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Minnesanteckningar Idrottsrådets möte 2022-09-27   

 
Plats: Stadshuset 
 
Närvarande:  
Idrottsrådet: Anna-Karin Larsson, Seppo Vaihela, Hans Sjöström, Louise Olsson, Ken 
Gunnesson, Svenåke Berglie 
Politiker: Gun-Marie Daun, Matilda Jansson 
Förvaltningen: Haleh Lindqvist, Helena Tellberg, Jan Eklund, Katarina Vallström, Rebecka 
Johansson 
 
1. Mötets öppnande 

Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  
 

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

3. Idrottskonferensen 22/10  
Konferensen äger rum i Friskis och Svettis lokaler i Rollsbo. Programmet ser ut på 

följande sätt. 

 

1. 08:00-08:45   Kaffe och mingel  
2. 08:45-09:00   Presentation från Idrottsrådet  
3. 09:00-09:50   Kungälv som idrottskommun - Kommunens politiker 
4. 09:50-10:15   Samsynsavtal – en tillbakablick och signering av nya föreningar 
5. 10:15-10:45   Kaffe, te, förfriskningar och fika  
6. 10:45-12:15   Tema: Inkludering av barn och unga i meningsfulla fritidsaktiviteter. 

Kommunstyrelsen har gett förvaltningen ett uppdrag att ta fram en plan för 
inkludering av barn och unga i meningsfulla fritidsaktiviteter tillsammans med 
föreningslivet. 

- Bakgrund inledning  
- Presentation och information av genomförd swot-analys 
- Diskussion 

7. 12.15-12.45    Läget i anläggningsprojekten  
8. 12:45-13:00    Val av idrottsråd 2022  
9. 13:00-              Avslutning  
10. 13:15               Friskis & Svettis bjuder på litet motionspass 
 

Punkten ”Kungälv som idrottskommun” brukar innehålla presentationer från Presidiet. 

En inbjudan skickas till Miguel Odhner, Anders Holmensköld och Elisabeth Mattsson. 

 

Temat är i år projektet ”Inkludering av barn och unga i meningsfulla fritidsaktiviteter”. 

Punkten kommer att innehålla presentation av genomförd work-shop samt diskussion i 

grupper. Projektet har initierats av Kommunstyrelsen och Idrottsrådet avser att be 

Miguel Odhner att inleda programpunkten och ge en bakgrund. 
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Haleh Lindqvist tar hand om punkten ”Läget i anläggningsprojekten” och meddelar vem 

eller vilka som gör presentationen. 

 

En första inbjudan har skickats ut till föreningarna m.fl. och Katarina Vallström skickar nu 

ut den kompletta inbjudan. 

 

4. Anläggningsprojekt och idrott, en jämförelse med Uddevalla kommun 
Idrottsrådet redogjorde för en artikelserie i tidningen Bohusläningen där man lyft upp ett 
antal idrottsföreningar och deras behov av anläggningar. Man bad samtidigt de politiska 
partierna att berätta hur man vill lösa problemen. Idrottsrådet har undersökt vad vi kan 
lära av projekten i Uddevalla. 
 

- Flera föreningar har fått avstå tävlings- och träningsytor när det ordinarie 
anläggningen byggs om. Ersättningsytorna har in en del fall inte haft de 
mått som krävs eller haft tillräckligt med belysning. Kungälvs inriktning att 
inga lokaler skall rivas förrän de nya står färdiga känns mycket klok. 

- Uddevalla har en stor elitförening inom friidrott (Hälle) som saknar en del 
ytor utomhus för att fullt ut kunna satsa på breddidrotten. Påminner en del 
om de problem vi har i Kungälv och ett erfarenhetsutbyte kan var på sin 
plats. 

- Uddevalla har kommit längre än Kungälv inom parasport. 2017 bildade man 
Uddevalla open parasport med 27 klubbar och organisationer anslutna. 
Föreningen och kommunen har satsat 500 000 kr var samt gjort ett IOP där 
en nyanställd idrottskonsulent skall driva verksamheten framåt. Långsiktigt 
hoppas man på en idrottshall anpassad för parasport. Det här initiativet är 
värt att titta närmare på. 

- Uddevalla Gymnastik och Parkour verkar i en idrottshall där man anpassat 
hallen så att föreningen slipper dra fram utrustning varje gång. I framtiden 
hoppas man på en egen hall för gymnastiken. Det kan vara intressant att se 
hur man löst hallfrågan i Uddevalla. 

- Uddevallapartiet är ett politiskt parti som på eget initiativ tog kontakt med 
kommunen och Idrottsrådet för att höra hur vi jobbar med dessa frågor i 
Kungälv. I artikeln föreslår Uddevallapartiet ”ett föreningsråd där idrotten 
och kommunen träffas för att utveckla ungdomsidrotten i Uddevalla”. 

  
5. Information från Fritid 

Katarina Vallström och Jan Eklund redogjorde för aktuella frågor inom Fritid. 
Presentationen bifogas. 

• Idrottspolitiska planen är klar och beslutad. Planen gäller åren 2022 – 2023. 
Anledningen till att den upphör att gälla redan 2023 är att den skall samordnas med 
den kulturpolitiska planen. Idrottspoltiska planen skulle kunna vara en punkt på 
Idrottskonferensen. Det är nu viktigt att planens genomförande mäts och följs upp.  

• LOK-stödet för våren 2022 utbetalades 2 september. Summa LOK-stöd blev 2 143 846 
kronor. Genom politiska beslut har LOK-stödet ökat och är nästa år 5 820 000 kronor. 

• Anläggningar: 
o Friluftsbaden stängs. Satsar på att förbättra anläggningarna med fokus på 

några platser per år. I år har man satsat på Rörtången och Marstrand. 
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o Den nya idrottshallen i Kärna är tagen i drift. I Mimershallen har förbättringar 
gjorts på ljudanläggningen. 

o På Yttern kommer A-planen att få konstgräs, ett projekt som beräknas vara 
färdigt i vår. Munkegärdeplanen är öppen för träning. 5 av 6 belysningsmaster 
är klara. På Lunnevi är det problem att få gräsplanen spelbar. Diskussion med 
leverantörern pågår. Nytt konstgräs på Kongevi. 

o Oasen Sim och Is har varit stängd sex veckor för underhåll. 
6. Haleh Lindqvist informerade om att förvaltningen på uppdrag utreder hur kommunen 

skall kunna sänka energikostnaderna. Bl.a. kartlägger man hur stor förbrukning man har 
per enhet, anläggning eller byggnad samt vilka åtgärder som kan vidtasom det krävs 
ransonering. Samarbete över kommungränserna är också något man utreder. 

7. På direkt fråga från Idottsrådet meddelade kommunens representanter att i stödet till 
idrotten är fokus är på breddidrott och att detta också är enligt kommunallagens 
intentioner. 
 

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


