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1 Sammanfattning 
Ökat föreningsstöd minskar pandemins effekter 
Inför 2021 reviderades föreningsbidragen. Det har skapat tydligare möjligheter att 
möta initiativ från föreningar som vill nå underrepresenterade grupper, främst 
utifrån en socioekonomisk kontext. Förvaltningen har även stärkt samverkan med 
andra parter däribland RF-SISU, Passalen, samt andra förvaltningar i staden. Syftet 
är att öka effekten av det samlade arbetet, nå fler via befintliga mötesplatser, eller 
öka kvaliteten och tryggheten i verksamheter som exempelvis helgidrott. En tydlig 
framgångsfaktor för att nå fler barn och unga är samverkan via "skolan som arena".  

Med viss oro utifrån den utdragna pandemin kan det konstateras att de ekonomiska 
satsningarna har haft god effekt. Föreningarna har generellt sett inte råkat särskilt 
illa ut ekonomiskt till följd av pandemin. Dock är påverkan fortsatt stor om man ser 
till förutsättningarna för att genomföra cuper och evenemang, samt risken att 
förlora ledare och medlemmar. 

Pandemins påverkan på besök  
Förvaltningens möjlighet att leverera utifrån sitt grunduppdrag har kraftigt 
påverkats av att förvaltningens anläggningar har varit stängda för allmänhetens 
besök under långa perioder under 2021. Den 23 augusti kunde förvaltningen 
återigen öppna upp för allmänhet, dock med begränsningar. Trots att förvaltningen 
nu har kunnat erbjuda anläggningar och aktiviteter, ser vi att antalet besök har 
minskat kraftigt jämfört med hösten 2019.   

Arbete har bedrivits för att underlätta för göteborgarna att fortsätta vara aktiva 
under pandemin. Bland annat har förvaltningen erbjudit gruppträning utomhus, 
digitaliserat de flesta pass och använt ytor utomhus mer effektivt och på nya sätt.  

Trygga miljöer och anläggningar 
Under hela 2021 har förvaltningen arbetat intensivt med att förbättra upplevelsen 
av trygga anläggningar för alla som vistas och arbetar på våra anläggningar. Bland 
annat har förvaltningen systematiskt arbetat med styrdokument kring 
personsäkerhet, fysisk säkerhet, informationssäkerhet och krisberedskap för att 
kunna erbjuda säkra och trygga anläggningar i alla lägen.  

En kartläggning avseende otillåten påverkan med tillhörande handlingsplan har 
pågått under året och samarbetet med andra aktörer i staden kring frågor som berör 
social trygghet och brottsförebyggande arbete har ökat. 

Mycket arbete återstår, men flera konkreta åtgärder är också genomförda, såsom 
utökad kameraövervakning vid anläggningar, en omfattande satsning på GDPR-
utbildning till alla anställda, samt en påbörjad utbildning för att öka kompetensen 
när det gäller hur medarbetare kan förebygga och vid behov agera i en hotfull 
situation. 

Säkerställa långsiktigt behov av platser och anläggningar som främjar 
folkhälsa 
Förvaltningen har god kunskap om vad olika målgrupper har för behov och hur 
planerade anläggningar kan bidra till att främja folkhälsan och bidra till en mer 
jämlik stad. Förvaltningen deltar aktivt i stadens gemensamma 
stadsutvecklingsprocesser och arbetar tillsammans med andra aktörer för att uppnå 
resurseffektivitet ur flera perspektiv. Förvaltningen har färdigställt förutsättningar, 
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struktur och underlag för långsiktig anläggningsförsörjning under året. 

En första version av förvaltningens anläggningsrapport är klar och dess slutsatser 
kommer att presenteras för nämnden under våren 2022. Ytterligare steg 
kommer tas för att definiera hur analyser och kunskap ur ett 
stadsutvecklingsperspektiv bidrar till nämndens investeringsplanering och 
lokalbehovsplan.  

Pandemins påverkan på investeringar 
Entreprenadindex har under 2021 ökat med drygt tio procent till följd av pandemin 
och den varubrist som uppstått i dess spår. Även leveranstider har påverkats. Av de 
pågående projekten så har framför allt Kvibergs Parks is- och sporthall påverkas av 
försening. Även kommande upphandlingar förväntas påverkas. Generellt har dock 
projekten löpt på som planerat. 
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2 Väsentlig styrinformation till 
kommunledningen 

2.1 Verksamhetens utveckling 

2.1.1 Redovisning av resultat 

Effektmått och övriga mått/nyckeltal 

Mått/nyckeltal Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

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

1 096 716 657 787 381 633 

Antal uthyrda timmar i idrottsanläggningar 307 757 272 094 284 575 

Antal uthyrda timmar samlingslokaler 14 057 7 949 8 512 

Antal bidragsgodkända föreningar 770 764 762 

Kundnöjdhet anläggningar*  88,58 * 48,81 * 

*Snittet av alla "instämmer helt" på påståenden om bland annat bemötande, trygghet och städ. Förvaltningen har 
gjort olika antal enkäter, samt olika typer av undersökningar under 2020 och 2021, varpå siffrorna ej är 
jämförbara. 

Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling 

Mått 2019 2020 2021 

Antal årsarbetare 369 343 345 

Nettokostnadsutveckling -5,9% 15,9% 2,7% 

 

Evenemang - pandemin har inneburit särskilda förutsättningar 
Under 2021 har det varit många inställda evenemang. I början av året var det 
restriktioner som gjorde att man inte kunde genomföra några större evenemang. 
Förvaltningen fick in andra förfrågningar som inte brukar vara i vanliga 
fall. Antalet utomhusevenemang har ökat. Under hösten såg det ut att ljusna och 
några evenemang kom in och genomfördes. Arrangörer hade ställt om genom att 
sprida ut deltagare på olika hotell och hallar. De flesta har helt valt bort att ha 
publik, eller med stora begränsningar.  

Arrangörer har under pandemin haft möjlighet att avboka utan kostnad och med 
kort varsel. Totalt genomfördes 80 evenemang under 2021, jämfört med 31 under 
2020 och 136 under 2019. Det har varit 72 evenemang utan övernattning och 
åtta evenemang med övernattning. Antalet gästnätter för övernattning är inte 
tillförlitlig under 2021 då det varit halvering av personer i antal salar på grund 
av pandemin och smittspridningen. 

Minskat antal uthyrda timmar 
Antal uthyrda timmar är avsevärt lägre än tidigare år, men fem procent högre än 
2020, vilket beror på restriktioner och stängningar utifrån pandemin. Generellt har 
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föreningslivet ställt om för att kunna bedriva så mycket verksamhet som möjligt 
utifrån förutsättningarna. Verksamhet har flyttats ut och anpassats. Men generellt 
sett har det varit svårt och i perioder omöjligt att bedriva verksamhet, speciellt för 
inomhussporter. Under hösten 2021 har läget återgått och blivit mer normalt. I 
slutet av året kom dock nya restriktioner som fick betydande negativ påverkan på 
vad som var möjligt att genomföra. 

Antal bidragsgodkända föreningar ligger ungefär på samma nivå 
Antalet bidragsgodkända föreningar har minskat något över tid, men ligger i stort 
på samma nivå som tidigare år. Siffrorna uppdateras kontinuerligt. Nya föreningar 
tillkommer och passiva plockas bort. 
  
Färre besökare till följd av pandemin  
Då förvaltningens anläggningar har varit stängda för allmänheten under en stor del 
av året är antalet besökare inte jämförbart med tidigare år. Den 23 augusti öppnade 
förvaltningen återigen för allmänheten. Uppstarten var lugn, särskilt på 
motionscentrum och analysen vi gjorde i augusti om att det skulle dröja tills dess 
att vi uppnår "normala" besökssiffror har visat sig stämma. Förvaltningen har haft 
betydligt färre besök under hösten då allt har varit öppet, jämfört med 2019. En 
anledning är att vi har erbjudit färre tider i baden för allmänheten på grund av brist 
på bassängytor. Förvaltningen har också erbjudit färre gruppträningspass på grund 
av personalbrist på vissa anläggningar. 

När pandemin började 2020 och rekommendationer gick ut till framförallt äldre, i 
och med att de utpekats som riskgrupp, att hålla avstånd, valde många i 
åldersgruppen 60+ att inte besöka oss. Under stängningen av anläggningarna 
erbjöd förvaltningen frysning av kort, men när vi öppnade upp igen 23 augusti 
2021 aktiverades återigen träningskorten.  

Det är troligt att en del har ett löpande abonnemang, men inte tränar trots det, 
eftersom förvaltningen noterar en stor minskning av antalet besök. Upplevelsen på 
anläggningarna är att det är många i de yngre åldersgrupperna som inte återvänt till 
träning under hösten, men vi ser inte att antalet i de yngre åldrarna med 
träningskort har minskat. Det är nästan 3 000 fler personer med abonnemang 2021 
jämfört med 2020, en ökning på 8,7 procent. Särskilt stor är ökningen i 
åldersgruppen 30-39 och 60-69 år. 

Viss ökning av antalet årsarbetare 
Arbetad tid mätt i antal årsarbetare är något högre än föregående år viket i 
huvudsak beror på utökning med en svarsgrupp på enheten bokning och 
evenemang, vilket tidigare var en tjänst som köptes in. 

Kostnadsutveckling 
Kostnadsutvecklingen är 2,74 procent mot föregående år. Kostnaderna ökar med 
13,9 mnkr. Förvaltningen har fått tilläggsanslag och intäktstapp med anledning av 
pandemin och dess effekter samt att verksamheten har återgått till ett mer 
normalläge under hösten. 
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2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling 
Stängda anläggningar och inställda föreningsaktiviteter 

Orsak till att avvikelsen uppstått 

Coronapandemin 

Konsekvenser för de verksamheten är till för 

Pandemin har inneburit att förvaltningen i perioder behövt begränsa öppettider och 
verksamhet och periodvis stänga helt för allmänheten, vilket har begränsat möjligheten till 
fysisk aktivitet. Över tid riskerar detta att försämra folkhälsan. Även föreningslivet har 
periodvis behövt förändra, samt begränsa, sina aktiviteter. Detta har inneburit att en del 
individer mist sin organiserade fritid och föreningar har tappat både medlemmar och 
ledare. Särskilt stor är påverkan på speciellt utsatta grupper som äldre och personer med 
funktionshinder. Det kan ta lång tid att återetablera samma nivå i förvaltningens 
anläggningar och i föreningslivet.  

Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer 

Året har inneburit påfrestningar i form av ständiga omställningar och förändringar i 
arbetssätt och stora krav på stödinsatser gentemot föreningslivet. 

Ekonomiska konsekvenser 

Stort intäktsbortfall för anläggningar som delvis kunnat mötas med personalbesparingar. 
Stora tilläggsbudgetar för föreningsstöd har minskat negativa konsekvenser för 
föreningslivet. 

Vidtagna åtgärder 

Förvaltningen har gjort omfattande kommunikationsinsatser för att vägleda besökare, 
föreningsliv och personal genom pandemin och dess restriktioner för att minska risken för 
smittspridning. Extra ekonomiskt stöd har getts till föreningslivet. Större fokus på 
utomhusytor för att hjälpa besökare och föreningar till mer smittsäkra aktiviteter. 

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål 

2.2.1 Organisationsmål 
Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor 

Indikator Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Mål 2021 

Medarbetarengagemang 
(HME) - Totalindex 

73 76 * 75 

Sjukfrånvaro kommunalt 
anställda 

5,2% 5,6% 4,1% 5,2% 

* Utfallet blir tillgängligt i början av februari 2022 

Förvaltningen har satt målet för medarbetarengagemang till 75 år 2021.Utfallet för 
2020 överträffade målet och förhoppningen är att utfallet för 2021 håller sig på 
motsvarande nivå. Sjukfrånvaron har minskat med 1,5 procentenheter och 
överträffar därmed målet 5,2 procent. För ytterligare kommentar, se rubrik 3.1.1. 
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2.2.2 Nämndspecifika mål från KF 

2.2.2.1 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. 

Måluppfyllelse 

 God 

Kommentar 

Förvaltningen bidrar genom sitt grunduppdrag till en rik och aktiv fritid för 
göteborgarna, både med konkreta aktiviteter och genom att tillhandahålla 
anläggningar och ytor för organiserad planerad verksamhet, men också för 
spontanaktiviteter av olika slag. 

