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1 Sammanfattning 
Aktiviteter som bidrar till kommunfullmäktiges mål 
Idrotts- och föreningsförvaltningen har under verksamhetsåret genomfört ett flertal 
aktiviteter som bidrar till att göra Göteborg till en jämlik stad och med syftet att nå 
målgrupper som vanligtvis inte är aktiva i idrotts- och föreningslivet. Fria bad för barn, 
ungdomar och pensionärer samt gratis simskola för alla grundskolebarn (Simlyftet) är 
några exempel. Införandet av socioekonomiskt differentierat föreningsbidrag och 
samarbete med andra aktörer för att öka andelen föreningsaktiva i socioekonomiskt 
utsatta områden är andra. Arrangemang som Olympic Day på Liseberg och Street 
Games är andra aktiviteter med syfte att ge barn och ungdomar möjligheter att prova på 
idrotter. 

Förvaltningen bidrar också med aktiviteter för att möjliggöra deltagande för grupper 
som inte vanligtvis är aktiva i beslutsprocessen. Bland annat har medborgardialog 
genomförts kring utveckling av Slottsskogsvallens idrottsområde och Dalens lekfält. 
Medborgardialoger har skett kring framtidens evenemangsområde. En 
medborgarundersökning har genomförts där ett urval av göteborgare svarat på frågor 
kring bland annat tränings- och motionsvanor, upplevd hälsa samt önskemål om 
satsningar på idrotts- och motionsanläggningar. 

Förvaltningen arbetar aktivt med att minska miljö- och klimatpåverkan vilket resulterat i 
att förvaltningens totala energiförbrukning minskat jämfört med förra året. 
Förvaltningen arbetar även aktivt med för att minska miljöpåverkan från konstgräs. 

Aktiviteter kring stadsutveckling och investeringar kring idrottsanläggningar 
Idrotts- och föreningsförvaltningen arbetar aktivt med att fördjupa samarbetet med 
andra kommunala aktörer för att tidigt komma in med idrotts- och föreningsfrågorna i 
stadsutvecklingsprocessen. Ett särskilt strategiskt arbete är att ta fram en ny 
översiktsplan, där förvaltningen speciellt bevakar ytkrävande verksamheter som berör 
framtida idrottsanläggningar. 

Investeringar och upprustningar av anläggningar som färdigställts under 2017 
Ombyggnad av Lundbybadets vattenreningsanläggning och ventilation, byggnation av 
Dalenplanerna till en multifunktionsyta med aktiviteter för olika idrottsutövande och 
rekreation, samt upprustning av omklädningsrum vid Kärra simhall är några exempel på 
investeringar som färdigställts under 2017. 

Besöksutvecklingen i öppen verksamhet 
Totalt minskar antalet besök i öppen verksamhet med 5,2 procent under perioden 2015-
2017. Minskningen kan framförallt hänföras till färre besök till bad och gym, som 
orsakas av att flera av förvaltningens anläggningar (Lundbybadet och Kärra simhall) 
varit stängda för renovering under 2017. Totala antalet besök till gym, gruppträning och 
motion visar på en minskning med 4,1 procent 2017 jämfört med samma period 
föregående år. Besöken till gym är den största orsaken till minskningen, vilket hänförs 
till stängning av anläggningar. 

Uthyrningsverksamheten (antal timmar) 
Totalt ökar uthyrningen av idrottsanläggningar (bollplaner, isanläggningar, idrottshallar) 
från 2015 till 2017. Detta kan framförallt hänföras till idrottshallar som visar på en 
ökningstakt med fem till sex procent per år. Det redovisas också en markant ökning av 
uthyrning av fullmåttshallar. 

Utvecklingen av bollplaner visar på en variation över perioden 2015-2017. Först en 
minskning med tre procent för att sedan öka 5,4 procent. Uthyrning av gräsplaner visar 
på en markant minskad trend från 2015 till en lägre nivå både 2016 och 2017. 
Beläggningsgraden på gräsplaner har minskat över tiden. 
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Under perioden 2015-2017 visar isanläggningar totalt på en ökning med cirka 21 
procent. Allmänhetens skridskoåkning står för den största ökningen procentuellt. En 
förklaring är att kapaciteten utökats på Ruddalens idrottscentrum genom två nya ytor på 
skrinnarovalen, som används under sommarsäsongen för inlineåkning. 

Arrangemang och gästnätter 
Antal arrangemang visar på en trend där de har minskat under perioden 2015 till 2017, 
medan antal gästnätter ökar. Orsaken är att antal deltagare på de större cuperna (Gothia 
cup, Partille cup) ökat successivt. 

Ekonomi och personal 
Det ekonomiska utfallet för 2017 är 16 908 000 kronor (inklusive studieförbunden) 
jämfört med en budget på noll miljoner kronor. Det positiva resultatet förklaras 
framförallt av överskott inom föreningsbidrag, att simskolan (Simlyftet) redovisar 
överskott, att tillfälliga personalvakanser redovisar överskott samtidigt som 
underhållsåtgärderna på anläggningar/fastigheter redovisar ett underskott. 

Antalet årsarbetare har ökat med åtta procent från 2015 till 2017. Samtidigt har det varit 
en hög personalomsättning, varför det gjorts flertal rekryteringar under perioden. 
Rekryteringen har framförallt gjorts inom grupperna badpersonal, idrottsarbetare och 
handläggare. 

1.1 Nyckeltal 

Väsentliga nyckeltal Utfall 2017 Målvärde 2017 Utfall 2016 

Verksamhet    

Antal uthyrda timmar 306 528  289 575 

Antal besökare (allmänhet) bad, gym, is med mera 986 067  1 104 958 

Antal gästnätter 269 740  253 600 

Energiförbrukning i MWh, totalt 23 901  26 382 

Medarbetare    

Sjukfrånvaro 6,1 % Lägre än 8,9 % 
(stadens utfall)  6,4 %  

Andelen arbetad tid utförd av timavlönad 6,8 % 5 % 8,8 % 

Ekonomi    

Resultat (tkr) 16 908 0  10 757  

Kommunbidrag per invånare (kr) 796 796  786  

Kontant föreningsstöd (tkr) 74 158   81 173  

Årets investeringar (tkr) 115 703 172 108 91 497 
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2 Verksamhetsanalys 

2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling 

Föreningsbidrag 
2017 har förvaltningen kartlagt föreningsbidragsprocesserna och lanserat ett nytt bidrag, 
socioekonomiskt differentieringsbidrag, vilket medfört att drygt 300 ungdomsföreningar 
fått dela på ytterligare 2,1 miljoner kronor i bidrag. För att kunna få bidraget har 
föreningarna behövt använda digitala verktyg och personnummer. Det har varit en 
utmaning för vissa föreningar, men genom ekonomiskt stöd och rådgivning har 
förvaltningen försökt underlätta för föreningarna. 

Förändringar i föreningslivet 
Flera föreningar har utmaningar med att få ekonomi och verksamhet att gå ihop. 
Förändringar i Arbetsförmedlingens stödformer, minskade sponsorintäkter och 
svårigheter att hitta engagerade styrelseledamöter har ändrat förutsättningarna. Under 
året genomförde Qviding FIF en rekonstruktion som innebar att kommunen löste det 
kommunala borgensåtagandet och tog över Härlanda Park. Tuve Isbaneförening har 
aviserat att de vill lägga ner föreningen. Tuve Ishall vill att kommunen ska driva 
anläggningen istället. 

Satsningen Fria bad 
Fria bad för barn, unga och pensionärer infördes 2016 och under 2017 gjordes täta 
uppföljningar med simhallarna för att hitta fungerande arbetssätt. Det har gjorts 
anpassningar i erbjudandet som resulterat i ett arbetssätt som fungerar bättre för både 
medarbetarnas arbetsmiljö och för att besökarna ska få en trivsam, säker vistelse. 
Genom satsningen har antalet besök i simhallarna ökat markant. 

Införande av simskoleenhet 
Efter ett års pilotverksamhet startade förvaltningen i september "Simlyftet" - kostnadsfri 
simundervisning för alla barn. Simskoleverksamheten bedrivs som en ordinarie 
verksamhet av avdelning Anläggnings enhet Enheten för simundervisning. Merparten 
av verksamheten drivs av förvaltningen, men delar sköts också av externa aktörer som 
upphandlats. Vi har haft utmaningar i bokningsprocessen samt svårigheter att få ut rätt 
information till rätt personer i stadsdelars skolorganisationer. 

Demokrati och medinflytande 
2013 genomförde förvaltningen, i samarbete med stadsdelsförvaltningen, en bred dialog 
med medborgare, närboende och brukare om utformningen av Slottsskogsvallens 
idrottsområde. Utifrån dialogresultatet gjordes en idéstudie och under 2017 har ett 
delområde (Dalens lekfält) färdigställts i enlighet med studien. En annan del handlade 
om entréområdet. Här har nämnden under året genomfört en arkitekttävling. 
Arkitektförslagen presenteras nu på webb och i traditionell utställningsform så att 
medborgarna kan lämna sina synpunkter.  
Våren 2017 gjorde förvaltningen en medborgarundersökning, där drygt 1 400 
göteborgare svarade på frågor om vilka tränings- och motionsvanor de har, hur de 
upplever sin hälsa samt vilka idrotts- och motionsanläggningar de vill att Göteborg 
satsar på. Resultaten har gett förvaltningen värdefull kunskap om göteborgarnas 
önskemål vilket påverkar underlagen för investeringsperioden 2020-2023. 
Göteborgsförslaget är till för alla som har en idé om hur Göteborg kan utvecklas. 
Idrotts- och föreningsnämnden har under 2017 behandlat flera sådana förslag och i vissa 
fall gett förvaltningen i uppdrag att utreda dem närmare. 
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Konstgräsplaner på Heden 
Det uppstod skador på fyra av konstgräsplanerna på Heden efter Ridsport-EM. Samtliga 
planer åtgärdas under 2018 med start kvartal 1. Arbetet ska vara klart innan sommarens 
stora cuper. Förvaltningen har erbjudit ersättningsplaner för samtliga lag som drabbades 
när planerna stängdes. 

Förvaltningsinterna IT-system 
Under 2017 har förvaltningens egna IT-system, BIDA (bidragshantering med mera) och 
Bookmaker (lokal-/planbokning och fakturering), haft brister. Det har handlat om 
nyutveckling av olika funktioner, men också befintliga funktioner som inte fungerat. 
Under senare delen av hösten har situationen förbättrats. Utmaningarna med 
förvaltningens IT-stöd har medfört påfrestningar för medarbetare som är beroende av 
systemen för att kunna utföra sina arbetsuppgifter och för föreningar som är beroende 
av systemen. 

2.1.1 Viktiga framtidsfrågor 

Idrotts- och föreningsfrågornas roll i den framtida stadsutvecklingen 
Enligt stadsledningskontorets befolkningsprognos ökar Göteborgs folkmängd med 
150 000 invånare fram till 2035. Mark och resurser för nya idrottsanläggningar behöver 
fredas om göteborgarnas förutsättningar för idrottsutövande och en aktiv fritid inte ska 
försämras. Idrottsanläggningar är ofta ytkrävande och trycket på att få fram fler bostäder 
är så stort att vi allt oftare stöter på problem med att få tillräckliga ytor för idrott. 
Förvaltningen har ett fördjupat samarbete med andra kommunala aktörer för att tidigt 
komma in stadsutvecklingsprocessen. 
Investeringsbehoven i idrottsanläggningar är stora 
Flera av stadens anläggningar är slitna och behöver rustas upp och modernisera, 
samtidigt som det behövs byggas nya anläggningar. Särskilt påtagligt är detta 
beträffande stadens simhallar vilket förvaltningen har redovisat i den så kallade 
simhallsstrategin hösten 2016. Nya idrotter växer fram, vilket leder till krav på att 
kommunen ska investera i anläggningar vi aldrig tidigare byggt. Trycket på kommunala 
investeringar växer i takt med en allt snabbare befolkningstillväxt. 

Föreningslivets utmaningar och villkor 
Vi ser allt fler trender i samhället som på olika sätt påverkar det traditionella 
föreningslivet. Några exempel på detta är; nya sätt att umgås, kommersialisering av 
delar av idrottsverksamheten, individualisering och självförverkligande i relation till 
föreningslivets mer kollektiva uppbyggnad. Denna utveckling påverkar föreningslivet 
och vårt stöd till detta. 

Framtida kompetensförsörjning och arbetsmiljöfrågor 
Inom yrkesgrupper som badpersonal, simlärare, idrottsarbetare och hantverkare har det 
blivit svårare att rekrytera. För att på sikt kunna stärka kompetensförsörjningen inom 
dessa områden har ett praktikantprojekt initierats för att på sikt få till en ökad 
rekryteringsbas. 
På vissa anläggningar möter medarbetarna ett tufft samhällsklimat med inslag av hot 
och våld. Genom att stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet och säkerhetsarbetet 
samt med ökad samverkan med övriga aktörer i stadsdelarna hoppas förvaltningen 
kunna möta läget. 

Överhettad byggmarknad skapar svårigheter 
Byggmarknaden är överhettad med påföljande rekryteringssvårigheter och 
prisutveckling som en rejäl utmaning. Budgeten domineras av större 
upprustningsprojekt av gamla anläggningar och i några fall ersättning genom rivning 
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och nybyggnation. Dessa genomförs under planperioden, men flera av de tänkta 
nybyggnationerna förskjuts bortom innevarande investeringsperiod. 

Ny lagstiftning ställer tuffare krav 
Den 25 maj 2018 börjar EU:s nya dataskyddsförordning gälla med tuffare krav på 
korrekt hantering av personuppgifter. Lagkravet innebär att förvaltningen ska kunna 
redogöra för vilka personuppgifter som förvaltningen behandlar och vilken rättslig 
grund vi har för det, vem som har tillgång till dessa och hur länge personuppgifterna 
lagras. Vi måste också kunna redogöra för hur säkerhetsrutinerna ser ut. 

2.1.2 Stöd till föreningar och organisationer 

Färre föreningar söker bidrag 
Under 2017 fick 870 stycken organisationer bidrag, motsvarande siffra under 2016 var 
931. 

Flera föreningar som har aktiviteter av mer kulturell eller social karaktär söker inte 
längre bidrag hos vår förvaltning då deras aktiviteter inte genererar bidrag. 
Förvaltningen har genom bidragsöversyn och revision blivit tydligare och mer 
konsekventa i bedömningarna av ansökningar om bidrag. Många av dessa föreningar 
har tidigare bara ansökt om lokalbidrag, men då de måste redovisa aktiviteter för de 
medlemmar de söker bidrag för så finns det inte sådana underlag. 

Många invandrarföreningar har ändrats till kategori barn- och ungdomsföreningar, men 
vi ser även att färre föreningar söker våra bidrag då deras aktiviteter inte genererar 
bidrag av samma anledning som ovan. 

Under året har kravet på att barn- och ungdomsföreningarna ska ange kompletta 
personnummer för sina deltagare när de ansöker om aktivitetsbidrag gjort att 
förvaltningen kunnat fördela det nya socioekonomiskt differentierade bidraget. För 
några föreningar har kravet inneburit att de fått mindre bidrag. Andra kommuner som 
gjort samma resa upplever samma sak och en del av förklaringen är att föreningarna inte 
har haft full kontroll på vilka medlemmar som varit med i föreningen och ibland 
redovisat i överkant. En annan anledning är att föreningarna har svårt att få in 
personnummer från samtliga medlemmar. 

Antal föreningsaktiva ungdomar 7-26 år (från 2015 är åldersgruppen 7-25 år) 

Flickor Pojkar 

2013 2014 2015 2016 2017  2013 2014 2015 2016 2017  

 41 
453  

 41 
690  

 40 
513  

 41 
981  

39 
787 

  55 
213  

 55 
367  

 54 
575  

 56 
786  

54 
528 

 

Medlemstalen i ungdomsföreningarna tas fram från de föreningar som ansöker om 
bidrag. Då antalet ansökande föreningar har minskat under året är detta en del av 
förklaringen till minskningen i statistiken ovan. Under året är det dock flera föreningar 
som aviserat att de har svårigheter att få medlemmar och aktiva ledare. Förvaltningen 
har ett antal olika pågående satsningar och uppdrag som ska underlätta för 
föreningslivet i både dessa frågor och administration, varav några kommer att lanseras 
under nästa år. 
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Medlemsuppgifter 

Föreningstyp Antal medlemmar 
7-25 år 2017 

Differens 
2017/2016 

Fördelning 
flickor/pojkar 7-25 
år 2017 i procent 

Antal 
föreningar 

2017 

Ungdomsföreningar 76 115 256 41/59 445 

Idrott 66 580 460 40/60 358 

Religiösa 588 - 281 46/54 4 

Scouter 1 944 88 45/55 23 

Övriga 7003 - 11 32/68 60 

Invandrarföreningar 14 838 - 5842 49/51 85 

Pensionärsföreningar 3 362 1134 41/59 293 

Summa 94 315 -4452  823 

 

Medlemsåldrar 2017 

  7-9 år 10-15 år 16-19 år 20-25 år Total 

 Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar  

Antal 
medlemmar 

9 757 11 783 16 746 21 538 5 937 8 617 7 347 12590 94 315 

 

Föreningsbidrag 2012-2017 (tkr) 

Bidragstyp 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Aktivitetsbidrag 18 952  19 826   19 761   20 812   21 462   21 611  

Lokalbidrag 23 266  26 672   26 291   26 525   26 871   26 622  

Utbildningsbidrag 267  503   559   495   444   496  

Särskilt drifts- och 
verksamhetsbidrag 

23 000  22 781   22 403   21 138   20 475   19 024  

Investeringsbidrag 3 877 6 010  5 798   5 165   4 975   9 600  

Startbidrag 92  142   182   187   224   266  

Utvecklingsbidrag 1 402  1 495   2 267   1 707   1 915   1 580  

Mentorsbidrag 1 120  1 017   634   664   968   1 012  

Övriga bidrag 2 182*      

Summa 74 158  81 173   80 021   77 977   78 711   83 101  

Bidrag till 
studieförbunden 

32 655  29 744   31 198   31 198   31 065   31 200  

*Rubriken "Övriga bidrag" för 2017 avser utbetalning av socioekonomiskt differentieringsbidrag. 
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GENERELLA BIDRAG 

Startbidrag 
Av 32 föreningar som ansökt om att bli bidragsberättigade har 30 föreningar beviljats 
startbidrag under året. 

Aktivitetsbidrag 
Aktivitetsbidraget baseras på deltagande i föreningens aktiviteter för barn, ungdomar, 
pensionärer och personer med funktionsvariation. Årets budget var på 
22 000 000 kronor. Under året har förvaltningen beviljat aktivitetsbidrag till 
703 föreningar som fått 18 952 000 kronor vilket är något mindre än föregående år. 
Under året delade 379 ungdomsföreningar på 87 procent av bidragen och 
291 pensionärsföreningar på elva procent, samt övriga föreningstyper fick två procent. 

Lokalbidrag 
Lokalbidraget ska göra det möjligt för föreningar att äga eller förhyra lokaler för sin 
ordinarie verksamhet som är en förutsättning för att föreningen ska kunna ta emot 
medlemmar samt bedriva verksamhet. Under 2017 betalade förvaltningen ut 
23 266 000 kronor i lokalbidrag vilket är en minskning med runt 3 400 000 kronor 
jämfört med 2016. Runt 70 procent av bidraget går till barn- och ungdomsföreningar. 
Minskningen av utbetalat belopp kan förklaras med att förvaltningen har blivit mer 
konsekvent i bedömningarna och nu kräver att föreningarna ska kunna redovisa 
aktiviteter för de medlemmar som de ansöker om lokalbidrag för. 

