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1 Inledning
Budgeten innehåller mycket information. För att underlätta för dig som läsare finns här
en beskrivning över vad de olika huvudrubrikerna innehåller.
Förutsättningar - Kapitel 2
Avgörande förutsättningar för förvaltningens verksamhet inför kommande år, så som
styrning och ledning, organisation, kompetensförsörjning, ekonomi och omvärldsanalys.
Riskhantering - Kapitel 3
Enligt kommunfullmäktigs riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska nämnd i
anslutning till beslut om budget också fastställa en samlad riskbild och en plan för
intern kontroll. Dessa frågor beskrivs här och fullständigt förslag levereras tillsammans
med resterande delar av verksamhetsplaneringen i februari.
Grunduppdraget - Kapitel 4
Kapitlet utgår från idrotts- och föreningsnämndens uppdrag så som det beskrivs i
nämndens reglemente. Det kommunala ändamålet är att nämnden genom sin
verksamhet ska skapa goda förutsättningar, i huvudsak för stadens invånare, att:
• kunna idrotta
• ha en aktiv fritid
• främja folkhälsa
Kommunfullmäktiges mål och uppdrag - Kapitel 5
Detta avsnitt behandlar de mål och uppdrag som kommunfullmäktige fastställt i
budgetbeslut 13 november 2019. Här avser förvaltningen att återkomma med
preciseringar i den verksamhetsplan som enligt kommunfullmäktiges anvisning ska
behandlas av nämnden i februari.
Resursfördelning - Kapitel 6
Här lämnar förvaltningen förslag till resursfördelning i driftbudget samt
investeringsplan med justeringar enligt kommunfullmäktiges beslut.
Bilagor
1.1 Regler för föreningsbidrag (för ställningstagande 17 december 2019)
1.2 Taxor 2020 (för ställningstagande17 december 2019)
1.3 Priser 2020 (för ställningstagande17 december 2019)
1.4 Kommentarer till förändringar i taxor och priser
1.5 Samlad riskbild och internkontrollplan (redovisas 25 februari 2020)
1.6 Driftbudget/fullständig resultaträkning (redovisas 25 februari 2020)
1.7 Ekonomiska uppdrag från kommunfullmäktig till samtliga nämnder och styrelser 
förslag på angreppssätt (redovisas 25 februari 2020)
1.8 Indikatorer och angreppssätt till, av kommunfullmäktige fastställda specifika
verksamhetsmål för idrotts- och föreningsnämnden (redovisas 25 februari 2020)
1.9 Kommunfullmäktiges elva uppdrag till idrotts- och föreningsnämnden - förslag på
angreppssätt (redovisas 25 februari 2020)
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2 Förutsättningar
2.1 Styrning och ledning
Social hållbarhet och stadsutveckling är gemensamma utvecklingsområden för
Göteborgs Stad och så också för idrotts- och föreningsförvaltningens verksamhet. En
ledstjärna i förvaltningens arbete med ledning och styrning är att öka invånarnas
förutsättningar till goda livschanser och att utjämna dagens skillnader. För att stärka den
demokratiska processen och öka insynen i verksamheten så ska vi aktivt berätta om vad
vi gör, varför vi gör det, vilken service vi erbjuder, vad som inte fungerar och hur vi
jobbar för att göra det bättre.
Under 2020 fortsätter förvaltningens utvecklingsresa med stöd av de uppdrag och
inriktningar som kommunfullmäktige fastställt i budget för 2020.
Mål, roll och sammanhang
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 - förvaltningsdirektören har huvudansvaret, med stöd av
avdelningschef Utveckling & ekonomistyrning.
Huvudprocesser - respektive avdelningschef har huvudansvar.
Stödprocesser - cheferna för avdelningarna HR och Administration ansvarar.

Inom dessa övergripande processer finns ett antal underliggande processer. Att utveckla
dessa är ett långsiktigt arbete som kommer att pågå under flera år.
Organisation
Inför 2019 gjordes en organisationsanpassning och inför 2020 har vi gjort ytterligare en
mindre förändring. Frekventa men mindre organisationsanpassningar är nödvändiga för
att behålla effektiviteten och förebygga behovet av stora och kostsamma
organisationsförändringar. Syftet har varit att ytterligare tydliggöra ansvarsförhållanden
samt att öka kvalitet och leveranssäkerhet.
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Den senaste organisationsanpassningen har framförallt berört stabsfunktioner där kansli,
kommunikation, IT- och säkerhetsfrågor sammanförts i en administrativ avdelning.

Utveckling av ledarskap
Förvaltningen kommer att fortsätta det påbörjade arbetet med att införa och tillämpa
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 under hösten 2019 genomgått utbildning i
Utvecklande Ledarskap (UL), ett ledarutvecklingsprogram framtaget på
Försvarshögskolan. Ett utvecklande ledarskap kännetecknas av att ledare uppträder som
föredömen, visar personlig omtanke samt inspirerar och motiverar medarbetarna.
Utbildningen leder fram till en personlig utvecklingsplan som cheferna under 2020
kommer att arbeta med individuellt.
Ledningssystem och kvalitetsstyrning
Som en del i utvecklingen av förvaltningens ledningssystem fortsätter arbetet med att
utveckla metoder och arbetssätt för ökad kvalitetsstyrning. En förvaltningsintern
beställar- och utförarstyrning är etablerad. Syftet är att få ett ökat fokus på
kund/brukare, kvalitet samt måluppfyllnad enligt de politiska mål och uppdrag
förvaltningen får. En fortsatt utveckling av ledningssystem skapar dessutom möjligheter
för ett ökat fokus på kvalitetsarbete och ständiga förbättringar inom verksamheterna,
enligt Göteborgs Stads styrmodell.
Styrning av förvaltningens miljöarbete
Förvaltningen arbetar med miljöledningssystemet Miljödiplomering för det
övergripande systematiska miljöarbetet på våra anläggningar. Vi arbetar ständigt för att
5

minska vår miljöpåverkan. Vi strävar efter att tydliggöra processer för förbättrad
planering, kontroll och uppföljning, till exempel för kemikalie- och avfallsfrågor och för
nybyggnationer. Vi använder de verktyg Göteborgs Stad handlat upp för att underlätta
arbetet med kemikalieplanen, Chemsoft och Byggvarubedömningen. Spridning av
mikroplast från konstgräs är en av våra stora miljöaspekter och förvaltningen arbetar
med lokala insatser samt medverkar i nationell samverkan för erfarenhetsutbyte och
planering av framåtskridande arbete.
Intern styrning och kontroll - samlad riskbild och intern kontrollplan en
integrerad del av budgetbeslutet
Göteborgs Stads riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll anger att varje nämnd i
samband med budgetbeslutet ska fastställa en samlad riskbild och en intern
kontrollplan. Syftet är att få en tydligare integrering mellan planerings- och
uppföljningsarbetet och arbetet med intern styrning och kontroll. Detta redovisas i
kapitel tre samt i särskild bilaga.
2.2 Personal
Förvaltningen kommer att arbeta utifrån de mål och strategier som finns i Göteborgs
Stads program för attraktiv arbetsgivare 2019–2023. Detta kommer bland annat ske
inom ramen för Göteborgs Stads HR-processer.
Arbetsmiljö och hälsa
En del av förvaltningens rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet är att
förvaltningen arbetar med ett digitalt verktyg för att undersöka arbetsmiljön. Med hjälp
av verktyget kan vi regelbundet undersöka hur medarbetarna mår, hur de har det på
jobbet och hur de uppfattar sin arbetssituation, arbetsmiljöförhållanden, ledarskap,
diskriminering och organisationskultur. Verktyget skapar förutsättningar för att i ett
tidigt skede hitta det som inte fungerar optimalt och lyfta fram det för dialog för att
vidta rätt åtgärder i en tidig fas. Tre gånger per år (januari, maj, september) kommer
samtliga månadsanställda att få förvaltningsövergripande frågor om arbetsmiljö,
ledarskap, diskriminering, organisationskultur och värdegrund.
Förvaltningen fortsätter att arbeta med aktiva åtgärder som regleras i
diskrimineringslagen.
Kompetensförsörjning och rekrytering
Förvaltningen står inför stora utmaningar under planperioden. Vi ska driva ett digitalt
effektiviseringsarbete och bidra till att minska stadens totala personalvolym, enligt
arbetad tid.
För att förvaltningen samtidigt ska leva upp till vision och verksamhetsidé är
kompetensförsörjning och rekrytering strategiskt viktiga frågor. För att kunna
konkurrera om arbetskraft krävs att förvaltningen arbetar aktivt för att vara en modern
och attraktiv arbetsgivare. För detta krävs bland annat att våra medarbetare har
stimulerande arbetsuppgifter och en arbetsmiljö i vilken de kan utvecklas både som
medarbetare och individer. Förvaltningen ska även erbjuda konkurrenskraftiga och
jämställda löner.
Rekryteringsläget för teknisk personal har förbättrats något. Tillsammans med övriga
tekniska förvaltningar pågår fortsatt projektet Kompetensförsörjning tillsammans med
syfte att hitta gemensamma strategier för att attrahera och behålla teknisk personal.
Från år 2020 kommer förvaltningen att skicka ut en avgångsenkät till alla
tillsvidareanställda som lämnar sin anställning. Genom enkäten vill vi få en ökad
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förståelse för förvaltningens personalomsättning och få feedback på hur förvaltningen
kan bli en bättre och mer attraktiv arbetsgivare. Enkäten är ett komplement till den
etablerade rutinen för avgångssamtal.
2.3 Ekonomi
Genom kommunfullmäktiges budgetbeslut får idrotts- och föreningsnämnden ett
kommunbidrag om knappt 462 mnkr för år 2020.
Samtliga justeringsposter jämfört med 2019 års kommunbidrag framgår av tabellen
2019 års kommunbidrag. De flesta justeringsposterna ska i princip vara resultatneutrala
enligt följande:
•
•
•
•
•

Reduktion med anledning av att uppdraget att bedriva simundervisning upphör.
Reduktion för tillfälliga kostnader avseende IT och arkiv under 2019.
Utökning för helårseffekt av ny hyra för Hammarbadet efter återöppnandet
2019.
Utökning för nya uppdrag inom föreningsstöd, samordning, partnerskap och
elitidrottsmiljö.
Utökning för driftkonsekvenser av investeringsverksamhet 2018 och 2019.

