Information från Fritid 
Jan Eklund redogjorde för pågående aktiviteter. 

1. Konstgräset på Skarpe Nord flyttas till Munkegärde. Beräknas vara klart vecka 21. 
Möten har hållits med berörda föreningar. Lennart Hallgren påpekade att Skarpe 
Nord som fotbollsplan har större betydelse än man tror och att flytten innebär att 
en del föreningar tappar tider. Kommunen är medveten om detta och har tagit 
fram olika alternativ för att lösa problemet.  

2. Man arbetar med att göra ordning gräsytor för fotbollen samt byter en del 
målställningar. 

3. 2,5 km spåret i Fontin är något försenat.  
4. Arbetet med att sätta ut bryggor på badplatserna påbörjas inom kort. 
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5. Skarpe Nord 
i. Beslut att inte längre lägga ut konstgräs på Skarpe Nord är taget.  

ii. Läggning och bortplockning av konstgräset har slitit på rörsystemet. I 
vinter fick man rörbrott. Dessutom stannade två av kompressorerna och 
stod stilla i fem timmar. Två matcher fick flyttas till annan arena. 

iii. Något som också skapade problem var brist på kylmedel. Kungälv har valt 
ett miljömässigt bra medel, men detta är det också längre leveranstid på 
än standardmedlet. För att inte få problem har kommunen ökat lagret av 
kylmedel. 

6. Helena Tellberg och Gabriella Banehag redogjorde för Fritidsavdelningens 
organisation och kommunikationsvägar. All kommunikation mellan föreningarna 
och Fritid kommer att gå mellan Kundcenter och ordförande i föreningarna. 

 
7. Ytterligare information från Idrottsrådet beträffande problemet på Skarpe Nord:  

Verksamheten stod helt stilla i nio dagar med inställda träningar och matcher som 
följd. Efter driftsättning påverkades anläggningen negativt av luft i systemet, 
vilket ledde till inskränkningar i träningstider på eftermiddagarna, matchtider mitt 
på dagen på helgerna och inställd allmänhetens åkning. Två elitmatcher fick 
flyttas, med mycket kort varsel, till Ale arena.  

 
6. Idrottskonferensen 2022  

Konferensen genomförs på Friskis & Svettis på Rollsbo i en lokal lämplig för 60 personer. 
Skulle det bli fler deltagare finns annan lämplig lokal, men stolar måste hyras. Kostnaden 
inklusive smörgås och kaffe före konferensen, fika i samband med paus samt lokal 
beräknas preliminärt till 21 000 kronor plus moms. Förra konferensen på Nordiska 
Folkhögskolan kostade 28 000 kronor exklusive moms. 

 
Idrottsrådet ser gärna att fler konferenser kan hållas på idrottsanläggningar i Kungälv. 
 

7. Behov av en policy när det gäller övernattning i kommunens skolor och idrottshallar samt 
prissättning vid stora idrottstävlingar och andra evenemang. 

 
Inkvartering i kommunens lokaler 
Från Marstrands Segelsällskap har vi fått information om ett problem som uppstått 
under planeringen av OK-jolle VM senare i år. Ledningen för seglingstävlingen hade tänkt 
att inkvartera en del av deltagarna i skol- eller gymnastiksalar, något som är vanligt vid 
olika typer av idrottstävlingar. Skälet är naturligtvis att hålla kostnader nere för de 
tävlande, något som dessutom kan locka fler att delta.  
 
Efter utredning har kommunen emellertid meddelat att man inte kan upplåta sina lokaler 
eftersom det här är ett arrangemang som riktar sig till vuxna och det anses finnas en 
konkurrensutsatt marknad för denna typ av uthyrning. Haleh Lindqvist redogjorde för 
slutsatserna i utredningen och varför kommunens beslut ser ut som det gör.  
 
Idrottsrådet råder kommunen att se över regeltolkningen än en gång. Regeln spänner 
över ett vidare fält än man tror och påverkar inte bara idrotten utan också 
besöksnäringen negativt.  
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Priser på inkvartering och catering 
Ett annat område där det enligt Idrottsrådet finns behov av en klart uttryckt policy är 
prissättningen på tjänster i form av inkvartering och catering i samband med cuper och 
andra event. En policy skulle underlätta för föreningslivet vid planeringen av olika event 
och också för förvaltningen vid beslutsfattande. 
 

