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1 Sammanfattning
Aktiviteter som bidrar till kommunfullmäktiges mål
Idrotts- och föreningsförvaltningen har under verksamhetsåret genomfört ett flertal
aktiviteter som bidrar till att göra Göteborg till en jämlik stad och med syftet att nå
målgrupper som vanligtvis inte är aktiva i idrotts- och föreningslivet. Fria bad för barn,
ungdomar och pensionärer samt gratis simskola för alla grundskolebarn är några
exempel. Införandet av socioekonomiskt differentierat föreningsbidrag och samarbete
med andra aktörer för att öka andelen föreningsaktiva i socioekonomiskt utsatta
områden är andra. Arrangemang som Olympic Day på Liseberg och Street Games är
andra aktiviteter med syfte att ge barn och ungdomar möjligheter att prova på idrotter.
Aktiviteter har genomförts för att äldres livsvillkor ska förbättras såsom föreningsbidrag
för seniorverksamhet, även erbjuda anpassade aktiviteter för seniorer på flera
anläggningar exempelvis Hälsovecka och Hälsoteket samt Hälsolots.
Förvaltningen arbetar aktivt med att minska miljö- och klimatpåverkan vilket resulterat i
att förvaltningens totala energiförbrukning minskar över åren i förhållandet till att antal
anläggningar som successivt ökar i antal (se tabell 1.1). Förvaltningen arbetar även
aktivt med för att minska miljöpåverkan från konstgräs, dels i förvaltningens egna
anläggningar dels genom bidrag till föreningsägda konstgräsplaner.
Investeringar och upprustningar av anläggningar som färdigställts 2018
Följande anläggningar har färdigställts under verksamhetsåret 2018. Nya Lundenhallen
är färdigställd senare delen av hösten 2018. Renovering av personalutrymmen i
Kärrabadet och Askims ishall är färdigställda. Gamlestadshallen har fått nytt tak och
ventilationen i Heidhallen är utbytt. Nytt utegym har byggts på Ruddalen och på Skatås
har en gräsyta på ca 2000 kvm förbättrats. Dessutom har alla enkelt avhjälpta hinder i
våra anläggningar enligt stadens beslut avlägsnats och färdigställts 2018.
Besöksutvecklingen i öppen verksamhet
Totalt ökar antalet besök i öppen verksamhet (bad, motion, gym, is mm) under perioden
2016–2018 (se tabell 1.1). En markant ökning sker mellan 2017–2018. Ökningen
hänförs framförallt till ökade besök till förvaltningens badverksamhet, Frölundabadet
införlivas till förvaltningen 2018 och den varma sommaren samma år resulterar i att
besöken till utomhusbaden var rekordstor. Samtidigt som några av förvaltningens
badanläggningar (Lundbybadet, Kärra simhall) var stängda delar av 2017 för
renovering, vilket påverkade nedgången 2017.
En annan trend är att totala antalet besöken till gym, gruppträning och motion visar på
en minskning över perioden 2016–2018. Framförallt är det motionsbesöken som
minskar, en trolig förklaring som förvaltningens analys hittills visar är att man
motionerar utan att använda våra faciliteter och/eller på andra platser än på
förvaltningens motionscentrum. Även allmänhetens skridskoåkning visar på en trend att
öka över tiden 2016–2018.
Uthyrning av idrottsanläggningar (timmar)
Totalt ökar uthyrningen av idrottsanläggningar (bollplaner, isanläggningar, idrottshallar)
från 2016 till 2018 (se tabell 1.1). Detta kan framförallt hänföras till ökning av
uthyrning av isanläggningar och idrottshallar över tiden. En förklaring att totala
uthyrningen minskar något 2018 jämfört med 2017 är att grusplaner användes i
samband med evenemang och evenemangsparkeringar 2017, även att Valhalla
sporthallar var uppbokad föregående år en månad för ryttar-EM.
Under perioden 2016–2018 visar uthyrningen av isanläggningar totalt en ökning. En
förklaring är att förvaltningen tagit över Tuve ishall. Ishallarna är fullt utnyttjade under
säsongen.
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Evenemang och gästnätter
Antal evenemang och gästnätter visar på en trend att minska under perioden 2016 till
2018. Antal evenemang har i det närmaste halverats sedan 2016. Orsaken till
minskningen av antalet gästnätter minskar beror till stor del att Gothia Cup använt sig
av Alingsås under sommarens cup 2018.
Ekonomi och personal
Det ekonomiska utfallet för 2018 är 4 493 tusen kronor (se tabell 1.1). Överskottet 2018
förklaras framförallt av att resurser inte använts på grund av förseningar i start av
verksamheter och att ny verksamhet för 2018 som inte kunnat startas i början av året.
Det positiva resultatet orsakas även av överskott inom föreningsbidrag och lokaler.
Samtidigt redovisas ett underskott i jämförelse med budget, vad avser avgifter- och
taxeintäkter vid egna anläggningar.
Antalet årsarbetare ökar markant från 2016 till 2018 (se tabell 1.1). Samtidigt har det
varit en hög personalomsättning, varför det gjorts flertal rekryteringar under perioden.
Rekryteringen har framförallt gjorts inom grupperna badpersonal, idrottsarbetare och
handläggare. Ökningen av antalet årsarbetare är ett resultat av att förvaltningens
expansion och överföring av anläggningar inklusive personal från andra förvaltningar.
Förvaltningen har gjort flera satsningar under senaste året på att utveckla arbete med
arbetsmiljön.
1.1 Nyckeltal
Väsentliga nyckeltal

Utfall
2018

Utfall 2017

Utfall 2016

Verksamhet
Antal besökare (bad, motion, gym, is mm)

1 203 030

986 067

1 104 958

299 664

306 528

289 575

40,7

41,9

39,6

15 091

14 854

20 642

252 185

269 740

253 600

92 232

94 315

98 767

720

823

898

26 117

23 901

26 382

Antal årsarbetare (åa)

381

345

329

Lönekostnad per åa (tkr)

353

345

339

Sjukfrånvaro (%)

5,5

6,2

6,4

Andelen arbetad tid utförd av timavlönad (%)

7,4

6,8

8,8

4 493

16 908

10 757

795

740

708

Kontant föreningsstöd (tkr)

85 550

74 158

81 173

Årets investeringar (tkr)

93 829

115 703

91 487

Antal uthyrda timmar idrottsanläggningar
Beläggningsgrad total uthyrning idrottsanläggningar (%)
Antal uthyrda timmar i samlingslokaler
Antal gästnätter
Antal medlemmar 7-25 år
Antal bidragsgodkända föreningar
Energiförbrukning i MWh, totalt
Medarbetare

Ekonomi
Resultat (tkr)
Kommunbidrag per invånare (kr)
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2 Verksamhetsanalys
2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling
2.1.1

Väsentliga händelser

Expansion och övertagande av anläggningar
Under 2018 har idrotts- och föreningsförvaltningen tagit över driften av flera befintliga
anläggningar: Frölundabadet (inklusive personal), Geråshallen, Tuve ishall och
Härlanda Park. Vissa av dessa anläggningar har under året anpassats för förvaltningens
verksamheter. I november invigdes den nybyggda sporthallen Lundenhallen.
Expansionen har lett till en intern översyn och beslut om att anpassa och omorganisera
avdelningen som sköter anläggningar. Förändringen infördes i januari 2019.
Förseningar och prioriteringar i planarbetet hotar anläggningsförsörjningen
Flera strategiska investeringsprojekt som kommunfullmäktige beslutat om är försenade
på grund av förseningar och att andra byggprojekt än idrottsanläggningar prioriteras.
Det leder till att äldre idrottsanläggningar måste användas trots att deras livslängd är
nått och normalt underhåll inte räcker för att fortsätta driva anläggningarna på ett
effektivt sätt. Det leder även till kapacitetsbrist då nya anläggningar inte blir färdiga i
takt med stadens tillväxt.
Förmedling av lokaler till föreningar
Under året startade förvaltningen Lokalförmedlingen, det vill säga att hjälpa föreningar
att hitta lokaler att hyra på längre sikt. Lokalförmedlingen är nu i full gång med att
stötta föreningar i att hitta och hyra ut lokaler. Samarbetet med den nya
grundskoleförvaltningen har inletts och resulterat i uppdaterade riktlinjer och avtal för
uthyrning av skolors lokaler. Lokalförmedlingen arbetar för att främja samnyttjande
mellan olika verksamheter inom kultur, fritid och idrott. Idrotts- och
föreningsförvaltningen och kulturförvaltningen har tagit fram principer för förmedling
av lokaler. Det pågår också en dialog med de kommunala bolagen och fastighetsägarna
om en hyresmodell för föreningslivet.
Stöd till föreningar för ökade foderkostnader
Sommarens torka höjde foderkostnaderna dramatiskt för många djurgårdar. För att
stödja föreningslivets ridverksamhet och djurgårdar gjordes en stor satsning i linje med
rekommendationer från Ridsportsförbundet vilket innebar att föreningar hösten 2018
kunde ansöka om extra stöd. Satsningen blev mycket lyckad och resulterade i ett tydligt
riktat stöd där behovet var mycket stort. Satsningen var viktig utifrån genusperspektiv.
Bidrag till fotbollsföreningar för åtgärder som minskar spridning av mikroplast
Förvaltningen införde under hösten 2018 ett temporärt bidrag till fotbollsföreningar med
egna konstgräsplaner för att de skulle kunna installera granulatfällor och borststationer
som minskar spridningen av mikroplast. Totalt har förvaltningen beviljat bidrag om
cirka 650 000 kronor för åtgärder på tolv föreningsägda konstgräsplaner.
Dokumenthantering och utarbetande av en arkivförteckning
Förvaltningens arkiv har varit eftersatt under många år vilket har fått stora
konsekvenser. Ett antal händelser har påverkat arbetet, till exempel har arkivet i källaren
varit mögelskadat och hemvist för diverse ohyra vilket krävt att handlingarna sanerats.
Arbetet beräknas avslutas 2019.
Inriktningsbeslut om evenemangsstråket
I maj 2018 fattade kommunstyrelsen inriktningsbeslut om evenemangsstråket vilket
innebär att inte bara Scandinavium utan också ersättningsanläggningar för
Lisebergshallen, Valhalla sporthallar och Valhallabadet på sikt ska etableras i området
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mellan nuvarande Valhallabadet och Nya Ullevi. Inriktningsbeslutet ger förvaltningen
betydligt bättre förutsättningar för den långsiktiga planeringen.
Säkerhetsfrågor kräver allt mer uppmärksamhet och resurser
Dataskyddsförordningen (som infördes 25 maj 2018) ställer högre krav på hur
förvaltningen hanterar personuppgifter. Mycket arbete har utförts för att möta de högre
säkerhetskraven.
Under året har förvaltningen gjort säkerhetsövningar och utbildningar i form av
utrymnings- och brandsläckningsövningar, HLR- utbildningar och två stycken
krisledningsövningar. Förvaltningen har under året granskats av stadsrevisionen inom
området systematiskt brandskyddsarbete. Stadsrevisionens rapport är inte klar än, men
den innehåller troligtvis en del rekommendationer om åtgärder som förvaltningen
behöver arbeta med under 2019. Förvaltningen har arbetat med den stadsövergripande
risk- och sårbarhetsanalysen och sammanställt rapport som underlag för fortsatt
kommungemensamt arbete.

2.1.2

Viktiga framtidsfrågor

Långsiktig anläggningsförsörjning
Sedan flera år har Göteborg hög tillväxttakt och stora infrastruktursatsningar samtidigt
som bostadsbristen är hög. Detta leder till hög konkurrens om mark-/planresurser och
kraftiga förseningar i många planarbeten. Om Göteborg ska fortsätta att vara ledande
ifråga om förutsättningar för föreningsliv och idrott måste mark- och planresurser
avsättas för dessa ändamål. Under 2018 har förvaltningens samverkan utvecklats bland
annat med lokalsekretariatet och den utvecklingen behöver fortsätta. Som stöd för den
långsiktiga anläggningsförsörjningen krävs en väl genomarbetad och förankrad målbild.
Sedan oktober 2016 har förvaltningen en sådan målbild för badanläggningar. I samband
med investeringsnominering för perioden från 2020 och framåt börjar förvaltningen ta
fram motsvarande målbild även för andra anläggningstyper.
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Mikroplastfrågan behöver få en lösning
Traditionella konstgräsplaner är täckta av gummigranulat som är en mikroplast.
Förvaltningen arbetar för att minska spridningen av mikroplast och prövar nya
alternativa material. Alternativen utan gummigranulatfyllning bidrar dock också till
spridning eftersom strå och sviktande underlag är av plast. Det finns inte några helt
mikroplastfria lösningar i sikte. De nya alternativen kan även medföra problem såsom
sämre spelegenskaper, kortare livslängd och högre kostnader. Kortsiktigt är det inte
anläggandet av nya planer som är största problemet, utan de befintliga planerna som
successivt slits ut och måste åtgärdas. Under de närmsta åren ser vi inga enkla och
kostnadsneutrala lösningar. Utöver stadens egna planer ägs också många av föreningar.
Om föreningar fortsatt ska klara av att anlägga och sköta planer behöver bidragen för
detta höjas.
Ny digital tjänst för att boka lokal och söka bidrag
För att kunna utveckla stödet till föreningslivet och skapa fler digitala tjänster krävs ett
nytt verksamhetssystem. Nuvarande digitala system för att boka lokaler och söka bidrag
är föråldrat, instabilt och har stora begränsningar trots dyra omkostnader. Sveriges
kommuner och landsting upphandlar ett nytt nationellt system, men upphandlingen är
försenad. Under början av 2019 avgörs hur processen ser ut framåt och i bästa fall
kommer Göteborg att kunna införa ett nytt system år 2020. Ett nytt system ska stödja
både bokning och förenkla handläggningen av bidrag.
Nya riktlinjer för föreningsbidrag
Det behövs ett mer samordnat stöd för att öka hållbarheten och ta vara på initiativ från
föreningslivet. Idag finns en mängd bidrag som handläggs av 13 olika förvaltningar
medan vissa föreningar verkar över hela Göteborg. Återkommande synpunkter visar på
behovet av att förenkla, förtydliga och underlätta. Samtidigt behöver resurser frigöras
för mer uppsökande arbete för att kvalitetssäkra stödet. Då förutsättningarna för
föreningarna ser väldigt olika ut så krävs en utveckling för att skapa likvärdighet i
staden. Stadsgemensamma riktlinjer behöver under 2019 kompletteras med ett reviderat
bidragssystem som tydligare möter de stora utmaningar som föreningslivet har idag.
Föreningslivets anläggningar
Under 2018 har nämnden tvingats ta över driften av flera anläggningar som tidigare ägts
och drivits av föreningslivet. Då anläggningarna ofta är en förutsättning för flera
föreningars barn- och ungdomsverksamhet har det näst intill varit nödvändigt att
förvaltningen tagit över dem. Anläggningar av detta slag har som regel tillkommit med
hjälp av kommunala bidrag och en politisk inriktning om att stödja föreningsdrift. Om
staden ska fortsätta ha denna inriktning måste det också finnas en beredskap att ta över
driften då föreningar i vissa fall inte längre klarar åtagandet. Om denna beredskap inte
finns bör också inriktningen om stöd till föreningsdrift omprövas. Förvaltningen avser
att utveckla förebyggande insatser, exempelvis konsultativt stöd, för att minska risken.
Så länge staden väljer att stödja föreningsdrift kommer likväl risken för
kommunalisering att finnas.
2.1.3

Verksamhetens utveckling

Verksamhetens utveckling redovisas utifrån idrott-och föreningsförvaltningens fem
huvudprocesser:
1.
2.
3.
4.
5.

