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

Nämndens budget lyfter fram de mål som anges i stadens budget och som gäller för 
mandatperioden, liksom de uppdrag som nämnden fått att realisera. 
Grunduppdraget ska fortsätta att utföras och löpande utvecklas, liksom följa 
gällande lagstiftning och övriga styrdokument. Lagstiftning och ekonomiska ramar 
står över mål, riktlinjer, planer, program och policys, som ska ses som stödjande 
dokument. 

Det är nämndens ansvar att göra verklighet av budgetens inriktningar och 
prioriterade mål. När nämnden tagit beslut om budgeten, tar förvaltningen hand om 
mål och uppdrag och arbetar in dem i nämndens verksamhetsplan som kommer 
fastställas i februari 2022. Verksamhetsplanen innehåller mer detaljerade 
beskrivningar av hur förvaltningen konkret ska arbeta för att nå sina mål och 
uppdrag. 
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2 Förutsättningar  

2.1 Styrning och ledning 

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

Under 2022 fortsätter förvaltningens utvecklingsresa med stöd av de uppdrag och 
inriktningar som kommunfullmäktige fastställt i budget för 2022. 

Mål, roll och sammanhang  

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

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

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

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

Processer 

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

Förvaltningen har tre övergripande kategorier: 

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

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

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

Organisation 

 
Utveckling av ledarskap  

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

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

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

Ledningssystem och kvalitetsstyrning 

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

Förvaltningens miljöledningssystem 

Miljöledningsarbetet utgår främst från Göteborgs stads Miljö- och klimatprogram 
samt Avfallsplan 2021-2030. Förvaltningens främsta fokus de närmaste åren 
kommer vara att få fler i rörelse i förhållande till den miljöpåverkan vi åsamkar, 
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skapa hållbara bollplaner och energieffektivisera förvaltningens anläggningar, öka 
solcellsproduktionen och elektrifiering av fordonsflotta & maskinpark. 
Anläggningarna ska även kvalitetssäkra en god avfalls- och kemikaliehantering. 
Mer cirkulära lösningar samt hänsyn till den biologiska mångfalden ska tas vid 
byggnation. 

Intern styrning och kontroll  

Förvaltningen fortsätter sitt arbete att integrera den interna kontrollen med 
ordinarie lednings- och styrningsprocesser. I samband med att en verksamhetsplan 
tas fram för nämnden, arbetas även en samlad riskbild och en plan för intern 
kontroll fram. Den samlade riskbilden beskriver åtgärder som redan har införts för 
att minska risker, samt lyfter fram nya åtgärder som förvaltningen planerar att 
vidta. 

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

2.2 Personal 

Attraktiv arbetsgivare 

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

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

Strategisk kompetensförsörjning  

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

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

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

Arbetsmiljö och hälsa  

Förvaltningen kommer under 2022 att arbeta med stadens förhållningssätt tillika 
förvaltningens värdegrund. Dessutom kommer arbetet med hot och våld, kränkande 
särbehandling och trakasserier fortsätta vara i fokus för att säkra medarbetarnas 
arbetsmiljö och arbetstrivsel. Det systematiska arbetsmiljöarbetet kommer 
synliggöras ytterligare och göras tydligt för hela förvaltningen. 
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Förvaltningen arbetar vidare med aktiva åtgärder utifrån diskrimineringslagen och 
stärker arbetet med arbetsmiljömålen i verksamheterna. 

Uppföljningar av arbetsmiljön kommer att ske genom digital temperaturmätning, 
medarbetarenkäten, samt fysiska och sociala arbetsmiljöronder. 
Hälsoinspiratörerna fortsätter sitt arbete med att inspirera medarbetarna till ett 
hälsosamt liv genom att bland annat öka andelen medarbetare som använder sitt 
friskvårdsbidrag. 

2.3 Ekonomi 

Genom kommunfullmäktiges budgetbeslut får idrotts- och föreningsnämnden ett 
kommunbidrag på 568 910 tkr. I ramen finns särskilda satsningar specificerade 
enligt nedan: 

  Summa (tkr) 

Ledartillförsel 3 000 

Extra stöd föreningslivet 5 000 

Kompensation höjda hyror ridsport 3 000 

Drift av Skytteskolans sporthall 2 100 

Kvibergs Park elitidrottsarena 350 

Driftskostnader 28 800 

Driftskostnadsposten innehåller bland annat en indexuppräkning på befintligt 
kommunbidrag och kompensation för ökade kapitaltjänstkostnader. De 
tillkommande driftskostnaderna ska också hjälpa till att täcka nämndens 
kostnadsutveckling som t ex strukturella kostnadsökningar, kapitaltjänstkostnader 
och tillkommande drift på grund av färdigbyggda anläggningar. 

Den strukturella kostnadsutvecklingen som sker inom nämndens område motsvarar 
cirka 12 000 tkr: 

• Index för löner 4 500 tkr 
• Höjning försäkringspremier 500 tkr 
• Indexhöjning för bidrag 1 500 tkr 
• Lokalkostnader 5 240 tkr 

Eget kapital 

Förvaltningen har enligt stadens regelverk maximalt avsatta medel för eget kapital 
om 25 miljoner kronor. Storleksordningen regleras utifrån förvaltningens 
kommunbidrag. Nämndens rätt att använda eget kapital utgår från kommunens 
samlade aktuella ekonomiska förutsättningar och värderas normalt årligen i 
samband med kommunfullmäktiges budgetbeslut. 

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

Jämlik, sammanhållen och trygg stad  

Klyftorna och utanförskapet i vårt samhälle är fortsatt en stor utmaning i Göteborg. 
Skillnader i utbildningsnivå och förvärvsinkomst tillsammans med arbetslöshet, 
dåliga skolresultat, ohälsa, otrygga bostadsområden, religiös fundamentalism, 
parallella samhällsstrukturer och gängkriminalitet skapar slitningar i samhället. 
Utmaningen med att bryta segregation och ojämlikheter behöver genomsyra 
stadens alla verksamheter. 

Att vända utvecklingen i de områden som polisen pekar på som särskilt utsatta, 
utsatta eller riskområden är en utmaning som kräver gemensam kraftsamling och 
prioriteringar, ingen aktör kan ensam klara det. Att livsvillkoren i de utsatta 
områdena förbättras tillsammans med en positiv samhällsutveckling i dessa 
områden är förutsättningar för att lyckas med målet om en mer jämlik stad. Flera 
av nämndens grunduppdrag kan göra skillnad. 

Att samverka och stärka organisationer inom civilsamhället är ett sätt att förbättra 
förutsättningarna för en mer jämlik stad. Genom att samverka med, synliggöra och 
stärka civilsamhällets förmåga och självständiga roll, förbättrar förvaltningen 
förutsättningar för ett ökat socialt kapital. Det kapital som grundlägger delaktighet, 
samhörighet och trygghet, därmed också förutsättningar för en mer sammanhållen 
stad. Forskning och erfarenhet visar på möjligheterna att överbrygga klyftor i 
samhället, öka delaktighet och minska utanförskap genom att skapa förutsättningar 
för civilsamhällets organisationer. 

Stadsutveckling 

Det byggs för fullt i Göteborg. Trycket kommer under en längre tid vara stort på att 
bygga bostäder och i takt med det lyfts idrott, fritid och rekreation fram som 
viktiga perspektiv i övergripande planeringsdokument. Då flera av de idrottsytor 
förvaltningen föreslår är både kostsamma och ytkrävande, är det ibland svårt att få 
dessa prioriterande bland andra prioriterade projekt. Då det, framförallt i centrala 
staden, finns ett underskott av platser för förskola och skola, utmanas mark som 
idag är planlagd för idrottsändamål. På några platser finns idag förskolor/skolor 
med tidsbegränsat bygglov, och det kommer signaler om att dessa kan komma att 
behöva permanentas och i vissa fall utökas. 

Komplexa planprocesser och förseningar är en annan effekt av en stad som bygger 
för fullt. Uppdrag och investeringsutrymme finns men genomförandet försenas och 
därmed fördyras. De riktigt stora investeringarna rör byggnation av ishallar, 
sporthallar och simhallar. 

Samtidigt har vi en tid sett att föreningsdeltagandet i flera av de traditionella 
idrotterna minskar. Barn och ungdomar slutar föreningsidrotta tidigare jämfört med 
hur det historiskt har sett ut. Samtidigt ökar viss idrott. Bland de som växer mest 
återfinns till exempel gymnastik, konståkning och olika former av kampsporter. 
Nationellt finns en stor ökning av icke-traditionella sporter som till exempel e-
sport. 

Individualiserad idrott och motion ökar. För flera av nämndens målgrupper är 
trygghet och närhet till platser för spontan idrott och fysisk aktivitet avgörande. 
Coronapandemin har inneburit förändrade motionsvanor för många och betydelsen 
av utegym och andra aktiva utemiljöer har blivit tydligare. 

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

Vissa av de sporter som anses antingen som ytkrävande, miljöstörande eller svåra 
att kombinera med en storstads flöde av människor och intressen har drabbats av 
undanträngningseffekter när Göteborg växer. 

Exempel på detta är ridsporten men även bollplaner etablerade i eller i närheten till 
bostadsområden. För att dessa verksamheter ska kunna finnas kvar i framtiden 
ställs ytterligare krav på en framåtblickande planering. Detta kan innebära andra 
krav på beslutsfattare och regelverk. Det kan också innebära att utövarna inte kan 
förvänta sig en geografisk närhet till den här typen av anläggningar. 

Coronapandemin innebär fortsatt särskilda förutsättningar för föreningslivet 

Stora delar av föreningslivet har goda förutsättningar att återhämta sig trots lång 
och betydande påverkan av pandemin. Vissa föreningar har haft positiva resultat, 
speciellt de som i huvudsak bedriver utomhusverksamhet och de som inte har stora 
fasta kostnader i egna lokaler eller personalkostnader. De som haft det tuffare är 
pensionärsverksamhet, inomhusidrotter, vuxenverksamhet, samt föreningar som 
haft svårt att ställa om till mer smittsäker verksamhet. Ytterligare utmaningar finns 
för de delar av föreningslivet som traditionellt integrerat större evenemang i sin 
verksamhet eller har stora omkostnader i egna lokaler och personal. 

Förvaltningen konstaterar att kommunens riktade stöd till föreningslivet har gett 
goda resultat. Under 2020 satsades 50 miljoner kronor extra i bidrag som kunde 
finansiera extra lovutlysningar för att både minska social oro och stödja 
föreningslivet att nå nya medlemmar, stöd till intäktsbortfall, extra aktivitets- och 
lovbidrag, med mera. Andra stödåtgärder har varit avgiftsfri avbokning, möjlighet 
till amorteringsfrihet och förstärkt samverkan med specialidrottsförbunden för att 
vägleda föreningar utifrån gällande regler och restriktioner. 

Även under 2021 har förvaltningen fått extra budgettillskott som hjälpt många 
föreningar att hålla budget i balans, motverkat ytterligare minskning av antalet 
aktiviteter och föreningarna har generellt kunnat undvika höjda medlemsavgifter. 

Förvaltningen ser ett fortsatt behov av ett behovsprövat selektivt stöd utifrån 
negativ ekonomisk påverkan till föreningar som annars skulle ha svårt att 
återetablera sig. För pensionärsföreningar finns det i allmänhet stora behov av stöd, 
så där kan det vara aktuellt med ett mindre generellt stöd även kommande år. 
Detsamma gäller för parasportföreningarna som hamnat i en särskilt utsatt 
situation, eftersom personer med funktionsnedsättning ofta tillhör riskgrupp som 
med naturlighet påverkar verksamheten på liknande sätt som för 
pensionärsverksamhet. 

Generellt finns stor oro, inte bara för medlemstapp, utan även för att ideella ledare 
försvinner. Antingen för att deras barn slutar, eller för att nya mönster eller 
intressen skapats. Större andel nyttjar friluftsliv utan föreningsanknytning, mer 
oorganiserade aktiviteter och det finns tecken på att fler varit stillasittande och det 
kan ta tid att återigen återvända till en mer aktiv livsstil. 

Betydligt fler barn och unga i socioekonomiskt utsatta stadsdelar har en lägre grad 
av föreningsaktivitet. Skillnaden mellan primärområden är mycket stor. Det finns 
områden där endast cirka 30 procent är med i en strukturerad fritidsaktivitet medan 
det i andra är över 80 procent. Ofta sammanfaller det med att det är svårare med 
ledarförsörjning samt hållbart föreningsliv (färre sponsorer, mindre 
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betalningsförmåga och minskad vana och kunnande i att bilda och driva förening). 
Dessa faktorer skapar extra stora utmaningar vad gäller att återetablera åtminstone 
samma nivå på föreningsdeltagande som innan pandemin. 

Investeringsprojekt 

Kraftigt ökade materialpriser i vissa kategorier och längre leveranstider kan komma 
att påverka byggprojektens tidplan respektive kostnader, dels på pågående projekt 
likväl som ej startade. Detta beskrivs mer i detalj under avsnitt 3.4. 
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3 Grunduppdraget 

3.1 Folkhälsa 

Agenda 2030 med 17 globala mål syftar till att skapa förändringar mot ett hållbart 
samhälle. Världshälsoorganisationen WHO har slagit fast att fysisk aktivitet har 
potential att påverka 13 av de 17 globala målen. Hur idrotts- och 
föreningsnämnden tar sig an utmaningar för ökad jämlikhet, fysisk aktivitet, 
hållbart byggande och stöd för ett väl fungerande föreningsliv har därmed 
betydelse. Det finns ett starkt stöd i forskningen för att ett rikt och tillgängligt 
utbud av idrottsanläggningar främjar den fysiska aktiviteten och därmed 
folkhälsan. 