Under året kom det in 309 ansökningar om lokalbidrag från barn- och 
ungdomsföreningar. Bidrag betalades ut till 304 föreningar och fem föreningar fick 
avslag. Totalt handlar det om runt 16 500 000 kronor vilket är en minskning med 
närmare 1 300 000 kronor mot föregående år. Maxbeloppet på 150 000 kronor har 
betalats ut till 30 barn- och ungdomsföreningar (2016 fick 37 föreningar maxbeloppet). 

117 pensionärsföreningar fick under året lokalbidrag till sina lokaler på totalt drygt 
2 400 000 kronor. Jämfört med föregående år var det fem föreningar färre som fick 
bidraget, och den totala bidragssumman har minskat med nästan 100 000 kronor. 
Maxbeloppet på 100 000 kronor har betalats ut till tre pensionärsföreningar. 

Resterande knappt fyra miljoner kronor gick till kategorin invandrarföreningar och 
innebär en minskning med cirka två miljoner kronor. 

Utbildningsbidrag  
41 organisationer ansökte under 2017 om utbildningsbidrag, vilket är en minskning med 
åtta stycken. Det var 35 ungdomsföreningar och sex pensionärsorganisationer. Totalt 
arrangerades 82 ledarutbildningar. 

Under året har förvaltningen betalat ut totalt 267 000 kronor i utbildningsbidrag vilket 
är en minskning med 236 000 kronor jämfört med föregående år. Minskningen kan 
förklaras med att Göteborgs fotbollförbunds ansökan på 236 000 kronor kom in för sent 
och inte betalades ut under 2017. 

Socioekonomiskt differentieringsbidrag 
Förvaltningen har haft ett uppdrag att ta fram en modell för socioekonomiskt 
differentierat bidrag med en budget på fem miljoner kronor. Förvaltningen 
implementerade under hösten en modell som gör det möjligt att ge bidrag till de 
föreningar som har medlemmar som bor i särskilt utsatta områden i staden. Bidraget ges 
till barn- och ungdomsföreningar och baserar sig på det aktivitetsbidrag föreningarna 
ansökt om samma period. De 15 primärområden som utifrån stadens 
resursfördelningsmodell är mest utsatta valdes ut som bidragsberättigade. 

I december kunde förvaltningen fördela ut 2 183 000 kronor till över 300 föreningar. 
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SELEKTIVA BIDRAG 

Särskilt drifts- och verksamhetsbidrag 
Under 2017 betalade förvaltningen ut 23 000 000 kronor i särskilt drifts- och 
verksamhetsbidrag. Sammanlagt betaldes 12 506 000 kronor ut i särskilt driftsbidrag till 
26 organisationer och 10 494 000 kronor i särskilt verksamhetsbidrag till 
24 organisationer. I utbetalningen ingick även ett särskilt tidsbegränsat hyresbidrag på 
350 000 kronor till GF Kennedy, enligt separat nämndbeslut. 

Anläggningsstöd 
Under året har det kommit in 44 ansökningar om anläggningsstöd under 2017. Det 
beviljades investeringsbidrag till 37 föreningar på knappt 3,9 miljoner kronor (2016 fick 
46 föreningar investeringsbidrag om totalt sex miljoner kronor) och lån med kommunal 
borgen beviljades på sammanlagt 6,8 miljoner kronor. 

Projekt som beviljats anläggningsstöd omfattar bland annat ny- och ombyggnationer, 
renovering av klubbhus, iordningsställande av aktivitetsytor, nya idrottsgolv och 
konstgräsplaner, tillgänglighetsåtgärder samt energisparande åtgärder. 

Minskningen av utbetalda bidrag beror på att färre ansökningar om större 
anläggningsprojekt inkommit under året. 

Utvecklingsbidrag 
2017 har förvaltningen betalat ut 1 402 000 kronor i utvecklingsbidrag till 
55 organisationer. Jämfört med föregående år är det en liten minskning. 

Under 2017 flyttades 100 000 kr från aktivitetsbidraget till utvecklingsbidraget för att 
täcka kostnader för digitala närvarosystem. Av de totalt 55 utbetalda 
utvecklingsbidragen var 27 stycken digitala närvarosystems ansökningar på runt 
95 000 kronor. 

Mentorsbidrag 
Under 2017 har förvaltningen betalat ut 1 120 000 kronor i mentorsbidrag. 
71 föreningar har fått bidraget. Antalet flickor/kvinnor har ökat med fem jämfört med 
2016. Av totalt 342 som deltog var andelen flickor/kvinnor 152. 

Stöd till studieförbund 
Under 2017 fördelades drygt 30 655 000 kronor i stöd till stadens tio studieförbund. Av 
de 30 655 000 kronorna kom drygt 1 455 000 kronor från 2016 då ett av 
studieförbunden uppdagat oegentligheter i sin verksamhet och fått sin utbetalning av 
bidrag uppskjuten. Till följd av detta avsade sig studieförbundet redovisade 
studietimmar som istället fördelades om enligt förvaltningens bidragsmodell och 
betalades ut till övriga studieförbund. Utöver studieförbunden fick SISU 
Idrottsutbildarna Västra Götaland 2 000 000 kronor i bidrag för sin 
utbildningsverksamhet. 

Lokala lotterier - myndighetsutövning 
Göteborgs Stad har sedan 1989 ansvar för tillståndsgivning, registrering och tillsyn av 
lokala lotterier enligt lotterilagen (SFS 1994:1000). Kommunfullmäktige har beslutat att 
idrotts- och föreningsförvaltningen ansvarar för uppdraget. Omfattningen av 
lotteriverksamheten är fortsatt liten. Förvaltningen har lämnat sammanlagt 14 nya 
tillstånd, nio registreringstillstånd enligt 17 § (så kallat registreringstillstånd som är 
giltigt i tre år) och fem lotteritillstånd enligt 16 § lotterilagen (så kallade 
tillståndslotterier). 

Under året redovisades 27 lotterier och det såldes tillståndspliktiga lotter för 
4 432 000 kronor och nettobehållningen blev 2 065 700 kronor. Motsvarande siffror året 
innan var 4 594 000 kronor och 1 96 000 kronor. 
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Konsultativt stöd 
Ett av förvaltningens uppdrag är att ge föreningar konsultativt stöd. I princip varje vecka 
möter tjänstepersoner representanter för föreningar i olika frågor som rör föreningarnas 
utveckling. Frågorna kan röra allt från hur man söker bidrag, startar en ny förening eller 
hur man ska enas i en styrelse. Ofta får de stöd direkt, men samverkan sker även i hög 
grad med andra organisationer, förvaltningar och förbund. 

Några exempel på konsultativt stöd: 

• Under 2017 har förvaltningen haft flertalet utbildningar för föreningar i hur man 
söker bidrag med hjälp av e-tjänster samt hur digitala närvarokort kan underlätta 
deras ansökan om aktivitetsbidrag. 

• Förvaltningen har haft enskilda sittningar med 100-talet föreningar. 
• Ekonomisk rådgivning har getts till 15-tal föreningar. 
 

 

2.2 Fördjupad analys beträffande ekonomi 

2.2.1 Analys av årets utfall 

Resultaträkning inklusive 
studieförbunden, i tkr Bokslut 2017 Budget 2017 Avvikelse Bokslut 2016 

Intäkter 119 871 119 300 571 126 323 

Kostnader 538 459 555 102 16 643 534 009 

Nettokostnad 418 587 435 802 17 215 407 686 

Kommunbidrag 447 800 447 800 0 435 700 

Räntenetto -12 305 -11 998 -307 -17 257 

Resultat 16 908 0 16 908 10 757 

     

Eget kapital 41 908 25 000 16 908 35 760 

 

Resultat 
Det positiva resultatet för 2017 på närmare 17 miljoner kronor beror i första hand på 
överskott inom kategorin föreningsbidrag. Kostnaderna för föreningsbidrag, det vill 
säga utbetalningarna av bidragen, är drygt 13 miljoner kronor lägre än budget. 
Minskningen beror i huvudsak på att färre föreningar sökt bidrag. 

Det nya uppdraget att driva simskola (Simlyftet) uppvisar ett överskott på närmare 
tre miljoner kronor, vilket beror på att uppdraget först hade full omfattning från och 
med augusti 2017. På lokal-/fastighetssidan var kostnaderna för bränsle, el och vatten 
lägre än budgeterat, 2,5 miljoner kronor. 

Personalkostnaderna har varit lägre än budgeterat, fyra miljoner kronor. Det beror 
främst på tillfälliga vakanser i anslutning till avgångar. 

När det gäller anläggningarna har kostnaderna varit högre än vad som budgeterats för 
olika köpta insatser/material, två miljoner kronor. Underhållsåtgärderna på 
anläggningarna/fastigheterna har också varit på en högre nivå än budget, tre miljoner 
kronor. Samtidigt har avgiftsintäkterna varit på en lägre nivå än budget då anläggningar 
varit stängda på grund av underhålls- och reparationsåtgärder, en miljon kronor. 
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Jämförelse 2016 resultat 
I jämförelse med 2016 är resultatet nio miljoner kronor mer positivt. Det beror främst på 
kostnaderna för föreningsstöd som minskat med fem miljoner kronor i jämförelse med 
föregående år. I övrigt handlar det om ett överskott för uppdraget simskola (Simlyftet) 
samt lägre kostnader 2017 för bränsle, energi och vatten. 

Ekonomiskt utfall och verksamhetens mål 
Det ekonomiska utfallet (plus 17 miljoner kronor och en nettokostnad inklusive 
räntenetto om 419 miljoner kronor) innebär att verksamheterna bidragit till 
förvaltningens två huvudsakliga mål: att stötta föreningar och tillhandahålla 
anläggningar. Måluppfyllelsen skulle troligtvis ha varit större om alla ekonomiska 
medel använts, det vill säga om förvaltningen haft ett resultat närmare noll. 

Ser man till den totala nettokostnaden inklusive räntenetto kan man fördela den i 
tre delar. Uppskattningsvis fördelar sig nettokostnaden i de tre delarna enligt nedan: 

• Föreningsbidrag, 96 miljoner kronor 
• Anläggningar, 292 miljoner kronor 
• Studieförbunden, 31 miljoner kronor 

Med en ökad nettokostnad motsvarande kommunbidraget hade det till exempel varit 
möjligt med ett mer omfattande föreningsstöd och utökade öppettider på 
anläggningarna. 

Jämförelse intäkter och kostnader 2016 
Intäkterna och kostnaderna inklusive räntenetto har minskat, respektive varit i princip 
oförändrade. Intäkterna 2017 är sju miljoner kronor lägre än 2016. Det beror främst på 
de anläggningar/lokaler som förts över till andra förvaltningar och att entréavgifterna 
minskat på grund av att anläggningar varit stängda för renovering. 

Kostnaderna inklusive räntenetto är i stort oförändrade, är 0,5 miljoner kronor lägre än 
2016. Personalkostnaderna har ökat med tio miljoner kronor, vilket främst beror på 
verksamhetsutökningen av simskola. Kostnadsökningen på grund av löneavtalen svarar 
för fyra miljoner kronor. I övrigt har kostnaderna för köpta tjänster ökat med 
två miljoner kronor, vilket främst beror på köpta tjänster för simundervisning. Vidare 
har också kostnaderna för avskrivningar ökat med 2,5 miljoner kronor. I övrigt har 
kostnaderna minskat, i första hand beroende av de anläggningar/lokaler som 
överlämnats till andra förvaltningar. När det gäller inköp av material med mera har de 
minskat i jämförelse med 2016. 

Eget kapital 
Resultatet för 2017 på 17 miljoner kronor gör att det utgående egna kapitalet är 
42 miljoner kronor. Då det egna kapitalet inte ska överstiga 25 miljoner kronor bör det 
justeras. 
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2.2.1.1 Bruttokostnadsutveckling 

  2017 2016 2015 

Bruttokostnadsutveckling 
i procent 

-0,1% 2,9% 3,6% 

Den väsentligt lägre bruttokostnadsförändringen 2017 i jämförelse med 2016 beror 
främst på lägre kostnader för föreningsbidrag och anläggningar/lokaler som lämnats 
över till andra förvaltningar. Omfattningen av verksamheten beräknas att ha minskat i 
jämförelse med 2016 sett till bruttokostnaden inklusive räntenetto. Kostnadsökningarna 
i form av löneavtal med mera beräknas till cirka 2,5 procent, det innebär i sin tur att 
verksamhetsvolymen borde ha minskat i samma grad. 

 

2.2.2 Investeringsredovisning 

2.2.2.1 Investeringsredovisning 

Belopp i mkr Bokslut 2017 Budget 2017 Avvikelse Prognos 
2016-2019 

Budget  
2016-2019 

Inkomster 0,2  0,2 0,8  

Utgifter -115,9 -172,1 56,2 -567,8 -646,1 

Netto -115,7 -172,1 56,4 -567,0 -646,1 

 

Budgeten för 2017 var 172,1 miljoner kronor. Utfallet är 115,7 miljoner kronor. 
Ursprunglig ram för planperioden är 646 miljoner kronor och prognosen är 567 miljoner 
kronor. Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av differensen mellan ram och 
prognos för planperioden. 

• Ersättning för Slottsskogshallen -5,7 miljoner kronor. Projektet senareläggs på 
grund av förseningar för dubbelishallen samt den nya idrottshallen i Majorna-
Linné. 

• Ny idrottshall i Majorna-Linné -33,8 miljoner kronor. Projektet senareläggs på 
grund av försenat planarbete. 

• Upprustning av befintliga isanläggningar -6,1 miljoner kronor. Projektet blir 
billigare än förväntat på grund av att åtgärder vid Ruddalens skrinnarbana 
senareläggs. 

• Ersättning för Rambergsrinken -24,8 miljoner kronor. Projektet senareläggs på 
grund av försenat planarbete. 

• Friidrottsanläggning på Hisingen -21,5 miljoner kronor. Projektet senareläggs på 
grund av försenat planarbete. 

• Ruddalens stora isbana 6,1 miljoner kronor. Projektet blev dyrare än beräknat på 
grund av åtgärder som inte tagits med i projekteringen. 

• Konstgräsutbyten 6,5 miljoner kronor. Projektet blir dyrare än beräknat på grund 
av utökade miljösatsningar samt nya typer av granulat och gräs. 
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Redovisning per område 

  Utfall 2017 Budget 2017 
Prognos 

2016-2019 
Budget 

2016-2019 

Investerings-
område, mkr Utg Ink Utg Ink Utg Ink Utg Ink 

Reinvesteringar 
och komplettering 16,6 -0,2 26,4 0,0 104,9 -0,8 103,9 0,0 

Upprustning 
inomhusbad 23,6 0,0 17,8 0,0 59,6 0,0 59,6 0,0 

Kviberg 
infrastruktur 0,6 0,0 1,0 0,0 13,0 0,0 13,0 0,0 

Torslandaskolan 
sporthall 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 2,5 0,0 

Tillfällig sporthall 
Backa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 

Miljöinvesteringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Omklädnings-
byggnader -0,6 0,0 7,6 0,0 19,5 0,0 19,5 0,0 

Markanläggningar 1,0 0,0 1,0 0,0 17,5 0,0 17,5 0,0 

Örgryte Idrottshall 37,7 0,0 61,0 0,0 69,0 0,0 69,0 0,0 

Slottsskogs-
vallsområdet 
upprustning inför 
2021 

12,0 0,0 10,3 0,0 

38,5 0,0 38,5 0,0 

Isanläggningar 
upprustning 6,3 0,0 7,2 0,0 69,0 0,0 94,0 0,0 

Upprustning/ 
utveckling av 
övriga 
idrottsområden 

0,6 0,0 4,1 0,0 

47,5 0,0 48,0 0,0 

Idrottshallar 0,7 0,0 1,7 0,0 11,1 0,0 50,4 0,0 

Friidrotts-
anläggningar 0,0 0,0 5,1 0,0 41,9 0,0 63,0 0,0 

Konstgräs utbyte 4,2 0,0 5,2 0,0 22,5 0,0 16,0 0,0 

Konstgräs 
nyetablering 6,6 0,0 23,7 0,0 28,4 0,0 28,4 0,0 

Övrig 
stadsutveckling 0,0 0,0 0,0 0,0 22,7 0,0 22,7 0,0 

Övertagande av 
förenings-
anläggningar 

6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
Pågående projekt: 

• Lundenhallen. Byggarbeten pågår (se mer under rubriken Försenade projekt). 
• Lundbybadet. Byte av reningsanläggningen färdigställt, återstår betonglagning 

av bassänger. 
• Kärra simhall. Upprustning av omklädningsrum klart. 
• Slottsskogsvallen. Upprustning av mur och smide runt vallen färdigställt. 
• Dalenplanerna färdigställt. (se mer under rubriken fördyrade projekt) 

Ovan nämnda projekt motsvarar cirka 73 miljoner kronor för 2017. 
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Fördyrade projekt 

• Lundbybadets byte av vattenreningsanläggning och ventilation. Prognosen 
överstiger budget med sju miljoner kronor. Detta beror på att det finns få företag 
med rätt kompetens för att utföra uppdraget och att det råder högkonjunktur. 
Eftersom behovet av att byta reningsanläggning var stort och en stängning av 
anläggningen planerats sedan länge togs beslut om att genomföra bytet enligt 
plan. Övriga åtgärder kräver inte att anläggningen stängs. 

• Ombyggnaden av Dalenplanerna vid Slottsskogen till multifunktionell yta 
överskrider budget med 4,7 miljoner kronor. Orsaken är bland annat brister i de 
handlingar som legat till grund för kalkylen samt att mängden förorenade 
jordmassor var större än väntat. 

• Konstgräsbyte på Majvallen överskrider budget med 0,7 miljoner kronor. Detta 
beror på att vi använder kork istället för gummi som fyllnadsmaterial. Det 
medför högre kostnader eftersom både materialet är dyrare och kostnaderna för 
gräset blir dyrare med denna fyllning. 

Försenade projekt 

• Bygget av Lundenhallen är försenat. Upphandlingen har skett i två etapper för 
att möjliggöra flera anbudsgivare. Hallen beräknas bli klar i god tid till skolstart 
2018. 

• Nyetableringen av konstgräs i Bjurslätts park, Lillhagsparken och Kvibergs Park 
är försenad. I Bjurslättspark och Lillhagsparken beror detta på att 
fastighetskontoret behövt göra miljöinventeringar på områdena. 
Konstgräsplanen i Bjurslätt beräknas blir klar under kvartal 2 2018. 
Lillhagsparken väntas inte påbörjas förrän tidigast 2018. Konstgräsplanen i 
Kvibergs Park upphandlas och genomförs 2018 efter att upphandlingen avbrutits 
under 2017 på grund av för höga anbud. 

• Upprustning av Gamlestadshallen försenad. Upphandling avbröts på grund av 
ändrade förutsättningar - större takskada än befarat. Genomförs under 2018. 

• Upprustning av Heidhallen genomförs under 2018. 
Tidigarelagda projekt 

• Dränering av gräsyta i Skatås (som en del av upprustning av övriga 
idrottsområden). 

Omprioritering av projekt 

• Förstudie och projektering av ny generell och flexibel omklädningsbyggnad har 
genomförts. Vid anbudsförfrågan avseende Klarebergsvallen översteg anbuden 
budgeten och har därför avbrutits och placering omprövas. Budgeten bedömdes 
till 8,5 miljoner kronor. 

Nytillkomna anläggningar 

• Förvaltningen tog från och med den 1 december över Härlanda Park, då Qviding 
FIF är under ekonomisk rekonstruktion och föreningens bank krävde att staden 
fullgjorde sitt borgensåtagande om sju miljoner kronor. 