Folkhälsa
Långsiktigt tillgodose behoven av anläggningar
Föreningsstöd
Utforma och bygga anläggningar
Tillhandahålla väl fungerande anläggningar
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Folkhälsa
Våren 2018
genomförde
förvaltningen en
pilotstudie genom att
vid några tillfällen
bemanna Dalens
utegym med
instruktörer från
förvaltningen. Syftet
var att hjälpa och
inspirera besökarna till
en trygg, säker och
rolig träning med målet
att uppmuntra till
fysisk aktivitet. Utfallet
blev mycket bra och konceptet utvecklades under hösten 2018 genom att alla
förvaltningens utegym (Dalen, Kvibergs Park, Skatås och Ruddalen) bemannades vid
totalt nio tillfällen med två timmar per tillfälle. För att så många som möjligt skulle
kunna delta anordnades dessa tillfällen vardagar dag- och kvällstid samt lördagar. Vid
vissa tillfällen var uppemot 60 personer på plats.
Långsiktigt tillgodose behoven av anläggningar
Under 2018 har förvaltningens organisationsförändringar fullföljts. Förändringarna har
bland annat till syfte att förstärka förvaltningens arbete med långsiktig
anläggningsförsörjning och medverkan i samhällsbyggnadsprocessen genom att
förvaltningens resurser inom strategisk ledning och styrning samlas på en och samma
avdelning. För att lyckas är vi också beroende av väl fungerande samverkan med
stadsledningskontor och andra förvaltningar i staden. Denna samverkan har utvecklats
under året liksom vår interna kompetens i stadsbyggnadsfrågor. Vidare måste
synpunkter och kompetens från föreningslivet tas tillvara. Under 2018 har denna fråga
ägnats särskild uppmärksamhet då förvaltningen tidigt 2019 lämnar förslag till
investeringsnominering år 2020 och framåt.
Föreningsstöd
För att skapa ett hållbart och samordnat arbete samlas arbetet med bidrag, konsultation,
bokning och evenemang i en gemensam avdelning. Stadens kommande gemensamma
riktlinjer och processer kring föreningsbidrag förväntas förbättra det samlade stödet.
Internt har 2018 inneburit ett stort steg för att öka kvaliteten i handläggningen utifrån
revisionskritiken 2017. Flera mindre justeringar i bidragen har genomförts för att få ett
effektivare utfall på uppdrag om lokalförmedling, jämnare och mer likvärdig fördelning
utifrån bland annat genus, socioekonomiska faktorer och förenklad handläggning.
Förberedelser inför en större revidering av föreningsstöd har påbörjats i form av dialog
med föreningsliv, omvärldsbevakning och målgruppsstudie. En större revidering
begränsas av nuvarande IT-system men förberedande arbete underlättar en snabb
utveckling när nytt system finns att tillgå.
Utforma och bygga anläggningar
Viktiga målvärden ha varit att upprätta långsiktiga underhålls- och reinvesteringsplaner
likväl som att öka genomförandegraden i investeringsbudgeten. Planera för att optimera
stängningar där så är möjligt utifrån ett såväl tekniskt som brukarperspektiv.
Den nya idrottshallen i Lunden är invigd och är redan fullbokad med framförallt
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innebandy och handboll men även andra sporter. En ny motionsanläggning ska byggas i
Angered, avsteg från strandskydd på befintlig byggrätt kan försvåra eller försena
projektet. Renovering av personalutrymmen i Kärra simhall och i Askims ishall är
färdigställda.
Gamlestadshallen har fått nytt tak och i Heidhallen har ventilationen bytts. Backavallen
har fått ny handikapptoalett, nya läktare och tillgängligheten till vallen har förbättrats.
På Ruddalens idrottscentrum har ett nytt utegym byggts och renovering av
motionsanläggningens entrédel och bastu har genomförts. Vid Skatås motionscentrum
har den nedre gräsytan förbättrats, cirka 20 000 kvadratmeter, med dränering och
ytterligare åtgärder för att anpassa ytan för evenemang och friluftsaktiviteter. Arbete
pågår ihop med lokalsekretariatet om att förnya och uppgradera alla hyresavtal med
skolor i sporthallar.
Alla enkelt avhjälpta hinder i förvaltningens anläggningar har enligt stadens beslut
avlägsnats och arbetet färdigställdes under 2018. Även i framtiden kommer det att
uppstå hinder som behöver avhjälpas - detta kommer att ingå i planering vid underhåll
och ombyggnad.
Tillhandahålla väl fungerande anläggningar
Förvaltningen ansvarar för drift och skötsel av förvaltningens anläggningar. Den stora
bredden i utbudet ger förutsättningar för stadens invånare att ha en aktiv fritid vilket
främjar folkhälsan.
Förutom daglig drift och skötsel
är utveckling av verksamheten
en stor del i uppdraget.
Utvecklingen drivs framåt av
förvaltningens egna initiativ och
prioriteringar baserat på vad
besökare, föreningsliv och
omvärld efterfrågar, men även
kopplat till politiska uppdrag. I
samråd med verksamheten och
föreningsstöd ska förvaltningen
till exempel under 2019 anpassa
och förbättra våra anläggningar
för att fungera väl för våra
brukare i en framtid där bland
annat digitaliseringen ger nya
förutsättningar. Under 2019 ska
förvaltningen även fokusera på
kundundersökningar i
anläggningarna för att bättre
kunna analysera kundnöjdhet och
få underlag till
verksamhetsutveckling.
En ständigt aktuell fråga är
trygghet i våra anläggningar 
både för medarbetare och
besökare. På Angered Arena har medarbetarna fått svara på frågor om trygghet. Cirka
70 procent upplever att de känner sig tryggare på sin arbetsplats under det senaste året
jämfört med tidigare år och 23 av 28 tror att kameraövervakningen har haft en positiv
inverkan på tryggheten. Andra faktorer spelar också in, såsom utbildningsinsatser.
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Medarbetarna har fått lämna förslag på övriga åtgärder och chefer och medarbetare ska
tillsammans gå igenom dessa för att ta ytterligare steg mot en trygg arbetsplats.
Samtidigt är ett utökat samarbete en viktig och nödvändig väg framåt i vårt
gemensamma mål att erbjuda trygga anläggningar för alla som vistas och arbetar där. I
vissa av dessa områden pågår ett intensivt samarbete mellan olika aktörer vilket har lett
till en ökad vuxennärvaro i områdena.
Att ständigt utvärdera, förbättra och effektivisera arbetssätt är en självklarhet och
särskilt i en snabbt växande och föränderlig stad. Förvaltningen behöver vara förberedd
på hur stadens utveckling kan komma att påverka verksamheterna, det kan handla om de
öppettider vi planerar för och förändringar i besök som det kan innebära.
Verksamheterna utvecklas genom förvaltningens egna initiativ, politiska inriktningar
samt besökarnas behov och med en medvetenhet om de ständiga förändringar som sker i
våra närområden och i vår omvärld. Utgångspunkten ska alltid vara att utbudet på
anläggningarna ska bidra till att öka och förbättra folkhälsan. Under kommande år
kommer effektiviseringar att behöva göras, både omedelbara och långsiktiga, men
ambitionen är att behålla kvalitet och utbud i den mån det är möjligt.
Grunduppdrag med fokus på uthyrning av idrottsanläggningar och besök öppen
verksamhet
Uthyrning av idrottsanläggningar (antal tim)
Objekttyp

Antal objekt
2018

Antal
uthyrda
timmar 2018

Antal
uthyrda
timmar 2017

Antal
uthyrda
timmar 2016

Antal
uthyrda
timmar 2015

Grusplaner

12

3 285

6 889

3 833

4 457

Gräsplaner

47

8 701

7 360

7 743

9 050

Konstgräsplaner

43

50 430

50 820

50 133

50 134

102

62 416

65 069

61 709

63 641

Isytor

16

20 959

19 644

18 851

18 260

Varav allmänhetens
skridskoåkning

10

9 243

9 626

8 981

5 876

Summa
isanläggningar

16

30 202

29 269

27 832

24 136

Fullmåttshallar

80

167 931

173 352

162 976

152 461

Mindre hallar

81

39 115

38 838

37 058

37 811

Summa
idrottshallar

161

207 046

212 190

200 034

190 272

Summa
idrottsanläggningar

289

299 664

306 528

289 575

278 049

43

15 091

14 854

20 642

24 437

24

36

47

43

252 185

269 740

253 600

238 250

Summa bollplaner

Samlingslokaler
(SDN uthyrda
timmar)

Antal evenemang
och cuper
Gästnätter
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Den totala uthyrningen av idrottsanläggningar ökade med drygt fyra procent 2015-2016
och fortsatte att öka med sex procent åren 2016-2017. Utfallet 2018 visar att
uthyrningen minskat med 2,2 procent jämfört med samma period 2017.
Uthyrningen av bollplaner är lägre perioden januari till december 2018 jämfört med
samma period föregående år. Det förklaras med att uthyrningen av bollplaner ökade
markant 2017 jämfört med tidigare år, bland annat därför att grusplaner användes i
samband med evenemang och evenemangsparkering.
Uthyrningen av konstgräsplaner har minskat med knappt en procent under 2018 jämfört
med samma period 2017. Den främsta anledningen till detta är att Hedens planer var
stängda i fem månader. Ytterligare en förklaring är att det blivit vanligare att flera lag
använder en och samma konstgräsplan samtidigt. En annan orsak till minskningen är
bokningstekniska problem.
Ökningen av gräsplaner 2018 förklaras i första hand av gynnsamt väder i kombination
med att konstgräsplanen Heden 2 inte var bokningsbar.

När det gäller isanläggningar har uthyrningen ökat med drygt tre procent. En förklaring
är att förvaltningen tagit över Tuve ishall. Ishallarna är fullt nyttjade under säsongen.
Den höga nyttjandegraden innebär att föreningarna tvingas åka allt längre från sitt
närområde för att få istider. Uthyrningen av istider har ökat med 25 procent mellan 2015
och 2018. Ökningen förklaras av att issäsongen förlängdes under perioden samt att
allmänhetens tider utökades.
Uthyrningen av idrottshallar har ökat över tiden 2015–2017. För helåret 2018 har
uthyrningen av idrottshallar minskat med 2,5 procent jämfört med föregående år. Det
förklaras till stora delar av att Valhalla sporthallar föregående år var uppbokade i en
månads tid under alla uthyrningsbara timmar för ryttar-EM.
Mellan åren 2015 till 2018 är den årliga ökningen cirka nio procent och förklaras av att
förvaltningen hyrt in och byggt egna sporthallar (Lundenhallen och Torshallen).
Dessutom har lokalförvaltningen rustat upp att antal gymnastiksalar, vilket medfört en
ökad uthyrning i förvaltningens anläggningar.
Den sedan tidigare noterade negativa trenden gällande samlingslokaler har planat ut och
en ökning kan konstateras. Förhoppningen är att det lokalförmedlingsuppdrag som
förvaltningen har kommer att bidra till en mer positiv utveckling på sikt.
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Färre evenemang och gästnätter
Förvaltningen har under perioden januari till december 2018 haft 24 evenemang och
252 185 gästnätter. Under samma period 2017 hade förvaltningen 36 evenemang och
269 740 gästnätter. Minskningen av antalet gästnätter beror till stor del på att Gothia
Cup har använt sig av Alingsås under sommarens cup 2018. Under 2019 kommer
definitionen av evenemang att ses över, då det som idag räknas i tabellen är de
evenemang som är kopplade till övernattning och då framgår inte helheten av arbetet
med evenemang.
Antal besök i öppen verksamhet (totalt)
Besök i öppen
verksamhet
(antal)

2018

2017

2016

2015

292 364

295 634

310 948

299 742

Gruppträning

82 557

75 713

76 922

72 892

Motion

25 373

29 258

29 876

34 971

Summa gym,
gruppträning
och motion

400 294

400 605

417 746

407 605

Bad

684 130

483 185

557 719

512 105

Varav registrerade
Fria bad

169 061

135 862

137 749

Allmänhetens
skridskoåkning

118 606

102 277

129 493

119 977

1 203 030

986 067

1 104 958

1 039 687

Gym

Summa

Foto: Lo Birgersson
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Antalet besök i öppen verksamhet minskade under 2017, men ökar återigen då vi
registrerat över en miljon besök under 2018 - ökningen är hela 22 procent. Trenden över
perioden 2015–2018 visar på en ökning på 16 procent.
Framförallt syns en markant ökning av besöken till baden. I statistiken för baden har vi i
år (2018) även med besöken till Frölundabadet, cirka 143 000 under året, vilket
förklarar en stor del av ökningen. Lundybadet hade rekordmånga besökare under de
varma sommarmånaderna 2018. Under 2017 var Lundbybadet och Kärra simhall
stängda för större renoveringar vilket innebar färre besök, detta är värt att notera vid en
jämförelse och det är mer rimligt att jämföra 2018 med 2016.
Den negativa trenden vi noterade för badbesök under våren till Angered Arena verkar
vara bruten, men vi har även identifierat att en del av den rapporterade minskningen av
badbesök till Angered Arena under första halvåret kan kopplas till en förändring i
rutinen av registrering av besök. Trots detta är Angered Arena den anläggning där
besöken i år har minskat på totalen och inom alla verksamheter med drygt 50 000
besökare. Samtidigt har i princip alla andra anläggningar en ökning av besök.

Antalet besök till gym, gruppträning och motion ligger på ungefär samma nivå på
totalen 2018 jämfört med 2017, men ser vi på verksamheterna var för sig så ökar
gruppträning med nästan 7 000 besök samtidigt som motionsbesöken minskat med cirka
4 000 registrerade besök.
Under tidsperioden 2015-2018 ökar gruppträning med 13 procent, medan
motionsbesöken minskar med 27 procent. Det finns flera tänkbara förklaringar till
minskningen av motionärer. En tidigare enkätundersökning visade att man överlag
upplevde att man tränar minst i samma omfattning som tidigare år. En trolig slutsats är
att de svarande tränar annat, att man motionerar utan att använda våra faciliteter
och/eller på andra platser än på förvaltningens motionscentrum. 2018 var dessutom
våren lång och kall vilket avskräckte motionärer från utomhusmotion. Göteborgs Stads
parkering har höjt parkeringsavgifterna vid Skatås motionscentrum vilket har lett till att
en del kunder har valt att utgå från Delsjöområdet som har avgiftsfria parkeringar.
Besöken på ishallarnas skridskoåkning för allmänheten visar på en ökning.
2.1.4

Stöd till föreningar och organisationer

Allt färre föreningar söker bidrag, vilket är en oroande trend sedan flera år tillbaka.
Sedan 2016 har antal bidragsgodkända föreningar minskat med 20 procent. Under 2018
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avregistrerades drygt 100 föreningar - ett stort antal av dem på grund av inaktivitet, det
vill säga att de inte har sökt aktivitetsbidrag under de senaste två åren. Andra
avregistreras som bidragsgodkända för att de inte längre har godkända aktiviteter, krav
på formalia, brist på öppenhet för alla eller att de inte är uppbyggda enligt demokratiska
principer. Trots det har den negativa trenden för utbetalt aktivitetsbidrag försiktigt vänt
uppåt, medan lokalbidraget fortsätter att minska. Under de senaste fem åren har
utbetalningen av lokalbidraget minskat med över 20 procent. En orsak till minskningen,
utöver den allmänna nedåtgående trenden, är att förvaltningen utför en större kontroll av
att det är bidragsgodkända aktiviteter i de lokalytor som föreningen får lokalbidrag för.
Flera olika faktorer påverkar den långsiktiga nedgången inom föreningslivet, några av
dem är:
•
•

•
•
•
•

•

Svårigheter för föreningar att rekrytera ledare och få tillräckligt
föräldraengagemang, speciellt i socioekonomiskt utsatta områden.
Ökat antal gym och alternativ för gruppträning och livsstilsintressen som yoga
och parkour, som ofta drivs i privat regi. Fortsätt högt intresse för cykling,
löpning och skateboard, som ofta utförs utanför ordinarie föreningsverksamhet.
Hög andel barn som fyller fritiden med digitala intressen.
Ökad organisering av evenemang och fritidsupplevelser via sociala medier.
Begränsade ekonomiska förutsättningar i vissa målgrupper för medlemskap och
utrustning.
Föreningar med egna anläggningar ges sämre förutsättningar än de som bedriver
verksamhet i kommunala anläggningar exempelvis inom ridsport och
kampsport.
Stora statliga och kommunala satsningar på kultur- och fritidsaktiviteter.
Lovsatsningar om 34 miljoner kronor per år och stora satsningar på kulturskola
har ökat utbudet dramatiskt senaste åren och till viss del skapat nya
finansieringsvägar även för föreningslivet.
En mer konsekvent hållning till bidragsreglerna har minskat föreningarnas
möjligheter att söka för kulturaktiviteter eller aktiviteter med en mer social
karaktär. Ett par föreningar får inte längre bidrag för aktiviteter där det
uppdagats att det funnits religiösa inslag.

Andra faktorer som påverkat föreningsdeltagandet i positiv riktning är satsningar på
tillgänglighet, prova på-aktiviteter, satsningar för att verka för bredd och att nå nya
målgrupper, satsningar på utbyggnad av anpassade lokaler, fritidsbank och ökad
lokalförmedling.
Under året har förvaltningens
bidragsenhet gjort ett omfattande
kvalitetsarbete utifrån
stadsrevisionens anmärkning i
revision 2017. Arbetet har skapat en
mycket positiv utveckling av
verksamheten. Alla
bidragshandläggare har arbetat med
verksamhetens processer, riktlinjer
och flera kunskapshöjande insatser har
genomförts. Blanketter och
handläggningsrutiner har uppdaterats
och en bättre ledningsstruktur har skapats. Arbetet med uppföljning och kontroll har
stärkts och det finns idag en hög samstämmighet med förarbetet till de
stadengemensamma processer för föreningsbidrag som förväntas beslutas om våren
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2019. De kvalitetshöjande insatserna har även inneburit att beredskapen för ett nytt
verksamhetssystem är hög då alla huvudprocesser för bidragen är uppdaterade och
beskrivna. Nämnden har följt arbetet löpande och uppdraget är slutrapporterat med gott
resultat.
Under året har förvaltningen genomfört flera aktiviteter för att öka kunskap, förståelse
och delaktighet kring föreningslivets behov. Bland annat bjöds samtliga
bidragsgodkända föreningar in till en ordförandekonferens tillsammans med politiker,
förvaltningsledning samt personal från avdelning Föreningsstöd. Cirka 200 personer
representerade drygt 130 föreningar. Tillsammans med SISU och Västra Götalands
Idrottsförbund avhandlades teman kring administration, lokalfrågor, stöd, bidrag och
inkludering. Det kunskapsunderlag som skapades används både i årliga revideringar och
utvecklingsarbete likväl som till framtida utveckling av föreningsstödet.

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

Pojkar

2018

2017

2016

2015

2014

2018

2017

2016

2015

2014

39 374

39 787

41 981

40 513

41 690

52 851

54 528

56 786

54 575

55 367

Medlemsuppgifter
Antal
medlemmar 7
25 år 2018

Föreningstyp

Differens
2018/2017

Fördelning
flickor/pojkar 7
25 år 2018 i
procent

Antal
föreningar
2018

Ungdomsföreningar

87 848

11 733

42/58

451

Idrott

69 050

2 470

41/59

364

356

-232

48/52

2

Scouter

2 068

124

47/53

24

Övriga

16 403

-5 438

48/52

61

4 384

1 022

48/52

269

92 232

-2 054

45/55

720

Religiösa

Pensionärsföreningar
Summa

Invandrarföreningar ligger under kategorin "Övriga" ovan. Anledningen till att "Pensionärsföreningar" finns med i kolumnen
"Antal medlemmar 7–25 år" är att de har aktiviteter för målgruppen.

Medlemsåldrar
7–9 år 2018

Antal
medlemmar

10–15 år 2018

16–19 år 2018

20–25 år 2018

Flickor

Pojkar

Flickor

Pojkar

Flickor

Pojkar

Flickor

Pojkar

10 388

11 938

16 757

21 266

5 398

8 610

6 867

11 037

Total

92 261

Medlemsstatistiken visar att det är fler pojkar än flickor som är medlemmar i
föreningarna. Skillnaden utifrån genus ökar med åldern. Fritidsvanemätningar visar att
fler tjejer är med i kulturföreningar, det återspeglar sig även exempelvis i kulturskolan
där genusfördelningen är den motsatta. Dans och gym (gruppträning) är intressen som
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lockar fler tjejer och där privata aktörer är stora. De satsningar förvaltningen har gjort
på att skapa bättre förutsättningar för ridskolor är ett sätt att prioritera utifrån genus.
Föreningsbidrag 2014–2018 (tkr)
Bidragstyp

2018

2017

2016

2015

2014

Aktivitetsbidrag

19 344

18 952

19 826

19 761

20 812

Lokalbidrag

20 318

23 266

26 672

26 291

26 525

779

267

503

559

495

Särskilt drifts- och
verksamhetsbidrag

23 125

23 000

22 781

22 403

21 138

Investeringsbidrag

8 979

3 877

6 010

5 798

5 165

35

92

142

182

187

Utvecklingsbidrag

3 753

1 402

1 495

2 267

1 707

Mentorsbidrag

1 358

1 120

1 017

634

664

Övriga bidrag

7 859

2 182

Summa

85 550

74 158

81 173

80 021

77 977

Bidrag till
studieförbunden

31 200

32 655

29 744

31 198

31 198

Utbildningsbidrag

Startbidrag

Utvecklingsbidraget inkluderar satsning på djurfoder på grund av torka samt miljöåtgärder för konstgräs. Övriga bidrag innehåller
socioekonomiskt differentieringsbidrag, extra utbetalning av bidrag samt ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) med Västra
Götalands Idrottsförbund.