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ställer krav på 
att genomföra åtgärder för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning, på 
lika villkor som andra, kan ta del av anläggningar och tjänster som är tillgängliga 
för eller erbjuds allmänheten. 

2022 utökar förvaltningen insatserna för att få fler i rörelse vid aktiva utemiljöer 
och runt de anläggningar där verksamhet bedrivs idag. 

2022 prioriterar förvaltningen insatser för en mer jämlik och jämställd stad med 
hög tillgänglighet för att fler ska ges möjligheter att mötas och röra på sig. Detta 
görs genom att insatser kring trygga, säkra och öppna mötesplatser fortsatt har en 
prioritering, tillsammans med mål för ökat intresse för fysisk aktivitet hos barn och 
unga i socioekonomiskt utsatta områden. 

Förvaltningen har valt att arbeta utifrån fyra huvudprocesser; långsiktigt tillgodose 
behoven av anläggningar föreningsstöd, utforma och bygga anläggningar samt 
tillhandahålla väl fungerande anläggningar. Alla dessa huvudprocesser bidrar till 
det övergripande målet, folkhälsa. 

 

3.2 Långsiktigt tillgodose behoven av 

anläggningar 

Det är av stor betydelse att de som bor i Göteborg har möjlighet att ta del av olika 
typer av idrottsanläggningar. Anläggningarna utgör mötesplatser för stadens 
invånare oavsett form och ambitionsnivå för idrottandet. För att kunna fatta 
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välgrundade beslut om behovet av idrottsanläggningar är det viktigt att ta hänsyn 
till idrotts- och motionsvanor. Sättet vi idrottar och rör på oss förändras över tid, 
varför det krävs en lyhördhet kring behov. 

Från 2022 bidrar förvaltningen tydligare med kunskap som behövs för att kunna 
fatta strategiska beslut om hur Göteborgs Stad kan utveckla anläggningsbeståndet 
och vidmakthålla en god tillgång för olika idrotter. En årlig anläggningsrapport 
belyser olika perspektiv på behov och tillgången till idrottsanläggningar som är 
öppna för allmänheten eller föreningslivet i Göteborg. 

Från 2022 bidrar förvaltningen tydligare i stadsplaneringen med definierade 
volymnyckeltal för idrottshallar och bollplaner samt nyckeltal för lokalyta för 
idrottshallar, bollplaner, simhallar och ishallar. 

Det systematiska dialogarbetet som föregår förslag att utveckla 
anläggningsbeståndet fortsätter att utvecklas. 

3.3 Föreningsstöd 

Föreningsstödet bidrar till ett levande föreningsliv med fokus på att skapa 
meningsfull fritid för stadens invånare. Civilsamhället är en viktig medspelare för 
att skapa en trygg och levande stad med goda livsvillkor. Utifrån budgetuppdragen 
kommer den årliga uppföljningen av bidrag och subventioner att stärkas och 
tydligare kunskapsunderlag kring lokalbehov skapas. Stödet till föreningslivet ska 
fördelas rättvist, men även ändamålsmässigt, för att skapa en jämlik stad. Ett 
kontinuerligt arbete pågår för att anpassa och utveckla både fördelningen av 
bokade tider samt föreningsbidrag, för att matcha behov och förändringar i 
föreningslivet. En revidering av lokalbidraget pågår och förvaltningen arbetar mer 
uppsökande och proaktivt med utvecklingsbidraget för att ta vara på initiativ och 
utvecklingsidéer som ligger i linje med de politiska målen. 

Förvaltningen kommer fortsätta att prioritera föreningssatsningar i anslutning till 
skoldagens slut med syfte att få fler barn och unga i meningsfulla fritidsaktiviteter. 
Samverkan med andra aktörer för att nå underrepresenterade grupper, inte minst 
personer med funktionsnedsättning, har fortsatt stort fokus. 

Andra utvecklingsområden är att förstärka stödet för ledarrekrytering, 
ledarutbildning och stärka föreningars förmåga att behålla medlemsantalet under 
hela ungdomsperioden. 

Under pandemin ställdes i stort sätt alla evenemang in. Inför 2022 är en av de stora 
utmaningarna att återetablera evenemangsverksamheten. Då många av de stora 
cuperna har internationella kopplingar är utvecklingen beroende av hur pandemin 
utvecklas. 

En annan stor utmaning är bristen på halltider. Den begränsade tillgången till tider 
för befintlig verksamhet gör det även svårt att omprioritera mellan föreningar och 
verksamheter för att svara mot nya trender och initiativ i föreningslivet och i 
stadens verksamheter. 

Förvaltningen konstaterar att det finns fortsatt behov av förstärkt arbete med 
lovaktiviteter, prova-på verksamhet och förstärkt ekonomiskt stöd även under 
2022, då många föreningar har tappat medlemmar. Extra stöd genom "Program för 
unga ledare" samt stöd för återetablering av ledare utifrån pandemin, kommer att 
stärka föreningsstödet med två tydliga processer som syftar till att skapa en hållbar 
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ledartillförsel för framtiden. 

Samverkan med RF-SISU och Passalen har stärkts för att komplettera 
förvaltningens konsultativa stöd och egna utbildningsinsatser. Antalet insatser med 
helgidrott, breddverksamhet och insatser riktade till underrepresenterade grupper 
ökar precis som antalet utbildningsinsatser för bland annat ledare. Stort fokus 
kommer att läggas på inkluderande idrott. 

Flera av stadens ridföreningar har ett konstaterat eftersatt underhåll samt behov av 
investeringar bland annat för att möta upp nya myndighetskrav. Här fortsätter 
förvaltningen med ett riktat utökat stöd under ytterligare några år. 

Under året påbörjas överföringen av kontrakt till hyresmodellen. Generellt ska det 
trygga tillgången samt stärka likvärdiga förutsättningar. Då det i vissa enstaka fall 
innebär stora hyreshöjningar kommer förvaltningen noga följa utvecklingen och 
lägga kraft på att ge stöd till de föreningar som initialt kan behöva ställa om sin 
verksamhet. 

2022 kommer förvaltningen öka arbetet med Agenda 2030 för ett hållbart 
föreningsliv. 

3.4 Utforma och bygga anläggningar 

I förvaltningens grunduppdrag ligger att: 

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

• Genomföra ny- och ombyggnationer av egna anläggningar 
• Långtidsuthyrning av egna och inhyrda anläggningar inklusive 

samlingslokaler till nämnder, föreningsliv och enskilda 

Genomförandet av den beslutade investeringsbudgeten har stort fokus. I ett 5-
årsperspektiv jämfört med tidigare planperiod innehåller budgeten betydligt fler 
nybyggnationer i alla kategorier av idrottsanläggningar. Viktigt är också att 
genomföra planerat underhåll och de reinvesteringar som krävs för att byggnaderna 
ska bibehålla sitt värde och på ett tillfredställande sätt fungera för verksamheterna 
på respektive anläggning. 

Det framtida konjunkturläget är väsentligt för genomförande av investeringsplanen. 
Under det senaste året - perioden oktober/november 2020 och 
oktober/november2021 har priser och kostnader på byggmarknaden ökat markant 
på vissa varor. Trä, betong och stål är särskilt påverkade, material som utgör en 
stor del i förvaltningens nybyggnadsprojekt. Även leveranstider har ökat väsentligt 
vilket kan påverka tidsplaner för pågående projekt. Läget är fortsatt osäkert såväl 
nationellt som globalt vilket gör det svårt att bedöma framtida 
investeringskostnader. Det är dock fortsatt högtryck i anläggningsbranschen i 
Göteborg. 

Den omfattande investeringsplanen för 2021-2025 bekräftar vikten av att kunna 
erbjuda föreningsliv och invånare i en växande stad möjligheter till aktiviteter som 
stärker folkhälsan. God framdrift i detaljplanearbetet och ett tätt samarbete med 
Göteborgs stads övriga förvaltningar är en viktig förutsättning för att lyckas. 

Flertalet nybyggnader är beroende av ny detaljplan. Förseningar i tidplan av såväl 
startplan som i pågående detaljplaner kan leda till att ersättning för äldre och 
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utslitna anläggningar inte startas enligt plan, vilket kan medföra haverier och 
oplanerade stängningar. 

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

Vid nybyggnation tillämpas förvaltningens miljöplan, vilket skärper kraven inom 
en rad kritiska områden i förhållande till lagkrav. Förvaltningen använder sig av 
Byggvarubedömningen i byggprojekt. 

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

Utvecklingsfrågor på längre sikt  

• Det pågår ett brett arbete i förvaltningen där en del är att på ett mer 
flexibelt/effektivt sätt använda potentialen i våra idrottsanläggningar. 

• Öka nyttjandegraden inom förvaltningen av fastighetssystemet som 
grundstruktur för våra stödsystem. 

• Energioptimering för långsiktig hållbarhet både ur ett ekonomiskt och 
ekologiskt perspektiv behöver utvecklas, till exempel anläggningar med 
potential för solceller. 

3.5 Tillhandahålla väl fungerande anläggningar 

och friskvårdsaktiviteter 

Nämnden ska skapa goda förutsättningar för invånarna att kunna ha en aktiv fritid 
och en del av förvaltningens verksamhetsidé lyder "vi erbjuder, genom våra många 
olika idrottsanläggningar, mötesplatser och möjligheter till aktiviteter av olika 
slag." 
 
Utbudet på anläggningarna ska bidra till att förbättra folkhälsan och förvaltningens 
anläggningar och miljöer ska vara inkluderande arenor för alla. Under 2022 
fortsätter förvaltningen att arbeta aktivt med tillgänglighetsfrågor och med särskilt 
fokus på utbildning för medarbetare på anläggningar för att öka kunskapen i 
bemötandet av människor med funktionsnedsättning. Denna kompetensutveckling 
kommer att ske i samarbete med föreningen Passalen, som förvaltningen har ett 
IOP-avtal med, och ska syfta till att det ska vara lätt för alla att besöka oss. 

Förvaltningens anläggningar ska både anläggas, finansieras, nyttjas och driftas så 
effektivt och flexibelt som möjligt. Fortsatta samarbeten med föreningsliv och 
skola är en del i detta, men även fortsatt utveckling av till exempel digitaliserad 
skötsel. Att anpassa bemanning är också en viktig faktor för att nå flexibilitet och 
under 2022 ser förvaltningen över hur skötsel och drift kan bedrivas mer effektivt 
genom anpassade och mer flexibla arbetssätt. 
 
Förvaltningen ska komplettera det som civilsamhället kan erbjuda och ska därför 
inte driva kommunala gym där andra aktörer kan göra det. Under 2022 kommer 
förvaltningen att genomföra upphandlingar av drift av den kommunala 
gymverksamheten i enlighet med det uppdrag kommunfullmäktige lämnat till 
idrotts- och föreningsnämnden. 

En högst prioriterad fråga under det kommande året är att fortsätta de olika insatser 
som pågår för att öka tryggheten på och omkring våra anläggningar. 
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Utbildningsinsatser för alla medarbetare påbörjades under 2021 och fortsätter 
under 2022. Flera tekniska lösningar kommer att slutföras under kommande år, 
som till exempel utökad kamerabevakning, förbättrad belysning kring 
anläggningar, med mera. Ambitionen är att alla som besöker en anläggning ska 
känna sig välkomna, trygga och inkluderade. Under året fortsätter förvaltningen att 
systematiskt följa upp nöjdheten i våra olika anläggningar genom kundenkäter. 

Förvaltningen ska arbeta aktivt för att minska negativ miljöpåverkan. Flera olika 
projekt och utvecklingsarbeten pågår. Bland annat fortsätter arbetet med att minska 
spridningen av mikroplaster från våra konstgräsplaner med gummigranulat, vi 
uppmuntrar till lån av utrustning och material, och vi ser över maskinparker och 
fordon för att säkerställa mest miljövänliga arbetssätt. 
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4 Kommunfullmäktiges mål och 
uppdrag 

4.1 Kommunfullmäktiges mål 

Den 11 november 2021 fattade kommunfullmäktige beslut om stadens budget för 
2022. Liksom tidigare år under denna mandatperiod inkluderar denna budget tre 
övergripande mål som gäller för alla verksamheter i Göteborgs Stad: 

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

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

Därtill har kommunfullmäktige beslutat om 15 övergripande verksamhetsmål som i 
stora drag även de gäller för hela mandatperioden. Man har även beslutat om 
indikatorer som kommer användas för att följa dessa mål. De övergripande 
verksamhetsmål och indikatorer som i kommunfullmäktiges budget anges vara av 
särskild vikt för idrotts- och föreningsnämnden inkluderar: 

• Göteborg är en levande kultur-, idrotts- och evenemangsstad för både 
boende och besökare 
- SCB medborgarundersökning, nöjdhet med öppettiderna vid kommunens 
idrotts- och motionsanläggningar. 
- SCB medborgarundersökning, nöjdhet med möjligheten för invånare att 
nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar. 

• Göteborg är en jämlik stad med gemenskap och tillit 
- SCB medborgarundersökning, nöjdhet med förtroende, kommunens 
anställda arbetar för kommunens bästa. 
- SCB medborgarundersökning, nöjdhet med förtroende, Allmänt sett, 
tycker du att man kan lite på människor. 