  

Kostnaderna för nyetablering och byte av konstgräs är generellt dyrare än budgeterat. 
Konjunkturläget resulterar i högre priser på markarbeten och val av mer miljövänliga 
alternativ istället för traditionellt gummigranulat leder till högre priser. 
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2.2.2.2 Projektuppföljning 

Investerings- och exploateringsprojekt av väsentlig betydelse 

Byte av vattenrening på Lundbybadet 
Projektet krävde att badet stängdes under större delen av byggtiden. Bytet av 
reningsanläggningen krävde ett långt planeringsarbete. Anbuden i upphandlingen 
översteg budget men antogs av flera skäl; projektet skulle annars försenas ett år, behovet 
av ny reningsanläggning var mycket stort och vi fann det framtida konjunkturläget som 
svårbedömt. Budget 12,8 miljoner kronor, prognos 19,5 miljoner kronor. 

Nybyggnad Lundenhallen 
Vid första upphandlingen fick förvaltningen anbud som översteg budget. Byggnaden 
omprojekterades delvis och projektet delades upp i etapper och upphandlades på nytt 
vilket medförde en försening på mer än ett halvår. Bygget beräknas vara färdigt till 
skolstart 2018. Etapp 1 är slutförd och etapp 2 pågår. Budget 69 miljoner kronor och 
prognos 69 miljoner kronor. 

Utveckling av Dalenplanerna 
Två grusplaner i huvudsak använda för parkering är ombyggda till rekreationsyta med 
flera funktioner; fotboll, bakluckeloppis, utegym, friidrott, promenad med mera. 
Projektet blev dyrare än beräknat beroende på brister i handlingar, ökad mängd 
förorenade massor samt utökad ledningsdragning. Innebar också en mindre förskjutning 
av tidplan. Budget sex miljoner kronor och prognos elva miljoner kronor. 

 

  Ack. utfall Total projektprognos Projektbudget  

Projekt Ink Utg Ink Utg Ink Utg Slutår 

Lundbybadet  -19 262  -19 541  -12 800 2018 

Lundenhallen  -39 578  -69 000  -69 000 2018 

Dalen-
planerna 

 -10 863  -11 000  -6 000 2017 

 

2.2.3 Kostnader för underhåll, reparationer, tillsyn och skötsel 

mkr Bokslut 2017 Budget 2017 Avvikelse Bokslut 2016 

Tillsyn och skötsel 18,6 17,6 -1,0 15,2 

Reparationer 12,8 11,7 -1,1 12,2 

Planerat underhåll 12,9 10,0 -2,9 18,2 

Totala kostnader 44,3 39,3 -5,0 45,6 

Kostnader för reparationer överstiger budgeten med cirka 1,1 miljoner kronor. Av dessa 
hänför sig cirka 300 000 kronor till åtgärder i samband med läckan på Ruddalens 
isanläggning. Även några andra större reparationer belastar resultatet, bland annat 
reparation av kylrören på Hedens isbana, en stor vattenläcka på värmeledningen i 
Trädgårdsföreningen samt insatser på Lilla Amundön. 

För tillsyn och skötsel har budgeten överskridits med cirka en miljon kronor. 

Den ursprungliga budgeten för planerat underhåll var tio miljoner kronor. Under senare 
delen av hösten togs ytterligare beslut om ökade resurser till underhåll motsvarande 2,9 
miljoner kronor. 
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2.3 Värdering av eget kapital 

Kommunstyrelsens rekommenderade nivåer på det egna kapitalet innebär för idrotts- 
och föreningsnämnden att vi bör ha minst 15 miljoner kronor och högst 25 miljoner 
kronor i eget kapital. Bedömningen är att riskerna på årsbasis ligger i huvudsak inom 
det intervallet. De enskilda riskerna totalt sett överstiger 25 miljoner kronor, men det är 
osannolikt att samtliga risker inträffar samtidigt. 

Riskbedömningen avser fem områden: 

1. Borgensåtaganden 
2. Taxor/avgifter 
3. Energikostnader 
4. Bränder/skadegörelse/driftsstörningar 
5. Övrigt/ospecificerat. 

Borgensåtaganden 
Borgensåtagandenas risk består på kort sikt av att hantera anläggningar som eventuellt 
kommer i stadens ägo när föreningar av olika anledningar inte kan svara för sina 
bankförpliktelser. Risken får anses som aningen förhöjd med tanke på de 
borgensåtagande staden fått göra de senaste året. Sett till de erfarenheterna bedöms 
risken till sju miljoner kronor. 

Taxor och avgifter 
Intäkter från taxor och avgifter, en generellt minskad efterfrågan har riskanalyserats till 
cirka 15 procent tidigare vilket motsvarar drygt tio miljoner kronor. I form av minskad 
efterfrågan bedöms risken lägre än tidigare, sju miljoner kronor. 

Energikostnader 
Bränsle, energi och vatten är en riskfaktor. Den kan påverkas av förändringar av 
energipriserna och ogynnsam väderlek. Detta bedöms kunna öka kostnaderna med upp 
till tio procent eller cirka tre miljoner kronor. 
Bränder/skadegörelse/driftsstörningar 
Större bränder och skadegörelse har inträffat med några års mellanrum. Extrem väderlek 
och tekniska haverier har också tvingat förvaltningen att stänga anläggningar för viss 
tid. Ekonomiska följdverkningar som intäktsbortfall och kostnader för övertalig 
personal regleras inte av försäkring. Om flera händelser av detta slag inträffar under ett 
år kan det tydligt påverka resultatet, åtta miljoner kronor. 

Övrigt 
Andra oförutsedda händelser av skilda slag bedöms på kort sikt kunna uppgå till 
fem miljoner kronor. 

Resultatet för 2017 uppgår till 17 miljoner kronor. Det ingående egna kapitalet 2017 
uppgår efter justeringar till 25 miljoner kronor. Då det egna kapitalet inte ska överstiga 
25 miljoner kronor bör justeringen av det egna kapitalet bli 17 miljoner (exakt belopp: 
16 907 673,66 kronor). 

  



20 

 

2.4 Utveckling inom personalområdet 

2.4.1 Personalvolym och lönekostnad 

Belopp i tkr 2017 2016 2015 

Lönekostnad exkl 
arvoden 118 920 111 627 106 387 

Arbetad tid 
(årsarbetare) 345 329 319 

Lönekostnad per 
årsarbetare 345 339 334 

Antalet årsarbetare har ökat med sexton jämfört med motsvarande period 2016. 
Förändringen beror främst på: 

• Trivselvärdar har anställts vid Angered Arena och Lundbybadet för att 
säkerställa en bra miljö för både besökare och medarbetare. 

• Uppdraget fri simundervisning (Simlyftet) startade som pilotprojekt under våren 
och gick igång med verksamhet från hösten 2017. 

• Avdelning Anläggning har utökat med två teamledare. 
• Avdelning Fastighet har utökat med en tillgänglighetsinventerare. 
• HR-avdelningen har förstärkt med en tidsbegränsad HR-specialist. 
• Förvaltningens utredningsresurser har länge varit underdimensionerade och 

därför har avdelning Planering & utredning förstärkts med en utredarbefattning. 
• Ett ökat behov av resurser inom stödet till föreningslivet har lett till att avdelning 

Samordning tillsatte en ny tjänst som verksamhetsutvecklare. 

Kostnaden per årsarbetare har ökat med 1,8 procent jämfört med 2016. Årets totala 
löneökning i löneöversynen blev 2,55 procent. Att kostnaden per årsarbetare ökat 
mindre än utfallet i löneöversynen beror på att en stor andel av ökningen handlar om 
befattningar i lägre löneläge samt lägre kostnader för avgångsvederlag 2017 jämfört 
med 2016. 

2.4.2 Övrig utveckling inom personalområdet 

Ökat antal rekryteringar  
Antalet rekryteringar ökade markant mellan 2015 och 2016. Under 2017 har antalet 
rekryteringar legat kvar på i stort sett samma höga nivå. Totalt antal rekryteringar 2017 
var 173 stycken varav 66 var interna rekryteringar och 107 var externa rekryteringar. 
85 rekryteringar gällde tillsvidareanställningar och 88 gällde tidsbegränsade 
anställningar. Jämfört med 2016 ökade antalet tillsvidareanställningar med 16 och 
tidsbegränsade anställningar minskade med 24. Flest rekryteringar har skett inom 
grupperna badpersonal, idrottsarbetare och handläggare. 

Rekryteringssvårigheter - effekter 
Förvaltningen har under senare år haft svårighet att rekrytera till vissa befattningar, 
framför allt tekniska tjänster med krav på högskoleutbildning. Förvaltningen samarbetar 
med övriga tekniska fackförvaltningar för att ta fram en strategi för hur förvaltningarna 
ska attrahera, rekrytera och behålla rätt kompetens. 

Det har också blivit svårare att få kvalificerade sökande till tjänster som badvärd. 
Förvaltningen har sökt och beviljats pengar från arbetsmarknads- och 
vuxenutbildningsförvaltningen och har anställt en samordnare för praktikplatser. 
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Samordnaren har startat arbetet med att utveckla samarbetet med skolor och 
utbildningsaktörer för att säkerställa att vi får en bas att rekrytera till exempel badvärdar 
ifrån. Eftersom det är svårt att rekrytera utbildade badvärdar erbjuder förvaltningen 
utbildning till personer som uppfyller alla andra krav förutom kravet på 
poollivräddarutbildning. En extra satsning på badvärdar skedde också i årets 
löneöversyn för att skapa mer konkurrenskraftiga löner. 

Långa sjukfrånvaron minskar 
Sjukfrånvaron i förvaltningen fortsätter att minska medan staden totalt och 
fackförvaltningar under samma period har oförändrad respektive ökad sjukfrånvaro. 
Jämfört med samma period 2016 (statistik i dagsläget tillgänglig till och med november) 
har den totala sjukfrånvaron minskat med 0,3 procentenheter (från 6,4 procent till 
6,1 procent). Den långa sjukfrånvaron (över 15 dagar) har minskat från 4,8 procent till 
4,2 procent. Den korta sjukfrånvaron (1-14 dagar) har ökat från 1,6 procent till 
1,9 procent. 

Både den korta och den långa sjukfrånvaron är lägre än genomsnittet i staden, men 
ungefär densamma som genomsnittet för fackförvaltningar. Värt att notera är att i en 
förvaltning av vår storlek räcker det med enstaka sjukfall för att det ska bli stora effekter 
procentuellt. 

Inom förvaltningen bedrivs ett aktivt rehabiliteringsarbete i nära samarbete med 
medarbetare, chef, HR-funktionen, företagshälsovården och Försäkringskassan. Parterna 
arbetar enligt stadens rehabiliteringsprocess med målet att få medarbetaren åter i arbete. 

Enklare schemaläggning och färre timavlönade 
Förvaltningen har under året inlett ett arbete med att se över hur vi kan få en mer stabil 
grundbemanning på förvaltningens anläggningar. Det handlar bland annat om att 
förenkla och samordna schemaläggning och rekrytering, men också att få ned antalet 
timavlönade vilket är ett mål inom staden. Färre vikarier och fler anställda med en fast 
tjänst ska ge en tryggare arbetsplats samtidigt som det blir enklare för chefer och 
personal att jobba långsiktigt med arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor. En gemensam 
bemannings- och rekryteringsprocess ska också avlasta enhetscheferna och göra det 
möjligt för medarbetare att jobba på flera olika anläggningar, något som en del 
medarbetare uttryckt önskemål om. En bemanningscontroller har startat sitt uppdrag 
med att driva arbetet.  Andelen tid utförd av timavlönade har minskat med 
2,0 procentenheter (från 8,8 procent till 6,8 procent) jämfört med 2016. 

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
2017 genomfördes en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt en 
ny rutin. Det innebar att en enkät på 23 frågor skickades ut till samtliga chefer med 
arbetsmiljöansvar. Frågorna var utformade utifrån kraven i AFS 2001:1 systematiskt 
arbetsmiljöarbete och AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö. Enkäten 
besvarades tillsammans med skyddsombudet. Varje fråga kunde besvaras med 
svarsalternativen 1. Ja, 2. Delvis, 3.Nej, 4. Jag och mitt skyddsombud är oense om hur 
vi ska svara eller kan ej svara. Efter varje fråga fanns möjlighet att lämna en 
kommentar som motiverade eller förklarade chefens svar. 

Sammanställningen visade att förvaltningen idag bedriver ett fungerande 
arbetsmiljöarbete och att cheferna är väl insatta i sin arbetsmiljödelegering samt i stor 
utsträckning har rätt kunskaper för att klara av sitt uppdrag. Förbättringsområdena var 
främst att cheferna efterfrågar en förvaltningsövergripande struktur där det finns tydliga 
forum för en utökad dialog kring arbetsmiljöfrågorna samt vilka krav som ställs 
gällande riskbedömningar, dokumentation och uppföljning. De efterfrågas även fler 
verktyg och mallar för att kunna hantera arbetsmiljöansvaret speciellt gällande kraven i 
AFS 2015:4 organisatorisk och social arbetsmiljö. 
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Förvaltningen arbetar nu utifrån identifierade utvecklingsområden och kommer under 
2018 införa ett nytt arbetssätt och struktur samt arbeta fram nya 
förvaltningsövergripande verktyg och mallar. 

Mål för arbetsmiljöarbetet 
2017 tog förvaltningen fram mål för arbetsmiljöarbetet enlighet med de krav som ställs i 
AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetet med målformuleringen 
baserades på det som forskning visar bidrar till en hälsofrämjande arbetsplats. Utifrån 
olika arbetsmiljöparametrar formulerades förslag på målformuleringar och via en enkät 
kunde medarbetare ges möjlighet att rösta på den målformulering som de ansåg var 
mest ändamålsenlig. Medarbetarna kunde även lämna egna målformuleringsförslag. 
Enkäten fick hög svarsfrekvens, hela 74% av förvaltningens anställda besvarade 
enkäten. Många lämnade även egna förslag. Av totalt sju målformuleringar ändrades 
eller justerades fem av målen utefter förslagen från våra medarbetare. 

 

Vi har en arbetsmiljö som skapar förutsättningar för ett hållbart arbetsliv genom att vi är öppna 
och tänker nytt förändrar vi begränsande normer och strukturer. 

Arbetsmiljö och hälsa Organisatorisk arbetsmiljö Social arbetsmiljö 

Vi identifierar orsaken till 
sjukfrånvaro och agerar utifrån 
den. 

Vi är tydliga, trovärdiga och 
delaktiga i vår kommunikation. 
På så sätt skapar vi 
förutsättningar för ett 
hälsofrämjande ledar- och 
medarbetarskap 

Alla bidrar till att vi ser fram 
emot att gå till arbetet, genom 
att stötta och hjälpa varandra. 

Vi har en säker arbetsplats där 
tillbud och olyckor förebyggs, 
anmäls, utreds och åtgärdas. 

Vi vet vem vi är till för och varje 
medarbetare har god kännedom 
om sitt eget och förvaltningens 
uppdrag, roll och ansvar. 

Det råder nolltolerans och vi ska 
arbeta förebyggande, agera på 
och hantera kränkande 
särbehandling, mobbing, 
trakasserier, diskriminering samt 
hot och våld. 
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2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag 

2.5.1 Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll 

Nedan redovisas en samlad bedömning av de viktigaste iakttagelserna av redovisning av 
styrkor och förbättringsområden, som baseras på en självutvärdering av förvaltningens 
system för styrning uppföljning och kontroll. 

Kultur 
Förvaltningens arbete för att skapa medvetenhet om situationer där risk föreligger för 
oetiskt och oönskade beteenden bedöms som god. Förvaltningen har under flera år 
arbetat med att tydliggöra administrativa arbetsprocesser för att säkerställa och 
minimera risker vid ekonomihanteringsprocesser. Parallellt har det genomförts ett 
förvaltningsövergripande värdegrundsarbete, där alla medarbetare varit engagerade 
bland annat i frågor kring oetiskt och icke önskade beteenden. Förbättringsbehov finns i 
att fördjupa och satsa vidare på värdegrundsarbetet för att öka förståelsen och skapa 
medvetenhet kring frågorna. 

Planering och uppföljning 
Förvaltningens arbete med planering och uppföljning bedöms som god, samtidigt som 
det finns förbättringsbehov. Inom förvaltningen pågår det flera utrednings- och 
utvecklingsarbeten för att identifiera och ta hänsyn till behov och förväntningar hos dem 
verksamheten riktar sig. Utvecklingsarbeten handlar samtidigt om att få till stånd ett 
systematiskt arbetssätt och att insikterna arbetas in i planeringen inför nästa period. 

Inom förvaltningen pågår samtidigt ett utvecklingsarbete kring planering och 
uppföljning med fokus på grunduppdraget samt styrningen kring densamma. Syftet är 
att få tillstånd tydligare intern styrning och dialog för att kunna bedöma måluppfyllelse 
och förvaltningens förmåga att utföra grunduppdraget bland annat genom att införa en 
förvaltningsintern beställar- och utförarstyrning. Utvecklingsarbetet handlar samtidigt 
om att få till stånd en tydlig röd tråd och arbetssätt från planering, genomförande, 
uppföljning, till utveckling/förbättringsarbete, vilket görs genom införande av en ny 
lednings- och styrmodell. 

Riskbaserad styrning 
Förvaltningens arbete med riskbaserad styrning bedöms som god, samtidigt som det 
finns ett förbättringsbehov. Förvaltningen arbetar med riskhantering utifrån Göteborg 
Stads riktlinje kring Styrning, uppföljning och kontroll som gäller från och med 170101. 
Förvaltningsledningen har identifierat verksamhetens viktigaste risker och tagit fram en 
samlad riskbild, varefter man bedömt hur man ska hantera riskerna. Att utifrån en 
samlad riskbild upprätta både en internkontrollplan och en åtgärdsplan är ett nytt 
arbetssätt inom förvaltningen. Ett förbättringsbehov finns, nämligen att utveckla 
arbetssättet med samlad riskanalys samt att tydliggöra förståelsen för vikten av att 
hantera väsentliga risker inom flera nivåer i organisationen. 

Åtgärder och förbättringsområde 
Bedömning är att det finns ett förbättringsbehov att utveckla arbetssätt kring att 
identifiera och analysera grundorsaker till avvikelser som ska resultera i 
förbättringsarbete, enligt stadens riktlinje för styrning uppföljning och kontroll. 

Inom ramen för det arbete som har initierats för att utveckla förvaltningens interna 
styrning ingår också ett moment som innebär att utveckla arbetssätt för att analysera 
brister och avvikelser för att förstå och åtgärda grundorsaker till problemen. Dels vid 
uppföljningar där avvikelsehantering handlar om att analysera för att se om genomförda 
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åtgärder har resulterat i önskade effekter. Dels att avvikelse och genomförande av 
analys resulterar till förbättringsåtgärder enligt stadens styrmodell (PDSA). 

 

2.5.2 Sponsring 

Nämnden har en fastställd anvisning som anger att nämnden inte ska ägna sig åt 
sponsring. 

 

  

2.5.3 Uppföljning av utvecklingsplan samt uppdaterad utvecklingsplan 
för ridsport 

I mars 2016 fick idrotts- och föreningsnämnden ett uppdrag av kommunfullmäktige om 
att följa upp och uppdatera ridsportens utvecklingsplan från 2004 med fokus på 
markfrågor och samverkansformer. Uppdraget ägs och samordnas av idrotts- och 
föreningsförvaltningen och genomförs tillsammans med stadsbyggnadskontoret, 
fastighetskontoret och park- och naturförvaltningen. 

Uppföljning av utvecklingsplan för ridsporten från 2004 
2004 antogs en utvecklingsplan för ridsporten som skulle ge inriktning för hur 
kommunens stöd skulle ge förutsättningar för utveckling av ridsportens anläggningar, 
ridvägar och verksamhet. 

Tio ridanläggningar ansågs som prioriterade eftersom de bedrev ungdomsverksamhet i 
form av ridskola, hade funktionella anläggningar och möjlighet att utvecklas. Ett samlat 
ridområde i Säve prioriterades också. Dessa markerades i översiktsplanen 2009 som 
Område med särskilt stora värden för naturvård, friluftsliv, landskapsbild och/eller 
kulturlandskap samt som prioriterad ridanläggning. 