Därtill kommer en indexkompensation om 1,5 procent vilket ger 6,6 mnkr. Denna
utökning kommer bara till del att täcka nämndens kostnadsutveckling vid oförändrad
verksamhet.
Förvaltningen har utgått från stadsledningskontorets beräkningar om kostnadsutveckling
samt intraservice förhandsbesked och budgeterar därför med följande strukturella och
långsiktiga kostnadshöjningar:
•
•
•

Index för löner, lokaler respektive övriga kostnader = 8,8 mnkr
Höjning av personalkostnadspålägget = 1,3 mnkr
Höjd debitering för it-system = 2,8 mnkr

Därtill kommer utökade kostnader för projektet En väg in som vi driver i samverkan
med förvaltningen för konsument och medborgarservice. Vi beräknar dessa
merkostnader till cirka 0,4 mnkr.
Totalt alltså utökade strukturella kostnader om 13,3 mnkr som möts av en
indexkompensation om 6,6 mnkr. Den ingående strukturella obalansen blir därmed 6,7
mnkr. I kapitel 6.1 redovisas åtgärder för budget i balans.
2019 års kommunbidrag

457 360

Simlyftet

- 15 500

Poster av engångskaraktär

-2 100

Helårseffekt hyra Hammarbadet

1 000

Föreningsstöd samt utökat samordningsansvar

2 000

Partnerskap inom föreningsstöd o elitidrottsmiljö

2 000

Utökning av ramen till följd av nya anläggningar
2018, 2019

10 567

Index om 1,5 procent

6 611

Avrundning

- 38

Summa kommunbidrag 2020

461 900
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2.4 Omvärldsanalys
Pågående omorganisation i Göteborgs Stad kan försvåra nämndens uppdrag på
kort sikt
Kommunfullmäktige beslutade 21 november 2019 att nuvarande
stadsdelsnämndsorganisation avvecklas från år 2021 för att då helt ersättas med
fackförvaltningar. Stadsdelsnämnderna har historiskt varit idrotts- och
föreningsnämndens viktigaste samarbetspartners inom Göteborgs Stads organisation.
De har haft det så kallade befolkningsansvaret, ansvarat för lokal fritidsverksamhet och
även bidragsgivning och annat stöd till det lokala föreningslivet. Till och med våren
2018 hade stadsdelsnämnderna också ansvaret för grundskola och förskola.
Stora omorganisationer är resurskrävande och här genomförs de samtidigt som
Göteborgs Stads ekonomi är ansträngd. Med begränsade resurser är risken uppenbar att
stadsdelsnämnderna prioriterar de verksamheter som är tvingande enligt
speciallagstiftning. Stöd till föreningsliv och lokal fritidsverksamhet ligger då i
riskzonen för nedskärningar. Sådana nedskärningar kommer att leda till krav på
kompensatoriska åtgärder från idrotts- och föreningsnämnden. Med nuvarande
förutsättningar har idrotts- och föreningsnämnden inget utrymme att täcka upp för
andras eventuella nedskärningar.
Stadsutveckling, att långsiktigt tillgodose behov av platser och anläggningar
Det byggs för fullt i Göteborg. Trycket är som störst på att bygga bostäder. Trots det
lyfts idrott, fritid och rekreation fram som viktiga perspektiv i översiktsplaner, i
lokalförsörjningsplaner och i annan stadsplanering. Flera av de idrottsytor som vi
föreslår är både kostsamma och ytkrävande. Samtidigt är konkurrensen hård.
Förvaltningen kan bli tydligare i prioriteringsfrågor med genomtänkta förslag på smarta
lösningar som tar hänsyn till den hårda konkurrensen som råder kring markanvändning.
Förseningar är en annan effekt av en stad som bygger för fullt. Förvaltningen ser flera
exempel där nämnden fått uppdrag och investeringsmedel, men där genomförandet
försenas på grund av att resurserna för planarbetet är begränsade och att planeringen för
bostäder prioriteras.
De riktigt stora investeringarna rör byggnation av ishallar, sporthallar och simhallar.
Samtidigt har vi en tid sett att föreningsdeltagandet i flera av de traditionella idrotterna
minskar. Nationellt ser vi samtidigt en stor ökning av icke-traditionella sporter som till
exempel e-sport (vilket numera är den sport som har flest tittare, Youtube inkluderat).
Individualiserad idrott och motion ökar. För flera av våra målgrupper är trygghet och
närhet till platser för spontan idrott och rörelse avgörande. Här behöver vi samverka mer
med andra aktörer. Det gäller såväl kommuninternt med till exempel park- och
naturförvaltningen som med fastighetsägare och bostadsbyggare.
Vissa av de sporter som anses antingen som ytkrävande, miljöstörande eller svåra att
kombinera med en storstads flöde av människor och intressen, har drabbats av
undanträngningseffekter då Göteborg växer. För att dessa verksamheter ska kunna
finnas kvar i framtiden krävs en mer samlad regional planering. Detta kan innebära
andra krav på beslutsfattare och regelverk, det kan också innebära att utövarna inte kan
förvänta sig en geografisk närhet till de här anläggningarna.
Civilsamhällets roll i staden
Klyftorna i Göteborg fortsätter att öka. Genom att samverka med, synliggöra och stärka
civilsamhällets självständiga roll, tas det sociala kapitalet till vara. Behovet av ett än
mer samordnat och organiserat arbete, med tydliga gemensamma strukturer, möts nu
8

upp även av idrotts- och föreningsnämnden. Forskning och erfarenhet visar på
möjligheterna att överbrygga klyftor i samhället, ökadelaktighet och minskautanförskap
genom samverkan med civilsamhällets organisationer.
Föreningslivets ökade behov av lokaler och utvecklat föreningsstöd
Användningen av sociala medier och digitalisering ställer nya krav på vårt tjänsteutbud.
Allt oftare sker aktiviteter utanför traditionellt organiserat föreningsliv. Förmågan att
organisera sig ökar i och med ny teknik. Förhoppningsvis kan behovet mötas i
kommande nationella verksamhetssystem. Nya krav på snabbare omställningar kräver
mer konsultativt stöd, nya bidragsformer och större bredd på lokalservice.
Kompetenshöjning, mer genomgripande analyser av målgruppers behov och större
beredskap att möta medborgarförslag är områden som behöver förstärkas.
Klyftorna i samhället ökar och fler barn lever i relativ fattigdom. Trots riktade
stödformer har föreningslivet stora svårigheter i delar av Göteborg vilket påverkar
folkhälsa och uppväxtvillkor negativt. Samutnyttjande av lokaler, tillgång till billiga
kommunala lokaler och stödjande sammanhang för föreningslivet är viktiga för att
utjämna skillnader och skapa likvärdig service.
En utmaning att rekrytera ideella ledare
Många föreningar har svårt att rekrytera ledare. Orsakerna kan vara vitt skilda, allt ifrån
högkonjunktur där resurser omsätts i aktiv livsstil med resor och individuella
upplevelser till fattigdom där barnfamiljer och pensionärer har svårt att få pengar att
räcka till för exempelvis utrustning eller medlemskap. Livsstilsfaktorer där sociala
medier, egen hälsa och barns förändrade fritidsvanor är andra faktorer. Precis som ökad
rörlighet inom arbetslivet så kan även rörlighet inom fritidsintressen ha ökat, där ett
fritidsintresse mer konsumeras eller testas under en period än blir en del av en familjs
sysselsättning. Speciellt svårt har föreningar i socioekonomiskt utsatta områden. Där
kan ytterligare faktorer vara att det är fler stora barnfamiljer, en annan tradition kring
ideellt arbete eller att det är fler som arbetar oregelbundna arbetstider. Brist på bil,
svårare ekonomisk situation och större ohälsotal kan vara andra faktorer. Former för att
stimulera och utveckla engagemang och organisering behöver stärkas på flera plan för
att bibehålla och utveckla arbetet för meningsfull fritid.
Förändringar i vår omvärld ställer krav på arbetslivets organisering
För att möta de framtida utmaningarna ökar också kraven på hur vi är organiserade och
på vilket sätt våra tjänster är tillgängliga.
Behovet av att komma in tidigt i samhällsbyggnadsprocessen innebär att vi behöver ha
långsiktiga planer för framtida idrottsanläggningar som är yteffektiva och motsvarar de
behov som finns, vilket ställer höga krav på omvärldsbevakning. Av det skälet krävs ett
större nätverksbyggande även utanför Göteborgs Stads organisation.
Sammantaget innebär detta troligen att vi som organisation behöver möta behovet av
nätverksbyggande relationer med många olika typer av organisationer, använda
teknikutvecklingen som stöd för att höja kvaliteten till våra målgrupper och ha en större
beredskap för att möta förändrade behov i vårt tjänsteutbud.
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3 Riskhantering
Nämndens ansvar för riskhantering och intern kontroll regleras i kommunallagen och
preciseras i Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll. I riktlinjens
inledande kapitel står bland annat:
Nämnders och bolagsstyrelsers styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten ska
vara systematisk, förebyggande och utvecklingsinriktad och med rimlig grad säkerställa
att:
•
•
•
•

verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt, med fokus på kvalitet för
dem verksamheten riktar sig till,
verksamheten långsiktigt bidrar till en hållbar utveckling och en god ekonomisk
hushållning utifrån ett helhetsperspektiv,
lagstiftning, föreskrifter och riktlinjer som berör verksamheten följs,
informationen om verksamheten och den finansiella rapporteringen är
tillförlitlig och tillräcklig.

Enligt kommunfullmäktigs riktlinje ska nämnd i anslutning till beslut om budget också
fastställa en samlad riskbild och en plan för intern kontroll.
Idrotts- och föreningsnämndens behandlade frågan om samlad riskbild och plan för
intern kontroll senast i januari 2019. Uppföljning av några punkter gjordes i
uppföljningsrapport två och samtliga delar kommer att redovisas i årsrapporten.
Förvaltningen arbetar nu med att utveckla och anpassa riskbild och intern kontrollplan
till den verksamhetsplanering som upprättas som resultat av kommunfullmäktiges beslut
den 13 november 2019. Resultatet av denna översyn kommer att presenteras för
nämnden den 25 februari.

10

4 Grunduppdraget
Idrotts- och föreningsnämndens grunduppdrag
Idrotts- och föreningsnämndens uppdrag är att främja folkhälsa och göra det möjligt för
stadens invånare att idrotta och ha en aktiv fritid. Nämnden ansvarar för de flesta av
stadens lokaler för idrott, motion och bad. Det handlar om att driva dem, bygga nytt och
hyra ut till föreningar, enskilda och arrangemang. Nämnden beslutar också om hyror
och avgifter för dessa anläggningar.
En annan stor och viktig del i nämndens uppdrag är att stötta stadens föreningsliv, vilket
bland annat innebär ekonomiskt bidrag till föreningarna. Nämnden kan också godkänna
kommunal borgen när föreningar vill investera i en ny anläggning eller bygga om en
befintlig.
Nämnden är också ansvarig för hantering och upplåtelse av (skol-) lokaler i samband
med övernattningsverksamhet vid idrottscuper och andra föreningsarrangemang för
ungdomar.
Utöver detta är nämnden också tillstånds-, registrerings- och tillsynsmyndighet för
lokala lotterier.
Vision
Förvaltningens vision är bidra till en långsiktigt hållbar stad där:
•
•
•
•

Vi gör Göteborg friskare!
Vi är hjärtat i Göteborgs Stads arbete med idrott, föreningsstöd och friskvård.
Vi ger förutsättningar för aktiv fritid, god hälsa och hög livskvalitet.
Vi gör Göteborg till landets ledande idrotts- och föreningsstad.

