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1 Inledning 
Kommunfullmäktiges budget är Göteborgs Stads övergripande styrdokument som 
ska styra stadens utveckling. Göteborgarnas behov ska vara vägledande. Viktigt är 
också att medarbetarna i Göteborgs Stad får möjlighet att engagera sig och vara 
delaktiga i verksamhetens utveckling. 

Budgeten lyfter fram de mål och uppdrag som är särskilt prioriterade. 
Grunduppdraget ska fortsätta att utföras och löpande utvecklas, liksom följa 
gällande lagstiftning och övriga styrdokument. Lagstiftning och ekonomiska ramar 
står över mål, riktlinjer, planer, program och policys, som ska ses som stödjande 
dokument. 

Det är nämndens ansvar att göra verklighet av budgetens inriktningar och 
prioriterade mål. När nämnden tagit beslut om budgeten, tar förvaltningen hand om 
mål och uppdrag och arbetar in dem i nämndens verksamhetsplan som kommer 
fastställas i februari 2021. Verksamhetsplanen innehåller mer detaljerade 
beskrivningar av hur förvaltningen konkret ska arbeta för att nå målen. 
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2 Förutsättningar  

2.1 Styrning och ledning 
Social hållbarhet och stadsutveckling är gemensamma utvecklingsområden för 
Göteborgs Stad och så också för idrotts- och föreningsförvaltningens verksamhet. 
En ledstjärna i förvaltningens arbete med ledning och styrning är att öka invånarnas 
förutsättningar till goda livschanser och att utjämna dagens skillnader. För att 
stärka den demokratiska processen och öka insynen i verksamheten så ska vi aktivt 
berätta om vad vi gör, varför vi gör det, vilken service vi erbjuder, vad som inte 
fungerar och hur vi jobbar för att göra det bättre. 

Under 2021 fortsätter förvaltningens utvecklingsresa med stöd av de uppdrag och 
inriktningar som kommunfullmäktige fastställt i budget för 2021. 

2.1.1 Mål, roll och sammanhang  
Nämnden har fått tillägg och nya formuleringar i sitt reglemente. Nämnden ska 
bland annat aktivt bidra i den strategiska stadsplaneringen och vara en aktiv part 
när det gäller insatser inom kommungemensamma frågor som trygghetsarbete, 
folkhälsoarbete, sociala erfarenheter i stadsplaneringen samt samverkan med 
civilsamhället. Detta kräver ett etablerat samarbete med andra fackförvaltningar. 

Utifrån nämndens grunduppdrag skapar förvaltningen tydliga mål och fördelar 
ansvar. Förvaltningen använder, i högre utsträckning än tidigare, Göteborgs Stads 
gemensamma styrmodell och lägger mer fokus på uppföljning och analys inom 
nämndens ansvarsområden. 

Förvaltningen fortsätter att utveckla och förtydliga de verksamhetsinriktningar som 
ska ligga till grund för den interna styrningen mellan förvaltningens avdelningar, 
enligt intentionerna med vår nya organisation. Förvaltningen utvecklar arbetet med 
indikatorer som visar trender över tid samt produktivitet och kvalitet. Indikatorerna 
ska även beskriva nyttan för invånarna. 

Ekonomistyrningen ska utvecklas så att den stämmer överens med de uppdrag och 
kvalitetskrav som ställs på förvaltningens chefer och medarbetare. I och med detta 
blir det möjligt att följa och redovisa hur resurser fördelas på olika 
verksamhetsinriktningar och målgrupper. 

2.1.2 Processer 
Arbetet med att utveckla förvaltningens processer fortsätter. Syftet är dels att 
kartlägga om förvaltningen gör saker rätt och dokumentera rutiner för detta, dels att 
ta bort eventuellt dubbelarbete och oklarheter mellan olika funktioner. 
Förvaltningens arbete ska präglas av effektivitet och nytta för invånarna. 

Förvaltningen har tre övergripande kategorier: 

• Ledningsprocesser där förvaltningsdirektören har huvudansvaret, men 
med stöd av avdelningschef Utveckling & ekonomistyrning. 

• Huvudprocesser som respektive avdelningschef har huvudansvar för. 
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• Stödprocesser som cheferna för avdelningarna HR och Administration 
ansvarar för. 

Inom dessa övergripande processer finns ett antal underliggande processer. Att 
utveckla dessa är ett långsiktigt arbete som kommer att pågå under flera år. 
 

Organisation 

 

 

2.1.3 Utveckling av ledarskap  
Förvaltningen kommer att fortsätta utveckla tillitsbaserad styrning och ledning. En 
styrning, en kultur och ett arbetssätt med fokus på verksamhetens syfte och 
invånarens behov, där varje beslutsnivå aktivt arbetar för att: 

• stimulera samverkan och helhetsperspektiv 
• bygga tillitsfulla relationer 
• säkerställa att medarbetaren kan, vill och vågar hjälpa invånarna 

Samtliga chefer i förvaltningen har genomgått utbildning i Utvecklande Ledarskap 
(UL). Ett utvecklande ledarskap kännetecknas av att ledare uppträder som 
föredömen, visar personlig omtanke samt inspirerar och motiverar medarbetarna. 

2.1.4 Ledningssystem och kvalitetsstyrning 
Som en del i utvecklingen av förvaltningens ledningssystem fortsätter arbetet med 
att utveckla metoder och arbetssätt för ökad kvalitetsstyrning. En förvaltningsintern 
beställar- och utförarstyrning är etablerad. Syftet är att få ett ökat fokus på 
kund/brukare, kvalitet samt måluppfyllnad enligt de politiska mål och uppdrag 
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förvaltningen får. En fortsatt utveckling av ledningssystem skapar dessutom 
möjligheter för ett ökat fokus på kvalitetsarbete och ständiga förbättringar inom 
verksamheterna, enligt Göteborgs Stads styrmodell. 

2.1.5 Förvaltningens miljöledningssystem 
Miljö- och klimatprogrammet 2021-2030 samt avfallsplanen 2021-2030 styr 
förvaltningens miljöinsatser. Miljöledningssystemet i Göteborgs Stad kommer 
synkroniseras under 2021, förvaltningen kommer följa övergången och agera för 
ständiga förbättringar och god lagefterlevnad. Stort fokus kommer ligga på att 
bygga och driva resurs- och energieffektiva anläggningar nära våra invånare, för att 
få fler i rörelse utan ökad miljö- eller klimatpåverkan. Förvaltningen agerar som 
föregångare gällande konstgräs utan gummigranulat, erfarenhetsutbyte sker på 
nationell nivå. Arbetet kring substitution till mer cirkulära kemikalier och varor 
kommer fortsätta där Göteborgs Stad använder sig av Chemsoft och 
Byggvarubedömningen. 

2.1.6 Intern styrning och kontroll - samlad riskbild och intern 
kontrollplan en integrerad del av budgetbeslutet 
Enligt Göteborgs Stads riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll ska alla 
nämnder senast i februari månad fastställa en samlad riskbild och en plan för intern 
kontroll. Den samlade riskbilden ska beskriva åtgärder som redan har införts för att 
minska risker och nya åtgärder som behöver vidtas. 

Den interna kontrollen är ett ledningsverktyg för både den politiska och den 
professionella ledningen och är en integrerad del i organisationens styrsystem. Den 
ska utformas så att ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet kan uppnås 
med rimlig grad av säkerhet. 

2.2 Personal 
Attraktiv arbetsgivare 

Förvaltningen kommer under året att fortsätta arbeta utifrån de mål som finns i 
Göteborgs Stads program för attraktiv arbetsgivare 2019-2023: 

• Vi är stolta över den nytta vi gör för de vi är till för. 
• Vi har ett hållbart arbetsliv där verksamhet och hälsa utvecklas. 
• Vi attraherar, utvecklar och behåller medarbetare. 

2.2.1 Strategisk kompetensförsörjning  
För att kontinuerligt säkerställa att förvaltningen har den kompetens som krävs för 
att nå verksamhetens vision, mål och uppdrag, kommer en anvisning och 
medföljande plan för strategisk kompetensförsörjning att tas fram. Ny teknik och 
digitalisering ger nya sätt att arbeta och nya sätt att tänka kring kompetens och 
kompetensförsörjning som måste tas tillvara. 

Att ta emot praktikanter och feriearbetare underlättar för personer som vill prova på 
och läras upp inför en framtida anställning inom staden och förvaltningen. Det är 
och kommer fortsatt vara en viktig fråga i samband med framtida 
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kompetensförsörjning. 

Förvaltningen ska erbjuda konkurrenskraftiga och jämställda löner där goda 
prestationer uppmärksammas. Arbetet med att tillse att osakliga löneskillnader inte 
uppstår fortsätter. 

 

2.2.2 Arbetsmiljö och hälsa  
De arbetsmiljöfrågor förvaltningen främst kommer att arbeta med under 2021 är en 
omtänksam och säker arbetsmiljö med fokus på kultur, jargong och värdegrund, 
samt hot och våld. Kompetenshöjande insatser planeras för chefer och medarbetare 
kring likabehandling, diskrimineringslagstiftning, normkritik och kränkande 
särbehandling, samt förvaltningens värdegrund. Förvaltningen arbetar vidare med 
aktiva åtgärder, arbetsmiljömål samt implementering av stadens riktlinje för 
arbetsmiljö, medarbetarskap och chefskap. 

Uppföljningar av arbetsmiljön kommer fortsatt att ske genom digital 
temperaturmätning och uppföljning av sjukfrånvaron kommer att ske på ett 
strukturerat sätt genom bland annat fortsatta HR-ronder med chefer. 
Hälsoinspiratörerna fortsätter sitt arbete med att inspirera medarbetarna till ett 
hälsosamt liv genom att öka andelen medarbetare som använder sitt 
friskvårdsbidrag. 

Pågående pandemi påverkar arbetsmiljön både för de som arbetar på 
anläggningarna samt de som arbetar hemifrån, vilket särskilt behöver 
uppmärksammas. 

Under våren då anläggningar stängdes förflyttades personal tillfälligt mellan 
anläggningar, men för att inte bidra till smittspridning görs det mer restriktivt under 
hösten. Om anläggningar behöver vara stängda under längre tid och personal inte 
kan förflyttas mellan anläggningar finns en risk att arbetsgivaren i längden kan få 
svårt att erbjuda meningsfulla arbetsuppgifter. 

2.3 Ekonomi 
Genom kommunfullmäktiges budgetbeslut får idrotts- och föreningsnämnden ett 
kommunbidrag om 519 630 tkr för år 2021. 

Samtliga justeringsposter jämfört med 2020 års kommunbidrag framgår av tabellen 
”2020 års kommunbidrag”. 
 

• Reduktion med anledning av tillfälliga bidrag förvaltningen fått under året 
2020 (Simlyftet och föreningsstöd) 

• Utökning för kapitaltjänstkostnader och driftkonsekvenser av 
investeringsverksamhet 2020 

• Utökning av Simlyftet 
• Bidrag till ridsporten 
• Utökning till följd av införande av hyresmodellen 
• Utökning föreningsstöd 
• Utökning för plankostnader kopplade till investeringsprojekten, som till 



 
Budget 2021  8 (29) 
Idrotts- och föreningsnämnden  
  

följd av nytt regelverk inte kan tas i investeringsprojekten 

 
Därtill kommer en indexkompensation om 1,5 procent vilket ger 6,9 mnkr. Denna 
utökning kommer bara till del att täcka nämndens kostnadsutveckling vid 
oförändrad verksamhet. 

 

 

Förvaltningen har beräknat index på kostnadsutveckling med följande strukturella 
och långsiktiga kostnadshöjningar: 

• Index för löner 4,5 mnkr 
• Indexhöjning för bidrag 1,5 mnkr 
• Höjning försäkringspremier 0,5 mnkr 
• Ökade kostnader IT-system 1,1 mnkr 
• Prognostiserad minskning av intäkter beroende på besökstapp i 

förvaltningens anläggningar till följd av pandemin covid-19 14 mnkr 

Totalt alltså utökade strukturella kostnader om 21,5 mnkr som möts av en 
indexkompensation om 6,9 mnkr. Den ingående strukturella obalansen blir därmed 
cirka 14,5 mnkr. I kapitel 5.1 redovisas åtgärder för budget i balans. 
 

2020 års kommunbidrag (tkr) 481 700 

Avgående tillfälliga uppdrag under 2020 - 16 000 

Utökning kapitaltjänstkostnader 5 400 

Utökning driftmedel tfa investeringar 13 000 

Simundervisning 12 000 

Ridsporten 5 000 

Hyresmodellen 600 

Föreningsstöd 10 000 

Plankostnader 1 000 

Index 1,5% 6 930 

Summa kommunbidrag 2021 519 630 

2.3.1 Eget kapital 
Förvaltningen har enligt stadens gällande regelverk maximalt avsatta medel för 
eget kapital om 25 miljoner kronor. Storleksordningen regleras utifrån 
förvaltningens kommunbidrag. 

Nämndens rätt att använda eget kapital utgår från kommunens samlade aktuella 
ekonomiska förutsättningar och värderas normalt årligen i samband med 
kommunfullmäktiges budgetbeslut. 

Kommunfullmäktige beslutade 16 april 2020 om tillfälligt utökade befogenheter att 
använda eget kapital i nämnder. Nämnderna har enligt det tillfälliga regelverket 
möjlighet att ianspråkta positivt eget kapital upp till totalt 1,5 procent av nämndens 
givna ram under aktuellt budgetår utan särskild prövning av kommunstyrelsen. Ett 
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ianspråktagande av eget kapital över 0,5 procent ska dock kunna härledas till ökade 
kostnader kopplade till pågående pandemi. Under normala förutsättningar gäller 
följande regelverk: 

"Nämnden kan efter detta på eget initiativ sänka det ekonomiska målet genom 
att ianspråkta positivt eget kapital upp till totalt 0,5 procent av nämndens givna 
ram under aktuellt budgetår utan särskild prövning av kommunstyrelsen. Ett 
ianspråktagande av positivt eget kapital som överstiger 0,5 procent av 
nämndens kommunbidrag, eller i de fall detta ej är tillämpligt omsättning, under 
aktuellt budgetår ska prövas av kommunstyrelsen."  

2.4 Omvärldsanalys 

2.4.1 Ny nämndorganisation 2021 
Kommunfullmäktige beslutade 21 november 2019 att nuvarande 
stadsdelsnämndsorganisation ska avvecklas från år 2021 och helt ersättas med 
fackförvaltningar. Stadsdelsnämnderna har historiskt varit idrotts- och 
föreningsnämndens viktigaste samarbetspartners inom Göteborgs Stads 
organisation. De har haft det så kallade befolkningsansvaret, ansvarat för lokal 
fritidsverksamhet och även bidragsgivning och annat stöd till det lokala 
föreningslivet. Till och med våren 2018 hade stadsdelsnämnderna också ansvaret 
för grundskola och förskola. Nya samarbetsvägar till skolförvaltningarna har 
byggts upp succesivt sedan dess och idag finns etablerad samverkan inom flera 
områden. Det arbete som gjorts tillsammans med skolförvaltningarna kommer nu 
att behöva ske med de nya fackförvaltningarna. 

2.4.2 Jämlik, sammanhållen och trygg stad 
Under många år framöver kommer klyftorna och utanförskapet i vårt samhälle vara 
den största utmaningen i Göteborg. Skillnader i utbildningsnivå och 
förvärvsinkomst tillsammans med arbetslöshet, dåliga skolresultat, ohälsa, otrygga 
bostadsområden, religiös fundamentalism, parallella samhällsstrukturer och 
gängkriminalitet skapar slitningar i samhället. Utmaningen med att bryta 
ojämlikheten behöver genomsyra stadens alla verksamheter. 

Att bedriva verksamhet i de områden polisen pekar på som särskilt utsatta, utsatta 
eller riskområden, är en utmaning. Arbetet att systematisk motverka utvecklingen i 
dessa områden och det långsiktiga förändringsarbetet för en jämlik stad behöver 
vara starkt sammanlänkade. Att livsvillkoren i de utsatta områdena förbättras 
tillsammans med en positiv samhällsutveckling i dessa områden är förutsättningar 
för att lyckas med målet om en mer jämlik stad. Flera av nämndens grunduppdrag 
kan göra skillnad. 

Att samverka och stärka organisationer inom civilsamhället är ett sätt att förbättra 
förutsättningarna för en mer jämlik stad. 

Genom att samverka med, synliggöra och stärka civilsamhällets självständiga roll, 
bidrar förvaltningen till att öka förutsättningar för ett ökat socialt kapital. Ett 
kapital som grundlägger delaktighet, samhörighet och trygghet. Forskning och 
erfarenhet visar på möjligheterna att överbrygga klyftor i samhället, öka 
delaktighet och minska utanförskap genom att skapa förutsättningar för 
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civilsamhällets organisationer. 