De anläggningar och ytor som förvaltningen ansvarar för nyttjas i varierande grad 
beroende på geografisk placering, standard och utrustning. Förvaltningen arbetar 
kontinuerligt med att öka nyttjandegraden där tillgänglig tid finns. Det görs i 
samarbete med specialidrottsförbunden men också för att bidra till att fullgöra 
staden-övergripande mål och uppdrag. Det kan till exempel handla om "skolan som 
arena" eller andra typer av aktiviteter som främjar folkhälsan och en aktiv fritid ur 
ett brett perspektiv. 

Mått/Indikator Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Målvärde 2021 

Antal invånare per 
isanläggning 

52 642 53 034 48 918 48 600 

Antal invånare per 
idrottshall 

5 568 5 452 5 538 5 500 

Antal invånare per 
badanläggning 

64 340 58 337 58 701 58 300 

Antal invånare per 
bollplan 

4 524 4 321 4 348 4 300 

Antal invånare per övrigt 
(spontanidrottsplatser, 
gym och 
motionscentrum, 
ridklubbar, etcetera) 

9 340 9 115 9 318 9 300 

Målet är att antalet invånare per anläggning ska förbli ungefär konstant över tid, trots en kontinuerligt ökande 
befolkning. Målnivåerna är satta med utgångspunkt att beslutade investeringsplaner realiseras enligt tidsplan. 
Det är de anläggningar som idrotts- och föreningsförvaltningen antingen äger eller driftar i egen regi, samt 
anläggningar där någon form av föreningsstöd utgår för verksamhet eller drift, som utgör grunden för statistiken. 

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

Måluppfyllelse 

 Ingen 

Kommentar 

Föreningar och organisationer har tagit stort ansvar under pandemin och effekterna 
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av denna varierar kraftigt. Utomhusidrotterna har i många fall ökat sin verksamhet. 
I de målgrupper som har många personer i riskzonen, till exempel 
funktionshindrade, har pandemin haft stor negativ påverkan. Många cuper och 
evenemang har utifrån gällande restriktioner tvingats att ställa in. Trots att stora 
insatser gjorts nådde förvaltningen inte uppsatta mål. 

Andelen i åldersgruppen 7-25 år som är medlem i en bidragsgodkänd förening har 
minskat med fem procentenheter 2021 jämfört med 2020. Förklaringen är att vissa 
typer av aktiviteter inte har kunnat genomföras på grund av pandemin och att ett 
antal individer sannolikt har valt att inte fortsätta vara medlemmar. 

Göteborgs Stads fritidsvaneundersökning, som presenterades i augusti 2021, visar 
att föreningsmedlemskap i åldersgruppen 8-16 år har minskat över tid från 66 
procent 2014 till 61 procent 2021. Noterbart är att man i denna undersökning 
utöver annat åldersintervall också har valt en bredare definition av ordet förening 
jämfört med begreppet bidragsgodkänd förening. 

Vad gäller åldersgruppen 65+ och medlemskap i bidragsgodkända föreningar är 
minskningen nio procentenheter 2021 jämfört med föregående år. I denna grupp 
har minskningen till stor del att göra med pandemin, eftersom dessa individer i allt 
väsentligt hållit sig isolerade utifrån gällande coronarestriktioner. 

För att mildra konsekvenserna av den minskade aktiviteten i föreningarna till följd 
av coronapandemin hade föreningarna under 2020 möjlighet att "återanvända" 
2019 års siffror (och därmed bidragsnivåer) vad gäller antalet 
närvaromarkeringar. De som hade högre aktivitetsgrad 2020 än 2019 kunde välja 
att använda nivån för 2020.  

Vad gäller 2021 begärde förvaltningen istället in faktiska siffror för antalet 
närvaromarkeringar, men kompenserade, utifrån politiska beslut, ändå det 
ekonomiska tapp som orsakats av minskad aktivitetsnivå. Detta förklarar den stora 
minskningen i antalet närvaromarkeringar mellan åren 2020 och 2021. 
Föreningarnas ekonomi har således inte försämrats i samma utsträckning. 

Mer detaljerad information om föreningslivets förutsättningar utifrån pandemin 
finns på många ställen rapporten, bland annat i kapitel 2.1.2 samt 3.5.2. 

Antalet aktiva ledare i bidragsgodkända föreningar är 18 600 stycken för 2021. 
Motsvarande siffra saknas för de övriga åren i tabellen, varför jämförelser över tid 
inte kan göras. Förvaltningen räknar med att kvaliteten på denna typ av nyckeltal 
kommer att öka när nytt verksamhetssystem införs. 

Mått/Indikator Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Målvärde 2021 

Andel av befolkningen 7-
25 år som är medlem i en 
bidragsgodkänd förening 

69% 67% 62% 71% 

Andel av befolkningen 
65+ år som är medlem i 
en bidragsgodkänd 
förening 

52% 46% 37% 54% 

Antal inrapporterade 
närvaromarkeringar som 
ligger till grund för 
aktivitetsbidraget 

3 866 870 st 4 111 961 st 3 291 700 st 3 945 000 st 
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Mått/Indikator Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Målvärde 2021 

Antal aktiva ledare i 
bidragsgodkända 
föreningar 

  18 600  

2.2.2.3 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. 

Måluppfyllelse 

 God 

Kommentar 

Föreningslivet har generellt haft svårt under pandemin. Vissa föreningar med fokus 
på utomhusaktiviteter har haft bättre förutsättningar, speciellt för barn- och 
ungdomsidrotten som inte haft lika långa perioder med stor påverkan. Vuxenidrott, 
inomhusidrott och pensionärsverksamhet har haft stor påverkan. De områden som 
har haft allra störst utmaningar är riktad föreningsverksamhet till personer med 
funktionsnedsättningar och kontaktidrotter som brottning och budo. Enskilda 
föreningar har kunnat bibehålla medlemsantal och har dessutom haft minskade 
kostnader i form av tävlingsavgifter, färre transporter etcetera. 

Riksidrottsförbundet har i fördjupade undersökningar kunnat konstatera att antalet 
aktiviteter minskat störst i målgrupper med funktionsnedsättning. Förvaltningen 
kan även konstatera att många pensionärsföreningar har drabbats hårt och i flera 
fall kommer det ta tid att återetablera samma volymer som innan. Dessa föreningar 
kan vara en viktig mötesplats och friskfaktor för många äldre. Både genom fysisk 
aktivitet men även för att bryta ensamhet. 

Förvaltningen kan konstatera att måluppfyllnad har minskat under perioden med 
färre antal ledare och medlemmar. Pandemin har förstärkt en redan nedåtgående 
trend för både ledare och medlemmar i föreningsliv.  

För att öka måluppfyllelse har riktade insatser för att hjälpa föreningar att ställa om 
till utomhusaktiviteter och mer smittsäker verksamhet gjorts. Stöd till 
rekryteringsinsatser, ledarstöd och prova-på aktiviteter under lov.  

Under året slutförde förvaltningen en utredning, ”Idrottens betydelse för 
delaktighet” genomförd med RF-SISU Västra Götaland som projektledare, där en 
central frågeställningen hanterade varför framgångsrika koncept och insatser för att 
få fler i rörelse, inte blir långsiktigt prioriterade och resurssatta från offentligt håll. 
I ett framåtblickande kartlades bland annat vilka insatser/aktiviteter som anses ge 
mest effekt för att stärka målgruppens (nyanlända och personer med utländsk 
bakgrund) förutsättningar att delta i föreningslivet. 
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Mått/Indikator Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Målvärde 2021 

Föreningars 
uppfattning av stöd 
givna genom Idrott & 
förening, samt graden 
av samverkan, goda 
värderingar, 
tillgänglighet, 
etcetera.* 

 80% 67 NKI  

Föreningsstöd per 
invånare ** 

157 kr 256 kr 210 kr 157 kr 

*Föreningars uppfattning av stöd och service som avser bidrag, bokning och evenemang - Indikatorn har inte med 
graden av samverkan och värderingar att göra. Siffran från 2020 är inte jämförbar med värdet 2021, eftersom 
värdet 2021 istället utgår från det NKI-värde (Nöjd-Kund-Index) som följer den standard som staden tillämpar vid 
enkätundersökningar. 
** 2020 års värde är uppdaterat så att uträkningarna för respektive år är jämförbara. 
 

Mått kopplade till föreningsenkäten 
Utöver ovanstående värden redovisas resultat från föreningsenkäten i kapitel 3.5.2. 
Se även fotnot under tabellen. 

Föreningsstöd per invånare 
Utfallet inom ordinarie ram för 2021 är 153 kr per invånare, vilket är något lägre än 
målvärdet. Minskningen kan förklaras av att hela det belopp som budgeterats inte 
har kunnat tas i anspråk. Föreningslivet generellt har haft fokus på att klara av sin 
grundverksamhet och därför inte i lika stor utsträckning sökt aktivitets- och 
utvecklingsbidrag. Både utfallet för 2020 och 2021 är kraftigt högre än tidigare år 
tack vara politiska satsningar. De tydligaste exemplen på satsningar är 
idrottsfrämjande åtgärder för barn och unga, kompensation för pandemins effekter 
samt extra satsningar kopplade till planen för ridsport. 

2.2.3 Verksamhetsnära mål 
Idrotts- och föreningsnämnden har inte fattat beslut om några verksamhetsnära mål 
för 2021. 
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3 Övrig uppföljning till 
kommunledningen 

3.1 Utveckling inom personalområdet 

3.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-
perspektiv 
  2019 2020 2021 

Total sjukfrånvaro (%) 5,2 5,6 4,1 

Förvaltningsextern personalomsättning (%) 10,3 5,7 10,4 

Årets genomsnittliga sjukfrånvaro uppgår till 4,1 procent vilket är avsevärt lägre 
jämfört med förra årets 5,6 procent, samt 2019 års 5,2 procent. En uppgång sker 
från augusti när anläggningarna öppnar och medarbetare i högre 
utsträckning återgår till arbetsplatserna. I Göteborgs Stad är sjukfrånvaron i 
genomsnitt 8,6 procent. 

 
Kvinnors sjukfrånvaro är lägre än männens och har också minskat mer under året. 
Det är främst kvinnors längre sjukfrånvaro, över 15 dagar, som minskat. 

 

Personalomsättning 
Personalomsättningen uppgår till 10,4 procent. Den har ökat i år till ungefär samma 
nivå som 2019. Totalt har 32 medarbetare med tillsvidareanställning slutat under 
året, varav nio på grund av pension. 
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3.1.2 Analys av situationen inom HR-området 
Kompetensförsörjning 
Till följd av pågående pandemi har möjligheterna till kompetensutveckling för 
förvaltningens chefer och medarbetare begränsats även under 2021. Planerade 
insatser som utbildningar och planeringsdagar har ställts in eller skjutits fram om 
bedömningen gjorts att de inte lämpat sig att genomföra digitalt. Pandemin har 
gjort att förvaltningen behövt se över nya sätt att arbeta, bemanna och utföra sina 
uppdrag. Under året har medarbetare i staden så väl som i förvaltningen gjort en 
resa där anställda i större utsträckning arbetar hemifrån vilket lett till en positiv 
kompetensutveckling inom digitala verktyg och arbetssätt. Att inte ses på 
arbetsplatsen har samtidigt varit påfrestande för många, men det finns också 
medarbetare som uppskattar möjligheten till tillfälligt arbete hemifrån då det haft 
en positiv effekt på livspusslet.  

Medarbetare inom avdelning anläggning har under året haft möjlighet att anmäla 
intresse att tillfälligt byta enhet i syfte att vara en attraktiv arbetsgivare. 
Förhoppningen är att denna möjlighet till rörlighet förbättrar förvaltningens 
förmåga att utveckla och behålla medarbetare. 

Attrahera och rekrytera 
Under året har 24 tillsvidaretjänster utannonserats och tillsatts, vilket är en ökning 
från 2020. Det beror dels på att personalomsättningen varit högre jämfört med förra 
året och flera ersättningsrekryteringar är genomförda till följd av detta, men även 
pensionsavgångar som ersatts. Av de tjänster som utannonserats har teknisk 
personal, och då främst projektledare, bedömts vara svårrekryterade. 

På grund av pandemin har förvaltningen erbjudit plats för ferie- och praktikplatser i 
mindre utsträckning än tidigare. Förhoppningen är att 2022 kommer se ljusare ut. 
På avdelning anläggning har 16 elever genomfört feriearbeten under sommaren. 
Förvaltningen har även erbjudit några högskole-/universitetspraktikplatser 
och lärlingsplatser. Vad gäller arbetsmarknadspolitiska åtgärder har förvaltningen 
under året fortsatt kunna erbjuda både OSA-anställningar och nystartsjobb. 