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

Följande två mål, med indikatorer, gäller för samtliga verksamheter i Göteborgs 
Stad: 

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

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

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

Utöver dessa mål och indikatorer ger kommunfullmäktige tre specifika mål till 
idrotts- och föreningsnämnden, som nämnden själv beslutar om indikatorer för: 
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• Staden ska stödja ett idrotts- och föreningsliv som präglas av samverkan, 
ideella krafter, gemenskap och goda värderingar och som främjar 
invånarnas fysiska och psykiska hälsa 

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

• Göteborg ska genom ett rikt och aktivt föreningsliv och hög tillgänglighet 
av platser för fysisk aktivitet erbjuda en bredd av möjligheter till aktiv 
fritid för alla stadens invånare 

4.2 Kommunfullmäktiges uppdrag 

I kommunfullmäktiges budget för 2022 ingår fem uppdrag som riktas specifikt till 
idrotts- och föreningsnämnden: 

• Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att genomföra upphandlingar 
av drift i den kommunala gymverksamheten. 

• Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att ta fram en årlig 
uppföljning av hur bidrag och subventioner fördelas mellan olika idrotter 
och aktiviteter. 

• Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att, i samverkan med 
Passalen, utveckla samverkan med grundskolenämnden och skolan som 
arena kring insatser för att nå elever med funktionsnedsättning med 
aktiviteter. 

• Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att inom ramen för arbetet 
med att inventera föreningars lokalbehov, i samverkan med lokalnämnden, 
AB Framtiden och Higab, utreda hur utbudet och tillgången till 
verksamhetslokaler för föreningslivet kan stärkas ytterligare. 

• Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att göra en översyn av 
lokalbidraget och ta fram eventuella förslag på förändringar. 

Vidare finns två uppdrag som riktas till samtliga nämnder: 

• Nämnder och styrelser ges i uppdrag att tillgängliggöra lokaler till 
valnämnden för att säkerställa vallokaler 

• Nämnder och styrelser får i uppdrag att genomföra ett långsiktigt 
strategiskt effektiviseringsarbete för att frigöra resurser inom staden. 

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

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

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

I enlighet med Göteborgs Stads regler för ekonomisk planering, budget och 
uppföljning arbetar förvaltningen nu vidare med att ta fram en verksamhetsplan där 
angreppssätt och förslag till åtgärder preciseras. Förslag till verksamhetsplan 
kommer att lämnas till nämnden för beslut i februari 2022. 
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5 Resursfördelning 

5.1 Effektiv resursanvändning 

Inför budget 2022 indexuppräknas priser och taxor enligt KPI 
(konsumentprisindex) med 2,1 procent. Detta genererar en högre intäkt med 
1 600 tkr. I bilagor till denna budget finns detaljerade förslag till taxor respektive 
priser för det kommande året. Det finns också en bilaga med förklaringar till de 
förändringar som gjorts jämfört med 2021. 

Under 2022 förväntas bokningar, evenemang och besök komma upp i samma nivå 
som före pandemin. Detta beräknas generera 13 400 tkr att täcka kostnadsökningar 
som kommer 2022. 

Under det kommande året kommer ekonomiska styrprinciper arbetas fram för att 
nämnden och nämndens verksamheter ska vara mer rustade för och klara av att 
möta de utmaningar som väntas framöver. I takt med att de ekonomiska och 
samhällets förutsättningar ändras fortare och fortare och oftare och oftare behöver 
ett mer aktivt arbete kring den ekonomiska styrningen ske, som taktar utvecklingen 
i samhället. Detta är ett omfattande arbete som kommer att ta tid och kräva ett 
annorlunda arbetssätt av verksamheten. 

Idrotts- och föreningsnämnden strävar efter att ta vara på digitaliseringens 
möjligheter i sin verksamhet för att förenkla och effektivisera processer. Under 
2022 kommer bland annat ett nytt verksamhetssystem för bokning- och 
bidragshantering att införas. Förvaltningen undersöker också kompletterande 
lösningar inför den framtida för driften av anläggningar som innefattar möjligheter 
för automatisering. Dessutom pågår ett projekt att med nya digitala lösningar 
stimulera och uppmuntra göteborgarna till en aktiv och hälsofrämjande fritid 
genom att komplettera friskvårdsarbetet med fler digitala verktyg som uppmuntrar 
till fysisk aktivitet oavsett plats, så att vi når fler än de som vanligtvis besöker våra 
anläggningar. 

5.2 Driftbudget 

Ett antal tillkommande poster i driftbudgeten redovisas enligt nedan: 

Ledartillförsel: Ett utökat anslag på 3 000 tkr har tilldelats nämnden för att kunna 
stödja föreningslivet i ledarrekrytering, långsiktig ledarförsörjning och utveckling 
för unga ledare inom föreningslivet. En omfördelning inom ram gör att ytterligare 
2 000 tkr satsas på att återetablera ledartillförsel. 

Ridsporten: 2021 avsattes 5 000 tkr per år de kommande fyra åren för att stödja 
ridföreningar genom investeringsbidrag. Ett underhålls- och investeringsbehov i de 
kommunala ridanläggningarna de kommande åren förväntas ge effekten att hyran 
höjs för klubbarna. Idrotts- och föreningsnämnden har fått 3 000 tkr 2022, för att 
kunna kompensera klubbarna för detta. 

Extra stöd till föreningslivet: Ett extra stöd till föreningslivet för en omstart och 
mildra konsekvenserna efter coronapandemin har tillförts nämnden 5 000 tkr. 
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Uppsökande insatser: En omfördelning inom ram görs för att satsa på uppsökande 
insatser för att nå prioriterade målgrupper som har påverkats negativt av pandemin. 
Olika rapporter visar att de mest drabbade av dessa grupper är barn och unga 
(speciellt tjejer i ytterområden), personer med funktionsnedsättningar, samt äldre. 

Detaljplanekostnader, saneringskostnader och utrangeringar: Detta ska täckas 
med 20 800 tkr i driftsbudgeten. Av detta är detaljplaner 1 900 tkr och 
saneringskostnader 10 500 tkr. Denna kostnad har tidigare belastats 
investeringsprojekten, men efter RKR:s (Rådet för kommunal redovisning) 
förtydligande av sin rekommendation ska detta tas på resultatet framöver. Även en 
utrangering på 8 400 tkr kommer att göras 2022. 

Tillkommande drift till följd av avslutade investeringsprojekt: Flera 
investeringar förväntas avslutas under 2022 och medel för drift finns avsatt i 
budgeten till detta. Det handlar om bland annat friidrottsanläggning 
Björlandavallen, Vättlefjälls motionscentrum, tak och väggar på Ruddalens 
bandybana, aktivitetsytor och konstgräsbyten. 

5.3 Kontant föreningsstöd 

Förslag till förändringar av föreningsbidragen från och med 2022 

Varje år i samband med budget föreslår förvaltningen förändringar av 
föreningsbidragen för att bättre möta föreningslivets behov samt politiska mål och 
uppdrag. Inför 2022 lovade förvaltningen att återkomma till nämnden utifrån förra 
årets något större bidragsöversyn med förslag på förändringar av lokalbidraget. 

Nedanstående tabell beskriver samtliga förändringar av regelverket för 
föreningsbidrag som föreslås från och med 2022, samt syftet med respektive 
förändring. 

  Förändring 2022 
Nuvarande 
lydelse 

Syfte med 
förändringen 

Namnbyte på 
dokumentet som 
helhet 

Anvisningar för 
föreningsbidrag. 

Regler för 
föreningsbidrag
. 

KF:s beslutade 
riktlinjer anger att 
det ska finnas 
lokala anvisningar. 

Namnbyte Aktivitetsbidragsgodkän
d förening. 

Bidragsgodkän
d förening. 

Namnbyte för att 
förtydliga vad 
godkännandet 
gäller. 

Ej bidragsberättigad 
aktivitet 

Religiöst arbete, i 
betydelsen verksamhet 
som har till syfte att 
förkunna en religion eller 
missionera. 

Religiöst 
arbete, utan 
förtydliganden 
om vad som 
avses. 

Förtydligande 
hämtat från 
skrivning, KF 2019, 
nr 152. 

Icke bidragsgodkänd 
aktivitet inom 
aktivitetsbidraget 

Tillägg om vad man inte 
kan få aktivitetsbidrag 
för: "Socialt 
umgänge/”häng” utan 
gemensam, på förhand 
planerad gruppaktivitet". 

NY Tillägg till 
nuvarande 
regelverk. 

Lokalbidrag 
ungdomsföreningar 

Bidrag per flicka i åldern 
7–25 år höjs till 468 kr. 
Pojkar höjs till 400 kr. 

Flicka 7-25 år 
420 kr, pojk 
360 kr. 

Höjning av 
bidragsbelopp. 
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  Förändring 2022 
Nuvarande 
lydelse 

Syfte med 
förändringen 

Lokalbidrag 
ungdomsföreningar 

Maxbelopp för bidraget 
höjs till 175 000 kr. 

Maxbelopp 150 
000 kr. 

Höjning av 
bidragsbelopp. 

Lokalbidrag 
pensionärsföreninga
r 

Åldern 65 år och äldre, 
350 kr 

Åldern 65 år 
och äldre, 
325 kr. 

Höjning av 
bidragsbelopp. 

Lokalbidrag Nytt bedömningskriterie: 
Kostnader på grund av 
särskilda behov. 
Exempel preciseras i 
text under tabellen. 

NY Nytt 
bedömningskriterie 
för att bättre kunna 
möta 
nya/förändrade 
behov. 

Ej grund för 
lokalbidrag 

Arrende som 
subventioneras av idrott 
& förening är inte 
bidragsgrundande. 

NY Undvika dubbel 
subvention. 

Investeringsbidrag Grundregeln är att max 
50 procent av 
byggprojektets kostnad 
kan ges i bidrag. Nu 
föreslås ett tillägg om att 
avsteg från grundregeln 
ska kunna göras i 
särskilda fall, som till 
exempel för prioriterade 
målgrupper eller 
stadsområden. 

NY Nytt 
bedömningskriterie 
som möjliggör att 
bevilja ett högre 
maxbelopp för att 
bättre kunna svara 
mot politiska mål 
och uppdrag. 

Investeringsbidrag Prioritering av 
verksamheter som 
kommunen inte 
tillhandahåller 
anläggningar för. 

NY Bredda 
bedömningskriterier
. 

Utvecklingsbidrag Nytt kriterie för 
bedömning: Utveckling 
för att behålla 
medlemmar. 

NY Ökad möjlighet att 
stimulera 
aktiviteter/åtgärder 
som syftar till att 
behålla aktiva 
medlemmar. 

Lokalbidrag 

Flera förändringsfaktorer så som höjt tak, ökad beräkningsgrund utifrån 
medlemsantal samt en möjlighet till ett selektivt bidrag syftar till att utjämna 
förutsättningar utifrån socioekonomi, öka subventionsmöjlighet för de 
förvaltningen inte bygger för, samt kunna möjliggöra för föreningar som arbetar för 
att nå underrepresenterade grupper. Förvaltningen får även en möjlighet att möta 
upp tillfälliga behov vid oväntade ändrade förutsättningar som kan uppstå, 
exempelvis vid införande av hyresmodellen. 

En annan förändring i tabellen ovan är att "bidragsgodkänd förening" ändras till 
"aktivitetsbidragsgodkänd förening" då det stämmer mer med syftet, att säkerställa 
kvalitet innan utbetalning av generella bidrag. Det är ett sätt att minska 
administrationen då föreningarna efter godkännande kan ha en enklare sökprocess. 
Vid selektiva bidrag så som investeringsbidrag och utvecklingsbidrag ligger 
säkerställande av kvalitet i varje ansökan enligt förvaltningens 
handläggningsrutiner. För att tydliggöra att dessa bidrag är sökbara för alla 
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föreningar är det viktigt att ändra namn då det annars lätt uppfattas att inga bidrag 
får ansökas om föreningen inte är bidragsgodkänd. 

Idag är subventionerna generellt högre för de föreningsverksamheter där 
förvaltningen bygger lokaler än för de som själva investerar eller hyr själva. 
Genom att ändra förutsättningarna för investeringsbidraget och skapa möjlighet till 
högre finansieringsgrad än max 50 procent skapas en möjlighet att ge bättre 
förutsättningar, speciellt för de föreningsgrupper där det har saknats förmåga till 
investeringar för att sköta befintliga lokaler, utöka för att nå nya målgrupper eller 
att bygga nytt i områden där det saknas ett bra föreningsutbud. 

Budget 

Föreningsbidraget delas in i tre undergrupper, aktiviteter, anläggning och 
verksamhet. Inom respektive gruppering kan det finnas flera bidrag. Syftet är att 
hålla ihop analys och kommunikation inom respektive undergrupp samt att kunna 
arbeta flexibelt gentemot behoven hos föreningslivet. Inom verksamhetsbidraget 
prioriterar förvaltningen: 

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

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

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

• Utveckling för att behålla nya medlemmar. 