8. Utfrågning av politiska partierna före valet, 25/8, 18 – 21, Mimers Teater 
Kajsa Asp Jonson är klar som moderator. Hon kommer att träffa Idrottsrådet före 
seminariet. Frågor från gruppen ungdomar skulle kunna slussas via Ungdomsfullmäktige. 
Kontaktperson är Thomas Alpner och Idrottsrådet kommer att kontakta honom för att 
diskutera ett upplägg. En möjlighet är också att samla ungdomar före seminariet. 
 
Katarina Vallström har skickat ut en ”save the date” till idrottsföreningarna samt till de 
politiska gruppledarna. Idrottsrådet kommer att gå ut med ytterligare information under 
tiden fram till 25/8.  
 

9. Lokaler för Bågskytteklubben 
Idrottsrådet kontaktar Bågskytteklubben för att få en bild av föreningens situation och 
återkommer vid nästa möte. 
 

10. Idrottspolitiskt program 
För att utveckla beslutad Idrottspolitisk policy till Idrottspolitisk plan hålls en workshop 
26/4.  
 

11. Arena Yttern 
Detaljplanen för området har gått ut på samråd. Beslut om detaljplanen skall fattas i 
december. 
 
Miljöutredningar avseende bl.a. dagvatten, skyddade arter, m.m. pågår. Diskussioner 
fortsätter med berörda idrottsföreningar men också med kulturföreningar, 
seniorföreningar och skolan. Arenan skall vara en mötesplats även för aktiviteter som 
inte har med idrotten att göra.  
 
Kommunens strategi är att bygga arenan i etapper och att utnyttja möjligheten att 
använda koncepthallar vid byggnationen. 
 
Mötet påpekade att alla idrottens behov inte löses genom Arena Yttern. Det byggs 
idrottshallar i kommunens ytterområden. Beträffande friidrottens behov finns olika 
handlingsalternativ. Förhandlingarna med Statens Fastighetsverk avseende 
Fästningsholmen pågår och beräknas vara klara före sommaren. Därmed öppnar det 
möjligheter för roddklubben att lösa sina lokalproblem. 
 

12. Skarpe Nord och framtiden 
Sannolikt är det flera år tills att en arena med tak finns på Yttern. Mötet diskuterade kort 
tänkbara framtida användningar av anläggningen under den isfria tiden. En yta med sand 
eller med en typ av konstgräs som inte kräver maskiner för läggning skulle kunna öppna 
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för spontanidrott eller föreningsidrott för barn och ungdomar. Spontanidrotten är stor 
på Skarpe Nord sommartid, vilket påverkas negativt när gräset saknas. Skolorna i 
närheten, som bedriver idrott på Skarpe Nord, hänvisas att bedriva lektionerna på gruset 
eller på grönytorna i området.  

 

13. Samsynsavtalet 
Anna-Karin Larsson redogjorde för hur projektet drivs vidare. Deltagande föreningar 
träffas under maj månad för att diskutera hur samarbetet flyter. Nya föreningar är 
välkomna att ansluta sig till avtalet, som formellt skrivs under vid idrottskonferensen i 
oktober. 
 

14. Fördelningen av timmar i Oasen (is) 
Hans Sjöström redogjorde för förslag från Kungälvs Hockey angående fördelningen av 
timmar mellan ishockeyn och konståkningen. Ingen konflikt föreligger mellan 
föreningarna, men ishockeyn ser gärna att man sprider föreningens tider över alla dagar i 
veckan. Förslaget har ställts i form av ett öppet brev till Kommunstyrelsen. 
 

15. LOK-aktiviteter 2021 
LOK-aktiviteterna för 2021 jämfört med 2019, alltså före pandemin, pekar på en 
minskning med 28 000 aktiviteter (7,8 %). En genomgång av kommunens föreningar visar 
att en del föreningar minskat sina aktiviteter medan andra har ökat. Mötet frågade sig 
vari skillnaderna ligger. 
 

16. Intresse från andra kommuner 
Två kommuner, Uddevalla och Alingsås, har bett att få information om Idrottsrådets 
verksamhet i Kungälvs Kommun. 

 
17. Kommande möten 

28/6, 16/8, 27/9 
 

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