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

Vi är till för göteborgarna. Syftet med vår verksamhet är att ge förutsättningar
för en innehållsrik och aktiv fritid samt att bidra till att göra Göteborg till en
trivsam stad att verka och leva i.
Vårt arbete präglas av ett tydligt folkhälsoperspektiv.
Vi skapar goda förutsättningar för stadens föreningsliv genom ekonomiskt stöd,
konsultation och service.
Vi erbjuder, genom våra många olika idrottsanläggningar, mötesplatser och
möjligheter till aktiviteter av olika slag.
Vi utvecklar våra anläggningar för att erhålla hög teknisk kvalitet, flexibilitet
och funktionell standard.
Vårt sätt att arbeta kännetecknas av servicekänsla, kundorientering och
miljömedvetenhet. Vi är professionella och utvecklas för att snabbt kunna möta
förändringar i omvärlden. Vår verksamhet utvecklas och förbättras kontinuerligt.
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Fem huvudprocesser
Sedan flera år arbetar förvaltningen med fem huvudprocesser; Folkhälsa, Långsiktigt
tillgodose behoven av anläggningar, Föreningsstöd, Utforma och bygga anläggningar
samt Tillhandahålla väl fungerande anläggningar. Huvudprocessen Folkhälsa skär
genom hela organisationen medan övriga till stor del sammanfaller med hur vi
organiserat oss.
Fyra fokusområden utifrån grunduppdrag
För att utveckla vårt arbete med grunduppdraget har förvaltningen under 2019
formulerat fyra fokusområden. Arbetet med vart och ett av dessa områden leds av en
avdelningschef men med deltagare från andra avdelningar då såväl kompetenser som
resurser krävs från flera håll för att nå resultat. De fyra områdena är:
•

Använda anläggningar mer effektivt och flexibelt (nyttjande)

•

Nya insatser och former för att nå (nya) målgrupper med andra och stora behov
av aktiv fritid för ökad folkhälsa - de vi borde nå men inte når idag

•

Utvecklade och nya samarbeten för att växla upp effekterna med vår verksamhet

•

Vi arbetar proaktivt för ökad fokus på fritid, idrott och föreningsliv i både
samhällsutveckling och stadsutveckling

Uppföljning av grunduppdrag
Huvudprocesser och fokusområden kommer under verksamhetsåret att följas upp och
analyseras genom löpande dialog mellan förvaltningsdirektör och ansvariga chefer.
Syftet med uppföljningen är att skapa möjlighet till djupare analys av nämndens
grunduppdrag enligt reglementet, samt att genomföra ett systematiskt kvalitets- och
förbättringsarbete kopplat till de fem huvudprocesserna.
4.1 Folkhälsa
Allmänt om huvudprocessen
Det kommunala ändamålet för nämnden är att skapa goda förutsättningar för att kunna
idrotta, ha en aktiv fritid samt främja folkhälsan. I 2020 års budget från
kommunfullmäktige står att Göteborgs Stad ska stödja ett idrotts- och föreningsliv som
präglas av samverkan, ideella krafter, gemenskap och goda värderingar och som främjar
invånarnas fysiska och psykiska hälsa.
För att skapa förutsättningar för invånarna att kunna idrotta och ha en aktiv fritid arbetar
förvaltningen med utgångspunkt i fem verksamhetsinriktningar: is, bad, hallar, planer
och friskvård. Verksamheter ska skapa förutsättningar för en innehållsrik och aktiv fritid
och samtidigt bidra till att göra Göteborg till en trivsam stad att leva och bo i. För att
insatser ska vara anpassade efter nya förutsättningar i samhällsutvecklingen arbetar
förvaltningen agilt med utvecklingen inom dem.
Väsentliga aktiviteter och händelser
För att få en mer träffsäker planering och kommunikation kring verksamheterna som
riktar sig till invånarna tar förvaltningen fram en övergripande beskrivning som består
av visioner, behov, mål och effekter. Tillsammans med konkreta förslag på insatser som
bidrar till att främja invånarnas fysiska och psykiska hälsa.
Förvaltningens förslag på insatser ska bygga på kunskap om och från nämndens
målgrupper. Vi ska använda medskapande arbetsmetoder tillsammans med andra
omvärldsanalyser. Behovsbeskrivningar för ny- och ombyggnation ska vila på dialog
och förslag från föreningar och invånare i planeringen för nya idrottsområden. Väsentlig
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kunskap från dialoger ska vägas samman med demografisk utveckling, socioekonomisk
samhällsutveckling, omvärlds- och invärldsbevakning, trendspaning och tidigare erfarna
konsekvenser. Samma inkludering och delaktighet ska prägla utvecklingen av
förvaltningens utförarorganisation för drift av anläggningar.
Utvecklingsfrågor på längre sikt
Göteborgs Stad satsar långsiktigt och uthålligt på att skapa en mer jämlik stad.
Göteborgs Stads program för en jämlik stad pekar ut färdriktningen för hur Göteborg
ska kunna bli en mer sammanhållen och jämlik stad. Förvaltningen ansvarar för att hålla
samman insatser inom delprogrammet Minska trångboddhetens effekter inom
målområde tre, Hållbara och jämlika livsmiljöer.
Effekter av trångboddhet visar sig på flera sätt; försämrade skolresultat, oro, stress,
psykisk ohälsa. Vi ser också en påverkan på verksamheter i områden där
trångboddheten är stor.
För att lyckas jämna ut skillnader i livsvillkor och hälsa måste många i samhället få vara
delaktiga; professioner, invånare, civilsamhälle, akademi och näringsliv. Tillsammans
behöver vi skapa förutsättningar för att hämta in mer kunskap och göra
jämlikhetsarbetet relevant och inkluderande för dem de berör. Detsamma ska avspeglas
i förvaltningens arbete, inflytande och delaktighet i processer för dem det berör.
4.2 Långsiktigt tillgodose behoven av anläggningar
Allmänt om huvudprocessen
Ett av nämndens uppdrag är att förvalta och utveckla idrotts-, bad- och
motionsanläggningar med tillhörande aktivitetsytor och markområden.
Kommunfullmäktiges budget för 2020 beskriver att Göteborg genom ett rikt och aktivt
föreningsliv och hög tillgänglighet av platser för fysisk aktivitet ska erbjuda en bredd av
möjligheter till aktiv fritid för alla stadens invånare. För att detta ska vara möjligt i det
expansiva skedet som Göteborg befinner sig i är det viktigt att nämnden aktivt bidrar till
den strategiska stadsplaneringen.
Förvaltningens långsiktiga planering av anläggningar och ytor för idrott, rörelse och en
aktiv fritid behöver knytas samman och vara synkroniserade med såväl nämndens egna
investeringsplanering som med Göteborgs Stads övergripande planering och behov. Det
innebär att utveckling av befintliga idrottsområden, utveckling/avveckling av befintliga
anläggningar samt nybyggnationer behöver skapa en helhet som tillgodoser invånarnas
och föreningarnas behov samtidigt som de bidrar till en jämlik och sammanhållen stad.
Väsentliga aktiviteter och händelser
Förvaltningens långsiktiga planering av anläggningar och ytor för idrott ska utvecklas
och realiseras i samverkan med föreningar och tillsammans med invånare som inte är
föreningsaktiva. Förvaltningen behöver utveckla sitt systematiska arbete för att skapa
delaktighet, inflytande och medverkan i utvecklingen av Göteborgs Stads idrotts- och
fritidsutbud.
Förvaltningen behöver utveckla sitt systematiska samarbete med andra planerande och
utförande förvaltningar för att bli mer samplanerande och effektiva med Göteborgs
Stads resurser.
Investerings- och driftskonsekvenser ska vara tydliga och realistiska samt innehålla
risk- och sårbarhetsanalyser som beskriver förutsättningar att upparbeta
investeringsbudgeten.

13

Vi ska lägga mer kraft på att jämställdhetsberäkna investeringsunderlagen. Arbetet ska
stödja målet att tillgång och deltagande i idrotts- och fritidsaktiviteter ska vara jämställd
och jämlik. Underlag ska innehålla analyser för föreningslivets långsiktiga utveckling.
Utvecklingsfrågor på längre sikt
En genomtänk övergripande plan för utveckling av stadens idrotts- och fritidsområden
gynnar utvecklingen av en jämlik och sammanhållen stad. I stadsplanering och
byggnation för framtida behov är det förvaltningens ansvar att säkerställa att nämndens
målgrupper, mål och visioner syns och ryms.
Nämnden och förvaltningen behöver kunna svara på vad Göteborg, invånarna och
föreningslivet behöver i framtiden. Det kan innebära nya eller utvecklade former för
investeringar och drift som stärker ett starkt och utvecklande föreningsliv.
Förvaltningen behöver följa och belysa eventuell utträngning av föreningsverksamhet
och tillgång till lokaler vid ny- och ombyggnation i kommunen.
Föreningsliv bidrar till trivsel och trygghet i områden genom att det blir mer rörelse där,
även under kvällar och helger. Föreningsliv bidrar till sammanhållning och har en stark
positiv effekt på utvecklingen av vårt sociala kapital.
4.3 Föreningsstöd
Allmänt om huvudprocessen
Ett starkt civilsamhälle bidrar till demokrati, trygghet och folkhälsa. Föreningsstödet
ökar möjligheterna för människor att organisera sig och ha en aktiv fritid. Genom
kompetenshöjande insatser, erbjuda lokaler och fritidsytor samt ekonomiskt stöd så
stärks möjligheterna för ett hållbart och starkt föreningsliv. Förvaltningen går in i 2020
med en ny roll i Göteborgs Stad, både att samordna stödet till föreningslivet och även
specifikt för att stärka och ta vara på människors ideella kraft och engagemang genom
ett övergripande samordningsansvar för stödet till civilsamhället.
Ett av budgetmålen i kommunfullmäktiges budget 2020 är Göteborg ska ha ett starkt
föreningsliv med ett ökat antal aktiva ledare och föreningsmedlemmar i hela staden.
Det möter förvaltningen upp bland annat genom:
•
•
•
•