Bidrag Budget 2022 (mnkr) Budget 2021 (mnkr) 

Aktiviteter 31,0 32,2 

Anläggning 45,7 43,5 

Verksamhet 22,5 20,0 

Summa ordinarie ram 99,2 95.7 

Övriga bidrag / Extra 
satsningar 

20 15,0 

Totalsumma bidrag 119,2 110,7 

Övriga bidrag:  

• Ridsporten, 5 mnkr till ridsporten, genom investeringsbidrag (2021-2025, 
enligt kommunfullmäktigebeslut) 

• För de kommunal ägda anläggningarna inom ridsporten har 3 mnkr tillförts 
för att kompensera för höjda hyror. 

• 5 mnkr att använda för att skapa möjligheterna till omstart för att mildra 
konsekvenserna av covid-19. 

• 3+2 mnkr kronor för att påbörja arbetet med att återetablera 
ledartillförseln, samt att stödja föreningslivet i ledarrekrytering och 
långsiktig ledarförsörjning 

• 2 mnkr till RF-SISU folkbildning (f.d. studieförbundsramen åter från 
Socialområde Centrum, f.d. Social resursförvaltning) 

• 2 mnkr till elitidrott som utmynnat i samverkan med RF-SISU om ett 
kompetenscenter för elitidrott 
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5.4 Investeringsbudget 

 

Nyinvesteringar och ersättningsinvesteringar 

I budget 2021-2023 påbörjades en förändring i investeringsplaneringen. Det är en 
förändring som tar sikte på långsiktighet utifrån ett 10-årigt perspektiv. 10-
årsplanen indelas i två delar, varav de första 5 åren avser investeringsbudgeten och 
resterande fem åren utgör en utblick där flera större investeringsobjekt återfinns. 

Nämnden har i uppgift att upprätta årliga investeringsbudgetar i linje med den 
5-åriga investeringsbudgeten. Nämnden ges mandat att hantera avvikelser mellan 
åren, förutsatt att nämnden håller sig till det totala beloppet över 5-årsperioden. 

För den nuvarande femårsperioden finns 3 237 mnkr avsatt i investeringsbudget. 
För de sammantagna planerade investeringarna för hela tioårsperioden finns ett 
totalt utrymme om 6 614 mnkr planerat. 

Utöver beslutade investeringsbehov de närmaste fem åren har nämnden fattat 
beslut om en ersättningsinvestering för en övertryckshall i Backa. Nämnden har 
även beslutat om ett investeringsutrymme för Ruddalens skrinnaroval om en 
kostnad på 56 mnkr varav 14 mnkr tas ur reinvesteringar, samt en fördyrad 
investering för Kvibergs Parks is- och sporthall om 32 mnkr. 

Inför 2022 fick nämnden 3 mnkr som ett engångsbelopp för investeringar som 
avsåg att öka möjligheterna att genomföra evenemang och elitspel under den tid då 
en ersättningshall för Lisebergshallen byggs. Sannolikheten att de skulle behöva tas 
i anspråk är liten då andra lösningar nu föreslås av kommunfullmäktige. 

Senast i mars årligen ska nämnden redovisa förändringar i investeringsbudget. 
Förvaltningen kommer i särskilt ärende, och enligt anvisningar från 
stadsledningskontoret, att redovisa aktuella förändringar. 
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5.4.1 Nyinvesteringar 

Större investeringar som planeras under innevarande femårsperiod, 2021 – 
2025: 3 237 mnkr 

Sporthallar 437 mnkr 

Sporthall i Kvibergs Park; byggfas 

Sporthall vid Järnvågsgatan, Masthugget, byggfas 

Sporthall Jaegerdorffsplatsen; planarbete påbörjat 

Isanläggningar 374 mnkr 

Ishall i Kvibergs Park; byggfas 

Tak och väggar på Ruddalens bandybana; byggfas 

Ersättning för Rambergsrinken; detaljplanearbete pågår 

Ruddalens skrinnaroval; upphandling pågår 

Sim- och badanläggningar 1484 mnkr 

Ersättning för Askims simhall; detaljplan pågår parallellt med förstudie 

Ny simhall i Kortedala; förstudie pågår 

Ny simhall i Torslanda; detaljplan ej påbörjad 

Nytt Centralbad, tidig förstudie pågår 

Bollplaner 167 mnkr 

Konstgräsbyte på ca 5 bollplaner årligen 

Välen 3 planer; fullstora planer varav en rugbyplan anläggs 

Gårdsten; en icke fullstor plan. 

Generatorsplan; nyanläggning 

Ytterligare bollplaner ej geografiskt placerade 

Idrottsområden 240 mnkr 

Heden; utveckling av området där isbanan tidigare låg med dansbana och 
aktivitetsyta, avvaktar beslut om ny placering för centralbad innan projektstart. 

Kvibergs Park; ny temalekplats och träningsplattform, projektering pågår 

Vättlefjälls motionscentrum; byggfas 

Ridanläggning 

Slottskogsvallsområdet 

Övrigt, ej specificerat 

Övriga investeringar 535 mkr 
Friidrottsanläggning på Hisingen; byggfas 

Utökade kostnader för, markförhållanden, kostnadskrävande grundläggning, 
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investeringar för mer energieffektiva byggnader, solceller etc. 

Utblick större investeringar som planeras efter 2025: föreslaget utrymme 
3 377 mnkr 

För bibehållen tillgång till sporthallar, isanläggningar, sim- och badanläggningar 
och planer i relation till förväntad befolkningstillväxt finns behov av planering för 
ytterligare anläggningar. För flertalet av dem finns i dagsläget ingen specificerad 
geografisk lokalisering. En samplanering sker framför allt med fastighetskontoret 
för att bedöma behovet av att ansöka om lokaliseringsutredning och därefter 
planbesked för detaljplan för framtida byggnation eller om behov av 
idrottsanläggningar kan samplaneras i detaljplaner som startar för annan 
bebyggelse. Samverkan om samlokalisering för idrottshallar sker med 
lokalförvaltningen i samband med att ny- och ombyggnad av skolor. 

Några investeringsprojekt är planerade och påbörjade med längre framförhållning. 
En sådan är sporthall Backaplan där detaljplanearbete pågår, ytterligare en 
sporthall med möjlig placering i Västra Göteborg. Utbyggnad av Lundbybadet och 
ett nytt centralbad samt ytterligare en ny simhall är planerad inom perioden 2026 – 
2030. Ishallar förslagsvis i Örgryte, Torslanda/Björlanda och på Ringön. Medel 
finns även avsatta för nyinvesteringar på Heden. 

5.4.2 Reinvesteringar 

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

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

I beslutad budget summeras ersättnings- och reinvesteringar under rubriken 
reinvesteringar till ett belopp om 901 mnkr för planperioden. Av det utgör 
reinvesteringar 228 mnkr och ersättningsinvesteringar 673 mnkr. 

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

De reinvesteringsmedel som är specificerade för sporthallar, ishallar, 
simanläggningar och bollplaner uppgår totalt till 83 mnkr för investeringsperioden 
2021-2025. 

Utrymmet för övriga reinvesteringar uppgår till 145 mnkr för investeringsperioden 
2021-2025. 

Typ av åtgärder som ingår i begreppet reinvesteringar 

Upprustning och utveckling av idrottsanläggningar in- och utvändigt 

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

Utvändigt: 

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

Invändigt: 

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

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

Ökad tillgänglighet/mångfald 
Förvaltningens anläggningar är till för alla, alla ska ha möjlighet att besöka och 
använda dem. Arbete med tillgänglighet fortsätter kontinuerligt, bland annat 
uppdateras tillgänglighetsdatabasen. 

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

Anpassning av lokaler 
Utifrån myndighetskrav och arbetsmiljölagen anpassas lokaler där egen personal 
vistas och utför sina arbetsuppgifter. 



 

 

Idrotts- och 
föreningsnämndens 
anvisningar för 
föreningsbidrag 2022 
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Göteborgs Stads styrsystem 

 
Utgångspunkterna för styrningen av Göteborgs 
Stad är lagar och författningar, den politiska 
viljan och stadens invånare, brukare och kunder. 
För att förverkliga utgångspunkterna behövs 
förutsättningar av olika slag. Stadens politiker 
har möjlighet att genom styrande dokument 
beskriva hur de vill realisera den politiska viljan. 
Inom Göteborgs Stad gäller de styrande 
dokument som antas av kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen. Därutöver fastställer nämnder 
och bolagsstyrelser egna styrande dokument för 
sin egen verksamhet. Kommunfullmäktiges 
budget är det övergripande och överordnade 
styrande dokumentet för Göteborgs Stads 
nämnder och bolagsstyrelser. 

Om Göteborgs Stads styrande 

dokument 

Göteborgs Stads styrande dokument är våra 
förutsättningar för att vi ska göra rätt saker på 
rätt sätt. De anger vad nämnder/styrelser och 
förvaltningar/bolag ska göra, vem som ska göra 
det och hur det ska göras. Styrande dokument är 
samlingsbegreppet för dessa dokument. 

Stadens grundläggande principer såsom 
demokratisk grundsyn, principer om mänskliga 
rättigheter och icke-diskriminering omsätts i 
praktisk verksamhet genom att de integreras i 
stadens ordinarie beslutsprocesser. Beredning av 
och beslut om styrande dokument har en stor 
betydelse för förverkligandet av dessa principer i 
stadens verksamheter. 

De styrande dokumenten ska göra det tydligt 
både för organisationen och för invånare, 
brukare, kunder, leverantörer, samarbetspartners 
och andra intressenter vad som förväntas av 
förvaltningar och bolag. De styrande 
dokumenten ligger till grund för att utkräva 
ansvar när vi inte arbetar i enlighet med vad som 
är beslutat. 
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Inledning 

Syftet med denna anvisning 
Syftet med denna anvisning är att redogöra för de föreningsbidrag som idrotts- och 
föreningsnämnden ansvarar för och som möjliggör för föreningar och organisationer att 
bidra till en rik fritid för nämndens och förvaltningens målgrupper. 

Vem omfattas av anvisningen 
Denna anvisning gäller tillsvidare för idrotts- och föreningsnämnden och dess 
förvaltning. 

Bakgrund 
Denna anvisning utgår från Göteborgs Stads riktlinje för föreningsbidrag till 
civilsamhället. Dessutom innehåller den lokala tillämpningar angående bidragsgivning 
inom idrotts- och föreningsnämndens ansvarsområde. 

 

Koppling till andra styrande dokument 

Styrande dokument Koppling till denna anvisning 

Göteborgs Stads riktlinje för 
föreningsbidrag till civilsamhället. 

Denna anvisning tar sin utgångspunkt i 
riktlinjen som är beslutad i 
kommunfullmäktige. 
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Anvisning 
 

Anvisningarna för föreningsbidrag anger vilka villkor som gäller för olika typer av 
föreningsbidrag och vilka kriterier en förening måste uppfylla för att kunna söka ett 
bidrag. Anvisningen är en bilaga till budget 2022. Kapitel 5.3 i budgethandlingen är det 
avsnitt som främst behandlar dessa frågor. 
 
Idrotts- och föreningsnämnden har sju bidrag. Dessa delas in i tre grupperingar:  
 
Aktiviteter: Bidrag som ges för aktiviteter som föreningen genomfört.  
 
Anläggningar: Bidrag som ska användas för föreningens kostnader knutna till lokaler 
och anläggningar.  
 
Verksamhet: Bidrag som ska användas för att utveckla föreningens verksamhet och/eller 
förbättra möjligheten till en aktiv fritid för Göteborgs invånare.  
 
Det är idrotts- och föreningsnämnden som beslutar om anvisningarna i samband med 
beslut om budget varje år.   
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Idrotts- och föreningsnämndens 

grundläggande kriterier   
 

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

Förening/organisation ska:   

• Ha av medlemmar godkända och aktuella stadgar. 
• En ansvarig styrelse och revisor samt fungera enligt demokratiska principer. 

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

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

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

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

• Följa barnkonventionen i all verksamhet som rör barn och unga. 

Förening/organisation kan inte beviljas bidrag för 

verksamhet/aktivitet som:  

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

Förening/organisation någon av dess kan inte beviljas 

bidrag om den eller företrädare, i verksamheten:  

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

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

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

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

aktivitetsbidragsgodkända aktiviteter ska vara i en helt rök-, alkohol- och drogfri 
miljö.  
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Bidrag ges inte till:   

• Organisationer eller insatser med syfte att tillvarata enskilda medlemmars 
yrkesmässiga eller ekonomiska intressen.  

• Ekonomiska föreningar. 
• Fackliga föreningar.  
• Korpföreningar knutna till företag.  
• Kooperativa föreningar. 
• Sammanslutning eller annan förening som huvudsakligen arbetar för 

utrikespolitiska mål. 

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

• Föreningens stadgar. 
• Årsmöteshandlingar från senaste årsmötet:  

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

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

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

 
Föreningens stadgar och årsmöteshandlingar ska vara skrivna på svenska eller något av 
de nationella minoritetsspråken.  
 
I föreningens stadgar ska det framgå att föreningens tillgångar, vid upplösandet, ska 
tillfalla organisation som verkar i enlighet med Göteborgs Stads riktlinjer för 
föreningsbidrag till civilsamhället.  
 
Föreningar som samverkar kring en gemensam verksamhet ska utse en förening som 
ansvarar för bidragsansökan.   
 
En förening som väntar på beslut om ansökta medel från annan bidragsgivare eller om 
medel för verksamhet beviljats av annan bidragsgivare ska ange detta i ansökan.   
 
