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Minnesanteckningar Idrottsrådets möte 2021-05-26  

  
 

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, Ingela Rossi, Anna Vedin 
Förvaltningen: Mikael Ahlgren, Katarina Vallström, Haleh Lindqvist, Rickard Holmgren (Punkt 
3 i dagordningen) 
SISU: Lennart Hallgren 
 
 
1. Mötets öppnande 

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

Föreslagen agenda godkändes. 
 

3. Projekt Hallarena (presentationen bifogas) 
Rickard Holmgren gav en lägesbild av projekt Hallarena och inledde med att repetera de 
direktiv projektet fått från politiken samt vilket uppdrag Idrottsrådet har i projektet. 
Ekonomiska beräkningar, investeringar och driftskostnader, kommer inom 2 - 3 veckor. 
Projektet har bland annat dialog med företag som Live Nation, fastighetsföretaget 
Ytterbygg, ett antal potentiella investerare samt Ytterby IS, en förening som är berörd av 
det pågående detaljplanearbetet. 
 
Parallellt med projektet pågår detaljplanearbetet där dagvattenhanteringen och 
trafiksituationen på platsen är två svåra frågor som måste lösas.  
 
Anna Vedin påpekade vikten av att den interna logistiken är viktig att lösa eftersom vissa 
idrotter har mycket utrustning som varje utövare skall till och från träningen med. Ingela 
Rossi lyfte frågan om utsmyckning. Projektet har inte kommit så långt men frågan är 
viktig. En skatepark samt en lekplats finns också med i planerna. 
 
Att samtliga anläggningar, nya som befintliga, skall ha ett högt utnyttjande är ett krav. 
Bland förslagen man tittar på är om en enkel ombyggnad av Mimershallen kan ge 
Gymnastikföreningen fördelar för vissa grenar. 
 
Utbyggnaden skall ske stegvis. Enligt direktivet skall ishallarna byggas först. 
 
Kommunikationsplan finns ännu inte, men kommer att vara klar till sommaren. KS får 
information 16/6.  
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4. Information från Fritid  
Katarina Vallström rapporterade från Fritidsförvaltningen. Bidragsåret kommer att 
avslutas vid månadsskiftet juni/juli. Schemaläggningen i idrottshallarna har startat.  
 
Implementeringen av nya systemet för Bokning och Bidrag är klar i slutet av november.  
 
Kungälvs Kommun deltar i undersökningar via LUPP för ungdomar i årskurs 8 och årskurs 
2 på gymnasiet. Högskolan i Halmstad driver ett forskningsprojekt som skall ta reda på 
varför barn slutar idrotta. Två faktorer finns med på den preliminära listan över orsaker, 
kvalitén på ledarna och föreningen. RF och GIH har genomfört en liknande studie och 
funnit tre anledningar att sluta; 1/ Det var inte roligt, 2/ Ledarna var inte bra och 3/ Man 
kunde inte träna tillsammans med sina bästa vänner. 
 

5. Stödet till föreningar med egna eller hyrda anläggningar 
Att en idrottsförening äger, alternativt hyr, sin anläggning är en fördel både för 
föreningen och kommunen. För föreningen ger det en flexibilitet och en samlingspunkt 
för föreningens medlemmar. För kommunen innebär det väsentligt lägre kostnader än 
om man skall erbjuda tider i en kommunal anläggning. Men för föreningen finns det 
också nackdelar. Kostnaden för anläggningen kan ta en stor del av föreningens 
ekonomiska utrymme, något som begränsar möjligheterna till utveckling och expansion. 
 
För att underlätta för idrottens föreningar att driva egna anläggningar har kommunen 
gett föreningarna möjligheter att söka s.k. driftsbidrag. Budgeten för driftsbidrag är f.n. 
1,4 miljoner. Det andra kommunen kan erbjuda är mark som föreningen kan arrendera 
och ha sin anläggning på. Idrottsrådet lyfte två frågor vid mötet, driftsbidragets storlek 
och konstruktion samt arrendetiderna. Två konkreta fall användes för att exemplifiera 
detta, Hermansby IF och Romelanda Ungdomsförening. 
 
31 av kommunens drygt 50 idrottsföreningar använder egna eller hyrda anläggningar. 
Det är främst dessa föreningar som kan söka stöd i form av driftsbidrag. De 31 
föreningarna redovisade 2019 drygt 61 000 deltagaraktiviteter. Subventionen per 
deltagaraktivitet i kommunala anläggningar var 2019 i genomsnitt 114 kr. Om man slår ut 
driftsbidraget på alla deltagaraktiviteter i denna grupp blir det 23 kronor per aktivitet. 
Även om det finns fördelar för en förening med en egen anläggning kan man inte bortse 
från det faktum att det ekonomiskt sett är mycket mera attraktivt att använda 
kommunala anläggningar. 
 
Idrottsrådet föreslår att nivån på driftsbidraget tas upp till diskussion i nästa budget. 
Vidare föreslår rådet att reglerna för driftsbidrag revideras. Som exempel nämns att RUF 
erbjudits att ta över konstgräsplanen samt att söka medel ur driftsbidraget för skötseln. 
Problemet är bara att reglerna för driftsbidraget inte tillåter den typen av kostnader i en 
ansökan. 
 
Hermansby IF och Scouterna har en gemensam klubbstuga i Kärna. Stugan står på 
kommunal mark. Kommunen vill nu skriva ett arrendeavtal med ägarna av klubbstugan, 
men kan också tänka sig att sälja marken. Marken betraktar man som värdefull eftersom 
den kan bebyggas med bostäder. Priset har man satt till 1,6 miljoner. 
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När det gäller arrendet vill kommunen ha 5 års-avtal med 3 år för flytt om kommunen 
skulle säga upp avtalet. Hermansby och Scouterna tycker avtalstiden är för kort, särskilt 
som man kommer att behöva satsa en del pengar i stugan, bl.a. omläggning av tak. Man 
vill känna en större säkerhet då man går in och investerar. Kommunen hävdar att 5 år är 
en princip som man inte kan tänka sig att gå ifrån.  
 
