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Minnesanteckningar Idrottsrådets möte 2020-11-25    
 

Plats: Digitalt via Teams 
 
Närvarande:  
Idrottsrådet: Torbjörn Falk, Ken Gunnesson, Anna-Karin Larsson, Hans Sjöström, Göran 
Svensson, Seppo Vaihela, Svenåke Berglie 
Politiker: Gun-Marie Daun, Matilda Jansson, Anna Vedin 
Förvaltningen: Mikael Ahlgren 
SISU: Lennart Hallgren 
 
 
1. Mötets öppnande 

Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  
 
2. Godkännande av agendan 

Föreslagen agenda godkändes.  
 

3. Projekt Hallarena 
Workshop 1, effektanalys, genomfördes digitalt 18/11 med 17 föreningar, 20 personer. 
Det digitala seminariet fungerade mycket bra och allt dokumenterades. Resultatet är en 
så kallad ”Effektkarta” som kommer att vara klar under nästa vecka. Effektkartan som 
föreningarna har skapat innehåller cirka 150 önskade effekter av en hallarena. 
 
Workshop 2, värdegrundsfrågor, genomförs 9/12, också digitalt. 
 
Workshop kluster för identifiering av föreningarnas behov genomförs under januari 
2021. Cirka 20 föreningar finns med på bruttolistan. Idrottsrådet räknar med att kunna 
leverera uppgifterna till projektet i början av februari. 
 
Beslutades att Idrottsrådet behöver en road-map för processen i projektet. Rådet 
behöver också veta vilken typ av information projektet i första hand behöver i januari. 
Svenåke Berglie kontaktar kommunledningen. 
 

4. Samsynsavtal 
Lennart Hallgren presenterade Samsynsavtalet, som tagits fram av SISU i samarbete med 
företrädare från föreningar i de största idrotterna i Kungälv, fotboll, hockey, innebandy 
och handboll.  
 
Efter diskussion enades Idrottsrådet om följande. 
1. Målet är första påskrifterna av avtalet och starten på extern marknadsföring vid 

Idrottskonferensen i oktober 2021. 
2. En arbetsgrupp leder genomförandet och består av Lennart Hallgren, Anna-Karin 

Larsson samt representant från Fritid. 
3. Tidplan: 

a. Nov/Dec: Information vid workshops  
b. Jan: Inbjudan till möte i mars går ut i slutet på månaden (påminnelse i feb) 
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c. Mars - Teamsmöte - Alla föreningar bjuds in 
d. April - Dialog i resp. förening 
e. Maj – Återkoppling från förening → JA/NEJ/Osäker 
f. Maj - Fysiskt möte inför påskrift - Dialog kring "hur" 
g. Okt - Påskrift vid Idrottskonferensen 2021 

4. Få det att leva över tid 
a. Idrottsrådet tar ägarskap 
b. Varje förening utser en kontaktperson 
c. Avstämning/dialog alla föreningar - april/maj (Idrottsrådet kallar) - Frågor tas 

med till Idrottskonferensen 
d. Stämmer av hur det efterlevs, årligen på idrottskonferensen 

. 
5. Hyror för idrottsanläggningar 

Problemet ser ut på följande sätt. Hyr föreningen en idrottsanläggning enligt taxan kan 
man i princip hyra hela anläggningen för 100 kr i timmen. En förening som använder en 
idrottshall en hel kväll (6 timmar) betalar 600 kronor. Denna hyra har naturligtvis inget 
med marknadshyra att göra utan är kraftigt subventionerad. Om samma förening 
använder en lokal där man förvarar material, har sitt kansli, etc. och därmed är ensam 
nyttjare av lokalen gäller andra regler. Då vill kommunen, i de fall Idrottsrådet känner till, 
ha s.k. marknadshyra. Det är inte definierat vad det är, men Idrottsrådet tolkar det som 
att hyran skulle vara lika hög som i vilken kommersiell lokal som helst.  
 
Det konstaterades att det finns ett politiskt beslut att hyror av det här slaget skall vara 
s.k. marknadshyror. 
 
Idrottsrådet har fått information om vilka idrottsföreningar som hyr lokaler av 
kommunen, hur stora lokalerna är och vilken årshyra man betalar. Hyrorna per m2 
varierar, men man vet inte om det kan förklaras av standarden på lokalen. Med tanke på 
att en del föreningar sannolikt behöver hyra lokaler för eget bruk i hallarenan är frågan 
om principen för hyresnivån viktig att få klarhet i. För Idrottsrådet och för kommunen är 
det viktigt att investeringar, driftskostnader och hyror i anläggningarna är på en sådan 
nivå att föreningarna har råd att ha sin verksamhet där. Idrottsrådet lyfter därför frågan 
för att vi skall kunna diskutera den under våren 2021. 
 

6. Information från Fritid 
1. Upphandlingen av nytt bokningssystem pågår gemensamt för kommunerna 

Kungälv, Stenungssund och Tjörn. Fyra leverantörer är utsedda via SKR. 
2. Styrdokumentet för föreningsbidrag skall beslutas av Kommunstyrelsen 
3. F.n. är det många avbokningar av halltider.  
4. Problem med isen på Skarpe Nord samt kylmaskinerna i Ale arena innebar att 

bandyföreningarna fick flytta träningar och matcher. Fritid undersöker 
möjligheten att kompensera för merkostnaderna. 

5. Isen på Skarpe Nord målas 26/11 och beräknas vara färdig vecka 49. 
6. Möte har hållits med RUF angående anläggningsfrågor 
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7. Corona pandemin och idrotten 
Frågan om ytterligare stöttning av idrotten p.g.a. ekonomiska svårigheter p.g.a. 
pandemin togs upp av mötet. Inga beslut har tagits, Idrottsrådet får återkomma i frågan. 
 

8. Nästa möte 
27,1, 17 – 19. Därefter kommande möten är 24/3, 26/5 och 25/8. 
 

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