Arbetsmiljö 
Under året har medarbetare och chefer fått besvara frågor i den årliga 
medarbetarenkäten, samt i pulsverktyget &frankly i syfte att 
undersöka arbetsmiljön. Förvaltningen har kontinuerligt arbetat med 
riskbedömning och vidtagit åtgärder för att säkerställa arbetsmiljön. Arbetsgivaren 
har löpande dialog med personalorganisationerna angående pandemins påverkan på 
verksamheterna. Stödmaterial har tagits fram och förmedlats till chefer för att 
underlätta att leda på distans vid tillfälligt arbete hemifrån. Uppföljning av 
arbetsmiljömålen återfinns i kapitel fem. 
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3.2 Ekonomisk uppföljning 

3.2.1 Analys av årets utfall 

Resultatredovisning i sammandrag 

  Bokslut 
2021 

Budget 
2021 Avvikelse Bokslut 

2020 
Bokslut 

2019 

Intäkter 113 331 128 465 -15 133 129 113 146 961 

Kostnader -636 984 -653 719 16 735 -638 805 -586 753 

Kommunbidrag 534 630 534 630 0 521 700 457 360 

Kommuninterna 
bidrag * 420 500 -80 0 0 

Resultat 11 398 9 876 1 522 12 008 17 568 

Räntenetto -11 274 -9 876 -1 398 -12 321 -11 780 

Resultat efter 
räntenetto 123 0 123 -313 5 788 

Eget kapital 24 810   24 687 30 788 

* Enkelt avhjälpta hinder 2021 (+500 tkr) 
* Klimatväxling 2021 enligt kostnader 2019 (-80 tkr) 

Nämndens resultat efter finansieringsnetto är 123 tkr. Detta blir också 
justeringspost för nämndens egna kapital. 

Effekterna av pandemin påverkar utfallet inom nämndens verksamheter. Stora 
delar av året har verksamheterna hållits stängda och evenemang och cuper har varit 
inställda. Detta har påverkat både intäkter och kostnader. Intäkterna har blivit lägre 
än förväntat och det är först i slutet på året som återhämtningen har kommit. 
Intäkternas lägre utfall kompenseras av lägre kostnader till följd av pandemins 
effekter, det rör sig framförallt om personalkostnader, ett överskott för 
bidragsutbetalningar, köp av tjänster samt lokalhyror. Detta överskott har också 
gett möjligheten att följa RKR:s (Rådet för kommunal redovisning) och SLK:s 
rekommendation att hantera de saneringskostnader som uppstår på 
resultaträkningen. 

Det överskott som finns kring utbetalning av bidrag rör sig om aktivitetsbidrag (2,6 
mnkr), lokalbidrag (3,8 mnkr), utvecklingsbidrag (1,9 mnkr), idrottsfrämjande 
barn- och unga (6,5 mnkr) och simlyftet (3,7 mnkr). Några bidrag har ett 
underskott, investeringsbidrag (-1,3 mnkr) och covid-19 (- 1,9 mnkr). 
Anledningarna till detta överskott är varierande, ej kompletta ansökningar, ej 
kompletteringar i tid, samt tillbakadragning av ansökningar. Det har också rört sig 
om kort ansökningstid för föreningarna i ett sent ankommet bidrag. 
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3.2.2 Investeringsredovisning 

3.2.2.1 Investeringar 

Belopp i mnkr Bokslut 2021 Budget 2021 Avvikelse Budget 2021-
2025 

Inkomster  0 0  0  0 

Utgifter  291  567 276  4105 

- varav 
reinvestering 

 131  184 53  760 

- varav 
nyinvestering 

 160  383 223 3345 

Netto  291  567 276  4105 

Reinvesteringarna omfattar dels reinvesteringar och dels ersättningsinvesteringar, både gällande bokslut 2021 
och budget 2021-2025 

Väsentliga avvikelser mellan budget och bokslut 2021  

Reinvesteringar; Avvikelsen om 53 mnkr avser i huvudsak ersättnings-
investeringarna ishallen i  Kvibergs Park som försenats på grund av geotekniska 
förhållanden samt Slottsskogshallen (gäller inte den nedbrunna hallen utan den 
nya) där lokaliseringsutredning ej är påbörjat. Reinvesteringarna överskred budget 
för året men anpassas under investeringsperioden. 

Nyinvesteringar; Avvikelse om 223 mnkr avser i huvudsak tillfällig arena i 
Frihamnen som beslutats att inte byggas, sporthall i Kvibergs Park är försenad på 
grund av geotekniska förhållanden, ny ridanläggning kräver fortsatt utredning och 
sporthall i Masthugget är försenad på grund av arkeologi och ny arkitekt-
upphandling. Kostnader för skyfallshantering, markförhållanden, kostnadskrävande 
grundläggning och solceller har endast uppkommit i mindre omfattning 
och förskjuts inom planperioden. 

Årets utfall påverkar planperiodens samlade budget på så sätt att en av tre 
sporthallar som ej är geografiskt bestämda bedöms inte genomföras. 

Redovisning per område 

Investeringsområde, mnkr Bokslut 2021 Budget 2021 

 Utgifter Inkomster Utgifter Inkomster 

Reinvesteringar 52  43  

Idrottshallar 23  151  

Isanläggningar 62  93  

Sim- och badanläggningar 13  11  

Bollplaner 23  26  

Idrottsområden 51  16  

Övriga investeringar 67  227  
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Sporthallar  
Sporthall i Kvibergs Park; entreprenad pågår, försenad på grund av geotekniska 
förhållanden 

Sporthall i Masthugget; drivs av p-bolaget, markentreprenad klar, försenad på 
grund av arkeologi och arkitektupphandling 

Tillfällig sporthall i Backa; bygglov erhållet, ersätta nuvarande övertryckshall med 
tak och väggar 

Isanläggningar 
Kviberg Parks ishall; entreprenad pågår, försenad på grund av geotekniska 
förhållanden 

Tak och väggar på Ruddalens bandybana; entreprenad pågår 

Ombyggnad Skrinnarhall Ruddalen; entreprenör upphandlad, arbetet påbörjas Q1 
2022 

Sim- och badanläggningar 

Nybyggnad bad Kortedala; förstudie pågår, rivning påbörjas av ishall i 
Kortedala när ishallen i Kvibergs Park står klar 

Ersättning av Askims simhall; förstudie pågår   

Bollplaner 

Byte konstgräs; 
Apelsinplan, Tuvevallen, Gunnared och Sälefjordsvallen, arbetet fick stoppas 
tillfälligt på grund av kallt väder, färdigställs våren 2022 

Färjenäs projektering klar  

Nytt konstgräs; 
Kortedalavallen färdigställd 

Gårdsten förprojektering pågår  

Bergum projektering klar   

Idrottsområden 
Slottsskogsvallen; entréområdet färdigställt 

Heden; dansbana och aktivitetsyta på tidigare isbana, skjuts i tid på grund av 
utredning centralbad på Heden 

Kvibergs Park; temalekplats och träningsplattform, upphandling av entreprenad 
pågår 

Vättlefjälls motionscentrum; klart, inväntar slutbesked 

Utvändiga aktiva utemiljöer: Aktiva uterum i Biskopsgården, Länsmansgården, 
Tynnered och Bergsjön liksom Ruddalens discgolfbana färdigställda 

Övriga investeringar 
Björlandavallen; entreprenad i slutskede 

Markanläggningar; Ruddalen, Kviberg pågår 

Här ingår också ridsport samt kostnader för skyfallshantering, markförhållanden, 
kostnadskrävande grundläggning, solceller med mera. Nyttjas enbart då specifikt 
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behov uppstår.  

Reinvesteringar 

Reinvesteringar redovisas inte i detalj, pågår enligt årlig planering. 

3.2.3 Uppföljning av kommuncentrala poster som hanteras 
genom beslut av andra nämnder 

Kommuncentral post (tkr) Utfall Budgeterat 
belopp Avvikelse 

Enkelt avhjälpta hinder 2021 258 500  

Klimatväxling 2021 enligt kostnader 2019 - 80  - 80 

3.2.4 Uppföljning av erhållna statsbidrag 

Specialdestinerat/riktat 
statsbidrag 

Erhållen ersättning 
och/eller uppbokad 
fordran avseende 

2021 (tkr) 

Speckod 
(obligatoriskt 

från 2021) 
Bidragsgivare 

(tex Skolverket) 

Ersättning för sjuklönekostnader 
- covid 19 862 9B70 Försäkringskassan 

Lovverksamhet barn och unga 
6-15 år  

871 9052 Socialstyrelsen 

3.3 Värdering av eget kapital 
Idrotts- och föreningsnämnden har enligt Göteborgs Stads gällande regelverk 
nästan maximalt avsatta medel för eget kapital om 25 mnkr. Nämndens rätt att 
använda eget kapital utgår från kommunens samlade aktuella ekonomiska 
förutsättningar och värderas normalt årligen i samband med kommunfullmäktiges 
budgetbeslut. 

De främsta riskområdena för förvaltningen bedöms vara: taxor/avgifter, yttre 
åverkan på anläggningar, samt förgäveskostnader om större investeringsprojekt ej 
blir realiserade samt borgensåtaganden. De enskilda riskerna totalt sett bedöms 
överstiga taket för det egna kapitalet om 25 mnkr, men det är osannolikt att 
samtliga risker skulle inträffa samtidigt. 

Riskerna inom förvaltningen bedöms vara större i och med covid-19, då de största 
identifierade riskerna gäller borgensåtaganden samt taxor/avgifter. Under 2021 
minskade intäkterna med - 15,1 mnkr till följd av utebliven verksamhet i 
förvaltningens anläggningar samt cuper. Risken finns att föreningar med borgen 
inte kommer att kunna sköta sina bankförpliktelser som en effekt av att inte kunna 
bedriva sin verksamhet till följd av pandemin. Risken för yttre åverkan så som 
bränder, skadegörelse samt driftstörningar i form av extrem väderlek och tekniska 
haverier sker med jämna mellanrum. Ekonomiska följdverkningar som 
intäktsbortfall och kostnader för övertalig personal regleras inte av försäkring. Om 
flera händelser av detta slag inträffar under ett år kan det tydligt påverka nämndens 
resultat. Risken för förgäveskostnader i avbrutna investeringsprojekt kan komma 
att påverka resultatet ett visst år om investeringsinitiativet hunnit upparbeta 
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utgifter. Utredningskostnader i tidiga skeden går ej att undvika och är många 
gånger en förutsättning för beslut om investeringen ska genomföras eller ej, en risk 
värd att beakta i stora projekt likt nytt centralbad. 

Förvaltningen har övervägt storleken på det egna kapitalet och finner ingen 
anledning till att ha en annan högsta nivå än 25 mnkr, utifrån de risker 
förvaltningen har i dagsläget. Till följd av årets resultat föreslås att det egna 
kapitalet ökas på med 123 tkr och hamna på 24 810 tkr. 

3.4 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag 

3.4.1 Utvärdering av system för styrning, uppföljning och 
kontroll 
Enligt Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska alla 
nämnder årligen utvärdera sitt system för styrning, uppföljning och kontroll, samt 
lämna en bedömning om systemet fungerar tillräckligt väl. 

I utvärderingen av systemet identifierades inga allvarliga brister. De allra flesta 
delar bedöms vara tillräckligt effektiva, även om ständigt arbete krävs för att nivån 
ska kunna bibehållas och utvecklas. 

Förvaltningens främsta styrka bedöms vara den riskbaserade styrningen, där 
förvaltningen nu har ett systematiskt arbetssätt för att fånga upp och analysera 
risker, att arbeta för att minska risker, samt att följa upp att beslutade åtgärder 
fungerar tillfredsställande. 

Ett tydligt förbättringsbehov bedöms bara finnas på ett område, nämligen 
organisationskultur. Det är ett område som bedömdes utgöra ett förbättringsområde 
även förra året. Ett aktivt arbete pågår och utvecklingen bedöms gå åt rätt håll, men 
behöver hållas i ett tag till innan det kan anses vara på en tillräckligt god nivå. 
Bristen handlar främst om att överenskomna arbetssätt inte alltid följs, främst i 
samarbete mellan förvaltningens avdelningar. Samarbetet mellan avdelningarna 
fungerar allt bättre, men framförallt stödfunktionerna upplever att man inte alltid 
håller sig till överenskomna arbetsformer. Förvaltningen jobbar med att 
implementera ett tillitsbaserat arbetssätt, samt med att utveckla beställar-
utförarmodellen, vilket tar omhand stora delar av denna problematik. 