Det andra exemplet är Romelanda Ungdomsförening (RUF). Det 50-åriga arrendet löper 
ut 2022 och man erbjuds nu ett 10-årigt arrende. RUF önskar ett 25 årigt arrende. 
Ärendet kompliceras av att det 50-åriga arrendet egentligen inte är ett arrende utan ett 
nyttjanderättsavtal. Avtalet har tillkommit för länge sedan och har egentligen ingen 
sluttid. 
 
Idrottsrådet tycker att den typen av principer är olyckliga. Kommunen vill gärna se att 
föreningar investerar i egna anläggningar (exempel just nu är Roddklubben, Kungälv 
Kyokushin Karate, KRS). Då gäller det att ha regler som stimulerar, eller åtminstone inte 
förhindrar detta. Reglerna påverkar möjligheterna att finansiera projekten. Allmänna 
Arvsfonden, som är en mycket intressant finansiär, kräver att projekten skall kunna 
garanteras över en tid på 10 år eller längre. Andra finansiärer kan också ställa sådana 
krav. Tar man ett lån med 20 - 30 års amortering är det rimligt att långivaren kräver att 
man kan överblicka denna tid.  
 
Haleh Lindqvist påpekade att delegationsordningen påverkar vilka beslut förvaltningen 
kan fatta. Arrendetiden påverkar också en framtida besittningsrätt. Föreningslivet har 
ändrat karaktär och föreningar drivs i allt högre grad som företag. Frågor som tas upp 
som politiska beslut, t.ex. arrendefrågor, innebär en trygghet för berörd förening. 
Översiktsplanen revideras, i den framgår den planerade markanvändningen. 
 
Idrottsrådet föreslår att principerna för arrenden ses över. RUF:s nyttjanderättsavtal 
måste hanteras separat. 
 

6. Idrotten i den kommunala politiken (45 minuter) 
Området togs upp till diskussion vid förra mötet med beslut att ta upp frågan vid 
kommande möten. En genomgång av protokollen från 2019 visar att idrottsfrågor varit 
uppe i Kultur- och Fritidsberedningen samt i Utskottet för Bildning och Lärande. I 
Beredningen behandlades under året främst Idrottspolitiskt program plus presentationer 
från bl.a. SISU. Utskottet hade att fatta en rad beslut om LOK-stöd, Idrottspris, 
Idrottsstipendium samt diverse bidrag. I Kommunstyrelsen behandlades Sparråshallen, 
tennisbana i Marstrand och Idrottspolitiskt Program. I Kommunfullmäktiges protokoll 
hittades ingen idrottsfråga under 2019.  
 
I minnesanteckningarna från förra mötet konstaterades följande: ”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.”  
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Det Idrottsrådet vill ta upp är 
- Hur kommer ärenden upp i de politiska organen? 
- Kan Idrottsrådet föreslå ärenden och i så fall hur och genom vem? 
- Finns det något Idrottsrådet kan hjälpa Beredningen eller Utskottet med? 

  
Beredningen arbetar långsiktigt och tar framförallt upp visioner, vad skall göras. 
Idrottspolitiskt Program har varit en sådan sak. Utskottet är beredande för KS, men 
idrotten är en liten del av ärendena. Utskottet har sitt möte 10 dagar innan KS-mötet. 
Före lunch en mötesdag hanteras Kultur- och Fritidsfrågorna, efter lunch handlar det om 
Skolfrågor. Förvaltningen kommer med sina rapporter en vecka före mötet i Utskottet. 
 
Idrottsrådet kan alltid ta upp frågor med Förvaltningen, som sedan kan komma att tas 
upp politiskt. 

 
7. Samsynsavtal – information  

Anna-Karin Larsson och Lennart Hallgren presenterade projekt Samsynsavtal, som vars 
målsättning för 2021 är att avtalet skall skrivas på 26 oktober. Ett dialogmöte hölls 19/5 
som en förberedelse för 16/10. 
 
 

 
 
Föreningarna på bilden nedan är de som f.n. är med i projektet och förväntas skriva på 
avtalet 16/10. Har det varit svårt att få med föreningarna? Det har helt naturligt varit ett 
ansträngande år och timing för projektet är inte helt perfekt. Å andra sidan är detta steg 
ett och övriga föreningar kan hänga på konceptet nästa år.  

Implementering     
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Lanseringen planeras enligt bilden ovan. Avtalet gäller för ungdomar upp t.o.m. 16 år. 
Barnkonventionen sätter gränsen vid 18 år.  
 
Den årliga processen framgår av bilden nedan.  
 

  eltagande föreningar         örberedelser :

     ngäl sg mnasterna
 ermansb  I 
IB    ngäl 
I   ongahälla
 areb  I 
 ongahälla  I 

  ngäl   andboll
  ngäl   ocke 
  ngäl s  oddkl bb
  ngäl   olle 
 omelanda   
  erb  I 

 ler föreningar kan for arande ansl ta på  ägen fram  ll   oktober

 ansering     oktober   id Idro skonferensen

        ok mentet   ams n föreningar i   ngäl   klart

        ilka föreningar är fortsa  med och skri er på      

        Idro skonferens

  resenta on och påskri 

  ogga stämpel  iplom    ams n föreningar i   ngäl  

  arknadsföring   ngäl s  osten  egna hemsidor   acebook mm.
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8. Nästa möte 
25/8, 17 – 19.  
 

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

 rlig process