Kommunfullmäktige beslutade om 40 miljoner kronor till ridsporten 2007–2008. 
Hälften användes till åtgärder på de tio prioriterade ridanläggningarna och ridområdet. 
Åtgärderna handlade om att uppfylla myndighetskrav, öka standard och tillgänglighet 
samt förbättrad säkerhet vid parkeringsplatser och vägar till anläggningarna. Under 
satsningen var kravet på andelen eget kapital från föreningarna lägre jämfört med 
ordinarie bidragsregler. 

Resterande 20 miljoner kronor användes till ridvägsutbyggnad, i huvudsak till ridslingor 
för ridskoleverksamhet i anslutning till de prioriterade ridanläggningarna samt att bygga 
samman ridvägar mellan ridanläggningar. Totalt anlades 18,5 kilometer. 

Uppdraget förklarades slutfört i och med att idrotts- och föreningsnämnden 2010 
godkände en rapport om hur anslaget fördelats. Därefter har dock ridsporten uttryckt 
behov av fortsatt stöd från kommunen. Ridsporten ser stora investeringsbehov på 
ridanläggningarna bland annat för att nå upp till förändrade myndighetskrav, vidare 
efterfrågas en ökad samverkan. Flera ridföreningar har också uttryckt oro över att nya 
bostäder och andra verksamheter under de senaste åren byggts nära de prioriterade 
ridanläggningarna. Detta riskerar att på sikt påverka ridverksamheten negativt. 
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Uppdaterad utvecklingsplan för ridsporten - förslag på fortsatt arbete. 
Under 2017 påbörjades ett arbete med att uppdatera utvecklingsplanen för ridsporten. 
Arbetet kommer att pågå under hela 2018. 

Under hösten 2017 fokuserades arbetet på uppföljning av utvecklingsplanen från 2004 
och en nulägesbeskrivning. En enkätundersökning har genomförts med ridföreningar i 
Göteborgs kommun som är med i Ridsportförbundet och/eller är bidragsberättigade hos 
idrotts- och föreningsförvaltningen. En karta har tagits fram över mark och ridvägar 
som används vid respektive anläggning samt en översikt av hur ridanläggningarna är 
markerade i översiktsplan och detaljplaner. 

I början av 2018 kommer projektgruppen tillsammans med ridsportförbundet att besöka 
ridanläggningarna och en problemanalys kommer att genomföras. Fokus under våren 
ligger på att undersöka vilka ridanläggningar som har förutsättningar för att prioriteras, 
hur ridsportens markbehov kan säkerställas samt se över hållbara samverkansformer. 

Arbetet ska leda fram till en ny utvecklingsplan med förslag på prioritering av 
anläggningar och mark för ridsporten samt ridvägsutbyggnad och hållbara 
samverkansformer som presenteras i slutet av 2018. 

 

2.5.4 Uppföljning av Göteborgs Stads kommunikationsprogram och 
riktlinje för kriskommunikation 

Göteborgs Stads kommunikationsprogram 

Förvaltningen har tagit fram en ”Anvisning för kommunikation” för idrotts- och 
föreningsförvaltningen, som kommer att beslutas under kvartal 1 2018. Anvisningen 
bygger på och harmonierar med Göteborgs Stads kommunikationsprogram. 
Anvisningen innefattar mål med kommunikation, intern/extern kommunikation, lagar 
och regler samt press/media. 

Göteborgs Stads riktlinje för kriskommunikation 

Förvaltningen har tagit fram en ”Anvisning för kriskommunikation” för idrotts- och 
föreningsförvaltningen som kommer att beslutas under kvartal 1 2018. Anvisningen 
bygger på Göteborgs Stads riktlinje för kriskommunikation och är en bilaga till 
förvaltningens beredskapsplan. Anvisningen bygger på och harmonierar med Göteborgs 
Stads riktlinje för kriskommunikation och innefattar förvaltningsspecifika anvisningar i 
händelse av kris eller händelse som kan innebära en kris. 
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3 Uppföljning av kommunfullmäktiges budget 

3.1 Kommunfullmäktiges mål 

3.1.1 Göteborg ska vara en jämlik stad 

Inriktningar 

Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska. Jämlikhetsarbetet ska utgå ifrån de fyra 
fokusområdena i programmet Jämlikt Göteborg. 

 
Processägare: Social resursnämnd 

Måluppfyllelse och Kommentar 

 Viss 

RESULTAT 

Ett antal aktiviteter har genomförts som bidrar till måluppfyllelse, bland annat har 
förvaltningen infört socioekonomiskt differentierat aktivitetsbidrag. Vidare pågår 
samarbete med andra aktörer för ökat föreningsdeltagande i socioekonomiskt svaga 
områden samt aktivt deltagande i två av de fem stadengemensamma arbetsgrupperna 
under satsningen Jämlikt Göteborg. 

Genom samarbete med stadsdelsförvaltningen Angered och Västra Götalands 
idrottsförbund driver förvaltningen en satsning för att öka föreningsdeltagandet i de 
stadsdelar som har lägre andel föreningsaktiva och ge föreningslivet stöd i att bli 
långsiktigt hållbara. Fokus har under året legat på fotbollsföreningarna i området. 

Förvaltningen har även bidragit till Street Games, Västra götalands idrottsförbunds 
prova-på satsning på skolloven som arrangerats i Angered, Östra Göteborg, Frölunda 
och Västra Hisingen. Under Olympic Day på Liseberg, en annan prova på-satsning, 
besökte cirka 7 000 ungdomar utställningsområdet under tre dagar och hade möjlighet 
att prova ett 20-tal olika idrotter. Av de tillfrågade besökarna angav 44 procent att de 
bodde i delar av staden som anses vara de särskilt utsatta. 

 

3.1.2 De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla stadens 
verksamheter 

Inriktningar 

Arbetet ska fokusera såväl på staden som arbetsplats som mötet med invånarna. Staden 
ska sträva efter att alla som vistas i staden ska få sina mänskliga rättigheter 
tillgodosedda. 
 
Processägare: Kommunstyrelsen 

Måluppfyllelse och Kommentar 

 Viss 

RESULTAT 

Utvecklingen bedöms gå åt rätt håll. Utbildningar har genomförts i normkritik och 
likabehandling. 
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För att höja den normkritiska kompetensen i förvaltningen har flera chefer och 
nyckelperson under hösten 2016 och våren 2017 gått en utbildning i normmedvetet 
ledarskap. Utbildningen omfattade två halvdagar och var framtagen av 
stadsledningskontoret och intraservice i samarbete med Kvinnofolkhögskolan. 
Förvaltningens chefer har under våren 2017 gått ytterligare en utbildning i normkritik 
och likabehandling i samarbete med intraservice. 

Ytterligare en utbildningsinsats med extern konsult var tänkt att ske under hösten för 
samtliga chefer och medarbetare. Tyvärr har utbildningen inte genomförts, men 
planering är igång för att genomföra den under våren 2018. 

Förvaltningen arbetar aktivt för att stödja föreningslivets inkluderande arbete och har 
flera uppdrag som kommer att bidra till detta. 

 

3.1.3 Den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra. 

Inriktningar 

Stadens verksamheter ska konsekvent analysera könsdiskrimineringen och ta fram 
strategier och konkreta åtgärder. 

Måluppfyllelse och Kommentar 

 Viss 

RESULTAT 

Utvecklingen går åt rätt håll. Förvaltningen gör jämställdhetsanalys bland annat i 
samband med investeringsärenden. Utveckling av nyckeltal pågår för att ytterligare 
mäta och följa upp skillnader mellan män och kvinnor ur ett jämställdhetsperspektiv. 

Vid planeringen av nya anläggningar tillämpar vi ett könsneutralt perspektiv. I 
förvaltningens underlag inför nämndens investeringsnomineringar försöker vi 
regelmässigt göra en jämställdhetsanalys för att värdera till vilken del investeringen 
kommer att gynna flickor/kvinnor respektive pojkar/män. 

För förvaltningen gäller att fortsätta att hålla fokus på jämställdhet vid rekrytering och 
lönesättning samt att stoppa sexism och eventuella sexuella trakasserier i det vardagliga 
arbetet. Det är en viktig del av det kultur- och värderingsarbete som har påbörjats. 
Förvaltningen har utvecklat det interna arbetssättet för att motverka sexism och sexuella 
trakasserier. En handlingsplan för att minska trakasserier och kränkande särbehandling 
på förvaltningen har tagits fram. Handlingsplanen omfattar tre områden: 

• en anvisning som tydliggör definitioner, roller, ansvar, utredningsgång, råd och 
stöd. 

• utbildning för samtliga chefer, teamledare och fackliga ombud som genomförs 
den 30 januari 2018. 

• diskussionsfrågor att använda på APT för att lyfta svåra frågor och få igång en 
diskussion om hur vi behandlar varandra på arbetsplatsen. 

Förvaltningen har även arbetat aktivt med att förverkliga stadens HBTQ-plan. 
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3.1.4 Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka 

Inriktningar 

Stadens arbete ska inriktas på att möjliggöra deltagande och inflytande för grupper som 
vanligtvis inte är aktiva i beslutsprocesser. 
 
Processägare: Nämnden för Konsument och medborgarservice 

Måluppfyllelse och Kommentar 

 Viss 

RESULTAT 
Utvecklingen går åt rätt håll. Förvaltningen utvecklar formerna för dialog. Strukturen 
kommer att utvecklas ytterligare. 

För att skapa konstruktiva dialoger och öka göteborgarnas möjligheter till delaktighet 
och inflytande har förvaltningen tagit fram ett förslag på plan för hur medborgardialog 
ska ske på förvaltningen. Planen ska fastställas under hösten 2018. 

Förvaltningen har gjort insatser för att bredda och höja kompetensen när det gäller 
medborgardialog. Tolv medarbetare som arbetar med frågor som tangerar dialog eller 
stadsutvecklings har anmält sig till en stadengemensam utbildning i dialog med fokus 
på att planera och genomföra dialogprocesser. Utbildningen sker under hösten 2017 
samt våren 2018. 

Under våren 2017 har förvaltningen genomfört en medborgarundersökning där över 
1 400 göteborgare har svarat på frågor om tränings- och motionsvanor, upplevd hälsa 
samt önskemål om vilka idrotts- och motionsanläggningar som de vill att Göteborg 
satsar på. Resultaten kommer att användas i arbetet med nämndens långsiktiga 
investeringsplan. 

Göteborgsförslaget är kommunens nya möjlighet för invånarna att på kommunens 
webbsida skicka in idéer på hur vardagslivet i Göteborg kan förbättras och rösta på 
andras förslag. Får ett förslag 200 röster under 90 dagar skickas det till ansvarig nämnd 
som ska ta ställning till förslaget. Under maj och juni har idrotts- och föreningsnämnden 
behandlat flera olika Göteborgsförslag. I flera fall fick förvaltningen i uppdrag att utreda 
förslagen ytterligare och sedan återkomma till nämnden. 

Under våren 2017 startade medborgardialoger om framtidens evenemangsområde. 
Idrotts- och föreningsförvaltningen fick i uppdrag att ta reda på vad Göteborgs idrotts- 
och föreningsliv tycker är viktigt. Förvaltningen bjöd in alla idrottsförbund och 
organisationer som företräder sociala föreningar och kulturföreningar till öppet hus. 
Dessutom uppmanades alla bidragsgodkända föreningar att tycka till genom en digital 
enkät. Resultatet användes som ett underlag när stadsledningskontoret hösten 2017 tog 
fram ett förslag till kommunstyrelsen om hur evenemangsområdet ska utvecklas. 

I ett antal av de uppdrag som förvaltningen arbetat med under året har enkäter 
genomförts, exempelvis för att undersöka deras önskemål av administrativt stöd och 
lokaler. 
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3.1.5 Idrotts- och föreningslivet ska nå fler målgrupper 

Inriktningar 

Deltagandet i idrotts-och föreningslivet ska öka bland de grupper som vanligtvis inte är 
aktiva. 
 
Processägare: Idrotts- och föreningsnämnden 

Måluppfyllelse och Kommentar 

 Viss 

RESULTAT 
Målet - att idrotts- och föreningslivet ska nå fler målgrupper - har koppling till flera 
andra mål och uppdrag som nämnden har. 

• Uppdraget att genomföra en utredning om hur staden tillsammans med 
föreningslivet kan skapa bättre möjligheter till meningsfull fritid för ungdomar i 
områden där föreningsdeltagandet är lågt. 

• Uppdraget att undersöka möjligheten att starta sportotek. 
• Uppdraget att införa en modell för socioekonomiskt differentierade 

aktivitetsbidrag. 
• Fri entré för barn och unga på våra bad. 
• Gratis simskola för alla barn. 

Graden av måluppfyllelse varierar för de olika delarna som ingår. Detaljredovisning av 
uppdrag görs i kapitel 3.4. 

Utöver detta har förvaltningen i samarbete med olika aktörer inom staden och 
föreningsliv arrangerat prova på-aktiviteter, bland annat på skolloven. Den 22-
24 september arrangerade förvaltningen tillsammans med ett antal andra aktörer 
Olympic Day på Liseberg där barn och unga fick möjlighet att testa olika idrotter. 

Förvaltningens samlade bedömning är att utvecklingen går åt rätt håll när det gäller att 
nå fler målgrupper. Dock kommer påbörjade och kompletterande insatser/åtgärder att 
förfinas och utvecklas ytterligare på sikt. 

Processägarskapet 
Det är många stadenövergripande uppdrag med fokus på föreningslivets villkor som 
drivs av olika nämnder i staden. Uppdragen att ta fram nya gemensamma riktlinjer för 
föreningsstöd och att kartlägga och skapa gemensamma processer för bidragsgivningen 
i staden, föreningsanpassad lokalhyra och nytt it-stöd för bidragsgivning och bokning 
lägger grunden för vårt stöd till föreningslivet framåt. Förvaltningen medverkar aktivt i 
flera av dessa uppdrag och de förväntas få stor påverkan på vår verksamhet. 

Genom fyra regiongrupperingar - Hisingen, Östra Göteborg, Centrum och Västra 
Göteborg - samarbetar förvaltningen med stadsdelarna, socialresursförvaltning och 
Västra Götalands idrottsförbund/SISU för att tillsammans bidra till att 
föreningsanslutningen ökar. 

Särskilda satsningar och samarbeten med stadsdelarna pågår också (se mer i 
kapitel 3.1). 

I förvaltningens egna uppdrag söker vi också regelmässigt samverkan med andra aktörer 
i staden. Exempel på detta är uppdragen om gratis simskola, meningsfull fritid och ny 
gym- och motionsanläggning. Dessa uppdrag genomför vi i nära samarbete med berörda 
stadsdelar, social resursförvaltning samt park- och naturförvaltning. 
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3.1.6 Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell 
funktionsnedsättning ska förbättras. 

Inriktningar 

Staden ska särskilt arbeta för ökad tillgänglighet och större möjlighet till arbete eller 
annan meningsfull sysselsättning. 
 
Processägare: Fastighetsnämnden och SDN Västra Göteborg 

Måluppfyllelse och Kommentar 

 God 

RESULTAT 

Flera aktiviteter pågår för att undanröja enkelt avhjälpta hinder i förvaltningens 
anläggningar. Förvaltningen prioriterar de anläggningar som är mest välbesökta och 
som samlar flera verksamheter under samma tak (exempelvis simhall, gym och 
sporthall). Det står mer om detta arbete i kapitel 3.3. 

Förvaltningen driver också ett arbetsmarknadsprojekt där arbetssökande med 
funktionsvariationer prioriteras. 

 

3.1.7 Individ- och familjeomsorg ska skapa mer jämlika livschanser för 
stadens invånare 

Inriktningar 

Med långsiktigt evidensbaserat arbete ska staden ge invånarna jämlika förutsättningar 
genom att motverka socialt och ekonomiskt bestämda skillnader. 
 
Processägare: Social resursnämnd och SDN Askim-Frölunda-Högsbo 

Måluppfyllelse och Kommentar 

Idrotts- och föreningsnämnden har inte särskilt prioriterat detta mål. 

 

3.1.8 Alla elever ska oavsett bakgrund nå målen inom skolan och kunna 
utvecklas till sin fulla potential 

Inriktningar 

Alla elever ska ges förutsättningar att nå bättre kunskapsresultat och de skolor som har 
lägst kunskapsresultat ska öka mest. Skolan ska i ökad omfattning kompensera för 
elevers olika förutsättningar på såväl elevnivå som skolnivå. Alla elever ska ges 
möjlighet att finna och utveckla sin unika egenart.  
 
Processägare: Utbildningsnämnden och SDN Norra Hisingen 
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Måluppfyllelse och Kommentar 

Idrotts- och föreningsnämnden har inte särskilt prioriterat detta mål. 

 

3.1.9 Äldres livsvillkor ska förbättras 

Inriktningar 

Livsvillkoren förbättras genom att äldres självbestämmande stärks och att 
hälsoskillnaderna utjämnas. 
 
Processägare: SDN Askim-Frölunda-Högsbo och SDN Örgryte-Härlanda 

Måluppfyllelse och Kommentar 

 God 

RESULTAT 

Förvaltningen erbjuder aktiviteter som till exempel fria bad för pensionärer, men även 
verksamheter som är anpassade för äldre för ett aktivt föreningsliv. Dessutom stöttar 
förvaltningen föreningar som bedriver verksamhet för seniorer genom att ge dessa 
föreningar bidrag. Sammantaget ger detta god målfyllnad. 

Aktiviteter anpassade för äldre är ett sätt att få fler äldre att bli mer fysiskt aktiva och 
fortsätta vara aktiva i föreningslivet. Genom att förvaltningen ger föreningsbidrag till 
föreningar som bedriver verksamhet för seniorer stöttar förvaltningen detta. 

Förvaltningen erbjuder också anpassade aktiviteter för seniorer på flera anläggningar 
och utvecklar ständigt nya. För att locka fler seniorer till en hälsosam livsstil har 
förvaltningen deltagit vid Seniormässan för att informera om de hälsofrämjande 
aktiviteter som finns på våra anläggningar. 

 

3.1.10 Göteborg ska minska sin miljö- och klimatpåverkan för att bli en 
hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp 

Inriktningar 

2020 ska utsläppen av koloxid i Göteborg från icke handlande sektorn ha minskat med 
minst 40 procent jämfört med 1990. 2035 ska de konsumtionsbaserade utsläppen av 
växthusgaser vara maximalt 3,5 koldioxidekvivalenter per invånare. 
 
Processägare: Miljö- och klimatnämnden 

Måluppfyllelse och Kommentar 

 God 

RESULTAT 

Energiförbrukning 
Den totala energiförbrukningen på förvaltningens anläggningar har minskat med 9,5 
procent jämfört med föregående år. Det förklaras framför allt av variationer i 
årstemperatur och att vissa anläggningar varit mindre öppna under 2017, exempelvis på 
grund av renoveringar. 
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Rena energieffektiviseringar står för en mindre del av minskningen, men förvaltningens 
mål om att minska energiförbrukningen med en procent är definitivt uppfyllt. Ett 
exempel på en åtgärd som gjorts för att minska energiförbrukningen är att såväl ishallen 
Isdala som Slottsskogsvallens idrottscentrum fjärrvärmeanslutits. På Slottsskogsvallen 
har konverteringen delvis finansierats med klimatinvesteringsbidrag från staten och att 
en gammal gaspanna har avvecklats. 

Av tabellen nedan framgår hur anläggningarnas totala energiförbrukning fördelar sig på 
energislag. 