Idrotts- och föreningsnämnden strävar hela tiden efter att ta vara på 
digitaliseringens möjligheter i sin verksamhet för att förenkla och effektivisera 
processerna. Det görs till exempel genom att undersöka kompletterande lösningar 
för driften av anläggningar genom ”internet of things” (IoT). Dessutom finns ett 
fokus på att, med nya digitala lösningar, stimulera och uppmuntra göteborgarna till 
en aktiv och hälsofrämjande fritid. Genom att komplettera friskvårdsarbetet med 
fler digitala verktyg som uppmuntrar till fysisk aktivitet oavsett plats, når 
förvaltningen fler än de som vanligtvis besöker våra anläggningar. 

2.4.3 Stadsutveckling - att långsiktigt tillgodose behov av platser 
och anläggningar  
Det byggs för fullt i Göteborg. Trycket är som störst på att bygga bostäder. Trots 
det lyfts idrott, fritid och rekreation fram som viktiga perspektiv i övergripande 
planeringsdokument. Då flera av de idrottsytor förvaltningen föreslår är både 
kostsamma och ytkrävande, är det ibland svårt att få dessa prioriterade bland andra 
projekt. Förvaltningen kan bli tydligare i prioriteringsfrågor med genomtänkta 
förslag på smarta lösningar som tar hänsyn till den hårda konkurrensen som råder 
kring markanvändning. 

Förseningar är en annan effekt av en stad som bygger för fullt. Förvaltningen ser 
flera exempel där nämnden fått uppdrag och investeringsmedel, men där  
 
genomförandet försenas på grund av att resurserna för planarbetet är begränsade 
och att planeringen för bostäder prioriteras. 

De riktigt stora investeringarna rör byggnation av ishallar, sporthallar och 
simhallar. Samtidigt har vi en tid sett att föreningsdeltagandet i flera av de 
traditionella idrotterna minskar. Bland idrotter som växer mest återfinns till 
exempel gymnastik, konståkning och olika former av kampsporter. Nationellt finns 
en stor ökning av icke-traditionella sporter som till exempel e-sport, men också den 
nya innesporten padel. 

Individualiserad idrott och motion ökar. För flera av nämndens målgrupper är 
trygghet och närhet till platser för spontan idrott och rörelse avgörande. 
Coronapandemin har inneburit förändrade motionsvanor för många och betydelsen 
av utegym och andra aktiva utemiljöer har blivit ännu tydligare. Här behöver 
förvaltningen samverka mer med andra aktörer. Det gäller såväl kommuninternt 
med till exempel park- och naturförvaltningen som med fastighetsägare och 
bostadsbyggare. 

Allt fler kommersiella alternativ till den traditionella föreningsidrotten har 
etablerats under de senaste åren. Inom barn- och ungdomsidrotten handlar det både 
om lekfulla prova-på-verksamheter riktat till de yngsta barnen och om 
prestationsutveckling och specialisering riktat mot unga idrottare som vill elitsatsa. 

Vissa av de sporter som anses antingen som ytkrävande, miljöstörande eller svåra 
att kombinera med en storstads flöde av människor och intressen, har drabbats av 
undanträngningseffekter då Göteborg växer. Ett exempel på detta är ridsporter. För 
att dessa verksamheter ska kunna finnas kvar i framtiden krävs en mer samlad 
regional planering. Detta kan innebära andra krav på beslutsfattare och regelverk, 
det kan också innebära att utövarna inte kan förvänta sig en geografisk närhet till 
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de här anläggningarna. 

2.4.4 Covid-19 
Liksom samhället i stort drabbades även föreningslivet hårt av pandemin. En stor 
del av ordinarie verksamhet har fått anpassas eller ställas in. Det finns ett fåtal 
idrotter som klarat sig bra, främst utomhusidrotter där man rör sig i mindre grupper 
eller håller ett naturligt avstånd. Friluftsliv och motionsytor utomhus har fått stora 
tillskott på användare. Andra idrotter har drabbats hårdare, framför allt 
inomhusidrotter, lagidrotter och de idrotter där åtgärder för att minska 
smittspridningen har påverkat tillgången till anläggningarna, exempelvis bad och 
motionssim. 

Störst ekonomisk påverkan på föreningslivet har inställda evenemang, uteblivna 
publikintäkter samt minskade ekonomiska möjligheter till sponsorintäkter. För 
breddidrotten har mindre evenemang och arrangemang en stor betydelse, både 
ekonomiskt men även för att synliggöra föreningens verksamhet, rekrytera nya 
medlemmar och skapa engagemang hos ledare. 

 
De direkta effekterna på föreningslivet kommer vara betydande även under första 
halvåret 2021. Men konsekvenserna av medlems- och ledartapp kommer sitta i 
längre. Det statliga och kommunala stödet har varit omfattande. Konsekvenserna 
efter de beslutade stödåtgärderna behöver fortsatt analyseras under andra halvan av 
2021. Påverkan på fritidsvanor och nya mönster i att söka en meningsfull fritid kan 
komma behöva förändringar i hur vi bygger och hur föreningsstödet ska se ut 
framöver. 
 

När det gäller övriga prioriterade målgrupper, såsom inaktiva och äldre, finns det 
en risk att de inte återgår till träning när det återigen är möjligt. För de som har haft 
träning som en del av livet har det troligtvis varit mer självklart att finna alternativ, 
men för de som precis klivit över tröskeln till ett motionscentrum eller ett bad, kan 
det vara svårare att komma igång igen. En utmaning under 2021 blir att återskapa 
kontakt genom olika aktiviteter och kampanjer för att nå inaktiva. 
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3 Grunduppdraget 
Idrotts- och föreningsnämndens grunduppdrag 

Idrotts- och föreningsnämndens uppdrag är att främja folkhälsa och göra det 
möjligt för stadens invånare att idrotta och ha en aktiv fritid. Nämnden ansvarar för 
de flesta av stadens lokaler för idrott, motion och bad. Det handlar om att driva 
dem, bygga nytt och hyra ut till föreningar, enskilda och arrangemang. Nämnden 
beslutar också om hyror och avgifter för dessa anläggningar. 

En annan stor och viktig del i nämndens uppdrag är att stötta stadens föreningsliv, 
vilket bland annat innebär ekonomiskt bidrag till föreningarna. Nämnden kan också 
godkänna kommunal borgen när föreningar vill investera i en ny anläggning eller 
bygga om en befintlig. 

Nämnden är också ansvarig för hantering och upplåtelse av (skol-) lokaler i 
samband med övernattningsverksamhet vid idrottscuper och andra 
föreningsarrangemang för ungdomar. 

Utöver detta är nämnden också tillstånds-, registrerings- och tillsynsmyndighet för 
lokala lotterier. 

3.1.1 Vision 
Förvaltningens vision är bidra till en långsiktigt hållbar stad där: 

• Vi gör Göteborg friskare! 
• Vi är hjärtat i Göteborgs Stads arbete med idrott, föreningsstöd och 

friskvård. 
• Vi ger förutsättningar för aktiv fritid, god hälsa och hög livskvalitet. 
• Vi gör Göteborg till landets ledande idrotts- och föreningsstad. 

3.1.2 Verksamhetsidé  
Verksamhetsidén är en övergripande beskrivning av förvaltningens syfte och hur 
organisationen vill att den ska uppfattas av invånarna. Verksamhetsidén är inget 
mål, men ska utifrån uppdrag, vision och målbeskrivningar på ett kortfattat sätt 
beskriva hur förvaltningen vill uppnå visionen och lösa våra uppdrag. 

Förvaltningens verksamhetsidé är: 
• Vi är till för göteborgarna. Syftet med vår verksamhet är att ge 

förutsättningar för en innehållsrik och aktiv fritid samt att bidra till att göra 
Göteborg till en trivsam stad att verka och leva i. 

• Vårt arbete präglas av ett tydligt folkhälsoperspektiv. 
• Vi skapar goda förutsättningar för stadens föreningsliv genom ekonomiskt 

stöd, konsultation och service. 
• Vi erbjuder, genom våra många olika idrottsanläggningar, mötesplatser och 

möjligheter till aktiviteter av olika slag. 
• Vi utvecklar våra anläggningar för att erhålla hög teknisk kvalitet, 

flexibilitet och funktionell standard. 
• Vårt sätt att arbeta kännetecknas av servicekänsla, kundorientering och 

miljömedvetenhet. Vi är professionella och utvecklas för att snabbt kunna 
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möta förändringar i omvärlden. Vår verksamhet utvecklas och förbättras 
kontinuerligt. 

3.2 Folkhälsa 
Förvaltningen har valt att arbeta utifrån fem huvudprocesser; Folkhälsa, 
Långsiktigt tillgodose behoven av anläggningar, Föreningsstöd, Utforma och bygga 
anläggningar samt Tillhandahålla väl fungerande anläggningar. Folkhälsa kan ses 
som den övergripande huvudprocessen, som övriga huvudprocesser bidrar till. 
Denna process skär genom hela organisationen medan övriga till stor del 
sammanfaller med hur förvaltningen valt att organisera sig. 

 

3.3 Långsiktigt tillgodose behoven av 
anläggningar 
Allmänt om huvudprocessen  

Ett av nämndens uppdrag är att förvalta och utveckla idrotts-, bad- och 
motionsanläggningar med tillhörande aktivitetsytor och markområden. Göteborg 
ska ha ett rikt och aktivt föreningsliv. Staden ska ha hög tillgänglighet av platser 
för fysisk aktivitet som erbjuder en bredd av möjligheter till aktiv och meningsfull 
fritid för alla stadens invånare. För att detta ska vara möjligt i det expansiva skedet 
som Göteborg befinner sig i är det viktigt att nämnden aktivt bidrar till den 
strategiska stadsplaneringen. Såväl genom att tillföra kunskap om behov som att 
delta i resurseffektiv planeringen av ytor. 

Förvaltningens långsiktiga planering av anläggningar och ytor för idrott, rörelse 
och en aktiv fritid behöver knytas samman och vara synkroniserade med såväl 
nämndens egna investeringsplanering som med Göteborgs Stads övergripande 
planering och behov. Det innebär att utveckling av befintliga idrottsområden, 
utveckling/avveckling av befintliga anläggningar samt nybyggnationer behöver 
skapa en helhet som tillgodoser invånarnas och föreningarnas behov samtidigt som 
de bidrar till en jämlik och sammanhållen stad. 

3.3.1 Väsentliga aktiviteter och händelser 
Förvaltningens långsiktiga planering av anläggningar och ytor för idrott ska 
utvecklas och realiseras i samverkan med föreningar och tillsammans med invånare 
som inte är föreningsaktiva. Det görs fortsatt genom systematiskt arbete för att 
skapa delaktighet, inflytande och medverkan i utvecklingen av Göteborgs Stads 
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idrotts- och fritidsutbud. 

Det görs likväl genom ett mer utvecklat och systematiskt samarbete med andra 
planerande och utförande förvaltningar där förvaltningens roll är att synliggöra  

behoven av anläggningar för idrott, fritid och motion samt bli mer samplanerande 
och hushålla med Göteborgs Stads resurser. 

Det finns en långsiktig investeringsplanering som anger vad och var staden 
behöver planera för nya anläggningar med utgångspunkt i var staden växer och på 
vilket sätt. Förvaltningen behöver fortfarande bli bättre på att i god tid beräkna 
tydliga och realistiska driftskonsekvenser. 

Inför varje planerad investering ska det finnas en beskrivning av bland annat 
behov, funktioner, driftsform, nyttoanalys, riskanalys, miljökonsekvenser, 
lokalisering, tidsperspektiv och ekonomiska ramar. Förvaltningen ska lägga mer 
kraft på att jämställdhetsberäkna investeringsunderlagen och beskriva de 
miljömässiga konsekvenserna av anläggningsinvesteringar. 

Under året kommer förvaltningen att verkställa nämndens beslut om 
kommunfullmäktiges uppdrag om att inte bedriva gymverksamhet där andra 
aktörer kan göra det. Uppdragets inramning är att kommunal verksamhet ska 
komplettera, inte ta över eller tränga ut det som civilsamhället eller andra aktörer 
kan erbjuda på egen hand. 

3.3.2 Utvecklingsfrågor på längre sikt 
För att långsiktigt möta en storstads behov av idrotts- och fritidsutbud krävs 
kunskap om människors syn på idrottsutövande och meningsfull fritid, 
föreningslivets långsiktiga utvecklingsbehov, trend- och omvärldsanalyser kring 
former för utövande, samplanering med andra kring stadens begränsade ytor. En 
genomtänkt övergripande plan för utveckling av stadens idrotts- och fritidsområden 
gynnar utvecklingen av en jämlik och sammanhållen stad. I stadsplanering och 
byggnation för framtida behov är det förvaltningens ansvar att säkerställa att 
nämndens målgrupper, mål och visioner syns och ryms. Nämnden har från 
kommunfullmäktige fått i uppdrag att ta fram ett idrottspolitiskt program. Ett 
sådant kommer att gynna den långsiktiga utvecklingen. 

Förvaltningar behöver fördjupa kunskapen och konsekvenserna av nya eller 
utvecklade former för investeringar och drift som stärker och utvecklar 
föreningslivet. Förvaltningen behöver följa och belysa eventuell utträngning av 
föreningsverksamhet och tillgång till lokaler vid ny- och ombyggnation i 
kommunen. 

3.4 Föreningsstöd 
Allmänt om huvudprocessen  

Civilsamhället är en av demokratins viktigaste stöttepelare. Det föreningsstöd som 
idrotts- och föreningsnämnden ger ska skapa förutsättningar för en aktiv fritid. Stöd 
ges både i form av subventionerade anläggningar, att skapa förutsättningar för 
evenemang, bokning och fördelning, stöd i att hitta en lokal, stöd till att investera i 
eller bygga egna anläggningar samt kontant föreningsbidrag för verksamhet. 
Prioriterade åldrar är barn 7-25 år samt pensionärer. Av de som är 
underrepresenterade i föreningslivet prioriteras under 2021 särskilt personer med 
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funktionsnedsättning samt barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden, då 
dessa har ett sämre genomsnitt av upplevd meningsfull fritid. 

 

 
För att få stöd ska föreningar vara demokratiskt uppbyggda och generellt vara 
öppna för alla. Föreningar som får stöd ska präglas av samverkan, ideella krafter, 
gemenskap och goda värderingar. Ett starkt föreningsliv är en viktig del av 
välfärdssamhället och ökar människors känsla av tillit och trygghet. 

3.4.1 Väsentliga aktiviteter och händelser 
• Fortsatt fokus på att utveckla en mer jämställd och jämlik fördelning av 

både lokaler och bidrag. En reviderad bidragsmodell och utvecklade 
fördelningsprinciper sjösätts under året. Ett fortsatt arbete med att se över 
bidragsmodellen, inte minst vad gäller lokalbidrag samt 
subventioneringsgrad av lokaler görs under 2021. 

• Ett nytt verksamhetssystem kommer att implementeras vilket ska förenkla 
boknings- och bidragsprocesserna för föreningslivet. 

• Fortsatt stöd till bredd och prova-på verksamhet, inte minst i samverkan 
mellan skolan och RF-SISU Västra Götaland. Här krävs ej medlemskap 
och via skolan når föreningslivet fler barn och unga. 

• Hyresmodellen implementeras och ett stort antal nya lokaler blir 
tillgängliga till föreningsliv och kulturaktörer via idrotts- och 
föreningsförvaltningen. 

• Implementering av Simlyftet via föreningars insats gentemot skolelever. 
• Via förvaltningens samordningsuppdrag sker en samordning av 

anvisningar och arbetssätt kopplade till Göteborgs Stads riktlinjer för 
föreningsbidrag till civilsamhället. 

• Samverkan med stadens nya förvaltningar utvecklas för att ta vara på 
civilsamhällets initiativ med syfte att bland annat skapa god folkhälsa och 
trygga uppväxtvillkor. Folkhälsa och trygghetsfrågor har extra prioritet i 
samverkan. 

• Ett riktat årligt bidrag till ridsporten, om 5 mnkr, kommer att finnas mellan 
2021-2025. 

• Under 2021 finns ett riktat stöd på 10 mnkr som kommer att användas för 
att minska de negativa konsekvenserna av covid-19, för föreningslivet.  

3.4.2 Utvecklingsfrågor på längre sikt 
En utredning av stödet till olika idrotter och typer av föreningsaktiviteter görs för 
att skapa en djupare kunskapsbild över hur bidrag och subventioner är fördelade. 
Ojämlika strukturella skillnader kan komma att behöva ses över och justeras. Idag 
går en mindre andel av stödet till tjejer än till killar. Exempelvis har 
aktivitetsbidraget över tid fördelats nästan 60/40 till förmån för killar, trots viktning 
av bidraget. Fler killar verkar, inom nuvarande föreningsstruktur, dras till 
aktiviteter med större grupper. En annan faktor är att redan ekonomiskt stabila 
föreningar är kraftigt överrepresenterade i att få del av investeringsbidrag och dessa 
finns i stort sett inte i socioekonomiskt utsatta områden, så kompensatoriskt stöd 
behöver fortsätta att utvecklas. 

Utbudet av föreningsaktiviteter behöver fördelas mer jämlikt över staden och 
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tillgången på lokaler och bidrag behöver fördelas jämnare. Det är cirka 20 procent 
fler killar som är medlemmar i en bidragsgodkänd förening hos förvaltningen. Det 
finns cirka 49 000 medlemskap registrerade som killar och 39 000 medlemskap 
registrerade som tjejer. Det finns primärområden där andelen tjejer som är med i en 
förening nästan är så lågt som 20 procent medan det i andra ligger över 80 procent. 