GENERELLA BIDRAG
Startbidrag
Av 60 föreningar som ansökt om startbidrag uppfyllde endast 26 föreningar
förvaltningens grundkrav och blev bidragsgodkända. Av dessa var det endast elva
stycken som var nya föreningar och därmed fick startbidrag.
Aktivitetsbidrag
Aktivitetsbidraget baseras på deltagande i föreningens aktiviteter för barn, ungdomar,
pensionärer och personer med funktionsnedsättning. Under året har förvaltningen
beviljat aktivitetsbidrag till 681 föreningar. 88 procent av aktivitetsbidraget har betalats
ut till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet.
Lokalbidrag
Lokalbidraget ska göra det möjligt för föreningar att äga eller hyra lokaler för att kunna
bedriva sina ordinarie bidragsberättigade aktiviteter. Under det senaste året minskade
utbetalt bidrag med cirka tre miljoner kronor. Några förklaringar är att föreningarnas
medlemmar har minskat och att förvaltningen gör fler kontroller av att det är
bidragsgodkända aktiviteter i de lokaler som det söks bidrag för. Många av de
föreningar som fått minskat bidrag tillhör den grupp av föreningar som tidigare
kategoriserades som "invandrarföreningar". Många av dem som fortfarande får
lokalbidrag ingår nu i kategorin "barn- och ungdomsföreningar" och får fortsatt
lokalstöd. Totalt fick drygt 300 barn- och ungdomsföreningar lokalbidrag 2018. Av
dessa har 33 föreningar fått maxbeloppet 150 000 kronor. Under samma period har 120
pensionärsföreningar fått lokalbidrag. För pensionärsföreningar är maxbeloppet 100 000
kronor och det är två föreningar som har nått upp till detta tak.
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Utbildningsbidrag
2018 har cirka 780 000 kronor betalats ut i utbildningsbidrag, vilket är en ökning med
drygt 500 000 kronor jämfört med 2017. Ökningen kan till stora delar förklaras av att
Göteborgs fotbollsföreningar beviljats cirka 450 000 kronor mer 2018 jämfört med
2017. Ett 60-tal fotbollsföreningar har genomfört utbildningar.
SELEKTIVA BIDRAG
Utvecklingsbidrag
Totalt beviljades 49 ansökningar. Bland annat har satsningarna på kompensation för
ökade foderkostnader på grund av sommarens torka och tillfälligt bidrag för åtgärder
som minskar spridningen av mikroplast från konstgräsplaner ökat den utbetalade
summan med drygt två miljoner kronor jämfört med 2017.
Investeringsbidrag
Under året har förvaltningen kunnat stötta fler investeringsprojekt då förvaltningen
kunnat omfördela medel till investeringsbidraget. Det har lett till en ökning av utbetalt
stöd med cirka fem miljoner kronor. Lån med kommunal borgen beviljades på
sammanlagt 24,3 miljoner kronor.
Projekt som beviljats investeringsbidrag och/eller kommunal borgen omfattar bland
annat ny- och ombyggnationer, förvärv av fastighet, renovering av klubbhus,
iordningsställande av aktivitetsytor, nya idrottsgolv och konstgräsplaner samt åtgärder
för att öka tillgängligheten eller spara energi.
Lokala lotterier – myndighetsutövning
Göteborg Stad har sedan 1989 ansvar för tillståndsgivning, registrering och tillsyn av
lokala lotterier enligt lotterilagen (SFS 1994:1000). Kommunfullmäktige har beslutat att
idrotts- och föreningsförvaltningen ansvarar för uppdraget. Det praktiska och vardagliga
arbetet utförs av enheten Bidrag & stöd med hjälp av fem arvoderade
lotterikontrollanter. Omfattningen av lotteriverksamheten är fortsatt liten. Förvaltningen
har lämnat sammanlagt tolv nya tillstånd, sex registreringstillstånd enligt 17 § (så kallat
registreringstillstånd som är giltigt i tre år) och sex lotteritillstånd enligt 16 §
lotterilagen (så kallade tillståndslotterier). Under året redovisades 28 lotterier och det
såldes lotter för 4 121 100 kronor. Föreningarnas nettobehållning blev 2 018 100
kronor. Motsvarande siffror året innan var 4 624 000 kronor respektive en
nettobehållning på 2 133 800 kronor.
Stöd till studieförbund
Under året fördelades 29 200 000 kronor i stöd till stadens tio studieförbund. Utöver
studieförbunden fick SISU Idrottsutbildarna Västra Götaland 2 000 000 kronor i bidrag
för sin utbildningsverksamhet. Under september beslutade kommunstyrelsen att från
och med 1 januari 2019 föra över ansvaret för bidragsgivning till studieförbunden i
Göteborg från idrotts- och föreningsnämnden till social resursnämnd med tillhörande
bidragsbudget. Idrotts- och föreningsnämnden kommer dock fortsatt vara ansvarig för
stadens bidragsgivning till SISU Idrottsutbildarna.
Övriga bidrag
Kategorin "övriga bidrag "innehåller socioekonomiskt differentieringsbidrag, extra
utbetalning av aktivitetsbidrag och lokalbidrag samt kostnader relaterat till ett idéburet
offentligt partnerskap (IOP) med Västra Götalands Idrottsförbund.
Förvaltningen har på nämndens uppdrag tagit fram en modell för socioekonomiskt
differentierat bidrag med en budget på fem miljoner kronor. Barn-och
ungdomsföreningar som har medlemmar som bor i särskilt utsatta områden i staden har
kunnat få detta bidrag, som baserar sig på det aktivitetsbidrag föreningarna ansökt om.
Under 2018 fördelades 4 864 000 kronor. Bidraget har tagits bort i budget 2019.
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Till följd av ett lägre utfall än budgeterat fick förvaltningen i uppdrag att göra en extra
utbetalning så att de medel som avsatts för föreningsbidrag ändå skulle tillfalla
föreningarna. Under 2018 fördelades en miljon kronor i extra aktivitetsbidrag och en
miljon kronor extra i lokalbidrag till de föreningar som tidigare beviljats dessa bidrag.
2.2 Fördjupad analys beträffande ekonomi
2.2.1

Analys av årets utfall

Tkr

Bokslut 2018

Budget 2018

Intäkter

131 532

134 228

Kostnader

567 855

Nettokostnad

Bokslut 2017

Bokslut 2016

-2 696

119 871

126 323

575 656

7 801

507 259

502 809

436 323

441 428

5 105

387 388

376 485

Kommunbidrag

453 500

453 500

0

416 600

404 500

Räntenetto

-12 685

-12 072

-613

-12 305

-17 257

4 493

0

4 493

16 908

10 757

29 493

25 000

4 493

41 908

35 757

Resultat

Eget kapital

Avvikelse

Resultaträkningarna avser N393 Idrott och förening, det vill säga exklusive N699
Studieförbunden. Resultatet för N699 är 0, kostnaderna motsvarar kommunbidraget på
31 200 000 kronor.
Resultat
Förvaltningen har ett överskott 2018. Det beror främst på resurser som inte använts på
grund av förseningar. Bland annat har ny verksamhet för 2018 inte kunnat startats direkt
vid början av året. Ytterligare en förklaring till överskottet är tillkommande verksamhet
med medel från kompletterande budget några månader in på 2018. Sammanlagt handlar
det om drygt sex miljoner kronor. Dessa förseningar och försenade starter gäller den nya
sporthallen Lundenhallen, lokalförmedlingsuppdraget, Vision Kviberg och bidrag till
Skolidrottsförbundet.
I övrigt finns överskott inom främst två områden: föreningsbidrag och lokaler.
Föreningsbidragen svarar för ett överskott på drygt två miljoner kronor. Samtidigt har
extra och tillfälliga bidrag betalats ut under 2018 för att minska överskottet. Lokaler
redovisar ett överskott på närmare tre miljoner kronor vilket främst beror på hyresrabatt
2018 och lägre kostnader för bränsle, energi och vatten än budgeterat.
På den negativa sidan uppvisas främst underskott i jämförelse med budgeten för avgiftsoch taxeintäkterna vid förvaltningens egna anläggningar - ett underskott på 2,5 miljoner
kronor. Utfallet 2018 är dock ungefär på samma nivå som 2017. Samtidigt har
förvaltningen fått fler anläggningar - Frölundabadet samt ytterligare fyra anläggningar
på delår. Avgifts-/ taxebortfallet är främst inom bollplaner och sporthallar i jämförelse
med tidigare år.
Jämförelse med 2017 års resultat
I jämförelse med 2017 är resultatet drygt tolv miljoner kronor lägre. Det beror främst på
att kostnaderna för föreningsbidrag har ökat med drygt tio miljoner kronor, men även att
avgifts- och taxeintäkterna är på en lägre nivå än budget.
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Ekonomiskt utfall och verksamhetens mål
Nettokostnaden inklusive räntenetto är 449 miljoner kronor. Ser man till den totala
nettokostnaden kan man fördela den i de två huvudverksamheterna. Uppskattningsvis
fördelar sig nettokostnaden i de två delarna enligt nedan:
•
•

Föreningsbidrag/-stöd, 110 miljoner kronor
Anläggningar, 339 miljoner kronor

Hade de resurser som varit tillgängliga använts fullt ut hade sannolikt verksamhetsmål
uppfyllts i större omfattning. Jämför man med 2017 har de två huvudverksamheterna
ökat sin nettokostnad med motsvarande 15 respektive 12 procent. När det gäller
föreningsstödet har utbetalningarna av föreningsbidrag utökats kraftigt i jämförelse med
2017. På anläggningssidan beror den ökade nettokostnaden främst på överföringen av
Frölundabadet till idrotts- och föreningsförvaltningen och att den kommunala simskolan
haft full drift 2018.
Jämförelse intäkter och kostnader 2017
Intäkterna har ökat med drygt tio miljoner kronor, vilket orsakas av att
bruttoredovisning tillämpas fullt ut 2018. På kostnadssidan finns också motsvarande
effekt.
Kostnaderna inklusive räntenetto har ökat med närmare 50 miljoner kronor exklusive
redovisningseffekten om tio miljoner kronor.
Personalkostnaderna har ökat med drygt 23 miljoner kronor, vilket främst beror på
övertagandet av Frölundabadet och att simskolan haft full drift 2018. Ökningen på
grund av löneavtalen motsvarar 4,5 miljoner kronor.
Kostnaderna för avskrivningar har ökat med fyra miljoner kronor. Det beror framför allt
på övertagna föreningsanläggningar och utköpta leasingobjekt. I övrigt har kostnaderna
för bränsle, energi och vatten ökat med tre miljoner kronor på grund av större
lokalvolym än 2017. Kostnaderna för entreprenader och tjänster har ökat med närmare
tio miljoner kronor. Det beror främst på ökat fastighetsunderhåll och ökade köp av ITrelaterade tjänster. Vidare också ökade utbetalningar av föreningsbidrag, drygt tio
miljoner kronor.
Eget kapital
Resultatet för 2018 på 4,5 miljoner kronor gör att det utgående egna kapitalet är 29,5
miljoner kronor.
2.2.1.1

Bruttokostnadsutveckling
2018

Bruttokostnadsutveckling
i procent

11,7

2017
-0,1

2016
3,8

* Bruttokostnaden inkluderar räntenetto.
Under 2018 ökade bruttokostnaden förhållandevis kraftigt. Personalvolymen ökade
samtidigt med drygt tio procent. Det beror främst på att Frölundabadet överfördes från
stadsdelen Askim-Frölunda-Högsbo i budget 2018. Vidare också att
simskoleverksamheten som startades under 2017 var i full drift 2018.
Kostnadsökningarna i form av löneavtal med mera beräknas till cirka 2,5 procent. Det
innebär i sin tur att verksamhetsvolymen då har ökat i samma omfattning som
personalvolymen, cirka tio procent.
2017 års bruttokostnad i jämförelse med 2016 var i princip oförändrad. Samtidigt finns
både bruttokostnadsökningar som -minskningar. Föreningsbidragen har lägre kostnader
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liksom anläggningar/lokaler på grund av överföringar till andra förvaltningar. Vidare
sänktes den så kallade internräntan på investeringarna från 2,5 till 1,75 procent.
Kostnadsökningar i form av löneavtal med mera beräknas till cirka 2,5 procent,
Sammantaget innebär det i sin tur att verksamhetsvolymen uppskattas att ha minskat
något 2017, cirka en procent.
2.2.2
2.2.2.1

Investeringsredovisning
Investeringsredovisning

Belopp i mnkr

Bokslut
2018

Budget
2018

Avvikelse

Inkomster

Prognos
2016-2019

Budget
2016-2019

0,8

Avvikelse
-0,8

Utgifter

93,8

157,6

63,8

538,6

652,7

115,7

Netto

93,8

157,6

63,8

537,8

652,7

114,9

Idrotts- och föreningsnämndens investeringsram för planperioden 2016–2019 har
utökats med 6,7 miljoner kronor, från 646,0 till 652,7 miljoner kronor. Detta med
anledning av att förvaltningen tagit över anläggningar vid Härlanda Park och Skatås.
Prognosen för planperioden bedöms till 537,8 miljoner kronor. Minskningen i
förhållande till budget för planperioden beror i huvudsak på försenade detaljplaner (se
detaljerad beskrivning längre ned).
2018 års investeringar uppgick till 93,8 miljoner kronor. Budgeten var 157,6 miljoner
kronor. Differensen beror framför allt på att projekt blivit försenade. Några projekt,
framför allt väderberoende markprojekt som att anlägga konstgräsplaner, har förskjutits
över vintern. Markarbetena på Slottsskogsvallens entré genomförs i sin helhet under
2019. Lundenhallen, ny sporthall vid Lundenskolan, färdigställdes under året men
överskred budget vilket beskrivs längre ned.
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Redovisning per område

Investeringsområde, mnkr
1 - Reinvesteringar

Utfall 2018

Budget 2018

Utg

Utg

Ink

Ink

Prognos 2016–2019
Utg

Ink

Budget 2016–2019
Utg

Ink

-20,4

0,0

-18,7

0,0

-104,0

0,8

-104,0

0,0

0,0

0,0

-7,5

0,0

-5,0

0,0

-19,5

0,0

-3,6

0,0

-6,0

0,0

-17,5

0,0

-17,5

0,0

-48,3

0,0

-35,6

0,0

-97,3

0,0

-122,1

0,0

-4,4

0,0

-6,4

0,0

-5,4

0,0

-5,4

0,0

-43,9

0,0

-29,2

0,0

-83,7

0,0

-69,0

0,0

Majorna/Frihamnen/S-hallen

0,0

0,0

0,0

0,0

-5,7

0,0

-45,2

0,0

Torslandahallen

0,0

0,0

0,0

0,0

-2,5

0,0

-2,5

0,0

5 - Isanläggningar

-1,5

0,0

-3,0

0,0

-68,8

0,0

-93,8

0,0

Upprustning av befintliga
isanläggningar

-1,5

0,0

-3,0

0,0

-27,6

0,0

-33,7

0,0

Upprustning Ruddalens
bandypist

0,0

0,0

0,0

0,0

-35,2

0,0

-28,5

0,0

Ersättning Rambergsrinken

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,3

0,0

-24,8

0,0

Isanläggningar

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Is för allmänhetensåkning
Heden

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-1,1

0,0

Ny ishall anpassad för
konståkning

0,0

0,0

0,0

0,0

-5,7

0,0

-5,7

0,0

6 - Sim- och badanläggningar

-2,3

0,0

-12,7

0,0

-51,1

0,0

-59,6

0,0

Upprustning befintliga sim- och
badanläggningar

-2,3

0,0

-12,7

0,0

-49,1

0,0

-42,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-2,0

0,0

-17,0

0,0

7 – Friidrotts
anläggningar

-0,2

0,0

-5,1

0,0

-6,0

0,0

-63,4

0,0

8 - Fotboll

-5,2

0,0

-29,1

0,0

-55,6

0,0

-44,4

0,0

Konstgräsetablering (Flatås
Park och Lillhagsparken)

-0,3

0,0

-5,3

0,0

-12,8

0,0

-11,6

0,0

Konstgräsetablering (Kviberg
och Bjurslätt)

-0,4

0,0

-16,2

0,0

-20,3

0,0

-16,8

0,0

Kontgräsutbyten

-4,5

0,0

-7,5

0,0

-22,5

0,0

-16,0

0,0

9 - Idrottsområden

-8,9

0,0

-28,9

0,0

-100,4

0,0

-99,0

0,0

Slottsskogsvallen inför 2021

-2,9

0,0

-13,6

0,0

-38,5

0,0

-38,5

0,0

Kvibergsområdet

-0,3

0,0

-5,3

0,0

-13,0

0,0

-13,0

0,0

Nytt gym och motionscentral

-1,7

0,0

0,0

0,0

-22,9

0,0

-21,5

0,0

Upprustning och utveckling
övriga idrottsområden

-3,9

0,0

-10,0

0,0

-26,0

0,0

-26,0

0,0

10 - Övrig stadsutveckling

0,0

0,0

-11,0

0,0

-22,7

0,0

-22,7

0,0

-3,5

0,0

0,0

0,0

-10,2

0,0

-6,7

0,0

2 – Omklädnings
byggnader
3 - Markanläggningar
4 - Idrottshallar
Upprustning av befintliga
idrottshallar
Lundenhallen

Nya simhallar Askim och
Kortedala

11 - Övertaganden av
föreningsanläggningar
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Pågående eller avslutade projekt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lundenhallen. Byggnaden är färdig, projektet beskrivs närmare nedan.
Kärra simhall. Upprustning klar av kontors- och personalutrymmen.
Slottsskogsvallen. Projektering pågår för upprustning av
omklädningsbyggnaden.
Slottsskogsvallen entré. Tävling avslutad, projektering pågår. Upprustningen
görs under 2019.
Konstgräs - nyetablering. Avslutat Flatås Park. Projektering pågår på Bjurslätt.
Lillhagen och Kvibergs Park under upphandling.
Konstgräs - byte. Avslutat Heden 2 och Karl Johans Torg. Projektering pågår för
Backavallen.
Gamlestadshallen och Heidhallen. Upprustning klar.
Vättlefjälls motionscentrum. Inväntar beslut om utökad investeringsbudget
innan projektering kan avslutas. Strandskyddsdispens sökt i samband med
bygglov.
Lilla Amundöns bad. Projektering pågår för byte av vattenrening samt
betonglagning, genomförs efter badsäsong 2019.
Ruddalen. Inkoppling av värme för konstgräsplan pågår och upprustning av
delar av omklädningsbyggnaden. Nytt utegym färdigställt.
Backavallen. Ny toalett och läktare samt förbättring av tillgänglighet klart.
Skatås. Projektering pågår av ny toalettbyggnad.
Kvibergs Park. Projektering pågår av ny hinderbana samt ny toalett. Ny
hänvisningsskyltning för hela omådet med solcellsdriven belysning.