Totalt året ( MWh) 2017 2016 2015 

El 17 943 19 036 19 176 

Gas 300 748 883 

Olja 111 104 60 

Fjärrvärme 5 547 6 494 6 440 

Total energi 23 901 26 382 26 559 

 

Avfall 
Förvaltningens totala avfallsmängd har ökat något jämfört med föregående år. Avfall 
som uppkommer inom bygg och riventreprenader är inte inräknat i statistiken. Däremot 
kan till exempel containrar som vi ställer fram till föreningar vid evenemang och 
liknande för att underlätta sophanteringen och minska nedskräpning, inräknas. Det 
innebär att det kan vara en stor naturlig variation i vår totala avfallsmängd från år till år. 

Eftersom den totala mängden hushållsavfall har minskat, och det som går till 
återvinning ökat, konstaterar vi att vi har blivit bättre på att sortera vårt avfall. 

Avfall (kg) 2017 2016 Kommentar 

Miljöfarligt avfall 11 340 6 618 tömning av 
oljeavskiljare 6,3 ton 

2017 

Återvinning 77 316 73 451  

Obrännbart 0 6 900  

Avfall till sortering 95 700 69 300  

Biomaterial 920 380  

Grovt brännbart 2 700 0 impregnerat trä 

Jord och stenmaterial 27 300 0 schaktmassor 

Hushållsavfall 319 851 327 211  

Totalt 535 127 483860  

 

Kemikalier 
Förvaltningen arbetar efter Göteborgs stads kemikalieplan och har anslutit oss till 
kemikaliehanteringssystemet Chemsoft för att underlätta ett systematiskt arbete med 
kemikalieregistrering och kemikaliebedömningar. 

Fordon 
Förvaltningens bilpark består av 56 fordon. Samtliga leasas från Göteborgs stads leasing 
AB. Fördelningen på drivmedel är följande; 21 diesel, 25 gas, 7 el, 2 laddhybrid samt 
1 etanol. Det betyder att 63 procent av bilparken är miljöfordon vilket är oförändrat 
jämfört med föregående år. Under året har däremot fordonen kompletterats med två 
elcyklar för kortare persontransporter i verksamheten. 
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3.1.11 Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses 
bättre 

Inriktningar 

Det ökande bostadsbyggandet ska bättre styras mot de behov som finns. Fler små 
hyresrätter ska byggas och hyresnivåer anpassas även för personer med låga inkomster. 
Det långsiktiga målet är att ha en bostadsmarknad i balans där det finns rörlighet och 
möjlighet att flytta. 
 
Processägare: Fastighetsnämnden 

Måluppfyllelse och Kommentar 

Idrotts- och föreningsnämnden har inte särskilt prioriterat detta mål. 

 

3.1.12 Det hållbara resandet ska öka 

Inriktningar 

Biltrafiken ska minska och tillgängligheten för gående och cyklister ska öka liksom 
resandet med kollektivtrafik. Stadsrummet ska användas effektivt utifrån rättvise- och 
hälsoskäl. Trafikens negativa påverkan på hälsa, klimat och miljö ska minska. 
 
Processägare: Trafiknämnden 

Måluppfyllelse och Kommentar 

 Viss 

RESULTAT 

Utvecklingen går åt rätt håll. Förvaltningen ser över både teknik och fordon. 

I viss utsträckning har tjänsteresorna minskat då en del möten ersatts av videomöten. 
För att kunna ha fler resfria möten behövs dock ytterligare kompetensutveckling och 
teknisk utrustning i fler verksamhetslokaler. 

  

3.1.13 Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka 

Inriktningar 

Särskilda insatser ska riktas mot unga, utrikes födda och personer med 
funktionsnedsättning som är överrepresenterade bland långvarigt arbetslösa 
 
Processägare: Nämnden för arbetsmarknad- och vuxenutbildning 

Måluppfyllelse och Kommentar 

 Viss 

RESULTAT 

Förvaltningens insatser inom detta område är ur ett hela-staden-perspektiv något 
begränsade. Föreningar erbjuder tidsbegränsade anställningar för unga i föreningslivet. 
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Förvaltningen samordnar arbetsmarknadsinsatser genom att ge personer som står långt 
från arbetsmarknaden möjlighet till tidsbegränsade anställningar i föreningar. Under 
2017 är 25 unga vuxna inom målgruppen anställda hos föreningar under två perioder. 
De deltar även i utbildningar inom ledarskap, grupputveckling, privatekonomi, hälsa, 
arbetssökande och får coaching både enskilt och i grupp. 

Under 2017 så har totalt elva föreningar varit arbetsgivare. Fem av dessa är nya som 
arbetsgivare inom Extra Kraft. 

 

3.1.14 Göteborg ska vara en hållbar innovationsstad med ökande 
jobbtillväxt 

Inriktningar 

Staden ska stärka innovationsklimatet tillsammans med näringsliv, akademi och andra 
aktörer i syfte att utveckla hållbara och samhällsförbättrande innovationer. Göteborg ska 
ha ett starkt företagsklimat med ökande sysselsättning och låg arbetslöshet. 
 
Processägare: Business Region Göteborg AB 

Måluppfyllelse och Kommentar 

Idrotts- och föreningsnämnden har inte särskilt prioriterat detta mål. 

 

3.1.15 Göteborgarnas möjlighet att turista i sin egen stad ska öka 

Inriktningar 

Göteborg ska vara en hållbar turism-, mötes- och evenemangsstad med fler öppna 
arrangemang. Sysselsättningen och samverkan inom besöksnäringen ska öka. 
 
Processägare: Göteborg & Co 

Måluppfyllelse och Kommentar 

 Viss 

RESULTAT 

Genom förvaltningens grunduppdrag bidrar vi till att Göteborg är en attraktiv stad att 
turista i. Förvaltningen är en viktig del i evenemangsstaden genom att vi gör det möjligt 
för olika aktörer att genomföra arrangemang och bidrar med platser och anläggningar 
för olika typer av evenemang. 

Förvaltningens anläggningar är liksom föreningslivets aktiviteter en tillgång i utbudet 
för de göteborgare som vill turista i sin egen stad. När staden gör gemensamma 
satsningar för att kommunicera dessa medverkar förvaltningen. Ett exempel på detta är 
de kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn och unga som staden erbjöd i somras 
och där nämnden ekonomiskt stöttade två föreningar som i sin tur arrangerade 
beachhandboll och fotbollsskola. I övrigt ser vi över och uppdaterar informationen om 
förvaltningens anläggningar på goteborg.se. 

Förvaltningen deltog med aktiviteter på våra motionsanläggningar inom ramen för 
temaåret Skön & Grön stad, Göteborg 400 år 2021. 
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3.1.16 Tillgängligheten till kultur ska öka 

Inriktningar 

Fler ska bli delaktiga i stadens kulturliv, särskilt fokus ska ligga på barn, unga och äldre. 
Antalet kulturutövare ska öka. 
 
Processägare: Kulturnämnden 

Måluppfyllelse och Kommentar 

Idrotts- och föreningsnämnden har inte särskilt prioriterat detta mål. 

 

3.1.17 Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra 

Inriktningar 

Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt löneskillnader inom samma intervall i 
arbetsvärderingssystemet BAS. 
 
Processägare: Kommunstyrelsen 

Måluppfyllelse och Kommentar 

 Viss 
RESULTAT 

Förvaltningen gör årligen en analys av löneskillnader mellan män och kvinnor vilka 
utför arbete som är att  betrakta som lika eller likvärdiga. Förvaltningen deltar även i 
Nyckeltalsinstitutets JÄMIX-mätning där bland annat lön är ett nyckeltal. 
Förvaltningens mål är att kvinnors andel av mäns löner, inom samma basintervall och 
inom olika grupper av befattningar, ska vara mellan 98-102 procent. Detta är Jämix 
definition på jämställda löner. Avvikelser som är sakliga kan självklart förekomma. 

Årets löneöversyn avslutades i oktober och lönekartläggning och analys är nyligen 
genomförd. Förvaltningen har funnit några få basintervall och grupper där skillnaderna 
överstiger målet på 98-102 procent. Dessa grupper kommer att analyseras vidare i årets 
löneöversyn och eventuella justeringar kan bli aktuella. 

 

3.1.18 Göteborg ska öka andelen hållbara upphandlingar 

Inriktningar 

Arbetet ska inriktas på att skapa förutsättningar för jobb, minska skillnader i livsvillkor 
och som bidrar till en bättre miljö 
 
Processägare: Upphandlingsnämnden 

Måluppfyllelse och Kommentar 

 Viss 

RESULTAT 

Under hösten har förvaltningen fördjupat arbetet kring inköp och upphandling med 
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social hänsyn. Inom avdelningarna Anläggning och Fastighet har förvaltningen 
identifierat möjligheter att utveckla inköps- och upphandlingsarbetet. Slutsatsen har 
blivit att städområdet är mindre lämpligt. När det gäller snöröjning bör 
förvaltningssammanhållen lösning ske innan arbetet med social hänsyn eventuellt 
påbörjas. Inom Fastighet finns ett flertal möjligheter, men arbetsinsatsen att få till stånd 
upphandling med social hänsyn står inte i proportion till måleffekten. 

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) 
I november 2017 beslutade nämnden att ge förvaltningen i uppdrag att ingå i ett 
idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Västra Götalands Idrottsförbund (VGIF) för 
perioden 180101–191231. Partnerskapet är förvaltningens första i samarbetsformen IOP 
och medför att förvaltningen ska bidra med 1 000 000 kronor per år. Partnerskapet ska 
ge idrotten ännu bättre förutsättningar att vara en betydande samhällsaktör som bidrar 
till ett socialt hållbart Göteborg. 

Följande insatser ingår i partnerskapet: 

1. Rekryteringsinsatser 
2. Jämställdhetsinsatser 
3. Jämlikt Göteborg  

Insatserna ska generellt riktas mot att utveckla föreningsidrotten i de prioriterade 
områdena i Göteborg som förvaltningen, utifrån ett socioekonomiskt perspektiv, har 
kartlagt. Partnerskapet ska vara en fortsättning på tidigare samarbeten mellan 
förvaltningen och VGIF och uppfylla parternas önskan om att jobba mer strukturerat 
och långsiktigt tillsammans. Detta ska också leda till bättre styrning och uppföljning, 
vilken i sin tur ska leda till mer effektiva insatser. 
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3.2 Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden 

Uppdrag från kommunfullmäktige 
Har uppdraget genomförts? JA/Nej. Om inte ge 
en kort kommentar om orsak och eventuellt till 
vilken del uppdraget har genomförts 

Likabehandlingsplaner ska tas fram utifrån 
samtliga diskrimineringsgrunder. Arbetet ska gälla 
ur både invånar- och medarbetarperspektiv. 

Ja 

Talarstatistik ska föras under nämnd och 
styrelsemöten minst tre gånger för att synliggöra 
könsskillnader. Statistiken ska bifogas protokoll. 

Ja 

Gratis simskola ska erbjudas från och med hösten 
2017 för alla barn 

Ja 

System för uppföljning av jämställdhets- och 
likabehandlingsarbetet ska tas fram i de 
föreningar som får föreningsstöd. 

Nej. Arbetet är påbörjat och beräknas bli klart 
under våren 2018. I detta uppdrag har 
förvaltningen även arbetat in hanteringen av en 
del av aktiviteterna som formulerats i HBTQ-
planen. 

En utredning ska göras för hur staden tillsammans 
med föreningslivet kan skapa bättre möjligheter till 
meningsfull fritid för ungdomar i områden där 
föreningsdeltagandet är lågt. 

Nej, uppdraget har påbörjats under 2017 och 
förväntas vara klart i början av hösten 2018. 
Planeringsarbetet med formering av 
arbetsgrupper, metodval med mera är genomfört. 
Det gäller även undersökning rörande 
målgruppen. Se även kap 3.4.13 nedan. 

Möjligheten att starta sportotek ska utredas Nej. Arbetet är påbörjat och kommer att redovisas 
under våren 2018. 

Metoder för att mäta och minska miljöpåverkan 
från konstgräs ska utvecklas 

Ja, arbete pågår i samverkan med andra. Se även 
kap 3.4.14 nedan. 

En gym- och motionsanläggning ska byggas i ett 
område med stora socioekonomiska utmaningar. 

Uppdraget ska genomföras under 
mandatperioden. Nämnden har under 2017 tagit 
ett inriktningsbeslut om var anläggningen ska 
placeras. Se även kap. 3.4.16 nedan. 

En modell för socioekonomiskt differentierade 
aktivitetsbidrag ska införas i syfte att stärka 
resurserna för föreningar i eller med koppling till 
områden med stora socioekonomiska utmaningar. 

Ja 

Andelen chefer födda utanför norden ska öka 
kraftigt och aktivt följas upp 

Vid senaste mätning från Statistiska centralbyrån 
(2016) har förvaltningen ökat andel chefer födda 
utanför Norden från 4,8 procent till 10,5 procent. 

Andelen kvinnliga chefer inom manligt 
dominerade verksamheter ska överstiga andelen 
kvinnor inom samma verksamhet 

I två av tre mansdominerade 
verksamheter/yrkesgrupper överstiger andelen 
kvinnliga chefer andelen kvinnliga medarbetare 

Friskvårdsbidraget ska höjas med 200 kronor per 
person 

2016 hade förvaltningen 1 500 kronor i 
friskvårdsbidrag. För att anpassa bidragets storlek 
till stadens gemensamma nivå sänkte 
förvaltningen bidraget till 1 200 kronor 2017. 

3.3 Kompletterande uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag kring 
enkelt avhjälpta hinder 

Arbetet med att undanröja alla enkelt avhjälpta hinder pågår. Målet är att allt ska vara 
slutfört till årsskiftet 2018/2019.  Under 2017 har de största anläggningarna prioriterats 
såsom Ruddalen, Angered Arena, Lundbybadet, Slottsskogsvallen med flera och arbetet 
fortskrider i oförminskad takt med övriga anläggningar. Mycket fokus ligger på 
kontrastmålning och taktila skyltar. 
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3.4 Sammanställning av uppdrag 

3.4.1 Ett långsiktigt program för Jämlikt Göteborg ska tas fram och alla 
stadens nämnder och styrelser ska involveras i arbetet 

Resultat 
Förvaltningen har varit remissinstans till det nya programmet för Jämlikt Göteborg och 
deltar i det befintliga arbetet i fokusområden som leds av social resursförvaltning. Dessa 
två fokusområden är: 

• Ge barn fortsatt goda förutsättningar genom skolåren 
• Skapa hälsofrämjande och hållbara livsmiljöer 

 

3.4.2 Tillämpa ett normkritiskt perspektiv och beakta 
diskrimineringsgrunder vid beslut 

Resultat 
Förvaltningens handläggare erbjuds anpassade utbildningar i normkritik för att kunna 
tillämpa ett normkritiskt perspektiv och ta hänsyn till diskrimineringsgrunderna vid 
underlag till beslut. 

För att höja den normkritiska kompetensen i förvaltningen har flera chefer och 
nyckelperson under hösten 2016 och våren 2017 gått utbildning i normmedvetet 
ledarskap. Utbildningen omfattade två halvdagar. Förvaltningens chefer har under våren 
2017 gått ytterligare en utbildning i normkritik och likabehandling. 

Ytterligare en utbildningsinsats med extern konsult kommer att genomföras under våren 
2018. 

 

3.4.3 Likabehandlingsplaner ska tas fram utifrån samtliga 
diskrimineringsgrunder. Arbetet ska gälla ur både invånar- och 
medarbetarperspektiv 

Resultat 
Förvaltningen har tagit fram likabehandlingsplan ur såväl medarbetar- som 
invånarperspektiv. Nämnden tog beslut om planen i mars 2017. 

3.4.4 All personal ska genomgå en normkritisk utbildning senast vid 
utgången av 2017 

Resultat 
För att höja den normkritiska kompetensen i förvaltningen har flera chefer och 
nyckelperson under hösten 2016 och våren 2017 gått en utbildning i normmedvetet 
ledarskap. Utbildningen omfattade två halvdagar och var framtagen av 
stadsledningskontoret och intraservice i samarbete med Kvinnofolkhögskolan. 
Förvaltningens chefer har under våren 2017 gått ytterligare en utbildning i normkritik 
och likabehandling i samarbete med intraservice. 

Ytterligare en utbildningsinsats med extern konsult var tänkt att ske under hösten för 
samtliga chefer och medarbetare. Tyvärr har utbildningen inte genomförts men 
planering är igång för att genomföra den under våren 2018. 
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3.4.5 Talarstatistik ska föras under nämnd och styrelsemöten minst tre 
gånger för att synliggöra könsskillnader. Statistiken ska bifogas 
protokoll 

Resultat 
Förvaltningen har fört talarstatistik tre gånger under året. 

• Under möte 1, 170425, närvarade åtta kvinnor och tio män. Resultatet från 
mätningen visade att 44 procent av talartiden användes av kvinnorna och 
resterande 56 procent av männen. 

• Under möte 2, 170926, närvarade 13 kvinnor och 12 män. Resultatet från 
mätningen visade att 36 procent av talartiden användes av kvinnorna och 
resterande 64 procent användes av männen. 

• Under möte 3, 171128, närvarade 14 kvinnor och 16 män. Resultatet från 
mätningen visade att 39 procent av talartiden användes av kvinnorna och 
resterande 61 procent användes av männen. 

 

3.4.6 Metoder ska utvecklas och aktiviteter genomföras i samarbete med 
föreningslivet för att öka valdeltagandet i de tre stadsdelar som 
har lägst valdeltagande 

Resultat 
Förvaltningen avvaktar att konsument- och medborgarservice, som ansvarar för 
uppdraget, återkommer med besked om hur förvaltningen kan bidra till att genomföra 
uppdraget. 

 

3.4.7 Ta fram metoder för att praktiskt utveckla nybildade föreningars 
föreningskunskap och administrativa rutiner. Systematisera 
samarbetet med stadens övriga förvaltningar 

Resultat 
Förvaltningen har under hösten utrett och tagit fram förslag på hur vi, på ett bättre sätt, 
kan stötta föreningslivet i föreningskunskap och administrativa rutiner för att skapa 
långsiktigt hållbara föreningar. Uppdraget kommer att redovisas för nämnden i februari 
2018. 

Uppdraget kopplas ihop med förvaltningens andra uppdrag att utveckla 
föreningsdialogen och det administrativa stödet för att bidra till föreningars egen 
drivkraft för utveckling. Dessutom ska utredningen fokusera extra på föreningarnas 
föreningskunskap i samband med att föreningar ansöker om att bli bidragsgodkända hos 
förvaltningen. En referensgrupp med personer från andra förvaltningar har använts. 
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3.4.8 Utveckla föreningsdialogen och det administrativa stödet för att 
bidra till föreningens egen drivkraft för utveckling 

Resultat 
Förvaltningen har under året utrett och tagit fram förslag på hur en modell för detta kan 
se ut. I arbetet har föreningslivet involverats samt stadsdelsförvaltningar och andra 
aktörer som har till uppgift att stödja föreningslivet. 

Utredningen, som kommer att presenteras för nämnden i början av 2018, innehåller: 

• Behovsbeskrivning 
• Kartläggning av befintliga stödfunktioner till föreningslivet (i Göteborg och 

andra kommuner/organisationer) 
• Förslag på administrativt stöd i Göteborg (inklusive ramar för verksamheten) 
 

3.4.9 Öka användningen av medborgardialog vid investeringar och 
större renoveringar 

Resultat 
Inga större nyinvesteringar eller renoveringar har startats under året där 
medborgardialogen har varit användbar. Medborgardialog som forum är mer användbart 
i ett tidigt skede av en investering, allra helst redan under detaljplanearbetet. Med 
anledning av markreservation på Välen så kommer förvaltningen likväl som aktiva 
föreningar på plats att vara delaktiga i medborgardialog som genomförs av berörda 
entreprenörer/fastighetsägare. Se även under rubrik Demokrati och medinflytande under 
kapitel 2.1. 