*https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/drivaforetag/startaochregistrera/

organisationsnummer.4.361dc8c15312eff6fd235d1.html   
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Handläggning av ansökan  
Om ansökan inte är komplett begärs kompletteringar in. Ansökan som inte kompletteras 
inom angiven tid avslås. Angiven tid står under respektive bidrag, eller anges vid 
särskilda utlysningar.  
 
Fördjupad granskning kan också förekomma och föreningen kan då komma att behöva 
skicka in ytterligare dokument.    
 
Bidrag beviljas inte till föreningar med skatteskuld som drivs in av Kronofogden.   
 

Redovisning och uppföljning   
Idrotts- och föreningsförvaltningen följer upp beviljade bidrag och kan när som helst 
under pågående verksamhet göra besök, begära in uppgifter samt granska föreningens 
ekonomi och verksamhetsinnehåll.  
 
Redovisning  
Förening som beviljats bidrag ska redovisa hur bidraget använts. Det görs på det sätt och 
vid den tidpunkt som anges för respektive bidrag på Göteborgs Stads webbplats.   
 
Om redovisningen inte är komplett begärs kompletteringar in. Redovisning som inte 
kompletteras med de handlingar som begärts godkänns inte. Föreningen kan då bli 
återbetalningsskyldig.   
 
Minska, stoppa och återbetala bidrag   
Förening som beviljats bidrag ska utan dröjsmål rapportera uppkomna händelser under 
året, som medför markanta avsteg från den planerade verksamheten utifrån det beviljade 
bidraget.   
 
Vid förändringar som kan påverka beviljat bidrag ska förvaltningen skyndsamt utreda den 
uppkomna situationen. Idrotts- och föreningsnämnden kan enligt delegationsordning 
besluta om att stoppa utbetalning eller minska bidraget eller besluta om återbetalning om 
bedömning görs att verksamheten inte uppfyller villkoren för bidragsgivning, att 
verksamheten ändrats eller övriga förhållanden väsentligt förändrats jämfört med vad 
föreningen angett i ansökan.   
 
Föreningsbidrag ska inte användas för att finansiera annan verksamhet än för den som är 
ansökt och beviljad.   
 
En förening som har lämnat oriktiga uppgifter i bidragsansökan kan komma att 
polisanmälas eller spärras tillfälligt för utbetalning av bidrag.   
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Aktivitetsbidragsgodkänd förening   

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

• Aktivitetsbidrag. 
• Lokalbidrag. 

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

 
Vad krävs för att bli aktivitetsbidragsgodkänd förening?   
 

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

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

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

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

• Delta på en obligatorisk kurs i grundläggande föreningskunskap.   

 
När kan föreningen ansöka om att bli 

aktivitetsbidragsgodkänd förening?   
Ansökan om att bli aktivitetsbidragsgodkänd kan göras när som helst under året.    
 

Vad ska föreningen lämna in förutom ansökan?   

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

protokoll från senaste årsmötet (om föreningen funnits i mer än ett år).  
• Verksamhetsberättelse (om föreningen funnits i mer än ett år).  
• Ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning (om föreningen funnits i 

mer än ett år).  
• Revisionsberättelse (om föreningen funnits i mer än ett år).  

 
 
Vad händer när föreningen blivit aktivitetsbidragsgodkänd?   

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

• Ska delta på en obligatorisk kurs i grundläggande föreningskunskap 
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Hur länge är föreningen aktivitetsbidragsgodkänd?  
För att vara en aktivitetsbidragsgodkänd förening ska man även fortsatt uppfylla 
kriterierna under Vad krävs att för att bli en aktivitetsbidragsgodkänd förening. En 
förening som blir aktivitetsbidragsgodkänd ska söka aktivitetsbidrag redan vid första 
möjliga tillfälle, och för att fortsätta vara aktivitetsbidragsgodkänd krävs att föreningen 
regelbundet beviljas aktivitetsbidrag. Om en förening inte fått aktivitetsbidrag på två år är 
föreningen inte längre aktivitetsbidragsgodkänd.    
 
Eventuella ändringar av föreningens stadgar ska anmälas till Idrotts- och 
föreningsförvaltningen.   
 
Vid nedläggning av föreningen ska protokollet från det beslutande mötet skickas in till 
Idrotts- och föreningsförvaltningen.    
 
Vad krävs för att vara aktivitetsbidragsgodkänd medlem? 

Föreningen kan få bidrag för medlemmar som är:   

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

Dessutom krävs att dessa medlemmar:  

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

per år. 
• Finns med i föreningens medlemsregister. 
• Är folkbokförd i Sverige (undantag gäller för asylsökande under asylprocess).  
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Stöd till aktiviteter   

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

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

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

*Deltagare med funktionsnedsättning avser deltagare som med anledning av en fysisk 

funktionsnedsättning har behov av särskilt anpassade metoder eller specialanpassat 

material. Vidare avses deltagare som med anledning av dold funktionsnedsättning har 

behov av särskilt anpassade metoder, specialanpassad utrustning eller ledare med 

särskild medicinsk och/eller pedagogisk kompetens.   
 
Vad krävs för att få aktivitetsbidrag?   
Föreningen ska:  

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

• Vara aktivitetsbidragsgodkänd. 

  

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

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

och dokumentera vilka som deltar.  

 
En aktivitet som uppfyller dessa kriterier kallas för aktivitetsbidragsgodkänd aktivitet.  
 

Vilka aktiviteter kan föreningen inte få aktivitetsbidrag för?   

• Fester.  
• Läxläsning. 
• Firande av högtid.  
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• Religiöst arbete, i betydelsen verksamhet som har till syfte att förkunna en 
religion eller missionera.  

• Partipolitiskt arbete. 
• Nöjeskonsumtion (bio, restaurangbesök och liknande). 
• Verksamhet inom skolans regi inklusive deltagarens schemalagda skoltid.  
• Studiecirklar och SISU:s utbildningstimmar eller andra verksamhetsformer som 

rapporteras till studieförbund eller SISU.  
• Öppen verksamhet, vilket innebär att medlemmarna kan komma och gå när de 

vill mellan två klockslag. 
• Socialt umgänge/"häng" utan gemensam, på förhand planerad gruppaktivitet. 

 

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

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

räknas vid ett tillfälle. 

Aktivitetsbidragets storlek för barn och unga 7-25 år och 

personer med funktionsnedsättning oavsett ålder:   

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

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

• Ledare 7 kronor per ledare och sammankomst. 

Aktivitetsbidragets storlek för personer som är 65 år eller 

äldre:   

• 6,50 kronor per deltagare och sammankomst.  

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

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

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

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

 
När föreningen gått igenom de två stegen ovan är föreningen redo att söka 
aktivitetsbidrag.    
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När kan föreningen söka aktivitetsbidrag?   
Aktivitetsbidraget kan sökas två gånger per år. Ansökan görs i efterhand, det vill säga 
efter att föreningen genomfört aktiviteterna.   
 
Ansökningsperiod 1: 3 januari – 28 februari.  
Ansökan gäller aktiviteter som föreningen haft under perioden juli till december 
föregående år.   
 
Ansökningsperiod 2: 4 juli – 25 augusti.  
Ansökan gäller aktiviteter som föreningen haft under perioden januari till juni.   
 
Vid tekniska problem eller andra oförutsedda händelser kan ansökningsperioden 
förändras.  

 

Stöd för anläggningar   

 

Lokalbidrag  

Lokalbidraget är ett stöd till ideella aktivitetsbidragsgodkända föreningar som bedriver 
aktiviteter i egna lokaler eller i hyrda lokaler med kontrakt på minst ett år.   
 
Vad krävs för att få lokalbidrag?   

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

• Vara aktivitetsbidragsgodkänd.  
• Stå för hyreskontraktet för lokalen. Andrahandskontrakt kan godkännas efter 

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

Vad kan föreningen få lokalbidrag för?   

• Egna eller långtidshyrda lokaler (hyresavtal på minst ett år) som behövs för 
föreningens aktivitetsbidragsgodkända aktiviteter som föreningen söker 
aktivitetsbidrag för. Lokalen ska till minst 50 procent nyttjas av den egna 
föreningen eller andra aktivitetsbidragsgodkända föreningar. 

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

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

 
Lokalen måste uppfylla myndighetskrav, till exempel bygglov, brandsäkerhet och 
försäkring.   
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Föreningen kan eventuellt få lokalbidrag för:   

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

• Lokalkostnader till följd av särskilda behov eller hastigt uppkomna förändringar. 
Kontakta en handläggare på Idrotts- och föreningsförvaltningen innan ansökan. 

Föreningen kan inte få lokalbidrag för:  

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

• Arrenden som subventioneras av Idrotts- och föreningsförvaltningen. 
• Lokalkostnader i samband med arrangemang där besökare betalar entréavgift 

eller där det förekommer ekonomiska vinstintressen exempelvis bingo, 
loppmarknad, försäljning eller liknande. 

• Lokalkostnader i annan kommuns anläggning.  

 
Hur mycket kan föreningen få i lokalbidrag?  

Hur stort lokalbidraget blir beror på kostnaden för lokalen och hur många 
aktivitetsbidragsgodkända medlemmar föreningen har.   

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

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

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

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

o För ungdomsföreningar är beloppet 468 kronor för flickor och 400 
kronor för pojkar per aktivitetsbidragsgodkänd medlem och år. 
Maxbeloppet är 175 000 kronor per år.  

o För pensionärsföreningar är beloppet 350 kronor per 
aktivitetsbidragsgodkänd medlem och år. Maxbeloppet är 100 000 kronor 
per år. 

 
Vad behöver föreningen göra innan ansökan?   

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

aktivitetsbidragsgodkända föreningar). 

 
Om det finns särskilda skäl kan en redan aktivitetsbidragsgodkänd förening som sedan 
tidigare har studiecirklar i ett studieförbunds regi, efter särskild prövning, få möjlighet att 
söka lokalbidrag utan att söka aktivitetsbidrag. Studiecirklarna ska då redovisas på det 



 

Idrotts- och föreningsnämndens anvisningar för föreningsbidrag 2022 15 (22) 

sätt som Idrotts- och föreningsförvaltningen anger. Kraven på upplägg och innehåll är 
desamma som vid ansökan om aktivitetsbidrag. Kontakta en handläggare på Idrotts- och 
föreningsförvaltningen innan ansökan.   
 

Vad ska föreningen lämna in förutom ansökan?   

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

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

 
När kan föreningen söka lokalbidrag? 

 
Lokalbidraget kan sökas en gång per år.  
Ansökningsperiod: 3 januari – 1 mars.  
 
En förening som nyligen blivit aktivitetsbidragsgodkänd eller söker lokalbidrag för första 
gången har möjlighet att söka lokalbidrag vid andra tillfällen under året efter prövning i 
varje enskilt fall.  
 
Vid tekniska problem eller andra oförutsedda händelser kan ansökningsperioden 
förändras. 

Investeringsbidrag  

Ideella föreningar och organisationer kan söka investeringsbidrag för nybyggnation, 
ombyggnation eller renovering av egna eller långtidshyrda anläggningar. En anläggning 
är till exempel en klubbstuga, sporthall, fotbollsplan eller teaterlokal.  
 
Syftet med bidraget är att skapa nya aktivitetsytor som genererar fler aktiviteter för barn 
och unga och personer med funktionsnedsättning. Föreningen kan också söka bidraget till 
renoveringsåtgärder för att föreningen ska kunna behålla eller utöka sina aktiviteter för 
barn och unga och personer med funktionsnedsättning.   
 

 Vad krävs för att få investeringsbidrag?    

• Föreningen/organisationen måste uppfylla idrotts- och föreningsnämndens 
grundläggande kriterier för föreningar som söker bidrag. 

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

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

om det inte råder speciella omständigheter.  
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Vilka investeringsprojekt prioriteras?    
Prioritering sker utifrån nämndens prioriterade mål i idrotts- och föreningsnämndens 
aktuella budget.    
 
Prioritering sker också utifrån:   

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

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

arbete och eget kapital.  
• Verksamheter som kommunen inte tillhandahåller anläggningar för.  

Dessutom prioriteras byggprojekt som innehåller energibesparande-, miljö-, brandskydds- 
eller tillgänglighetsåtgärder.    
 
Hur mycket kan föreningen/organisationen få i 

investeringsbidrag? 

Kostnaden för projektet ska vara över 20 000 kronor. Bidraget bestäms efter bedömning 
av varje enskilt ärende och baseras på budgeterade kostnader. Grundregeln är att max 50 
procent av byggprojektets kostnad kan ges i bidrag. Avsteg kan göras i särskilda fall som 
till exempel för prioriterade målgrupper eller stadsdelsområden. Bidragets storlek 
begränsas av nämndens budget.    
 
När kan föreningen inte få investeringsbidrag?   

Bidrag ges exempelvis inte till möbler, vitvaror och individuell tävlings- och 
träningsutrustning.   
 
När kan föreningen/organisationen 

söka investeringsbidrag?    

Investeringsbidrag kan sökas två gånger per år.  
Period 1: 1 januari – 25 februari.  
Period 2: 1 juli – 25 augusti.    
 
Vid tekniska problem eller andra oförutsedda händelser kan ansökningsperioden 
förändras. 
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Kommunal borgen   
Ideella föreningar och organisationer kan söka lånegaranti i form av kommunal borgen 
för nybyggnation, ombyggnation eller renovering av egna eller långtidshyrda 
anläggningar. En anläggning är till exempel en klubbstuga, sporthall, fotbollsplan eller 
teaterlokal.    
 
Vad krävs för att få kommunal borgen?      