Andra viktiga utvecklingsfrågor är lokalsituationen. Göteborg förtätas och 
föreningslivet har svårt att hitta billiga mötes- och klubblokaler i delar av staden. 
Hyrorna går upp i och med att områden blir attraktiva. Hyresmodellen 
implementeras i början på 2021 vilket stärker tillgången på lokaler till kulturaktörer 
och föreningsliv, men ett stort antal får dyrare lokaler. Lokalbehov och förmåga att 
finansiera lokalhyror behöver fortsatt utvecklingsfokus inför 2022. 

Ett tidigare utpekat utvecklingsområde är ledarförsörjning. Det finns generella 
utmaningar att rekrytera ideella ledare. Utmaningarna är än större i 
socioekonomiskt utsatta områden, där behoven även är störst i att skapa 
förutsättningar till en aktiv och meningsfull fritid för alla. Nya modeller för att 
skapa en trygg och aktiv fritid behöver fortsätta att utvecklas mellan civilsamhälle 
och Göteborgs Stads egna verksamheter. 

3.5 Utforma och bygga anläggningar 
Allmänt om huvudprocessen 

I förvaltningens grunduppdrag ligger att: 

• Utveckla och förvalta idrotts-, bad - och motionsanläggningar med 
tillhörande aktivitetsytor samt markområden 

• Genomföra ny- och ombyggnationer av egna anläggningar 
• Långtidsuthyra egna och inhyrda anläggningar inklusive samlingslokaler 

till nämnder, föreningsliv och enskilda 

Genomförandet av den beslutade, och i jämförelse med föregående planperiod 
väsentligt utökade, investeringsbudgeten har stort fokus. Viktigt är också att 
genomföra planerat underhåll och de reinvesteringar som krävs för att byggnaderna 
ska bibehålla sitt värde och på ett bra sätt fungera för den verksamhet som ska 
bedrivas i respektive anläggning. 

3.5.1 Väsentliga aktiviteter och händelser  
Den ambitiösa investeringsplanen för 2021-2025 bekräftar vikten av att, i en 
växande stad,  kunna erbjuda föreningsliv och invånare möjligheter till aktiviteter 
som stärker folkhälsan. God framdrift i detaljplanearbetet och ett tätt samarbete 
med Göteborgs Stads övriga förvaltningar är en viktig förutsättning för att lyckas. 
Flertalet nybyggnader är beroende av ny detaljplan. Under det gångna året kan 
noteras att det skett förseningar i tidplan av såväl start som i pågående detaljplaner. 
Det kan leda till att ersättning för äldre och utslitna anläggningar inte startas enligt 
plan, vilket kan medföra haverier och oplanerade stängningar. Gamla anläggningar 
innebär fler oplanerade driftstopp, vilket påverkar besökare negativt och kan 
innebära stora kostnader och konsekvenser. För att möta befolkningstillväxten 
krävs, utöver ersättningar, en utökning av antalet anläggningar vilka också 
påverkas av detaljplaner. 

Det framtida konjunkturläget är väsentligt för genomförande av investeringsplanen. 
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Även om den pågående pandemin har lett till en konjunkturavmattning i Sverige 
likväl som i vår omvärld så är det fortsatt högtryck i anläggningsbranschen i 
Göteborg. Det kan medföra svårigheter att få in anbud likväl som relevansen i 
anbuden. 

För att underlätta styrning och uppföljning av investeringar har ett 
projektstyrsystem införts. Nu pågår införandet av ett nytt och förbättrat 
dokumenthanteringssystem inom förvaltningen. 

Q-GIS är förvaltningens verktyg för att ta fram underlag för analys och även 
bereda material till publicering i GoKart. Utveckling pågår för att stödja 
framtagande av analysmaterial för relevanta nyckeltal inom hela förvaltningen. 

Tillgänglighet och anpassning av anläggningar för att möta alla invånares behov 
samt upphandling med social hänsyn är integrerade delar av arbetet. 

Vid nybyggnation tillämpas förvaltningens miljöplan, vilket skärper kraven inom 
en rad kritiska områden i förhållande till lagkrav. Förvaltningen använder sig av 
Byggvarubedömningen i byggprojekt. Utifrån bedömningskriterier baserade på 
kemiskt innehåll, livscykel och socialt ansvarstagande i leverantörsledet görs 
bedömningar av varor. Byggvarubedömningen fungerar också som ett 
loggboksverktyg för spårbarhet. 

Förvaltningen följer utvecklingen av miljövänliga konstgräs på nationell nivå och 
har fokus på att testa olika lösningar för att minska spridningen av mikroplaster. 

3.5.2 Utvecklingsfrågor på längre sikt  
• Det pågår ett brett arbete i förvaltningen där en del är att på ett mer 

flexibelt/effektivt sätt använda potentialen i våra idrottsanläggningar. 
• Öka nyttjandegraden inom förvaltningen av fastighetssystemet som 

grundstruktur för våra stödsystem.  
• Energioptimering för långsiktig hållbarhet både ur ett ekonomiskt och 

ekologiskt perspektiv behöver utvecklas, till exempel anläggningar med 
potential för solceller. 

3.6 Tillhandahålla väl fungerande anläggningar 
och friskvårdsaktiviteter 
Allmänt om huvudprocessen  

Nämnden ska skapa goda förutsättningar för invånarna att kunna ha en aktiv fritid 
och en del av förvaltningens verksamhetsidé lyder "vi erbjuder, genom våra många 
olika idrottsanläggningar, mötesplatser och möjligheter till aktiviteter av olika 
slag." 

Utgångspunkten är att utbudet på anläggningarna ska bidra till att förbättra 
folkhälsan och under 2021 ska förvaltningen ytterligare utveckla arbetssätt för att 
nå fysiskt inaktiva. Bland annat fortsätter vi att se över och anpassa utbud och 
anläggningar till att bli inkluderande arenor för alla. 

Nämnden ska möjliggöra hög nyttjandegrad och god service till föreningsliv och 
allmänhet genom ökad flexibilitet i Göteborgs Stads anläggningar. Anläggningarna 
ska både anläggas, finansieras, nyttjas och driftas så effektivt som möjligt. 
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Samarbeten med föreningsliv och skola, flexibilitet i öppettider, digitaliserad 
skötsel och anpassad bemanning är några exempel på åtgärder för att uppnå detta. 
Förvaltningen ska komplettera det som civilsamhället kan erbjuda, och ska därför 
inte driva kommunala gym där andra aktörer kan göra det. Under 2021 påbörjas 
arbetet med att avveckla egen drift samt säkerställa likvärdig drift av annan aktör. 

Med visionen att ”göra Göteborg friskare” i fokus kommer möjligheterna till 
spontanidrott och träning utomhus att prioriteras ytterligare under 2021, i 
samverkan med andra nämnder och organisationer. 

3.6.1 Väsentliga aktiviteter och händelser 
• Att man som besökare och medarbetare ska känna sig trygg på och 

omkring våra anläggningar är en högst prioriterad fråga för nämnden. 
Under 2021 planerar förvaltningen både utbildningsinsatser för personal 
samt tekniska lösningar som ska öka tryggheten. 
 

• Anläggningstyper förändras i takt med att nya behov uppstår och de 
traditionella anläggningstyperna, såsom sporthallar och ishallar, 
kompletteras i rask takt med utegym och aktiva utemiljöer. Under 2020 har 
förvaltningen bedrivit verksamhet mitt i pågående pandemi. Förändrade 
behov hos kunderna har lett till både ett anpassat utbud av aktiviteter 
(såsom gruppträning utomhus, fler bemannade tider på utegym) såväl som 
ett nytt tänk när det gäller vad ytor traditionellt används till. Exempelvis 
har konstgräsytor anpassats under vår och sommar för att ge förutsättningar 
för inomhussporter att kunna genomföra träning utomhus. 
 

• Arbetet med att säkra simkunnigheten bland framförallt barn och unga i 
samarbete med föreningslivet och grundskoleförvaltningen. 
 

• Alla som besöker en anläggning ska känna sig välkomna, trygga och 
inkluderade. Under 2021 fortsätter förvaltningen att systematisk följa upp 
nöjdheten i våra olika anläggningar genom kundenkäter. 

3.6.2 Utvecklingsfrågor på längre sikt 
• Trygga och säkra anläggningar. Under 2021 behöver förvaltningen ta 

större steg framåt och ännu mer strukturerat samarbeta internt såväl som 
externt med övriga aktörer - exempelvis övriga förvaltningar och polisen. 
Revidering av idrotts- och föreningsförvaltningens reglemente ställer nya 
krav på oss att vara aktiv part i kommungemensamma frågor som 
trygghetsarbete, folkhälsoarbete, sociala erfarenheter i samhällsplaneringen 
samt samverkan med civilsamhället. 
 

• Förvaltningen ska arbeta aktivt för att minska negativ miljöpåverkan. 
Under 2021 fortsätter arbetet med att minska spridningen av mikroplaster 
från våra konstgräsplaner med gummigranulat. 
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4 Kommunfullmäktiges mål och 
uppdrag 
Den 5 november 2020 fattade kommunfullmäktige beslut om stadens budget för 
2021. Denna budget inkluderar tre övergripande mål som gäller för alla 
verksamheter i Göteborgs Stad under 2021, liksom hela mandatperioden: 

• Göteborg är en attraktiv storstad där alla ges chansen att forma sina 
liv och ingen lämnas utanför 

• Göteborg är en hållbart växande storstad med framtidstro 
• Göteborg är en storstad med stabil ekonomi och hög tillväxt 

Därtill har kommunfullmäktige beslutat om 14 övergripande verksamhetsmål som 
även de gäller för hela mandatperioden. Man har även beslutat om indikatorer som 
kommer användas för att följa dessa mål. De övergripande verksamhetsmål och 
indikatorer som i kommunfullmäktiges budget anges vara av särskild vikt för 
idrotts- och föreningsnämnden inkluderar: 

• Göteborg präglas av en god samverkan mellan stad, akademi, 
civilsamhälle och näringsliv 
- Fritidsvaneundersökningen - Andel unga som är med i en förening, klubb 
eller grupp 
- Svenskt Näringslivs mätning om lokalt företagsklimat 

• Göteborg är en levande kultur-, idrotts- och evenemangsstad för både 
boende och besökare 
- Nöjd Medborgar-Index Idrotts- och motionsanläggningar 

• Göteborg är en jämlik stad med gemenskap och tillit 
- Invånare 16–84 år med avsaknad tillit till andra 
- SCB:s medborgarundersökning Nöjd-Inflytande-Index 

• Göteborg byggs attraktivt, tätt och varierat  
- Nöjd Region-Index - Fritidsaktiviteter 

• Göteborg har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser  
- Staden ska ha god ekonomisk hushållning i verksamheten 

• Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor  
- Medarbetarengagemang totalt kommunen 
- Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt 

Idrotts- och föreningsnämnden förväntas planera sin verksamhet med utgångspunkt 
från dessa indikatorer. 

Utöver dessa mål och indikatorer ger kommunfullmäktige tre specifika mål till 
idrotts- och föreningsnämnden, som nämnden själv beslutar om indikatorer för: 

• Staden ska stödja ett idrotts- och föreningsliv som präglas av 
samverkan, ideella krafter, gemenskap och goda värderingar och som 
främjar invånarnas fysiska och psykiska hälsa 

• Göteborg ska ha ett starkt föreningsliv med ett ökat antal aktiva 
ledare och föreningsmedlemmar i hela staden 

• Göteborg ska genom ett rikt och aktivt föreningsliv och hög 
tillgänglighet av platser för fysisk aktivitet erbjuda en bredd av 
möjligheter till aktiv fritid för alla stadens invånare 
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Vidare ingår i kommunfullmäktiges budget för 2021 sju uppdrag till idrotts- och 
föreningsnämnden: 

• Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att säkerställa att kommunala 
föreningsbidrag och subventioner som staden ställer upp med fördelas 
rättvist mellan olika idrotter och aktiviteter. 

• Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att fortsätta genomföra 
stickprovskontroller i syfte att kvalitetssäkra att bidragen betalas ut på rätta 
grunder. 

• Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att vidareutveckla sitt arbete 
med att skapa bättre förutsättningar för människor med 
funktionsnedsättning, främst barn och unga, att delta i föreningslivet i 
Göteborg och på idrotts- och föreningsförvaltningens motionsanläggningar 
samt fortsätta att skapa bättre möjligheter för målgruppen att vara aktiv på 
sin fritid. 

• Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att i samverkan och 
partnerskap bidra till att förstärka stödet till unga elitidrottare. 

• Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att ta fram ett idrottspolitiskt 
program. 

• Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att inventera tillgången av 
lokaler för att säkra ett bestånd som möter föreningars behov och ändamål. 

• Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att fortsätta utveckla 
samverkansformer och partnerskap med föreningsliv och skolor för att 
anläggningarna i staden ska både anläggs, finansieras, nyttjas och driftas så 
effektivt som möjligt. 

I 2020 års kommunfullmäktigebudget fanns två uppdrag med formulering att de 
gäller för hela mandat/planperioden. Dessa är: 

• Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att bedriva ett digitalt 
effektiviseringsarbete under hela planperioden 

• Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att bidra till att minska 
stadens totala personalvolym, enligt arbetad tid, under mandatperioden 

Idrotts- och föreningsnämnden har även tilldelats ett antal uppdrag löpande under 
året, som inte beräknas vara avslutade innan 2021: 

• Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att samordna stadens arbete 
med föreningsbidrag 

• Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att vara mellanhyresvärd för 
lokalerna som ingår i hyresmodellen för förenings- och kulturlivet 

• Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att i samverkan med 
Älvstranden Utveckling AB och byggnadsnämnden ta fram en mer 
detaljerad förstudie och underlag som möjliggör för ett 
genomförandebeslut, med utgångspunkt i kommunfullmäktiges beslut i 
mars. Underlaget ska omfatta förutsättningar och strategier för projektets 
genomförande, en specificering av ekonomi och volymer, en 
riskbedömning och en nyttoanalys. Underlag och förstudie ska innebära en 
förbättrad totalekonomi. Den fortsatta utredningen ska särskilt pröva 
exploatering av mark som ej behövs då utomhusbadet utgår. 
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• Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att omhänderta Göteborgs 
framtida behov av utomhusbad i kommande års budgetunderlag. 

I enlighet med Göteborgs Stads regler för ekonomisk planering, budget och 
uppföljning arbetar förvaltningen nu vidare med att ta fram en verksamhetsplan där 
angreppssätt och förslag till åtgärder preciseras. Förslag till verksamhetsplan 
kommer att lämnas till nämnden för beslut den 23 februari 2021. 
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5 Resursfördelning 

5.1 Effektiv resursanvändning 
Av kapitel 2.3 framgår att nämnden har en ingående strukturell obalans om cirka 
14,5 mnkr. För att få budget i balans förbereder förvaltningen följande åtgärder: 

Förändrade arbetssätt i verksamheten 
Här förbereds åtgärder motsvarande cirka 4,3 mnkr. Det handlar främst om ändrade 
arbetssätt och effektiviseringar som genererar minskade personalkostnader samt 
verksamhetskostnader. 

Minskade kostnader till följd av stängda anläggningar 
Till följd av pågående pandemi kommer förvaltningens öppettider i anläggningarna 
att påverkas. Detta gör att kostnaderna förknippade med timpersonal kommer 
kunna hållas nere med 3 mnkr som följd. 

Priser och taxor 
Inför 2021 höjs index för priser och taxor enligt KPI, vilket genererar en höjd 
intäkt om cirka 1,9 mnkr. 

Ökade intäkter och minskade kostnader 
Förvaltningen kommer med ökade investeringsprojekt lägga mer arbetstid i denna 
verksamhet vilket minskar kostnaden då arbetstiden aktiveras i projekten. 
Förvaltningen ser även att parkeringsytor nyttjas mer vilket genererar en ökad 
intäkt vilket inkluderas i budgeten. Totalt ger detta cirka 1,8 mnkr. 

Generella effektiviseringar inom förvaltningen 
Övriga effektiviseringar om 3,5 mnkr kommer att genomföras med olika initiativ 
inom förvaltningen. Här ingår även effekten av sänkt internränta i staden. 

5.2 Driftbudget 
Utöver indexkompensation om 1,5 procent har nämndens kommunbidrag för 2021 
också justerats med ett antal verksamhetsrelaterade poster. Här kommenterar vi hur 
dessa hanteras. 

Simlyftet: Förvaltningen fick inför budget 2020 inte längre behålla uppdraget att 
bedriva denna verksamhet. Under våren 2020 återfick förvaltningen dock delvis 
uppdraget och har då samarbetat med föreningslivet för att kunna bedriva 
verksamheten. Inför 2021 erhålls 12 mnkr för helåret och intentionen är att 
bibehålla samarbetet med föreningarna och grundskolenämnden. 