Försenade projekt:
Förskjutna detaljplaner både för nybyggnad, utökning samt ersättning för befintliga
anläggningar motsvarar cirka 140 miljoner kronor över planperioden.
•
•
•
•

•
•
•
•

Ny sporthall i Majorna/Linné, Fixfabriken. Byggstart tidigast 2020,
Jaegersdorffsplatsen är en alternativ placering, detaljplanestart 2019.
Frihamnen. Detaljplanearbete pågår, för närvarande mycket låg framdrift.
Projekteringsmedel kan flyttas över till ny hall i anslutning till p-hus i
Masthugget.
Slottsskogshallen, ersättning för befintlig hall. Kvarstår att utreda krav på
detaljplan.
Ny ishall för konståkning. Projekteringsmedel flyttas från ny ishall för
konståkning till en ersättning för Isdala. Detaljplan är ännu inte startad,
alternativt läge i Kvibergs Park prövas. Det alternativa läget kräver ingen
detaljplan vilket möjliggör start 2019.
Ny friidrottsarena på Hisingen. Detaljplanearbete pågår, beräknas klart
december 2019 om den inte överklagas. Eventuellt projekteringstart 2019.
Askims nya simhall. Detaljplanestart 2019.
Ny simhall i Kortedala. Detaljplanestart 2019. Områdesplan pågår.
Rambergsrinken, ersättning för befintlig ishall. Detaljplanestart 2019.

2.2.2.2

Projektuppföljning

Investerings- och exploateringsprojekt av väsentlig betydelse
Lundenhallen
Vid första upphandlingen kom endast anbud som vida översteg budget och därför
avbröts upphandlingen. Byggnaden justerades därefter avseende placering i höjdled och
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inre utformning. Ny upphandling gjordes uppdelad på två etapper. Under byggtiden
upptäcktes ett konstruktionsfel på taket vilket ledde till en försening på cirka tre
månader samt att projektkostnaderna blev större.
Konsekvensen för skolan blev en senare start under terminen för inomhusidrotten vilket
kunde hanteras. Föreningarna erbjöds tider i andra hallar under den utökade byggtiden.
Nedan redovisade siffror i tabell avser hela projektets löptid, varav utgifter under
planperioden (2016-2019) utgör; utfall 83,7, prognos 83,7 och budget 69,0 miljoner
kronor.
Ack. utfall
Projekt

Ink

Lundenhallen

2.2.3

Total projektprognos

Utg

Ink

86,1

Utg

Projektbudget
Ink

86,1

Utg

Slutår

71,4

2018

Kostnader för underhåll, reparationer, tillsyn och skötsel

mnkr

Bokslut 2018

Budget 2018

Avvikelse

Bokslut 2017

Tillsyn och skötsel

20,0

16,8

3,2

18,6

Reparationer

13,2

14,1

-0,9

12,8

Planert underhåll

13,3

11,0

2,3

12,9

Totala kostnader

Planerat underhåll
Underhåll genomförs i huvudsak enligt den tioåriga underhållsplanen och uppgår till
cirka elva miljoner kronor per år. Under 2018 har några anläggningar tillkommit, bland
annat Härlanda Park och Tuve ishall. Vissa åtgärder genomfördes direkt vid övergång
för att iordningställa dem för normal drift. Efter besiktning och registrering i
underhållsplanen ökar den nödvändiga underhållsbudgeten med cirka 0,5 miljoner
kronor per år till 11,5 miljoner kronor. Under året har även vissa oplanerade åtgärder
fått genomföras för att förbättra och bibehålla den verksamhet som bedrivs i våra
anläggningar.
Det planerade underhållet 2018 budgeterades till elva miljoner kronor och har under året
utökats med 1,5 miljoner kronor. Bokslutet avslutas på 13,3 miljoner kronor.
Utöver detta har förvaltningen gjort tillgänglighetsåtgärder för 4,7 miljoner kronor
varav 4,3 miljoner kronor har erhållits i bidrag från fastighetskontoret.
I bokslut 2017 redovisades 12,9 miljoner kronor i underhåll.
Tillsyn och skötsel samt reparationer
Totalt redovisar förvaltningen en avvikelse på 2,3 miljoner jämfört med budget, varav
1,9 miljoner förklaras av oförutsedda kostnader på Ruddalens idrottscentrum.
När det gäller budget för tillsyn och skötsel har förvaltningen under 2018 haft ökad
skadegörelse på anläggningar i staden, men det är svårt att göra en exakt jämförelse med
tidigare år. I takt med att förvaltningen växer belastas den drifttekniska hårdare med
oförutsedda kostnader, exempelvis när förvaltningen tar över driften av äldre
anläggningar.
2.3 Värdering av eget kapital
Kommunstyrelsens rekommenderade nivåer på det egna kapitalet innebär för idrottsoch föreningsnämnden att vi bör ha minst 15 miljoner kronor och högst 25 miljoner
kronor i eget kapital. Bedömningen är att riskerna på årsbasis ligger i huvudsak inom
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det intervallet. De enskilda riskerna totalt sett överstiger 25 miljoner kronor, men det är
osannolikt att samtliga risker inträffar samtidigt.
Riskbedömningen gäller fem områden:
1.
2.
3.
4.
5.

Borgensåtaganden
Taxor/avgifter
Energikostnader
Bränder/skadegörelse/driftsstörningar
Övrigt/ospecificerat.

Borgensåtaganden
Risken med borgensåtaganden innebär på kort sikt att hantera anläggningar som
eventuellt kommer i stadens ägo när föreningar av olika anledningar inte kan svara för
sina bankförpliktelser. Risken får anses som aningen förhöjd med tanke på de
borgensåtagande staden fått göra de senaste åren. Sett till de erfarenheterna bedöms
risken till sju miljoner kronor.
Taxor och avgifter
Intäkter från taxor och avgifter, en generellt minskad efterfrågan har riskanalyserats till
cirka 15 procent tidigare vilket motsvarar drygt tio miljoner kronor. Detta i form av
minskad efterfrågan bedöms risken lägre än tidigare, sju miljoner kronor.
Energikostnader
Bränsle, energi och vatten är en riskfaktor. Den kan påverkas av förändringar av
energipriserna och ogynnsam väderlek. Detta bedöms kunna öka kostnaderna med upp
till tio procent eller cirka tre miljoner kronor.
Bränder/skadegörelse/driftsstörningar
Större bränder och skadegörelse har inträffat med några års mellanrum. Extrem väderlek
och tekniska haverier har också tvingat förvaltningen att stänga anläggningar för viss
tid. Ekonomiska följdverkningar som intäktsbortfall och kostnader för övertalig
personal regleras inte av försäkring. Om flera händelser av detta slag inträffar under ett
år kan det tydligt påverka resultatet. Risken bedöms till åtta miljoner kronor.
Övrigt
Andra oförutsedda händelser av skilda slag bedöms på kort sikt kunna uppgå till fem
miljoner kronor.
Resultatet för 2018 uppgår till 4,5 miljoner kronor. Det ingående egna kapitalet 2018
uppgår efter justeringar till 25 miljoner kronor. Det innebär att det egna kapitalet i
bokslutet uppgår till 29,5 miljoner kronor.
2.4 Utveckling inom personalområdet
2.4.1

Personalvolym och lönekostnad

Belopp i tkr
Lönekostnad exkl
arvoden

2018

2017

2016

134 365

118 920

111 627

Arbetad tid
(årsarbetare)

381

345

329

Lönekostnad per
årsarbetare

353

345

339

Personalvolymen har under året ökat med tio procent (36 årsarbetare) jämfört med
2017. Till största del beror ökningen på att förvaltningen tagit över Frölundabadet från
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stadsdelsförvaltningen Askim-Frölunda-Högsbo och att enheten för simundervisning nu
är fullt bemannad.
Lönekostnaden per årsarbetare har ökat med 2,2 procent jämfört med 2017.
Lönekostnadsökningen är lägre än utfallet i löneöversynen som totalt uppgick till 2,6
procent. Det beror i huvudsak på att genomsnittslönerna för tjänsterna på Frölundabadet
och för simundervisning är lägre än medellönen på förvaltningen som helhet.

2.4.2

Övrig utveckling inom personalområdet

Arbetsmiljö
Under 2018 har förvaltningen arbetat med att ta fram nya rutiner för det systematiska
arbetsmiljöarbetet samt påbörjat implementeringen av dessa. De nya rutinerna innebär
framför allt ett nytt verktyg för att undersöka arbetsmiljön samt tydligare dokumentation
och uppföljning av arbetsmiljöarbetet. Förvaltningen har en övergripande
arbetsmiljöplan där förvaltningsövergripande arbetsmiljöåtgärder regelbundet
dokumenteras och följs upp. Respektive chef har i sin tur en arbetsmiljöplan där
arbetsmiljöarbetet dokumenteras det vill säga åtgärder som ryms inom
enhetens/avdelningens egna budget. Redovisning och uppföljning av arbetsmiljömålen
till nämnd sker årligen i samband med årsrapporten.
Förvaltningen har även börjat undersöka arbetsmiljöförhållandena regelbundet via ett
digitalt verktyg. Syftet är att tidigt kunna identifiera brister i arbetsmiljön och främja en
dialog på arbetsplatsträffarna. Än så länge är det för tidigt att se tydliga effekter av
verktyget, men många chefer beskriver att det är ett bra sätt att regelbundet undersöka
arbetsmiljön.
Under 2019 kommer även förvaltningen tre gånger per år att skicka ut
förvaltningsövergripande enkätfrågor som berör arbetsmiljö, mänskliga rättigheter och
organisationskultur.
Rutinerna finns dokumenterade som en rutin och kompletteras med ett årshjul.
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Uppföljning av arbetsmiljömål
2017 tog förvaltningen fram förvaltningsövergripande mål för arbetsmiljöarbetet i
enlighet med de krav som ställs i AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö.
Intentionen med målen att ge en riktning inom arbetsmiljöarbetet och att varje
enhet/avdelning i sin tur ska bryta ned målen och formulera egna arbetsmiljömål som
går i linje med förvaltningens.
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 den.
Arbetsgivaren följer regelbundet sjukfrånvaron och analyserar den för att förstå den
arbetsrelaterade ohälsan. Detta för att kunna vidta rätt åtgärder för att förebygga den så
långt som det är möjligt. Nytt för 2018 är att HR-funktionen har börjat genomföra HRronder med förvaltningens chefer. Under en HR-rond förs en dialog kring till exempel
arbetsmiljö, rehabilitering och sjukfrånvaro. Det är ett tillfälle för HR-funktionen att få
kännedom om brister i arbetsmiljön samt stödja cheferna i deras arbetsmiljöarbete och
på så vis minska den arbetsrelaterade sjukfrånvaron.
Delmål 3: Vi har en säker arbetsplats där tillbud och olyckor förebyggs, anmäls, utreds
och åtgärdas
Sammanställning över årets tillbud och olyckor visar att antalet anmälningar av tillbud
har ökat, från 63 stycken 2017 till 80 stycken 2018. Arbetsgivaren ser positivt på det, då
anmälningar av tillbud är ett sätt att identifiera brister i arbetsmiljön. Anmälningar av
olyckor utan frånvaro har minskat från 43 stycken 2017 till 29 stycken 2018. Dessvärre
har olyckor med frånvaro ökat från åtta stycken 2017 till elva stycken 2018.
HR-funktionen ger regelbundet cheferna stöd i utredning och åtgärder gällande tillbud
och arbetsskador.
Organisatorisk arbetsmiljö
Delmål 4: Vi är tydliga, trovärdiga och delaktiga i vår kommunikation. På så sätt
skapar vi förutsättningar för ett hälsofrämjande ledar- och medarbetarskap
Målet följs i dagsläget upp via medarbetarenkäten. Förhoppningen är att förvaltningen
över tid ska höja sitt resultat inom samtliga frågor genom kompetenshöjande insatser.
I medarbetarenkäten har förvaltningen två år i rad haft ett medelvärde på 3.5. Värdet är
0,2 lägre än staden och 0,1 lägre än fackförvaltningarna.
Påståendet "Min förvaltningsledning fångar upp viktig information från medarbetarna":
Förvaltningen har ett medelvärde 3.0 vilket ligger i linje med staden.
Påståendet "Jag litar på den information som kommer från förvaltningsledningen":
Förvaltningen har ett medelvärde på 3.5 som ligger i linje med staden.
Delmål 5: Vi vet vem vi är till för och varje medarbetare har god kännedom om sitt eget
och förvaltningens uppdrag, roll och ansvar.
Påståendet "Min närmaste chef kommunicerar verksamhetens uppdrag och mål på ett
begripligt sätt": Förvaltningen har två år i rad haft ett medelvärde på 3.6, vilket ligger
0,2 lägre än staden och 0,1 lägre än fackförvaltningarna.
Social arbetsmiljö
Delmål 6: Alla bidrar till att vi ser fram emot att gå till arbetet, genom att stötta och
hjälpa varandra.
Detta mål följs i dagsläget upp via medarbetarenkäten. Samtliga frågor som berör detta
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område har förvaltningen haft ett medelvärde som inte har rört sig så mycket över åren
och ligger i linje med Göteborgs Stad.
Delmål 7: Det råder nolltolerans och vi ska arbeta förebyggande, agera på och hantera
kränkande särbehandling, mobbing, trakasserier, diskriminering samt hot och våld.
Målet följs upp via medarbetarenkäten. Förvaltningen är tydlig med att det råder
nolltolerans för kränkande särbehandling, mobbning, trakasserier och diskriminering.
Det förmedlas regelbundet via APT, intranät och introduktionsdag. Trots detta visar
både medarbetarenkät och Lisa-anmälningar att detta är ett problem i våra verksamheter
som vi måste fortsätta arbeta med. Arbetsgivaren arbetar förebyggande genom
värdegrundsarbete och kompetenshöjande insatser inom mänskliga rättigheter och
normkritik på APT. Arbetsgivaren ska även följa upp dessa frågor i de
förvaltningsövergripande undersökningarna med det digitala enkätverktyget.
Gällande hot och våld arbetar förvaltningen på flera olika sätt och nivåer. Det handlar
bland annat om att säkerställa rutiner, se till att medarbetarna har rätt kompetens
gällande bemötande, se över nyckelhanteringen på förvaltningens anläggningar,
kameraövervakning samt att utveckla samarbetet med stadsdelar och polis.
Hälsa
Rökfri arbetstid
Förvaltningen har som del i arbetet med att skapa hälsofrämjande arbetsplatser tagit ett
beslut om rökfri arbetstid. Syftet är att vi som arbetsgivare vill hjälpa fler medarbetare
att ta beslutet att sluta röka. Beslutet innebär att om rökning sker, ska det ske på obetald
arbetstid, att rökning inte ska ske iklädd arbetsgivarens kläder samt att det på varje
arbetsplats ska finnas en tydligt anvisad plats för rökning som är placerad så att den inte
är iögonfallande för våra kunder. Arbetsgivaren uppmuntrar de som vill sluta röka att
söka hjälp via företagshälsovården.

Hälsoinspiratörer
För att främja det förebyggande hälsoarbetet har förvaltningen tagit ett beslut om att
2019 införa hälsoinspiratörer. Hälsoinspiratörernas uppdrag kommer i stora drag att
innebära att inspirera kollegor till hälsofrämjande aktiviteter (rörelse, återhämtning,
sociala aktiviteter), att uppmana våra medarbetare att använda sitt friskvårdsbidrag och
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att arrangera lokala och förvaltningsövergripande åtgärder det vill säga
friskvårdsaktiviteter.
Rekrytering
Under 2018 har antalet rekryteringar sjunkit något i jämförelse med år 2017. Under
2018 gjorde förvaltningen 165 rekryteringar, av dessa var 112 förvaltningsinterna
rekryteringar och 53 förvaltningsexterna rekryteringar. 69 rekryteringar gällde
tillsvidareanställningar och 96 gällde tidsbegränsade anställningar. Jämfört med 2017
har antalet tillsvidareanställningar minskat med 16 stycken medan antalet
tidsbegränsade anställningar har ökat med åtta stycken. Flest rekryteringar har skett
inom grupperna badpersonal och idrottsarbetare.
Rekryteringssvårigheter - effekter
Förvaltningen har under 2018 likväl som de senaste åren haft svårt att rekrytera till vissa
befattningar, bland annat tekniska tjänster med krav på högskoleutbildning.
Förvaltningens samarbete med övriga tekniska fackförvaltningar fortgår med syfte att ta
fram en strategi för hur förvaltningarna ska attrahera, rekrytera och behålla rätt
kompetens.
Det är fortsatt få kvalificerade sökande vid rekrytering av badpersonal. Genom de
pengar som förvaltningen beviljades från arbetsmarknads- och vuxenutbildningen för
helåret 2018 har en praktiksamordnare anställts. Samordnaren har under året arbetat
med att utveckla förvaltningens samarbete med skolor och utbildningsaktörer med syfte
att säkerställa framtida kompetensförsörjning av badpersonal men även idrottsarbetare.
En extra satsning på badvärdar skedde också i årets löneöversyn för att skapa mer
konkurrenskraftiga löner.
Kompetensförsörjning
Arbetet med en förvaltningsövergripande kompetensförsörjningsplan har påbörjats.
Planen kommer utgöra ett gemensamt planeringsunderlag för förvaltningens
verksamhets- och kompetensplanering. Planen kommer att gå i linje med programmet
för attraktiv arbetsgivare där den politiska viljeriktningen för hur Göteborgs Stad ska
attrahera, utveckla och behålla medarbetare mellan 2019–2023 anges.
Sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron inom förvaltningen för 2018 är 5,5 procent, den har minskat de
fyra senaste åren. Det finns en skillnad mellan mäns och kvinnors sjukfrånvaro i den del
som överstiger 15 dagar, kvinnornas är 5,8 procent medan männens uppgår till 1,9
procent. Förvaltningens sjukfrånvaro är lägre än Göteborgs Stads totala sjukfrånvaro på
8,6 procent, så även för kvinnor och män där stadens totala sjukfrånvaro uppgår til 9,3
procent för kvinnor respektive 5,9 procent för män (per november 2018).
Värt att notera är att i en förvaltning av vår storlek räcker det med små förändringar i
sjukfrånvaron för att det ska bli stora effekter procentuellt. Totalt är det nio medarbetare
som har en sjukfrånvaro som överstiger 15 dagar, tre män och sex kvinnor, fyra av
sjukfallen är inte arbetsrelaterade. Inom 30 dagar från sjukfallets början upprättar
förvaltningen en plan för återgång i arbete för de medarbetare som förväntas ha en
sjukfrånvaro som överstiger 60 dagar.
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* Uppgifter för Göteborgs Stad och fackförvaltningar i diagrammet avser november
2018.
Andel utförd tid av timavlönade
Andelen tid som är utförd av timavlönade har ökat med 0,6 procentenhet till 7,4 procent
under 2018 och gäller i huvudsak badpersonal.
Praktikplatser
Förvaltningen strävar efter att erbjuda fasta praktikplatser till de gymnasiala
utbildningsaktörer som ger kunskaper inom befattningarna badvärd, simlärare och
idrottsarbetare. Samtal med utbildningsaktörer sker regelbundet.
2.5 Redovisning av uppdrag ifrån KS/KF som fördelats utanför
kommunfullmäktiges budget
Uppdrag till nämnd/styrelse
Idrotts- och föreningsnämnden
uppdras att - samordna arbetet
tillsammans med Park- och
naturnämnden, Fastighetsnämnden
och Byggnadsnämnden ta fram en
uppdaterad utvecklingsplan för
ridsporten
Från 2016

