Minnesanteckningar Idrottsrådets möte 2021-03-24
Plats: Digitalt via Teams
Närvarande:
Idrottsrådet: Torbjörn Falk, Ken Gunnesson, Anna-Karin Larsson, Hans Sjöström, Göran
Svensson, Svenåke Berglie
Politiker: Gun-Marie Daun, Matilda Jansson, Ingela Rossi, Anna Vedin
Förvaltningen: Mikael Ahlgren, Katarina Vallström, Åsa Berglie, Haleh Lindqvist
SISU: Lennart Hallgren

1. Mötets öppnande
Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Godkännande av agendan
Föreslagen agenda godkändes.
3. Pandemin och idrotten
Från Riksidrottsförbundet rapporteras bl.a. ”Den nedgång i LOK-stöd som syntes våren
2020 förstärktes under hösten. Under första halvåret 2020 var minskningen 8 procent.
Under hösten tappade idrottsrörelsen ytterligare med en minskning på 14 procent av
aktiviteter.
– Det här är mycket oroande för framtidens unga men också för idrottsrörelsen i stort. Vi
är fortfarande mitt inne i pandemin och jag ser hur idrottsföreningar och ledare med
imponerande tålamod försöker göra rätt, hålla igång så mycket som går och samtidigt
behålla så många av sina aktiva som möjligt. Men det är en oerhört tuff uppgift, säger
Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.
Minskningen ökar för varje åldersgrupp, från 7 år och uppåt. Åldersgrupperna 7–12 år
och 13–16 år har tappat cirka 9 procent av antalet deltagartillfällen. För 17–20 år är
minskningen 15 procent medan gruppen 21–25 år har tappat 21 procent. För personer
med funktionsnedsättning över 25 år har deltagartillfällena gått ner med 44 procent.
– Det är skrämmande siffror över lag och vi är oroade över vad det innebär för idrotten i
framtiden och för de barn, unga och vuxna som riskerar att inte hitta tillbaka till idrotten
och dess gemenskap. En halvering av aktivitet bland vuxna med funktionsnedsättning är
nästan ofattbar och oerhört allvarlig, säger Björn Eriksson. ”
Anna Vedin meddelade att ”Utskottet för bildning och lärande” beslutat att föreslå
Kommunstyrelsen att LOK-stödet för 2020 betalas ut baserat på 2019 års redovisning.
Kommunstyrelsen sammanträder 31/3.
Några politiker från Kungälv har deltagit i en arbetsgrupp inom Västra Götalandsregionen
där man diskuterat hur bl.a. idrotten skall kunna ”kickstarta” när pandemin tillåter oss
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att närma oss ett normalt tillstånd. En slutsats som drogs var bl.a. att föreningar vill
tillbaka till den situation man är van vid.
4. Projekt Hallarena
Rapporterades att Idrottsrådet haft möte med projektet för att börja ta fram vad som
kan vara en totallösning baserat på vad som framkommit vid workshops och
dialogmöten. Nästa möte äger rum 7/4. Idrottsrådet skall då besvara en del frågor man
fått av projektet.
Åsa Berglie presenterade läget i projektet. En första volymberäkning har gjorts där man
ritat in vad som får plats på det området där man nu tagit fram ett förslag till detaljplan.
Uppdraget som förvaltningen har är att upprätta förslag för idrottscentrum med
kostnader och genomförandetid. Hållbara utgångspunkter för genomförandet är
följande.
1. Förslaget ska kunna eliminera befintliga driftskostnader och styras till ny anläggning.
Nuvarande lösningar måste avvecklas för att frigöra driftsmedel.
2. Förslag och utformning ska i sina delar huvudsakligen utgå från beprövade och redan
färdigställda lösningar- som hållit projektbudget. Nya lösningar ska vara väl
genomlysta.
3. Projektet ska genomföras under en tidslinje som är mest lönsam med möjlighet till
etapputbyggnad om så är mest lönsamt.
4. Lösningen ska innebära endast en driftsorganisation som är mindre än dagens
motsvarighet.
5. Daglig verksamhet, även utbildning, ska kunna lokaliseras till anläggningen.
6. Överväg att anläggningen utgör en ny plattform för; fritidsklubb, uppsökande
verksamheter och fritidsgårdar, rehab m m.
7. Anläggningen ska ha sin utgångspunkt i idrottens behov men stödja så många
användningsområden som möjligt och stimulera till cuper, mässor och olika typer av
event samt ökad möjlighet för föreningsgemensam administration och skötsel.
Föningslivet och näringslivet ska stimuleras att bidra till låg nettokostnad genom
anordnande av cuper och träningsläger. Målet är att 1/12 del av lokalkostnaderna ska
kunna reduceras med hjälp av mässor, event och cuper.
8. Planarbete påbörjas så snart som möjligt.
9. Helhet med ekonomi kommer först, men vid eventuell etapputbyggnad ska följande
verksamheter prioriteras; Is-sporter, Idrottshall(ar)och Bad med 50 m bassäng
10. Ny och effektiv miljö- och energiteknik ska användas. T ex tak och fasader ska kunna
användas för solpaneler och säljas som andelar, här är Kungälvs Energi en viktig aktör.
11. Anläggningen ska ha goda grannar med nära koppling till verksamhet och
målgrupper.
12. Stadsutvecklingsperspektivet skall prägla utvecklingsarbetet, här är BOKAB med
bland annat konsortium för Åseberget en viktig aktör.
13. Byggstart 2022
Föreningarna deltar via Idrottsrådet till att definiera innehållet i hallarenan.
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Tidplanen ser ut på följande sätt