Ridsporten: Förvaltningen har fått i uppdrag att stödja ridsporten på lång och på 
kort sikt. Inför 2021 har förvaltningen fått i uppdrag att stödja ridföreningar med 5 
mnkr i form av föreningsstöd. 

Hyresmodellen: Förvaltningen har erhållit 0,6 mnkr för att omhänderta 
uppdraget. Vid införande har det visat sig att ett ansenligt antal föreningars hyra 
påverkas negativt. Förvaltningen analyserar konsekvenserna inom uppdraget för 
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eventuella vidare åtgärder. 

Föreningsstöd: Under sommaren 2020 förstärktes kommunbidraget med 10 
mnkr utifrån konsekvenser av pandemin covid-19. Dessa har använts både till 
ekonomiskt stöd kopplat till intäktsbortfall och till lovaktiviteter för att minska 
social oro samt öka föreningslivets möjligheter att nå och rekrytera utifrån nya 
förutsättningar. Detta initiativ förlängs även till att gälla 2021. 

Plankostnader nytt centralbad: Med nytt regelverk kan inte längre 
plankostnader föras till investeringsutgifterna varpå de istället får resultatföras. 
Detta medför ökade kostnader bland annat för nytt centralbad. För att kunna arbeta 
vidare i projektet kompenseras förvaltningen med utökat kommunbidrag om 1 
mnkr. 

Utökning av ramen till följd av nya anläggningar: Justering av 
kapitalkostnader och driftskostnadskonsekvenser till följd av nya anläggningar. 
Totalt har nämnden fått ett utökat kommunbidrag med 18,4 mnkr för ökade 
kostnader med anledning av nya anläggningar. Utökningen består av 13 mnkr i 
övriga driftskostnader samt 5,4 mnkr i ökade kapitaltjänstkostnader. 

5.2.1 Andra viktiga driftbudgetfrågor  
Indexjustering av taxor och priser: Inför 2021 höjs såväl taxor som priser med 
2,6 procent utifrån då aktuella prognoser för kostnadsutvecklingen i kommunal 
verksamhet. 

I bilagor till denna budget finns detaljerade förslag till taxor respektive priser för 
2021. I bilaga 1.5 finns en beskrivning av de förändringar som gjorts jämfört med 
2020. Inför 2021 har förvaltningen samlat allt gällande avgifter för grundskolan i 
ett eget dokument, bilaga 1.4. 

Kontant föreningsstöd: Inom ram höjs det kontanta föreningsstödet nominellt 
med 1,5 mnkr. 

5.3 Kontant föreningsstöd 
Föreningsbidraget delas in i tre undergrupper, Aktiviteter, Anläggning och 
Verksamhet. Inom respektive gruppering kan det finnas flera bidrag. Syftet är att 
hålla ihop analys och kommunikation inom respektive undergrupp samt att kunna 
arbeta flexibelt gentemot behoven hos föreningslivet. Inom Verksamhetsbidraget 
prioriterar förvaltningen: 

• Jämlikt och jämställt föreningsliv som når alla. Riktat stöd till 
underrepresenterade grupper exempelvis personer med 
funktionsnedsättning eller HBTQ-personer. 

• Prova-på verksamhet, breddade föreningsaktiviteter, skolsamverkan för att 
nå alla, lovverksamheter. Här krävs inte medlemskap för att föreningen ska 
få stöd. 

• Idéburna offentliga partnerskap, samverkansavtal, folkhälsa och trygghet. 
Inte heller här finns krav på medlemskap. 

Det kontanta föreningsstödet, föreningsbidraget, har indexuppräknats med 1,5 
mnkr och uppgår nu till 95,7 mnkr. Under 2021 finns det där utöver ett extra 
budgetutrymme på 10,0 mnkr som ett extra stöd till följd av covid-19. Det finns 
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även ett riktat årligt stöd till ridsporten på 5,0 mnkr årligen under fem år. Den 
samlade budgeten för föreningsbidrag uppgår därför till 110,2 mnkr under 2021. 

Utifrån beslutad reviderad bidragsmodell görs en extra satsning på de generella 
bidragen för att minska administration och skapa transparens och långsiktighet för 
föreningslivet. Aktivitetsbidraget räknas upp med cirka 20 procent vilket innebär 
en ökning med cirka 4,0 mnkr. Uppräkningen fördelas med 50 öres höjning per 
närvaromarkering för killar samt 1 krona för tjejer. Efter att ett nytt 
verksamhetssystem implementerats kommer samma differentiering som för tjejer 
att gälla hela målgruppen med funktionsnedsättning då föreningar registrerar dem 
som egen målgrupp, vilket inte görs i nuvarande system. 

Då lokalbidraget inte räknats upp under flera år kommer största delen av 
indexuppräkningen för föreningsbidraget att läggas här. Budgeten höjs med cirka 
1,0 mnkr vilket motsvarar en höjning på 5 %. För att utjämna fördelningen av 
föreningsstöd utifrån genus samt stimulera föreningslivet att rekrytera tjejer så 
kommer uppräkningen göras på de medlemsantal för tjejer som föreningen 
redovisar som underlag till lokalbidrag. 

Då hela utrymmet för budgetområdet anläggning ej upparbetats under 2020 görs en 
omfördelning på 2,0 mnkr för att täcka uppräkningen av aktivitetsbidraget. 
Resterande kvarstod av aktivitetsbidragets uppräkning omfördelas från Verksamhet 
med 2,0 mnkr. 
 

Budget 

Bidrag Budget 2021, (mnkr) Budget 2020, (mnkr) 

Aktiviteter 32,2 28,2 

Anläggning 43,5 44,0 

Verksamhet 20,0 22,0 

Summa ordinarie ram 95,7 94,2 

Övriga bidrag (covid-19 
+ Ridsport) 

15,0  

Total summa bidrag 110,7  

Övriga bidrag: Förstärkning av föreningsbidragen med 15,0 mnkr som utgörs av 
10,0 mnkr för att minska konsekvenserna av covid-19 samt 5,0 mnkr som är ett 
extra stöd till ridsporten utifrån behov som beskrivs i ”Göteborgs Stads plan för 
ridsport 2020 – 2024”.  
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5.4 Investeringsbudget 

 

5.4.1 Nyinvesteringar och ersättningsinvesteringar 
Från och med 2021 påbörjas en förändring i Göteborgs Stads investeringsstyrning. 
Det är en förändring som tar sikte på långsiktighet utifrån ett tioårigt perspektiv. 
Tioårsplanen indelas i två delar, varav de första fem åren avser 
investeringsbudgeten och resterande fem år utgör en utblick där flera större 
investeringsobjekt återfinns. 

Nämnden har i uppgift att upprätta årliga investeringsbudgetar i linje med den 
femåriga investeringsbudgeten. Nämnden ges mandat att hantera avvikelser mellan 
åren, förutsatt att nämnden håller sig till det totala beloppet över femårsperioden. 

I övergången till den nya styrningsmodellen har vi valt att presentera 2021 års 
investeringar på en mer detaljerad objektsnivå. De närmsta fyra åren på en något 
mer aggregerad nivå och slutligen en femårig utblick. 

För de sammantagna planerade investeringarna för hela tioårsperioden finns ett 
totalt utrymme på 7 355 mnkr avsatt. Av dem har kommunfullmäktige avsatt 4 105 
mnkr för de kommande närmaste fem åren. Det är 1 345 mnkr mer än vad nämnden 
nominerat. Ökningen är kopplad till tre specifika uppdrag; tillfällig arena i 
Frihamnen, Göteborgs Stads plan för ridsport och nytt centralbad. 

Utöver beslutade investeringsbehov har nämnden beslutat om 
ersättningsinvestering för en övertryckshall i Backa. Ytterligare påverkan på 
investeringsutrymmet kan uppstå beroende på hur nämnden beslutar i 
utredningsuppdraget avseende Ruddalens skrinnaroval. 

Nyinvesteringar förutsätter att nämnden får utökade kommunbidrag för att täcka 
såväl kapitalkostnader som tillkommande övriga driftkostnader. I den del av 
nyinvesteringsverksamheten som avser likvärdiga ersättningsinvesteringar är det 
ofta bara kapitalkostnad som tillkommer. 

Förvaltningen kommer i särskilt ärende, och enligt anvisningar från 
stadsledningskontoret, att redovisa aktuella förskjutningar. Ett sådant ärende 
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presenteras för nämnden senast i mars. 

5.4.2 Nyinvesteringar 
Större investeringar som planeras de närmaste fem åren, 2021 - 2025:  
4 105 mnkr 

Sporthallar 628 mnkr 

Sporthall i Kvibergs Park; projekterings/byggfas 

Sporthall vid Järnvågsgatan, Masthugget, projekterings/byggfas 

Sporthall vid Jaegerdorffsplatsen; detaljplanearbete ej påbörjat 

Tillfällig arena i Frihamnen; förstudie pågår, genomförs av Higab 

  

Isanläggningar 360 mnkr 

Ishall i Kvibergs Park; projekterings/byggfas 

Tak och väggar på Ruddalens bandybana; projekterings/byggfas 

Ersättning för Rambergsrinken; detaljplanearbete pågår 

  

Sim- och badanläggningar 2 078 mnkr 

Lundbybadet ombyggnad pågår 

Ersättning för Askims simhall; detaljplan pågår 

Ny simhall i Kortedala; förstudie pågår 

Ny simhall i Torslanda; detaljplan ej påbörjad 

Nytt centralbad, förstudie pågår 

  

Bollplaner 169 mnkr 

Konstgräsbyte på fem bollplaner 

Kvibergs Park Konstgräs hybridplan 

Välen 3 planer; fullstora planer varav en rugbyplan anläggs 

Gårdsten; en icke fullstor plan. 

Ytterligare bollplaner ej geografiskt placerade 

  

Idrottsområden 75 mnkr 

Slottsskogsvallen; Upprustning av entréområdet 

Heden; utveckling av området där isbanan tidigare låg påbörjas med dansbana och 
aktivitetsyta. 
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Kvibergs Park; ny temalekplats och träningsplattform, belysning projektering 
pågår 

Vättlefjälls motionscentrum; entreprenaden startade Q4-20 

Utvändiga aktiva utemiljöer: nya aktivitetsytor anläggs på flera platser 

Övriga idrottsområden ospecificerat 

  

Övriga investeringar 795 mnkr 
 
Friidrottsanläggning på Hisingen; projekterings/byggfas 

Göteborgs Stads plan för ridsport; medel som avsatts motsvarar bedömda behov, 
emellertid kan investeringar inte genomföras i annans anläggning. Posten ny 
ridanläggning – ersättningsanläggning kan komma att aktualiseras. 

Utökade kostnader för skyfallshantering, markförhållanden, kostnadskrävande 
grundläggning, solceller etc. 

  

5.4.3 En närbild av vilka investeringar som startar, pågår eller 
avslutas under 2021 
Sporthallar  
Sporthall i Kvibergs Park; entreprenaden startar Q1. 

Sporthall vid Järnvågsgatan, Masthugget; entreprenad startade Q4-20, hallen 
ligger på sjunde våningen i ett parkeringshus som byggs av Parkeringsbolaget. 
Byggnaden blir en 3D-fastighet och förvaltningen kommer att äga sporthallen med 
arrendeupplåtelse av fastighetskontoret. 

Isanläggningar 
Ishall i Kvibergs Park; entreprenaden startar Q1. 

Tak och väggar på Ruddalens bandybana; entreprenaden startar Q1. 

Sim- och badanläggningar 

Ombyggnad av Lundbybadet pågår, badet stängt. Färdigställt sista februari 2021. 

Bollplaner 

Konstgräsbyte på fem bollplaner kommer att ske under Q4; Gunnaredsplan, 
Apelsinplan, Tuvevallen, Färjenäsplan och Sälöfjordsvallen. 

Konstgräs hybridplan i Kvibergs Park färdigställd Q1. 

Idrottsområden 
Slottsskogsvallen; Upprustning av entréområdet som en del av 400 års jubileet, 
färdigställs under Q2. 

Heden; utveckling av området där isbanan tidigare låg påbörjas med dansbana och 
aktivitetsyta. 

Kvibergs Park; ny temalekplats och träningsplattform, projektering pågår 
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Vättlefjälls motionscentrum; entreprenaden startade Q4-20 

Utvändiga aktiva utemiljöer: nya aktivitetsytor anläggs på flera platser 

 

5.4.4 Övriga investeringar 
Friidrottsanläggning på Hisingen; entreprenaden startade 
Q4-20. 
  

5.4.5 Utblick större investeringar som planeras efter 2025:  
föreslaget utrymme 3 250 mnkr 
För bibehållen tillgång till sporthallar, isanläggningar, sim- och badanläggningar 
och planer i relation till förväntad befolkningstillväxt finns behov av planering för 
ytterligare anläggningar. För flertalet av dem finns i dagsläget ingen specificerad 
geografisk lokalisering. En samplanering sker framför allt med fastighetskontoret 
för att bedöma behovet av att ansöka om lokaliseringsutredning och därefter 
planbesked för detaljplan för framtida byggnation eller om behov av 
idrottsanläggningar kan samplaneras i detaljplaner som startar för annan 
bebyggelse. 

Några investeringsprojekt är påbörjade med lång framförhållning där 
idrottsanläggningar beaktas. En sådan är sporthall Backaplan där detaljplanearbete 
pågår. Även en utbyggnad av Lundbybadet är planerad inom perioden 2025-2030. 

Av strategin för sim- och badanläggningar, framgår att förvaltningen av både 
miljömässiga och driftsekonomiska skäl samt utifrån uppdraget om ökad 
simkunnighet, förbättrad folkhälsa och goda förutsättningar för föreningslivet 
avråder från utomhusbassänger, möjligen med undantag för mindre bassänger i 
anslutning till simhallar. Oaktat detta är den utomhusbassäng Göteborg har 
uppskattad och välbesökt. Förvaltningen föreslår att badstrategin kompletteras med 
en utredning av behov och värden av utomhusbassänger i Göteborg samt ges 
möjlighet att återkomma med framtida nominering om behov framställs. 

5.4.6 Reinvesteringar 
Reinvesteringar 

Utrymmet för reinvesteringar för nämndens egna anläggningar bestäms av de 
medel som frigörs när gamla anläggningar skrivs av. Driftskonsekvenserna av 
denna investeringsverksamhet finansieras inom nämndens ordinarie ramar. 

Förvaltningen sammanställer vilka åtgärder som behövs. Dessa kostnadsberäknas 
och prioriteras enligt fastlagd strategi. Principer för komponentavskrivning 
påverkar kategorisering av åtgärder inom underhåll och reinvesteringar. 

I beslutad budget för 2021 summeras ersättnings- och reinvesteringar under 
rubriken reinvesteringar till ett belopp om 184 mkr, av det utgör reinvesteringar 
45 mkr enligt nedan och ersättningsinvesteringar 139 mkr. 

Utrymmet för reinvesteringar är uppdelat på en del som är specificerat under 
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respektive investeringsområde och en del som kategoriseras som övriga 
reinvesteringar. 

De reinvesteringsmedel som 2021 är specificerade för sporthallar, ishallar, 
simanläggningar och bollplaner uppgår totalt till 18 mnkr. 

Utrymmet för övriga reinvesteringar uppgår till 27 mnkr för 2021. 

 

5.4.7 Typ av åtgärder som ingår i begreppet reinvesteringar 
Upprustning och utveckling av idrottsanläggningar in- och utvändigt 

Denna typ av åtgärder utgör huvudgruppen till antal och belopp av samtliga 
reinvesteringar. Flera av förvaltningens anläggningar börjar uppnå en ålder då de 
behöver rustas upp och förbättras för att fungera för avsedd verksamhet. 

Utvändigt: 

• mer omfattande arbeten på fasad, fönster och tak 
• markåtgärder, staket 

Invändigt: 

• utbyte och uppgradering av samtliga installationer 
• upprustning omklädning 
• utbyte av golv   
• byte av ventilation 
• byte va 

Energisparåtgärder 
Åtgärderna avser främst byte av belysningsanläggningar invändigt i sport-, is- och 
simhallar och utvändigt på motionsspår och bollplaner till mer energieffektiv. 
Kartläggning av framtida åtgärder pågår. 

Ökad tillgänglighet/mångfald 
Förvaltningens anläggningar är till för alla, alla ska ha möjlighet att besöka och 
använda dem. Enkelt avhjälpta hinder är åtgärdade på samtliga anläggningar men 
arbetet med tillgänglighet fortsätter. 

Larm och lås  
Larm uppgraderas och digitalt låssystem införs succesivt med start i idrottshallar 
för att på sikt omfatta alla förvaltningens anläggningar. 

Anpassning av lokaler 
Utifrån myndighetskrav och arbetsmiljölagen anpassas lokaler där egen personal 
vistas och utför sina arbetsuppgifter. 
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Reglerna för föreningsbidrag anger vilka villkor som gäller för olika typer av 
föreningsbidrag och vilka kriterier en förening måste uppfylla för att kunna söka 
ett bidrag.  