Förra året bedömdes förvaltningen ha ytterligare ett förbättringsområde, nämligen 
att hålla en stringent linje i planering, genomförande och uppföljning och att alltid 
påbörja en ny cykel med slutsatser och lärdomar från perioden innan. Detta är 
någonting som förvaltningen jobbat med att förbättra under året, främst genom att 
vidareutveckla den interna beställar-utförarmodellen, och detta område anses nu 
fungera tillräckligt väl. 

Sammanfattningsvis är bedömningen att förvaltningens system för styrning, 
uppföljning och kontroll fungerar tillräckligt effektivt, även om ett kontinuerligt 
arbete krävs för att bibehålla detta. 
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3.4.2 Brukar-/kundorienterad kvalitetsledning 
Föreningsenkät 
Hösten 2021 genomfördes en enkät till föreningslivet i Göteborg. Av 1 254 
föreningar svarade endast nio procent. Förvaltningen är väl medveten om att 
den låga svarsfrekvensen inte gör det möjligt att dra generella slutsatser utifrån 
resultaten. Förvaltningen har ändå gjort bedömningen att resultaten kan ge 
värdefulla indikationer på vad föreningarna tycker att förvaltningen bör prioritera 
för att bibehålla eller öka kvalitetsnivån. Enkäten har delats in i områdena "bokning 
& evenemang" och "föreningsbidrag & stöd". 

Kunderna har givit området bokning & evenemang 62 i NKI-värde (Nöjd-Kund-
Index). De delar/faktorer som fått högst betyg är bemötande, samt att kundernas 
ärenden oftast löses vid kontakt med enheten. Det är också dessa två områden som 
påverkar nöjdheten mest. För att öka tillgängligheten och för att kunna lösa ännu 
fler av kundernas ärenden snabbt och effektivt har förvaltningen infört en så kallad 
svarsgrupp som centraliserat svarar på ett mycket stort antal telefonsamtal och 
frågor till verksamheten. Denna nyordning har slagit väl ut. Rutiner och arbetssätt 
kommer att förfinas ytterligare under 2022. 

Området föreningsbidrag & stöd har av kunderna fått ett NKI-värde på 71. 
Enkätsvaren visar att det viktigaste för kunderna är att beslut motiveras väl, samt 
att de får svar på sina frågor. Enheten får relativt goda betyg inom dessa båda 
områden, i synnerhet när det gäller att kunderna får svar på sina frågor. Det är 
genom att jobba med dessa områden som enheten har störst potential att förbättra 
nöjdheten.  

Medelvärdet för de båda områdena/enheterna 2021 gällande NKI är 67. Vid 
tidigare enkäter har NKI inte tillämpats, varför jämförelser över tid inte kan göras. 
Förvaltningen kommer att ta hänsyn till de utvecklingsområden som framkommit i 
enkäten i samband med planering och implementering av nytt verksamhetssystem. 
Kvalitetsförbättringar pågår genom ökad dialog med specialidrottsförbund och 
föreningar både vad gäller bidrag, stöd, bokning och evenemang. 

Enkätundersökning om pandemins effekter på föreningslivet 
I maj 2021 genomförde förvaltningen en enkät om pandemins effekter på 
föreningslivet. Av de 620 föreningar som fått enkäten valde 118 att 
besvara den. Enkätresultatet är överlag positivt. Det är endast 11 föreningar som 
angivit att de redovisat ett negativt ekonomiskt resultat per 2020-12-31. En stor 
andel av föreningarna (65 procent) anger att det extra ekonomiska stöd som 
politiska beslut bidragit till har varit betydelsefullt och tillräckligt. Ett 
antal pensionärsföreningar lyfter fram problematiken med att de fasta kostnaderna 
består trots att de inte kunnat bedriva några aktiviteter under en väldigt lång period.  

Enkäten visar också på att det finns en generell oro, som är särskilt påtaglig bland 
pensionärsföreningarna, över att inte kunna locka tillbaka medlemmar efter 
pandemin. En intressant iakttagelse är att fotbollsföreningarna trots pandemin 
har ökat sin verksamhet med några procent. Detta exempel belyser att pandemin 
slagit väldigt olika beroende på målgrupp och typ av verksamhet. 

Enkäter - besökare på anläggningar 
Det har varit en utmaning att genomföra undersökningar enligt plan under 2021. På 
grund av pandemin ställde förvaltningen in flera undersökningar, och de 
som genomfördes under hösten fick överlag lägre svarsfrekvens än tidigare år. 
Förvaltningens fokus har ändå varit att få ett underlag för jämförelse med 2019 
inom ett antal verksamheter när det gäller nöjdhet med service och bemötande, städ 
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och trygghet. Förvaltningen har även frågat badbesökare om vad som är viktigast 
för att de ska vara nöjda med sitt besök. Metoden har varit att fråga genom digitala 
och enkla enkäter med få frågor på plats. Överlag får förvaltningen mycket positiva 
resultat, även om det varierar mellan de olika anläggningarna. Och trots en låg 
svarsfrekvens kan resultaten ändå leda till ökad kunskap, såsom att många som 
tränar på ett utegym upplever att anläggningen bidrar till ökad trygghet i området. 

Enkät om upplevelse av konstgräsplaners alternativa infill 
En särskild enkät genomfördes mellan april och augusti för att ta reda på 
föreningars uppfattning kring de alternativa underlag (sand, kork och lignin) som 
förvaltningen testar på konstgräsplaner. 269 svar registrerades. Det finns ett visst 
missnöje med alternativen som testas, samtidigt som många är införstådda med och 
positiva till att miljöfokus är viktigt. Resultatet av enkäten har kommunicerats med 
förbund och föreningar.  

3.4.3 Uppföljning av implementering av program för full 
delaktighet 
Idrotts- och föreningsnämnden informerades om förvaltningens arbete utifrån 
Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med 
funktionsnedsättning vid nämndmötet 2021-12-21. Bland annat informerades 
nämnden om de övergripande målen och strategierna, samt identifierade områden 
som idrotts- och föreningsförvaltningen aktivt arbetar med. 

3.4.4 Övriga beslut och/eller uppdrag 
Förutsättningar och konsekvenser vid införande av hyresmodellen 

Syftet med att införa hyresmodellen är: 

• Att skapa likvärdighet i hyressättning för stadens lokaler riktade till kultur- 
och föreningslivet. Skapa långsiktiga förutsättningar för kultur- och 
föreningslivet genom en modell där hyran inte förändras över tid (bortsett 
från uppräkning).  

• Tillgängliggöra fler lokaler för kultur- och föreningslivet. 
• Öka samnyttjandet genom att idrotts- och föreningsförvaltningen får 

överblick över stadens lokalbestånd riktat till kultur- och föreningslivet. 
Genom att förvaltningen får en samlad bild över kultur- och föreningslivets 
lokalbehov kommer lokaler i staden att kunna nyttjas effektivare. 

Under hösten 2021 har förvaltningen informerat berörda nämnder och styrelser om 
konsekvenser och processer som har att göra med hyresmodellen 

Ett avtal beträffande hyresmodellen har tagits fram tillsammans med berörda 
förvaltningar och bolag. Arbetet med att föra över avtal till modellen påbörjas 
under första halvåret 2022. 

Det avtal som tagits fram är ett förvaltnings- och förmedlingsavtal, vilket innebär 
att idrotts- och föreningsförvaltningen tecknar hyresavtal för lokaler inom 
hyresmodellen med fullmakt från fastighetsägaren samt därefter administrerar 
hyror och ansvarar för hyresrelaterade frågor samt uppföljning av hyresgäst. 

Avtalet innebär att idrotts- och föreningsnämnden åtar sig det ekonomiska ansvaret 
för eventuella obetalda hyror. Övriga ekonomiska åtaganden ligger kvar hos 
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fastighetsägaren. 

Cirka 240 hyresgäster berörs av hyresmodellen. Hyresgästerna kommer erbjudas 
att gå in i modellen utifrån löptiden på nuvarande avtal. Under hyresmodellens 
första år kommer fokus att ligga på implementering av rutiner och arbetssätt. 
Målsättningen är att hyresmodellen ska vara fullt implementerad inom tre år. 

Enligt den senaste beräkningen innebär hyresmodellen att omkring två tredjedelar 
av föreningarna med koppling till idrotts- och föreningsförvaltningen får en 
hyreshöjning. Konsekvenserna av införandet av modellen varierar mellan 
föreningarna. 

Uppföljning 

Nya beräkningar kommer att tas fram inom kort och konsekvenserna av 
hyresmodellen kommer kontinuerligt att följas upp. Hyresmodellens parter är 
överens om att avtal, rutiner och arbetssätt behöver utvärderas kontinuerligt samt 
revideras vid behov. 

Det finns en kontinuerlig kommunikation med berörda hyresgäster angående deras 
nya avtal och hur övergången till modellen kan komma att se ut. Idrotts- och 
föreningsförvaltningen för även dialog med bidragsgivande förvaltningar om vilka 
konsekvenser hyresmodellen får för kultur- och föreningslivet. 
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4 Bokslut 

4.1 Sammanfattande analys 
Nämnden gör i det närmaste ett nollresultat (+123 tkr) vilket med årets utmaningar 
är resultatmässigt väl genomfört år. Det har varit en osäkerhet i hela organisationen 
kring de effekter som kommer i pandemins spår. Det stora intäktsbortfallet till följd 
av detta och när, eller om och i vilken takt intäkterna i verksamheterna återhämtar 
sig. Samtidigt har kostnaderna i verksamheterna varit lägre av samma orsak. 
Personalkostnaderna har varit lägre på grund av att timvikarier inte använts i 
samma frekvens som tidigare, vakanta tjänster har varit vakanta längre tid än de 
hade varit under ett ordinarie verksamhetsår. Förvaltningen kunde tidigt se att ett 
överskott på helåret skulle finnas. Åtgärder i form av insatser av karaktären 
engångsinsatser och ej ramhöjande insatser i våra verksamheter som kunde göras 
och som då inte skulle behöva göras nästkommande år som till exempel underhåll 
av våra fastigheter. 

Inför 2021 kom en uppmaning att följa RKR:s rekommendation kring att bland 
annat saneringskostnader ska belasta resultaträkningen istället för 
investeringsprojekten. Under sommaren har saneringskostnader för Kvibergs Park 
blivit väldigt omfattande och uppgår långt över den beräknade kostnaden i 
projektet. I samband med att verksamheterna öppnat upp och kostnader och 
intäkter inte gått ihop mer (dragspelet) än vad de har gjort började förvaltningen se 
över andra sätt att hantera överskottet. På grund av detta överskott, att intäkter och 
kostnader inte gått ihop i samma takt har det gett ett utrymme att hantera 
saneringskostnader enligt rekommendationen från RKR. Under hösten har 
samtidigt priset på materialet gått upp med i vissa fall 30 procent. I och med att 
saneringskostnaderna nu är överförda att belasta resultatet finns nu ett utrymme 
kring investeringen att till viss del möta de ökade priserna som annars hade varit 
svårt att hantera. 