 

3.4.10 Verka för att mer information finns på "lätt svenska" och andra 
språk 

Resultat 
Förvaltningen strävar alltid efter att skriva enkelt och lättbegripligt. I första hand 
anpassar vi information till lätt svenska, i andra hand översätts den till andra språk. I 
samband med renovering av Lundbybadet under sommaren översattes informationen till 
de språk som personalen ansåg vara de mest förekommande. 

 

3.4.11 Gratis simskola ska erbjudas från och med hösten 2017 för alla 
barn 

Resultat 
I september startade gratis simskola för alla barn. Simskoleverksamheten bedrivs som 
en ordinarie verksamhet under avdelning Anläggnings nya enhet Enheten för 
simundervisning. Merparten av verksamheten drivs av förvaltningen, men delar sköts 
också av externa aktörer som upphandlats. 

Simskolan bedrivs i alla kommunala simhallar, samt i Svenska livräddningssällskapets 
simhall - Sörredsbadet. 
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3.4.12 System för uppföljning av jämställdhets- och 
likabehandlingsarbetet ska tas fram i de föreningar som får 
föreningsstöd 

Resultat 
Uppdraget påbörjades under hösten och beräknas resultera i konkreta förslag under 
våren 2018. Uppdraget tangerar även andra uppdrag som förvaltningen har, exempelvis 
uppdraget om att ta fram metoder för att praktiskt utveckla nystartade föreningars 
föreningskunskap och administrativa rutiner. 

Förvaltningen har valt att i detta arbete även inkludera en del av de aktiviteter som vi 
fått tilldelade i stadens fastställda HBTQ-plan. 

 

3.4.13 En utredning ska göras för hur staden tillsammans med 
föreningslivet kan skapa bättre möjligheter till meningsfull fritid för 
ungdomar i områden där föreningsdeltagandet är lågt 

Resultat 
Arbetet påbörjades under våren och intensifierades under hösten. Arbetet fortlöper 
enligt direktiv vilket innebär att samverkansgrupper med civilsamhälle och andra 
förvaltningar har kommit i gång, forskningsöversikt är i slutskedet, undersökning bland 
unga i områden där föreningsdeltagandet är lågt är genomförd och analysarbetet har 
påbörjats. 

Undersökning är gjord med 631 ungdomar i åldern 13 - 19 år i Bergsjön och Södra 
Angered. 49 procent av ungdomarna är nöjda med sin fritid (gav minst betyget åtta på 
en tiogradig skala). Däremot visar resultaten på skillnader mellan könen där pojkar 
genomgående är mer nöjda och har en mer aktiv fritid än flickor. 

Hösten 2018 kommer utredningen att vara klar och innan dess ska undersökningen 
analyseras vidare i samverkan med andra förvaltningar och föreningsliv. 
Fokusgruppssamtal kommer att genomföras för att få en djupare förståelse för 
målgruppens behov och förutsättningar. Åtgärdsförslag kommer att formuleras. 

 

3.4.14 Metoder för att mäta och minska miljöpåverkan från konstgräs ska 
utvecklas 

Resultat 
Idrotts- och föreningsförvaltningen arbetar aktivt för att minska spridningen av 
mikroplaster från konstgräsplaner. Vår ambition är att vara föregångare och driva på 
utvecklingen för bättre val ur miljösynpunkt. Det gör vi till exempel genom att vi: 

• Samarbetar i ett nätverk för aktörer som anlägger och sköter konstgräsplaner. 
Genom nätverket söker vi gemensamt bidrag för att kunna göra förstudier, 
utredningar och tester för att lära mer om konstgräsplanernas miljöpåverkan. 

• Granulatfällor har installerats i brunnar vid konstgräsplaner. Förvaltningen 
använder beviljade miljöstimulansmedel för att inventera dagvattenbrunnar och 
kartlägga dagvattenavrinningen vid konstgräsplanerna. En rapport beräknas vara 
klar i början av 2018. 

• Testar nya mer miljövänliga konstgräsmaterial, exempelvis konstgräs med 
korkfyllning samt konstgräs utan fyllning. På Heden görs en annan lösning. Där 
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får en plan nytt konstgräs med det mest miljövänliga gummigranulatet i 
kombination med nya filter i avrinningsbrunnarna som ska rena 
dräneringsvattnet från mikroplast och tungmetaller. 

• Utvecklar nya rutiner för hur konstgräsplaner ska skötas. Exempelvis att 
regelbundet samla in det granulat som hamnat utanför planen. Personal ska 
borsta av granulat från sig själva och maskiner innan de lämnar planen. 
Särskilda borstar med tillhörande informationsskyltar monteras på 25 planer 
under våren 2018 i syfte att spelare ska borsta av sig innan de lämnar plan för att 
så mycket granulat som möjligt ska stanna kvar. 

 

3.4.15 Möjligheten att starta sportotek ska utredas 

Resultat 
En utredning har gjorts och har under hösten kompletterats med utvärderingar av 
befintliga sportotek och fritidsbanker i Göteborg. Förslaget har även skickats ut till 
stadsdelsförvaltningarnas kultur- och fritidsorganisationer för synpunkter. Under 
februari 2018 kommer förslaget att presenteras för nämnden. 

 

3.4.16 En gym- och motionsanläggning ska byggas i ett område med 
stora socioekonomiska utmaningar 

Resultat 
Vid nämndsammanträdet den 31 oktober 2017 presenterade förvaltningen en utredning 
om uppdraget om ny gym- och motionsanläggning. Nämndens majoritet ställde sig 
bakom det alternativ som innebar att hela investeringsutrymmet ska användas för att 
bygga en ny gym- och motionsanläggning vid Vättleporten i anslutning till Vättlefjäll i 
norra Angered. Förvaltningen fick samtidigt i uppdrag att i samverkan med berörda 
föreningar och förvaltningar utveckla förslaget och sedan återkomma till nämnden. 
Förhoppningen är att anläggningen kan stå klar under 2019. 

 

3.4.17 En modell för socioekonomiskt differentierade aktivitetsbidrag ska 
införas i syfte att stärka resurserna för föreningar i eller med 
koppling till områden med stora socioekonomiska utmaningar 

Resultat 
Förvaltningen har tagit fram en modell för att, utifrån aktivitetsbidraget, räkna ut hur ett 
särskilt differentieringsbidrag kan fördelas så att stödet tar hänsyn till de skillnader i 
livsvillkor och hälsa som finns i Göteborg. Modellen innebär att pengarna fördelas 
utifrån hur många av en förenings medlemmar som är bosatta i ett av stadens mer 
socialt utsatta områden. 

Modellen testades vid fördelningen av aktivitetsbidrag under hösten 2017. På grund av 
utmaningar med it-stödet blev arbetet försenat, men i slutet av året kunde beslut fattas 
om en fördelning av drygt två miljoner kronor till över 300 föreningar. 

För att kunna göra den socioekonomiska fördelningen måste samtliga 
ungdomsföreningar redovisa kompletta personnummer för sina deltagare samt redovisa 
närvaron i, av förvaltningen godkända, externa digitala närvarosystem. Detta har för 
vissa föreningar medfört ökade kostnader. För att dessa föreningar inte ska missgynnas 
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infördes under hösten möjligheten för ungdomsföreningar att söka utvecklingsbidrag 
om max 4 500 kronor per år för denna utgift. Detta är en tillfällig lösning samtidigt som 
det pågår ett arbete i förvaltningen med att hitta mer långsiktigt hållbara lösningar. 

 

3.4.18 Ta fram en långsiktig plan för Saltholmens kallbadhus fortsatta 
drift 

Resultat 
Kommunfullmäktige beslutade 2014 om nya strukturer för stadens fastighetsförvaltning. 
Bland annat innebär det att idrotts- och föreningsnämnden endast ska förvalta 
kommunala idrotts- och friskvårdsanläggningar. Arbetet med att verkställa 
kommunfullmäktiges beslut har resulterat i att förvaltaransvaret för Saltholmens 
kallbadhus under året överförts till fastighetsnämnden. 

 

3.4.19 Andelen chefer födda utanför norden ska öka kraftigt och aktivt 
följas upp 

Resultat 
Förvaltningen arbetar aktivt utifrån den stadengemensamma rekryteringsprocessen och 
följer upp utvecklingen. Vid senaste mätning från Statistiska centralbyrån (2016) har 
förvaltningen ökat sin andel av chefer som är födda utanför Norden från 4,8 procent till 
10,5 procent. Samma siffra för fackförvaltningar var 6,4 procent och för staden 
6,7 procent. Ökningen på 5,8 procentenheter var den högsta ökningen bland 
fackförvaltningar. 

 

3.4.20 Andelen kvinnliga chefer inom manligt dominerade verksamheter 
ska överstiga andelen kvinnor inom samma verksamhet 

Resultat 
Inom förvaltningen finns det två verksamheter och ett yrkesområde (idrottsarbetare) 
som kan definieras som manligt dominerade verksamheter. 

Den ena verksamheten är avdelning Fastighet som har en kvinnlig chef och den andra 
verksamheten är enheten Drift & teknik som har en manlig chef. Gruppen 
idrottsarbetare finns på sex olika enheter och har fyra kvinnor respektive två män som är 
chefer. En andel på 67 procent kvinnliga chefer för gruppen idrottsarbetare gör att 
andelen kvinnliga chefer överstiger andelen kvinnliga idrottsarbetare som är 22 procent. 
Det innebär att förvaltningen uppfyller målet för två av tre mansdominerade 
verksamheter. 

 

3.4.21 Minst 50 procent av stadens tjänsteupphandlingar ska göras med 
modellen social hänsyn 

Resultat 
Under hösten har förvaltningen fördjupat arbetet kring inköp och upphandling med 
social hänsyn. Inom avdelningarna Anläggning och Fastighet har förvaltningen 
identifierat vilja utvecklingsmöjligheter som finns. Slutsatsen har blivit att städområdet 



44 

är mindre lämpligt. När det gäller snöröjning bör förvaltningssammanhållen lösning ske 
innan arbetet med social hänsyn eventuellt påbörjas. Inom Fastighet finns ett flertal 
möjligheter, men arbetsinsatsen att få tillstånd upphandling med social hänsyn står inte i 
proportion till måleffekten. 

 

3.4.22 Utreda förutsättningar för stöd till föreningars hyreskostnader 
utifrån nuvarande modell 

Resultat 
Stadsledningskontoret har under året haft likartade uppdrag direkt från 
kommunstyrelsen. För att undvika dubbelarbete har förvaltningen under året medverkat 
i detta kommungemensamma arbetet under stadsledningskontorets ledning. 

 

3.4.23 Staden ska arbeta för att öka antalet ferieplatser 

Resultat 
När det gäller ferieplatser så har avdelning Anläggning haft 20 stycken. Målet var 
22 stycken, men det nåddes inte eftersom flera av förvaltningens anläggningar var 
stängda för renovering under sommaren. Förvaltningen hade 20 ferieplatser även under 
2016. Det är positivt att förvaltningen kunde behålla samma nivå trots stängda 
anläggningar. 

Från och med hösten 2017 har förvaltningen anställt en praktiksamordnare som kommer 
att strukturera upp och kvalitetssäkra arbete med praktik på förvaltningens 
anläggningar. 

 

3.4.24 Friskvårdsbidraget ska höjas med 200 kronor per person 

Resultat 
Friskvårdsbidraget ska vara lika oavsett förvaltning eller bolag. För att anpassa 
bidragets storlek till stadens gemensamma nivå har förvaltningen sänkt 
friskvårdsbidraget från 1 500 kronor till 1 200 kronor för 2017. 
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4 Nyckeltalsredovisning 

  Utfall 
2017 

Budget/målvärde 
för 2017 Utfall 2016 Utfall 2015 Utfall 2014 

De vi är till för      

Antal kundsynpunkter 366  364 413 514 

Verksamhet/ 
Processer      

Antal uthyrda timmar 306528  289 575 278 049 283 343 

Antal 
besökare(allmänheten) 
bad, gym, is med mera 

986067  1 104 958 1 039 687 1 016 597 

Antal gästnätter 269740  253 600 238 250 214 319 

Energiförbrukning i 
MWh totalt 23901  26 382 26 559 25 776 

Elförbrukning i MWh 17943  19 036 19 176 18 432 

Medarbetare/ 
Personal      

Årsarbetare 345  329 319 320 

Sjukfrånvaro 6,1 %  6,4 % 7,3 % 6,4 % 

Andelen arbetad tid 
utförd av timavlönad 6,8 %  8,8 % 7,4 % 7,9 % 

Ekonomi/ägare      

 Utfall 
2017 Budget 2017 Utfall 2016 Utfall 2015 Utfall 2014 

Resultat efter 
finansiella poster 16 908 0 10 757 9 715 9 331 

Nettokostnad 1,4 % 5,6 % 7,2 % 3,4 % 4,6 % 

Bruttokostnad -0,1 % 2,9 % 3,6 % 3,2 % 4,5 % 

Eget kapital som andel 
av bruttokostnaden 8,0 % 4,6 % 6,9 % 5,5 % 5,3 % 

Resultatavvikelse 3,1 % 0,0 % 2,0 % 1,8 % 1,8 % 

Eget kapital 41 908 25 000 35 760 27 218 25 456 

 

Kundsynpunkter/kunddialog  
Antalet synpunkter som kommit in till förvaltningen via kundsynpunktsdatabasen har 
legat på i stort sett samma nivå 2017 som 2016 (drygt 360 stycken). Till exempel har 
kunderna framfört synpunkter på städning, öppettider, prissättning, 
utrustning/gymmaskiner, införandet av fria bad samt e-tjänster. Önskemål om 
bassängtider och olika typer av aktivitetspass är andra exempel på sådant som kunderna 
fört fram. Det har också kommit in positiva synpunkter om att personalen på 
anläggningarna är trevliga och inspirerande. 
 
Förvaltningen använder sig bland annat av Kontaktcenter för att svara på frågor från 
kunderna. Förvaltningen har formulerat "färdiga" svar på de tio vanligaste frågorna som 
kunderna ställer. Detta bidrar till såväl ökad kvalitet som systematik. 
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Ekonomi 
De senaste åren har förvaltningen mestadels redovisat ett överskott. Det beror främst på 
att uppstarten av nya verksamheter försenats samt överskott för föreningsbidrag. 

Bruttokostnadsutvecklingen (inklusive räntenetto) har inneburit volymökningar för 
verksamheterna successivt över tiden 2014 till 2016. Den väsentligt lägre 
bruttokostnadsförändringen 2017 i jämförelse med 2016 beror främst på lägre kostnader 
för föreningsbidrag och anläggningar/lokaler som överlämnats till andra förvaltningar. 
Omfattningen av verksamheten beräknas ha minskat i jämförelse med 2016 sett till 
bruttokostnaden inklusive räntenetto. Kostnadsökningarna i form av löneavtal med mera 
beräknas till cirka 2,5 procent, det innebär i sin tur att verksamhetsvolymen bör ha 
minskat i samma grad. 

Nettokostnadsutvecklingen har följt i samma riktning som bruttokostnaden, det vill säga 
verksamhetens finansiering via kommunbidrag har också utökats. Budgeten för 2017 
förutsatte en nettokostnadsökning på över fem procent, men på grund av främst 
överskott för föreningsbidrag och simskola som inte nått full kapacitet på helår har 
nettokostnadsutvecklingen varit lägre. 

Eftersom det redovisats överskott har det egna kapitalet ökat. Samtidigt har 
återredovisning skett då det egna kapitalet överskridit rekommenderade nivå 
– 25 miljoner kronor - som kommunstyrelsen beslutat om. 

Uthyrning av idrottsanläggningar (antal timmar) 

Objekttyp Antal objekt 
2017 

Antal uthyrda 
timmar 2017 

Antal uthyrda 
timmar 2016 

Antal uthyrda 
timmar 2015 

Grusplaner 14 6 889  3 833   4 457  

Gräsplaner 53 7 360  7 743   9 050  

Konstgräsplaner 40 50 820  50 133   50 134  

Summa  bollplaner 107 65 069  61 709   63 641  

     

Isytor 15 19 644  18 851   18 260  

Allmänhetens 
skridskoåkning 

10 9 626  8 981   5 876  

Summa 
isanläggningar 

25 29 269  27 832   24 136  

     

Fullmåttshallar 77 173 352  162 976   152 461  

Mindre hallar 82 38 838  37 058   37 811  

Summa 
idrottshallar 

159 212 190  200 034   190 272  

Summa 
idrottsanläggningar 

281 306 528  289 575   278 049  

     

Samlingslokaler 
(SDN uthyrda 
timmar) 

42 14 854  20 642   24 437  

     

Antal arrangemang 
och cuper 

 36  47   43  

Gästnätter  269 740  253 600   238 250  
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Idrottsanläggningar totalt 
Uthyrningen av idrottsanläggningar har ökat med cirka sex procent jämfört med samma 
period föregående år. 

Minskad uthyrning av gräsplaner 
Uthyrningen av gräsplaner fortsätter att minska. Gräsplanernas minskning med 
fem procent, 383 timmar, beror till stor del på ogynnsamt väder under hösten vilket 
leder till att föreningarna väljer  konstgräsplaner och att flera lag/föreningar delar plan. 

Ökad uthyrning av konstgräsplaner 
Uthyrningen av konstgräsplaner har ökat med 1,5 procent jämfört med motsvarande 
period föregående år. Ökningen på 687 timmar kan till största delen förklaras av att 
sommaren har präglats av arrangemang på Heden, till exempel ridsports-EM. 

Ökad uthyrning av grusplaner 
Uthyrningen på grusplaner har ökat med 80 procent 2017. Ökningen av grusplaner beror 
i huvudsak på att Dalenplanerna vid Slottsskogen har bokats upp som parkering för 
ridsports-EM. 

Ökad uthyrning i idrottshallarna 
Uthyrningen av idrottshallar har ökat med sex procent och drygt 12 000 timmar jämfört 
med föregående år. Störst ökningar har GS-hallen tack vare nytt avtal, Excercishuset 
(ridsports-EM), LG-hallen (skolor), Torslandaskolans danssal och Tuve sporthall. 
Dessutom har uthyrningen av Rosendalshallarna ökat med nästan tusen timmar. 

Ökningen av uthyrda gymnastiksalar är cirka fem procent. Ökningen förklaras av att ett 
flertal skolor (och tillhörande gymnastiksalar) var stängda för renovering under 
säsongen 2016, men nu åter är öppna för uthyrning. 

Ökad uthyrning av isytor 
Antalet uthyrda timmar i ishallarna har ökat med 793 timmar jämfört med 2016. 
Ökningen gäller alla ishallarna, men störst var ökningen i Frölundaborg som hade en 
något längre säsong detta år. 

Fler timmar för allmänhetens skridskoåkning 
Den totala uthyrningen av ishallarna har ökat med knappt 1 500 timmar. Cirka hälften 
av ökningen gäller allmänhetens åkning och förklaras av att vi fortsätter att redovisa 
bokade tider på Ruddalen idrottscentrum för inlineåkning (det vill säga annat underlag 
än is). Det finns numera två ytor i Ruddalens idrottscentrum som kan användas 
sommartid för inlineåkning. 

Ytterligare en förklaring till det ökade antalet timmar för allmänhetens åkning är att 
öppettiderna utökats i Askims ishall och på Ruddalens isytor. 

Minskad uthyrning av samlingslokaler 
Uthyrningen av samlingslokaler fortsätter att minska på grund av att antalet 
uthyrningsobjekt minskar. Minskningen är 28 procent 2017 jämfört med föregående år. 
Stadsdelsförvaltningarna har blivit mer restriktiva i sina uthyrningsregler, bland annat 
när det gäller att hyra ut lokalerna till fester. 

Färre arrangemang och fler gästnätter 
Förvaltningen har under perioden januari till december 2017 haft 36 arrangemang och 
269 740 gästnätter. Under samma period 2016 hade vi 47 arrangemang och 
253 600 gästnätter. Gästnätterna har ökat trots att arrangemangen har minskat i antal. 