Idrotts- och föreningsnämnden har sju bidrag. Dessa delas in i tre grupperingar: 

• Aktiviteter: Bidrag som ges för aktiviteter som föreningen genomfört. 
• Anläggningar: Bidrag som ska användas för föreningens kostnader 

knutna till lokaler och anläggningar. 
• Verksamhet: Bidrag som ska användas för att utveckla föreningens 

verksamhet och/eller förbättra möjligheten till en aktiv fritid för 
Göteborgs invånare. 

Det är idrotts- och föreningsnämnden som beslutar om reglerna i samband med 
beslut om budget varje år.  

1 Idrotts- och 
föreningsnämndens 
grundläggande kriterier   

Alla ideella föreningar och organisationer ska uppfylla ett antal grundläggande 
kriterier för att kunna få föreningsbidrag av idrotts- och föreningsnämnden. 
Idrotts- och föreningsnämndens grundläggande kriterier utgår från de kriterier 
som finns i Göteborgs Stads riktlinje för föreningsbidrag till civilsamhället.  

1.1 Förening/organisation ska:  
• Ha av medlemmar godkända och aktuella stadgar.  
• En ansvarig styrelse och revisor samt fungera enligt 

demokratiska principer. Styrelsen ska bestå av minst tre personer där 
ordförande och kassör inte kan vara samma person. Revisorn kan inte 
samtidigt ingå i föreningens styrelse. 

• Driva ideell verksamhet i Göteborg för barn och unga (7-25 år), 
personer med funktionsnedsättning eller personer över 65 år. En ideell 
förening kännetecknas av att ändamålet är ideellt och/eller att dess 
verksamhet är ideell utan vinstintresse och är allmännyttigt.   

• Ha allmänintresse och vara öppen för alla om inte sakliga och 
godtagbara skäl finns för undantag. Det ska framgå i föreningens 
stadgar att alla har rätt att bli medlemmar och delta i verksamheten.  

• Verka för lika rättigheter och möjligheter till delaktighet och deltagande 
oberoende av kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell 
läggning och ålder.   

• Följa barnkonventionen i all verksamhet som rör barn och unga. 
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1.2 Förening/organisation kan inte beviljas 
bidrag för verksamhet/aktivitet som: 

• Består av partipolitiskt eller religiöst arbete  
• Uppmuntrar till bruk av alkohol, tobak eller andra droger 

1.3 Förening/organisation kan inte beviljas 
bidrag om den eller någon av dess 
företrädare, i verksamheten: 

1. Utövar våld, tvång eller hot eller på annat otillbörligt sätt kränker den 
enskildes grundläggande fri- och rättigheter,  

2. Diskriminerar eller på annat sätt bryter mot principen om alla 
människors lika värde,  

3. Rättfärdigar, främjar eller uppmanar till sådana ageranden som anges i 
1 eller 2, eller  

4. motarbetar det demokratiska styrelseskicket  
5. Uppmuntrar till bruk av alkohol, tobak eller andra droger. Alla 

föreningens bidragsberättigade aktiviteter ska vara i en helt rök-, 
alkohol- och drogfri miljö.  

1.4 Bidrag ges inte till:  
• Organisationer eller insatser med syfte att tillvarata enskilda 

medlemmars yrkesmässiga eller ekonomiska intressen  
• Ekonomiska föreningar 
• Fackliga föreningar  
• Korpföreningar knutna till företag  
• Kooperativa föreningar 
• Sammanslutning eller annan förening som huvudsakligen arbetar för 

utrikespolitiska mål 

2 Ansökan  
Föreningens styrelse eller utsedda firmatecknare är ansvarig för ansökan.  

Ansökan ska göras på det sätt och vid den tidpunkt som anges för 
respektive bidrag på Göteborgs Stads webbplats. I de flesta fall görs ansökan i 
en e-tjänst som nås via Göteborgs Stads webbplats. För att ansökan ska kunna 
handläggas ska följande aktuella underlag bifogas:  

• Föreningens stadgar  
• Årsmöteshandlingar från senaste årsmötet:  

o Protokoll  
o Verksamhetsberättelse  
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o Ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning  
o Revisionsberättelse  

• Beskrivning av verksamhet och budget (intäkter och kostnader) för det 
sökta bidraget 

• Organisationsnummer från Skatteverket eller annan myndighet* 
• Uppgift om plusgiro- eller bankgirokonto   

Föreningens stadgar och årsmöteshandlingar ska vara skrivna på svenska eller 
något av de nationella minoritetsspråken. 

I föreningens stadgar ska det framgå att föreningens tillgångar, vid upplösandet, 
ska tillfalla organisation som verkar i enlighet med Göteborgs Stads riktlinjer 
för föreningsbidrag till civilsamhället. 

Föreningar som samverkar kring en gemensam verksamhet ska utse en förening 
som ansvarar för bidragsansökan.  

En förening som väntar på beslut om ansökta medel från annan bidragsgivare 
eller om medel för verksamhet beviljats av annan bidragsgivare ska ange detta i 
ansökan.  

*https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/drivaforetag/startaochregistrera
/organisationsnummer.4.361dc8c15312eff6fd235d1.html  

2.1 Handläggning av ansökan 
Om ansökan inte är komplett begärs kompletteringar in. Ansökan som inte 
kompletteras inom angiven tid avslås. Angiven tid står under respektive bidrag, 
eller anges vid särskilda utlysningar. 

Fördjupad granskning kan också förekomma och föreningen kan då komma att 
behöva skicka in ytterligare dokument.   

Bidrag beviljas inte till föreningar med skatteskuld som drivs in av 
Kronofogden.  

2.2 Redovisning och uppföljning  
Idrotts- och föreningsförvaltningen följer upp beviljade bidrag och kan när som 
helst under pågående verksamhet göra besök, begära in uppgifter samt granska 
föreningens ekonomi och verksamhetsinnehåll. 

2.2.1 Redovisning 
Förening som beviljats bidrag ska redovisa hur bidraget använts. Det görs på det 
sätt och vid den tidpunkt som anges för respektive bidrag på Göteborgs Stads 
webbplats.  

Om redovisningen inte är komplett begärs kompletteringar in. Redovisning som 
inte kompletteras med de handlingar som begärts godkänns inte. Föreningen 
kan då bli återbetalningsskyldig.  
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2.2.2 Minska, stoppa och återbetala bidrag  
Förening som beviljats bidrag ska utan dröjsmål rapportera uppkomna händelser 
under året, som medför markanta avsteg från den planerade verksamheten 
utifrån det beviljade bidraget.  

Vid förändringar som kan påverka beviljat bidrag ska förvaltningen skyndsamt 
utreda den uppkomna situationen. Idrotts- och föreningsnämnden kan enligt 
delegationsordning besluta om att stoppa utbetalning eller minska bidraget eller 
besluta om återbetalning om bedömning görs att verksamheten inte uppfyller 
villkoren för bidragsgivning, att verksamheten ändrats eller övriga förhållanden 
väsentligt förändrats jämfört med vad föreningen angett i ansökan.  

Föreningsbidrag ska inte användas för att finansiera annan verksamhet än för 
den som är ansökt och beviljad. Detta kontrolleras bland annat genom det som 
beskrivs under 2.2.1.  

En förening som har lämnat oriktiga uppgifter i bidragsansökan kan komma att 
polisanmälas eller spärras tillfälligt för utbetalning av bidrag.  
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3 Bli bidragsgodkänd 
förening  

Vissa bidrag kan endast sökas av föreningar som är bidragsgodkända. Dessa 
bidrag är:  

• Aktivitetsbidrag 
• Lokalbidrag 

När föreningen blivit bidragsgodkänd kan föreningen också hyra lokaler och 
idrottsanläggningar av idrotts- och föreningsförvaltningen till en lägre kostnad 
(låg taxa).  

3.1 Vad krävs för att bli bidragsgodkänd 
förening?  

Föreningen ska: 

• Uppfylla idrotts- och föreningsnämndens grundläggande kriterier för 
föreningar som söker bidrag 

• Ha minst 15 bidragsgodkända medlemmar. Av föreningens 
bidragsgodkända medlemmar ska minst 50 procent vara folkbokförda i 
Göteborg  

• Presentera en plan som visar att minst 20 bidragsgodkända aktiviteter 
kommer att genomföras under det kommande året  

• Styrelserepresentanter för föreningen ska delta på ett möte med 
förvaltningen kring formella frågor. 

• Delta på en obligatorisk kurs i grundläggande föreningskunskap.   

3.2 När kan föreningen ansöka om att bli 
bidragsgodkänd förening?  

Ansökan om att bli bidragsgodkänd kan göras när som helst under året.   

3.3 Vad ska föreningen lämna in förutom 
ansökan?  

• Föreningens stadgar   
• Lista med föreningens medlemmar (namn, adress och födelseår)  
• Protokoll från mötet då föreningen bildades (om föreningen är 

nybildad) eller protokoll från senaste årsmötet (om föreningen funnits i 
mer än ett år)  

• Verksamhetsberättelse (om föreningen funnits i mer än ett år)  
• Ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning (om föreningen 

funnits i mer än ett år)  

http://goteborg.se/wps/portal/start/kultur-och-fritid/fritid-och-natur/idrottsanlaggningar--hallar/boka-anlaggningar/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziAwy9Ai2cDB0N_N0t3Qw8Q7wD3Py8fSxC3Uz1wwkpiAJKG-AAjgb6BbmhigDy3FWu/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://goteborg.se/wps/portal/start/kultur-och-fritid/fritid-och-natur/idrottsanlaggningar--hallar/boka-anlaggningar/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziAwy9Ai2cDB0N_N0t3Qw8Q7wD3Py8fSxC3Uz1wwkpiAJKG-AAjgb6BbmhigDy3FWu/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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• Revisionsberättelse (om föreningen funnits i mer än ett år).  

3.4 Vad händer när föreningen blivit 
bidragsgodkänd?  

Föreningen:  

• Får ett startbidrag utbetalt (ett engångsbelopp på 1 500–5 000 kronor 
beroende på antalet bidragsgodkända medlemmar)  

• Ska delta på en obligatorisk kurs i grundläggande föreningskunskap  

3.5 Hur länge är föreningen 
bidragsgodkänd?  

För att vara en bidragsgodkänd förening ska man även fortsatt uppfylla 
kriterierna under 3.1 En förening som blir bidragsgodkänd ska söka 
aktivitetsbidrag redan vid första möjliga tillfälle, och för att fortsätta vara 
bidragsgodkänd krävs att föreningen regelbundet beviljas aktivitetsbidrag. Om 
en förening inte fått aktivitetsbidrag på två år är föreningen inte längre 
bidragsgodkänd.   

Eventuella ändringar av föreningens stadgar ska anmälas till Idrotts- och 
föreningsförvaltningen.  

Vid nedläggning av föreningen ska protokollet från det beslutande mötet 
skickas in till Idrotts- och föreningsförvaltningen.   

3.6 Vad krävs för att vara bidragsgodkänd 
medlem?  

Föreningen kan få bidrag för medlemmar som är:  

• Barn och unga (7–25 år)  
• Pensionärer (65 år och äldre)  
• Personer med funktionsnedsättning (alla åldrar) 

Dessutom krävs att dessa medlemmar: 

• Betalar en årlig medlemsavgift på minst 100 kronor  
• Aktivt deltar i föreningens planerade och ledarledda aktiviteter 

minst tio gånger per år  
• Finns med i föreningens medlemsregister  
• Är folkbokförd i Sverige (undantag gäller för asylsökande under 

asylprocess)  
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4 Stöd till aktiviteter  

4.1 Aktivitetsbidrag  
Aktivitetsbidraget är ett stöd till ideella bidragsgodkända föreningar som har 
aktiviteter för: 

• Barn och unga (7-25 år)  
• Personer med funktionsnedsättning*  
• Pensionärer (65 år eller äldre) 

Varje gång en medlem inom dessa målgrupper deltar vid en 
sammankomst/aktivitet ger det en summa pengar till föreningen.  

*Deltagare med funktionsnedsättning avser deltagare som med anledning av en fysisk 
funktionsnedsättning har behov av särskilt anpassade metoder eller specialanpassat 
material. Vidare avses deltagare som med anledning av dold funktionsnedsättning har 
behov av särskilt anpassade metoder, specialanpassad utrustning eller ledare med 
särskild medicinsk och/eller pedagogisk kompetens.  

4.1.1 Vad krävs för att få aktivitetsbidrag?  
Föreningen måste: 

• Uppfylla idrotts- och föreningsnämndens grundläggande kriterier för 
föreningar som söker bidrag 

• Vara bidragsgodkänd.  

4.1.2 Vilka kriterier ställs på aktiviteten?  
En aktivitet kan vara en träning, träff eller liknande. För att föreningen ska 
kunna få bidrag för aktiviteten ska den: 

• Vara planerad  
• Pågå minst en timme  
• Ha minst tre bidragsberättigade deltagare 
• Vara ledarledd. Gruppledaren ska närvara under hela aktiviteten, leda 

deltagarna och dokumentera vilka som deltar.  

En aktivitet som uppfyller dessa kriterier kallas för bidragsgodkänd aktivitet.  

4.1.3 Vilka aktiviteter kan föreningen inte få 
aktivitetsbidrag för?  

• Fester  
• Läxläsning  
• Firande av högtid  
• Religiöst arbete 
• Partipolitiskt arbete 
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• Nöjeskonsumtion (bio, restaurangbesök och liknande)  
• Verksamhet inom skolans regi inklusive deltagarens schemalagda 

skoltid  
• Studiecirklar och SISU:s utbildningstimmar eller andra 

verksamhetsformer som rapporteras till studieförbund eller SISU  
• Öppen verksamhet, vilket innebär att medlemmarna kan komma och gå 

när de vill, utan fasta tider 

4.1.4 Hur mycket kan föreningen få i aktivitetsbidrag?  
Varje gång en bidragsgodkänd medlem deltar vid en sammankomst/aktivitet ger 
det en summa pengar till föreningen. Det finns dock vissa begränsningar:  

• Föreningen kan få bidrag för högst 40 deltagare per sammankomst.  
• Den som deltar i mer än en sammankomst per dag i samma förening får 

endast räknas vid ett tillfälle.  

Aktivitetsbidragets storlek för barn och unga 7-25 år och personer 
med funktionsnedsättning oavsett ålder:  

• Flickor: 8,00 kronor per deltagare och sammankomst.  
• Pojkar: 7,00 kronor per deltagare och sammankomst.  

Vid aktiviteter för barn och unga och personer med funktionsnedsättning kan 
föreningen få bidrag för två ledare per aktivitet.  

• Ledare 7,00 kronor per ledare och sammankomst.   

Aktivitetsbidragets storlek för personer som är 65 år eller äldre:  

• 6,50 kronor per deltagare och sammankomst.  

Vid aktiviteter för personer som är 65 år och äldre får föreningen inget bidrag 
för ledare.  

4.1.5 Vad behöver föreningen göra innan ansökan?   
Innan föreningen kan söka aktivitetsbidrag måste föreningen  

1. Göra föreningsredovisning och lämna in årsmöteshandlingar  
Görs en gång per år i samband med ansökningsperioden för 
aktivitetsbidraget.  

2. Redovisa medlemmarnas närvaro  
Görs varje gång föreningen ska ansöka om aktivitetsbidrag.   

När föreningen gått igenom de två stegen ovan är föreningen redo att söka 
aktivitetsbidrag.  
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4.1.6 När kan föreningen söka aktivitetsbidrag?  
Aktivitetsbidraget kan sökas två gånger per år. Ansökan görs i efterhand, det 
vill säga efter att föreningen genomfört aktiviteterna.  

Ansökningsperiod 1: 4 januari – 25 februari 
Ansökan gäller aktiviteter som föreningen haft under perioden juli till december 
föregående år.  

Ansökningsperiod 2: 1 juli – 25 augusti 
Ansökan gäller aktiviteter som föreningen haft under perioden januari till juni.  

Vid tekniska problem eller andra oförutsedda händelser kan ansökningsperioden 
förändras. 
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5 Stöd för anläggningar  

5.1 Lokalbidrag  
Lokalbidraget är ett stöd till ideella bidragsgodkända föreningar som bedriver 
aktiviteter i egna lokaler eller i hyrda lokaler med kontrakt på minst ett år.  

5.1.1 Vad krävs för att få lokalbidrag?  
Föreningen måste:  

• Uppfylla idrotts- och föreningsnämndens grundläggande kriterier för 
föreningar som söker bidrag  

• Vara bidragsgodkänd  
• Stå för hyreskontraktet för lokalen. Andrahandskontrakt kan godkännas 

efter prövning förutsatt att hyresvärden är en bidragsgodkänd förening 
eller jämförbar ideell organisation.  

5.1.2 Vad kan föreningen få lokalbidrag för?  
• Egna eller långtidshyrda lokaler (hyresavtal på minst ett år) som behövs 

för föreningens bidragsberättigade aktiviteter som föreningen söker 
aktivitetsbidrag för. Lokalen ska till minst 50 procent nyttjas av den 
egna föreningen eller andra bidragsgodkända föreningar. 

• Lokalen ska i första hand användas till de bidragsgodkända aktiviteter 
som föreningen söker aktivitetsbidrag för eller annan aktivitet för 
prioriterade grupper, som Idrotts- och föreningsförvaltningen efter 
prövning godkänner.  