4.2 Resultaträkning 

Resultaträkning Utfall Jan -
 Dec 2021 

Budget 
Jan - Dec 

2021 

Avv utf- 
budget 

ack 

Budget 
helår 2021 

Prognos 
helår 2021 

Utfall helår 
2020 

Utfall helår 
2019 

Taxor och avgifter 52 265 77 628 -25 363 77 628 52 495 64 819 89 978 

Hyror och arrenden 45 498 45 665 -167 45 665 45 669 48 526 45 331 

Bidrag 9 099 3 300 5 799 3 300 4 646 11 770 4 602 

Försäljning av 
verksamhet och 
konsulttjänster 

5 969 925 5 044 925 4 268 3 189 5 861 

Försäljningsintäkter 501 947 -446 947 399 808 1 189 

Verksamhetens 
intäkter 

113 331 128 465 -15 133 128 465 107 477 129 113 146 961 
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Resultaträkning Utfall Jan -
 Dec 2021 

Budget 
Jan - Dec 

2021 

Avv utf- 
budget 

ack 

Budget 
helår 2021 

Prognos 
helår 2021 

Utfall helår 
2020 

Utfall helår 
2019 

Personalkostnader -181 812 -197 577 15 766 -197 577 -182 274 -178 263 -183 762 

Lämnade bidrag -129 675 -140 200 10 525 -140 200 -128 631 -155 477 -94 892 

Köp av 
huvudverksamhet 

-13 312 -16 045 2 733 -16 045 -13 252 -14 551 -13 780 

Lokal- och markhyror -80 214 -84 233 4 019 -84 233 -80 354 -84 407 -82 515 

Fastighetskostnader 
och 
fastighetsentreprenader 

-63 037 -40 973 -22 063 -40 973 -36 271 -42 738 -40 101 

Bränsle, energi och 
vatten 

-29 586 -30 954 1 368 -30 954 -29 788 -29 352 -31 442 

Kostnader för 
transportmedel 

-5 695 -5 772 78 -5 772 -5 585 -5 639 -5 664 

Köp av entreprenad och 
tjänster 

-23 598 -34 179 10 581 -34 179 -47 463 -24 160 -27 574 

Övriga 
verksamhetskostnader 
diverse 

-48 947 -45 024 -3 923 -45 024 -46 062 -47 938 -51 407 

Förlust 
anläggningstillgångar 

     0  

Övriga 
verksamhetskostnader 

-394 063 -397 380 3 317 -397 380 -387 406 -404 262 -347 376 

Verksamhetens 
kostnader 

-575 875 -594 958 19 083 -594 958 -569 680 -582 525 -531 138 

Avskrivningar -61 109 -58 761 -2 348 -58 761 -60 143 -56 279 -55 615 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-523 652 -525 254 1 602 -525 254 -522 346 -509 692 -439 792 

Kommunbidrag 534 630 534 630 0 534 630 534 630 521 700 457 360 

Kommuninterna bidrag 420 500 -80 500 420   

Generella statsbidrag 
och utjämning 

535 050 535 130 -80 535 130 535 050 521 700 457 360 

Verksamhetens 
resultat 

11 398 9 876 1 522 9 876 12 705 12 008 17 568 

Finansiella intäkter 8  8  5 9 13 

Finansiella kostnader -11 282 -9 876 -1 406 -9 876 -11 309 -12 330 -11 793 

Resultat efter finansiella 
poster 

123 0 123 0 1 400 -313 5 788 

Resultat 123 0 123 0 1 400 -313 5 788 
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4.3 Balansräkning 
Kontogrupp IB 2021 Utfall Jan - Dec 

2021 UB  Dec 2021 

Verksamhetsfastigheter 663 899 29 150 693 049 

Publika fastigheter 184 102 82 616 266 719 

Pågående ny- till- och ombyggnad 149 710 120 373 270 083 

Summa Mark, byggnader och 
tekniska anläggningar 

997 712 232 139 1 229 851 

Maskiner 7 570 -2 343 5 228 

Inventarier 499 355 854 

Bilar och transportmedel 0  0 

Summa Maskiner och inventarier 8 070 -1 988 6 082 

Summa Anläggningstillgångar 1 005 781 230 151 1 235 933 

Kundfordringar 6 204 5 236 11 439 

Avräkning kundinbetalningar 0 0 0 

Värdereglering kundfordringar -557 298 -259 

Fordringar hos anställda 64 0 63 

Ankomstregistrerade 
leverantörsfakturor 

12 237 -8 978 3 259 

Fordringar för statliga bidrag och 
kostnadsersättningar 

85 -85 0 

Andra kortfristiga fordringar 492 952 1 444 

Kommunkonto -966 219 -201 332 -1 167 551 

Ingående moms  0 0 

Beräknad ingående moms 0 0 0 

Fordran moms, redovisningskonto 14 252 5 892 20 144 

Förutbetalda kostnader 14 721 164 14 885 

Upplupna intäkter 299 422 721 

Summa Fordringar -918 424 -197 431 -1 115 855 

Bank 8  8 

Checkkonto 25 775 -2 740 23 035 

Summa Kassa och bank 25 782 -2 740 23 042 

Summa Omsättningstillgångar -892 641 -200 171 -1 092 812 

Summa Tillgångar 113 140 29 980 143 120 

Årets resultat  -123 -123 

Summa Årets resultat  -123 -123 

Eget kapital, ingående värde -24 687  -24 687 

Summa Övrigt eget kapital -24 687  -24 687 

Summa Eget kapital -24 687 -123 -24 810 

Leverantörsskulder -59 796 -27 040 -86 835 

Utgående moms 25%  0 0 
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Kontogrupp IB 2021 Utfall Jan - Dec 
2021 UB  Dec 2021 

Utgående moms 12%  0 0 

Beräknad utgående moms 0 0 0 

Moms redovisningskonto -105 -195 -301 

Övriga löneavdrag  0 0 

Skulder statsbidrag och avgifter, 
skatter 

-186 186 0 

Övriga kortfristiga skulder -2 755 2 732 -23 

Övriga kortfristiga skulder 
avräkning 

 0 0 

Upplupna löner -2 473 1 075 -1 398 

Upplupna semesterlöner -7 964 -378 -8 342 

Upplupna sociala avgifter -4 148 357 -3 791 

Övriga interimsskulder -11 027 -6 595 -17 621 

Summa Kortfristiga skulder -88 453 -29 857 -118 310 

Summa Skulder -88 453 -29 857 -118 310 

Summa Eget kapital, 
avsättningar och skulder 

-113 140 -29 980 -143 120 

Summa Balansräkning 0 0 0 

  



 
Årsrapport 2021  27 (38) 
Idrotts- och föreningsnämnden  
  

5 Styrinformation till nämnden 

5.1 Lån med kommunal borgen 
Föreningar kan få kommunal borgen för lån till byggprojekt avseende egna eller 
långtidsförhyrda anläggningar. Föreningen betalar löpande ränta och amortering. 
Kommunal borgen medges inte för mer än högst 75 procent av byggprojektets 
kostnad. Idrotts- och föreningsnämndens mandat att bevilja kommunal borgen är 
begränsat till totalt max 300 miljoner kronor (KF; Handling 2021 nr 221). 

Förvaltningen har i närtid kontaktats av ett antal föreningar och organisationer som 
planerar för att genomföra större byggprojekt. Om dessa förverkligas innebär det 
att avståndet till maxgränsen på 300 miljoner kronor krymper väsentligt. 

Under 2021 har föreningar med kommunal borgen givits möjlighet till 
amorteringsfrihet med tanke på den speciella situation som coronapandemin 
inneburit. Det är endast ett fåtal föreningar som nyttjat den möjligheten. 

  
  Förening Skuld per 31/12 2021 Summa beviljade lån Längst till och med 
1 Göteborgs Beachvolley Club 32 110 719 42 000 000 2046-09-16 
2 Högsbo Basket 14 156 077 23 000 000 2045-04-30 
3 Göteborgs Kungliga Segelsällskap 12 841 000 16 500 000 2058-12-30 
4 Göteborgs Lawntennisklubb 10 562 500 13 000 000 2038-03-31 
5 Lindås IBK 10 388 126 13 200 000 2039-07-01 
6 Påvelund TBK 9 790 516 16 300 000 2039-10-31 
7 S:t Gabriel Ungdomsförening 8 240 550 12 000 000 2034-11-30 
8 Billdals Ridklubb 7 623 979 22 611 000 2050-08-31 
9 Lerjedalens GK 6 423 443 10 000 000 2038-10-30 
10 Clarebergs Ridklubb 5 353 645 7 400 000 2036-12-31 
11 Torslandaidrott 4 623 850 7 600 000 2039-01-31 
12 Göteborgs Fältrittklubb 4 368 258 11 275 000 2039-08-31 
13 IF Väster 3 670 692 8 450 000 2040-03-31 
14 Gunnilse IS 2 652 675 6 600 000 2026-12-31 
15 Göteborgs Atlet- och Idrottssällskap 2 587 670 2 700 000 2030-05-15 
16 Utsiktens BK 2 568 555 3 700 000 2032-12-15 
17 Bergums IF 2 453 551 3 650 000 2028-09-30 
18 Brottkärrs TK 2 439 131 5 900 000 2033-09-30 
19 Älvsborg FF 2 254 110 5 350 000 2038-03-31 
20 Askims Bangolfklubb 1 614 197 6 200 000 2034-05-31 
21 Torslanda Ridklubb 1 500 500 3 800 000 2030-06-30 
22 Askims IK 1 290 625 2 450 000 2036-12-31 
23 Hovås Billdal IF 1 283 100 3 600 000 2040-01-30 
24 Torslanda Golfklubb 1 100 000 1 600 000 2032-11-15 
25 Fit4fight Gym IF 1 017 506 1 100 000 2042-06-11 
26 Näsets SK 964 179 3 300 000 2028-06-10 
27 Croatia/Katarina Zrinski IoKF 937 599 2 700 000 2028-06-30 
28 Askims Badminton Club 917 500 4 900 000 2034-07-31 
29 Hisingsbacka FC 892 500 1 800 000 2032-10-30 
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30 V Frölunda IF 872 599 5 300 000 2036-07-30 
31 IK Zenith 864 806 2 000 000 2030-09-30 
32 Göteborgs Badmintonförbund 675 000 1 500 000 2030-12-31 
33 Askims Bordtennisklubb 652 160 1 000 000 2025-04-30 
34 Kortedala IF 631 200 2 500 000 2030-01-27 
35 Guldhedens IK 526 250 650 000 2030-03-30 
36 Skonaren Ingo 509 522 2 700 000 2023-02-28 
37 IF Warta 400 000 400 000 2031-12-31 
38 Riai Aikido Dojo Club 364 070 800 000 2030-01-31 
39 Göteborgs hästsportklubb 347 875 555 000 2037-09-30 
40 Vestur Islandshästförening 327 520 600 000 2030-10-30 
41 Torslanda IK 310 822 800 000 2038-12-31 
42 Långeberga Ridklubb 300 000 3 900 000 2023-08-01 
43 Göteborgs Handikappridklubb 274 671 700 000 2033-09-30 
44 Unga Örnar Väst 247 870 350 000 2035-12-30 
45 Kungsladugårds BK 220 811 1 000 000 2036-06-30 
46 Lejon Taekwondo Klubb 217 599 600 000 2029-02-10 
47 Göteborgs Curlingklubb 215 000 2 815 000 2022-05-08 
48 Assyriska BK 212 500 500 000 2030-05-15 
49 Tuve Tigers Bangolfklubb 206 250 250 000 2040-03-15 
50 Angered MBIK 162 712 600 000 2027-08-28 
51 Bosna IF 114 776 450 000 2026-12-31 
52 Långedrags Boule 91 804 250 000 2030-02-28 
53 Göteborgs Pistolskytteklubb 40 625 650 000 2023-06-30 
          
  SUMMA: 165 413 195 293 556 000   
          

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

1 Angereds MBIK   568 000 2024-11-30 
2 Brottkär Tennisklubb   400 000 2024-06-22 
3 Hjuviks Båtklubb   500 000 2024-06-22 
  SUMMA   1 468 000   

5.2 Miljöarbete 
2021 blev ett fortsatt udda år med begränsningar 
Förvaltningen gör framsteg gällande klimat och miljö. Statistiken är emellertid 
delvis missvisande då coronapandemin påverkat verksamheterna rejält 2020 samt 
2021. Aktiva framsteg sker främst kring konstgräsplaner gällande mikroplaster och 
klimat, men ännu saknas hållbara lösningar som lever upp till utövarnas krav under 
vinterhalvåret. 

Energi 
Förvaltningen har fasat ut eldningsolja och köper enbart fossilfri energi. Under året 
producerades 130 MWh på solcellsanläggningar, vilket utgör en halv procent av 
förvaltningens totala energiförbrukning, som var 23.300 MWh, (motsvarar 1.150 
normalvillors energiförbrukning).  

Energiförbrukningen blev 14 procent lägre jämfört med innan covid-19, framförallt 
beroende på nedstängda verksamheter, att Ruddalens isar byggs om, samt att 
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många har arbetat hemifrån.  

 
En energistrategi är framtagen med målsättningar gällande energieffektivisering 
och mer solcellsproduktion. Ansvaret för energikostnader flyttas 2022 över från 
ekonomiavdelningen till respektive anläggning. I september började Lärjehallen 
producera solcellsel. 

 

ej normalårskorrigerat   Corona Corona 

Energiförbrukning 
(MWh) 2018 2019 2020 2021 

Eldningsolja samt fossil 
gas 

80 60 50 0 

El (förnybar) 19 210 19 210 17 930 16 280 

Värme (fjärrvärme) 7 260 7 670 6 430 6 950 

Gas (biogas helt 2020) 330 140 90 60 

Summering (MWh) 26 880 27 080 24 500 23 290 

Inköp och avfall 
Inköp och avfall har stor klimat- och miljöbelastning i alla led. Det miljövänligaste 
är att minska mängden avfall genom att se över inköp och hitta mer cirkulära 
lösningar. 