Välj Status 
enligt anvisning

Kommentar - enligt anvisning

Pågående

Förslag till plan behandlad för remiss till
berörda nämnder och styrelser 2018
12-11. Ärendet åter till idrotts- och
föreningsnämnden för slutbehandling
senast i maj 2019.

riktas till Idrotts- och föreningsnämnden
samt Park och naturnämnden

2.6 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag
2.6.1

Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll

Nedan redovisas en samlad bedömning av de viktigaste iakttagelserna av styrkor och
förbättringsområden, som baseras på en självvärdering av förvaltningens system för
styrning, uppföljning och kontroll. Förvaltningen väljer att redovisa utifrån de
rubrikområden som stadsledningskontoret anvisat.
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Kultur
Förvaltningens arbete för att skapa medvetenhet om situationer där risk föreligger för
oetiskt och oönskade beteenden bedöms som god. Förvaltningen har under flera år
arbetat med att tydliggöra administrativa arbetsprocesser för att säkerställa och
minimera risker vid ekonomihanteringsprocesser. Under verksamhetsåret 2018 har
förvaltningens arbete med riskhantering inom området förstärkts ytterligare, delvis
genom dialog kring förhållningssätt till regelverk och åtgärder och förtydliganden för att
minimera risker.
Planering och uppföljning
Förvaltningens arbete med planering och uppföljning bedöms som god. Under
2017/2018 har det inom förvaltningen pågått ett utrednings- och utvecklingsarbete för
att identifiera och ta hänsyn till behov och förväntningar hos dem verksamheten riktar
sig till. Flera av dessa utvecklingsarbeten genomförs successivt 2018 med fortsättning
2019. Utvecklingsarbeten handlar samtidigt om att få till stånd ett systematiskt
arbetssätt och att insikterna arbetas in i planeringen inför nästa period.
Inom förvaltningen pågår samtidigt ett utvecklingsarbete kring planering och
uppföljning med fokus på grunduppdraget samt styrningen kring densamma. Under
verksamhetsåret 2018 har flera åtgärder vidtagits för att få till stånd ett ökat fokus på
grunduppdraget och måluppfyllnad av detsamma. Genomförandet av en
förvaltningsintern beställare- och utförarstyrning är en åtgärd där syftet är att få tillstånd
tydligare intern styrning och dialog för att kunna bedöma måluppfyllelse och
förvaltningens förmåga att utföra grunduppdraget.
Utvecklingsarbetet handlar samtidigt om att få till stånd en tydlig röd tråd och arbetssätt
från planering, genomförande, uppföljning, till utvecklings-/förbättringsarbete, vilket
görs genom införande av en ny lednings- och styrmodell.
Riskbaserad styrning
Förvaltningens arbete med riskbaserad styrning bedöms som god och flera
förbättringsåtgärder har genomförts under 2018. Förvaltningen arbetar med
riskhantering utifrån Göteborg Stads riktlinje kring styrning, uppföljning och kontroll
som gäller från och med 2017-01-01. Förvaltningen har identifierat verksamhetens
viktigaste risker och tagit fram en samlad riskbild, varefter man bedömt hur riskerna ska
hanteras. Att utifrån en samlad riskbild upprätta både en internkontrollplan och en
åtgärdsplan är ett nytt arbetssätt inom förvaltningen, och ytterligare utveckling kring
riskhantering inom verksamheter kommer att göras framöver.
Åtgärder och förbättringsområde
Bedömningen är att det finns ett förbättringsbehov att utveckla arbetssätt kring att
identifiera och analysera grundorsaker till avvikelser som ska resultera i
förbättringsarbete, enligt stadens riktlinje för styrning uppföljning och kontroll.
Inom ramen för det arbete som pågår med att utveckla förvaltningens interna styrning
ingår också moment som innebär att utveckla arbetssätt för att analysera brister och
avvikelser för att förstå och åtgärda grundorsaker till problemen. Dels vid uppföljningar
där avvikelsehantering handlar om att analysera för att se om genomförda åtgärder har
resulterat i önskade effekter. Dels att avvikelse och genomförande av analys resulterar
till förbättringsåtgärder enligt stadens styrmodell (PDSA).
2.6.2

Sponsring

Nämnden har inte fattat beslut om något sponsringsåtagande.
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2.6.3

Uppföljning av program för e-samhälle

Under verksamhetsåret har förvaltningen arbetat med förberedande insatser inför byte
av verksamhetssystem (digitalt verktyg för lokalbokningar och bidragsansökningar). Ett
ramavtal för ett nytt nationellt verksamhetssystem upphandlas av Sveriges Kommuner
och Landsting. Det nya verksamhetssystemet ska tillhandahålla "öppen data" vilket kan
vara en grund för en friare utveckling av e-tjänster i framtiden. Förberedande arbete
genomförs även av stadsledningskontoret genom centrala processbeskrivningar för alla
föreningsbidragsprocesser, vilket tydliggör och förenklar processerna bakom våra
tjänster ur ett användar-/brukarperspektiv.
När det nya systemet är på plats förväntas administrationen minska för medarbetarna
vilket kan öka service i form av mer tid till konsultation och föreningsbesök. Det nya
systemet förväntas vara mer driftsäkert och användarvänligt än det nuvarande vilket
kommer ge ett stort mervärde för föreningslivet. Dessutom kommer det underlätta
lokalförmedling och bokning av lokaler. Kostnads- och nyttoanalys pågår tillsammans
med Intraservice.
Det hade varit önskvärt med ett gemensamt digitaliserat inpasseringssystem i lokaler för
uthyrning till allmänhet. Det hade möjliggjort ett större digitaliseringsarbete för att
tillgängliggöra lokaler för allmänhet och föreningsliv.
En förstärkning görs genom att öka kompetensen inom digitalisering genom att anställa
en it-strateg 2019. Dialog med föreningslivet för att hitta utvecklingsområden är
planerade.
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3 Uppföljning av kommunfullmäktiges budget
3.1 Kommunfullmäktiges mål - tabell
Kommunfullmäktiges mål

Göteborg ska vara en jämlik stad

De mänskliga rättigheterna ska genomsyra
alla Göteborgs Stad verksamheter

Den strukturella könsdiskrimineringen ska
upphöra.

Måluppfyllelse

Kort kommentar - enligt
anvisning

God

Satsningar på: Föreningspool,
Olympic Day,
differentieringsbidrag, Street
Games, avgiftsfri
simundervisning, insatser för
hållbara och jämlika livsmiljöer,
insatser för ökat
föreningsdeltagande i
prioriterade områden,
stadsgemensamt arbete,
stimulerat fritidsbanker, Extra
kraft, utveckla
föreningsmötesplatser.

Viss

Förvaltningen arbetar med målet
genom likabehandlingsplanerna
samt genom att höja
kompetensen kring normkritik
bland medarbetarna.

Viss

För förvaltningen gäller att
fortsätta att hålla fokus på
jämställdhet vid rekrytering och
lönesättning samt att stoppa
sexism och eventuella sexuella
trakasserier i det vardagliga
arbetet.
Aktivitetsbidraget kompenserar
till viss del strukturella skillnader
i bidragsgivning utifrån genus.
Andra åtgärder kan behövas tas
fram.

Viss

Arbete enligt tidigare redovisad
inriktning har fortsatt bland
annat genom att ytterligare så
kallade Göteborgsförslag
behandlats och nämnden gett
förvaltningen i uppdrag att
bereda dessa.

Idrotts- och föreningslivet ska nå fler
målgrupper

Viss

Under 2018 god måluppfyllnad.
Exempel på insatser är:
Fritidsbanken, Föreningspoolen,
socioekonomiskt
differentieringsbidrag,
samverkan med Passalen, gratis
simundervisning, prova påverksamhet
Förvaltningen arbetar med att
förtydliga processer och
utveckla samarbetsformer för att
öka måluppfyllnaden ytterligare.

Livsvillkoren för personer med fysisk,
psykisk eller intellektuell
funktionsnedsättning ska förbättras.

God

Enkelt avhjälpta hinder är
åtgärdade per 181231 i enlighet
med KF:s beslut.

Göteborgarnas möjligheter till delaktighet
och inflytande ska öka

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

Idrotts- och föreningsnämnden
har ej prioriterat detta mål.

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

Idrotts- och föreningsnämnden
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Kommunfullmäktiges mål

Måluppfyllelse

Kort kommentar - enligt
anvisning

fulla potential

har ej prioriterat detta mål.

Äldres livsvillkor ska förbättras

God

Föreningsbidrag till
seniorverksamhet.
Förvaltningen erbjuder
anpassade aktiviteter för
seniorer på flera anläggningar
och utvecklar kontinuerligt
arbetet. Exempel på detta är
Hälsovecka, Hälsoteket,
Hälsolots och Friskare SU.
För att locka fler seniorer till en
hälsosam livsstil har
förvaltningen deltagit vid
Seniormässan och informerat
om de hälsofrämjande aktiviteter
som finns på våra anläggningar.

Svårbedömd

Vi har under perioden lyckats väl
inom många områden, men
problematiken med spridning av
mikroplast från konstgräsplanen
är fortsatt mycket svårbedömd.

Svårbedömd

Idrotts- och föreningsnämnden
har historiskt bidragit till målet
om bostadsbyggande genom att
avstå idrottsmark i form av
grusplaner och kringytor. Med
nuvarande höga expansionstakt
blir konkurrensen om mark allt
mer påtaglig liksom behovet av
nya idrottsanläggningar. Idrottsoch föreningsnämndens roll har
nu snarare blivit att bevaka att
såväl mark- som planresurser
fredas för idrottsändamål så att
den nya och tätare staden kan
byggas hållbart.

Viss

Utvecklingen går åt rätt håll.
Förvaltningen ser över och
utvecklar IT-tekniken. I
sammanträdesrum har tekniken
under året kompletterats.
Tjänsteresorna har minskat
något då en del möten ersatts
av videomöten. För att kunna ha
fler resfria möten behöver
förvaltningen dock ytterligare
kompetensutveckling och
teknisk utrustning i fler
verksamhetslokaler.

Viss

Samtal sker med park- och
naturförvaltningen om hur
idrotts- och
föreningsförvaltningen kan bidra
med arbetsuppgifter som
arbetslag från park- och
naturförvaltningen utför.

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

Bostadsbristen ska byggas bort och
bostadsbehoven tillgodoses bättre

Det hållbara resandet ska öka

Sysselsättningen för grupper långt ifrån
arbetsmarknaden ska öka

Göteborg ska vara en hållbar
innovationsstad med ökande jobbtillväxt
Göteborgarnas möjlighet att turista i sin
egen stad ska öka

Idrotts- och föreningsnämnden
har ej prioriterat detta mål.
Viss

Genom förvaltningens
grunduppdrag bidrar vi till att
Göteborg är en attraktiv stad att
turista i. Förvaltningen är en
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Kommunfullmäktiges mål

Måluppfyllelse

Kort kommentar - enligt
anvisning
viktig del i evenemangsstaden
genom att vi gör det möjligt för
olika aktörer att genomföra
arrangemang

Tillgängligheten till kultur ska öka

Osakliga löneskillnader mellan män och
kvinnor ska upphöra

Göteborg Stad ska öka andelen hållbara
upphandlingar

Viss

Föreningar inom kulturområdet
är inkluderade i uppdraget om
lokalförmedling, ett
utvecklingsarbete tillsammans
med kulturförvaltningen.

God

Lönekartläggningen inför
löneöversynen visar inte på
några osakliga löneskillnader
mellan kvinnor och män på
gruppnivå inom förvaltningen.

Viss

Under 2018 har förvaltningen
prövat möjligheten till social
upphandling i samband med
upphandling av
tillgänglighetsåtgärder, specifikt
uppsättning av taktila skyltar i
idrottsbyggnader. Leverantören
kunde inte uppfylla kraven och
därför kunde den sociala delen
inte fullföljas. Förvaltningen har
därefter i samråd med
upphandlingsförvaltningen
identifierat ett projekt där social
upphandling ska genomföras
under 2019.

3.2 Kommunfullmäktiges budgetuppdrag till nämnden
Uppdrag från kommunfullmäktiges budget

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

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

Ja

Driften för badet i Frölunda kulturhus ska övergå
till Idrotts- och föreningsnämnden

Ja

Ett samarbete med Skolidrottsförbundet ska
inledas för att stärka skolidrotten

Ja. Finansiering försvinner 2019

Ett nytt system för lokalhantering ska utredas där
föreningslivet på kvällstid ges större tillgång till
lokaler inom förskolan, skolan och andra
kommunala verksamheter

Ja, utredning är påbörjad och fortgår under våren
2019 med skolförvaltningarna samt stadsdelarna.

Inom ramen för fokusområde tre "Skapa
förutsättningar för arbete" i Jämlikt Göteborg ska
alla nämnder och styrelser ta fram och genomföra
en plan i samverkan med Nämnden för
arbetsmarknad och vuxenutbildning

Nej, men påbörjat. Samtal pågår kring inventering
och införande av assisterande tjänster. Samtal
pågår med förvaltningen Arbetsmarknad och
vuxenutbildning, ej färdigt. Internt behandlas
frågan i framtagandet av förvaltningens
kompetensförsörjningsplan.

Assisterande tjänster ska erbjudas i förvaltningar
och bolag utifrån stegvisa jobb och kunskapslyftet
samt en genomförd inventering i samverkan med
fackliga organisationer.

Nej, dessa tjänster inriktar sig till yrken som inte
finns inom förvaltningens verksamhet. En
inventering ska genomföras för att undersöka om
det i framtiden kan finnas lösningar.

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

Nej. Vid senaste mätningen från Statistiska
centralbyrån 2017 ligger förvaltningen kvar på
10,5 procent gällande andelen chefer födda
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Uppdrag från kommunfullmäktiges budget

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

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

Nej. Men i två av tre mansdominerade
verksamheter/yrkesgrupper överstiger andelen
kvinnliga chefer andelen kvinnliga medarbetare.

3.3 Sammanställning av uppdrag
Områden

Resultat

Jämlikhet

Alla nämnder och styrelser ska utveckla ett samarbete med
civilsamhället enligt modellen från Västra Göteborg. En ansvarig ska
utses för samarbetet.

Förvaltningen har tagit initiativ till att tillsammans med företrädare för Västra
Göteborg diskutera modellens innebörd. Förvaltningen etablerar redan idag
samarbeten till exempel i form av IOP med Västra Götalands Idrottsförbund.
Ytterligare ett exempel är föreningen Passalen som utbildat personal från
förvaltningens bad, gym och isytor i bemötande.
Ingår i ordinarie verksamhet
Jämlikhetsinsatserna i de socioekonomiskt mest utsatta områdena
ska stärkas genom lokala initiativ och samverkan.

Arbete med Jämlik hälsa i Angered för att utveckla föreningslivet.
Innebandyförbundet har startat ett skolprojekt i Östra Göteborg som utvecklas
till att även gälla stadsdelen Angered. Gratis simundervisning för ungdomar
och vuxna genom samverkan med föreningslivet. Exempelvis erbjuds kurser
för nyanlända, kvinnor och unga vuxna.
Uppdrag avslutas 2018
Mänskliga rättigheter

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

Likabehandlingsplan ur såväl invånar- som medarbetarperspektiv har tagits
fram. Av planen framgår vilken diskrimineringsgrund som täcks in av
respektive mål/aktivitet/åtgärd. Planen följs upp i förvaltningens ordinarie
planerings- och uppföljningsarbete.
Ingår i ordinarie verksamhet
Tillämpa ett normkritiskt perspektiv och beakta
diskrimineringsgrunder vid beslut.

Förvaltningens handläggare erbjuds anpassade utbildningar i normkritik för att
kunna tillämpa ett normkritiskt perspektiv och ta hänsyn till
diskrimineringsgrunder vid underlag till beslut. Förvaltningens medarbetare
genomgår utbildning i normkritik.
Ingår i ordinarie verksamhet
Säkerställa att nyanställd personal får genomgå normkritisk
utbildning.

Under 2019 kommer förvaltningen två gånger om året erbjuda normkritisk
utbildning till nyanställd personal.
Ingår i ordinarie verksamhet
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Områden

Resultat
Utbildningsinsatser ska genomföras för att höja den normkritiska
kompetensen i stadens verksamheter.