• Lokaler som föreningen hyr per timme eller per tillfälle. Denna kostnad 
ska redovisas som timhyra. Kostnaden per timme ska då vara högre än 
förvaltningens timhyra för jämförbar lokal.   

Lokalen måste uppfylla myndighetskrav, till exempel bygglov, brandsäkerhet 
och försäkring.  

Föreningen kan eventuellt få lokalbidrag för:  

• Kommunägda lokaler som hyrs ut av annan kommunal förvaltning. En 
prövning sker i varje enskilt fall.  

Föreningen kan inte få lokalbidrag för: 

• Lokalkostnader för hyra av Idrotts- och föreningsförvaltningens 
lokaler med redan subventionerad timtaxa 

• Lokalkostnader i samband med arrangemang där besökare betalar 
entréavgift eller där det förekommer ekonomiska vinstintressen 
exempelvis bingo, loppmarknad, försäljning eller liknande  

• Lokalkostnader i annan kommuns anläggning.  
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5.1.3 Hur mycket kan föreningen få i lokalbidrag?  
Hur stort lokalbidraget blir beror på kostnaden för lokalen och hur många 
bidragsberättigade medlemmar föreningen har.  

• Lokalbidraget baseras på föregående årskostnader minus 
intäkter. Hyresintäkter upp till 40 000 påverkar inte lokalbidragets 
storlek.  

• För föreningar som söker lokalbidrag för första gången görs en 
uppskattning utifrån föreningens underlag.  

• Föreningen kan få lokalbidrag för maximalt 65 procent av sin 
bidragsgrundande lokalkostnad.  

• Lokalbidrag för timhyra baseras på två tredjedelar av kostnaden. 
• Bidragets storlek baseras även på antalet bidragsgodkända medlemmar.  

o För ungdomsföreningar är beloppet 420 kronor för flickor och 
360 kronor för pojkar per bidragsgodkänd medlem och år. 
Maxbeloppet är 150 000 kronor per år.  

o För pensionärsföreningar är beloppet 325 kronor per 
bidragsgodkänd medlem och år. Maxbeloppet är 100 000 
kronor per år.  

5.1.4 Vad behöver föreningen göra innan ansökan?  
Innan föreningen kan söka lokalbidrag måste föreningen:  

• Göra föreningsredovisning  
• Ha beviljats aktivitetsbidrag föregående år (gäller ej nyligen 

bidragsgodkända föreningar). 

Om det finns särskilda skäl kan en redan bidragsgodkänd förening som sedan 
tidigare har studiecirklar i ett studieförbunds regi, efter särskild prövning, få 
möjlighet att söka lokalbidrag utan att söka aktivitetsbidrag. Studiecirklarna ska 
då redovisas på det sätt som Idrotts- och föreningsförvaltningen 
anger. Kraven på upplägg och innehåll är desamma som vid ansökan om 
aktivitetsbidrag. Kontakta en handläggare på Idrotts- och 
föreningsförvaltningen innan ansökan.  

5.1.5 Vad ska föreningen lämna in förutom ansökan?  
Vid ansökan måste föreningen redovisa: 

• Föregående års lokalkostnad  
• Kopia på hyresfaktura/-avi samt fakturor för övriga, i ansökan angivna, 

kostnader (driftskostnader för lokalen)  
• Inkomster från uthyrning (uppgift om hyresgäst och intäkt)  
• Kopia på hyresavtal (vid första ansökningstillfället eller vid byte av 

lokal).  
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5.1.6 När kan föreningen söka lokalbidrag?  
Lokalbidraget kan sökas en gång per år. 

Ansökningsperiod: 4 januari – 1 mars 

Vid tekniska problem eller andra oförutsedda händelser kan ansökningsperioden 
förändras. 

En förening som nyligen blivit bidragsgodkänd eller söker lokalbidrag för första 
gången har möjlighet att söka lokalbidrag vid andra tillfällen under året efter 
prövning i varje enskilt fall.  
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5.2 Investeringsbidrag   
Ideella föreningar och organisationer kan söka investeringsbidrag för 
nybyggnation, ombyggnation eller renovering av egna eller långtidshyrda 
anläggningar. En anläggning är till exempel en klubbstuga, sporthall, 
fotbollsplan eller teaterlokal. 

Syftet med bidraget är att skapa nya aktivitetsytor som genererar fler aktiviteter 
för barn och unga och personer med funktionsnedsättning. Föreningen kan 
också söka bidraget till renoveringsåtgärder för att föreningen ska kunna behålla 
eller utöka sina aktiviteter för barn och unga och personer med 
funktionsnedsättning.  

5.2.1  Vad krävs för att få investeringsbidrag?   
• Föreningen/organisationen måste uppfylla idrotts- och 

föreningsnämndens grundläggande kriterier för föreningar som söker 
bidrag. 

• Byggprojekt ska gälla investering i fast egendom och fasta inventarier 
som är viktiga i föreningens kärnverksamhet.  

• Kostnaden för projektet ska vara över 20 000 kronor.  
• Föreningen äger eller långtidshyr anläggningen som ansökan gäller.  
• Ansökan ska göras före planerad byggstart, byggnationen får inte vara 

påbörjad om det inte råder speciella omständigheter.  

5.2.2 Vilka investeringsprojekt prioriteras?   
Prioritering sker utifrån nämndens prioriterade mål i idrotts- och 
föreningsnämndens aktuella budget.   

Prioritering sker också utifrån:  

• Omfattningen av aktiviteter för barn och unga (7-25 år) eller personer 
med funktionsnedsättning i anläggningen  

• Tillgången på anläggningar i stadsdelen  
• Tillgången på anläggningar av den aktuella typen   
• Föreningens/organisationens möjlighet att bidra till finansieringen 

genom eget arbete och eget kapital.   

Dessutom prioriteras byggprojekt som innehåller energibesparande-, miljö-, 
brandskydds- eller tillgänglighetsåtgärder.   

5.2.3 Hur mycket kan föreningen/organisationen få i 
investeringsbidrag?    

Kostnaden för projektet ska vara över 20 000 kronor. Bidraget bestäms efter 
bedömning av varje enskilt ärende och baseras på budgeterade kostnader. 
Bidrag ges med högst 50 procent av byggprojektets kostnad, om inte särskilda 
skäl föreligger. Bidragets storlek begränsas av nämndens budget.   
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5.2.4 När kan föreningen inte få investeringsbidrag?  
Bidrag ges exempelvis inte till möbler, vitvaror och individuell tävlings- och 
träningsutrustning.  

5.2.5 När kan föreningen/organisationen 
söka investeringsbidrag?   

Investeringsbidrag kan sökas två gånger per år. 

Period 1: 1 januari – 25 februari 

Period 2: 1 juli – 25 augusti    

Vid tekniska problem eller andra oförutsedda händelser kan ansökningsperioden 
förändras.  
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5.3 Kommunal borgen  
Ideella föreningar och organisationer kan söka lånegaranti i form av kommunal 
borgen för nybyggnation, ombyggnation eller renovering av egna eller 
långtidshyrda anläggningar. En anläggning är till exempel en klubbstuga, 
sporthall, fotbollsplan eller teaterlokal.   

5.3.1 Vad krävs för att få kommunal borgen?     
• Föreningen/organisationen måste uppfylla idrotts- 

och föreningsnämndens grundläggande kriterier för föreningar som 
söker bidrag. 

• Det ska finnas ett officiellt styrelsebeslut om borgensansökan till 
kommunen.   

• Borgenslånet ska gälla investering i fast egendom eller fasta inventarier 
i egna eller långtidshyrda anläggningar.  

5.3.2 Hur stort lån med kommunal borgen kan 
föreningen ta?  

Lånet bestäms efter bedömning av varje enskilt ärende och utifrån 
förvaltningens ram för lån med kommunal borgen. Kommunal borgen ges för 
högst 75 procent av byggprojektets kostnad.   

Förutsättningar  
Föreningen betalar löpande ränta och amortering. Lån med kommunal borgen 
ska vara slutamorterade när borgen upphör om inte andra beslut upphäver detta. 
Borgen som inte använts senast 24 månader efter beslut om borgen upphör att 
gälla.  

5.3.3 När kan föreningen/organisationen söka kommunal 
borgen?   

Kommunal borgen kan sökas två gånger per år. 

Period 1: 1 januari – 25 februari 

Period 2: 1 juli – 25 augusti    

Vid tekniska problem eller andra oförutsedda händelser kan ansökningsperioden 
förändras. 
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5.4 Särskilt driftsbidrag  
Särskilt driftsbidrag ska ge ideella organisationer/föreningar en ekonomisk 
möjlighet att driva anläggningar inom idrotts- och fritidsområdet.  

5.4.1 Vad krävs för att få särskilt driftsbidrag?  
• Föreningen/organisationen måste uppfylla idrotts- och 

föreningsnämndens grundläggande kriterier för föreningar som söker 
bidrag. 

• Den ideella organisationen/föreningen ska driva en anläggning som 
täcker ett stort behov hos föreningslivet i Göteborgs kommun.  

• Anläggningen ska användas regelbundet av föreningar eller allmänhet 
och verksamheten ska i huvudsak vara till för åldersgruppen 7-25 år.  

• Merparten av den använda tiden i anläggningen ska vara för barn- och 
ungdomsverksamhet. Barn- och ungdomsverksamheten ska bedrivas i 
helt rök-, alkohol- och drogfri miljö.  

• Flickor och pojkar ska ges lika möjligheter att använda anläggningen.  
• Bokningsbara tider i anläggningen ska i den mån det är möjligt vara 

tillgängliga för andra ideella föreningar i Göteborgs kommun.  
• Föreningar i Göteborgs kommun ska prioriteras före företag, 

privatpersoner samt föreningar från andra kommuner i anläggningen.  
• Anläggningens öppettider ska vara jämförbara med öppettiderna 

för idrotts- och föreningsförvaltningens anläggningar.   
• Anläggningen ska vara energieffektiviserad i den mån som anses vara 

rimlig.  
• Organisationen/föreningen ska avsätta pengar för framtida planerat 

underhåll på anläggningen i den mån som anses vara rimlig.  

5.4.2 Vad kan särskilt driftsbidrag inte användas till?  
• Kostnader för att bygga en anläggning  
• Drift av separata kontors- eller kanslilokaler.  
• Drift av anläggningar för enbart elit- och/eller vuxenverksamhet  

5.4.3 Hur mycket kan föreningen/organisationen få i 
särskilt driftsbidrag?  

Bidraget bestäms efter bedömning av varje enskilt ärende och ges för 
budgeterade löpande driftskostnader. Bidragets storlek begränsas av idrotts- och 
föreningsnämndens budget.  

 

 



   
 

 

Idrotts- och föreningsnämndens regler för föreningsbidrag 2021 19 (22) 
  
Göteborgs Stad, Idrotts- och föreningsförvaltningen [Publiceringsdatum] 

5.4.4 När kan föreningen/organisationen söka särskilt 
driftsbidrag?  

Särskilt driftsbidrag kan sökas en gång per år.  

Ansökningsperiod: 1 juni – 31 augusti 

Vid tekniska problem eller andra oförutsedda händelser kan ansökningsperioden 
förändras. 
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6 Stöd till verksamhet  

6.1 Utvecklingsbidrag  
Utvecklingsbidraget ska stimulera ideella föreningar och organisationer till att 
utveckla sin verksamhet på ett sätt som bidrar till att:  

• Skapa ett mer jämlikt och jämställt Göteborg  
• Öka barn och ungas deltagande och stärka föreningslivet i 

socioekonomiskt utsatta områden 
• Idrotts- och föreningslivet når och är tillgängligt för fler målgrupper  
• Fler personer blir fysiskt aktiva.  
• Öka antalet ledare och stärka ledarskapet i föreningslivet  
• Bryta social isolering bland äldre 

6.1.1 Vad krävs för att få utvecklingsbidrag?  
Föreningen/organisationen måste uppfylla idrotts- och 
föreningsnämndens grundläggande kriterier för föreningar som söker bidrag. 

6.1.2 Vad kan föreningen/organisationen få 
utvecklingsbidrag för?  

Nämnden prioriterar insatser som:  

• Görs i eller riktar sig till personer som bor Göteborgs socioekonomiskt 
mest utsatta områden  

• Riktar sig till personer som är underrepresenterade i föreningslivet 
• Riktar sig till och/eller gynnar någon av de målgrupper som nämns i 

idrotts- och föreningsnämndens grundläggande kriterier för 
föreningsbidrag eller i nämndens aktuella budget.  

Prioriterade målgrupper:  

• Barn och unga i åldern 7-25 år  
• Personer som är 65 år eller äldre  
• Personer med funktionsnedsättning  
• Hbtq-personer 
• Flickor  
• Personer som inte är fysiskt aktiva  
• Personer som inte är aktiva i en förening  

Prioriterade områden  
I Göteborgs Stads senaste Jämlikhetsrapport pekas dessa mellanområden ut som 
prioriterade:  

• Norra Angered  
• Södra Angered  
• Bergsjön  

https://www.goteborg.se/wps/wcm/connect/3fe012fe-9367-4bd9-a0e9-52999da2ee7d/J%C3%A4mlikhetsrapporten2017_171219.pdf?MOD=AJPERES
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• Västra Biskopsgården  
• Nya Frölunda.  

Exempel på utvecklingsinsatser  
Föreningar och organisationer kan få utvecklingsbidrag för projekt och insatser 
som riktar sig till prioriterade målgrupper och områden och exempelvis handlar 
om att:   

• Rekrytera medlemmar   
• Etablera nya verksamhetsformer, aktiviteter och mötesplatser  
• Starta ett arbete med jämställdhet och inkludering  
• Verksamhet under skollov   
• Göra idrotts- och föreningslivet tillgängligt och inspirerande för fler  
• Uppsökande verksamhet för att bryta social isolering bland äldre   
• Prova på verksamhet i samverkan med skolan 
• Rekrytera och utbilda ledare* 

 

*Förening/organisation kan inte få utvecklingsbidrag för utbildning som sker i 
studiecirkel via studieförbund eller lärgrupper via SISU idrottsutbildarna.  

6.1.3 Hur mycket kan föreningen/organisationen få i 
utvecklingsbidrag?  

Bidraget bestäms efter bedömning av varje enskilt ärende. 
Föreningen/organisationen kan få bidrag för faktiska kostnader, men normalt 
inte för arvode* eller annan ersättning till ledare, föreläsare eller liknande.   

*ledararvode kan i undantagsvis beviljas när det gäller uppstart av verksamhet som 
riktar sig till grupper som är underrepresenterade i föreningslivet.   

 

6.1.4 När kan föreningen/organisationen söka     
utvecklingsbidrag?  

Utvecklingsbidrag kan sökas när som helst under året. Ansökan ska skickas in 
senast i god tid innan satsningen ska starta. Ansökningarna behandlas normalt 
inom en månad efter att den och eventuella kompletteringar lämnats in.  

Vid tekniska problem eller andra oförutsedda händelser kan ansökningsperioden 
förändras. 
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6.2 Särskilt verksamhetsbidrag  
Särskilt verksamhetsbidrag ska stötta verksamheter som på ett särskilt 
betydelsefullt sätt förbättrar möjligheten till en aktiv fritid för barn och unga i 
Göteborg. Bidraget är aktuellt när aktivitetsbidrag inte kan beviljas eller inte 
står i relation till kostnaderna för den bidragsberättigade verksamheten.  

6.2.1 Vad krävs för att få särskilt verksamhetsbidrag?  
• Föreningen/organisationen måste uppfylla idrotts- och 

föreningsnämndens grundläggande kriterier för föreningar som söker 
bidrag. 

• Idrotts- och föreningsförvaltningen följer upp hur de beviljade pengarna 
använts och om verksamheten har nått målet om att förbättra 
möjligheten till en aktiv fritid för barn och unga i Göteborg.  

6.2.2 Vad kan föreningen/organisationen få särskilt 
verksamhetsbidrag för?  

Verksamheten ska:  

• Utifrån idrotts - och föreningsnämndens aktuella mål, vara av stor 
betydelse för utbudet av aktiviteter inom Göteborgs föreningsliv.  

• Förbättra möjligheterna till en aktiv fritid för barn och unga (7–25 år) 
eller för personer med funktionsnedsättning i Göteborg.  

• Till viss del bedrivas genom ideellt arbete. Det är också positivt om 
flera aktörer samarbetar kring finansieringen av verksamheten.  

6.2.3 När kan föreningen/organisationen inte få särskilt 
verksamhetsbidrag?  

Nystartade verksamheter och projekt ska i första hand söka utvecklingsbidrag.  

6.2.4 Hur mycket kan föreningen/organisationen få i 
särskilt verksamhetsbidrag?  

Bidraget bestäms efter bedömning av varje enskilt ärende och baseras på 
budgeterade verksamhetskostnader. Bidragets storlek begränsas av idrotts- och 
föreningsnämndens budget.  