•
•
•

Samordning av föreningsstöd och samverkan med civilsamhället. Genom
enklare och tydligare funktioner och stöd kan Göteborgs Stad öka den
samverkan.
Bokning och fördelning av hallar, planer, bad samt samlings- och
aktivitetslokaler.
Bidrag och stöd för ett starkt föreningsliv. Genom utbildning och konsultation
kan föreningslivet bättre ta tillvara på människors ideella engagemang. Bidrag
skapar förutsättningar och hållbarhet.
Evenemang och cuper ordnas till stor del av föreningslivet, men även av företag
och individer. Evenemang medför en aktiv fritid och ger dessutom ofta
föreningen goda ekonomiska förutsättningar och kan samtidigt bidra till
nyrekrytering. Evenemang bidrar till en attraktiv och levande stad där människor
möts.
Lokalförmedling - långtidsuthyrning av lokaler. Föreningslivet får stöd att hitta
och hyra ut lokaler. Skapar möjlighet till samnyttjande av lokaler.
Lotteritillstånd stärker föreningars ekonomi.
Borgenärsåtagande bidrar till att föreningar får fördelaktiga lånevillkor vid ny-,
till- och ombyggnation.
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Väsentliga aktiviteter och händelser
Under 2020 blir barnkonventionen lag vilket innebär ett starkare fokus på barns rätt,
hälsa och möjlighet att uttrycka sina åsikter. Förvaltningen utvecklar samverkan mellan
skola och föreningsliv med målet att alla barn ska få en meningsfull fritid. Göteborgs
Stads satsning Skolan som arena och civilsamhällets önskan om samverkan inom
idéburna offentliga partnerskap är två prioriterade utvecklingsområden.
De två största utvecklingsprocesserna inom föreningsstödet är:
1. Att uppdatera fördelningsprinciper för bokning av aktivitetsytor samt utveckla
nuvarande processer och samverkansformer med förbunden. Det gör vi för att
säkerställa en rättvis fördelning mellan idrotter, aktiviteter och prioriterade
grupper.
2. Att fortsätta arbetet med att förankra och konkretisera en ny bidragsmodell inför
2021. I arbetet ingår att underlätta för föreningslivet, bland annat med hjälp av
digitalisering. Här ingår även arbetet med att samordna och implementera nya
riktlinjer och tydliggöra kommunikation och samverkan för ett sammanhållet
föreningsstöd i Göteborgs Stad.
Göteborgs Stads satsningar på lovaktiviteter med hjälp av riktade statliga medel har haft
mycket goda resultat. Dessa medel förväntas försvinna under 2020. Förvaltningen avser
fortsätta stimulera föreningslivet till sommarlovsaktiviteter inom ramen för
utvecklingsmedel.
Under året kommer föreningsstödet att ha ökat fokus på utbildningar exempelvis inom
inkludering, hbtq-certifiering, barnkonventionen och sexuella övergrepp.
Ett av förvaltningens fokusområden är att nå fler av de målgrupper vi inte når idag. Ett
annat utvecklingsarbete för 2020 är att vidareutveckla insatser utifrån utredningen
Meningsfull fritid (fullmäktigeuppdrag som redovisades till nämnden våren 2019).
Några av de insatser förvaltningen arbetar med är:
•

•

•

Marknadsföringssatsningar för befintliga föreningsverksamheter. Vid införandet
av nytt verksamhetssystem är målsättningen att återigen ha ett föreningsregister.
Det kommer även finnas nya möjligheter till information, kommunikation och
redovisning. Förvaltningens nya samordningsuppdrag inkluderar arbete med
webbsidor och helhetsbild över föreningslivet. Dessa olika processer kommer att
lägga en stabil grund för nya möjligheter för kommunikation och
marknadsföring. Även förvaltningens uppdrag om att stärka samverkan mellan
föreningsliv och skola har aktiviteter för att marknadsföra föreningslivets
verksamheter mot målgruppen barn och unga.
Ledarskapsutbildning. Förvaltningen har stärkt insatserna för ledarutveckling
och ledarrekrytering inför 2020. Arbetet med att ge unga praktikplatser
omhändertas i samverkan med andra parter i staden vilket frigör resurser för
satsningar på utbildning, unga ledare och ledarutveckling, bland annat via Västra
Götalands Idrottsförbund.
Nolltaxa för bredd- och prova på-aktiviteter. Piloter och aktiviteter genomförs i
mindre skala under året. Ett bredare genomförande med större intäktsbortfall kan
inte omhändertas under 2020. Satsningen på lovaktiviteter stödjer utvecklingen
av prova på- och breddaktiviteter.
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Utvecklingsfrågor på längre sikt
Snart förväntas beslut komma som kan innebära att fler av de kommunala
bostadsbolagens lokaler blir tillgängliga för föreningslivet och med en enhetlig
hyresmodell. Nya arbetssätt behöver utvecklas och nya satsningar på investeringsbidrag
kommer att behövas, då ansvaret att anpassa lokaler till föreningslivets behov blir
större. Dessutom hade ett gemensamt lås- och larmsystem behövts som kan kopplas till
ett bokningssystem för alla Göteborgs Stads lokaler. Det finns många tomma lokaler
som skulle kunna göras tillgängliga för aktiviteter, möten och evenemang.
Trenden är tydlig att fler ordnar aktiviteter och organiserar sig utanför föreningslivet.
För att skapa förutsättningar för en aktiv fritid behöver förvaltningen hitta former för att
stödja aktiviteter utifrån fler organisationsformer än inom traditionellt föreningsliv. Det
kan vara via hyres- och taxesubventionering, enkla stimulansmedel eller genom att
bygga för ett mer flexibelt användande. Även information och samverkansytor kan
behöva ses över för att möta nya behov och önskemål.
Verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering kan öka effekten, skapa mer
tillgänglig service och öka förmågan att nå nya grupper. Det finns goda exempel inom
andra branscher. Även inom fritid finns områden där utvecklingen varit stor, exempelvis
inom e-sport samt digitala sociala mötesplatser. Förvaltningen har stärkt kompetensen
för it-strategiskt arbete. Med nya verksamhetssystem förväntas utvecklingstakten öka.
Kompetensen och förmågan kan stärkas ytterligare inom de verksamhetsnära
perspektiven och i dialog med fler externa parter, inte minst med akademin.
Förvaltningen kommer fortsätta att satsa på riktade målgrupper som exempelvis
personer med funktionsnedsättning för att öka tillgängligheten till en meningsfull fritid.
Genom större fokus på dem med högre ohälsotal än genomsnittet kan den fysiska och
psykiska hälsan i samhället öka. Det saknas ideella ledare och föreningslivet har svårt
att själva möta alla behov i samhället. Genom ökad samverkan mellan socialtjänst,
fritidsgårdar, kulturförvaltningen och skolan kan förutsättningarna för en meningsfull
fritid öka och ojämlikheter i Göteborg minska. En ny organisering av Göteborgs Stads
verksamheter kräver nya samverkansformer. De nära dialogerna och lokal samverkan
behöver säkerställas under en omorganisation.
4.4 Utforma och bygga anläggningar
Allmänt om huvudprocessen
I förvaltningens grunduppdrag ligger att:
•
•
•

Utveckla och förvalta idrotts-, bad - och motionsanläggningar med tillhörande
aktivitetsytor samt markområden.
Genomföra ny- och ombyggnationer av egna anläggningar.
Långtidsuthyrning av egna och inhyrda anläggningar inklusive samlingslokaler
till nämnder, föreningsliv och enskilda.

Genomförandet av den beslutade, och i jämförelse med föregående planperiod
väsentligt utökade, investeringsbudgeten kommer att få stort fokus. Viktigt är också att
genomföra underhålls- och reinvesteringsplaner likväl som att fortsatt utnyttja
fastighetssystemet för att understödja detsamma. När vi behöver stänga en anläggning
för underhållsarbeten eller renoveringar gör vi en planering som blir så bra som möjligt
både för utförarna och de som använder anläggningen.
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Väsentliga aktiviteter och händelser
Den ambitiösa investeringsplanen för 2020 - 2023 bekräftar vikten av ett kunna erbjuda
föreningsliv och invånare möjligheter till aktiviteter som kan stärka 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. Redan vid ingången av planperioden kan noteras att det skett
förseningar i tidplan i jämförelse med den information vi fått i samband med
budgetnomineringen i februari 2019. Det leder till att ersättning för äldre och utslitna
anläggningar inte blir av, vilket kan medföra haverier och oplanerade stängningar.
För att möta befolkningstillväxten krävs, utöver ersättningar, fler anläggningar vilka
också påverkas av detaljplaner.
Det framtida konjunkturläget är väsentligt för genomförande av investeringsplanen.
Även om det spås en avmattning i Sverige likväl som i vår omvärld kommer det troligen
att vara högtryck i anläggningsbranschen i Göteborg under kommande
investeringsperiod. Det kan påverka antalet anbud likväl som relevansen i anbuden.
För att underlätta styrning och uppföljning av investeringar har ett projektstyrsystem
införts under 2019. Kartverktyget GoKart (framtaget på stadsbyggnadskontoret)
utvecklas vidare i förvaltningen för att vara ett stöd i daglig verksamhet.
Tillgänglighet och anpassning av anläggningar för att möta alla invånares behov samt
möjligheter att göra upphandling med social hänsyn är integrerade delar av arbetet.
Vid nybyggnation tillämpar vi förvaltningens miljöplan, och skärper därmed kraven
inom en rad kritiska områden i förhållande till lagkrav. Vi använder oss av
Byggvarubedömningen i våra byggprojekt. Utifrån bedömningskriterier baserade på
kemiskt innehåll, livscykel och socialt ansvarstagande i leverantörsledet görs
bedömningar av varor. Byggvarubedömningen fungerar också som ett loggboksverktyg
för spårbarhet.
Förvaltningen följer utvecklingen av miljövänliga konstgräs på nationell nivå och har
stort fokus på att testa olika lösningar.
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.
Utveckling av nytt och förbättrat digitalt system för ritningshantering.
Löptid för arrende kopplat till möjligheter till investeringsbidrag utvecklas ihop
med fastighetskontoret för att underlätta för föreningars egna investeringar.
Förvaltningen deltar aktivt i vidareutveckling av Göteborgs Stads gemensamma
byggprocess, GBP.
Energioptimering för långsiktig hållbarhet både ur ett ekonomiskt och ekologiskt
perspektiv behöver utvecklas, till exempel anläggningar med potential för
solceller.