Avfallet har minskat och mer källsorteras. Mer än hälften bränns och blir energi, en 
tredjedel återvinns, en procent utgörs av farligt avfall och ännu mindre är 
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matavfall. En relativt stor del eftersorteras. 

 
Konstgräs, mikroplast och avfall 
Konstgräsplaner bidrar inte bara till stor spridning av mikroplast, (cirka 550 kg per 
plan och år), utan har även en kort livslängd (5-10 år) och genererar stora mängder 
fossilt avfall som få vill ta hand om. 

Idrotts- och föreningsförvaltningen har de senaste åren lyckats ersätta 17 av 
förvaltningens 47 konstgräsplaner med alternativ till jungfrulig fossilt 
gummigranulat. Därmed har förvaltningen undvikit att köpa in 1.000 ton 
gummigranulat och kommer därmed minska fossilt avfall som bidrar med 
klimatutsläpp. Dessutom bidrar detta till att årligen minska spridning av 
uppskattningsvis 4-9 ton mikroplast som annars skulle hamnat i vatten och mark. 

 
Övrigt 

• Ett förvaltningsövergripande miljöledningssystem för förvaltningen har 
införts och reviderats av miljöförvaltningen. 

• Två tredjedelar av förvaltningens 56 fordon är fossilfria (biogas, HVO 100 
eller rena elbilar). 

• Förvaltningen har beviljats 560 000 kronor från stadens gemensamma 
klimatväxlingsfond som delfinansiering för att få upp laddstolpar för 
elektrifiering av fordon. 

• En ny nod för Styr & Ställ har gjorts vid 
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Lundbybadet/Rambergsrinken/Bravida Arena. 

• Från 2022 är staden KRAN-märkt för att undvika transporter av flaskvatten 
och hantering av dess avfall. 

• Reklamutskick till förvaltningen kommer stoppas centralt inom staden från 
slutet av 2021. 

• Förvaltningen har cirka 90 kemiska produkter med utfasningsämnen. 

• Förvaltningen använder byggvarubedömningen vid byggnation och val av 
byggmaterial. 

5.3 Uppföljning av arbetsmiljömålen 
Förvaltningens övergripande mål för arbetsmiljöarbetet togs fram 2017 i enlighet 
med de krav som ställs i AFS 2015:4 "Organisatorisk och social arbetsmiljö". 
Varje år arbetar förvaltningen med aktiviteter för att uppnå målen. Under 2021 har 
verksamheterna arbetat med arbetsmiljömålen på respektive avdelning/enhet för att 
ta fram lokala arbetsmiljömål. Detta arbete fortsätter under 2022. 

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

Arbetsmiljö och hälsa 
Delmål 1: Vi identifierar orsaken till sjukfrånvaro och agerar utifrån det 

Cheferna har vid upprepad korttidssjukfrånvaro genomfört samtal med 
medarbetaren kring ohälsa vilket gör att de i ett tidigt skede uppmärksammar behov 
av åtgärd. Vid längre sjukfrånvaro ger HR vid behov cheferna stöd i deras arbete 
med rehabilitering. 

Delmål 2: Vi har en säker arbetsplats där tillbud och olyckor förebyggs, anmäls, 
utreds och åtgärdas 

Antalet anmälda tillbud och arbetsskador har ökat från 159 till 165 st under året. 
Glädjande nog ser vi en minskning i orsak Hög arbetsbelastning och även anmälan 
om fallolyckor har minskat. 

Under 2021 ser vi en minskning av anmälningar avseende otillåten påverkan. Det 
arbete kring hot och våld som förvaltningen jobbat med under året antas ha gett 
god effekt. 

Organisatorisk arbetsmiljö 
Delmål 3: 

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

Förvaltningen har i chefsforum lagt fokus på kommunikativt ledarskap som 
uppföljning på tidigare utvecklingsinsatser inom utvecklande ledarskap. 

Delmål 4: 

Vi vet vem vi är till för och varje medarbetare har god kännedom om sitt eget och 
förvaltningens uppdrag, roll och ansvar. 
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Förvaltningen följer löpande upp området genom medarbetarenkäten och 
pulsverktyget &frankly. Resultaten ger enheterna ytterligare verktyg för att jobba 
med och analysera resultaten för att kunna ta fram lämpliga aktiviteter för ökad 
kännedom om uppdrag, roller och ansvar. 

Social arbetsmiljö 
Delmål 5: 

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

Med baskunskap i tillitsbaserat ledarskap från föregående år och satsningen i 
förvaltningen med Schysst arbetsplats har verksamheterna och cheferna fått 
ytterligare kunskap i hur vi alla bidrar till en god arbetsplats. 

Delmål 6: 

Det råder nolltolerans och vi ska arbeta förebyggande, agera på och hantera 
kränkande särbehandling, mobbing, trakasserier, diskriminering samt hot och våld 

Förra årets resultat av medarbetarenkäten samt förvaltningens digitala 
temperaturmätning, var att förvaltningen har problem med att medarbetare inte 
upplever sig likvärdigt behandlade, att det finns en sexistisk kultur/jargong, samt 
upplevelser av kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och diskriminering. 
Aktiviteter för förvaltningens medarbetare och chefer har genomförts under året 
med workshops om Schysst arbetsplats där alla jobbade med och fått kunskap kring 
kränkande särbehandling, mobbning och trakasserier. Denna aktivitet följs upp i 
medarbetarenkäten, pulsverktyget och även återkommande i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. 

För att kunna uppnå delmål 6 så har förvaltningen utvecklat det förebyggande 
arbetet gällande hot och våld under 2021. Det finns nu en förvaltningsgemensam 
rutin samt en tydlig anvisning för personsäkerhet. Detta arbete ska följas upp under 
mars månad. 

5.4 Systematisk styrning 
Förvaltningen har valt en modell där den strategiska styrningen av utförande 
verksamheter hålls ihop i en beställarfunktion. Målet är att säkerställa kvalitét, 
långsiktig hållbarhet och måluppfyllelse. Modellen utgör en del av förvaltningens 
systematiska lednings- och styrningsarbete. 

Under året har modellen tidsmässigt synkroniserats med budgetprocessen, dock 
finns mer att göra vad gäller internt samarbete och kunskapsutbyte. Dialoger med 
utföraravdelningarna behöver genomsyras av såväl strategiskt stöd utifrån 
kompetens och helikopterperspektiv men också ha ett uppföljande perspektiv. 

Ytterligare kliv behöver tas vad gäller den systematiska omvärldsbevakningen med 
efterföljande analys och hur denna blir en del av beställaranalys och beställning 
tillsammans med tolkning av de politiska målen och utföraravdelningarnas 
analyser. Hur input från andra relevanta processer på förvaltningen bidrar till 
beställaranalys och beställning behöver tydliggöras och relevanta analyser och 
kunskaper omhändertas. 
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6 Redovisning av nämndens 
uppdrag 

6.1 Redovisning av uppdrag från KS/KF i och 
utanför budget (KF/KS kolumn) 

6.1.1 Budgetuppdrag från KF:s budget 2021 
Status Uppdrag och beskrivning Datum Kommentar 

 Pågående 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. 

2021-01-01 
2021-12-31 

Underlag för analys samt 
förslag till åtgärder är under 
framtagning. 
Återrapportering planeras 
under 2022. 

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

2021-01-01 
2021-12-31 

Stickprovskontroller 
genomförs årligen utifrån 
fastställd rutin. Avvikelse 
våren 2021 på bokningen 
på grund av pandemin. 

 Avslutad 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. 

2021-01-01 
2021-12-31 

Samverkansforum bildat 
med förvaltningen för 
funktionsstöd. Rutiner 
upprättade för dialog med 
Göteborgs 
Parasportsförbund vid 
exempelvis nybyggnation 
och fördelning av tider i 
förvaltningens 
anläggningar. Information 
till IOFN 2021-12-21. 

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

2021-01-01 
2021-12-31 

Kompetenscentrum för 
prestationsidrott är bildat. 
Under 2021 antogs 26 
sökande i ett pilotprojekt 
startat av RF-SISU VGR. 
Uppdraget följer tidsplanen, 
långsiktigt föreslås det 
följas upp inom det 
idrottspolitiska programmet. 
Slutrapport under 2022. 
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Status Uppdrag och beskrivning Datum Kommentar 

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

2021-01-01 
2021-12-31 

Arbetet går enligt plan. 
Programmet tas fram i brett 
deltagande från andra 
förvaltningar, 
förtroendevalda samt 
föreningslivet och andra 
aktörer. Remiss planeras till 
Q2 2022. 

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

2021-01-01 
2021-12-31 

Behov utifrån beståndet i 
Hyresmodellen kommer att 
redovisas till nämnden i 
februari 2022. Fortsatt och 
breddat arbete fortsätter 
2022. 

 Avslutad 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. 
 

2021-01-01 
2021-12-31 

Fortsatta aktiviteter: 
utredning av juridiska 
förutsättningar, samt 
sammanställning av 
resultat av fortsatta dialoger 
med RF-SISU och en 
referensgrupp med 
idrottsföreningar om 
föreningslivets perspektiv 
på privata investeringar i 
idrottsanläggningar. 

6.1.2 Uppdrag till nämnd/styrelse som tilldelats utanför 
budgetbeslut 
Status Uppdrag och beskrivning Datum Kommentar 

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

2020-02-20 
2020-12-31 

Avtal mellan 
fastighetsägarna och IOFF 
är i stort sett klara. 
Lokalförvaltningen är ny 
fastighetsägare i modellen. 
Överföring av lokaler sker 
löpande från och med Q1 
2022, när nuvarande avtal 
löper ut under tre år. 
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Status Uppdrag och beskrivning Datum Kommentar 

 Avslutad 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. 

2020-09-10 
2020-12-31 

Nämndbehandlad 21-03-
23, § 34, diarienummer 
0175/20 

 Pågående Idrotts- och 
föreningsnämnden får i 
uppdrag att omhänderta 
Göteborgs framtida behov av 
utomhusbad i kommande års 
budgetunderlag. 
 
 

2020-09-10 
2020-12-31 

Arbete pågår med att 
strukturera process och 
samband mellan 
analysunderlag, 
lokalbehovsplan och 
investeringsplanering samt 
inhämta kunskap 
avseende medborgarnas 
önskemål och behov. 

 Pågående Stadsdelsnämnderna får i 
uppdrag att, tillsammans med 
idrotts- och 
föreningsnämnden, utreda en 
framtida möjlig organisering 
av utlåning av idrotts- och 
fritidsartiklar i 
stadsområdena. Uppdraget 
övergår till socialnämnderna 
efter årsskiftet 2020/2021. 

2020-12-10 
2021-12-31 

Arbetet pågår gemensamt 
med övriga parter samt 
som eget mål för idrotts- 
och 
föreningsförvaltningens 
möjligheter i anläggningar 
med egen regi. 

 Pågående Nämnder och styrelser får i 
uppdrag att säkerställa att 
stadens alla chefer omfattas 
av ett fungerande 
systematiskt 
arbetsmiljöarbete enligt 
arbetsmiljölagen. 
 
 

2021-08-26 
2021-12-31 

Det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 
inkluderar alla chefer i 
förvaltningen sedan 
tidigare. En kontroll 
kommer att genomföras 
under 2022 att 
systematiken täcker alla 
verksamheter i 
förvaltningen. 

 Avslutad Nämnder och styrelser får i 
uppdrag att säkerställa att det 
finns skyddskommittéer som 
hanterar chefers 
arbetsmiljöfrågor. 

2021-08-26 
2021-12-31 

Förvaltningen har redan en 
fungerande 
skyddskommitté som 
hanterar chefers 
arbetsmiljöfrågor. 
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Status Uppdrag och beskrivning Datum Kommentar 

 Pågående Nämnder och styrelser får i 
uppdrag att säkerställa att 
arbetsplatsträffar (APT) 
genomförs för samtliga 
chefer. 

2021-08-26 
2021-12-31 

Kartläggning genomförs 
över chefers APT och 
genomföranden. 
Aktiviteten kommer att 
fortsätta under 2022. 

 Avslutad Idrott- och föreningsnämnden 
får i uppdrag att, som en del i 
den kompletterade förstudien, 
genomföra en jämförande 
studie med planerade eller 
nyligen uppförda badhus i 
andra kommuner. Studien ska 
innehålla jämförelser och 
tillhörande analys av 
funktioner och kostnader. 