6.2.5 När kan föreningen/organisationen söka särskilt 
verksamhetsbidrag?  

Särskilt verksamhetsbidrag kan sökas en gång per år 

Ansökningsperiod: 1 juni – 31 augusti 

Vid tekniska problem eller andra oförutsedda händelser kan ansökningsperioden 
förändras. 
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Allmän information 
Taxorna har tre nivåer och regleras 1 januari varje år:  
 
Taxa - låg  
Taxa låg gäller för bidragsgodkända föreningar från Göteborg och för föreningar från 
Göteborg som deltar i specialdistriktens tävlingsverksamhet. Taxa låg kan fråntas 
förening i fall:  

1. Förening som har skulder till Idrotts- och föreningsförvaltningen. 
2. Missköter sig. 
3. Inte lever upp till Idrotts- och föreningsförvaltningens grundläggande krav på 
föreningsdemokrati.  
 

Taxa - normal  
Taxa normal gäller övriga föreningar än de ovan och för organisationer och 
privatpersoner. Taxa normal gäller även för spel i svenska nationella serier inklusive tid 
före och efter match.  

Taxa för Göteborgsregionen (GR)  
Den här taxan är för bidragsgodkända föreningar från Göteborgsregionen (GR) som inte 
är prioriterade i förbundsfördelningen. Taxan gäller också för de som spelar i regionala 
serier inklusive tid före och efter match.  

Övrigt  
• Priserna är angivna i kronor per timme om det inte står något annat.  
• Om anläggningen kan erbjuda omklädningsrum så ingår det i priset.  
• Taxa normal gäller vid bokning för arrangemang som tar entré.  
• Särskilt avtal upprättas vid uthyrning till kommersiella verksamheter och 

evenemang med stort publikt intresse.  
• Utöver grundhyran tillkommer tre procent på biljettintäkter/deltagaravgifter.  
• Skolbokningar mellan klockan 8–17 i samarbete med föreningslivet bokas med 

skoltaxa.  
• Andrahandsuthyrning är inte tillåtet.  
• Den debiterade kostnaden baseras på taxan som gäller vid nyttjandetillfället, det 

kan vara annorlunda mot taxan som anges vid bokningstidpunkten.   

Kostnad vid avbokning av tider  
  

Behöver du avboka din tid gäller följande:  
Avbokning 7 dagar eller tidigare innan bokningen är kostnadsfritt  
Avbokning 3-6 dagar innan bokad tid kostar halv hyreskostnad 
Avbokning 0-2 dagar innan bokad tid kostar hela hyreskostnad   
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 Behöver du avboka en cup, ett evenemang eller tillställning gäller följande:   
Avbokning 14 dagar eller tidigare innan bokad tid kostar 300 kronor (engångskostnad) 
Avbokning 7-13 dagar innan bokad tid kostar halva hyreskostnad  
Avbokning 0-6 dagar innan bokad tid kostar hela hyreskostnad 

Uthyrningspriser  
Sporthallar, friidrottshallar och gymnastikhallar  
Hallar  Låg  Normal  GR  

Större än 600 kvm  110 kr/timmen 542 kr/timmen 222 kr/timmen 

Mindre än 600 
kvm  

95 kr/timmen 363 kr/timmen 191 kr/timmen 

 
Isanläggningar under ordinarie säsong (vecka 34-13)  
Isanläggningar  Låg  Normal  GR  
Ishallar  257 kr/timmen 878 kr/timmen 514 kr/timmen 
Isdala lilla  139 kr/timmen 435 kr/timmen 277 kr/timmen 
Frölundaborg lilla   
(OBS utan 
omklädningsrum)  

154 kr/timmen 489 kr/timmen 308 kr/timmen 

Ruddalens isriknk, 
skrinnahallen  
(hyrs endast ut till 
ungdomsverksamhet)  

202 kr/timmen ---  405 kr/timmen 

Ruddalens skrinnarbana  294 kr/timmen 1351 kr/timmen 590 kr/timmen 
Ruddalens bandybana  294 kr/timmen 1351 kr/timmen 590 kr/timmen 
För- och eftersäsong  795 kr/timmen 1370 kr/timmen 1370 kr/timmen 

  
Bollplaner - naturgräs under ordinarie säsong (1 april-15 oktober)  
Bollplaner 
naturgräs  

Låg  Normal  GR  

A-plan  187 kr/timmen 926 kr/timmen 374 kr/timmen 
B-plan  115 kr/timmen 430 kr/timmen 231 kr/timmen 
C7-spelsplan och 
halvplan  

60 kr/timmen 273 kr/timmen 120 kr/timmen 

 

Bollplaner - konstgräs  
Bollplaner 
konstgräs  

Låg  Normal  GR  

11-spelsplan  115 kr/timmen 685 kr/timmen 238 kr/timmen 
9-spelsplan  100 kr/timmen 474 kr/timmen 203 kr/timmen 
7-spelsplan och 
halvplan  

60 kr/timmen 416 kr/timmen 122 kr/timmen 
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Vintertaxa gäller för nedan två anläggningar (1 januari – 31 mars)  
Bollplaner 
konstgräs 
vintertaxa  

Låg  Normal  GP  

Bravida Arena  795 kr/timmen 1060 kr/timmen 795 kr/timmen 
Valhalla IP  795 kr/timmen 1060 kr/timmen 795 kr/timmen 
  

Beachplaner  
Beachplaner  Låg  Normal  GR  
Beachvolleyboll  80 kr/timmen 240 kr/timmen 160 kr/timmen 
Beachhandboll  100 kr/timmen 240 kr/timmen 200 kr/timmen 
Beachfrisbee  100 kr/timmen 240 kr/timmen 200 kr/timmen 

 
Sidoytor (till exempel grusplaner och motionsfält)  
Sidytor   Låg  Normal  GR  
Större än 5000 
kvm  

110 kr/timmen 686 kr/timmen 222 kr/timmen 

Mindre än 5000 
kvm  

57 kr/timmen 388 kr/timmen 114 kr/timmen 

 
Friidrott – utomhus   
Friidrott – utomhus  Låg  Normal  GR  

Slottsskogsvallen 
(kategori A)  

229 kr/timmen 973 kr/timmen 448 kr/timmen 

Angeredsvallen 
(kategori B)  

187 kr/timmen 889 kr/timmen 385 kr/timmen 

Övriga 
idrottsanläggningar 
(kategori C)  

128 kr/timmen 445 kr/timmen 255 kr/timmen 

  
För nationella och internationella tävlingar skrivs särskilt avtal.  
  

Bassänger – hel bassäng  
Bassänger - hel bassäng  Låg  Hög  GR  SLS  
Angered Arena 25-
metersbassäng, 9 banor  

919 
kr/timmen  

1734 
kr/timmen  

1734 
kr/timmen  

1474 
kr/timmen  

Angered Arena 
hoppbassäng  

368 
kr/timmen  

 692 
kr/timmen  

692 
kr/timmen  

612 
kr/timmen  

Angered Arena 
undervisningsbassäng/  
rehab  

984 
kr/timmen  

693*/1157 
kr/timmen  

1157 
kr/timmen  

984 
kr/timmen  

Askims simhall 25-
metersbassäng  

612 
kr/timmen  

1157 
kr/timmen  

1157 
kr/timmen  

984 
kr/timmen  

Askims simhall 
undervisningsbassäng  

368 
kr/timmen  

692 kr/timmen  692 
kr/timmen  

612 
kr/timmen  
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Frölundabadet 25-
metersbssäng, 8 banor  

816 
kr/timmen  

1543 
kr/timmen  

1543 
kr/timmen  

1311 
kr/timmen  

Frölundabadet 
undervisningsbassäng  

368 
kr/timmen  

692 kr/timmen  692 
kr/timmen  

612 
kr/timmen  

Hammarbadet hale 
bassäng 17 x 12 meter  

433 
kr/timmen  

812 kr/timmen  812 
kr/timmen  

715 
kr/timmen  

Hammarbadet halv 
bassäng 17x6 meter  

271 
kr/timmen  

407 kr/timmen  407 
kr/timmen  

358 
kr/timmen  

Kärra simhall 35-
metersbassäng, 6 banor  

612 
kr/timmen  

1157 
kr/timmen  

1157 
kr/timmen  

984 
kr/timmen  

Kärra simhall 
undervisningsbassäng  

368 
kr/timmen  

692 kr/timmen  692 
kr/timmen  

612 
kr/timmen  

Lilla Amundön 25-
metersassäng  

612 
kr/timmen  

1157 
kr/timmen  

1157 
kr/timmen  

984 
kr/timmen  

Lundbybadet 25-
metersbassäng, 6 banor  

612 
kr/timmen  

1157 
kr/timmen  

1157 
kr/timmen  

984 
kr/timmen  

Lundbybadet 50-
metersbassäng, 8 banor  

1224 
kr/timmen  

2312 
kr/timmen  

2312 
kr/timmen  

16 kr/timmen  

Lundbybadet, 
rehabbassäng  

984 
kr/timmen  

1157 
kr/timmen  

1157 
kr/timmen  

984 
kr/timmen  

Lundbybadet 
undervisningsbassäng  

368 
kr/timmen  

692 kr/timmen  692 
kr/timmen  

612 
kr/timmen  

Styrsöbadet hel bassäng  491 
kr/timmen  

577 kr/timmen  577 
kr/timmen  

491 
kr/timmen  

  
*Endast skolor.  
  
Bassänger – per bana  
Bassänger - per bana  Låg  Normal  GR   SLS  
Angered Arena 25-
metersbassäng  

37 kr/timmen  232* kr/timmen  73 kr/timmen  173 
kr/timmen  

Askims simhall 25-
metersbassänf  

37 kr/timmen  232* kr/timme  73 kr/timmen   173 
kr/timmeb  

Frölundabadet, 25-
metersbassäng  

37 kr/timmen  232* kr/timmen  73 kr/timmen  173 
kr/timmen  

Kärra simhall 25-
metersbassäng  

37 kr/timmen  232* kr/timmen  73 kr/timmen  173 
kr/timmen  

Lundbybadet 25-
metersbassäng  

37 kr/timmen  232* kr/timmen  73 kr/timmen  193 
kr/timmen  

Lundbybadet 50-
metersbassäng  

54* 
kr/timmen  

465* kr/timmen  108 kr/timmen  277 
kr/timmen  

  
Max 4 banor i bassäng med 6 banor, därefter taxa för hel bassäng. 
 Max 6 banor i bassäng med 8 banor, därefter taxa för hel bassäng.  
Max 7 banor i bassäng med 9 banor, därefter taxa för hel bassäng.  

*När du hyr enskilda banor betalar du alltid gällande entréavgift utöver banhyran.   
Det här gäller inte för skolor som bokar banor för till exempel simprov och 
färdighetsträning.  
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 Övriga taxor  
Uthyrning av utanför normalt öppethållande 56ronor/ per personal och timme + ordinarie 
timhyra samt eventuella driftskostnader för maskiner/bränsle.   
Transport av mål 1194 kr/mål.  
Bokning för utbildning av ledare och domare Taxa – låg. 
Parkering på grusplan (moms tillkommer) 2874 kr/dygn. 
Cirkus 3671 kr/dygn. 
Etableringstaxa före/efter cuper och evenemang 1000 kr/yta och dygn. 
Hyra av extrasarg kostnad 250 kr/dag exkl. transport.  

  
  Låg  Normal  GR  
Evenemangstaxa 
Exercishuset  

3000 kr/dygn  10 000 kr/dygn  6000 kr/dygn  

Evenemangsyta 
Heden  

3000 kr/dygn  8000 kr/dygn  6000 kr/dygn  

Evenemangsyta 
Kvibergs Park  

2500kr/dygn  5000 kr/dygn  4500 kr/dygn  

Evenemangsyta 
Dalen  

2500 kr/dygn   5000 kr/dygn  4500 kr/dygn  

Evenemang på 11-
spelsplan  

2500 kr/dygn  5000 kr/dygn  4500 k/dygn  

Evenemang på 7-
spelsplan  

1300 kr/dygn  2600 kr/dygn  2400 kr/dygn  

Evenemang på fd 
Lisebergs camping  

1500 kr/dygn  ---  ---  

Aktivitetstorg 
Angered Arena  

107 kr/timmen  528 kr/timmen  216 kr/timmen  

Hyra av extra* 
omklädningsrum   

61 kr/timme  208 kr/timmen  120 kr/timmen  

 
*Två stycken omklädningsrum ingår när en evenemangsyta bokas  
Vid evenemang som löper på en vecka eller mer, pris enligt offert.  
 
Möteslokaler hos Idrotts- och föreningsförvaltningen  
De olika möteslokalerna har olika funktioner vilket påverkar priset. Nedan anges 
frånpris.  

Timhyra 92 kronor 
Heldag 596 kronor 
Fredag-söndag 1409 kronor 
Cafélokal (ingår i hyran när man bokar hall/cup).  

 
Caféhyra om man ej bokat hall/cup  

  Låg  Normal  GR  
Timtaxa  90 kr/timmen  270 kr/timmen  180 kr/timmen  
Halvdag  180 kr/timmen  540 kr/timmen  360 kr/timmen  
Heldag  360 kr/timmen   1080 kr/timmen  720 kr/timmen  



Göteborgs Stad Idrotts- och föreningsförvaltningen, Taxor 2021 8 (9) 

 Ordningsavgifter  
Ej borttagen sarg, ej återställt material (mattor, plintar, stolar, bord med mera) från 650 
kronor.  
Ej grovstädad lokal/omklädningsrum (ej plockat upp papper, tejp, flaskor med mera) från 
542 kronor. 
Ej bokad match/träning på matchplan (naturgräs)från 3900 kronor/gång.  
Ej bokad match/träning på träningsplan (naturgräs) från 2709 kronor/gång.  
Ej bokad match/träning på konstgräsplan/grusplan eller i sporthall/ishall från 704 
kronor/gång. 
Vid skadegörelse betalar ni hela skadekostnaden.  

Ej tillåten skötsel av plan (till exempel snöröjning av en konstgräsplan av en annan part 
än Idrotts- och föreningsförvaltningens driftspersonal). Vid uppkommen skada 
tillkommer kostnader för att återställa planen från 3812 kronor. 

Bokade skötseluppdrag/återställning av plan från 444 kronor/maskin (kostnader för 
personal, bränsle samt eventuellt material tillkommer). 

Vid obemannade sporthallar och gymnastiksalar  
Lämnat dörr eller fönster öppet (ytterdörr eller utrymningsdörr) 650 kronor 
Larmutryckning betalar ni hela utryckningskostnaden  
Hjälp med nyckelhantering av vår jourpersonal 54 kronor  

Om du uteblir från bokad tid  
Hyresgäst som uteblir från bokad tränings- eller matchtid utan att avboka tiden får betala 
ordinarie timhyra.    
(Taxa Normal) och avgift enligt nedan:  

• Sporthall/grusplan/konstgräsplan 650 kronor  
• Gymnastiksal 433 kronor  
• Gräsplan/ishall/bana 1191 kronor  

Inkvartering i skolor   
 Antal personer Pris 
30 personer 473 kr/dygn  
25 personer 440 kr/dygn  
20 personer 420 kr/dygn  
15 personer 375 kr/dygn  
10 personer 929 kr/dygn  
5 personer 262 kr/dygn  
 
 Typ av sal Pris 
Gymnastiksal 750 kr/dygn  
Sporthall 1375 kr/dygn  
Matsal 1469 kr/dygn  
Kök 1625 kr/dygn  
Container Enligt faktura 
Matsalspersonal Enligt faktura 
Sädpersonal Enligt faktura 
Skador Enligt faktura 
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Falsklarm Enligt faktura 

  
 

Idrotts- och föreningsförvaltningen  
Besöksadress: Nedre Kaserngården 1  
Postadress: Box 144, 401 21 Göteborg  
Telefon: 031-368 20 00  
E-post: idrottoforening@ioff.goteborg.se  

 

 

 



Idrotts- och föreningsförvaltningen 

Priser 2021 

goteborg.se 

https://goteborg.se


 

 

 

   

 

        
 

    

  

 
             

             
             

             

             

        
 

    

             
             

             
              

             
             

             
             

             
  

   
 

             

              

Priser 2021 Angered 
Arena 

Lundby-
badet 

Kärra 
simhall 

Askims 
simhall 

Frölunda-
badet 

Hammar-
badet Skatås 

Slott-
skogs-
vallen 

Ruddalen Länsmans-
gården 

Tuve-
vallen 

Gerås-
hallen 

AG=Autogiro, 1/12 av årspriset. Bindningstiden är 6 månader 

Guldkort 
Autogiro 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 
12 månader 4310 4310 4310 4310 4310 4310 4310 4310 4310 4310 4310 4310 
3 månader 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 
10-gångerskort 870 870 870 870 870 
Engångsentré 105 105 