Under augusti/september har det varit obligatoriskt för all personal att delta på
en utbildning i normkritik. Utbildningen genomfördes av två externa föreläsare
med hög kompetens inom området.
Stadens föreningskonsulenter gick dessutom en utbildning tillsammans med
RFSL i december 2018 inom hbtq, inkludering och normkritik. Syftet med
utbildningen var att höja den grundläggande kompetensen hos
föreningskonsulenterna för att bättre kunna stödja föreningar som söker
stadens stöd. Förvaltningen har dessutom tillsammans med SISU
idrottsutbildarna erbjudit kostnadsfri utbildning för föreningar - inkluderande
idrott.
Uppdrag avslutas 2018
Jämställdhet

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

Bidragsprocess, inklusive ansökningsblankett, som tillämpas för att bli
bidragsgodkänd förening har uppdaterats i enlighet med de grundläggande
reglerna för föreningsbidrag, bland annat i syfte att säkerställa att jämställdhet
och likabehandling ingår i handläggningen av ansökan. Handbok har tagits
fram och används som internt stödmaterial i handläggningen.
Vid fördelning av tider till föreningar eftersträvar förvaltningen en så fullständig
redogörelse som möjligt från förbund och föreningar gällande kvinnor/män,
flickor/pojkar.
Vidare har en handlingsplan mot sexuella övergrepp nämndbehandlats under
hösten. Planen är avsedd för personal som arbetar med föreningsbidrag och
stöd till föreningar och ideella organisationer. Syftet är att ge grundläggande
information och implementera rutiner för hur förvaltningen agerar om en
medborgare eller förening hör av sig med misstanke om att ett övergrepp ägt
rum. Syftet är också att beskriva hur förvaltningen kan stötta föreningar och
ideella organisationer i det förebyggande arbetet.
Uppdrag avslutas 2018
Demokrati

Systematisera samarbetet med stadens övriga förvaltningar och
bolag samt civilsamhället samt medborgardialog vid större renoveringar
och investeringar.

Förvaltningen jobbar kontinuerligt med att utveckla former och förmåga till
medborgardialog. Vi gör det tillsammans med stadsdelar,
stadsbyggnadskontor, fastighetskontor med flera. Vidare gör vi kontinuerligt
insatser för att både bredda och höja kompetensen hos våra medarbetarna
inom detta område.
Ordinarie verksamhet
Verka för att mer information finns på "lätt svenska" och andra språk.

Förvaltningen har arrangerat skrivutbildning för webbredaktörer och
kommunikationsstöd-/utbildning till medarbetare i deras kontakt med
föreningar. Genomgång av webbsidor sker kontinuerligt där språket kritiskt
behandlas för att det ska vara tillgängligt för alla stadens invånare. Under året
arbetar vi även mer med bildspråk, filmer och pictogram för att nå ut med viktig
information samt budskap.
Ordinarie verksamhet
Fritid, idrott och
förening

Driften för badet i Frölunda kulturhus ska övergå till idrotts- och
föreningsnämnden. Ansvar: Idrotts- och föreningsnämnden i samverkan
med Askim-Frölunda-Högsbo.

37

Områden

Resultat
Från och med 1 januari har verksamhetsdriften av Frölundabadet gått över till
idrotts- och föreningsförvaltningen. Frölundabadet har ett tiotal medarbetare
som är organiserade under 2018 som en egen enhet under avdelning
Anläggning men från och med 1 januari 2019 bildar en enhet tillsammans med
Askims simhall.
Ordinarie verksamhet
Ett samarbete med Skolidrottsförbundet ska inledas för att stärka
skolidrotten.

Förvaltningen samarbetar med skolidrottsförbundet för att stärka Skol-IF och
skapa samverkan med traditionella idrottsföreningar för att fler barn och unga
ska lockas till fysisk aktivitet.
Kvarstående uppdrag 2019
Ett nytt system för lokalhantering ska utredas där föreningslivet på
kvällstid ges större tillgång till lokaler inom förskolan, skolan och andra
kommunala verksamheter.

En inventering av lokaler som kan bokas av föreningslivet har genomförts och
ett par lokaler som inte tidigiare varit bokningsbara hyrs nu ut. Samarbetet med
den nya grundskoleförvaltningen har inletts och resulterat i uppdaterade
riktlinjer och avtal för uthyrning och förmedling av skolors lokaler.
Ordinarie verksamhet
En utredning ska göras för hur staden tillsammans med föreningslivet
kan skapa bättre möjligheter till meningsfull fritid för ungdomar i
områden där föreningsdeltagandet är lågt. Utredningen ska genomföras i
samverkan med andra intressenter i staden samt i nära dialog med
civilsamhällets organisationer. Dessutom ska flickors lägre deltagande i
föreningslivet i hela staden ingå i utredningen.

I samverkan med bland andra Social resursförvaltning, SDF Angered och
Östra Göteborg, VGIF har vi kommit en bra bit i arbetet. Face-to-face
undersökning med 631 ungdomar från Bergsjön och Södra Angered har gjorts.
Vi har sammanställt aktuell forskning och rapporter inom detta område.
Intervjuer med såväl medarbetare i staden som aktiva inom civilsamhället som
arbetar med unga är genomförda och dokumenterade. Nämnden har löpande
informerats om arbetets fortskridande. En mer fyllig rapport lämnas till
nämnden i januari och beslutsärende planeras till nämnden den 26 mars.
Kvarstående uppdrag 2019
Möjliggöra för att starta ett sportotek under 2018 om pågående
utredning uppvisar positiva effekter av en sådan etablering

Nämnden har beviljat Västra Götalands Idrottsförbund särskilt
verksamhetsbidrag på 200000 kronor 2018 för en samordnartjänst för
Fritidsbankerna (liknande funktion som sportotek) i Göteborg. Tjänsten
tillsattes i december och arbetar bland annat med att bistå fritidsbanker i frågor
rörande finansiering, lokaler, bemanning. Andra delar som ingår är att stärka
marknadsföringen samt koppla samman fritidsbankerna med föreningsliv och
skolor. Under året har nämnden även fattat beslut om fortsatt ekonomiskt stöd
under 2019.
Kvarstående uppdrag 2019
En gym- och motionsanläggning ska byggas i ett område med stora
socioekonomiska utmaningar. Ska genomföras under mandatperioden.

Idrotts- och föreningsnämnden beslutade 2017-10-31 att anläggningen ska
placeras vid Vättlefjäll i norra Angered. Nulägesbedömningen är att
anläggningen kan börja byggas under våren 2019 och färdigställas under
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Resultat
2020.
Kvarstående uppdrag 2019
Påbörja översyn av dagens ekonomiska stöd samt taxor för att se hur
det kan svara upp mot föreningslivets förändrade behov samt hur det
bidrar till utvecklingen av jämställdhet, jämlikhet och folkhälsa.

En stadenövergripande översyn av föreningsbidragen pågår. I ett första steg
initieras dialoger med föreningslivet till exempel rörande synen på såväl nuläge
som kommande önskemål och behov.
Kvarstående uppdrag 2019
Utöka det administrativa stödet till föreningslivet i socioekonomiskt
utsatta områden, för att öka deltagandet i föreningslivet.

Föreningspoolen startades i början av september 2018. Uppdraget är att
administrativt stötta föreningar i socioekonomiskt utsatta områden.
Föreningspoolen ska fokusera på att stödja bidragsgodkända föreningar samt
föreningar som ansökt om att bli bidragsgodkända med coaching och
rådgivning i frågor om föreningskunskap, grundläggande
ekonomiadministration samt att söka och redovisa bidrag. Just nu vänder sig
föreningspoolen till föreningar i Angered och Östra Göteborg. Hittills har
arbetet handlat om att bygga upp en struktur för föreningspoolen samt
nätverkande och träffar med föreningar. Sedan starten har föreningspoolen
träffat tio föreningar.
Uppdrag avslutas 2018
Funktionsnedsättning

Alla enkelt avhjälpta hinder ska vara undanröjda i kommunens
publika lokaler och på allmän platsmark under mandatperioden.

Förvaltningen har avröjt alla enkelt avhjälpta hinder för samtliga anläggningar
per 181231. Ledstråk i golv, kommer dock att framgent genomföras i enlighet
med upprättad underhållsplan.
Ordinarie verksamhet
Alla förvaltningar och bolag ska kompetensutvecklas avseende
tillgänglighetsarbete och enkelt avhjälpta hinder.

Sedan januari 2017 har förvaltningen en tillgänglighetssamordnare anställd för
att leda tillgänglighetsarbetet, sprida kunskap samt erbjuda stöd och
information inom förvaltningen och föreningar.
Ordinarie verksamhet
En inventering ska göras av samtliga nämnder och styrelser
avseende arbetsuppgifter och anställningsmöjligheter som kan erbjudas
personer med funktionsnedsättning.

Pågår: Förvaltningen genomför, i samband med utredningen av tillgängligheten
på förvaltningens anläggningar, en inventering om hur förutsättningar (fysiska)
för personer med funktionsnedsättning kan erbjudas anställning. Samtal med
förvaltningen för Arbetsmarknad och vuxenutbildning sker under hösten 2018.
Kvarstående uppdrag 2019
Miljö och klimat

Fortsätta arbetet för att minska miljöpåverkan från konstgräs.

På befintliga konstgräsplaner med gummigranulat görs åtgärder för att minska
spridningen av mikroplaster. Det handlar bland annat om att installera
granulatplank, granulatfällor, borststationer och informationsskyltar. På
goteborg.se finns en ny webbsida med information om de åtgärder som vidtas.
Förvaltningen är aktiv medlem i Beställargrupp konstgräs, ett nätverk som
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Resultat
initierades av Naturvårdsverket och som samarbetar för att minska spridningen
av mikroplaster. Nätverket består av ett flertal kommuner, SFK, Svenska
fotbollsförbundet, SKL med flera. Vi deltar även i Vinnovaprojektet ”Hållbara
konstgräsplaner”.
Ordinarie verksamhet
Hållbarhetsuppdraget ska delas ut till privatpersoner och föreningar
som sökt pengar för miljöarbete.

Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-20 att medel tilldelas SDN Angered och
miljö- och klimatnämnden för att hantera bidraget. När bidraget är tillgängligt
att söka kommer förvaltningen att hjälpa till att sprida informationen till
föreningar.
Uppdrag avslutas 2018
Stadsutveckling och
bostäder

Påbörja planering för bad i Kortedala/Bergsjön enligt
badutredningens intentioner.

Frågan redovisades till nämnden i särskilt ärende 2018-11-12. Idrotts- och
föreningsnämnden beslutade då att förorda att den nya simhallen etableras vid
Kortedalavallen.
Ordinarie verksamhet
När befintliga och nya idrottshallar i skolmiljö planeras eller
renoveras ska hänsyn till det lokala föreningslivets behov tas, särskilt
fokus ska vara att öka antalet fullmåttshallar.

Förvaltningen har regelbundna avstämningar med lokalsekretariatet, som
planerar för flera nya fullmåttshallar under kommande år. Förvaltningen har
även haft separata möten med föreningslivet under våren 2018, där
föreningslivets behov preciserats. Det handlar då inte bara om fullmåttshallar
utan också frågor om förrådsutrymmen, takhöjder, publika utrymmen etcetera.
En noggrannare redovisning av detta lämnas i det
investeringsnomineringsärende som nämnden ska behandla i februari.
Ordinarie verksamhet
Uthyrning av lokaler ska underlättas för att motverka att Göteborgs
Stads lokaler står oanvända.

Föreningar som önskar hyra lokaler och ytor för sina verksamheter anmäler
behov och får stöd i sökandet efter lokal. Arbetet med att utveckla en ny etjänst med lokalbank och en ärendedatabas över föreningar som söker lokaler
pågår. Kartläggning av lokaler som hyrs ut till föreningslivet samt prisöversyn
har genomförts.
Idrott & förening tillfrågas regelbundet av förvaltningar och bolag om hur
föreningslivets behov av lediga lokaler ser ut. Förmedlingen av lokaler har
inletts. Förvaltningen har tillsammans med kulturförvaltningen och social
resursförvaltning tagit fram principer för förmedling av lokaler till olika
verksamheter. Dialog med de kommunala bolagen och fastighetsägarna om en
hyresmodell för föreningslivet pågår.
Ordinarie verksamhet
Arbetsmarknad och
vuxenutbildning

Inom ramen för fokusområde tre "Skapa förutsättningar för arbete" i
Jämlikt Göteborg ska alla nämnder och styrelser ta fram och genomföra
en plan i samverkan med nämnden för arbetsmarknad och
vuxenutbildning.

Pågår: Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning har under året bjudit
in alla bolag, förvaltningar och facknämnder för att samtala om uppdraget från
kommunfullmäktige om inventering och införande av assisterande tjänster.
Samtal har inletts med förvaltningen Arbetsmarknad och vuxenutbildning.
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Kvarstående uppdrag 2019
Assisterande tjänster ska erbjudas i förvaltningar och bolag utifrån
stegvisa jobb och kunskapslyftet samt en genomförd inventering i
samverkan med fackliga organisationer.

Dessa tjänster inriktar sig i dagsläget till yrken inom industri, kök samt
vård/omsorg, yrkesområden som inte finns inom förvaltningens verksamhet.
Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning har under året bjudit in alla
bolag, förvaltningar och facknämnder för att samtala om uppdraget från
kommunfullmäktige om inventering och införande av assisterande tjänster.
Uppdrag avslutas 2018
Nämnder kan via en pott med särskilda stimulansmedel få stöd i
implementeringen av modellen för det "Stegvisa jobb- och
kunskapslyftet" för snabbare inträde och kompetensutveckling på
arbetsmarknaden.

Denna modell inriktar sig till yrken inom industri, kök samt vård/omsorg vilket
medför att stimulansmedlen inte är sökbara för förvaltningen i dagsläget.
Uppdrag avslutas 2018
Kultur

För att främja en levande och trygg stadsmiljö ska öppettider
förlängas på några utvalda bibliotek, fritidsgårdar och
ungdomsverksamheter i olika delar av Göteborg.

Förvaltningen har inte varit med i arbetet för att utöka öppettider men bidrar till
levande och trygg stadsmiljö enligt nedan:
Lokalförmedlingen arbetar för att tillgängliggöra lokaler. Även föreningar inom
kulturområdet är inkluderade.
"Konst händer" är en regeringssatsning perioden 2016-2018 med fokus på
miljonprogramsområden. På 15 platser i staden har lokala projektgrupper
arbetat tillsammans med professionella konstnärer. Ett av dessa ställen är
Hammarbadet i Hammarkullen.
Uppdrag avslutas 2018
Personal

Andelen chefer födda utanför Norden ska öka kraftigt och aktivt följas
upp.

Förvaltningen arbetar aktivt utifrån den stadengemensamma
rekryteringsprocessen och följer upp utvecklingen. Vid senaste mätningen från
Statistiska centralbyrån (2017) ligger förvaltningen kvar på 10,5 procent
gällande andelen chefer födda utanför Norden. Samma siffra för
fackförvaltningar var 6,8 procent och för staden 7,4 procent.
Kvarstående uppdrag 2019
Andelen kvinnliga chefer inom manligt dominerade verksamheter ska
överstiga andelen kvinnor inom samma verksamhet.

Inom två avdelningar finns manligt dominerade yrkesgrupper.
Fastighetsavdelningen har en kvinna som chef. På avdelning Anläggning finns
gruppen idrottsarbetare i sex enheter där tre kvinnor respektive tre män är
chefer. Andelen kvinnliga chefer på 50 procent överstiger därmed andelen
kvinnor som är 30 procent inom gruppen idrottsarbetare.
Kvarstående uppdrag 2019
Inköp och
upphandling

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

Under 2018 har förvaltningen prövat möjligheten till social upphandling i
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samband med uppsättning av taktila skyltar, tillgänglighetsåtgärder, i
idrottsbyggnader. Det gjordes i samråd med fastighetskontoret och
upphandlingsförvaltningen. Leverantören kunde inte leverera tjänsten.
Förvaltningen kommer nu efter konsultation med upphandlingsförvaltningen att
genomföra social upphandling vid uppförandet av Vättlefjälls
motionsanläggning under 2019.
Uppdrag avslutas 2018

3.4 Kompletterande uppföljning av vissa av kommunfullmäktiges
budgetuppdrag
3.4.1

Uppdrag kring enkelt avhjälpta hinder

Alla enkelt avhjälpta hinder är avhjälpta vid årsskiftet 2018/19. Vissa hinder kommer
inte att utföras separat utan i samband med andra åtgärder, till exempel kommer ledstråk
i golv att genomföras vid planerat golvbyte.
3.4.2

Alla nämnder och styrelser ska utveckla ett samarbete med
civilsamhället.