2021-09-16 
2021-12-31 

Nämndbehandlad 2021-
12-21 

 Pågående Idrotts- och 
föreningsnämnden får i 
uppdrag att omhänderta 
intentionerna med en bredd- 
och elitidrottsstrategi inom 
ramen för det idrottspolitiska 
programmet i den mån det 
pågående arbetet saknar 
relevanta aspekter. 
Programmet ska även 
omhänderta åtgärder för att 
minska avhoppen från 
idrottsföreningar bland unga 
över 15 år. 

2021-09-30 
2021-12-31 

Omhändertas inom det 
idrottspolitiska 
programmet. 
Remissförslag planeras till 
Q2 2022. 

 Pågående Idrotts- och 
föreningsnämnden får i 
uppdrag att göra en 
kartläggning av olika 
anläggningars förutsättningar 
att öka kapaciteten för idrott 
på högre nivåer på ett sätt 
som inte sker på bekostnad av 
breddidrottens möjligheter att 
träna och tävla. 

2021-09-30 
2021-12-31 

Pågår enligt plan. Planeras 
återrapporteras under 
2022 

 Ej påbörjad Alla stadens nämnder ges i 
uppdrag att göra samtliga av 
Göteborgs Stads 
nämndhandlingar, undantaget 
sekretesshandlingar, 
presidiehandlingar samt 
interna arbetsmaterial, 
tillgängliga i appen 
Netpublicator när 
handlingarna är färdigställda 
enligt nämnden, för politiska 
sekreterare, kommunalråd i 
kommunstyrelsen samt 
gruppledare i 
kommunfullmäktige i 
Göteborgs Stad. 

2021-11-25 
2021-12-31 

Arbete med uppdraget 
kommer pågå under 2022.  
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Status Uppdrag och beskrivning Datum Kommentar 

 Ej påbörjad Stadens nämnder och 
styrelser får i uppdrag att 
under 2022 genomföra 
förbättringar på de områden 
som brister i linje med svaren 
i enkäten gällande bland annat 
cykelparkeringsmöjligheter 
för anställda. 

2021-12-09 
2022-12-31 

En kartläggning kommer 
att göras under våren för 
att få en helhetsbild av var 
förvaltningen behöver 
förbättra möjligheter till 
säker cykelparkering för 
anställda. 

6.1.3 Övrigt: Hemställan, Anmodan från kommunstyrelsen till 
nämnder/styrelser 
Status Uppdrag och beskrivning Datum Kommentar 

 Avslutad Kommunstyrelsen hemställer till 
idrotts- och föreningsnämnden att 
besluta att utbetalningen av 
aktivitetsbidrag för våren 2021 
baseras på antal aktiviteter och 
närvaroregistreringar som 
respektive förening rapporterade 
in för våren 2019 som lägst i de 
fall föreningar har haft fler 
aktiviteter. 

2020-12-16 
2021-12-31 

Genomfört. 

6.2 Redovisning av nämndens uppdrag, exkl. 
KF/KS 

6.2.1 Uppdrag från nämnden 
Status Uppdrag och beskrivning Datum Kommentar 

 Pågående Yrkande angående 
ombyggnation av tillfällig hall 
vid Skälltorpsskolan 

2020-03-17 
2020-12-31 

Förvaltningen inväntar bygglov 

 Avslutad Yrkanden angående 
kommunala ridanläggningar 
 
 

2020-09-22 
2020-12-31 

Nämndbehandlat 21-04-20, § 
60, diarienummer 0530/20 
Yrkanden angående 
kommunala ridanläggningar, 
från idrotts- och 
föreningsnämnden 2020-09-
22, § 116, och förklarar 
uppdraget fullgjort 

 Pågående Göteborgsförslag 5255 -
 Tillgänglighet i 
Lillhagsparken 
 

2021-03-23 
2021-12-31 

Nämndbehandlat 2021-03-23 
§ 39, diarienummer 0056/21 
Göteborgsförslaget utreds 
vidare för att få bättre underlag 
till beslut. 
2021-05-28 Yttrande 
Göteborgsförslag 5255 från 
Fastighetskontoret 
Ärendet bordlagt i IOFN 21-11-
23 
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Status Uppdrag och beskrivning Datum Kommentar 

 Avslutad Uppdrag till 
förvaltningsdirektör om 
utredning av arvodering för 
unga ledare 

2021-03-23 
2021-12-31 

Nämndbehandlad 2021-08-31, 
Ledarskapsprogram unga 
ledare, diarienr 0096/21 
Förvaltningen breddar och 
utökar nuvarande arbete med 
ledarskapsutbildning utifrån 
uppdraget. 

 Pågående Se över nuvarande driftavtal 
med föreningar 

2020-12-15 
2021-12-31 

Fortsatta aktiviteter: utredning 
av juridiska förutsättningar, 
samt sammanställning av 
resultat av fortsatta dialoger 
med RF-SISU och en 
referensgrupp med 
idrottsföreningar om 
föreningslivets perspektiv på 
privata investeringar i 
idrottsanläggningar. Kommer 
att redovisas till 
presidiet/nämnden under 
hösten 

 Pågående Se över behov av 
omklädningsrum vid 
idrottsplaner 
 

2021-04-20 
2021-12-31 

Översyn färdigställd. 
Information planeras till Q2 
2022. Behov omhändertas om 
möjligt inom ram i 
investeringsbudget. 

 Avslutad Avveckla tystnadskulturen 
och förstärka personalens 
säkerhet 
 

2021-10-27 
2021-12-31 

Handlingar och rutiner är på 
plats. Uppföljning kommer 
göras i mars 2022. 
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Årsrapport 2021 
Förslag till beslut 
1.  Idrotts- och föreningsnämnden godkänner årsrapporten för 2021.  

2.  Idrotts- och föreningsnämnden godkänner förvaltningens bedömning att en rimlig  
     maxnivå för nämndens egna kapital är 25 mnkr.  

Sammanfattning 
Årsrapporten är den sista uppföljningen av verksamhet, personalfrågor, ekonomi med 
mera avseende 2021. Den ger tillsammans med tidigare uppföljningsrapporter en bild av 
året som gått. Årsrapporten tillsammans med bokslutet är den formella årsredovisningen 
och är föremål för revision och ansvarsprövning. Nämndernas och bolagens årsrapporter 
med bokslut utgör även underlag för Göteborgs Stads samlade årsredovisning och bokslut 
för år 2021. 

Idrotts- och föreningsnämnden har ett ingående eget kapital om 24 687 tkr. Då årets 
resultat är 123 tkr, föreslås att det egna kapitalet utökas till 24 810 tkr.  

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension 
I den mån innehållet i rapporten föranleder konsekvenser utifrån dessa dimensioner 
redovisas detta under respektive avsnitt i rapporten.   

Samverkan 
Samverkat i förvaltningsövergripande samverkansgrupp den 4 februari 2022. 

Bilagor 
1. Årsrapport 2021, inkl. underbilagor  

Idrotts- och föreningsförvaltningen 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-01-27 
Diarienummer 0069/21 
 

Handläggare 
Sara Armander 
Telefon: 031-368 21 03 
E-post: sara.armander@ioff.goteborg.se 
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Ärendet  
Idrotts- och föreningsförvaltningen har upprättat ett förslag till årsrapport för 2021. Enligt 
Göteborgs stads beslutade struktur och tidplan för uppföljningsprocessen 2021 ska 
rapporten vara nämndbehandlad senast den 14 februari 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Denna årsrapport avslutar uppföljningen av 2021 års verksamhet och utgör grunden för 
en samlad uppföljning och analys av året som gått. Årsrapporten tillsammans med 
bokslutet är den formella årsredovisningen och är föremål för revision och 
ansvarsprövning. Rapporten utgör även underlag för Göteborgs Stads samlade 
årsredovisning och bokslut för år 2021. 

Idrotts- och föreningsnämnden har ett ingående eget kapital om 24 687 tkr. Då årets 
resultat är 123 tkr, föreslås att det egna kapitalet utökas till 24 810 tkr.  

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen föreslår att idrotts- och föreningsnämnden godkänner denna årsrapport för 
2021.   

 

 

Anders Ramsby 

 

Förvaltningsdirektör 

 

Sara Armander 

 

Förvaltningscontroller 
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1 Inledning 
Barnkonventionens syfte är att garantera alla barn deras mänskliga rättigheter. 
Konventionen innehåller 54 artiklar om mänskliga rättigheter för barn och 196 länder 
har förbundit sig att följa reglerna. Sverige anslöt sig till konventionen 1990 och från 
och med 2020 är barnkonventionen del av svensk lag. 
I Göteborgs stad ska alla nämnder göra ett barnbokslut. För år 2021 görs detta i form av 
en nulägesanalys, som ska ge en bild av var verksamheten står i förhållande till 
barnkonventionen utifrån ett urval av barnkonventionens paragrafer. Det ger en grund 
för att analysera utvecklingsområden och förbättringsåtgärder inför kommande års 
arbete med barns rättigheter. 
 

2 Icke diskriminering 
Idrotts- och föreningsförvaltningen använder kunskap och statistik om barn för att säkra 
icke diskriminering på flera olika sätt. Förvaltningen har relativt god tillgång till 
statistik och kunskap om barns behov, men behöver utveckla metoder för att använda 
denna mer systematiskt och som grund för strategiska beslut. Forskning och 
omvärldsbevakning utifrån vissa diskrimineringsgrunder används som underlag för 
beslut och insatser. Även utredningsuppdrag som förvaltningen får från nämnden bidrar 
till kunskapsunderlagen. 
Analyser bidrar exempelvis till kunskap om vilka som nyttjar förvaltningens 
anläggningar eller är aktiva i föreningslivet och vilka som inte är det i lika stor 
utsträckning. Här används kunskap till att särskilt satsa på att utjämna dessa skillnader. 
För att öka aktiviteten hos våra underrepresenterade grupper, såsom flickor, särskilt de 
med utländsk bakgrund samt barn med funktionsnedsättningar, görs särskilda 
prioriteringar på dessa grupper inom vissa utlysningar, exempelvis utvecklingsbidraget. 
Även särskilda områden utifrån socioekonomiska aspekter är särskilt prioriterade i vissa 
utlysningar eller inom olika bidragsformer. 
Förvaltningen har en systematik och struktur för att föra dialog och erbjuda stöd till 
föreningar. Stödet till föreningslivet ett viktigt område för att säkra barns rätt. Här har 
förvaltningen möjlighet att stötta föreningar som i sin tur möter barn och unga, med 
kunskap och förhållningssätt. 
Förvaltningen ger bidrag till utbildningsinsatser riktade till föreningslivet. 
Utbildningarna omfattar bland annat inkludering. Förvaltningen saknar dock full 
kontroll på hur föreningarna arbetar med detaljfrågor. I ansökan om att bli 
bidragsgodkänd förening behöver föreningarna redogöra för hur de arbetar med 
inkludering och värderingar. Förvaltningen utför bland annat stickprovskontroller samt 
gör annonserade och oannonserade besök för att följa upp överenskomna arbetsinsatser 
och resultat. Arbetet med att följa upp barnens synpunkter kan utvecklas utifrån icke 
diskriminering. 
I nybyggnadsprojekt involveras barn och unga i olika grad. I några av våra nya 
idrottshallar har Lokalförvaltningens metod "Rebus" använts för att öka delaktigheten 
och inkluderingen av barn och unga i området. För förvaltningens nyetablerade aktiva 
utemiljöer har delaktighet hos barn och unga varit en stor del i arbetet med att utveckla 
platserna och ta tillvara på de behov och önskemål som framförs. 
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3 Barnets bästa 
För de beslut som fattas i nämnden upprättas tjänsteutlåtanden där barnperspektivet 
analyseras och ingår i avsnittet bedömning ur social dimension. Inom stadens 
stadsutvecklingsprocesser är barnkonsekvensanalys en metod som används 
genomgående. Där analyseras och konsekvensbedöms förslag utifrån ett barnperspektiv, 
för att utgöra underlag inför antagande av exempelvis en detaljplan. 
Vad gäller övriga beslut som fattas inom förvaltningen får detta ses som ett 
utvecklingsområde. Prioriteringar och beslut som påverkar barn tas löpande och kan i en 
del fall behöva analyseras mer avseende konsekvenser och effekter. På många sätt kan 
det dock vara utmanande att säkert ta reda på konsekvenserna av ett beslut. Gruppen 
barn är långt ifrån homogen och en analys över hur ett beslut får konsekvenser för olika 
barn beroende på exempelvis socioekonomiska förutsättningar, eller 
funktionsnedsättningar behöver göras mer konsekvent. 
Inom flera områden, exempelvis vad gäller fördelningsprincier av tider i 
anläggningarna, utgör barnperspektivet och barns bästa utgångspunkter för hur tider 
fördelas. Barn prioriteras på ett sådant sätt att det i möjligaste mån undviks att de 
tilldelas sena tider. 
Vid ansökan och uppföljning av vissa typer av föreningsbidrag/utlysningar läggs 
särskild vikt vid att säkerställa att barnets bästa beaktas. 
 