Ökningen av antalet gästnätter beror till stor del på att antalet deltagare i Gothia Cup, 
Partille Cup och basketfestivalen har ökar samt att gymnastikföreningar hyr in sig i 
förvaltningens sporthallar för inkvartering. 
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Antal besök i öppen verksamhet (totalt) 

Besök i öppen 
verksamhet (antal) 2017 2016 2015 

Gym 295 634  310 948   299 742  

Gruppträning 75 713  76 922   72 892  

Motion 29 258  29 876   34 971  

Summa gym, 
gruppträning och 
motion 

400 605  417 746   407 605  

Bad 483 185  557 719   512 105  

Varav registrerade Fria 
bad 

136 116 Not 1. 138 297 0 

Allmänhetens 
skridskoåkning 

102 277  129 493   119 977  

Summa 986 067  1 104 958   1 039 687  

Not 1. Rapporterade fria bad avser från och med februari månad 2016. Statistiken är därför ej helt jämförbar mellan åren. 
 

Besök i öppen verksamhet 
Totalt minskar antal besök i öppen verksamhet 2017 jämfört med samma period 
föregående år. Minskningen är hela 10,8 procent (18 891 besök), vilket kan jämföras 
med en ökning på 6,3 procent mellan 2015 till 2016 (65 271 besök). Det sker alltså en 
markant förändring av totala antalet besök under perioden som framförallt förklaras av 
stängningar av anläggningar (Lundbybadet och Kärra simhall) under 2017. Det finns 
flera variationer i besöksutvecklingen över tiden som redovisas inom olika 
verksamhetsområden. 

Färre gym- och motionsbesök 
Antalet gym- respektive motionsbesök ligger som väntat på en något lägre nivå 2017 
jämfört med  2016. Den förväntade minskningen är framförallt på de anläggningar som 
var stängda för renovering i somras, Lundbybadet och Kärra simhall. 

Färre isbesök  
Antalet besökare på allmänhetens skridskoåkning har minskat kraftigt under året. 
Minskningen beror framförallt på otillförlitliga siffor för verksamhet på Heden. 
Förvaltningen tog över driften av verksamheten från GAIS Bandy i december 2016. Vi 
lyckades inte få mättekniken direkt i starten och har missat att redovisa en del besökare, 
men samtidigt är förvaltningen tveksam de siffor som GAIS har redovisat föregående 
år. 

Färre badbesök under renoveringstiden 
Besöken på förvaltningens simhallar under 2017 har minskat med cirka 74 000 jämfört 
med förra året. Besöksminskningen var väntad och beror på renoveringar på två av 
anläggningarna: Lundbybadet (minskning med cirka 55 000 besök) och Kärra simhall 
(minskning med cirka 23 000 besök). Inomhusbassängerna på dessa anläggningar var 
stängda under sommaren. Dessutom ledde sommarens ostadiga väder till att färre 
badgäster än vanligt besökt Lundbybadets utebad, då vi inte hade inomhusbassängerna 
som alternativ under regniga dagar. 
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Antal besök. Anläggningar (bad, gym, motion, gruppträning och allmänhetens 
skridskoåkning) 

Besök på 
anläggningar (antal) 2017 2016 2015 

Angered  Arena    

Gym 50 457  48 442   47 156  

Gruppträning 23 329  22 738   22 445  

Summa gym och 
gruppträning 

73 786  71 180   69 601  

Bad 201 962  197 970   167 527  

Varav registrerade Fria 
bad 

53 545  53 372   

Allmänhetens 
skridskoåkning 

13 591  18 475   14 785  

Summa 289 339  287 625   251 913  

    

Lundbybadet    

Gym 70 121  75 015   65 631  

Gruppträning 39 497  41 164   40 382  

Summa gym och 
gruppträning 

109 618  116 179   106 013  

Bad 158 988  213 165   202 212  

Varav registrerade Fria 
bad 

39 106  46 533   

Summa 268 606  329 344   308 225  

    

Ruddalen    

Gym 21 204  21 861   17 393  

Gruppträning 1 121  1 685   1468  

Motion 1 714  1 288  Not 1. 833 

Summa gym. 
gruppträning och 
motion 

24 039  24 834   19 700  

Allmänhetens 
skridskoåkning 

55 775  50 159   49 540  

Summa 79 814  74 993   

    

Askims simhall    

Gym 16 521  15 767   15 151  

Gruppträning 2 365  2 544   2 371  

Summa gym och 
gruppträning 

18 886  18 311   17 522  

Bad 77 852  78 977   71 505  

Varav registrerade Fria 
bad 

19 322  16 389   

Summa 96 738  97 288   89 027  
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Besök på 
anläggningar (antal) 2017 2016 2015 

Kärra simhall    

Gym 20 584  26 033   24 318  

Bad 44 383  67 607   64 392  

Varav registrerade Fria 
bad 

20 674  22 003   

Summa 66 590  93 640   88 710  

    

Hammarbadet    

Gym 0  16 283   17 226  

Bad 0  0   1 659  

Summa 0  16 283   Not 2. 18 885  

    

Rannebergsbadet    

Gym 0  0   4 519  

Bad 0  0   4 810  

Summa 0  0  Not 3. 9 329 

    

Skatås    

Gym 36 897  32 411   32 463  

Gruppträning 3 751  2 941   2 904  

Motion 22 056  22 476   23 871  

Summa gym, 
gruppträning och 
motion 

62 704  57 828   59 238  

    

Slottsskogsvallen    

Gym 39 105  39 274   38 305  

Gruppträning 4 027  4 060   3 387  

Motion 2 747  3 306   6 442  

Summa gym, 
gruppträning och 
motion 

45 879  46 640   48 134  

    

Påvelund    

Gym 2 412  2 282   2 861  

Motion 409  353   411  

Summa 2 821  2 635   3 272  

    

Tuvevallen    

Gym 13 047  12 186   11 889  

Motion 1 188  1 474   1 591  

Summa 14 235  13 660   13 480  
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Besök på 
anläggningar (antal) 2017 2016 2015 

Länsmansgården    

Gym 18 418  17 089   17 941  

Motion 1 074  881   849  

Summa 19 492  17 970   18 790  

    

Backavallen    

Gym 6 868  6 095   5 453  

Motion 70  98   339  

Summa 6 938  6 193   5 792  

    

Styrsö simhall    

Bad 0  0  Not 4 

Summa 0  0  Not 4 

    

Rambergsrinken    

Allmänhetens 
skridskoåkning 

15 746  15 925   16 581  

Summa Is 15 746  15 925   16 581  

    

Isdala    

Allmänhetens 
skridskoåkning 

12 327  12 282   11 700  

Summa Is 12 327  12 282   11 700  

    

Askims ishall    

Allmänhetens 
skridskoåkning 

4 838 7 269  8 045  

Summa Is 4 838  7 269   8 045  

    

Heden Is    

Allmänhetens 
skridskoåkning 

3 168  25 383   25 000  

Summa Is 3 168  25 383   25 000  

Not 1). Inpasseringssystemet på Ruddalen har under delar av 2015 inte fungerat, statistiken är därför inte tillförlitlig. 
Not 2). Hammarbadet är stängt för renovering. 
Not 3). Rannebergsbadet är helt stängt. 
Not 4). Stadsdelen står numera för driften. Någon besöksstatistik finns ej tillgänglig. 
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5 Bokslut 

5.1 Sammanfattande analys 

Resultat 
Det positiva resultatet för 2017 på närmare 17 miljoner kronor beror i första hand på ett 
överskott inom föreningsbidrag. Kostnaderna för dessa är drygt 13 miljoner kronor 
lägre än budget. Det beror i sin tur främst på aktivitets- och anläggningsbidrag som varit 
lägre jämfört med föregående år (se orsaksanalys i avsnitt 2.1.2). Det positiva resultatet 
förklaras också av att det nya uppdraget simskola uppvisar ett överskott på närmare 
tre miljoner kronor, vilket beror på att uppdraget hade full omfattning först från och 
med augusti. På lokal-/fastighetssidan var kostnaderna för bränsle, el och vatten lägre än 
budgeterat, 2,5 miljoner kronor. 

Personalkostnaderna har varit lägre än budgeterat, fyra miljoner kronor. Det beror 
främst på tillfälliga vakanser i anslutning till avgångar. 

När det gäller anläggningarna har kostnaderna varit högre än budget för olika köpta 
insatser/material, två miljoner kronor. Underhållsåtgärderna på 
anläggningarna/fastigheterna har också varit på en högre nivå än budget, tre miljoner 
kronor. Samtidigt har avgiftsintäkterna varit på en lägre nivå än budget då anläggningar 
varit stängda på grund av underhålls- och reparationsåtgärder, en miljon kronor. 

Jämförelse resultat 2016 
I jämförelse med 2016 är resultatet mer positivt, hela nio miljoner kronor. Det beror 
främst på att kostnaderna för föreningsstöd minskat med fem miljoner kronor i 
jämförelse med 2016. I övrigt redovisas ett överskott för simskolan och lägre kostnader 
för bränsle, energi och vatten under verksamhetsåret 2017. 

Jämförelse intäkter och kostnader 2016 
Intäkterna och kostnaderna inklusive räntenetto har minskat respektive varit i princip 
oförändrade. Den enskilt största faktorn är de anläggningar/lokaler som förvaltningen 
under året lämnat över till andra förvaltningar i staden. 

Intäkterna 2017 är sju miljoner kronor lägre än 2016. Det beror främst på de 
anläggningar/lokaler som överförts till andra förvaltningar, vilket resulterat i lägre 
hyresintäkter till vår förvaltning. En annan förklaring är att entréavgifter minskat på 
grund av att anläggningar (Lundbybabet, Kärra simhall) varit stängda för renovering. 

Kostnaderna inklusive räntenetto är i stort oförändrade, 0,5 miljoner kronor lägre än 
2016. Personalkostnaderna har ökat med tio miljoner kronor, vilket främst beror på 
verksamhetsutökning av simskola. Kostnadsökningen på grund av löneavtalen svarar 
för fyra miljoner kronor. I övrigt har kostnaderna för köpta tjänster ökat med 
två miljoner kronor, vilket i huvudsak förklaras av köpta tjänster för simundervisning. I 
övrigt har kostnaderna minskat, i första hand beroende av de anläggningar/lokaler som 
överlämnats till andra förvaltningar. När det gäller inköp av material med mera har de 
minskat i jämförelse med 2016. 

Bruttokostnadsförändringen 2017 i jämförelse med 2016 är negativ (0,1%). Det beror 
främst på lägre kostnader för föreningsbidrag och anläggningar/lokaler som överlämnats 
till andra förvaltningar. Kostnadsökningarna i form av löneavtal med mera beräknas till 
cirka 2,5 procent, det innebär i sin tur att verksamhetsvolymen torde minskat i samma 
grad. 
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Eget kapital 
De av kommunstyrelsen rekommenderade nivåerna på det egna kapitalet innebär för 
idrotts- och föreningsnämndens del minst 15 miljoner kronor och högst 25 miljoner 
kronor. Bedömningen är att riskerna på årsbasis ligger i huvudsak inom det intervallet. 
Totalt sett är det mindre sannolikt att samtliga risker inträffar samtidigt. 
Riskbedömningen avser fem områden: borgensåtaganden, taxor/avgifter, 
energikostnader, bränder/skadegörelse/driftsstörningar och övrigt/ospecificerat. 

Resultatet för 2017 uppgår till 17 miljoner kronor. Det ingående egna kapitalet 2017 
uppgår efter justeringar till 25 miljoner kronor. Då det egna kapitalet inte ska överstiga 
25 miljoner kronor bör justeringen av det egna kapitalet bli 17 miljoner (exakt belopp: 
16 907 673,66 kronor). 

Komponentredovisning investeringar 
Under 2017 har så kallad komponentredovisning börjat användas inom staden. För 
investeringar aktiverade och utförda före 2017 tillämpas de gamla principerna. Under 
året har förvaltningsinternt arbete skett för att fastställa ny lokal rutin för planerat 
underhåll och reinvesteringar. Under 2017 har inga kostnadseffekter uppkommit på 
grund av det nya redovisningssättet. Det är möjligt att vissa effekter uppkommer 
kommande år, men det beror på den totala mixen av olika anläggningstyper. 
Avskrivningstiderna blir både kortare och längre. 
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5.2 Resultaträkning 

  

Beskrivning Periodens utfall 
201700-201712 

Periodens utfall 
201600-201612 

Periodens utfall 
201500-201512 Not 

Taxor avgifter ersättningar 80 287 81 533 82 057  

Hyror och arrenden 30 212 33 898 43 393  

Bidrag 1 442 1 362 2 638  

Försäljning verksamhet och 
entrepenader 

6 924 8 868 6 762  

Investeringsbidrag, 
anslutningsavgifter mm 

0 0 0  

Övriga intäkter 1 044 1 147 1 118  

Resultat 
försäljning/utrangering 
anläggningstillgångar 

-38 0 0  

Verksamhetens intäkter 119 871 126 807 135 968 1 

Personalkostnader -165 861 -155 594 -148 402  

Övriga 
verksamhetskostnader 

-321 030 -329 708 -319 160 2 

Avskrivning och nedskrivning -51 568 -49 191 -47 513 2a 

Verksamhetens kostnader -538 459 -534 493 -515 075  

Verksamhetens 
netttokostnad 

-418 588 -407 686 -379 108  

Kommunbidrag 443 600 420 800 398 400  

Kommunbidrag tillägg 4 200 14 900 7 669  

Kommunintern fördelning 447 800 435 700 406 069  

Skatter och kommunintern 
fördelning 

447 800 435 700 406 069 3 

Ränteintäkter 2 12 30  

Övriga finansiella intäkter 14 8 1 331  

Finansiella intäkter 16 20 1 361  

Räntekostnader -12 178 -17 135 -18 466  

Övriga finansiella kostnader -143 -143 -139  

Finansiella kostnader -12 321 -17 278 -18 606  

Finansiellt netto -12 305 -17 257 -17 245  

Periodens resultat -16 908 -10 757 -9 716  
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5.3 Balansräkning 

  

Beskrivning Periodens utfall 
201700-201712 

Periodens utfall 
201600-201612 

Avvikelse 
föregående år Not 

Mark och byggnader 770 130 711 496 58 633  

Maskiner och inventarier 14 538 17 322 -2 784  

Anläggningstillgångar 784 668 728 818 55 850 4 

Kundfordringar 9 962 12 287 -2 325  

Fordringar hos anställda 141 99 42  

Kortfristiga fordringar 
leverantör/kund 

1 537 2 680 -1 143  

Fordringar hos staten 16 2 14  

Övriga kortfristiga fordringar -875 746 -782 683 -93 063 5 

Momsfordran redovisning 8 848 8 926 -78  

Icke räntebärande kortfristiga 
fordringar 

-865 203 -770 977 -94 226  

Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 

16 831 16 602 229 6 

Kassa och bank 165 868 132 192 33 676 7 

Omsättningstillgångar -672 542 -609 896 -62 646  

Tillgångar 112 126 118 923 -6 796  

Ingående eget kapital -35 760 -35 760 0  

Justeringar 10 760 0 10 760  

Periodens resultat -16 908 0 -16 908  

Eget kapital -41 908 -35 760 -6 148 8 

Långfristiga skulder 0 -630 630  

Kortfristiga skulder -70 219 -82 533 12 314  

Skulder -70 219 -83 163 12 944 9 

Eget kapital, avsättningar 
och skulder 

-112 126 -118 923 6 796  
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5.4 Redovisningsprinciper / Notanteckningar 

Anläggningstillgångar 
Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar 
enligt plan. 

Avskrivningar enligt plan 

• Avskrivningar sker på ursprungligt anskaffningsvärde. 
• Avskrivningar påbörjas när anläggningarna tas i bruk. 
• Avskrivningstiden är lika med anläggningarnas ekonomiska livslängd. Från och 

med 2017 tillämpas Göteborgs Stads modell och anvisningar för 
komponentredovisning i bedömning av den ekonomiska livslängden per 
aktiverad komponent. 

 

Följande avskrivningstider tillämpas till och med 2016 års aktiveringar: 

Typ av investering Avskrivningstid 

Byggnader 15 - 50 år 

Markanläggningar 15 - 50 år 

Maskiner och inventarier 3 - 10 år 

 

Under 2017 har följande aktiveringar skett och komponentredovisning tillämpad: 

Investeringsomåde Investering Kapitaltjänst 

Markanläggningar 744 42 

Isanläggningar 3 643 174 

Sim- och badanläggningar 25 154 1 647 

Fotboll 6 084 822 

Idrottsområden 15 102 967 

Delsumma 50 727 3 653 

Övertaganden 
föreningsanläggningar 

6 699 427 

Summa 57 426 4 080 
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NOT 1 - Intäkter 2017 

Intäkterna 
fördelas på 
motparter 
enligt 
följande (tkr): 

Från 
nämnder 

Från 
kommunal- 
förbund 

Från övriga 
bolag inom 
kommunen 

Från 
externa 

Förvaltnings 
interna Summa 

Taxor och 
avgifter 

6 565 2 4 863 68 857 1 049 81 336 

Hyror och 
arrenden 

17 489 1 76 12 645  30 211 

Bidrag 100   1343  1 443 

Fsg av verks o 
entrepr 

470  65 6 389 2 624 9 548 

Övriga intäkter 5   1 039  1 044 

Resultat 
fsg/utrangering 
anlägg 

   -38  -38 

Summa 24 629 3 5 004 90 235 3 673 123 544 

  
  

NOT 2 och 2a - Kostnader 2017 

Verksamhetens 
kostnader (tkr) 2017 2016 2015 

Köp av 
huvudverksamhet 

-11 324 -9 189 -8 194 

Lokal-och markhyror -64 041 -63 258 -72 554 

Bränsle energi va -25 498 -28 632 -28 108 

Transportmedel -5 445 -6 478 -4 735 

Förbrukningsmaterial 
och reparationer 

-11 771 -13 403 -11 516 

Köp av entreprenad 
och tjänster 

-59 413 -66 211 -56 119 

Övriga 
verksamhetskostnader 

-143 537 -142 537 -137 934 

Summa -321 029 -329 708 -319 160 

  

AVSKRIVNINGAR 
(tkr) Avskriv enl plan 2017 Avskriv enl plan 2016 Avskriv enl plan 2015 

Byggnader -40 198 -40 229 -37 027 

Markanläggningar -8 586 -6 115 -7 635 

Maskiner o inventarier -2 784 -2 846 -2 851 

Summa -51 568 -49 190 -47 513 
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NOT 3 - Kommunbidrag 

KOMMUNBIDRAG 
(tkr) Kommunbidrag 2017 Kommunbidrag 2016 Kommunbidrag 2015 

Budget enligt KF 443 600 420 800 367 200 

Tilläggsbudget   7 669 

Tillfälliga hallen i Backa  6 200  

Konstgräsexpansion  2 400  

Enkelt avhjälpta hinder 1 000 500  

Drift av nya Torshallen  4 400  

Kapitalkostnader 
genomförda 
investeringar 

3 200 1 400  

Summa 447 800 435 700 374 869 

  
  

NOT 4 - Anläggningstillgångar 

Anläggningstillgångar 
(tkr) Byggnader Mark-

anläggningar 
Maskiner/ 
inventarier/ 
fordon 

Pågående 
investeringar Summa 

Bokfört värde 17-01-01 577 346 102 870 17 322 31 280 728 818 

Investerat netto 43 939 33 172  37 962 115 073 

Planmässig avskrivning -40 198 -8 586 -2 784  -51 568 

Avskr/anskvärde  
sålt/utrangerat * 

-8 622 966   -7 656 

Bokfört värde 17-12-
31 

572 465 128 422 14 538 69 243 784 668 

* inkluderar överförda anläggningstillgångar till andra förvaltningar 

  

NOT 5 - Kortfristiga fordringar 

ÖVRIGA 
FORDRINGAR (tkr) 2017 2016 2015 

Avräkningsfordringar 1 128 1 135 1 352 

Övriga kortfristiga 
fordringar 

0 126 471 

*Mellanhavandekonto 
värdeöverföring AT 

7 618 6 975 0 

*Kommunkonto netto -783 945 -714 189 -607 103 

*Kommunkonto 
manuell 

493 523 489 866 442 828 

*Kommunkonto 
maskinell 

-594 070 -566 597 -549 913 

Summa kortfristiga 
fordringar 

-875 746 -782 684 -712 365 
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NOT 6 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Förutbetalda 
kostnader och 
upplupna intäkter 
(tkr) 

2017 2016 2015 

Förutbetalda övriga 
kostnader 

15 387 14 700 11 823 

Upplupna övriga 
intäkter 

1 444 1 902 4 661 

Summa 16 831 16 602 16 484 

 

NOT 7 - Kassa och bank 

Kassa och Bank(tkr) 2017 2016 2015 

Kassa 12 3 12 

Plusgiro 165 856 132 189 82 797 

Summa 165 868 132 192 82 809 

 

NOT 8 - Eget kapital 

EGET KAPITAL (tkr) 2017 2016 2015 

Ingående eget kapital 35 760 27 218 17 502 

Årets resultat 16 908 10 757 9 716 

Justerat eget kapital -10 760 -2 215  

Utgående eget kapital 
*) 

41 908 35 760 27 218 

*Resultatet för 2017 uppgår till 16 908 tkr. Det ingående egna kapitalet uppgår efter justeringar till 
41 908 tkr. Då det egna kapitalet inte ska överstiga 25 000 tkr föreslås en budgetjustering med 16 908 tkr 
(exakt belopp 16 907 673,66 kr). 