4.5 Tillhandahålla väl fungerande anläggningar
Allmänt om huvudprocessen
Målet är att skapa goda förutsättningar för invånarna att kunna ha en aktiv fritid. Under
2020 ska möjligheterna till spontanidrott prioriteras ytterligare, gärna i samverkan med
andra nämnder och organisationer. Utgångspunkten är att utbudet på anläggningarna ska
bidra till att förbättra folkhälsan. Våra besökare har skilda behov, förväntningar och
krav. En del är organiserade i föreningslivet och besöker regelbundet till exempel
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förvaltningens fotbollsplaner, gym eller sporthallar. Andra är sporadiska besökare,
kanske en familj som besöker en simhall någon gång då och då, eller en skolungdom
som deltar i en prova på-aktivitet. Alla besökare ska känna sig välkomna och
inkluderade. Under 2020 fortsätter förvaltningen att fråga besökarna om deras
upplevelse i våra anläggningar. Vi följer upp resultat från 2019 och analyserar om våra
förbättringar gett resultat.
Väsentliga aktiviteter och händelser
Det är i barn- och ungdomsåren som grunden för den framtida hälsan läggs genom
vanor och förhållningssätt. De, som av olika skäl, väljer att vara fysiskt passiva söker
sig sällan till idrottsföreningar eller idrottsanläggningar. Arbetet med att erbjuda dessa
invånare attraktiva möjligheter skiljer sig från traditionellt förenings- och idrottsarbete.
Förvaltningen kommer att fortsätta att se över och anpassa utbud och anläggningar så att
vi blir en inkluderande arena för alla. Exempel på detta är att, i större utsträckning än
tidigare, erbjuda gruppträningspass på basnivå, att fortsätta utveckla och marknadsföra
träning i utegym, samt att se över hur anläggningar och ytor kan användas för att nå
fysiskt inaktiva.
Arbetet med att säkra simkunnigheten bland framförallt barn och unga ska utvecklas i
samverkan mellan nämnden, grundskolenämnden och idéburna aktörer. Förvaltningen
ska under 2020 inte bedriva simskola i egen regi.
Gamla anläggningar innebär fler oplanerade driftstopp, vilket påverkar våra besökare
negativt och kan innebära stora kostnader och konsekvenser för förvaltningen. En
fortsatt utmaning är att förebygga oplanerade driftstopp. Förvaltningen kommer att
renovera Lundbybadet från september 2020 till mars 2021.
Utvecklingsfrågor på längre sikt
Förvaltningen ska verka för samverkansformer och partnerskap med föreningsliv och
skolor så att Göteborgs Stads anläggningar anläggs, finansieras, används och driftas så
effektivt som möjligt. Förvaltningen kommer att se över åtgärder för att möjliggöra
högre nyttjandegrad och bättre service till föreningsliv och allmänhet, ett exempel på
detta är att utreda möjligheten till förändrat öppethållande och utökade uthyrningsbara
tider i en simhall.
Våra anläggningar ska vara trygga för alla besökare och medarbetare. Flera åtgärder har
vidtagits under 2019 för att förbättra tryggheten. Under 2020 behöver vi ta ytterligare
steg framåt och ännu mer strukturerat samarbeta med övriga aktörer - exempelvis
stadsdelar, social resursförvaltning och polisen.
Under 2020 kommer vi att ta ett helhetsgrepp om bemanningen. Vi kommer att fördjupa
oss i schemaläggning med syfte att bemanna optimalt utifrån verksamhetens behov. Vi
behöver skapa strategier för hur vi ska förhålla oss till bemanning inom våra olika
verksamheter för att säkerställa att vi har rätt kompetens på rätt plats. Förvaltningens
yrkesgrupper är av väldigt varierad karaktär, från badvärdar till idrottsarbetare till
chefer, vissa arbetar kort tid hos oss, andra gör karriär. När det gäller
kompetensutveckling behöver vi tänka brett och anpassa oss till den utveckling som
sker. Som ett exempel ställs krav på ökad kunskap om skötselmetoder för de nya planer
där vi använder nya miljövänliga och för oss oprövade material.
Förvaltningen ska arbeta aktivt för att minska negativ miljöpåverkan. Under 2020
fortsätter arbetet med att minska spridningen av mikroplaster från våra konstgräsplaner
med gummigranulat. Miljödiplomeringen av våra anläggningar tog fart under 2019 och
under 2020 fortsätter vi arbetet med att bli en miljödiplomerad förvaltning. Vi fortsätter
även - efter genomförd kemikaliekartläggning - att fasa ut farliga kemikalier.
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5 Kommunfullmäktiges mål och uppdrag
13 november 2019 fastställde kommunfullmäktige budget för stadens verksamheter.
Idrotts- och föreningsnämnden fick då driftsramar för 2020 och investeringsramar för
2020 - 2023. I budgetbeslutet finns också mål, uppdrag och indikatorer för såväl hela
Göteborgs Stad som för enskilda nämnder.
I detta förslag till budget för idrotts- och föreningsnämnden hanterar förvaltningen de
ekonomiska förutsättningar som kommunfullmäktige gett (kapitel 6). Vidare redovisar
vi avgörande förutsättningar (kapitel 2). Med utgångspunkt i nämndens grunduppdrag,
enligt reglemente, redovisar vi också hur vi avser att utveckla våra
huvudprocesser/verksamhet för att bäst nå målen (kapitel 4).
I detta kapitel redovisar vi de mål, uppdrag och indikatorer som kommunfullmäktige
riktat till idrotts- och föreningsnämnden, liksom de som riktar sig till samtliga nämnder.
I enlighet med Göteborgs Stads gällande 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 lämnat till nämnden för beslut den 25 februari 2020.
Övergripande verksamhetsmål och indikatorer för idrotts- och föreningsnämnden

Kommunfullmäktige har fastställt tre övergripande mål som gäller för alla verksamheter
i Göteborgs Stad. Kommunfullmäktige har också fastställt 14 övergripande
verksamhetsmål med tillhörande indikatorer. Av tabellen framgår att sex av dessa riktas
till idrotts- och föreningsnämnden.
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Vidare har kommunfullmäktige fastställt tre specifika mål för idrotts- och
föreningsnämnden:
•
•
•

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.

Enligt kommunfullmäktiges budget beslutar idrotts- och föreningsnämnden själv om
lämpliga indikatorer till dessa mål. Förvaltningen kommer att komplettera med sådana
förslag i februari. Utöver de mål och indikatorer som kommunfullmäktige fastställt kan
nämnden själv fastställa så kallade verksamhetsnära mål och indikatorer kopplade till
nämndens grunduppdrag.
Ekonomiska uppdrag från kommunfullmäktige för samtliga nämnder och
styrelser
Kommunfullmäktige har i budget för 2020 gett samtliga nämnder och styrelser fyra
ekonomiska uppdrag. Förvaltningens analys av förutsättningar samt förslag till
angreppssätt och åtgärder presenters för ställningstagande i nämnden den 25 februari.
•
•
•
•

Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att se över möjliga realiseringar
av tillgångar i syfte stärka stadens finansiering av kommande års
investeringsprojekt
Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att sträva efter hög
kostnadstäckning på avgiftsbelagda verksamheter, där så är möjligt.
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.

Uppdrag från kommunfullmäktige till idrotts- och föreningsnämnden
Kommunfullmäktige har i budget för 2020 och flerårsplaner för 2021-2022 vidare givit
idrotts- och föreningsnämnden 11 uppdrag enligt förteckningen nedan. Även här
återkommer förvaltningen med förslag till angreppssätt och åtgärder den 25 februari.
•
•
•
•
•
•

Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att inte driva kommunala gym där
andra aktörer kan göra det. Nämnden ska pröva om verksamheten ska
bibehållas i kommunal, enskild regi eller som föreningsdrivna anläggningar.
Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att säkerställa att kommunala
föreningsbidrag och subventioner som staden ställer upp med fördelas rättvist
mellan olika idrotter och aktiviteter.
Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att fortsätta genomföra
stickprovskontroller i syfte att kvalitetssäkra att bidragen betalas ut på rätta
grunder.
Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att utreda huruvida krav på
medlemskap i en förening behöver vara en förutsättning för stöd.
Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att utveckla samverkansformer och
partnerskap med föreningsliv och skolor för att anläggningarna i staden ska
både anläggs, finansieras, nyttjas och driftas så effektivt som möjligt.
Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att utveckla möjligheterna till
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•
•
•
•
•

breddad finansiering bland annat genom att utreda förutsättningarna för att
sälja namnrättigheter till anläggningar och motionsytor.
Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att avveckla kommunala
föreningspooler eller andra stödverksamheter som civilsamhällets aktörer kan
göra själva med hjälp av ekonomiskt stöd och samverkan.
Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att bredda möjligheterna till
prova-på-verksamhet genom utvecklingsbidrag för idrottsverksamhet som är
kopplad till skolan och fritids.
Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att komplettera karttjänsten
Friluftsliv med enkla tips på slingor för löpning, joggning och
motionspromenader i och kring staden.
Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att, tillsammans med andra
ansvariga nämnder, söka nya former för parkeringsvillkor kring de kommunala
frisk- och idrottsanläggningarna.
Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att underlätta så att cuper och
evenemang kan genomföras och utvecklas i Göteborg.
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6 Resursfördelning
6.1 Effektiv resursanvändning
Av kapitel 2.3 framgår att nämnden har en ingående strukturell obalans om cirka 6,7
mnkr. För att få budget i balans förbereder förvaltningen följande åtgärder:
Generella effektiviseringar inom förvaltningen
Här förbereder vi sammantaget åtgärder motsvarande cirka 3,4 mnkr. Det handlar
främst om reduktioner av våra personalkostnader genom optimerad bemanning. Det
handlar också om besparingar genom reduktion av kostnader för köp av varor och
tjänster.
Helårseffekter av besparingsbeslut nämnden fattade i mars 2019
Här budgeterar vi för budgetförstärkningar om cirka 2,7 mnkr. Den största enskilda
posten är kopplad till avvecklingen av fria bad för barn och unga som består av såväl
kostnadsreduktioner som intäktsförstärkning. Andra poster är avvecklingen av
gymverksamhet vid Backavallen och is på Heden.
Reduktion av centralt budgeterad reserv
Vi halverar den centralt budgeterade reserven vilket innebär en reduktion med 1,6 mnkr.
Summan av posterna ovan blir 7,7 mnkr vilket överstiger den ingående strukturella
obalansen med 1,0 mnkr. Skälet till detta är att vi utöver den strukturella obalansen
också kommer att ha en tillfällig obalans med anledning av att vi till hösten tvingas
stänga Lundbybadet för en omfattande renovering. Vi förlorar då intäkter från besökare
och hyresgäster samtidigt som kostnaderna finns kvar. Störst är personalkostnaden och
förvaltningen kommer att arbeta intensivt för att placera personalstyrkan på finansierade
tjänster så att nettoeffekten reduceras så långt möjligt.
6.2 Driftbudget
Utöver indexkompensation om 1,5 procent har nämndens kommunbidrag för 2020
också justerats med ett antal verksamhetsrelaterade poster. Här kommenterar vi hur
dessa hanteras.
Simlyftet: Idrotts- och föreningsnämnden har inte längre uppdraget att bedriva denna
verksamhet. Det riktade kommunbidraget om 15,5 mnkr har därmed avvecklats. Hösten
2019 har förvaltningen arbetat intensivt med att avveckla de kostnader vi haft för
verksamheten vilket huvudsakligen är personalkostnader. Budgetförslaget bygger på att
vi lyckas så väl, att kvarstående avvecklingskostnader 2020 är marginella.
Poster av engångskaraktär: Dessa tillfördes förvaltningen för att täcka tillfälligt
förhöjda kostnader för arkiv och IT, denna post elimineras inför 2020.
Helårseffekt av Hammarbadet: Under 2019 har Hammarbadet återinvigts efter en
omfattande renovering som resulterat i en kraftigt höjd hyra. Nämnden har därmed fått
utökat kommunbidrag med delårseffekt under 2019 som inför 2020 utökats för att täcka
helårseffekten. Inom ordinarie ramar har Hammarbadets budget dessutom förstärkts för
att nå samma nivå som före stängningen.
Föreningsstöd samt utökat samordningsansvar: Förvaltningen har tilldelats 2 mnkr
för att samordna och implementera nya riktlinjer för föreningsstöd samt för
samordnande insatser för civilsamhällets insatser i linje med förvaltningens uppdrag.
Budgetförslaget bygger på att dessa medel i sin helhets ska förbrukas för ändamålet.
Partnerskap inom föreningsstöd och elitidrottsmiljö: Förvaltningen har tilldelats 2
mnkr för detta ändamål. I samverkan med bland annat Västra Götalands Idrottsförbund
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och Riksidrottsuniversitetet kommer förvaltningen att utveckla former för att förbättra
förutsättningarna för ungdomar som väljer att elitsatsa inom sin idrott. Budgetförslaget
bygger på att dessa medel i sin helhet ska förbrukas för ändamålet.
Utökning av ramen till följd av nya anläggningar 2018 och 2019: Totalt har
nämnden fått utökat kommunbidrag med 10,6 mnkr för utökade driftkostnader med
anledning av nya anläggningar. Utökningen består av flera delposter:
•
•
•

