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Minnesanteckningar Idrottsrådets möte 2022-06-28   

 
Plats: Stadshuset 
 
Närvarande:  
Idrottsrådet: Anna-Karin Larsson, Hans Sjöström, Seppo Vaihela, Louise Olsson, Torbjörn 
Falk, Svenåke Berglie 
Politiker: Anna Vedin, Gun-Marie Daun, Matilda Jansson, Susanne Jönsson 
Förvaltningen: Haleh Lindqvist, Helena Tellberg, Gabriella Banehag, Jan Eklund, Katarina 
Vallström, Lennart Hallgren 
Kajsa Asp Jonson 
 
1. Mötets öppnande 

Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  
 

2. Godkännande av agendan 
Föreslagen agenda godkändes.   
 

3. Utfrågning av de politiska partierna 25/8 
Moderator på seminariet blir Kajsa Asp Jonson. Programmet skall vara samma som 2018 
där Idrottsrådet inledde, partierna fick tid för en kort presentation och därefter startade 
frågor och diskussion. Mötet beslutade att varje parti får 2–3 minuter för en  
presentation. Idrottsrådets inledande presentation är också kort. 
 

De politiska partiernas gruppledare fick en ”save the date” den 23/3 av Katarina 
Vallström. Beslutades att Idrottsrådet skickar en formell inbjudan till partiernas 
gruppledare. 
 
Föreningarna får också en formell inbjudan från Idrottsrådet. I inbjudan kommer vi att be 
idrottsföreningarna i förväg komma in med frågor eller områden som bör tas upp. Vi 
kommer också att be föreningarna att ta in frågor från sina ungdomsgrupper. 
Idrottsrådet har också varit i kontakt med Thomas Alpner angående Ungdomsfullmäktige 
och frågor därifrån. 
 
Formerna för utfrågningen diskuterades. Förslaget att använda Mentimeter skall 
undersökas liksom frågor via SMS. Frågor via mikrofon skall heller inte uteslutas. Inga 
frågor kan ställas till Förvaltningens representanter.  
 
Information till KP skickas i dagarna samt cirka 14 dagar före evenemanget. 
Förhoppningsvis kan vi nå allmänheten den vägen. Information skall också skickas till 
kommunens kommunikatör.  
 
Idrottsrådet ber Fritid undersöka möjligheten att ha någon typ av förtäring vid 
seminariet, t.ex. när man kommer till lokalen. Däremot vill Idrottsrådet undvika en paus.  
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4. Idrottskonferensen 22/10  
Politikerna tog upp datumet för konferensen. Valet är den 11/9 och processerna efter 
valet är knappast klara vid denna tidpunkt. Idrottsrådet anser dock inte att det är möjligt 
att flytta konferensen till november månad.  
 
Mötet diskuterade flera alternativa inslag och teman för konferensen.  

- Föreningar som varit med i byggnationen av stora projekt och varit drivande. 
Halmstad och Växjö nämndes som sökområden. Beslutades att Idrottsrådet 
kontaktar projektgruppen för Arena Yttern som haft en del kontakter med andra 
kommuner. 

- Kommuner som fått fler ungdomar att idrotta. Vi behöver nya fräscha idéer. 
Idrottsrådet lyssnar med RF. Påpekades från politikerna att processerna efter 
valet gör det svårt att få loss folk från kommuner, åtminstone om det gäller 
politiska beslutsfattare. 

- Projektet ”Ung livsstil” har tidigare varit i Kungälv och har spännande forskning 
inom området ungdomars vägval när det gäller fritid. Idrottsrådet undersöker. 

 
Beslutades att skicka ut en första inbjudan till föreningarna direkt efter sommaren. 
 
 
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.  
 

5. Information från Fritid 
Katarina Vallström presenterade information från fritid. Presentationen bifogas. 
 
Informationen redogör för områdena 

- Nya bokningssystemet Eserve 
- Utbetalning av bidrag under våren 
- Projekt Agora 
- Tidfördelning idrottshallar 
- Idrottsskolan – nytt avtal, ny organisation 
- Idrottspolitisk plan 
- Anläggningsfrågor, skötsel och underhåll  
- Föreningshyror 

 
Fritid påpekade också att Covid ökat i viss utsträckning och att det finns en risk att 
pandemin ökar i omfattning igen. 
 
Beträffande anläggningsfrågor nämndes att 

- Vissa badplatser tillgänglighetsanpassas 
- Gräsyta på Yttern renoveras, bl.a. åtgärdas dräneringen 
- Konstgräset på Munkegärde är klart om 2 veckor.  Blir en yta som är tillgänglig 

året runt, med undantag för snöperioden. Mötet tog upp frågan om 
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omklädningsrum. Det nämndes att man skulle kunna använda 
Munkegärdeskolans faciliteter. 

- Kungälvs Roddklubb får en ny brygga finansierad av Leader-programmet. 
Nuvarande brygga är 25 år gammal. 

- Beträffande Skarpe Nord nämndes att anläggningen bör kunna ha en bra 
verksamhet även under den isfria tiden, nu när fotbollen har flyttat, 
Förutsättningen är att t.ex. konstgräs kan läggas utan tunga maskiner. Fråga 
ställdes till SISU om man kan hjälpa till med idéer. 

- Idrottsrådet tog upp frågan om ökad tid för kungälvsbandyn i Ale Arena och om 
kommunen i sina kontakter kan medverka till detta. Förvaltningen kommer att 
titta på frågan. 

- Bågskytteklubben har behov av en utomhusbana och Idrottsrådet bad 
Förvaltningen att se om man tillsammans med Bokab och föreningen kan hitta en 
lämplig plats för stadigvarande bruk. 

 
6. Samsynsavtalet  

Nästa möte med projektgruppen är i början av september. 12 föreningar har skrivit på 
avtalet. Nästa möjlighet att ansluta sig till överenskommelsen är på Idrottskonferensen 
22/10. 
 

7. Oasen – fördelning av timmar 
Med anledning av KIK:s brev till kommunen angående fördelningen av timmar i Oasen-is 
hålls ett möte 29/6. Rapport kommer vid nästa möte i Idrottsrådet. 
 

8. SISU 
Lennart Hallgren tar över ansvaret för ett nytt geografiskt område inom SISU och X 
ersätter. 
 

9. Kommande möten 
16/8, 27/9 
 

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


