
Minnesanteckningar Idrottsrådets möte 2020-01-20 
 
Plats: Stadshuset, Västra Porten 
Närvarande:  
Idrottsrådet: Torbjörn Falk, Ken Gunnesson, Anna-Karin Larsson, Hans Sjöström, Göran Svensson, 
Seppo Vaihela, Svenåke Berglie 
Politiken: Gun-Marie Daun, Anna Vedin (delvis) 
Fritid: Haleh Lindqvist (delvis), Åsa Berglie (delvis), Karolina Tolic (delvis), Andreas Sjunnesson, 
Katarina Vallström 
 
 
1. Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Dagens möte tar upp projekt 

”Hallarena” samt styrdokumentet ”Riktlinjer för stöd till fritidsföreningar med barn- och 
ungdomsverksamhet”. 

  
2. Föreslagen agenda godkändes. 
 
3. Hallarena, Yttern 

Haleh Lindqvist informerade om den senaste utvecklingen i projekt ”Hallarena på Yttern” samt 
beskrev tidplanen för beslutsfattandet. Samtal med skateföreningen har ägt rum. Tennisklubben, 
som idag äger sin anläggning på mark med tomträtt, återstår att ha samtal med. Detaljplanen för 
Yttern måste ändras och detta arbete har inletts. Bilaga som visar tidplanen för beslut bifogas. 
 
Idrottsrådet stöttar projektet och tycker det vore fantastiskt om det går i lås. Många frågor 
återstår att lösa. 
 
Gun-Marie Daun redogjorde för sitt partis preliminära syn på projektet. 
 

4. Styrdokumentet ”Riktlinjer för stöd till fritidsföreningar med barn- och ungdomsverksamhet” 
 

1. Förvaltningen har fått i uppdrag att se över styrdokumentet för föreningsbidrag. Arbetet 
kommer att ske i dialog med Idrottsrådet. Politiskt beslut beräknas fattas i december 
2020. 
 
Idrottsrådet har i ett separat möte med föreningarnas representanter behandlat 
kostnadsbilden för idrottsföreningarna. I en rapport till mötet skriver Idrottsrådet att 
”kommunens utgångpunkt vid bestämmandet av taxor, arrenden, hyror, driftsbidrag, etc. 
skall vara vad idrottsföreningarna har råd med för att kunna driva och utveckla sin 
verksamhet. Därvid skall samtliga kostnadsposter beaktas och vägas samman.” 
 

2. LOK-stöd. 
LOK-stödet i Kungälv för ungdomar 7–20 år är 9 kronor per aktivitet. Definitionen av 
godkänd aktivitet är densamma som RF använder, men RF ger bidrag till ungdomar i 
åldern 7–25 år. Totala budgeten för bidraget är 2,9 miljoner kronor per år. För individer 
med funktionsvariationer finns inga åldersbegränsningar. LOK-stödet är lika stort för 
flickor och pojkar. 
 
Andreas Sjunnesson presenterade en marknadsundersökning bland kommuner som 
visade att reglerna ser rätt olika ut.   
 



Mötet diskuterade möjligheterna att differentiera LOK-stödet med hänsyn till olika 
sociala parametrar. Idrottsrådet avråder från denna typ av differentiering. Det är mycket 
svårt att få precision och rättvisa i en sådan styrning. 
 

3. Driftsbidrag 
Driftsbidraget är till för att stödja föreningar som använder egna anläggningar eller hyr 
privata anläggningar. Budgeten för driftsbidraget är 1,4 miljoner kronor. Vid den senaste 
ändringen sattes ett tak per bidrag på 100 000 kronor per år. Denna förändring har 
skapat problem för flera föreningar. 
 
Idrottsrådet anser att en översyn av bidragsreglerna är nödvändig och att fördelningen 
av kommunens resurser för idrottsanläggningar måste fördelas rättvist oavsett vem som 
äger dem. 
 
Ken Gunnesson lyfte frågan om de serviceavtal som en del föreningar har för att sköta 
delar av kommunala anläggningar. Dessa måste också vägas in när driftsbidragen 
värderas. 
  

4. Reklam- och marknadsbidrag  
Mötet konstaterade att syftet med detta bidrag är oklart. Om kommunen avser att stödja 
verksamheter som stärker varumärket Kungälv i Göteborgsregionen och Sverige måste 
man värdera reklamvärdet av aktuell idrott eller förening. Jämförelse gjordes med om 
Kungälv skulle få en förening i fotbollens ”Superetta”, ett reklamvärde som vida 
överstiger många andra sporter som uppträder i sportens första division. Slutsatsen är 
att sportens värde som sådan måste värderas om den stärker kommunens varumärke 
eller ej.  
 
Det ifrågasattes om detta är ett föreningsstöd som skall vara med i detta styrdokument. 
    

5. Utvecklings- och Investeringsstöd för idrottsverksamhet 
Ett stöd som skall underlätta för föreningar att bygga, bygga ut, underhålla, m.m. egna 
anläggningar. Det är inte känt om detta bidrag använts någon gång. 
 
Idrottsrådet anser att kommunen bör aktualisera denna typ av bidrag. Det är ett sätt att 
stimulera föreningarna till att själva investera i anläggningar och det finns flera skäl till 
detta. En idrottsförening har tillgång till finansieringskällor som kommunen inte har. 
Lagen om offentlig upphandling gäller inte föreningen, man kan hitta kostnadseffektivare 
leverantörer. Föreningen och föreningens sponsorer kan sätta in eget arbete i 
investeringen. Kommunen slipper framtida underhåll och service. 

 
5. Möten med Idrottsrådet 

Möten med Idrottsrådet fram till nästa idrottskonferens 
16 mars 
18 maj 
7 september 
 

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

 
 



      Bilaga 

 