Silverkort Angered 
Arena 

Lundby-
badet 

Kärra 
simhall 

Askims 
simhall 

Frölunda-
badet 

Hammar-
badet Skatås 

Slott-
skogs-
vallen 

Ruddalen Länsmans-
gården 

Tuve-
vallen 

Gerås-
hallen 

Autogiro 280 280 180 260 300 300 300 280 185 135 
12 månader 3390 3390 2155 3080 3570 3570 3570 3390 2215 1620 
3 månader 1325 1325 770 1180 1375 1375 1375 1325 880 640 
1 månad 500 500 440 440 440 270 
10-gångerskort 800 800 650 650 800 550 450 
Engångsentré 90 90 75 75 105 105 105 90 65 55 
Dagkort autogiro* 275 275 185 185 165 225 225 225 215 130 115 
Dagkort 12 månader* 3305 3305 2225 2225 1990 2650 2650 2650 2545 1540 1375 
Dagkort 3 månader* 1270 1270 880 880 800 995 995 995 935 605 505 
* Dagkort gäller för inpassering på anläggningen vardag fram till klockan 14.00 

Badkort 

Alla simhallar AG 180 180 180 180 180 180 
Alla simhallar 12 mån 2155 2155 2155 2155 2155 2155 
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Priser 2021 Angered 
Arena 

Lundby-
badet 

Kärra 
simhall 

Askims 
simhall 

Frölunda-
badet 

Hammar-
badet Skatås 

Slott-
skogs-
vallen 

Ruddalen Länsmans-
gården 

Tuve-
vallen 

Gerås-
hallen 

Alla simhallar 3 mån 870 870 870 870 870 870 

Autogiro 155 155 125 125 125 80 
12 månader 1845 1845 1475 1475 1475 925 
3 månader 760 760 540 540 540 385 

10-gångerskort 595 595 555 555 555 385 
Engångsentré 65 65 60 60 60 40 

Engångsentré barn 8-16 år, 
studenter och pensionärer, 
ej gratistid 

40 40 35 35 35 30 

Barn 0-7 år gratis 0 0 0 0 0 0 

10-gångerskort barn 8-16 
år, studenter och 
pensionärer, ej gratistid 

385 385 330 330 330 275 

Elevpris Skolbad, 60 
minuter 25 25 25 25 25 25 

Gymkort Angered 
Arena 

Lundby-
badet 

Kärra 
simhall 

Askims 
simhall 

Frölunda-
badet 

Hammar-
badet Skatås 

Slott-
skogs-
vallen 

Ruddalen Länsmans-
gården 

Tuve-
vallen 

Gerås-
hallen 

Autogiro 310 310 220 220 220 185 
12 månader 3755 3755 2645 2645 2645 2225 
3 månader 1425 1425 1045 1045 1045 880 
1 månad 475 
10-gångerskort 585 
Engångsentré 65 
Gruppträningskort 
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Priser 2021 Angered 
Arena 

Lundby-
badet 

Kärra 
simhall 

Askims 
simhall 

Frölunda-
badet 

Hammar-
badet Skatås 

Slott-
skogs-
vallen 

Ruddalen Länsmans-
gården 

Tuve-
vallen 

Gerås-
hallen 

Autogiro 280 280 195 195 180 
12 månader 3385 3385 2330 2330 2155 
3 månader 1325 1325 770 770 770 

Seniorkort 
Autogiro 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 
12 månader 2215 2215 2215 2215 2215 2215 2215 2215 2215 2215 2215 2215 
3 månader 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 

FaR-kort Angered 
Arena 

Lundby-
badet 

Kärra 
simhall 

Askims 
simhall 

Frölunda-
badet 

Hammar-
badet Skatås 

Slott-
skogs-
vallen 

Ruddalen Länsmans-
gården 

Tuve-
vallen 

Gerås-
hallen 

3 månader 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 
Engångsentré 75 75 75 75 75 75 
FaR-kort för unga - 3 
månader 320 320 

FaR-kort för unga -
engångsentré 30 

Juniorkort 
Terminskort 595 595 595 595 595 595 595 
10-gångerskort 300 300 300 300 300 300 300 
Engångsentré 30 30 30 30 30 30 30 

Motionskort 
Autogiro 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
12 månader 985 985 985 985 985 985 985 985 

12 månader pensionär -
barn 7-17 år 590 590 590 590 590 590 590 590 

10-gångerskort 380 380 380 380 380 380 380 380 
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Priser 2021 Angered 
Arena 

Lundby-
badet 

Kärra 
simhall 

Askims 
simhall 

Frölunda-
badet 

Hammar-
badet Skatås 

Slott-
skogs-
vallen 

Ruddalen Länsmans-
gården 

Tuve-
vallen 

Gerås-
hallen 

10-gångerskort pensionär, 
barn 7-17 år 225 225 225 225 225 225 225 225 

Engångsentré 45 45 45 45 45 45 45 45 

Engångsentré pensionär 30 30 30 30 30 30 30 30 

Isanläggningar - priser 
Allmänhetens skridskoåkning 

Entré 

Engångsentré (barn under 
7 år gratis) 40* 

Elevpris vid 
grundskolebesök 25* 

10-gångerskort 360* 
Årskort 665* 

Inlinesåkning på Ruddalens 
skrinnarbana 40 

Skridskohyra 40* 

Hyra av hockeykälke 
(endast Angered Arena) 40 
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Priser 2021 Angered 
Arena 

Lundby-
badet 

Kärra 
simhall 

Askims 
simhall 

Frölunda-
badet 

Hammar-
badet Skatås 

Slott-
skogs-
vallen 

Ruddalen Länsmans-
gården 

Tuve-
vallen 

Gerås-
hallen 

Skridskoslipning 85 
* Lån av hjälm ingår 
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Friidrottsdagar för skolor  
Ska ni ha en friidrottsdag för klassen, årskursen eller skolan? Då kan ni hyra någon av 

Idrotts- och föreningsförvaltningens anläggningar. Gör din bokning på 

www.bok.goteborg.se  

Anläggning  Priser  
Slottsskogsvallen  507 kr/timmen  
Angeredsvallen  507 kr/timmen  
Övriga anläggningar  401 kr/timmen  
Sidytor dagtid kl 8-17, ordinarie säsong  209 kr/timmen  
Omklädning för skolor på dagtid  209 kr/timmen  

  

Priser för avbokning  

• Avbokning sju dagar eller tidigare innan bokningen är kostnadsfritt.  

• Avbokning tre till sex dagar innan bokad tid kostar halva hyreskostnaden.  

• Avbokning mindre än två dagar innan kostar hela hyreskostnaden.   

 

Bollplaner  
Idrotts- och föreningsförvaltningen har många bollplaner runt om i Göteborg som ni kan 

hyra för att spela till exempel fotboll på. På goteborg.se kan du läsa om alla våra 

bollplaner. Boka bollplaner på bok.goteborg.se  

  

Bollplaner  Priser  
Konstgräsplaner dagtid kl 8-17, ordinarie 

säsong  
401 kr/timmen  

Naturgräsplaner dagtid kl 8-17, ordinarie 

säsong  
439 kr/timmen  

Sidoytor dagtid kl 8-17, ordinarie säsong  222 kr/timmen  
  

Priser för avbokning  

• Avbokning sju dagar eller tidigare innan bokningen är kostnadsfritt.  

• Avbokning tre till sex dagar innan bokad tid kostar halva hyreskostnaden.  

• Avbokning mindre än två dagar innan kostar hela hyreskostnaden.   
  

Sporthallar  
Vi har många sporthallar att välja på för den som till exempel vill spela fotboll, basket 

eller futsal.  På goteborg.se kan du läsa om alla våra sporthallar. Dagtid klockan 8-17 

kostar det 401 kr/timmen att hyra våra sporthallar. Boka på bok.goteborg.se  

  

Priser för avbokning  

• Avbokning sju dagar eller tidigare innan bokningen är kostnadsfritt.  

• Avbokning tre till sex dagar innan bokad tid kostar halva hyreskostnaden.  

• Avbokning mindre än två dagar innan kostar hela hyreskostnaden.   
  

http://www.bok.goteborg.se/
http://wps/portal?uri=gbglnk%3agbg.page.6b1a4b65-8b4b-4497-bc4d-c7e9ea8fdc88&servicetype=Bollplaner
http://wps/portal?uri=gbglnk%3agbg.page.6b1a4b65-8b4b-4497-bc4d-c7e9ea8fdc88&servicetype=Bollplaner
http://www.bok.goteborg.se/
https://goteborg.se/wps/myportal/start/kultur-och-fritid/fritid-och-natur/idrottsanlaggningar--hallar/sporthallar
http://www.bok.goteborg.se/
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Skridskoåkning  
  

Skridskoåkning för skolor  

Skolor och andra ledarledda verksamheter (som förskola, fritidshem, gruppboende och 

daglig verksamhet) är välkomna till stadens ishallar. Alla grupper behöver boka sitt besök 

i förväg så att vi kan se till att det finns plats och utrustning för alla.  
  

Så här bokar ni  

Ring 031-368 20 00 och ha följande information redo:   
• Datum och tid som ni önskar boka  

• Antal personer  

• Telefonnummer/mejladress till den som bokar  

• Verksamhetens namn  

• Hur många som behöver hyra skridskor (meddela gärna storlekar)  

• Faktureringsadress organisationsnummer och eventuell mottagarkod   

• Personnummer till ansvarig bokare (behövs för att koppla bokningen till en 

person i bokningssystemet). Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter. 

Marconihallen och Tuve ishall kan ni även boka själva på bok.goteborg.se.   
  

Aldrig bokat ishall innan?  

Om skolan aldrig bokat tid i en ishall innan kan det hända att ni inte finns med i vårt 

system. När ni ringer till oss första gången registrerar vi skolan i systemet. Därefter tar 

det ett dygn innan ni kan göra er första bokning.  
  

Boka hela ishallen eller åk under allmänhetens skridskoåkning  

I Göteborg finns det sju ishallar som är öppna för skolor och andra grupper:  
• Isdala ishall, Marconihallen och Tuve ishall. Här bokar ni hela isen för er själva 

och betalar per timme.  

• Askims ishall. Måndag-torsdag* bokar ni hela isen för er själva och betalar per 

timme. Fredag** åker ni under allmänhetens åkning men behöver ändå boka en tid.  

• ** Angered Arenas ishall, Rambergsrinken eller Ruddalens isbanor. Här åker ni 

under allmänhetens skridskoåkning, men behöver ändå boka en tid.   

  

Priser och betalning  

• När ni bokar en hel ishall betalar ni timtaxan 517 kronor per timme. Detta betalas 

med faktura.  

• ** Bokar ni under allmänhetens skridskoåkning betalar ni 25 kronor per elev. Ni 

kan välja att betala med faktura eller på plats med kort eller Swish (Angered 

arena är den enda ishallen som tar emot kontanter). En person betalar för hela 

gruppen.   

• Ni kan hyra skridskor och hjälm i alla ishallar förutom Marconihallen. Lån av 

hjälm ingår i entrépriset.   

• Det finns ett begränsat antal skridskor och hjälmar till utlåning.  

 

Det kan ske prisjusteringar vid årsskifte. Även om ni genomfört er bokning innan 

årsskiftet är det nytt pris som gäller.  
 

Avbokningsregler  

Om ni har bokat en tid (gäller både bokning av hel ishall och bokning under allmänhetens 

åkning) och avbokar senare än sju dagar tar vi ut en avgift. Hur mycket ni får betala beror 

på hur sent ni bokar av. Avbokning är kostnadsfri om den görs senast sju dagar före 

https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3a20185816242931
http://bok.goteborg.se/BokaWho.action
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 bokad tid.   
  

Priser för avbokning vid timtaxa  

• Avbokning sju dagar eller tidigare innan bokningen är kostnadsfritt.  

• Avbokning tre till sex dagar innan bokad tid kostar halva hyreskostnaden.  

• Avbokning samma dag, dagen innan eller två dagar innan bokad tid kostar hela 

hyreskostnaden.    

  

Priser för avbokning vid bokning på allmänhetens åkning  

• Avbokning sju dagar eller tidigare innan bokningen är kostnadsfritt.  

• Avbokning tre till sex dagar innan bokad tid kostar halva kostnaden för antalet 

bokade elever.  

• Avbokning samma dag, dagen innan eller två dagar innan bokad tid kostar hela 

kostnaden för antalet bokade elever.  
  

Skolbad  
  

Bad för skolor   

Skolor och andra ledarledda verksamheter (som förskola, fritidshem, gruppboende och 

daglig verksamhet) är välkomna till stadens simhallar. Alla grupper behöver boka sitt 

besök i förväg så att vi kan se till att det finns plats och utrustning för alla.   
  
Boka bana i simhallen eller bada när det är öppet för alla  

Om ni ska simträna eller göra simprov ska ni alltid boka en egen bana/banor. Om ni 

däremot ska hoppa och leka kan ni komma på alla tider som det är öppet för allmänheten. 

Oavsett vilket ni väljer så behöver ni meddela ert besök i förväg.  
  

Boka en tid eller meddela besök i simhallen  

Skicka in alla önskemål om tider via Idrotts- och föreningsförvaltningens 

kontakformulär.  
  

Information som ska skickas med  
• Vilken bassäng ni vill boka i vilken simhall  

• Datum och tid (minsta bokningsbara tid är en timme)  

• Om det är enskilda datum eller en återkommande tid  

• Hur många elever det gäller  

• Vad ni vill göra i simhallen (till exempel bad, hopp och lek, simprov, 

simundervisning)  

• Vilken skola det är som bokar  

• Kontaktperson och telefonnummer  

• Mottagarkod och fakturareferens  

  

Besked  

Vi svarar alltid inom två dagar. Det kan hända att vi behöver be om kompletterande 

information. Gäller det en bokning får du alltid en bokningsbekräftelse när allt är klart.  
  

Priser och betalning  

Du hittar alla priser för att boka i prislistan på kommande sidor i denna bilaga. Alla 

besökare betalar entré enligt skoltaxan. Ska simundervisning/motionssim ske ska simbana 

alltid bokasg. Det är gratis skoltaxa för banor mellan klockan 8-17. En bana per 10 elever, 

önskas fler banor för extra utrymme tillkommer pris enligt taxa normal, se pristabell 

nedan.  

https://kontakt.ioff.goteborg.se/AddMatter2.aspx?MatterTypeID=1&View=1ab9c43f-4010-46e0-9f75-6c188337a8eb&RootID=374
https://kontakt.ioff.goteborg.se/AddMatter2.aspx?MatterTypeID=1&View=1ab9c43f-4010-46e0-9f75-6c188337a8eb&RootID=374
https://kontakt.ioff.goteborg.se/AddMatter2.aspx?MatterTypeID=1&View=1ab9c43f-4010-46e0-9f75-6c188337a8eb&RootID=374
https://kontakt.ioff.goteborg.se/AddMatter2.aspx?MatterTypeID=1&View=1ab9c43f-4010-46e0-9f75-6c188337a8eb&RootID=374
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Bassänger – hel bassäng     

Anläggning  Priser  

Angered Arena 25-metersbassäng, 9 banor  1734 kr/timmen  

Angered Arena hoppbassäng  692 kr/timmen  

Angered Arena undervisningsbassäng/rehab  693*/1157 kr/timmen  

Askims simhall 25-metersbassäng  1157 kr/timmen  

Askims simhall undervisningsbassäng  692 kr/timmen  

Frölundabadet 25-metersbassäng, 8 banor  1543 kr/timmen  

Frölundabadet undervisningsbassäng  692 kr/timmen  

Hammarbadet hel bassäng  812 kr/timmen  

Hammarbadet halv bassäng  407 kr/timmen  

Kärra simhall 25-metersbassäng, 6 banor  1157 kr/timmen  

Kärra simhall undervisningsbassäng  692 kr/timmen  

Lilla Amundön 25-metersbassäng  1157 kr/timmen  

Lundbybadet 25-metersbassäng, 6 banor  1157 kr/timmen  

Lundbybadet 50-metersbassäng, 8 banor  2312 kr/timmen  

Lundbybadet rehabbassäng  1157 kr/timmen  

Lundbybadet undervisningsbassäng  692 kr/timmen  

Styrsöbadet hel bassäng  577 kr/timmen  

  

Bassänger – per bana   
Anläggning  Priser  

Angered Arena 25-metersbassäng  232* kr/timmen  

Askims simhall 25-metersbassäng  232* kr/timmen  

Frölundabadet 25-metersbassäng  232* kr/timmen  

Kärra simhall 25-metersbassäng  232* kr/timmen  

Lundbybadet 25-metersbassäng  232* kr/timmen  

Lundbybadet 50-metersbassäng  465* kr/timmen  

  
Max 4 banor i bassäng med 6 banor, därefter taxa för hel bassäng.  

Max 6 banor i bassäng med 8 banor, därefter taxa för hel bassäng.  

Max 7 banor i bassäng med 9 banor, därefter taxa för hel bassäng.   
 *När du hyr enskilda banor betalar du alltid gällande entréavgift utöver banhyran.    
  

Avbokningsregler  

Om ni har bokat en tid och avbokar senare än sju dagar tar vi ut en avgift. Hur mycket ni 

får betala beror på hur sent ni bokar av. Avbokning är kostnadsfri om den görs senast sju 

dagar före bokad tid.  
  

Priser för avbokning  
• Avbokning sju dagar eller tidigare innan bokningen är kostnadsfritt.  

• Avbokning tre till sex dagar innan bokad tid kostar halva hyreskostnaden.  

• Avbokning mindre än två dagar innan kostar hela hyreskostnaden.  
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