1,6 mnkr för kapitalkostnader avseende investeringar genomförda 2018
2,0 mnkr för övriga driftskostnader med anledning av investeringar under 2019
7,0 mnkr är kapitalkostnader avseende investeringar genomförda under 2019

Dessa medel är öronmärkta för angivna ändamål och kommer att återredovisas i den
mån de inte nyttjas enligt plan.
Andra viktiga driftbudgetfrågor
Indexjustering av taxor och priser: Under några år gjordes inga justeringar av varken
taxor eller priser. Inför 2019 höjdes såväl taxor som priser med drygt två procent utifrån
då aktuella prognoser för kostnadsutvecklingen i kommunal verksamhet. Sveriges
Kommuner och Regioners nuvarande prognos för prisindex för kommunal verksamhet
(PKV) 2019 är 2,6 procent. Motsvarande prognos för 2020 är just nu 2,7 procent. För att
säkerställa att priser och taxor följer kostnadsutvecklingen sammantaget för 2019 och
2020 bygger förvaltningens förslag på index om 3,2 procent. Vi noterar att samtliga
nämnder och styrelser fått kommunfullmäktiges uppdrag att sträva efter "hög
kostnadstäckning för avgiftsbelagda verksamheter, där så är möjligt". Förutsättningen
för reella höjningar utöver index får utredas inför 2021.
I bilaga 1.2 och 1.3 finns detaljerade förslag till taxor respektive priser för 2020. I bilaga
1.4 finns en beskrivning av de förändringar som gjorts jämfört med 2019.
Kontant föreningsstöd: Inom ram höjs det kontanta föreningsstödet nominellt med 0,7
mnkr. Se mer detaljerad beskrivning i avsnitt 6.3.
6.3 Kontant föreningsstöd
Under 2020 delas nämndens nio bidrag in i tre grupper som stämmer överens med
kommande bidragsmodell. Syftet är att öka service och flexibilitet genom att kunna
möta föreningar utifrån en större helhet inom dessa tre grupper. I de tre budgetposterna
finns under 2020 samma bidrag som tidigare och redovisning av utfall sker per
bidragsform.
Aktiviteter: Bidrag som ges för aktiviteter som föreningen genomfört.
Anläggning: Bidrag som ska användas för föreningens kostnader knutna till lokaler och
anläggningar.
Verksamhet: Bidrag som ska användas för att utveckla föreningens verksamhet.
Utveckling för att öka möjligheter till meningsfull fritid för Göteborgs invånare.
Det kontanta föreningsstödet har räknats upp med 700 tkr gentemot budget 2019 och är
nu 94 200 tkr.
Satsningen på bidrag till föreningars Aktiviteter ger effekten att aktivitetsbidraget räknas
upp med cirka 25 procent. Delar av den budgetsatsning föreningar fick som extra
utbetalning under hösten 2019 är nu inarbetad i ordinarie utbetalningsprocess för
aktivitetsbidrag, medan lite omfördelas till att stödja aktiviteter via utvecklingsbidraget.
Tidigare års satsning på investeringsbidraget ligger kvar inom bidrag för Anläggning.
Detta för att fortsatt prioritera de idrotter och aktiviteter som staden inte bygger
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anläggningar för. Behoven av investeringsbidrag förväntas vara fortsatt stora inom flera
områden.
Av de bidrag som finns inom Verksamhet prioriteras utvecklingsbidraget som räknas
upp med cirka 3 500 tkr för satsningar på prioriterade målgrupper, insatser för att
utjämna villkoren för föreningslivet, satsningar utifrån utredningen Meningsfull fritid
samt politiska uppdrag om skolsamverkan. Här ligger även satsningar på
lovverksamhet, på föreningslivets samverkan och stöd till varandra, på Idéburna
offentliga partnerskap för föreningsutveckling, prova på-verksamhet samt satsningar för
att utveckla kompetens och förutsättningar för bland annat personer med
funktionsnedsättning.
Bidrag

Budget 2020

Aktiviteter

28 200

Aktivitetsbidrag
Anläggning

Budget 2019

21 400 (+10 000)
44 000

Särskilt driftsbidrag

12 000

Investeringsbidrag

9 000

Lokalbidrag

23 000

Verksamhet

22 000

Utbildningsbidrag

1 000

Utvecklingsbidrag

5 500

Mentorsbidrag

1 300

Särskilt verksamhetsbidrag

10 200

Startbidrag

100

Summa

94 200

93 500

Övriga bidrag

I budget 2019 budgeterades Särskilt driftbidrag och Särskilt verksamhetsbidrag som en
post om 22,2 mnkr.
6.4 Investeringsbudget
Idrotts- och föreningsnämnden fastställde 12 februari 2019 en investeringsnominering
för perioden 2020–2023 som omfattade utgifter om 1 644 mnkr.
Kommunfullmäktige fastställde 13 november 2019 nämndens investeringsbudget för
denna fyraårsperiod till 1 894 mnkr. Kommunfullmäktiges beslut bygger på underlaget i
nämndens nominering men har i den kommuncentrala politiska beredningen utökats
med totalt 250 mnkr.
Utökningen avser dels en önskad tidigareläggning av projektet ersättning för
Slottsskogshallen vilket motsvarar 125 mnkr. I tabellen nedan är detta belopp inarbetat i
investeringsområde Sporthallar. Resterande 125 mnkr ligger i tabellen som egen rad:
Fördyringar/överföring, ianspråktagande av investeringsmedel från denna rad
förutsätter särskilt nämndbeslut. Avsikten är att dessa medel dels ska kunna täcka
fördyringar beroende på lokalisering som exempelvis markförhållanden/sanering,
barriärer och skyfallsåtgärder. Vidare även eventuellt högre ambitionsnivåer,
exempelvis gällande publikkapacitet, jämfört med den nämnden angivit i sin
nominering.
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När det gäller överföring från 2019 på grund av förseningar så återkommer vi med
exakta siffror när bokslutet är klart. Förvaltningen utgår här från att överföring av
investeringsmedel för uppdrag som blivit försenade är en åtgärd av teknisk karaktär.
Även kända förändringar mellan 2020 och 2021 presenteras då.
Investerings
område

Beslutad
budget 2020–
2023 enligt
KF 191113
(Mnkr)

År 2020
(Mnkr)

År 2021
(Mnkr)

År 2022
(Mnkr)

År 2023
(Mnkr)

Sporthallar

477

112

262

29

73

varav
reinvesteringar

11

1

5

1

3

varav
investeringar

466

111

257

28

70

Isanläggningar

291

90

106

34

61

varav
reinvesteringar

17

5

2

6

3

varav
investeringar

275

85

104

28

58

Sim- och
badanläggningar

450

21

169

129

130

varav
reinvesteringar

30

11

5

11

2

varav
investeringar

420

11

164

118

128

Bollplaner

117

23

28

29

36

varav
reinvesteringar

9

2

2

2

2

varav
investeringar

108

21

26

27

34

Idrottsområden

98

50

16

16

16

varav
investeringar

98

50

16

16

16

Övriga
investeringar

335

101

80

68

87

varav
reinvesteringar

111

27

27

28

29

varav
investeringar

224

74

52

39

58

Fördyringar /
överföring

125

73

40

0

12

varav
investeringar

125

73

40

0

12

Totalt

1 894

471

703

305

415

varav
reinvesteringar

177

46

43

48

41

varav
investeringar

1 716

425

660

257

374

varav
reinvesteringar

varav
reinvesteringar
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6.4.1

Nyinvesteringar

Av den totala beslutade investeringsbudgeten för perioden 2020–2023 utgör
nyinvesteringar 1 716 mnkr varav 425 mnkr år 2020. Nyinvesteringar förutsätter att
nämnden får utökade kommunbidrag för att täcka såväl kapitalkostnader som
tillkommande övriga driftkostnader. I den del av nyinvesteringsverksamheten som avser
likvärdiga ersättningsinvesteringar är det ofta bara kapitalkostnad som tillkommer.
De investeringar som enligt beslutad budget ska starta 2020 bygger på förvaltningens
nominering från februari 2019. Förskjutningar av nödvändiga beslut och
tidsförskjutning i detaljplaner har lett till förseningar i den tidplan som redovisades.
Förvaltningen kommer i särskilt ärende, och enligt anvisningar från
stadsledningskontoret, att redovisa aktuella förskjutningar. Den preliminära planen är att
presentera ett sådant ärende för nämnden i mars.
Här beskriver vi de större investeringar som planeras börja under 2020.
Sporthallar
Sporthall vid Järnvågsgatan, Masthugget; projektering påbörjas, hallen ligger på sjunde
våningen i ett parkeringshus som byggs av Parkeringsbolaget. Byggnaden blir en 3D
fastighet och förvaltningen kommer att äga sporthallen med arrendeupplåtelse av
fastighetskontoret.
Sporthall i Kvibergs Park; projektering påbörjas.
Ersättning för Slottsskogshallen; förstudie för ny hall med publikkapacitet på 1 500
personer påbörjas avseende placering, utformning och eventuellt behov av
detaljplaneändring.
Isanläggningar
Ersättning för Isdala, det vill säga ishall i Kvibergs Park; projektering påbörjas.
Tak och väggar på Ruddalens bandybana; projektering påbörjas.
Ersättning för Rambergsrinken; detaljplanearbete pågår.
Sim- och badanläggningar
Ersättning för Askims simhall; detaljplan påbörjad oktober 2019.
Ny simhall i Kortedala; förstudie pågår. Frågan redovisas för nämnden i särskilt ärende.
Bollplaner
Blidvädersplan; pågår och färdigställs under året.
Gårdsten; en icke fullstor plan anläggs.
Idrottsområden
Slottsskogsvallen inför 2021; Entréområdet färdigställs under året och parallellt
påbörjas målning av torn och läktare.
Heden; utveckling av området där isbanan tidigare låg påbörjas med dansbana,
aktivitetspark och mindre konstgräsyta.
Vättlefjälls motionscentrum; projektering för ny placering pågår.
Vid nämndens behandling av kommunfullmäktiges uppdrag om meningsfull fritid fick
förvaltningen bland annat uppdrag att "utreda föreningssamverkan för att skapa
anläggningar för dans och gym". Inom ramen för detta investeringsområde hoppas vi
kunna realisera detta nämnduppdrag. Beträffande dansbana på Heden pågår redan sådan
föreningssamverkan.
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Övriga investeringar
Friidrottsanläggning på Hisingen; detaljplan väntas vinna laga kraft i slutet av 2019,
förprojektering påbörjad.
6.4.2

