Minnesanteckningar Idrottsrådets möte 2020-09-28
Plats: Stadshuset, Verkstaden plan 5
Närvarande:
Idrottsrådet: Torbjörn Falk, Ken Gunnesson, Anna-Karin Larsson, Hans Sjöström, Göran
Svensson, Svenåke Berglie
Politiker: Anna Vedin och Susanne Jönsson (separat möte), Gun-Marie Daun, Matilda
Jansson
Förvaltningen: Mikael Ahlgren, Haleh Lindqvist, Katarina Vallström
SISU: Lennart Hallgren

1. Mötets öppnande
Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna till det första mötet efter det att
Corona-pandemins restriktioner infördes.
2. Godkännande av agendan
Föreslagen agenda godkändes. Två övriga frågor noterades, Kungälvs Lyftarklubb och
Kungälvs Roddklubb.
3. Datum för möten under 2020 – 2021
Mötet beslutade att ordinarie möten med Idrottsrådet är varannan månad fram till nästa
Idrottskonferens i oktober 2021 och med datum enligt nedan.
2020
25/11
2021
27/1
24/3
26/5
25/8
Mötena äger rum 17 - 19 i Stadshuset i lokal som meddelas i varje kallelse.
4. Idrottskonferensen
Idrottsrådet har beslutat att flytta Idrottskonferensen ett år framåt. Konferensen var
bestämd till 10/10 2020 och lokal bokad på Nordiska Folkhögskolan. Det bedömdes som
osannolikt att restriktionerna avseende pandemin skulle vara avslutade vid denna
tidpunkt. Konferensen har i regel fler än 50 deltagare. Idrottsrådet konstaterade också
att inga stadgar eller andra regelverk bestämmer tidpunkten för konferensen samt att
Idrottsrådet äger frågan.
Idrottsrådet beslutade att flytta Idrottskonferensen ett år framåt till 16 oktober 2021.
Konferensen kommer därmed in i det tidsmässiga mönster den haft sedan starten.
Katarina Vallström bokar lokal på Nordiska Folkhögskolan.
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Idrottsrådet konstaterar också att behov av informationsinsatser mot föreningarna kan
uppkomma under den kommande 12-månadersperioden, men att vi får bestämma från
gång till gång hur detta behov skall tillfredsställas.
5. Idrottsskolan
Kungälvs Handbollsklubb, som driver Idrottsskolan på uppdrag av Idrottsrådet, redovisar
för läsåret HT2019 – VT2020 följande.
Antal deltagande elever
- Tvåor 110 st.
- Treor 49 st.
Deltagande föreningar:
- Kungälvs Handbollsklubb
- Kungälvs volleyboll
- IBK Kungälv innebandyklubb
- Kungälvs Bordtennisklubb
- IFK Kungälv Bandy
- Chikara Självförsvar
- Kungälvs Bowlingklubb
- Kungälvs Kulturskola, dans
- Gullbringa Golf
Antal lektioner: För treorna genomfördes samtliga 48 lektioner. För tvåorna
genomfördes 57 lektioner. 19 lektioner ställdes in pga. pandemin.
Efter mötet har vi fått följande ekonomiska redovisning.
Intäkter
Ersättning från kommunen: 150 000 kr
Avgifter från eleverna: 400 kr x 159 = 63 600 kr
Totala intäkter: 213 600 kr
Kostnader
Ersättning KHK 50 000 kr
Uppstartsmöte: 1500 kr
T-shirt till alla barn: 22 500 kr
Tryck på T-shirt: 9 620 kr
Utbetalt till deltagande föreningar: 118 200 kr
Totala kostnader: 201 820
Differens: 11 780 (kvar att analysera)
6. Samsynsavtal
Lennart Hallgren redogjorde för utvecklingen beträffande s.k. samsynsavtal.
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Samsynsavtalen grundar sig på barnkonventionen. I Göteborg har tre förbund; fotboll,
innebandy och ishockey, skrivit ett avtal. Huvudsäsongen är 6 månader lång, juli är en fri
månad. Nästa steg är att föreningarna skriver på.
För Kungälvs Kommun finns nu ett utkast till avtal. Detta har distribuerats till alla före
mötet. Det följer upplägget i göteborgsavtalet.
Mötet tog upp frågor som
1. Hur får vi med alla föreningar?
2. Hur når vi föräldrarna?
3. Öppet hus för idrotten vår och höst?
4. Extra bidrag om man ansluter sig till samsynsavtalet?
5. Digitalt möte för att informera?
Beslutades att Samsynsavtal och Barnkonventionen tas upp vid nästa möte. Anna-Karin
Larsson, Lennart Hallgren och Katarina Vallström förbereder.