Planerade idrottshallar i tätorterna Kärna, Diseröd och Kode kommer att påverka
behovet av hallar i centrum. Tennisklubben kan påverkas av markanvändningen i
centrum och kommer att kontaktas av projektet. Projektet har bett Idrottsrådet att se
över utnyttjandet av anläggningarna och hur olika idrotter kan använda gemensamma
ytor och lokaler. Vidare finns det förslag om att befintliga hallar kan bättre anpassas till
föreningarnas behov och att berörda föreningar kan stanna i lokalerna. En annan fråga
som projektet bett Idrottsrådet se över är behovet av publikkapacitet, främst för
lagsporterna.
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5. Samsynsavtal
Anna-Karin Larsson presenterade Samsynsavtalet som är en avsiktsförklaring mellan
deltagande föreningar i syfte att säkerställa barn och ungdomars möjligheter till varierat
idrottande, som ska bidra till livslångt idrottande. Målet är att anslutna föreningar, i
största möjliga mån, ska organisera sina aktiviteter så att barn och ungdomar kan håll på
med flera olika idrotter, både lag- och individuella idrotter.
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En arbetsgrupp med deltagare från Förvaltningen; Katarina Vallström, SISU; Lennart
Hallgren och Idrottsrådet; Anna-Karin Larsson, arbetar med projektet tillsammans med i
dagsläget 17 föreningar.

rlig process

4

Den årliga processen börjar i november – maj då nya föreningar har möjlighet att anmäla
sig. Dialogmöte hålls i maj, avtalet uppdateras under maj – september och de nya
föreningarna skriver på vid Idrottskonferensen i oktober.