4 Barns rätt till liv, överlevnad och utveckling 
Nämndens grunduppdrag är att erbjuda anläggningar som är öppna och tillgängliga för 
alla oavsett vem man är. I uppdraget ligger också att erbjuda aktiviteter där barn kan 
delta utifrån sina förutsättningar och där så kallade "instegsverksamheter" utan särskilda 
krav om till exempel medlemskap kan fånga upp intressen och bidra till ökad lust samt 
möjlighet att vara en del av ett positivt sammanhang. 
Samverkan stärker barns förutsättningar att ges en trygg tillvaro. När förvaltningar så 
som idrott och förening, socialförvaltningarna, grundskoleförvaltningen och 
förvaltningen för funktionsstöd samverkar skapas möjlighet att fånga upp frågor kring 
barns rättigheter på ett mer kvalitativt sätt. Dialog med medborgare och behovsanalyser 
är viktiga för att få kunskap kring behov och förutsättningar, inför till exempel en 
nybyggnation eller etablering av nya verksamheter. 
Arbete utifrån jämlik stad bidrar till att alla grupper ska nås. Medborgarförslag ger 
kunskap om bland annat barns behov och önskemål. Skolan är en viktig arena att 
samverka utifrån för att nå framgång när det gäller att nå barn eller underrepresenterade 
grupper. Arbetssättet "Skola som arena/Lights on" tar hänsyn till lokala förutsättningar 
och till viss del individuella behov. 
Ett exempel på metod är att etablera olika former av överenskommelser som till 
exempel Idéburna Offentliga Partnerskap (IOP). Partnerskap främjar samverkan med 
civilsamhället och föreningslivet och skapar förutsättningar för ett mer kvalitativt och 
långsiktigt hållbart resultat. 
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5 Barns rätt till delaktighet 
Förvaltningen har inga rutiner för att systematiskt inhämta barns åsikter inför strategiska 
beslut som rör barn. Däremot finns flertalet arbetssätt som i olika grad och med olika 
frekvens inhämtar barns åsikter. 
Generellt är förvaltningen bättre på att ta in barnperspektivet i förvaltningens 
verksamheter snarare än barns perspektiv. Det är mer regel än undantag att vuxna 
föreningsrepresentanter också för barns talan i de dialoger som förvaltningen för med 
föreningslivet. Här kan förvaltningen utveckla sitt arbete genom att exempelvis föra mer 
dedikerade dialoger direkt med barn och unga, införa olika typer av referensgrupper 
eller mer frekvent nyttja ungdomsfullmäktiges forum där barn inkluderas i en 
demokratiskt uppbyggd struktur. 
Förvaltningen får exempelvis in barns åsikter i den fritidsvaneundersökning som 
genomförs i grundskolan och på gymnasiet. Den ger förvaltningen kunskap om barns 
och ungas fritidsvanor. Underlaget som enkäten ger kan ligga till grund för fler analyser 
och som planeringsunderlag för såväl aktiviteter som ytor. Vissa av förvaltningens 
aktiviteter, såsom gratis lovaktiviteter, utvärderas av deltagande barn och unga. 
I nybyggnadsprojekt genomförs medborgardialoger med barn och unga i olika 
utsträckning, även detta arbete kan systematiseras och tas fram tydligare rutiner kring. 
Barns behov och önskemål vad gäller såväl innehåll som utformning behöver 
genomsyra förvaltningens projekt hela vägen. 
Barn behöver goda uppväxtvillkor och goda förebilder omkring sig. En del i detta är 
förvaltningens arbete med ledarutbildning för unga. Utbildningen skapar förutsättningar 
för att säkra ledarförsörjningen på sikt och därmed ge möjlighet för barn att omges av 
goda exempel som de kan ta efter. 
 

6 Barnkonventionens övriga artiklar 
Ovanstående rubriker har utgått från ett urval av Barnkonventionens artiklar. Andra 
artiklar som har koppling till förvaltningens grunduppdrag inkluderar: 
Artikel 15: Barn har rätt att delta i föreningar och fredliga sammankomster. 
En förutsättning för att en förening ska ha möjlighet att få bidrag från idrott & förening 
är att föreningen är öppen för alla. 
Artikel 19: Barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller 
övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, inklusive 
sexuella övergrepp. 
Förvaltningens rutin vid anställning är att alla medarbetare som arbetar med och/eller 
kommer i kontakt med barn behöver visa utdrag ur polisregistret före anställning. När 
förvaltningen får kännedom om eventuella missförhållanden vidtas åtgärder eller ges 
hänvisning till professionellt stöd. 
Artikel 23: Barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv 
samt hjälp att aktivt delta i samhället. 
Idrott & förening utbildar personal på anläggningar angående bemötande av barn och 
unga med funktionsnedsättning. Ett barn med funktionsnedsättning kan behöva 
aktiviteter som är särskilt anpassade efter individen, men det är lika viktigt att kunna 
delta i inte anpassade aktiviteter och därför är "låg-tröskel-aktiviteter" av vikt i 
förvaltningens utbud. 
Artikel 31: Barn har rätt till lek, vila och fritid. 
Idrott & förening erbjuder anläggningar och ytor som främjar en aktiv fritid såväl 
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inomhus som utomhus. Samtliga förvaltningens anläggningar och ytor är tillgängliga 
även för barn (lekplats, hinderbanor, utegym, bad, skridskoåkning, med mera.) Genom 
utlåning av utrustning ges fler barn möjlighet att delta i aktiviteter. 
 

7 Slutsatser 
I förvaltningens dagliga arbete beaktas barnkonventionen till stor del, men 
förvaltningens arbete med att värna barns rätt kan utvecklas ur flera perspektiv. 
Ett stöd i detta är att använda olika typer av statistik för att dra slutsatser om barns 
behov och önskemål. Då undersökningar genomförs, till exempel nöjdhets-
undersökningar, behöver förvaltningen bli bättre på att ställa fler frågor direkt riktade 
till barn. Dessutom kan förvaltningen bli bättre på att inkludera barn på alla plan oavsett 
vem man är eller var man kommer från. 
Förvaltningen kan även bli tydligare med att i dialoger och vi skrift tydliggöra 
kopplingen till barnkonventionen. 
Förvaltningens arbete med att involvera barn och unga och deras behov i hela 
stadsutvecklingsprocessen från idé till färdig byggnad och drift kan utvecklas och 
systematiseras. Här kan tidigare kunskap och erfarenheter om barn och unga ligga till 
grund, men det kan också finnas behov av att samla in ytterligare kunskap genom dialog 
i specifika projekt eller sakfrågor. 
En viktig kanal för att ta tillvara barns önskemål och behov är att i större utsträckning 
inkludera Ungdomsfullmäktige i dialoger och beslutsprocesser. 
Störst påverkansmöjlighet har dock förvaltningen via föreningslivet. Genom att ställa 
krav på dem och utbilda deras ledare i beaktande av barnkonventionen, kan en stor 
mängd barn och unga i Göteborg nås.  
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Uppföljning av samlad riskbild och intern 
kontrollplan för 2021 
 

Inledning 
I samband med att idrotts- och föreningsnämnden fattade beslut om nämndens 
verksamhetsplan för 2021, fastställdes även en samlad riskbild och intern 
kontrollplan för året. Denna bilaga redogör för hur arbetet utifrån den samlade 
riskbilden och den interna kontrollplanen gått under året.  

En ny samlad riskbild och intern kontrollplan kommer att fastställas i samband 
med nämndens verksamhetsplan för 2022.  
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Nr Identifierad risk Riskbeskrivning Status inför 
2021 

Nya åtgärder 2021 Kontrollaktiviteter Uppföljning av nya åtgärder 2021, samt 
kontrollaktiviteter 

1 Ensamt arbete 
samt anläggningar i 
socialt utsatta 
områden 

Risken är att personal utsätts för 
hotfulla situationer på 
arbetsplatsen, vilket kan leda till 
tillfälliga avbrott/stängningar 

Acceptera     

2 Inga, få eller för 
höga anbud vid 
förfrågningar, samt 
överprövningar av 
anbud 

Risken är att det försenar 
projekten eller att projekten ej går 
att genomföra inom befintlig 
budget 

Nya åtgärder - Arbete för att ytterligare 
kvalitetssäkra våra 
förfrågningsunderlag, för att 
undvika överprövning  
- Arbeta för att sätta rätt 
kravnivå  

  Vid några upphandlingar under året har förvaltningen fått 
för höga anbud eller inga anbud alls. Kalkyler hade gjorts 
innan förfrågan gick ut. Det har lett till viss omprojektering 
och ny anbudsförfrågan. Fortsatt kvalitetssäkring av 
kalkyler har gjorts. Någon överprövning har inte skett under 
året. 

3 Risk att föreningar 
inte kan följa sina 
avbetalningsplaner 
vid kommunal 
borgen 

Risken är att staden får överta 
anläggningar som föreningar inte 
har finansieringsförutsättningar 
att drifta 

Nya åtgärder Förlänga möjligheten till 
amorteringsfrihet utifrån 
covid -19.  

  Extra ekonomiskt stöd samt möjlighet till amorteringsfrihet 
har minimerat risken och under 2021 finns inga föreningar 
som inte klarat amorteringen utifrån kommunal borgen. 

4 Risk för kostnader 
samt försening vid 
upphandling av nytt 
verksamhetssystem 
för bokning och 
bidrag. Dubbla 
system 2021 ökar 
arbetsbelastning. 

Fortsatt risk för driftstopp som 
påverkar boknings- och 
bidragsprocessen, samt 
måluppfyllelse. Mycket tid går åt 
till administration och 
problemlösning. Ej effektiva 
ekonomi- och uppföljnings-
processer. Påverkan för kund. 

Nya åtgärder Förstärka arbetet med 
Systemägarforum och 
förbereda planering för 
upphandling av eget 
system. 

  Förvaltningen tog över upphandlingen från Intraservice och 
implementering av nytt verksamhetssystem pågår och 
förväntas vara färdigt vid halvårsskiftet 2022.  

5 Enkel och tillitsfull 
handläggning 
skapar risk 

Risk för att lokaler och bidrag 
användas till annat än avsett. 

Internkontrollplan   Utökning av 
stickprov 

Föreningsstöd har genomfört stickprov enligt plan, men 
med en avvikelse. Under våren 2021 gjordes inte stickprov 
på fördelning av tider på barn och ungdomstider 17.00-
20.00 då alla vuxenaktiviteter var inställda största delen av 
terminen på grund av pandemin. Extra stickprov 
genomfördes under sommaren på grund av extra satsning 
på sommarutlysning. 

6 SBA-arbete: Risk 
att alla åtgärder inte 
utförs enligt plan 

Risken är att anläggningar har 
bristfällig organisation kring 
brandåtgärder samt bristfälliga 
lokaler.  

Nya åtgärder & 
internkontrollplan 

- Fokus på utbildning kring 
SBA  
- Brandskydds-
dokumentation ska vara 
tillgänglig, uppdaterad och 
välkänd 

Stickprov av att 
åtgärder utförs 

Stickprov har inte gjorts under året, så detta är en 
avvikelse. Processen att ta bort SBA-risker som kräver 
fastighetsrelaterade åtgärder fungerar inte alltid som den 
ska. Åtgärderna prioriteras inte alltid. Många risker kvarstår 
därför och processen kring prioriteringar av 
fastighetsrelaterade åtgärder kommer att ses över under 
2022. 
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7 Risk för otillåten 
påverkan 

Trakasserier, hot mm. som utöver 
att vara ett stort 
arbetsmiljöproblem riskerar att 
påverka den enskilde 
tjänstemannens 
myndighetsutövning och som 
därför i förlängningen kan utgöra 
ett hot mot det demokratiska 
systemet.  

Nya åtgärder Utbildning anpassad för 
förvaltningens 
verksamhetsområde, samt 
se över rutiner och 
arbetssätt och säkra 
juridiskt stöd 

  Under året har en utbildning och riskkartläggning kring 
otillåten påverkan gjorts med de flesta avdelningarna inom 
förvaltningen. Avdelning anläggning kvarstår. När arbetet 
är färdigt ska en handbok tas fram med vägledning till 
förvaltningens personal som kan möta otillåten påverkan i 
sin yrkesutövning.   
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