
Minnesanteckningar Idrottsrådets möte 2020-03-16    
 
Plats: Stadshuset, Västra Porten 
Närvarande:  
Idrottsrådet: Anna-Karin Larsson, Hans Sjöström, Göran Svensson, Svenåke Berglie 
Politiken: Gun-Marie Daun, Matilda Jansson, Anna Vedin (delvis) 
Fritid: Andreas Sjunnesson, Katarina Vallström 
 
 
1. Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  
 
2. Föreslagen agenda godkändes. 

 
3. Uppföljning av tidigare minnesanteckningar  

1. Idrottsskolan 
Det finns ett beslut att genomföra en enkät bland föräldrar och barn om vilken erfarenhet 
man har av idrottsskolan och vad den ger. Idrottsrådet saknar medel för att genomföra detta 
själv. Frågan har lyfts med förvaltningen. Andreas Sjunnesson har tagit upp frågan med 
Bildning och Lärande. Ett alternativ som diskuterats är att hitta en student som vill göra ett 
examensarbete eller annan uppsats som täcker vårt behov. Förvaltningen återkommer. 

2. Faktainsamling och analyser 
Idrottsrådet har beslutat att uppdatera analysen av kommunens kostnader för idrotten inkl. 
subventionerade anläggningar. Idrottsrådet genomför analysen (Ken Gunnesson och Svenåke 
Berglie) men behöver material och svar på en del frågor. Frågan har lyfts med förvaltningen. 
Andreas Sjunnesson skickar över material. 
 

4. Frågor rörande pågående Corona-pandemi. 
1. Idrottsskolan stoppades av KHK i samråd med Idrottsrådet torsdagen 12/3 baserat på 

rekommendationer från RF gällande ungdomsidrotten generellt. RF har kommit med ett 
nytt uttalande där man anser att ungdomsidrotten skall fortsätta sitt tränande. 
Idrottsrådet beslutade därför att ge KHK i uppdrag att fortsätta driva Idrottsskolan enligt 
det schema som gäller för terminen. Svenåke Berglie informerar KHK om beslutet samt 
fick av Idrottsrådet uppdraget att följa RF:s rekommendationer och rapportera till 
Idrottsrådet. 

2. Corona-pandemin och de restriktioner som regering, riksdag och myndigheter beslutat 
om påverkar idrottsrörelsen i allra högsta grad. För en del föreningar kan det bli mycket 
stora inkomsttapp, så stora att föreningens existens kan stå på spel. Idrottsrådet tog upp 
problemet och bad kommunen att överväga vilka lösningar som skulle kunna bli aktuella 
för att förhindra att livskraftiga föreningar går omkull. 
 
Anna Vedin beskrev situationen för kommunen och att man i rådande läge måste 
prioritera de lagstadgade verksamheterna, skola, vård och omsorg. Idrottsrådet har 
naturligtvis full förståelse för detta, men om man är informerad om ett tänkbart 
kommande problem, är det lättare att upptäcka möjliga lösningar under resans gång. 

 
5. Idrottskonferensen – lägesrapport 

Arbetsgruppen (Anna-Karin Larsson, Ken Gunnesson och Lennart Hallgren) informerade om att 
datumet är satt till 10/10 och att lokalen på Nordiska Folkhögskolan är bokad. Information till 
föreningarna (Save the date) skickas ut inom kort (Katarina Vallström). Arbetsgruppen arbetar nu 
med programmet som bl.a. kan innehålla områden som ”Samsynsavtal”, ”Hur håller man 
ungdomar kvar i idrotten?”, ”Idrottspolitisk plan”, m.m. Arbetsgruppen planerar för någon typ av 
grupparbete under seminariet, något som mötet också underströk vikten av. 



6. Idrottspolitisk plan, förvaltningens uppdrag KS 2019/1577 
Förvaltningen har fått ett uppdrag av KS att utveckla det idrottspolitiska programmet beslutat av 
KF till en idrottspolitisk plan. Andreas Sjunnesson redogjorde för förvaltningens arbete, som har 
sin utgångspunkt i det idrottspolitiska program som Beredningen arbetat fram. Programmet skall 
omvandlas till en plan som visar vad som skall göras, när detta skall ske och vem som är ansvarig. 
RF/SISU:s strategier skall också arbetas in i planen. Idrottsrådet kommer dels att få möjlighet att 
genomföra en beslutad workshop tillsammans med idrottsföreningarna samt i övrigt lägga 
synpunkter på den plan som växer fram. (Bilaga: Från Idrottspolitiskt program till Idrottspolitiska 
plan) 
 
Idrottsrådet beslutar att Seppo Vaihela och Torbjörn Falk representerar Idrottsrådet i projektet 
”Idrottspolitisk plan”. Arbetsgruppen presenterar förslag till skrivningar i Idrottsrådet.  
 
Idrottsrådet beslutade att Seppo Vaihela kontaktar Andreas Sjunnesson så snart som möjligt. 

 
7. Styrdokument ”Riktlinjer för stöd till fritidsföreningar med barn- och ungdomsverksamhet”  

Idrottsrådet har lämnat synpunkter på styrdokumentet. Andreas Sjunnesson presenterade en 
analys av driftsbidrag/anläggningsbidrag i utvalda kommuner (Bilaga: Lokal- och anläggningsstöd) 
Enligt tidplanen skall förslag på styrdokument presenteras under våren samt därefter gå ut på 
remiss. Sannolikt kommer styrdokumentet att fokusera på hur vi får ännu mera aktivitet i 
idrotten. Styrdokumentet kommer också att behöva anpassas till rambudgetdirektivet. 

 
8. Rapport Fritid 

Gräset på Skarpe Nord läggs på 27 - 28 mars. Personalen har gått över på sommarschema. 
 
Inbrott resp. skadegörelse på Skarpe Nord och Yttern. 
 

9. Roddklubben 
Roddklubben har hittills i år haft fyra översvämningar i sina lokaler. Byggnaderna har tagit 
allvarlig skada. Skulle klubben inte längre kunna använda byggnaderna återstår bara nedläggning 
av verksamheten. Rodd- och kanotklubbarna avser att själva finansiera investeringen i nya 
byggnader. För att kunna få bidrag och finansiering för nya byggnader behöver Roddklubben och 
Kanotklubben markanvändningsavtal på 10 resp. 15 år.  
 
Projektet har gått i stå. Ett antal möten med Statens Fastighetsverk och Kommunen har ställts in. 
Ett problem är att avtalet mellan Statens Fastighetsverk och Kungälvs Kommun löper fram till 
2022. Avtalet skall omförhandlas, men för roddklubben måste frågan lösas innan dess. 
 
Anna Vedin tog emot informationen och försäkrade att frågan är på agendan. 

. 
10. Möten med Idrottsrådet 

Möten med Idrottsrådet fram till nästa idrottskonferens 
18 maj 
7 september 
 
Svenåke Berglie utreder om ovan nämnda datum kolliderar med möten i den politiska 
organisationen. I så fall måste vi ändra Idrottsrådets möten. 
 

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