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.
Reinvesteringar i park- och naturförvaltningens befintliga byggnader finansieras via
hyresavtal som bygger på självkostnadsprincipen.
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 2020 är specificerade för sporthallar, ishallar,
simanläggningar och bollplaner uppgår totalt till 19 mnkr. Över hela perioden uppgår de
till 66 mnkr varav större delen är reserverade för is- och simhallar.
Medel reserverade för ishallar avser främst Askims och Tuve ishall. Medel reserverade
för simhallar avser främst Lundbybadet och Kärra simhall.
Utrymmet för övriga reinvesteringar uppgår till 27 mnkr för 2020 och över hela
investeringsperioden till 111 mnkr.
Typ av åtgärder som ingår under övriga reinvesteringar
Energisparåtgärder
Energianalyser har gjorts på flera av förvaltningens idrottsanläggningar. Analyserna
ligger till grund för energisparåtgärder de närmsta åren. Åtgärderna gäller exempelvis
byte till fjärrvärme och energieffektiv belysning. Förvaltningen kommer också att
påbörja inventering av befintliga anläggningar avseende solceller.
Ökad tillgänglighet/mångfald
Förvaltningens anläggningar är till för alla, alla ska ha möjlighet att besöka och använda
dem. Enkelt avhjälpta hinder är åtgärdade på samtliga anläggningar men arbetet med
tillgänglighet fortsätter.
Byte av belysningsanläggningar, larmteknik samt va-anläggningar
Förvaltningens installationer åldras och byten av belysningsanläggningar, va- och
larmanläggningar pågår kontinuerligt.
Byte av låssystem
De flesta av våra anläggningar har äldre låssystem som nått sin livslängd. Byte till ett
gemensamt digitalt låssystem har börjat i sporthallarna och fortsätter, för att på sikt
omfatta alla förvaltningens anläggningar.
Upprustning och utveckling av idrottsanläggningar in- och utvändigt
Flera av förvaltningens idrottsplatser och anläggningar behöver rustas upp och förnyas.
Utvändigt handlar det exempelvis om mer omfattande arbeten på fasad, fönster, tak och
mark inklusive staket. Invändigt behöver lokalerna rustas upp och anpassas när det
gäller exempelvis utbyte och uppgradering av installationer, omklädning, golv med
mera.
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Skyltar
Gamla skyltar moderniseras och nya skyltar sätts upp, allt i enlighet med Göteborgs
Stads skyltpolicy.
Anpassning av lokaler
Utifrån myndighetskrav och arbetsmiljölagen anpassas lokaler där egen personal vistas
och utför sina arbetsuppgifter.
Park- och naturförvaltningens fastigheter
Idrotts- och föreningsförvaltningen har förvaltaransvaret för flera byggnader som parkoch naturförvaltningen hyr. Byggnaderna i Trädgårdsföreningen kommer att övergå till
fastighetskontoret under kvartal två 2020. Byggnaderna vid friluftsbaden står därefter på
tur. Årets åtgärder omfattar upprustning och kompletteringar av dessa byggnader.
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Reglerna för föreningsbidrag anger vilka villkor som gäller för olika typer av
föreningsbidrag och vilka kriterier en förening måste uppfylla för att kunna söka
ett bidrag.
Idrotts- och föreningsnämnden har nio bidrag. Dessa går att dela in i tre
grupperingar:
•
•
•

Aktiviteter: Bidrag som ges för aktiviteter som föreningen genomfört.
Anläggningar: Bidrag som ska användas för föreningens kostnader
knutna till lokaler och anläggningar.
Verksamhet: Bidrag som ska användas för att utveckla föreningens
verksamhet och/eller förbättra möjligheten till en aktiv fritid för
Göteborgs invånare.

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

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

1.1 Förening/organisation ska
•
•

•

•

•

•

Ha av medlemmar godkända och aktuella stadgar.
En ansvarig styrelse och revisor samt fungera enligt
demokratiska principer. Styrelsen ska bestå av minst tre personer där
ordförande och kassör inte kan vara samma person. Revisorn kan inte
samtidigt ingå i föreningens styrelse.
Driva ideell verksamhet i Göteborg för barn och ungdomar (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.
Ha allmänintresse och vara öppen för alla om inte sakliga och
godtagbara skäl finns för undantag. Det ska framgå i föreningens
stadgar att alla har rätt att bli medlemmar och delta i verksamheten.
Verka för lika rättigheter och möjligheter till delaktighet och deltagande
oberoende av kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell
läggning och ålder.
Följa barnkonventionen i all verksamhet som rör barn och unga.
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1.2 Förening/organisation kan inte beviljas
bidrag för verksamhet/aktivitet som
•

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

1.3 Förening/organisation kan inte beviljas
bidrag om den eller någon av dess
företrädare, i verksamheten
1. utövar våld, tvång eller hot eller på annat otillbörligt sätt kränker den
enskildes grundläggande fri- och rättigheter,
2. diskriminerar eller på annat sätt bryter mot principen om alla
människors lika värde,
3. rättfärdigar, främjar eller uppmanar till sådana ageranden som anges i 1
eller 2, eller
4. motarbetar det demokratiska styrelseskicket.
5. uppmuntrar till bruk av alkohol, tobak eller andra droger. Alla
föreningens bidragsberättigade aktiviteter ska vara i en helt rök-,
alkohol- och drogfri miljö.

1.4 Bidrag ges inte till
•
•
•
•
•
•

organisationer eller insatser med syfte att tillvarata enskilda
medlemmars yrkesmässiga eller ekonomiska intressen
ekonomiska föreningar
fackliga föreningar
korpföreningar knutna till företag
kooperativa föreningar
sammanslutning eller förening som huvudsakligen arbetar för
utrikespolitiska mål

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

Föreningens stadgar
Årsmöteshandlingar från senaste årsmötet:
o Protokoll
o Verksamhetsberättelse
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Ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning
Revisionsberättelse
Beskrivning av verksamhet och budget (intäkter och kostnader) för det
sökta bidraget.
Organisationsnummer från Skatteverket.
Uppgift om plusgiro- eller bankgirokonto.
o
o

•
•
•

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.

2.1 Handläggning av ansökan
Om ansökan inte är komplett begärs kompletteringar in. Ansökan som inte
kompletteras inom angiven tid avslås.
Fördjupad granskning kan också förekomma och föreningen kan då komma att
behöva skicka in ytterligare dokument.
Bidrag beviljas inte till föreningar med skatteskuld som drivs in av
Kronofogden.

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

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

aktivitetsbidrag
lokalbidrag
utbildningsbidrag*.

När föreningen blivit bidragsgodkänd kan föreningen också hyra lokaler och
idrottsanläggningar av idrotts- och föreningsförvaltningen till en lägre kostnad
(låg taxa).
*Förbund kan ansöka om utbildningsbidrag för deltagare från förening som är
bidragsgodkänd av idrotts- och föreningsförvaltningen.

3.1 Vad krävs för att bli bidragsgodkänd
förening?
Föreningen ska
•
•

•
•

uppfylla idrotts- och föreningsnämndens grundläggande kriterier för
föreningar som söker bidrag
ha minst 15 bidragsberättigade medlemmar. Av föreningens
bidragsberättigade medlemmar ska minst 50 procent vara folkbokförda i
Göteborg
presentera en plan som visar att minst 20 bidragsberättigade aktiviteter
kommer att genomföras under det kommande året
delta på en obligatorisk kurs i grundläggande föreningskunskap.

3.2 När kan föreningen ansöka om att bli
bidragsgodkänd förening?
Ansökan om att bli bidragsgodkänd kan göras när som helst under året.

3.3 Vad ska föreningen lämna in förutom
ansökan?
•
•
•

•

föreningens stadgar
lista med föreningens medlemmar (namn, adress och födelseår)
protokoll från mötet då föreningen bildades (om föreningen är
nybildad) eller protokoll från senaste årsmötet (om föreningen funnits i
mer än ett år)
verksamhetsberättelse (om föreningen funnits i mer än ett år)

Idrotts- och föreningsnämndens regler för föreningsbidrag 2020
Göteborgs Stad, Idrotts- och föreningsförvaltningen

7 (25)
[Publiceringsdatum]

•
•

ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning (om föreningen
funnits i mer än ett år)
revisionsberättelse (om föreningen funnits i mer än ett år).

3.4 Vad händer när föreningen blivit
bidragsgodkänd?
Föreningen
•
•

får ett startbidrag utbetalt (ett engångsbelopp på 1 500–5 000 kronor
beroende på antalet bidragsberättigade medlemmar)
ska delta på en obligatorisk kurs i grundläggande föreningskunskap.

3.5 Hur länge är föreningen
bidragsgodkänd?
En förening som blir bidragsgodkänd förväntas söka aktivitetsbidrag redan vid
första möjliga tillfälle, och för att fortsätta vara bidragsgodkänd krävs att
föreningen regelbundet beviljas aktivitetsbidrag. Om en förening inte fått
aktivitetsbidrag på två år är föreningen inte längre bidragsgodkänd.
Eventuella ändringar av föreningens stadgar ska anmälas till idrotts- och
föreningsförvaltningen.
Vid nedläggning av föreningen ska protokollet från det beslutande mötet
skickas in till idrotts- och föreningsförvaltningen.

3.6 Vad krävs för att vara bidragsberättigad
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 för asylsökande under asylprocess.
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4 Stöd till aktiviteter
4.1 Aktivitetsbidrag
Aktivitetsbidraget är ett stöd till ideella bidragsgodkända föreningar som har
aktiviteter för
•
•
•

barn och ungdomar (7-25 år)
personer med funktionsnedsättning*
pensionärer (65 år eller äldre).