• Föreningen/organisationen måste uppfylla idrotts- och föreningsnämndens 
grundläggande kriterier för föreningar som söker bidrag. 

• Det ska finnas ett officiellt styrelsebeslut om borgensansökan till kommunen.   
• Borgenslånet ska gälla investering i fast egendom eller fasta inventarier i egna 

eller långtidshyrda anläggningar. 

 
Hur stort lån med kommunal borgen kan föreningen ta?  

Lånet bestäms efter bedömning av varje enskilt ärende och utifrån förvaltningens ram för 
lån med kommunal borgen. Kommunal borgen ges för högst 75 procent av 
byggprojektets kostnad.    
 
Förutsättningar   
Föreningen betalar löpande ränta och amortering. Lån med kommunal borgen ska vara 
slutamorterade när borgen upphör om inte andra beslut upphäver detta. Borgen som 
inte använts senast 24 månader efter beslut om borgen upphör att gälla.   
 
När kan föreningen/organisationen söka kommunal borgen?  

Kommunal borgen kan sökas två gånger per år.  
Period 1: 1 januari – 25 februari.  
Period 2: 1 juli – 25 augusti.     
 
Vid tekniska problem eller andra oförutsedda händelser kan ansökningsperioden 
förändras.   
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Särskilt driftsbidrag  
Särskilt driftsbidrag ska ge ideella organisationer/föreningar en ekonomisk möjlighet att 
driva anläggningar inom idrotts- och fritidsområdet.   
 

Vad krävs för att få särskilt driftsbidrag?   

• Föreningen/organisationen måste uppfylla idrotts- och föreningsnämndens 
grundläggande kriterier för föreningar som söker bidrag. 

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

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

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

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

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

föreningar från andra kommuner i anläggningen.  
• Anläggningens öppettider ska vara jämförbara med öppettiderna för idrotts- och 

föreningsförvaltningens anläggningar.   
• Anläggningen ska vara energieffektiviserad i den mån som anses vara rimlig.  
• Organisationen/föreningen ska avsätta pengar för framtida planerat underhåll på 

anläggningen i den mån som anses vara rimlig. 
 

Vad kan särskilt driftsbidrag inte användas till?   

• Kostnader för att bygga en anläggning. 
• Drift av separata kontors- eller kanslilokaler.  
• Drift av anläggningar för enbart elit- och/eller vuxenverksamhet. 

 
Hur mycket kan föreningen/organisationen få i särskilt 

driftsbidrag? 

Bidraget bestäms efter bedömning av varje enskilt ärende och ges för budgeterade 
löpande driftskostnader. Bidragets storlek begränsas av idrotts- och föreningsnämndens 
budget.   
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När kan föreningen/organisationen söka särskilt driftsbidrag?   

Särskilt driftsbidrag kan sökas en gång per år.   
Ansökningsperiod: 1 juni – 31 augusti.  
 
Vid tekniska problem eller andra oförutsedda händelser kan ansökningsperioden 
förändras.    

Stöd till verksamhet   

Utvecklingsbidrag 

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

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

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

 
Vad krävs för att få utvecklingsbidrag?  

Föreningen/organisationen måste uppfylla idrotts- och föreningsnämndens grundläggande 
kriterier för föreningar som söker bidrag.  
 

Vad kan föreningen/organisationen få utvecklingsbidrag 

för?   

Nämnden prioriterar insatser som:   

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

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

föreningsnämndens grundläggande kriterier för föreningsbidrag eller i nämndens 
aktuella budget.  
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Prioriterade målgrupper:   

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

 

Prioriterade områden  

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

• Norra Angered.  
• Södra Angered.  
• Bergsjön.  
• Västra Biskopsgården.  
• Nya Frölunda.  

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

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

 
*Förening/organisation kan inte få utvecklingsbidrag för utbildning som sker i 

studiecirkel via studieförbund eller lärgrupper via RF-SISU. 

 
Hur mycket kan föreningen/organisationen få i 

utvecklingsbidrag?  

Bidraget bestäms efter bedömning av varje enskilt ärende. Föreningen/organisationen kan 
få bidrag för faktiska kostnader, men normalt inte för arvode* eller annan ersättning till 
ledare, föreläsare eller liknande.    
 
*ledararvode kan undantagsvis beviljas när det gäller uppstart av verksamhet som riktar 

sig till grupper som är underrepresenterade i föreningslivet.    
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När kan föreningen/organisationen söka 

utvecklingsbidrag?  

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

Vid tekniska problem eller andra oförutsedda händelser kan ansökningsperioden 
förändras.  

 

Särskilt verksamhetsbidrag   

Särskilt verksamhetsbidrag ska stötta verksamheter som på ett särskilt betydelsefullt sätt 
förbättrar möjligheten till en aktiv fritid för barn och unga i Göteborg. Bidraget är aktuellt 
när aktivitetsbidrag inte kan beviljas eller inte står i relation till kostnaderna för den 
aktivitetsbidragsgodkända verksamheten.   
 
Vad krävs för att få särskilt verksamhetsbidrag?  

Föreningen/organisationen måste uppfylla idrotts- och föreningsnämndens grundläggande 
kriterier för föreningar som söker bidrag.  
 
Idrotts- och föreningsförvaltningen följer upp hur de beviljade pengarna använts och om 
verksamheten har nått målet om att förbättra möjligheten till en aktiv fritid för barn och 
unga i Göteborg.   
 

Vad kan föreningen/organisationen få särskilt 

verksamhetsbidrag för?   
Verksamheten ska:   

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

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

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

 
När kan föreningen/organisationen inte få särskilt 

verksamhetsbidrag?   

Nystartade verksamheter och projekt ska i första hand söka utvecklingsbidrag.   
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Hur mycket kan föreningen/organisationen få i särskilt 

verksamhetsbidrag?   

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

 

När kan föreningen/organisationen söka särskilt 

verksamhetsbidrag?  

Särskilt verksamhetsbidrag kan sökas en gång per år.  
Ansökningsperiod: 1 juni – 31 augusti.  
 
Vid tekniska problem eller andra oförutsedda händelser kan ansökningsperioden 
förändras. 



 

Idrotts- och föreningsförvaltningen 

 
  

Göteborgs Stad Idrotts- och föreningsförvaltningen, Taxor inklusive skoltaxa  

 

Ta x or  2022 
 

Prislista för bollplaner, sporthallar, simhallar och 
isanläggningar samt inkvartering i skolor. 
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Allmän information 

 
Vem får hyra lokal? 
 

• Du som är över 18 år kan boka alla lokaler utom samlingslokaler för fest. Du 
behöver vara 25 år eller äldre för att kunna boka en samlingslokal för fest.  
 

• De som hyr Göteborgs Stads lokaler ska utgå från grundläggande krav om alla 
människors lika värde och rättigheter. Föreningar och grupper som hyr lokaler 
ska fungera enligt vedertagna demokratiska principer.  
 

• Uthyrning får inte ske till organisationer, arrangemang eller aktiviteter som 
bedöms kunna ge en positiv hållning till bland annat våld, rasism, alkohol- eller 
narkotikamissbruk. 
  

Läs mer om bokningsvillkoren för idrotts- och föreningsförvaltningens lokaler här. 
 

Taxor 
Taxorna har tre nivåer och regleras varje år i samband med budgetantagandet: 
 

Taxa - låg 

Taxa låg gäller för aktivitetsbidragsgodkända föreningar från Göteborg och för föreningar 
från Göteborg som deltar i specialdistriktens tävlingsverksamhet. Taxa låg kan fråntas 
förening i fall: 

1. Förening som har skulder till idrotts- och föreningsförvaltningen. 
2. Missköter sig. 
3. Inte lever upp till idrotts- och föreningsförvaltningens 

grundläggande krav på föreningsdemokrati. 

Taxa - normal 

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

Taxa för Göteborgsregionen (GR) 

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

Övrigt 

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

verksamheter och evenemang med stort publikt intresse. 
• Utöver grundhyran tillkommer tre procent på biljettintäkter/deltagaravgifter. 

https://goteborg.se/wps/wcm/myconnect/5d1cf635-8bbf-4dc9-ae28-12cae1a17de0/Bokningsvillkor_+april2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-5d1cf635-8bbf-4dc9-ae28-12cae1a17de0-n61VL6d&CONVERT_TO=url
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• Skolbokningar mellan klockan 8–17 i samarbete med 
föreningslivet bokas med skoltaxa. 

• Andrahandsuthyrning är inte tillåtet. 
• Den debiterade kostnaden baseras på taxan som gäller vid 

nyttjandetillfället, det kan vara annorlunda mot taxan som 
anges vid bokningstidpunkten. 
 

Kostnad vid avbokning av tider 

Behöver du avboka din tid gäller följande: 

Avbokning 7 dagar eller tidigare innan bokningen är kostnadsfritt Avbokning 3-6 dagar 
innan bokad tid kostar halv hyreskostnad Avbokning 0-2 dagar innan bokad tid kostar 
hela hyreskostnad. 

 
Behöver du avboka en cup, ett evenemang eller tillställning gäller följande:  

Avbokning 14 dagar eller tidigare innan bokad tid kostar 300 kronor (engångskostnad). 
Avbokning 7-13 dagar innan bokad tid kostar halva hyreskostnad. 
Avbokning 0-6 dagar innan bokad tid kostar hela hyreskostnad. 
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Uthyrningspriser 

Sporthallar, friidrottshallar och gymnastikhallar 

Hallar Låg Normal GR 

Större än 600 kvm 110 kr/tim 550 kr/tim 230 kr/tim 

Mindre än 600 kvm 100 kr/tim 370 kr/tim 200 kr/tim 

Velebithallen (privat hall) 260 kr/tim 260 kr/tim 260 kr/tim 

 

Isanläggningar under ordinarie säsong (vecka 34-13) 

Isanläggningar Låg Normal GR 
Ishallar 260 kr/tim 900 kr/tim 530 kr/tim 
Isdala lilla 140 kr/tim 440 kr/tim 280 kr/tim 
Frölundaborg lilla 
(OBS utan omklädningsrum) 

160 kr/tim 500 kr/tim 310 kr/tim 

Ruddalens isrink, 
skrinnahallen (hyrs endast ut 
till ungdomsverksamhet) 

210 kr/tim --- 410 kr/tim 

Ruddalens skrinnarbana 300 kr/tim 1 380 kr/tim 600 kr/tim 
Ruddalens bandybana 300 kr/tim 1 380 kr/tim 600 kr/tim 
För- och eftersäsong 810 kr/tim 1 400 kr/tim 1 400 kr/tim 

 

Bollplaner - naturgräs under ordinarie säsong (1 maj-31 oktober) 

Bollplaner 
naturgräs 

Låg Normal GR 

A-plan (inhägnad) 120 kr/tim 740 kr/tim 370 kr/tim 
B-plan (ej inhägnad) 120 kr/tim 440 kr/tim 250 kr/tim 
C-plan (7-spelsplan) 70 kr/tim 280 kr/tim 120 kr/tim 
Hybridplan 190 kr/tim 950 kr/tim 380 kr/tim 

 

Bollplaner - konstgräs 

Bollplaner 
konstgräs 

Låg Normal GR 

11-spelsplan 120 kr/tim 720 kr/tim 250 kr/tim 
9-spelsplan  100 kr/tim 510 kr/tim 200 kr/tim 
7-spelsplan och halvplan  70 kr/tim 410 kr/tim 120 kr/tim 
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Vintertaxa gäller för nedan två anläggningar (1 januari – 31 mars) 

Bollplaner 
konstgräs 
vintertaxa 

Låg Normal GR 

Bravida Arena 810 kr/tim 1 080 kr/tim 810 kr/tim 
Valhalla IP 810 kr/tim 1 080 kr/tim 810 kr/tim 

 

Beachplaner 

Beachplaner Låg Normal GR 
Beachvolleyboll 80 kr/tim 250 kr/tim 160 kr/tim 
Beachhandboll 100 kr/tim 250 kr/tim 200 kr/tim 
Beachfrisbee 100 kr/tim 250 kr/tim 200 kr/tim 

 

Sidoytor (till exempel grusplaner och motionsfält) 

Sidoytor Låg Normal GR 
Större än 5000 kvm 110 kr/tim 700 kr/tim 230 kr/tim 
Mindre än 5000 kvm 60 kr/tim 400 kr/tim 120 kr/tim 

 

Friidrott – utomhus 

Friidrott – utomhus Låg Normal GR 
Slottsskogsvallen (kategori A) 230 kr/tim 990 kr/tim 460 kr/tim 
Björlandavallen (Kategori A)* 230 kr/tim 990 kr/tim 460 kr/tim 
Angeredsvallen 
(kategori B) 

190 kr/tim 910 kr/tim 390 kr/tim 

Övriga idrottsanläggningar 
(kategori C) 

130 kr/tim 450 kr/tim 260 kr/tim 

 
För nationella och internationella tävlingar skrivs särskilt avtal. 
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Bassänger – hel bassäng  
Bassänger - hel bassäng  Låg  Normal GR  SLS  
Angered Arena 25-metersbassäng, 9 
banor  

940 kr/tim  1 770 kr/tim  1 770 kr/tim  1 510 kr/tim  

Angered Arena hoppbassäng  380 kr/tim   710 kr/tim  710 kr/tim  630 kr/tim  
Angered Arena undervisningsbassäng/  
rehab  