Idéburna offentliga partnerskap där civilsamhället är en part.
Förvaltningen har under 2018 gjort flera insatser i linje med uppdraget. Ansvarig är
utsedd.
En struktur för samverkan mellan offentlig verksamhet och civilsamhälle håller på att
tas fram i Angered, där förvaltningen är en part. Genom att rama in samverkan via ett
idéburet offentligt partnerskap (IOP) förväntas möjligheterna till samfinansiering och
samverkan öka.
Förvaltningen har under året fortsatt samarbeta med föreningen Passalen för att skapa
fler integrerade fritidsaktiviteter där möten sker mellan barn och unga med eller utan
funktionsnedsättningar. I april beslutade nämnden att bevilja Passalen ett fortsatt bidrag
för projektet "Fritids för alla" som ska hjälpa barn och unga med funktionsnedsättningar
att ta del av det ordinarie fritidsutbudet, såväl i föreningsregi som i kommunal
verksamhet. Förvaltningen och Passalen har även, på föreningens initiativ, börjat se
över möjligheterna att ingå ett idéburet offentligt partnerskap (IOP). Ett förslag till IOP
är planerat till idrotts- och föreningsnämnden i januari/februari 2019.
Samarbete med Västra Götalands Idrottsförbund om samordnartjänst för
Fritidsbankerna
I september beslutade nämnden att bevilja Västra Götalands Idrottsförbund bidrag för
en samordnartjänst för Fritidsbankerna i Göteborg. Tjänsten tillsattes i december 2018
och kommer att gälla för hela 2019. Det huvudsakliga uppdraget för samordnaren är att
stödja befintliga fritidsbanker i Göteborg. Samordnaren ska vara en inspiratör som tar
vara på erfarenheter från andra fritidsbanker i Sverige och förmedlar hur finansiering,
bemanning, lokaler eller marknadsföring kan förstärkas hos fritidsbankerna i Göteborg.
Samordnaren kommer även vara en viktig del av uppstarten av nya fritidsbanker i
Göteborg framöver.
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4 Bokslut
4.1 Sammanfattande analys
Resultat
Överskottet 2018 beror främst på resurser som inte används på grund av förseningar.
Vidare också ny verksamhet för 2018 som inte kunnat starta vid inledningen av året.
Dessutom tillkommande verksamhet med medel från kompletterande budget några
månader in på 2018. Sammanlagt drygt sex miljoner kronor. Dessa förseningar och
försenade starter gäller Lundenhallen, lokalförmedlingsuppdraget, Vision Kviberg och
bidrag till Skolidrottsförbundet.
I övrigt finns överskott inom främst två områden: föreningsbidrag och lokaler.
Föreningsbidragen svarar för ett överskott på drygt två miljoner kronor. Samtidigt har
extra och tillfälliga bidrag utbetalats under 2018 för att minska överskottet. Lokaler
redovisar ett överskott på närmare tre miljoner kronor som främst beror på hyresrabatt
2018 och lägre kostnader för bränsle, energi och vatten än budgeterat.
På den negativa sidan uppvisas främst underskott i jämförelse med budgeten för avgiftsoch taxeintäkterna vid förvaltningens anläggningar. Det handlar om ett underskott på
2,5 miljoner kronor. Utfallet 2018 är dock ungefär på samma nivå som 2017. Samtidigt
har förvaltningen fler anläggningar: Frölundabadet samt ytterligare fyra anläggningar på
delår. Avgifts-/ taxebortfallet är främst inom bollplaner och sporthallar i jämförelse med
tidigare år.
Jämförelse med 2017 års resultat
I jämförelse med 2017 är resultatet drygt tolv miljoner kronor lägre. Det beror främst på
att kostnaderna för föreningsbidrag har ökat med drygt tio miljoner kronor, men även
avgifts- och taxeintäkter på en lägre nivå än budget.
Ekonomiskt utfall och verksamhetens mål
Nettokostnaden inklusive räntenetto är 449 miljoner kronor. Ser man till den totala
nettokostnaden kan man fördela den i de två huvudverksamheterna. Uppskattningsvis
fördelar sig nettokostnaden i de två delarna enligt nedan:
•
•

Föreningsbidrag/-stöd, 110 miljoner kronor
Anläggningar, 339 miljoner kronor

Jämför man med 2017 har de två huvudverksamheterna ökat sin nettokostnad med
motsvarande femton respektive tolv procent. När det gäller föreningsstödet har
utbetalningarna av föreningsbidrag utökats kraftigt i jämförelse med 2017. På
anläggningssidan beror den ökade nettokostnaden främst på överföringen av
Frölundabadet till idrotts- och föreningsförvaltningen, men även att den kommunala
simskolan haft full drift 2018.
Jämförelse intäkter och kostnader 2017
Intäkterna har ökat med drygt tio miljoner kronor, vilket orsakas av att
bruttoredovisning tillämpas fullt ut 2018. På kostnadssidan finns också motsvarande
effekt.
Kostnaderna inklusive räntenetto har ökat med närmare 50 miljoner kronor exklusive
redovisningseffekten om tio miljoner kronor.
Personalkostnaderna har ökat med drygt 23 miljoner kronor, vilket främst beror på
övertagandet av Frölundabadet och att simskolan haft full drift 2018. Ökningen på
grund av löneavtalen motsvarar 4,5 miljoner kronor.
Kostnaderna för avskrivningar har ökat med fyra miljoner kronor, vilket framför allt
43

beror på övertagna föreningsanläggningar och utköpta leasingobjekt. I övrigt har
kostnaderna för bränsle, energi och vatten ökat med tre miljoner kronor på grund av
större lokalvolym än 2017. Kostnaderna för entreprenader och tjänster har ökat med
närmare tio miljoner kronor. Det beror främst på ökat fastighetsunderhåll och ökade köp
av IT-relaterade tjänster. Vidare också ökade utbetalningar av föreningsbidrag, drygt tio
miljoner kronor.
Eget kapital
De av kommunstyrelsen rekommenderade nivåerna på det egna kapitalet innebär för
idrotts- och föreningsnämndens del minst 15 miljoner kronor och högst 25 miljoner
kronor. Bedömningen är att riskerna på årsbasis ligger i huvudsak inom det intervallet.
Totalt sett är det mindre sannolikt att samtliga risker inträffar samtidigt.
Riskbedömningen avser fem områden: borgensåtaganden, taxor/avgifter,
energikostnader, bränder/skadegörelse/driftsstörningar och övrigt/ospecificerat.
Resultatet för 2018 uppgår till 4,5 miljoner kronor. Det utgående egna kapitalet 2018
uppgår till 29,5 miljoner kronor.
4.2 Resultaträkning

Beskrivning

Periodens utfall
2018

Periodens utfall
2017

Periodens utfall
2016

Not

Taxor avgifter ersättningar

81 359

80 287

81 533

Hyror och arrenden

42 724

30 212

33 898

Bidrag

1 476

1 442

1 362

Försäljning verksamhet och
entrepenader

4 486

6 924

8 868

0

0

0

1 488

1 044

1 147

0

-38

0

131 532

119 871

126 807

Personalkostnader

-188 600

-165 861

-155 594

Övriga verksamhetskostnader

-355 924

-321 030

-329 708

2

Avskrivning och nedskrivning

-54 531

-51 568

-49 191

2a

Verksamhetens kostnader

-599 055

-538 459

-534 493

Verksamhetens netttokostnad

-467 523

-418 588

-407 686

464 500

443 600

420 800

20 200

4 200

14 900

Kommunintern fördelning

484 700

447 800

435 700

Skatter och kommunintern
fördelning

484 700

447 800

435 700

0

2

12

Övriga finansiella intäkter

20

14

8

Finansiella intäkter

20

16

20

-12 522

-12 178

-17 135

-183

-143

-143

Investeringsbidrag,
anslutningsavgifter mm
Övriga intäkter
Resultat
försäljning/utrangering
anläggningstillgångar
Verksamhetens intäkter

Kommunbidrag
Kommunbidrag tillägg

Ränteintäkter

Räntekostnader
Övriga finansiella kostnader

1

3
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Beskrivning

Periodens utfall
2018

Periodens utfall
2017

Periodens utfall
2016

Not

Finansiella kostnader

-12 704

-12 321

-17 278

Finansiellt netto

-12 685

-12 305

-17 257

-4 493

-16 908

-10 757

Periodens resultat

4.3 Balansräkning

Beskrivning
Mark och byggnader

Periodens utfall
2018

Periodens utfall
2017

Avvikelse
föregående år

Not

812 161

770 130

42 031

Maskiner och inventarier

11 805

14 538

-2 733

Anläggningstillgångar

823 966

784 668

39 298

9 003

9 962

-960

139

141

-2

Kortfristiga fordringar
leverantör/kund

3 942

1 537

2 405

Fordringar hos staten

2

16

-14

-972 486

-875 746

-96 740

6 334

8 848

-2 514

-962 068

-865 203

-96 865

14 869

16 831

-1 962

6

203 862

165 868

37 994

7

-734 334

-672 542

-61 793

89 632

112 126

-22 495

-41 908

-35 760

-6 148

Justeringar

16 908

10 760

6 148

Periodens resultat

-4 493

-16 908

12 415

-29 493

-41 908

12 415

0

0

0

Kortfristiga skulder

-60 139

-70 219

10 079

Skulder

-60 139

-70 219

10 079

Eget kapital, avsättningar
och skulder

-89 632

-112 126

22 495

Kundfordringar
Fordringar hos anställda

Övriga kortfristiga fordringar
Momsfordran redovisning
Icke räntebärande kortfristiga
fordringar
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter
Kassa och bank
Omsättningstillgångar
Tillgångar
Ingående eget kapital

Eget kapital
Långfristiga skulder

4

5

8

9
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4.4 Redovisningsprinciper / Notanteckningar
Avskrivningar enligt plan:
•
•
•

Avskrivningar sker på ursprungligt anskaffningsvärde.
Avskrivningar sker genom systematisk fördelning av tillgångarnas
avskrivningsbara belopp över dess användningsperiod.
Avskrivningstiden är lika med anläggningarnas ekonomiska livslängd. Från och
med 2017 tillämpas Göteborgs Stads modell och anvisningar för
komponentredovisning i bedömning av den ekonomiska livslängden per
aktiverad komponent.

Följande avskrivningstider tillämpas:
Typ av investering

Avskrivningstid

Byggnader

15 - 50 år

Markanläggningar

15 - 50 år

Maskiner och inventarier

3 - 10 år

Under 2018 har följande aktiveringar skett och komponentredovisning tillämpad:
Investeringsområde

Investering  tkr

Kapitaltjänst- tkr

Reinvestering

15 239

601

1 934

106

89 845

755

Isanläggningar

6 546

435

Sim- och badanläggningar

1 849

1 034

678

146

116 091

3 077

3 479

192

119 570

3 269

Markanläggningar
Idrottshallar

Idrottsområden
Delsumma
Övertaganden
föreningsanläggningar
Summa

Notanteckningar
NOT 1
Intäkterna fördelas på
motparter enligt
följande (tkr):
Taxor och avgifter
Hyror och arrenden

Från
nämnder

Från
kommunal
förbund

Från övriga
bolag inom
kommunen

Från
externa

5 976

6

4 325

71 052

81 359

28 010

1

17

14 695

42 723

1 476

1 476

4 228

4 486

1 359

1 488

Bidrag
Fsg av verks o entrepr

206

Övriga intäkter

129

52

Resultat
fsg/utrangering anlägg
Summa

Summa

0
34 321

7

4 394

92 810

131 532
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NOT 2
Verksamhetens
kostnader (tkr)

2018

2017

2016

Köp av
huvudverksamhet

-11 800

-11 324

-9 189

Lokal-och markhyror

-77 319

-64 041

-63 258

Bränsle, energi, va

-28 494

-25 498

-28 632

-5 830

-5 445

-6 478

Förbrukningsmaterial
och reparationer

-12 815

-11 771

-13 403

Köp av entreprenad
och tjänster

-68 057

-59 413

-66 211

Övriga
verksamhetskostnader

-151 608

-143 537

-142 537

Summa

-355 924

-321 029

-329 708

Transportmedel

NOT 2a
AVSKRIVNINGAR
(tkr)

Avskriv enl plan 2018

Avskriv enl plan 2017

Avskriv enl plan 2016

Byggnader

-41 554

-40 198

-40 229

Markanläggningar

-10 244

-8 586

-6 115

-2 733

-2 784

-2 846

-54 531

-51 568

-49 190

Kommunbidrag 2018

Kommunbidrag 2017

Kommunbidrag 2016

Maskiner o inventarier
Summa

NOT 3
KOMMUNBIDRAG (tkr)
Budget enl KF

433 300

443 600

420 800

Kompletterande
budgetbeslut
- Tillfälliga hallen i Backa

6 200

- Konstgräsexpansion

2 400

- Enkelt avhjälpta hinder

4 300

1 000

- Drift av nya Torshallen

4 400

- Frölundabadet

6 800

- Höjt
po/arbetsgivaravgifter

1 800

- Ungdomens Hus

-500

- Simundervisning
ungdomar/vuxna

3 000

- Lokaler till
Fastighetsnämnden

500

-1 500

- Lundenhallen, delår

2 600

Kapitalkostnader

3 700

3 200

1 400
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NOT 3
genomförda
investeringar
Summa

453 500

447 800

435 700

*Ovanstående kommunbidrag gäller Idrott & förening, N393. Studieförbunden (N699)
har ett kommunbidrag om 31 200 000 kronor enligt kommunfullmäktiges beslut.

NOT 4
Anläggningstillgångar
(tkr)

Byggnader

Markan
läggningar

Maskiner/
inventarier/
fordon

Pågående
investeringar

IB Bokfört värde 18-01
01

572 465

128 422

14 538

Investerat netto

109 946

9 625

Planmässig avskrivning

-41 554

-10 244

-2 733

Bokfört värde 18-12
31

640 857

127 803

11 805

Summa

69 242

784 667

-25 742

93 829
-54 531

43 501

823 966

NOT 5
ÖVRIGA
FORDRINGAR (tkr)

2018

Avräkningsfordringar

2017

2016

2 127

1 128

1 135

0

0

126

7 618

6 975

-876 874

-783 945

-714 189

*Kommunkonto
manuell

527 709

493 523

489 866

*Kommunkonto
maskinell

-625 447

-594 070

-566 597

Summa kortfristiga
fordringar

-972 486

-875 746

-782 684

Övriga kortfristiga
fordringar
*Mellanhavandekonto
värdeöverföring AT
*Kommunkonto netto

*Kommunskulden uppstår bland annat för att finansiera våra anläggningstillgångar.

NOT 6
Förutbetalda
kostnader och
upplupna intäkter
(tkr)
Förutbetalda övriga
kostnader
Upplupna övriga
intäkter
Summa

2018

2017

2016

13 157

15 387

14 700

1 713

1 444

1 902

14 869

16 831

16 602
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NOT 7
Kassa och Bank(tkr)

2018

Kassa

2017

2016

7

12

3

Plusgiro

203 855

165 856

132 189

Summa

203 862

165 868

132 192

NOT 8
EGET KAPITAL (tkr)

2018

Ingående eget kapital
Årets resultat
Justerat eget kapital
Utgående eget kapital
*)

2017

2016

41 908

35 760

27 218

4 493

16 908

10 757

-16 908

-10 760

-2 215

29 493

41 908

35 760

*Resultatet för 2018 uppgår till 4 493 000 kronor. Det ingående egna kapitalet uppgår
efter justeringar till 29 493 000 kronor.

NOT 9
ÖVRIGA SKULDER
(tkr)

2018

2017

2016

Långfristiga skulder

0

0

-630

Leverantörsskulder

-25 879

-37 919

-44 648

Utgående moms

-4

0

Övriga kortfristiga
skulder

-68

-51

-33

Upplupna
personalkostnader

-15 700

-12 992

-14 476

Förutbetalda övriga
intäkter

-10 934

-9 063

-8 532

-7 554

-10 195

-14 844

Kortfristiga skulder

-60 139

-70 219

-82 533

Summa övriga
skulder

-60 139

-70 219

-83 163

Upplupna övriga
kostnader

4.5 Intern kontrollplan
Föreningsbidrag
Kontrollmål: Att fastställda rutiner för handläggning och utbetalning av föreningsbidrag
är aktuella och ändamålsenliga samt kända.
Resultat: Genomfört och rapporterat till nämnd i december 2018. För att säkerställa ett
enhetligt och processäkrat arbete tas en handbok fram under första kvartalet 2019. En
metod för att säkerställa handläggningsrutiner och kunskapsöverföring, kollegial
granskning, implementeras under våren 2019. Stickprov på handläggningen är
genomförda. Stickprov på föreningarnas följsamhet gentemot riktlinjer utökades under
2018 till 75 stickprov.
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Dataskyddsförordningen
Kontrollmål: Enligt vår interna kontroll ska två stickprov göras under oktober månad:
1. Finns aktuell information om hur vi hanterar personuppgifter på bok.goteborg.se
och i e-tjänsten för Bida/Bookmaker?
2. Är ny rutin för fria bad för barn och ungdomar implementerad?
Uppföljning att planerade åtgärder genomförs, samt ta fram åtgärder för att följa upp.
Resultat: Resultatet från stickproven visar att det på bok.goteborg.se finns information
om hur förvaltningen hanterar personuppgifter. I e-tjänsten för BIDA/Bookmaker krävs
ett användarkonto för att kunna använda e-tjänsten. När man skapar ett användarkonto
finns information om hur förvaltningen hanterar personuppgifter. Ny rutin för fria bad
är implementerad. Resultatet är positivt när kontrollanten ringer upp tre simhallar och
gör stickprov med frågor.
Hot och våld riktade mot medarbetare
Kontrollmål: Uppföljning och förslag till åtgärder.
Resultat: Utöver åtgärder som förvaltningen tidigare har rapporterat har vi även
utvärderat medarbetarnas upplevelse av trygghet på arbetsplatsen Angered Arena - se
kapitel 2.1.3.
Myndighetskrav vid fastighetsunderhåll
Kontrollmål: Följsamhet till myndighetskrav, kontroll att förvaltningen uppfyller
myndighetskrav (SBA, OVK, El, tryckkärl).
Resultat: Stickprov har genomförts under hösten 2018 på två slumpmässigt utvalda
anläggningar för att säkerställa att gällande rutiner följs och att krav efterlevs. All
dokumentation fanns tillgänglig.
Regler vid inköp
Kontrollmål: Kontroll att gällande upphandlingar och ramavtal följs.
Resultat: Kontroller av gällande upphandlingar och ramavtal fortlöper enligt plan. Inga
påtagliga avvikelser från gällande lag och riktlinjer har upptäckts.
Lagar och regler vid direktupphandling och förnyad konkurrensutsättning och
upphandling
Kontrollmål: Säkerställa att lagar och riktlinjer följs samt löpande information till
ansvariga avdelningschefer och handläggare.
Resultat: Kontrollerna fortlöper enligt plan. De ramavtal som staden tecknat är i en del
fall inte adekvata för nämndens verksamhet är särskilt uppmärksammat i årets
granskning. I det fortsatta utvecklingsarbetet kring inköps- och upphandling måste
större uppmärksamhet riktas mot egna ramavtal för idrotts- och föreningsförvaltningen.
Investerings- och underhållsprojekt
Kontrollmål: Genomförande av projekt överstigande 200 000 kronor görs enligt
Gemensam byggprocess (GBP), stickprov på några större projekt för att följa upp så att
syftet med GBP uppnås.
Resultat: Under året har stickprov gjorts på flertalet projekt avseende följsamheten och
dokumentationen enligt GBP och resultatet är tillfredställande avseende bägge
kriterierna.
4.6 Åtgärdsplan
Föreningars ekonomiska status
Planerade åtgärder: I de fall förvaltningen får indikationer på att en förening har
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ekonomiska problem möter förvaltningen föreningen och bistår med att ta fram en
handlingsplan.
Redovisning av genomförda åtgärder och uppföljning av desamma:
Vid indikation på att en förening har ekonomiska problem bjuder förvaltningen in för att
gemensamt göra analys och åtgärdsplan. Förslag på åtgärder för att komma i balans kan
infatta både justering av intäkter och kostnader. Exempelvis kan förvaltningens
lokalförmedling hjälpa till att hyra ut överkapacitet rörande egen lokal. Bidragen kan
gås igenom för att säkerställa att aktuell förening sökt de bidrag som den borde ha
möjlighet att få. Ekonomisk analys av föreningens räkenskaper kan erbjudas eller ställas
som krav från förvaltningens sida.
Ett förbättringsarbete har gjorts genom att se över checklistor och genom att starta upp
en intern arbetsgrupp som kontinuerligt arbetar med föreningar som har skulder till
förvaltningen, eller riskerar att få skulder/ekonomiska problem. I vissa fall kan det även
röra andra fordringsägare som förvaltningen fått information om. En viktig del av
arbetsgruppens uppgift blir att säkerställa ett systematiskt och enhetligt arbetssätt.
Rekryteringssvårigheter
Planerade åtgärder: Förvaltningen har ett gemensamt kompetensförsörjningsprojekt
tillsammans med övriga tekniska förvaltningar avseende tekniska yrken. Förvaltningen
har startat ett eget projekt med syfte att utveckla mottagande av praktikanter. En
kompetensförsörjningsplan ska utarbetas.
Redovisning av genomförda åtgärder och uppföljning av detsamma:
Samtliga tekniska förvaltningar i staden har svårt att rekrytera kvalificerad teknisk
personal. Av den anledningen startades för några år sedan ett gemensamt projekt med
syfte att säkerställa kompetensförsörjning gällande teknisk kompetens till
samhällsbyggnadssektorn för berörda förvaltningar. Projektägare är
förvaltningsdirektörerna vid de tekniska förvaltningarna och styrgrupp utgörs av HRchefer i samma förvaltningar. Projektet är nu inne i fas två och bär namnet
"Kompetensförsörjning tillsammans". En tidsbegränsad projektledare har rekryterats för
att säkerställa att projektet når överenskomna mål vilket också innefattar att leverera
resultat med avseende på tidpunkt och kostnad. Vidare leder projektledaren projektet,
ansvarar för projektets struktur, planering och kommunikation. Projektledaren
rapporterar till styrgrupp och projektägare.
Förvaltningen har på senare år även upplevt svårigheter att attrahera, rekrytera och
behålla badvärdspersonal. För att säkerställa framtida kompetensförsörjning startade
förvaltningen ett utvecklingsprojekt och anställde en tidsbegränsad samordnare.
Projektet finansieras av stimulansmedel från Arbetsmarknad och
vuxenutbildningsförvaltningen och avslutas under första halvåret 2019. Statusrapport
under projektets gång lämnas till Arbetsmarknad och vuxenutbildning. Ett mål med
projektet är att säkra att förvaltningen får praktikanter vilket i en förlängning kan leda
till en anställning inom bad. Kontakter har tagits med olika utbildningsanordnare och
arbetsförmedlingen. Plan för mottagande av praktikanter är under utarbetande.
Förvaltningen ökar också antalet utbildade praktikhandledare. Fokusgruppen har och
kommer att genomföras för att få en bättre bild av vad som kan locka potentiella
medarbetare att söka till förvaltningens badverksamhet. Arbete med att ta fram en
kompetensförsörjningsplan pågår.
Förändringar i förvaltningens egna IT-system
Planerade åtgärder: Bevaka och följa att förvaltningens systemägarforum fungerar.
Regelbundna möten (var fjortonde dag) har införts, där aktuell situation följs och att
åtgärder vidtas. Konsultstöd i form av programmering kan komma att behövas för att
åtgärda system.
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Redovisning av genomförda åtgärder och uppföljning av desamma:
Under 2018 har systemförvaltningen inledningsvis inriktats mot dokumentation och att
åtgärda vissa vad man kan beteckna som brister i systemen. Under sommarmånaderna
genomfördes ett omfattande och intensivt arbete kring förändringar i systemmodulen
som hanterar föreningsbidrag. Detta på grund av ett ställningstagande att inte använda
personnummer i handläggningen av aktivitetsbidrag. Under hösten har arbetet främst
inriktats mot anpassningar till dataskyddsförordningen samt förändring av systemets
inloggnings- och säkerhetssystem. Implementeringen av förändringar på grund av
dataskyddsförordningen har inte fullt ut genomförts. Arbetet fortsätter under
inledningen av 2019.
Svårframkomligheten inom staden beroende på infrastrukturförändringar
Planerade åtgärder: Informationsåtgärder till både kunder/brukare och medarbetare.
Redovisning av genomförda åtgärder och uppföljning av desamma:
Förvaltningen har under hösten skickat ut en enkät till samtliga medarbetare för att
undersöka deras resvanor till och från jobbet. Resultatet ska analyseras för att sedan ge
förslag på åtgärder. Trafikkontoret har varit och informerat ledningen om
trafiksituationen samt alternativa lösningar att ta sig fram och tillbaka från jobbet. Vi
förespråkar alternativ såsom skype, telefonmöten, andra resvanor till exempel cykel och
kollektivtrafik. Staden premierar cyklande medarbetare med 1500 kronor/treårsperiod
för cykelrelaterade produkter.
4.7 Delegationsgranskning Föreningsbidrag
Under 2018 har representanter från nämnden genomfört delegationsgranskning av
slumpvis utvalda bidragsärenden. Återkoppling av erfarenheter har gjorts vid närmast
efterföljande nämndmöte.