7. Information från Fritid
LOK-stödet har utbetalats
LOK-stödet har utbetalats. Fem föreningar ansökte om att få LOK-stödet utbetalat
tidigare och enligt 2019 års siffror. Alla föreningar har fått utbetalt 2019 års LOK-stöd om
detta är högre än våren 2020. Därför är totalt utbetalt LOK-stöd högre även om antalet
LOK-aktiviteter sjönk jämfört med 2019. Det var framförallt inomhussporterna som
stängde ner delar av verksamheten.
Nytt boknings- och bidragssystem
SKR har i ett projekt handlat upp fyra stycken boknings- och bidragssystem som kan
avropas av intresserade kommuner. Kungälvs Kommun avser göra detta.
Bokningssystemet har många fördelar jämfört med dagens rutiner. Betalning kan ske via
e-leg och man kan boka tider även som privatperson. Det blir enklare att söka bidrag och
beslut om bidrag kan också lämnas via systemet.
Sparråshallen
Sparråshallen används igen. Futsal växer, 11 lag är igång.
Enkät till föreningarna om Corona
44 svar har inkommit så här långt. Omfattar alla föreningar, inte bara idrotten.
Skarpe Nord
Gräset tas bort i veckan. Skrubberanläggningen färdig nästa år.
Oasen
8 veckors stopp planeras. NÄR?
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8. 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. 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 att få möjlighet att genomföra en workshop tillsammans med
idrottsföreningarna samt i övrigt lägga synpunkter på den plan som växer fram. Seppo
Vaihela och Torbjörn Falk är ansvariga för genomförandet.
9. Styrdokument ”Riktlinjer för stöd till fritidsföreningar med barn- och
ungdomsverksamhet”
Idrottsrådet har lämnat synpunkter på det senaste utkastet till styrdokument. På fråga
meddelades att det finns möjligheter att inkomma med ytterligare synpunkter.
Utformningen av driftsbidraget kan vara negativt för föreningar med egna anläggningar
men begränsningar i hur många ungdomar som praktiskt kan utnyttja anläggningen. Det
konstaterades också att förslaget avser ungdomar 7 - 20 år i de fall åldersgrupp är
styrande.
Folkhälsorådet och Kulturrådet kommer att ge synpunkter på styrdokumentet. Enligt
nuvarande tidplan skall styrdokumentet tas upp för beslut så att det kan gälla från 1
januari 2021.
10. Coronapandemin
Kommunen gav föreningarna en eloge hur man tacklat problemen under Corona
pandemin, men också hjälpt till t.ex. vid matdistribution.
11. Anläggningar
Förvaltningen har presenterat läget i projekt ”Hallarena” samt haft diskussion med
Idrottsrådet hur rådet kan stötta processen när man nu skall förankra förslaget hos
berörda idrottsföreningar. Beslut har fattats om följande arbetsmodell.
1. Informationsmöte med ordförandena för alla berörda idrottsföreningar. Syfte: Att ge
idrotten en beskrivning av förvaltningens uppdrag, nuläge i projektet samt
kommande steg i förankringsmodellen. Mötet hålls 15/10 18-20 i närvaro av
Förvaltningen, Presidiet och Idrottsrådet.
2. Workshop. Syfte: Att få en gemensam syn på vad vi vill uppnå, en gemensam
värdegrund och en plan för hur projektet skall genomföras. Avslutas med ett
”kontrakt”. Genomförande: november – december 2020. Deltagare: Berörda
idrottsföreningar genom ordförande eller annan representant. Genomförare:
Idrottsrådet plus ledare för workshop. Ansvarig inom Idrottsrådet: Seppo Vaihela.
3. Dialog i kluster (idrottsföreningar som använder samma typ av anläggning). Syfte:
Behov, detaljer i anläggningarna, identifiera bra kompetens till projektet. Princip:
”vad vi behöver” inte ”vad vi vill ha”. Genomförande december 2020 – januari 2021.
Ansvarig: Idrottsrådet genom olika representanter. Tar fram idrottsföreningar och
kluster: Idrottsrådet genom Anna-Karin Larsson. Förslag till ramverk för dialog: AnnaKarin Larsson och Torbjörn Falk.
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Haleh Lindqvist betonade vikten av samsyn när det gäller utformningen och användandet
av lokalerna i hallarenan. De slutgiltiga besluten tas av politiken. Förvaltningen har
fortsatt att arbeta med projektet även under pandemin.
12. Nästa möte
25/11, 17-19
13. Inga andra frågor förekom och ordföranden tackade ledamöterna samt avslutade mötet.
Vid pennan
Svenåke Berglie
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