1 010 kr/tim  700*/1 180 
kr/tim  

1 180 kr/tim  1 010 kr/tim  

Angered aktivitetsbad/upplevelsebassäng 930 kr/tim   1 090 kr/tim  1 090 kr/tim  930 kr/tim  
Askims simhall 25-metersbassäng  630 kr/tim  1 180 kr/tim  1 180 kr/tim  1 010 kr/tim  
Askims simhall undervisningsbassäng  380 kr/tim  710 kr/tim  710 kr/tim  630 kr/tim  
Frölundabadet 25-metersbssäng, 8 banor  830 kr/tim  1 580 kr/tim  1 580 kr/tim  1 340 kr/tim  
Frölundabadet undervisningsbassäng  380 kr/tim  710 kr/tim  710 kr/tim  630 kr/tim  
Hammarbadet hale bassäng 17 x 12 
meter  

440 kr/tim  830 kr/tim  830 kr/tim  730 kr/tim  

Hammarbadet halv bassäng 17x6 meter  280 kr/tim  420 kr/tim  420 kr/tim  370 kr/tim  
Kärra simhall 35-metersbassäng, 6 
banor  

630 kr/tim  1 180 kr/tim  1 180 kr/tim  1 010 kr/tim  

Kärra simhall undervisningsbassäng  380 kr/tim  710 kr/tim  710 kr/tim  630 kr/tim  
Lilla Amundön 25-metersassäng  630 kr/tim  1 180 kr/tim  1 180 kr/tim  1 010 kr/tim  
Lundbybadet 25-metersbassäng, 6 banor  630 kr/tim  1 180 kr/tim  1 180 kr/tim  1 010 kr/tim  
Lundbybadet 50-metersbassäng, 8 banor  1 250 kr/tim  2 360 kr/tim  2 360 kr/tim  1 960 kr/tim  
Lundbybadet, rehabbassäng  1 010 kr/tim  1 180 kr/tim  1 180 kr/tim  1 010 kr/tim  
Lundbybadet undervisningsbassäng  380 kr/tim  710 kr/tim  710 kr/tim  630 kr/tim  
Styrsöbadet hel bassäng  500 kr/tim  590 kr/tim  590 kr/tim  500 kr/tim  
  
*Endast skolor.  
 

Bassänger – per bana 

Bassänger - per bana Låg Normal GR SLS 
Angered Arena, 25- metersbassäng 40 kr/tim 240* kr/tim 80 kr/tim 180 kr/tim 
Askims simhall, 25- metersbassäng 40 kr/tim 240* kr/tim 80 kr/tim 180 kr/tim 
Frölundabadet, 25- metersbassäng 40 kr/tim 240* kr/tim 80 kr/tim 180 kr/tim 
Kärra simhall, 25- metersbassäng 40 kr/tim 240* kr/tim 80 kr/tim 180 kr/tim 
Lundbybadet, 25- metersbassäng 40 kr/tim 240* kr/tim 80 kr/tim 180 kr/tim 
Lundbybadet, 50- metersbassäng 60* kr/tim 480* kr/tim 110 kr/tim 280 kr/tim 
 
Max 4 banor i bassäng med 6 banor, därefter taxa för hel bassäng. 
Max 6 banor i bassäng med 8 banor, därefter taxa för hel bassäng. 
Max 7 banor i bassäng med 9 banor, därefter taxa för hel bassäng. 

*När du hyr enskilda banor betalar du alltid gällande entréavgift 
utöver banhyran. Det här gäller inte för skolor som bokar banor 
för till exempel simprov och färdighetsträning. 
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Övriga taxor 
Uthyrning av utanför normalt öppethållande 470 kr/ per personal och timme + ordinarie 
timhyra samt eventuella driftskostnader för maskiner/bränsle. 

Transport av mål 1 220 kr/mål. 

Bokning för utbildning av ledare och domare Taxa – låg.  

Parkering på grusplan 2 930 kr/dygn (moms tillkommer).  

Cirkus 3 750 kr/dygn. 

Etableringstaxa före/efter cuper och evenemang 1020 kr/yta och dygn.  

Hyra av extrasarg kostnad 260 kr/dag exkl. transport. 

 
 

 Låg Normal GR 
Evenemangstaxa Exercishuset 3 060 kr/dygn 10 210 kr/dygn 6 130 kr/dygn 
Evenemangsyta Skatås 2 040 kr/dygn ---- --- 
Motionsfält Skatås 2 550 kr/dygn --- --- 
Evenemangsyta Heden 3 060 kr/dygn 8 170 kr/dygn 6 130 kr/dygn 
Evenemangsyta Kvibergs Park 2 550 kr/dygn 5 110 kr/dygn 4 600 kr/dygn 
Evenemangsyta Dalen norra 2 550 kr/dygn 5 110 kr/dygn 4 600 kr/dygn 
Evenemangsyta Dalen södra 2 550 kr/dygn 5 110 kr/dygn 4 600 kr/dygn 
Evenemang på 11- spelplan 2 550 kr/dygn 5 110 kr/dygn 4 600 kr/dygn 
Evenemang på 7- spelplan 1 330 kr/dygn 2 660 kr/dygn 2 450 kr/dygn 
Evenemang på fd Lisebergs camping 1 530 kr/dygn --- --- 
Aktivitetstorg Angered Arena 110 kr/tim 550 kr/tim 230 kr/tim 
Hyra av extra* omklädningsrum 60 kr/tim 210 kr/tim 120 kr/tim 

 

Vid evenemang som löper på en vecka eller mer, pris enligt offert. 

Möteslokaler hos idrotts- och 
föreningsförvaltningen 
De olika möteslokalerna har olika funktioner vilket påverkar priset. Nedan anges frånpris. 

Timhyra 90 kronor 
Heldag 610 kronor 
Fredag-söndag 1440 kronor 
Cafélokal (ingår i hyran när man bokar hall/cup.) 

Caféhyra om man ej bokat hall/cup 
 

 Låg Normal GR 
Timtaxa 90 kr/tim 280 kr/tim 180 kr/tim 
Halvdag 180 kr/tim 550 kr/tim 370 kr/tim 
Heldag 370 kr/tim 1 100 kr/tim 740 kr/tim 
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Ordningsavgifter 
Ej borttagen sarg, ej återställt material (mattor, plintar, stolar, bord med mera) från 660 
kronor. 

Ej grovstädad lokal/omklädningsrum (ej plockat upp papper, tejp, flaskor med mera) från 
550 kronor. 

Ej bokad match/träning på matchplan (naturgräs) från 3 980 kronor/gång.  

Ej bokad match/träning på träningsplan (naturgräs) från 2 770 kronor/gång. 

Ej bokad match/träning på konstgräsplan/grusplan eller i sporthall/ishall/simbana från 
720 kronor/gång. 

Vid skadegörelse betalar ni hela skadekostnaden. 

Ej tillåten skötsel av plan till exempel snöröjning av en konstgräsplan av en annan part än 
idrotts- och föreningsförvaltningens driftspersonal. Vid uppkommen skada tillkommer 
kostnader för att återställa planen från 3 890 kronor. 

Bokade skötseluppdrag/återställning av plan från 450 kronor/maskin. Kostnader för 
personal, bränsle samt eventuellt material tillkommer. 

Vid obemannade sporthallar och gymnastiksalar 

Lämnat dörr eller fönster öppet (ytterdörr eller utrymningsdörr) 664 kronor. Vid 
larmutryckning betalar ni hela utryckningskostnaden. 

Hjälp med nyckelhantering av vår jourpersonal 60 kronor. 

Om du uteblir från bokad tid 

Hyresgäst som uteblir från bokad tränings- eller matchtid utan att avboka tiden får betala 
ordinarie timhyra. 

(Taxa Normal) och avgift enligt nedan: 

• Sporthall/grusplan/konstgräsplan/simbana 660 kronor 
• Gymnastiksal 440 kronor 
• Gräsplan/ishall/bana 1 220 kronor 
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Inkvartering i skolor 

 

Antal personer Pris 
30 personer 480 kr/dygn 

25 personer 450 kr/dygn 

20 personer 430 kr/dygn 

15 personer 380 kr/dygn 

10 personer 300 kr/dygn 

5 personer 270 kr/dygn 

Gymnastiksal 770 kr/dygn 

Sporthall 1 400 kr/dygn 

Matsal 1 500 kr/dygn 

Kök 1 660 kr/dygn 

Container Enligt faktura 

Matsalspersonal Enligt faktura 

Städpersonal Enligt faktura 

Skador Enligt faktura 

Falsklarm Enligt faktura 
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Skoltaxa för Göteborgs grundskolor 2022 
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Friidrottsdagar för skolor  
Ska ni ha en friidrottsdag för klassen, årskursen eller skolan? Då kan ni hyra någon av 
Idrotts- och föreningsförvaltningens anläggningar. Gör din bokning på 
www.bok.goteborg.se  

 

Anläggning  Priser  
Slottsskogsvallen  520 kr/tim  
Angeredsvallen  520 kr/tim  
Övriga anläggningar  410 kr/tim  
Sidytor dagtid kl 8-17, ordinarie säsong  210 kr/tim  
Omklädning för skolor på dagtid  210 kr/tim  

 

Bollplaner  
Idrotts- och föreningsförvaltningen har många bollplaner runt om i Göteborg som ni kan 
hyra för att spela till exempel fotboll på.  

På goteborg.se kan du läsa om alla våra bollplaner.  

Boka bollplaner på bok.goteborg.se  
  

Bollplaner  Priser  
Konstgräsplaner dagtid kl 8-17, ordinarie 
säsong  

450 kr/tim  

Naturgräsplaner dagtid kl 8-17, ordinarie 
säsong  

440 kr/tim  

Sidoytor dagtid kl 8-17, ordinarie säsong  230 kr/tim  
   

Sporthallar  
Vi har många sporthallar att välja på för den som till exempel vill spela fotboll, basket 
eller futsal.   
På goteborg.se kan du läsa om alla våra sporthallar.  
Boka på sporthallar på bok.goteborg.se  
 
 

Sporthallar Priser  
Sporthallar  8-17 410 kr/tim  

 

Beachplaner  
Idrotts- och föreningsförvaltningen erbjuder beachplaner för beachvolleyboll, 
beachhandboll och beachfrisbee vid Skatås motionscentrum.  

På goteborg.se kan du läsa om alla vårt motionscentrum i Skatås.  

Boka beachplaner på bok.goteborg.se  
  

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


*Vi reserverar oss för ev. tryckfel 

Göteborgs Stad Idrotts- och föreningsförvaltningen, Taxor inklusive skoltaxa 14 (17) 

Beachplaner  Priser  
Beachvolleybollplaner dagtid kl 8-17, 
ordinarie säsong  

160 kr/tim  

Beachhandbollsplaner dagtid kl 8-17, 
ordinarie säsong  

200 kr/tim  

Beachfrisbeeplaner dagtid kl 8-17, ordinarie 
säsong  

200 kr/tim  

 

 

Priser för avbokning i våra anläggningar  
• Avbokning sju dagar eller tidigare innan bokningen är kostnadsfritt.  
• Avbokning tre till sex dagar innan bokad tid kostar halva hyreskostnaden.  
• Avbokning mindre än två dagar innan kostar hela hyreskostnaden.   

  

 
Skridskoåkning för skolor  
Skolor och andra ledarledda verksamheter (som förskola, fritidshem, gruppboende och 
daglig verksamhet) är välkomna till stadens ishallar. Alla grupper behöver boka sitt besök 
i förväg så att vi kan se till att det finns plats och utrustning för alla.  
  
Så här bokar ni  

Ring 031-368 20 00 och ha följande information redo:   

• Datum och tid som ni önskar boka  
• Antal personer  
• Telefonnummer/mejladress till den som bokar  
• Verksamhetens namn  
• Hur många som behöver hyra skridskor (meddela gärna storlekar)  
• Faktureringsadress organisationsnummer och eventuell mottagarkod   
• Personnummer till ansvarig bokare (behövs för att koppla bokningen till en 
person i bokningssystemet). Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter.  
 
Marconihallen och Tuve ishall kan ni även boka själva på bok.goteborg.se.   

 
Aldrig bokat ishall innan? 

Om skolan aldrig bokat tid i en ishall innan kan det hända att ni inte finns med i vårt 
system. När ni ringer till oss första gången registrerar vi skolan i systemet. Därefter tar 
det ett dygn innan ni kan göra er första bokning.  
  
 

Boka hela ishallen eller åk under allmänhetens skridskoåkning 
 
I Göteborg finns det sju ishallar som är öppna för skolor och andra grupper: 
  

• Marconihallen, Slottsskogsrinken och Tuve ishall. Här bokar ni hela isen för er 
själva och betalar per timme.  

• Askims ishall. Måndag-torsdag* bokar ni hela isen för er själva och betalar per 
timme. Fredag** åker ni under allmänhetens åkning men behöver ändå boka en tid.  
• ** Angered Arenas ishall, Rambergsrinken eller Ruddalens isbanor. Här åker 
ni under allmänhetens skridskoåkning, men behöver ändå boka en tid.   

  

https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3a20185816242931
http://bok.goteborg.se/BokaWho.action
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Priser och betalning  

• När ni bokar en hel ishall betalar ni timtaxan 530 kronor per timme. Detta betalas 
med faktura. I timtaxan ingår även lån av skridskor och hjälm i mån av tillgång. 
Tillgången på skridskor är dock mycket begränsad och vi uppmanar alla att ta 
med egna skridskor så långt det är möjligt. 