4.8 Lån med kommunal borgen
Föreningar kan få lån med kommunal borgen för byggprojekt av egna eller
långtidsförhyrda anläggningar. Föreningen betalar löpande ränta och amortering.
Kommunal borgen medges inte för mer än högst 75 procent av byggprojektets kostnad.
Det största borgenslånet som beviljades under 2018 var på 16,5 miljoner kronor till
Göteborgs Kungliga Segelsällskap (GKSS) för förvärv av fastigheten Älvsborg 855:305
som föreningen arrenderade av Göteborgs Stad. Lån med kommunal borgen har
beviljats på sammanlagt 24,3 miljoner kronor. Ökningen av lån med kommunal borgen
beror på att fler ansökningar om större anläggningsprojekt inkommit under året.
Lån med kommunal borgen per sista december 2018.
Förening

Skuld per
31/12 2018

Summa
beviljade lån

Längst till
och med

1

Göteborgs Beachvolley Club

33 977 279

42 000 000

2046-09-16

2

Högsbo Basket

14 873 602

23 000 000

2045-04-30

3

Göteborgs Kungliga
Segelsällskap

13 125 000

16 500 000

*

4

Göteborgs Lawntennisklubb

12 512 500

13 000 000

2038-03-31

5

Lindås IBK

11 463 997

12 000 000

2039-07-01

6

S:t Gabriel Ungdomsförening

10 040 850

12 000 000

2034-11-30

7

Påvelund TBK

8 676 325

14 000 000

2034-12-31
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8

Rosengård/Vingen

8 281 250

15 000 000

2038-12-31

9

Lerjedalens GK

7 056 591

10 000 000

2038-10-30

10

Torslandaidrott

5 581 250

7 600 000

2029-11-30

11

Billdals Ridklubb

5 428 320

18 711 000

2030-07-30

12

Clarebergs Ridklubb

4 624 912

7 400 000

2036-12-31

13

Göteborgs Fältrittklubb

3 540 828

9 275 000

2030-09-30

14

Älvsborg FF

3 521 622

5 350 000

2030-09-30

15

Brottkärrs TK

3 489 143

5 900 000

2033-09-30

16

Gunnilse IS

3 381 175

6 600 000

2026-12-31

17

Bergums IF

2 849 992

3 650 000

2028-09-30

18

Utsiktens BK

2 739 555

3 700 000

2032-12-15

19

Askims Bangolfklubb

2 024 185

6 200 000

2034-05-31

20

Torslanda Ridklubb

2 012 500

3 800 000

2030-06-30

21

IF Väster

1 894 714

5 950 000

2030-01-31

22

Näsets SK

1 640 000

3 300 000

2028-06-10

23

Askims IK

1 553 125

2 450 000

2036-12-31

24

Torslanda Golfklubb

1 400 000

1 600 000

2032-11-15

25

Askims Badminton Club

1 247 500

4 900 000

2034-07-31

26

Croatia/Katarina Zrinski IoKF

1 187 500

2 700 000

2028-06-30

27

IK Zenith

1 168 400

2 000 000

2030-09-30

28

Kortedala IF

1 089 506

2 500 000

2030-01-27

29

V Frölunda IF

1 067 500

5 300 000

2036-07-30

30

Hisingsbacka FC

1 057 500

1 800 000

2032-10-30

31

Hovås Billdal IF

1 028 750

2 100 000

2029-06-30

32

Skonaren Ingo

989 538

2 700 000

2023-02-28

33

Göteborgs Badmintonförbund

900 000

1 500 000

2030-12-31

34

Askims Bordtennisklubb

832 740

1 000 000

2025-04-30

35

Göteborgs Karting & Racingclub

787 500

3 600 000

2020-09-18

36

Långeberga Ridklubb

756 875

3 900 000

2023-08-01

37

Kungsladugårds BK

741 646

1 000 000

2036-06-30

38

Torslanda IK

580 000

800 000

*

39

Gullbergsbro Bangolfklubb

510 000

1 700 000

2030-11-15

40

Delsjö Golfklubb

500 000

5 000 000

2023-01-20

41

Riai Aikido Dojo Club

486 314

800 000

2030-01-31

42

Göteborgs hästsportklubb

485 625

555 000

2037-09-30

43

Vestur Islandshästförening

372 060

600 000

2030-10-30

44

Torslanda Tennisklubb

371 277

4 850 000

2019-07-10

45

Lejon Taekwondo Klubb

307 500

600 000

2029-02-10

46

Unga Örnar Väst

300 394

350 000

2035-12-30

47

Assyriska BK

287 500

500 000

2030-05-15

48

Angered MIBK

248 712

600 000

2027-08-28

49

Göteborgs Handikappridklubb

227 110

700 000

2033-09-30
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50

Göteborgs Curlingklubb

215 000

2 815 000

2022-05-08

51

Bosna IF

182 312

450 000

2026-12-31

52

Göteborgs Pistolskytteklubb

138 125

650 000

2023-06-30

53

Långedrags Boule

125 572

250 000

2030-02-28

54

IF Vardar

80 096

730 000

2020-11-20

55

Guldheden

7 500

500 000

2029-02-10

SUMMA:

183 968 767

306 436 000

BESLUTADE - men ännu ej utlösta lån med kommunal borgen

Beslutet
gäller till och
med

1

Hovås-Billdal
IF

1 500 000

2020-09-25

2

Slottskogen/Godhem IF

2 500 000

2020-09-25

3

IFK Göteborg Orientering

700 000

2020-08-30

SUMMA:

4 700 000

BORGENSLÅN TOTALT
Utlösta lån

183 968 767

Beslutade lån
ej utlösta

4 700 000

SUMMA:

188 668 767

* Uppgift saknas. Bearbetning
görs av SLK.
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BALANSRÄKNING 201800 - 201812

Urval rapportparametrar:

393 - Idrotts- och föreningsnämnden

Exin:

Datum: 2019-01-11 09:22:45
(Kr)
12
Konto

201800
IB
770 129 742,96
14 538 231,57
784 667 974,53

201801-201812
Förändring i år
42 031 100,38
-2 733 101,36
39 297 999,02

201800-201812
UB
812 160 843,34
11 805 130,21
823 965 973,55

9 962 333,47
-865 202 958,91
16 831 180,50
165 867 854,12
-672 541 590,82

-959 580,86
-96 865 029,71
-1 961 914,25
37 993 948,03
-61 792 576,79

9 002 752,61
-962 067 988,62
14 869 266,25
203 861 802,15
-734 334 167,61

Tillgångar

112 126 383,71

-22 494 577,77

89 631 805,94

Ingående eget kapital
Justeringar
Periodens resultat
Eget kapital

-41 907 673,66
0,00
0,00
-41 907 673,66

0,00
16 907 673,66
-4 492 545,85
12 415 127,81

-41 907 673,66
16 907 673,66
-4 492 545,85
-29 492 545,85

Kortfristiga skulder
Skulder

-70 218 710,05
-70 218 710,05

10 079 449,96
10 079 449,96

-60 139 260,09
-60 139 260,09

-112 126 383,71

22 494 577,77

-89 631 805,94

0,00

0,00

0,00

Beskrivning
Mark och byggnader
Maskiner och inventarier
Anläggningstillgångar
Kundfordringar
Icke räntebärande kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
Omsättningstillgångar

Eget kapital, avsättningar och skulder
TOTALT

.

RESULTATRÄKNING 201801 - 201812

Urval rapportparametrar:

393 - Idrotts- och föreningsnämnden

Exin: 1-5
Ram:
Ram3:

Datum: 2019-01-11 16:37:11
(Kr)
12
Konto

201801-201811
Ack.utfall fg per
75 027 760,51
38 861 995,44
1 345 748,00
3 865 733,75
1 388 006,10
120 489 243,80
-171 014 049,13
-324 483 360,43
-49 563 190,00
-545 060 599,56
-424 571 355,76

201812
Perioden
6 330 769,44
3 861 610,90
130 413,00
620 074,00
100 253,71
11 043 121,05
-17 585 900,37
-31 440 743,26
-4 967 844,56
-53 994 488,19
-42 951 367,14

201801-201812
Ack. perioden
81 358 529,95
42 723 606,34
1 476 161,00
4 485 807,75
1 488 259,81
131 532 364,85
-188 599 949,50
-355 924 103,69
-54 531 034,56
-599 055 087,75
-467 522 722,90

Kommunbidrag
Kommunbidrag tillägg
Kommunintern fördelning
Skatter och kommunintern fördelning

425 792 000,00
18 215 000,00
444 007 000,00
444 007 000,00

38 708 000,00
1 985 000,00
40 693 000,00
40 693 000,00

464 500 000,00
20 200 000,00
484 700 000,00
484 700 000,00

Ränteintäkter
Övriga finansiella intäkter
Finansiella intäkter
Räntekostnader
Övriga finansiella kostnader
Finansiella kostnader
Finansiellt netto

0,00
19 419,32
19 419,32
-11 239 706,59
-162 439,15
-11 402 145,74
-11 382 726,42

0,00
99,08
99,08
-1 281 915,81
-20 188,10
-1 302 103,91
-1 302 004,83

0,00
19 518,40
19 518,40
-12 521 622,40
-182 627,25
-12 704 249,65
-12 684 731,25

0,00
0,00
0,00

-4 492 545,85
-4 492 545,85
-4 492 545,85

-4 492 545,85
-4 492 545,85
-4 492 545,85

8 052 917,82

-8 052 917,82

0,00

8 052 917,82

-8 052 917,82

0,00

Beskrivning
Taxor avgifter ersättningar
Hyror och arrenden
Bidrag
Försäljning verksamhet och entrepenader
Övriga intäkter
Verksamhetens intäkter
Personalkostnader
Övriga verksamhetskostnader
Avskrivning och nedskrivning
Verksamhetens kostnader
Verksamhetens netttokostnad

Periodens resultat
Periodens resultat
Periodens resultat
Resultat
TOTALT

Årets resultat

0

RESULTATRÄKNING 201801 - 201812

Urval rapportparametrar:

393 - Idrotts- och föreningsnämnden

Exin: 1-5
Ram: F699
Ram3:

Datum: 2019-01-18 15:14:52
(Kr)
12
Konto

TOTALT

201801-201811
Ack.utfall fg per
-31 200 000,00
-31 200 000,00
-31 200 000,00
-31 200 000,00

Beskrivning
Övriga verksamhetskostnader
Övriga verksamhetskostnader
Verksamhetens kostnader
Verksamhetens netttokostnad

201812
Perioden
0,00
0,00
0,00
0,00

201801-201812
Ack. perioden
-31 200 000,00
-31 200 000,00
-31 200 000,00
-31 200 000,00

Kommunbidrag
Kommunintern fördelning
Skatter och kommunintern fördelning

28 600 000,00
28 600 000,00
28 600 000,00

2 600 000,00
2 600 000,00
2 600 000,00

31 200 000,00
31 200 000,00
31 200 000,00

Resultat

-2 600 000,00

2 600 000,00

0,00

-2 600 000,00

2 600 000,00

0,00

Årets resultat

0

Bilaga 4 Antal besök per anläggning (bad, gym, gruppträning, allmänhetens
skridskoåkning)

Besök på anläggningar (antal)

2018

2017

2016

Gym

41836

50 457

48 442

Gruppträning

18657

23 329

22 738

Summa gym och gruppträning

60493

73 786

71 180

180907

201 962

197 970

Varav registrerade Fria bad

47492

53 545

53 372

Allmänhetens skridskoåkning

10822

13 591

18 475

239221

289 339

287 625

70 121

75 015

Angered Arena

Bad

Summa
Frölundabadet
Bad
Varav registrerade Fria bad

143 317
27480

Lundbybadet
Gym
Gruppträning

74222
46806

39 497

41 164

Summa gym och gruppträning

121028

109 618

116 179

Bad

217472

158 988

213 165

Varav registrerade Fria bad

52471

39 106

46 533

338500

268 606

329 344

19569

21 204

21 861

Gruppträning

1096

1 121

1 685

Motion

1160

1 714

1 288

Summa gym. gruppträning och motion

21825

24 039

24 834

Allmänhetens skridskoåkning

64329

55 775

50 159

Summa

86154

79 814

74 993

16040

16 521

15 767

Summa
Ruddalen
Gym

Askims simhall
Gym
Gruppträning

2732

2 365

2 544

Summa gym och gruppträning

18772

18 886

18 311

Bad

78805

77 852

78 977

Varav registrerade Fria bad

17510

19 322

16 389

Summa

98223

96 738

97 288

Gym

22658

20 584

26 033

Bad

63629

44 383

67 607

Varav registrerade Fria bad

24108

20 674

22 003

Summa

88363

66 590

93 640

36805

36 897

32 411

Kärra simhall

Skatås
Gym

Gruppträning

4532

3 751

2 941

Motion

18607

22 056

22 476

Summa gym, gruppträning och motion

59944

62 704

57 828

Slottsskogsvallen
Gym

39640

39 105

39 274

Gruppträning

5593

4 027

4 060

Motion

3132

2 747

3 306

48365

45 879

46 640

2437

2 412

2 282

512

409

353

2949

2 821

2 635

11782

13 047

12 186

1081

1 188

1 474

12863

14 235

13 660

19638

18 418

17 089

641

1 074

881

20279

19 492

17 970

6968

6 868

6 095

233

70

98

7201

6 938

6 193

16895

15 746

15 925

15 746

15 925

Summa gym, gruppträning och motion
Påvelund
Gym
Motion
Summa
Tuvevallen
Gym
Motion
Summa
Länsmansgården
Gym
Motion
Summa
Backavallen
Gym
Motion
Summa
Rambergsrinken
Allmänhetens skridskoåkning
Summa Is
Isdala
Allmänhetens skridskoåkning

13603

12 327

12 282

Summa Is

13603

12 327

12 282

Allmänhetens skridskoåkning

5156

4 838

7 269

Summa Is

5156

4 838

7 269

7801

3 168

25 383

1)7801

3 168

25 383

Askims ishall

Heden Is
Allmänhetens skridskoåkning
Summa Is

1.

Fotnot: 1) Heden: Färre isbesök
Antalet besökare på allmänhetens skridskoåkning har minskat kraftigt under året. Minskningen beror
framförallt på otillförlitliga siffor för verksamhet på Heden. Förvaltningen tog över driften av
verksamheten från GAIS Bandy i december 2016. Vi lyckades inte få mättekniken direkt i starten och har
missat att redovisa en del besökare, men samtidigt är förvaltningen tveksam de siffor som GAIS har
redovisat föregående år.

