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Minnesanteckningar Idrottsrådets möte 2022-08-16   

 
Plats: Stadshuset 
 
Närvarande:  
Idrottsrådet: Louise Olsson, Ken Gunnesson, Svenåke Berglie 
Politiker: Anna Vedin, Gun-Marie Daun, Ingela Rossi, Susanne Jönsson 
Förvaltningen: Haleh Lindqvist, Helena Tellberg, Katarina Vallström, Rebecka Johansson 
Kajsa Asp Jonson 
 
1. Mötets öppnande 

Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  
 

2. Godkännande av agendan 
Föreslagen agenda godkändes med en övrig fråga.   
 

3. Utfrågning av de politiska partierna 25/8 
Moderatorn Kajsa Asp Jonsson redovisade vilka frågor som så här långt finns på listan. 
Beslutades att moderatorn skickar över en lista med de nu aktuella frågorna till de 
politiska partierna.  
 
Mötet betonade vikten av att det blir en stunsig debatt och det gäller att hitta rätt nivå 
på både frågor och svar eftersom frågorna är komplexa.  
 
Beslutades att inledande presentation får ta högst tre minuter och att svar på frågor få ta 
högst två minuter i anspråk. 
 
Idrottsrådet skickar en påminnelse till de politiska partiernas gruppledare. Fritid låter 
sätta in en annons i KP. Fritid har förutom Mimers Teater beställt  
- 4 mikrofoner 
- 1 headset 
- 1 skärm med datorkabel 
- 8 stolar  
- 1 ståbord 

 
4. Idrottskonferensen 22/10  

Konferensen äger rum i Friskis och Svettis lokaler i Rollsbo. Preliminär kostnad för lokal 

och catering är 21 000 kronor plus moms. 

 

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 
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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. 

- Kommun och/eller föreningar som är aktiva inom parasport 
 

Beslutades att skicka ut en första inbjudan till föreningarna direkt efter sommaren. 
 
5. Information från Fritid 

Helena Tellberg presenterade information från Fritid. 
 

- Yttern- konstgräset är i ordning och spelbart igen 
- Munkedgärde är öppet för träning. Återstår gör lagning av skador på konstgräset, 

installation av granulatsarg, linjering samt placering av beslysningsmasterna. 
- Kungälvs Roddklubb – förhandlingar med Statens Fastighetsverk pågår. 
- Skarpe Nord – Idén med att lägga lätt konstgräs eller grus visade sig inte vara 

möjlig att genomföra. För att klara skolans behov har kommunen gjort i ordning 
två gräsytor vid utebadet. 

- Tider på Ale Arena för Kungälvs föreningar. Dialog pågår. Surte Bandy har inte 
längre något avtal beträffande Ale Arena. 

- Lunnevi idrottsanläggning i Kode. Fortsatt problem att få gräsplanen spelbar. 
Gräsmattan klippt 3 – 4 gånger per vecka. Diskussioner med leverantören pågår. 

 
6. Projekt Arena Yttern  

Ställningstagande till synpunkter inkomna vid samrådet pågår. Leverantör av 
projekteringen av infrastrukturen utsedd. 
 

7. Uthyrning kök, m.m. 
Vid kommande möte med Kommunstyrelsen tas beslut om ett förslag beträffande 
uthyrning av kök och andra faciliteter i samband med tävlingar och cuper för ungdomar. 
Förslaget framgår av underlaget för mötet.  
 

8. Kommande möten 
27/9 
 

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