• ** Bokar ni under allmänhetens skridskoåkning betalar ni 30 kronor per elev. Ni 
kan välja att betala med faktura eller på plats med kort eller Swish (Angered 
arena är den enda ishallen som tar emot kontanter). En person betalar för hela 
gruppen.   

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

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

Det kan ske prisjusteringar vid årsskifte. Även om ni genomfört er bokning innan 
årsskiftet är det nytt pris som gäller.  
 
Avbokningsregler  

Om ni har bokat en tid (gäller både bokning av hel ishall och bokning under allmänhetens 
åkning) och avbokar senare än sju dagar tar vi ut en avgift. Hur mycket ni får betala beror 
på hur sent ni bokar av. Avbokning är kostnadsfri om den görs senast sju dagar före 
bokad tid.   
  
Priser för avbokning vid timtaxa  

• Avbokning sju dagar eller tidigare innan bokningen är kostnadsfritt.  
• Avbokning tre till sex dagar innan bokad tid kostar halva hyreskostnaden.  
• Avbokning samma dag, dagen innan eller två dagar innan bokad tid kostar hela 
hyreskostnaden.    
  

Priser för avbokning vid bokning på allmänhetens åkning  
• Avbokning sju dagar eller tidigare innan bokningen är kostnadsfritt.  
• Avbokning tre till sex dagar innan bokad tid kostar halva kostnaden för antalet 
bokade elever.  
• Avbokning samma dag, dagen innan eller två dagar innan bokad tid kostar hela 
kostnaden för antalet bokade elever.  

  
  

Skolbad 
Skolor och andra ledarledda verksamheter (som förskola, fritidshem, gruppboende och 
daglig verksamhet) är välkomna till stadens simhallar. Alla grupper behöver boka sitt 
besök i förväg så att vi kan se till att det finns plats och utrustning för alla.   
  
Boka bana i simhallen eller bada när det är öppet för alla  

Om ni ska simträna eller göra simprov ska ni alltid boka en egen bana/banor. Om ni 
däremot ska hoppa och leka kan ni komma på alla tider som det är öppet för allmänheten. 
Oavsett vilket ni väljer så behöver ni meddela ert besök i förväg.  
  
Boka en tid eller meddela besök i simhallen  

Skicka in alla önskemål om tider via Idrotts- och föreningsförvaltningens 
kontakformulär.  
  
Information som ska skickas med  

• Vilken bassäng ni vill boka i vilken simhall  
• Datum och tid (minsta bokningsbara tid är en timme)  

https://kontakt.ioff.goteborg.se/AddMatter2.aspx?MatterTypeID=1&View=1ab9c43f-4010-46e0-9f75-6c188337a8eb&RootID=374
https://kontakt.ioff.goteborg.se/AddMatter2.aspx?MatterTypeID=1&View=1ab9c43f-4010-46e0-9f75-6c188337a8eb&RootID=374
https://kontakt.ioff.goteborg.se/AddMatter2.aspx?MatterTypeID=1&View=1ab9c43f-4010-46e0-9f75-6c188337a8eb&RootID=374
https://kontakt.ioff.goteborg.se/AddMatter2.aspx?MatterTypeID=1&View=1ab9c43f-4010-46e0-9f75-6c188337a8eb&RootID=374
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• Om det är enskilda datum eller en återkommande tid  
• Hur många elever det gäller  
• Vad ni vill göra i simhallen (till exempel bad, hopp och lek, simprov, 
simundervisning)  
• Vilken skola det är som bokar  
• Kontaktperson och telefonnummer  
• Mottagarkod och fakturareferens  
  

Besked 
Vi svarar alltid inom två dagar. Det kan hända att vi behöver be om kompletterande 
information. Gäller det en bokning får du alltid en bokningsbekräftelse när allt är klart.  
  
Priser och betalning  
Du hittar alla priser för att boka i prislistan på kommande sidor.  
 

• Skolor bokar en tid för simundervisning/motionssim maxtid 1 timma. Entréavgift 
betalas för skolbad per badande elev. Skolbadstid klockan 8-17.  

• Vid hyra av helbassäng, se taxa för bassäng- helbassäng och anläggning. 
• Vid bad i övriga bassängytor under bokad tid tillkommer avgift skolbad. Övrigt 

bad utanför bokning betalar man entréavgift vanlig taxa/elev. 
• Ej bokade tider i simhallen får hyras i mån av plats. 

 

Bassänger – hel bassäng     
Anläggning  Priser  
Angered Arena 25-metersbassäng, 9 banor  1 760 kr/tim  
Angered Arena hoppbassäng  700 kr/tim  
Angered Arena undervisningsbassäng/rehab  700*/1 170 kr/tim  
Askims simhall 25-metersbassäng  1 170 kr/tim  
Askims simhall undervisningsbassäng  700 kr/tim  
Frölundabadet 25-metersbassäng, 8 banor  1 570 kr/tim  
Frölundabadet undervisningsbassäng  700 kr/tim  
Hammarbadet hel bassäng  820 kr/tim  
Hammarbadet halv bassäng  410 kr/tim  
Kärra simhall 25-metersbassäng, 6 banor  1 170 kr/tim  
Kärra simhall undervisningsbassäng  700 kr/tim  
Lilla Amundön 25-metersbassäng  1 170 kr/tim  
Lundbybadet 25-metersbassäng, 6 banor  1 170 kr/tim  
Lundbybadet 50-metersbassäng, 8 banor  2 350 kr/tim  
Lundbybadet rehabbassäng  1 170 kr/tim  
Lundbybadet undervisningsbassäng  700 kr/tim  
Styrsöbadet hel bassäng  590 kr/tim  
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Avbokningsregler  
Om ni har bokat en tid och avbokar senare än sju dagar tar vi ut en avgift. Hur mycket 
ni får betala beror på hur sent ni bokar av. Avbokning är kostnadsfri om den görs 
senast sju dagar före bokad tid.  
  
Priser för avbokning  

• Avbokning sju dagar eller tidigare innan bokningen är kostnadsfritt.  
• Avbokning tre till sex dagar innan bokad tid kostar halva hyreskostnaden.  

Avbokning mindre än två dagar innan kostar hela hyr 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 

mailto:idrottoforening@ioff.goteborg.se
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Priser 2022 Angered 
Arena 

Lundby- 
badet 

Kärra 
simhall 

Askims 
simhall 

Frölunda- 
badet 

Hammar- 
badet Skatås Slottsskogs- 

vallen Ruddalen Länsmans- 
gården 

Tuve- 
vallen 

Gerås- 
hallen 

AG=Autogiro, 1/12 av årspriset. Bindningstiden är 6 månader 
Guldkort 
Autogiro 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 
12 månader 4 400 4 400 4 400 4 400 4 401 4 400 4 400 4 400 4 400 4 400 4 400 4 400 
3 månader 1 570 1 570 1 570 1 570 1 570 1 570 1 570 1 570 1 570 1 570 1 570 1 570 
10-gångerskort 890 890     890 890 890    

20-gångskort 1 690 1 690 1 690 1 690 1 690 1 690 1 690 1 690 1 690 1 690 1 690 1 690 
Engångsentré 110 110           

Silverkort Angered 
Arena 

Lundby- 
badet 

Kärra 
simhall 

Askims 
simhall 

Frölunda- 
badet 

Hammar- 
badet Skatås Slottsskogs- 

vallen Ruddalen Länsmans- 
gården 

Tuve- 
vallen 

Gerås- 
hallen 

Autogiro   290 290 190 270 310 310 310 290 190 140 
12 månader   3 460 3 460 2 200 3 150 3 650 3 650 3 650 3 460 2 260 1 650 
3 månader   1 350 1 350 790 1 210 1 400 1 400 1 400 1 350 900 650 
1 månad   510 510 450 450     450 280 
10-gångerskort   820 820 660 660    820 560 460 
Engångsentré   90 90 80 80 110 110 110 110 70 60 
Dagkort autogiro* 290 290 190 190  170 240 240 240                 230   140     120  
Dagkort 12 månader* 3 370 3 370 2 270 2 270  2 030 2 710 2 710 2 710 2 600 1 570 1 400 
Dagkort 3 månader* 1 300 1 300 900 900  820 1 020 1 020 1 020 960 620 520 
* Dagkort gäller för inpassering på anläggningen vardag fram till klockan 14.00        
Badkort 
Alla simhallar AG 190 190 190 190 190 190       

Alla simhallar 12 mån 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200       

Alla simhallar 3 mån 890 890 890 890 890 890       

Autogiro 160 160 130 130 130 90       

12 månader 1 880 1 880 1 510 1 510 1 510 940       

3 månader 780 780 550 550 550 390       

10-gångerskort 610 610 570 570 570 390       

Engångsentré 70 70 60 60 60 40       
Engångsentré barn 8-16 år, 
studenter och pensionärer, ej 
gratistid  

40 40 40 40 40 30       

Barn 0-7 år gratis 0 0 0 0 0 0       
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Kommentarer till förändringar i 
taxor och priser inför 2022 

 
1. Index. Likt föregående år höjs priser och taxor med index enligt prisindex för 

kommunal verksamhet. Inför 2022 höjs priserna enligt index 2,1% som är det 
indexet som gällde i planeringsförutsättningarna. 

2. Avrundning. Efter indexuppräkning är en avrundning gjord till närmsta 10-tal 
för att vara mer kundanpassat. 

3. Aktivitetsbidragsgodkänd förening är benämningen istället för bidragsgodkänd 
förening. 

4. Överskrift. Skoltaxa är ändrad i överskriften att gälla Göteborgs grundskolor 
istället för bara Göteborgs stads grundskolor. 

5. Tillagd hall. Velebithallen är tillagd i hallar. 
6. Tillagd plan. Hybridplan är tillagd under bollplaner. 
7. Förtydligat kring bollplaner vad som är inhägnat eller inte. 
8. Friidrottsanläggning tillagd. Björlandavallen är tillagd som en kategori A arena 

på friidrott. 
9. Bassäng tillagd. Angereds aktivitets/upplevelsebassäng är tillagd i bassäng hel 

bana. 
10. Evenemangsyta. Skatås är tillagd under övriga taxor som evenemangsyta. 
11. Evenemangsytan Dalen är delad på Dalen södra och Dalen norra. 
12. Dokument. Taxor och skoltaxa ligger i samma dokument. Först kommer taxan 

och sist i dokumentet kommer skoltaxan. 
13. Åldersgränsen för fri entré likställs i våra anläggningar till att vara 0-7 år. 
14. Justeringen som påbörjades förra året av skillnaden mellan naturgräsplaner och 

konstgräsplaner slutförs i årets förslag.  
15. Skolor tagit bort maxantal elever/bana (10 st) och förtydligat kring entrépriset för 

skolbad. Tabellen kring priser/bana för skolor är borttagen. 
16. Taxor och priser gäller från 1 april. 
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Yttrande angående ärende 193 Budget för 
2022. 

Yttrandet 
Socialdemokraterna är djupt kritiska mot den borgerliga budgeten för 2022. I 

kommunfullmäktige reserverade vi oss mot budgeten i dess helhet, till förmån för det 

socialdemokratiska förslaget till budget för 2022.  

 

I det socialdemokratiska budgetförslaget för Göteborgs Stad ville vi, likt föregående år, 

inleda en unik omfördelning från byråkrati och interna processer, till välfärden och 

välfärdspersonalen. Detta hade möjliggjort bland annat stora satsningar på skola, 

äldreomsorg, men även välfärdspersonalens löner och arbetsvillkor samt en kommunal 

organisation som syftar till att stärka mötet med medborgarna och den första linjens 

välfärd. För att göra detta ville vi genomföra preciserade besparingar där politiken återtar 

kontrollen över av den administrativa apparatens tillväxt.  

Dessutom var vi socialdemokrater beredda mer pengar på göteborgarnas välfärd och 

trygghet. Genom ett något lägre budgeterat resultat och en högre utdelning från bolagen. 

Resultaten har de senaste åren varit oerhört starkt och bolagskoncernen har sluppit 

utdelning till ägaren. Detta hade gett nämnder och verksamheter 390 miljoner mer i 

budgetramar jämfört med högerstyrets beslutade budget. Det socialdemokratiska 

budgetförslaget har som grundläggande antagande att Göteborg faktiskt kan bättre: den 

första linjens välfärdspersonal kan bli fler och få bättre villkor, spårvagnskortet bli 

billigare och nya hyresrätter byggas, de kriminella gängen bekämpas och det 

brottsförebyggande arbetet starkare, staden bli mer jämlik och klyftorna mellan 

människor mindre. Under högerstyret går utvecklingen åt fel håll. Göteborg riskerar att få 

betala ett högt och långsiktigt pris för de ogenomtänkta nedskärningar, ospecificerade 

besparingar, skadliga utförsäljningar och minskade ambitioner som utgör den ekonomiska 

politiken idag.  

Tyvärr vann inte vårt budgetförslag stöd i slutvoteringen. Vi socialdemokrater kan inte 

och kommer inte ta ansvar för vilka konsekvenser detta kan komma att få. Vi väljer 

därför att avstå från att delta i beslutet om nämndbudget med hänvisning till den 

socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppens gemensamma reservation mot den 

borgerliga budgeten för 2022.  

Idrotts- och föreningsnämnden Göteborgs stad   
  

  

 

Yttrande  

2021-12-21 
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