ästa steg

mplementering

Under 2021 sker information, utrullning, påskrift och extern marknadsföring av avtalet,
vilket startade med en digital informationsträff för alla föreningar 16 mars. Idrottsrådet
tar ägarskap över avtalet. Arbetsgruppen leder arbetet.
6. Idrottskonferensen
Idrottsrådet hoppas att pandemin har kommit in i ett läge där stora möten kan äga rum
även fysiskt. Konferensen är bestämd till 16 oktober.
Idrottsrådet har intrycket av att det sätt som Kungälv arbetar på, med ett samarbete
mellan Idrottsrådet, Förvaltningen och Politiken är ett rätt ovanligt sätt att arbeta på.
Åtminstone är det svårt att hitta ett liknande arbetssätt även genom att söka på internet.
Idrottsrådet beslutade därför i början av året att informera Riksidrottsförbundet om
arbetsformerna och det genom ett brev till ordföranden Björn Eriksson. I samma brev
bjöd vi in Björn Eriksson till Idrottskonferensen som huvudtalare. Idrottsrådet har ännu
inte fått något svar.
7. Information från Fritid
LOK-stöd 2020
Fritid redovisade LOK-stödet för 2020. Totalt 286 364 deltagaraktiviteter jämfört med
309 972 aktiviteter för 2019. Det innebär en minskning på cirka 8 % från 2019 till 2020.
Våren minskade föreningarnas LOK-aktiviteter med cirka 5 % (nationellt minus 8 %) och
på hösten var minskningen drygt 9 % (nationellt 14 %). Kungälv har klarat sig något
bättre än idrotten totalt.
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Trygg och säker idrott
Katarina Vallström redovisade en nyhet på kommunens hemsida som gäller
föreningslivet. Det handlar om trygg och säker idrott. Bl.a. står det så här på hemsidan.
En trygg idrott är en idrott fri från mobbing, trakasserier, hot, våld och övergrepp. En
idrott där alla känner sig välkomna, är delaktiga, att alla får delta och utvecklas efter sina
egna förutsättningar. För att vi ska få och fortsätta ha en trygg idrottsmiljö i framtiden
behöver Kungälvs kommuns föreningar arbeta med den värdegrund som idrottsrörelsen
gemensamt kommit fram till. Dessa fyra värdegrunder finns:
• Glädje och gemenskap
• Demokrati och delaktighet
• Allas rätt att vara med
• Rent spel
På hemsidan finns samlat olika dokument och länkar för att underlätta för föreningslivet
att hitta information gällande barnkonventionen, barnens spelregler från Bris och
Riksidrottsförbundet, registerutdrag hos polisen för ledare. Det är också ett krav att
föreningarna ska arbeta med att idrotten ska vara trygg för barn och ungdomar, för att
kunna ta del av de bidrag som föreningen söker av Kommunen.
Bokning och bidragssystem
Förvaltningen har fortsatt arbetet med att köpa in ett nytt system för bokning av lokaler
inklusive rapportering av underlag för bidrag. Projektet sker i samarbete med flera andra
kommuner, däribland Stenungssund. Upphandlingsprocessen pågår och målsättningen är
att ha ett implementerat system den 30 november 2021.
8. Förvaltning av fotbollsplanerna
Idrottsrådet önskar information om hur underhållsarbetet beträffande
konstgräsplanerna samt andra planer är organiserat. Mikael Ahlgren tar med sig frågan
och återkommer med information.
9. Idrottspolitiskt program
Idrottsrådet har till uppgift att ta fram förslag till hur det idrottspolitiska programmet
skall utvecklas till en idrottspolitisk plan. Torbjörn Falk och Seppo Vaihela är ansvariga
inom Idrottsrådet och har en plan att i dialog med idrottsföreningar ta fram ett utkast.
Målsättningen är enligt Anna Vedin att ha klart förslaget för beslut före årets slut.
10. Idrotten i den kommunala politiken.
Enligt agendan hade Idrottsrådet önskat sig en allmän och bred diskussion om hur stor
och tung idrotten och idrottsfrågor är i den politiska debatten i de olika organen. Vad kan
Idrottsrådet göra för att öka intresse och underlätta debatt? Vilken information behövs
för att underlätta debatt och beslutsfattande?
En genomgång av protokollen från 2019 visar att idrottsfrågor varit upp i Kultur- och
Fritidsberedningen samt i Utskottet för Bildning och Lärande. I Kommunstyrelsen
behandlades Sparråshallen, tennisbana i Marstrand och Idrottspolitiskt Program. I
Kommunfullmäktiges protokoll hittades ingen idrottsfråga under 2019.
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Idrottsrådet hade en allmän diskussion om idrottsfrågor i politiken. I Beredningen är
idrottsfrågor i regel uppe i diskussioner om visioner och idrottens mjuka värden, men
också i samband med frågor om fysisk planering. Konstaterades också att idrotten har en
kommersiell del och är inte en isolerad företeelse från övriga samhället. Förvaltningen
tar också fram frågor för behandling i politiken. Idrottsrådet har lyft frågan en första
gång och den bör tas upp vid kommande möten.
11. Post Corona
Gun-Marie Daun informerade om en arbetsgrupp inom regionen som diskuterar frågor
a t pen ”hur ser en ö ergång till normalläge ut”? ur får man genom riktade insatser en
kickstart för gruppen 13 – 20 åringar?
12. Nästa möte
26/5, 17 – 19. Därefter kommande möte är 25/8.
13. Inga andra frågor förekom och ordföranden tackade ledamöterna samt avslutade mötet.

Vid pennan
Svenåke Berglie
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