  

NOT 9 - Övriga skulder 

ÖVRIGA SKULDER 
(tkr) 2017 2016 2015 

Långfristiga skulder 0 -630 0 

Leverantörsskulder -37 919 -44 648 -51 718 

Utgående moms 0  0 

Övriga kortfristiga 
skulder 

-51 -33 -59 

Upplupna 
personalkostnader 

-12 992 -14 476 -12 513 

Förutbetalda övriga 
intäkter 

-9 063 -8 532 -7 370 

Upplupna övriga 
kostnader 

-10 195 -14 844 -13 971 

Kortfristiga skulder -70 219 -82 533 -85 631 

Summa övriga 
skulder 

-70 219 -83 163 -85 631 
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5.5 Intern kontroll 

Uppföljning av intern kontrollplan 
I november 2016 fastställde nämnden plan för intern kontroll 2017. Av planen framgår 
när respektive process, rutin eller system ska kontrolleras och rapporteras till nämnden. 
Här följer en redovisning för de områden som ska rapporteras vid detta 
uppföljningstillfälle. 

Inköp och upphandling - Direktupphandlingar 
Kontrollmål: Att Göteborgs Stads policy och riktlinjer samt interna anvisningar följs. 
Stickprovskontroller har genomförts. Vissa smärre avvikelser har uppmärksammats. 

Inköp och upphandling - Egna ramavtal 
Kontrollmål: Att förvaltningen följer gällande lagar och rutiner. 
Förvaltningen har två egna ramavtal. Tillämpningen av dessa granskad. Inga avvikelser. 

Informations- och IT-säkerhet 
Kontrollmål: Att vår styrmodell används. 
Styrmodellen används fullt ut från och med augusti 2017. 

Representation 
Kontrollmål: Att alla chefer känner till regler/rutiner kring representation samt 
efterlever dem. 
Information skett har getts via Chefsforum samt via Chefsbrevet. 

Kontroll av att myndighetskrav uppfylls 
Kontrollmål: Att vi uppfyller gällande myndighetskrav. 
Förvaltningen har systematiserade rutiner för kontroll och uppfyller gällande 
myndighetskrav. Under 2017 har vi inte särskilt kontrollerat att de rutiner som vi har för 
tillsyn och skötsel följs. Fokus har i stället legat på att fortsätta det påbörjade arbetet 
med att ytterligare strukturera rutiner och dokumentation med målsättning att allt ska 
finnas samlat i ett stödsystem (Incit). Av olika anledningar har arbetet försenats och 
målsättningen är att förbättringsarbetet ska vara genomfört senast maj 2018. Därefter 
kommer berörda medarbetare att utbildas i såväl processer som system. 

Kontanthantering 
Kontrollmål: Säkerställa en korrekt kontanthantering samt minimera risker för svinn. 
Under året har en särskild arbetsgrupp bildats för att behandla frågan om 
kontanthantering. Olika kontrollåtgärder har genomförts och en översyn av 
avvikelsehanteringen har påbörjats. 

Borgensåtaganden 
Kontrollmål: Att ha bra kontroll av föreningars ekonomi som har fått borgen, 
föreningarnas totala betalningsförmåga avseende ränta/amorteringar. 
En rutin för när och hur förvaltningen ska följa upp borgensåtaganden har tagits fram. 
Enligt denna ska förvaltningen i samband med rapport från bankerna vid årsskiftet följa 
upp de föreningar som fått anmärkningar. Under året har förvaltningen dessutom, i 
samarbete med stadsledningskontoret, följt upp två föreningar som tidigare har haft 
utmaningar med att få ekonomi att gå ihop. Båda dessa har lyckats vända sin situation 
och ser ut att ha en hållbar ekonomi framåt. Löpande har förvaltningen även dialog med 
föreningar som kontaktar oss med anledning av ekonomiska utmaningar. 
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Delegationsbeslut 
Kontrollmål: Att delegationsordningen är aktuell och efterlevs. 
Delegationsordningen följs och stickprovskontroller har genomförts. 
Delegationsordningen har förtydligats och kompletterats med uppgifter, så att 
tjänstepersoner som fattar beslut å nämndens vägnar ges rätt förutsättningar när det 
gäller tolkning av delegationsordningen samt hantering och dokumentation av dessa 
beslut. 

I dåvarande delegationsordning står att presidiet ska informeras om vem som är 
tillförordnad förvaltningschef vid hens semester och/eller kortvarig frånvaro. Det står 
inget om vem som ska informera presidiet och hur informationen ska lämnas och 
dokumenteras. I dåvarande delegationsordning står att förvaltningschefen ska anmäla 
beslut om icke principiella ändringar i förvaltningens organisation till nämnden. Detta 
var svårtolkat och har nu förtydligats. 

Ärende- och dokumenthantering 
Kontrollmål: Att lagkrav uppfylls samt att Göteborgs Stads policy, riktlinjer och regler 
samt interna anvisningar följs. 
Stickprovskontroller av anläggningarnas funktionsbrevlådor har genomförts. Adresserna 
behöver undersökas ytterligare för att se om de kan tas bort. Rutiner för bevakning av 
dessa behöver tas fram. 

Föreningsbidrag 
Kontrollmål: Att fastställda rutiner för handläggning och utbetalning av 
föreningsbidrag är aktuella, ändamålsenliga och kända. 
Förvaltningen har under året arbetat med att förtydliga bidragsrutiner genom att 
kartlägga processer och i samband med detta gjort justeringar för att likställa och 
utveckla arbetssätt där det varit möjligt. Under sommaren och hösten har förvaltningen 
haft workshops med berörda medarbetare där vi gått genom rutinerna för att säkerställa 
både kvaliteten i de nyupprättade rutinerna samt att förvaltningen säkerställt att berörd 
personal fått ordentlig genomgång om hur rutinen är tänkt. Några stickprov har inte 
gjorts då rutinerna vid tidpunkten då dessa skulle gjorts enligt internkontrollplanen inte 
var helt uppdaterade. 

Införande av nya rutiner, körjournal, drivmedel, tjänsteresor 
Kontrollmål: Att förvaltningens nya rutiner inom området följs. 
Nya rutiner införda tidigare år, i takt med bilutbyten omfattar så gott som samtliga bilar 
de nya rutinerna. 
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5.6 Lån med kommunal borgen 

Föreningar kan få lån med kommunal borgen för byggprojekt av egna eller 
långtidsförhyrda anläggningar. Föreningen betalar löpande ränta och amortering. 
Kommunal borgen medges inte för mer än högst 75 procent av byggprojektets kostnad.  

Under 2017 har förvaltningen infriat kommunal borgen för Qviding FIF med 6,7 
miljoner kronor. 

 

Lån med kommunal borgen per den 31 december 2017  

 Förening Nuvarande 
skuld 

Summa 
beviljade lån 

Längst till 
och med 

1 Göteborgs Beachvolley Club 35 221 655 42 000 000 2046-09-16 

2 Högsbo Basket 15 447 622 23 000 000 2045-04-30 

3 S:t Gabriel Ungdomsförening 10 676 250 12 000 000 2034-11-30 

4 Lindås IBK 10 641 500 12 000 000 2039-07-01 

5 Rosengård/Vingen 8 906 250 15 000 000 2029-12-31 

6 Påvelund TBK 8 932 000 14 000 000 2034-12-31 

7 Lerjedalens GK 7 056 591 10 000 000 2035-10-30 

8 Billdals Ridklubb 6 232 320 18 711 000 2030-07-30 

9 Clarebergs Ridklubb 4 886 920 7 400 000 2036-12-31 

10 Göteborgs Fältrittklubb 3 919 856 9 275 000 2030-09-30 

11 Torslandaidrott 4 071 250 5 800 000 2029-11-30 

12 Tuve Isbaneförening 3 475 769 9 000 000 2029-10-31 

13 Gunnilse IS 4 170 550 6 600 000 2026-12-31 

14 Bergums IF 3 014 996 3 650 000 2028-09-30 

15 Utsiktens BK 2 818 280 3 700 000 2032-12-15 

16 Brottkärrs TK 3 839 147 5 900 000 2033-09-30 

17 Askims Bangolfklubb 2 234 181 6 200 000 2034-05-31 

18 Torslanda Ridklubb 2 187 500 3 800 000 2030-06-30 

19 IF Väster 2 063 138 5 950 000 2030-01-31 

20 Askims IK 1 640 625 2 450 000 2036-12-31 

21 Torslanda Golfklubb 1 500 000 1 600 000 2032-11-15 

22 V Frölunda IF 1 252 500 5 300 000 2036-07-30 

23 Skonaren Ingo 1 229 546 2 700 000 2023-02-28 

24 Askims Badminton Club 1 357 500 4 900 000 2034-07-31 

25 Croatia/Katarina Zrinski IoKF 1 312 500 2 700 000 2028-06-30 

26 IK Zenith 1 269 200 2 000 000 2030-09-30 

27 Hovås Billdal IF 1 133 750 2 100 000 2029-06-30 

28 Hisingsbacka FC 1 147 500 1 800 000 2032-10-30 

29 Kortedala IF 1 148 200 2 500 000 2030-01-27 

30 Näsets SK 1 060 000 2 500 000 2028-06-10 

31 Långeberga Ridklubb 954 375 3 900 000 2023-08-01 

32 Göteborgs Badmintonförbund 975 000 1 500 000 2030-12-31 

33 Göteborgs Karting & Racingclub 1 000 000 3 600 000 2020-09-18 
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Lån med kommunal borgen per den 31 december 2017  

34 Delsjö Golfklubb 700 000 5 000 000 2023-01-20 

35 Älvsborg FF 1 815 648 2 250 000 2030-09-30 

36 Torslanda Tennisklubb 583 433 4 850 000 2019-07-10 

37 Kroatiska Föreningen Velebit 734 512 2 500 000 2017-12-09 

38 Riai Aikido Dojo Club 529 562 800 000 2030-01-31 

 Förening Nuvarande 
skuld 

Summa 
beviljade lån 

Längst till och 
med 

39 Askims Bordtennisklubb 892 600 1 000 000 2025-04-30 

40 Kungsladugårds BK 841 654 1 000 000 2036-06-30 

41 Gullbergsbro Bangolfklubb 680 000 1 700 000 2030-11-15 

42 Göteborgs hästsportklubb 541 125 555 000 2037-09-30 

43 Göteborgs Handikappridklubb 408 802 700 000 2033-09-30 

44 Vestur Islandshästförening 403 500 600 000 2030-10-30 

45 Lejon Taekwondo Klubb 337 500 600 000 2029-02-10 

46 Torslanda IK 269 058 1 400 000 2018-11-23 

47 Assyriska BK 312 500 500 000 2030-05-15 

48 Unga Örnar Väst 317 902 350 000 2035-12-30 

49 Angered MIBK *) 276 712 600 000 2027-08-28 

50 Oceanen Kulturhus 240 000 1 200 000 2022-07-31 

51 Bosna IF 204 824 450 000 2026-12-31 

52 Göteborgs Curlingklubb 215 000 2 815 000 2022-05-08 

53 Göteborgs Pistolskytteklubb 170 625 650 000 2023-06-30 

54 IF Vardar 121 856 730 000 2020-11-20 

54 Långedrags Boule 136 828 250 000 2030-02-28 

56 Årekärrs Ridklubb 41 800 3 600 000 2018-06-17 

57 Guldhedens IK 37 500 500 000 2029-02-10 

58 Frölunda Judoklubb 8 600 925 000 2017-12-19 

59 Vrångö IF 9 693 665 000 2018-02-26 

60 Tuve BGK 4 375 500 000 2028-05-15 

 SUMMA: 167 612 080 287 526 000  

     

BESLUTADE - men ännu ej utlösta lån med kommunal borgen Beslutet 
gäller till och 
med 

1 Göteborgs Lawn Tennis Klubb 13 000 000  2018-04-26 

 SUMMA: 13 000 000   

     

BORGENSLÅN TOTALT    

 Utlösta lån 167 909 580   

 Beslutade lån, 
ej utlösta 

13 000 000   

 SUMMA: 180 909 580 (jfr. 31/12-16 = 194 141 478 kr) 

   (jfr. 31/12-15 = 197 570 528 kr) 



64 

Lån med kommunal borgen per den 31 december 2017  

   (jfr. 31/12-14 = 201 849 798 kr) 

   (jfr. 31/12-13 = 195 415 280 kr) 

   (jfr. 31/13-12 = 196 787 458 kr) 

  

  

  

  



RESULTATRÄKNING 201701 - 201712 Urval rapportparametrar:
393 - Idrotts- och föreningsnämnden Exin: 1-5
Datum: 2018-01-16 10:27:00 Ram: 
(Kr) Ram3: 

1 2
201701-201711 201712 201701-201712

Konto Beskrivning Ack.utfall fg per Perioden Ack. perioden
Taxor avgifter ersättningar 73 774 944,43 6 511 966,85 80 286 911,28
Hyror och arrenden 27 228 139,28 2 984 224,74 30 212 364,02
Bidrag 1 243 550,00 198 716,00 1 442 266,00
Försäljning verksamhet och entrepenader 6 058 039,43 865 671,07 6 923 710,50
Investeringsbidrag, anslutningsavgifter mm 0,00 0,00 0,00
Övriga intäkter 968 319,81 76 151,34 1 044 471,15
Resultat försäljning/utrangering anläggningstillgångar -28 631,85 -9 712,68 -38 344,53
Verksamhetens intäkter 109 244 361,10 10 627 017,32 119 871 378,42
Personalkostnader -150 661 497,55 -15 199 309,96 -165 860 807,51
Övriga verksamhetskostnader -287 367 581,94 -33 662 902,86 -321 030 484,80
Avskrivning och nedskrivning -47 032 707,39 -4 534 893,46 -51 567 600,85
Verksamhetens kostnader -485 061 786,88 -53 397 106,28 -538 458 893,16
Verksamhetens netttokostnad -375 817 425,78 -42 770 088,96 -418 587 514,74

Kommunbidrag 406 634 000,00 36 966 000,00 443 600 000,00
Kommunbidrag tillägg 3 393 000,00 807 000,00 4 200 000,00
Kommunintern fördelning 410 027 000,00 37 773 000,00 447 800 000,00
Skatter och kommunintern fördelning 410 027 000,00 37 773 000,00 447 800 000,00

Ränteintäkter 1 583,22 0,00 1 583,22
Övriga finansiella intäkter 13 198,31 1 218,06 14 416,37
Finansiella intäkter 14 781,53 1 218,06 15 999,59
Räntekostnader -11 093 766,23 -1 083 752,21 -12 177 518,44
Övriga finansiella kostnader -126 919,25 -16 373,50 -143 292,75
Finansiella kostnader -11 220 685,48 -1 100 125,71 -12 320 811,19
Finansiellt netto -11 205 903,95 -1 098 907,65 -12 304 811,60

Periodens resultat 0,00 -16 907 673,66 -16 907 673,66
Periodens resultat 0,00 -16 907 673,66 -16 907 673,66
Periodens resultat 0,00 -16 907 673,66 -16 907 673,66

Resultat 23 003 670,27 -23 003 670,27 0,00

TOTALTÅrets resultat 0 23 003 670,27 -23 003 670,27 0,00



RESULTATRÄKNING 201701 - 201712 Urval rapportparametrar:
393 - Idrotts- och föreningsnämnden Exin: 6
Datum: 2018-01-19 16:25:37 Ram: 
(Kr) Ram3: 

1 2
201701-201711 201712 201701-201712

Konto Beskrivning Ack.utfall fg per Perioden Ack. perioden
Taxor avgifter ersättningar 1 049 000,00 0,00 1 049 000,00
Försäljning verksamhet och entrepenader 1 470 333,34 1 153 666,66 2 624 000,00
Verksamhetens intäkter 2 519 333,34 1 153 666,66 3 673 000,00
Övriga verksamhetskostnader -2 519 333,34 -1 153 666,66 -3 673 000,00
Verksamhetens kostnader -2 519 333,34 -1 153 666,66 -3 673 000,00
Verksamhetens netttokostnad 0,00 0,00 0,00

Nämndbidrag 0,00 0,00 0,00
Kommunintern fördelning 0,00 0,00 0,00
Skatter och kommunintern fördelning 0,00 0,00 0,00

Resultat 0,00 0,00 0,00

TOTALT Årets resultat 0 0,00 0,00 0,00



BALANSRÄKNING 201700 - 201712 Urval rapportparametrar:
393 - Idrotts- och föreningsnämnden Exin: 
Datum: 2018-01-19 08:47:02
(Kr)

1 2
201700 201701-201712 201700-201712

Konto Beskrivning IB Förändring i år UB
Mark och byggnader 711 496 403,09 58 633 339,87 770 129 742,96
Maskiner och inventarier 17 322 050,93 -2 783 819,36 14 538 231,57
Anläggningstillgångar 728 818 454,02 55 849 520,51 784 667 974,53

Kundfordringar 12 287 018,57 -2 324 685,10 9 962 333,47
Icke räntebärande kortfristiga fordringar -770 976 862,67 -94 226 096,24 -865 202 958,91
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 602 440,80 228 739,70 16 831 180,50
Kassa och bank 132 191 635,52 33 676 218,60 165 867 854,12
Omsättningstillgångar -609 895 767,78 -62 645 823,04 -672 541 590,82

Tillgångar 118 922 686,24 -6 796 302,53 112 126 383,71

Ingående eget kapital -35 759 668,35 0,00 -35 759 668,35
Justeringar 0,00 10 759 668,35 10 759 668,35
Periodens resultat 0,00 -16 907 673,66 -16 907 673,66
Eget kapital -35 759 668,35 -6 148 005,31 -41 907 673,66

Långfristiga skulder -630 000,00 630 000,00 0,00
Kortfristiga skulder -82 533 017,89 12 314 307,84 -70 218 710,05
Skulder -83 163 017,89 12 944 307,84 -70 218 710,05

Eget kapital, avsättningar och skulder -118 922 686,24 6 796 302,53 -112 126 383,71

TOTALT . 0,00 0,00 0,00
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