Minnesanteckningar Idrottsrådets möte 2021-01-27
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
SISU: Lennart Hallgren

1. Mötets öppnande
Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Godkännande av agendan
Föreslagen agenda godkändes med en övrig fråga.
3. Projekt Hallarena
Arbetsgrupp inom Idrottsrådet har inlett arbetet att på förvaltningens uppdrag ta fram
idrottsföreningarnas behov, önskemål och idéer för hallarenan på Yttern. Anna-Karin
Larsson, Seppo Vaihela och Torbjörn Falk redogjorde för processen. I en första workshop
deltog 17 föreningar som gemensamt svarade på frågan vilka effekter idrotten vill uppnå
genom en gemensam hallarena vid Yttern. Den s.k. ”effektkartan” ger en visuell bild att
kommunicera kring samt att använda för de lösningar som tas fram. Vid en andra
workshop tog föreningarna gemensamt fram den värdegrund som skall prägla det
fortsatta arbetet samt verksamheten i hallarenan.
Idrottsrådet har också inlett dialogmötena med grupper av föreningar (Isföreningar,
hallföreningar, etc.). Hittills har tre digitala dialogmöten hållits där föreningarna
definierat behov beträffande tränings- och tävlingsytor, förrådsytor, etc.
Idrottsrådet avser att överlämna allt material, inklusive rådets egna reflektioner, senast
14/2.
4. Idrotten i Kungälv och pandemin
Coronapandemin fortsätter och liksom tidigare drabbar den många idrottsföreningar
hårt. Idrottsrådet har noterat de beslut som Kommunen tog våren 2020 för att stötta
idrotten. Vi måste försäkra oss om att föreningarna kan fortsätta att driva sin ideella
verksamhet och erbjuda ungdomarna fritidsverksamhet, motion och rörelse. Idrottsrådet
har naturligtvis respekt för de ekonomiska begränsningar som finns, men vi måste
gemensamt komma på de kreativa lösningar som kan finnas.
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Idrottsrådet har tidigare pekat på ett antal modeller för att stötta föreningarnas
ekonomi, bland annat följande.
1. Vid beräkning av LOK-stöd för hösten 2020 används 2019 års siffror, om dessa är
högre. Föreningar som ansöker kan få sitt LOK-stöd tidigare än schemalagt.
2. Hyror och arrenden sätts till noll under viss tid, efter ansökan.
3. Idrottsföreningar utför tjänster inom kommunen, mot viss ersättning. Kommunen
utlyser, föreningarna ansöker
4. Föreningarna kan ansöka om kontant stöd hos kommunen.
5. Kommunen hjälper efter ansökan till med överbryggninglån, t.ex. i avvaktan på
nationellt stöd eller om annat alternativ inte är möjligt.
Anna Vedin meddelade att politik och förvaltning är medvetna om problemen. Man har
möte inom kort för att behandla frågan.
5. Idrottsskolan och framtiden
Avtalet mellan Idrottsrådet och Kungälvs Kommun angående driften av Idrottsskolan
skrevs under 2013. För att täcka kostnaderna betalar kommunen 150 000 kronor per år.
Kungälvs Handbollsklubb gavs uppdraget att sköta driften av Idrottsskolan mot en
ersättning på 50 000 kr per år. KHK har fortfarande detta uppdrag. De senaste två läsåren
har cirka 160 barn ur klasserna 2 och 3 deltagit. 10 idrottsföreningar har tagit emot
barnen för att visa hur olika idrotter fungerar. Deltagande föreningar delar på saldot när
alla kostnader är betalda. Idrottsrådet önskar en diskussion om Idrottsskolans framtid,
ansvar, kostnader, etc.
Beslutades att Idrottsrådet återkommer med förslag på hur vi utvecklar Idrottsskolan.
6. Information från Fritid
Fyllnadsutbetalning LOK-stöd
188 tkr fördelades mellan föreningar som erhöll LOK-stöd våren 2020. Ersättningen blev
1,27 kr/deltagare. Exempel på ersättningar:
Kungälvs handbollsklubb
23 936 kr
Romelanda Ungdomsförening
6 761 kr
IBK Kungälv
18 203 kr
Kungälvs Roddklubb
2 915 kr
Föreningsbidrag
Nya riktlinjer för föreningsbidrag, gäller från och med 2021-01-01, finns på hemsidan.
System för bokning och bidrag
Upphandling ligger ute, öppnas den 8 feb. Mål att starta systemet 1/11. Samarbetar med
Stenungssunds kommun.
Pandemin och idrotten
Nedstängning av allt den 18 december, öppnade upp 25 januari. Ingen allmänhetens
åkning på Skarpe Nord. Förvaltningen har kontakt med nätverk inom göteborgsregionen
och med smittskyddsläkaren.
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Ledarutveckling
Planerar trestegsraket ”Ledarkraft”. Rullas ut under feb, mars och april och skall ge
energi till ledare i Kungälv.
LOK-stöd HT 2021
Skall rapporteras in senast 25 feb. Om förening minskat i stöd, kommer den erhålla stöd
lika som hösten 2019.
Utbyggnad av lokaler Kanotklubben
Dialog med Kungälvs Kyokushin Karate och Kungälvs kanotklubb angående utbyggnad av
lokalerna. Kommunen kan möjliggöra investeringen genom kommunal borgen.
Orientering
Fritid stöttar Kungälvs orienteringsklubb med hälsoprojektet ”Hittaut.nu”. Finansieras av
”Folkhälsa”.
Hemsidan
Nyheter på hemsidan för att förenkla för föreningarna:
- information om hur man gör utdrag ur polisens belastningsregister
- trygg och säker idrott
- barnkonventionen
Projekt Hallarena
Fritid har erhållit information om projektet.
7. Samsynsavtal
Planen för avtalet ser ut på följande sätt.
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)
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
Konstaterades att tidplanen håller. Föreningarna bjuds in till ett Teams-möte 16/3.
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8. Hyror för idrottsanläggningar
Frågan om Hyror för idrottsanläggningar togs upp vid föregående möte, där bl.a.
konstaterades att det finns ett politiskt beslut att hyran för en yta som en idrottsförening
och själv disponerar skall vara marknadsmässig (definition saknas). Dialogmötena
angående Hallarena har stärkt intrycket att hyresfrågan bör tas upp för diskussion både
vad gäller definition av marknadsmässig och vilka effekter principen kan få, inte minst i
projektet Hallarena.
Förvaltningen kommer bereda ärendet. Frågan tas upp vid kommande möte
9. Dialog föreningar, förvaltning och politik
Anna Vedin tog upp frågan om tonen i kommunikationen mellan parterna och att det
finns anledning att se över hur den kan förbättras. Idrottsrådet tar hand om frågan och
återkommer vid nästa möte.
10. Nästa möte
24/3 17 – 19. Därefter kommande möten är 26/5 och 25/8.
11. Inga andra frågor förekom och ordföranden tackade ledamöterna samt avslutade mötet.
Vid pennan
Svenåke Berglie
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