Varje gång en medlem inom dessa målgrupper deltar vid en
sammankomst/aktivitet ger det en summa pengar till föreningen.
*Deltagare med funktionsnedsättning avser deltagare som med anledning av en
fysisk funktionsnedsättning har behov av särskilt anpassade metoder eller
specialanpassat material. Vidare avses deltagare som med anledning av dold
funktionsnedsättning har behov av särskilt anpassade metoder, specialanpassad
utrustning eller ledare med särskild medicinsk och/eller pedagogisk kompetens.

4.1.1 Vad krävs för att få aktivitetsbidrag?
Föreningen måste
•
•

uppfylla idrotts- och föreningsnämndens grundläggande kriterier för
föreningar som söker bidrag
vara bidragsgodkänd.

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

vara planerad
pågå minst en timme
ha minst tre bidragsberättigade deltagare
vara ledarledd. Gruppledaren ska närvara under hela aktiviteten, leda
deltagarna och dokumentera vilka som deltar.

En aktivitet som uppfyller dessa kriterier kallas för bidragsberättigad aktivitet.

4.1.3 Vilka aktiviteter kan föreningen inte få
aktivitetsbidrag för?
•
•
•
•

fester
läxläsning
firande av högtid
religiöst arbete
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•
•
•
•
•

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, utan fasta tider.

4.1.4 Hur mycket kan föreningen få i aktivitetsbidrag?
Varje gång en bidragsberättigad 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: 7,00 kronor per deltagare och sammankomst.
Pojkar: 6,50 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 6,50 kronor per ledare och sammankomst.

Aktivitetsbidragets storlek för personer som är 65 år eller äldre
•

6,50 kronor per deltagare och sammankomst.

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

4.1.5 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: 1 januari – 25 februari
Ansökan gäller aktiviteter som föreningen haft under perioden juli till december
föregående år.
Ansökningsperiod 2: 1 juli – 25 augusti
Ansökan gäller aktiviteter som föreningen haft under perioden januari till juni.
Vid tekniska problem eller andra oförutsedda händelser kan ansökningsperioden
förlängas.

Idrotts- och föreningsnämndens regler för föreningsbidrag 2020
Göteborgs Stad, Idrotts- och föreningsförvaltningen

10 (25)
[Publiceringsdatum]

4.1.6 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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5 Stöd för anläggningar
5.1 Lokalbidrag
Lokalbidraget är ett stöd till ideella bidragsgodkända föreningar som bedriver
aktiviteter i egna lokaler, eller i hyrda lokaler med kontrakt på minst ett år.

5.1.1 Vad krävs för att få lokalbidrag?
Föreningen måste
•
•
•

uppfylla idrotts- och föreningsnämndens grundläggande kriterier för
föreningar som söker bidrag
vara bidragsgodkänd
stå för hyreskontraktet för lokalen. Andrahandskontrakt kan godkännas
efter prövning förutsatt att hyresvärden är en bidragsgodkänd förening
eller jämförbar ideell organisation.

5.1.2 Vad kan föreningen få lokalbidrag för?
•

•

egna eller långtidshyrda lokaler (hyresavtal på minst ett år) som behövs
för föreningens bidragsberättigade aktiviteter. Lokalen ska till minst 50
procent nyttjas av den egna föreningen eller andra bidragsgodkända
föreningar.
lokaler som föreningen hyr per timme eller per tillfälle. Denna kostnad
ska redovisas som timhyra. Kostnaden per timme ska då vara högre än
förvaltningens timhyra för jämförbar lokal.

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

kommunägda lokaler som hyrs ut av stadsdelsförvaltning eller annan
kommunal förvaltning. En prövning sker i varje enskilt fall.

Föreningen inte få lokalbidrag för
•
•

•

lokalkostnader för hyra av idrotts- och föreningsförvaltningens
lokaler med redan subventionerad timtaxa.
lokalkostnader i samband med arrangemang där besökare betalar
entréavgift eller där det förekommer ekonomiska vinstintressen
exempelvis bingo, loppmarknad, försäljning eller liknande
lokalkostnader i annan kommuns anläggning.

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

•
•
•
•

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 2/3 av kostnaden.
Bidragets storlek baseras även på antalet bidragsberättigade
medlemmar.
o För ungdomsföreningar är beloppet 385 kronor för flickor och
360 kronor för pojkar per bidragsberättigad medlem och år.
Maxbeloppet är 150 000 kronor per år.
o För pensionärsföreningar är beloppet 325 kronor per
bidragsberättigad medlem och år. Maxbeloppet är 100 000
kronor per år.

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

5.1.5 Vad behöver föreningen göra innan ansökan?
Innan föreningen kan söka lokalbidrag måste föreningen:
1. göra föreningsredovisning
2. ha beviljats aktivitetsbidrag föregående år (gäller ej nyligen
bidragsgodkända föreningar).
Om det finns särskilda skäl kan en redan bidragsgodkänd förening som sedan
tidigare har studiecirklar i ett studieförbunds regi, efter särskild prövning, få
möjlighet att söka lokalbidrag utan att söka aktivitetsbidrag. Studiecirklarna ska
då redovisas på det sätt som idrotts- och föreningsförvaltningen
anger. Kraven Kriterierna på upplägg och innehåll är desamma som vid ansökan
om aktivitetsbidrag. Kontakta en handläggare på idrotts- och
föreningsförvaltningen innan ansökan.
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5.1.6 Vad ska föreningen lämna in förutom ansökan?
Vid ansökan måste föreningen redovisa:
•
•
•
•

föregående års lokalkostnad
kopia på hyresfaktura/-avi samt fakturor för övriga, i ansökan angivna,
kostnader (driftskostnader för lokalen)
inkomster från uthyrning (uppgift om hyresgäst och intäkt)
kopia på hyresavtal (vid första ansökningstillfället eller vid byte av
lokal).
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5.2 Investeringsbidrag
Ideella föreningar och organisationer kan söka investeringsbidrag för
nybyggnation, ombyggnation eller renovering av egna eller långtidshyrda
anläggningar. En anläggning är till exempel en klubbstuga, sporthall,
fotbollsplan eller teaterlokal.
Syftet med bidraget är att skapa nya aktivitetsytor som genererar fler aktiviteter
för barn och ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Föreningen kan
också söka bidraget till renoveringsåtgärder för att föreningen ska kunna behålla
eller utöka sina aktiviteter för barn och unga och personer med
funktionsnedsättning.

5.2.1 Vad krävs för att få investeringsbidrag?
•

•
•
•
•

Föreningen/organisationen måste uppfylla idrotts- och
föreningsnämndens grundläggande kriterier för föreningar som söker
bidrag.
Byggprojekt ska gälla investering i fast egendom och fasta inventarier
som är viktiga i föreningens kärnverksamhet.
Kostnaden för projektet ska vara över 20 000 kronor.
Föreningen äger eller långtidshyr anläggningen som ansökan gäller.
Ansökan ska göras före planerad byggstart, byggnationen får inte vara
påbörjad om det inte råder speciella omständigheter.

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

omfattningen av aktiviteter för barn och unga (7-25 år) eller personer
med funktionsnedsättning i anläggningen
tillgången på anläggningar i stadsdelen
tillgången på anläggningar av den aktuella typen
föreningens/organisationens möjlighet att bidra till finansieringen
genom eget arbete och eget kapital.

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

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

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

5.3.1 Vad krävs för att få kommunal borgen?
•

•
•

Föreningen/organisationen måste uppfylla idrottsoch föreningsnämndens grundläggande kriterier för föreningar som
söker bidrag.
Det ska finnas ett officiellt styrelsebeslut om borgensansökan till
kommunen.
Borgenslånet ska gälla investering i fast egendom eller fasta inventarier
i egna eller långtidshyrda anläggningar.

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

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

5.4.1 Vad krävs för att få särskilt driftsbidrag?
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Föreningen/organisationen måste uppfylla idrotts- och
föreningsnämndens grundläggande kriterier för föreningar som söker
bidrag.
Den ideella organisationen/föreningen ska driva en anläggning som
täcker ett stort behov hos föreningslivet i Göteborgs kommun.
Anläggningen ska användas regelbundet av föreningar eller allmänhet
och verksamheten ska i huvudsak vara till för åldersgruppen 7-25 år.
Merparten av den använda tiden i anläggningen ska vara för barn- och
ungdomsverksamhet. Barn- och ungdomsverksamheten ska bedrivas i
helt rök-, alkohol- och drogfri miljö.
Flickor och pojkar ska ges lika möjligheter att använda anläggningen.
Bokningsbara tider i anläggningen ska i den mån det är möjligt vara
tillgängliga för andra ideella föreningar i Göteborgs kommun.
Föreningar i Göteborgs kommun ska prioriteras före företag,
privatpersoner samt föreningar från andra kommuner i anläggningen.
Anläggningens öppettider ska vara jämförbara med öppettiderna
för idrotts- och föreningsförvaltningens anläggningar.
Anläggningen ska vara energieffektiviserad i den mån som anses vara
rimlig.
Organisationen/föreningen ska avsätta pengar för framtida planerat
underhåll på anläggningen i den mån som anses vara rimlig.

5.4.2 Vad kan särskilt driftsbidrag inte användas till?
•
•
•

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

5.4.3 Hur mycket kan föreningen/organisationen få i
särskilt driftsbidrag?
Bidraget bestäms efter bedömning av varje enskilt ärende och ges för
budgeterade löpande driftskostnader. Bidragets storlek begränsas av idrotts- och
föreningsnämndens budget.
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5.4.4 När kan föreningen/organisationen söka särskilt
driftsbidrag?
Särskilt driftsbidrag kan sökas en gång per år.
Ansökningsperiod: 1 juni – 31 augusti
Vid tekniska problem eller andra oförutsedda händelser kan ansökningsperioden
förlängas.

Idrotts- och föreningsnämndens regler för föreningsbidrag 2020
Göteborgs Stad, Idrotts- och föreningsförvaltningen

19 (25)
[Publiceringsdatum]

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

skapa ett mer jämlikt och jämställt Göteborg
idrotts- och föreningslivet når och är tillgängligt för fler målgrupper
fler personer blir fysiskt aktiva.

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

6.1.2 Vad kan föreningen/organisationen få
utvecklingsbidrag för?
Nämnden prioriterar insatser som:
•
•

görs i eller riktar sig till personer som bor Göteborgs socioekonomiskt
mest utsatta områden
riktar sig till och/eller gynnar någon av de målgrupper som nämns i
idrotts- och föreningsnämndens grundläggande kriterier för
föreningsbidrag eller i nämndens aktuella budget.

Prioriterade målgrupper:
•
•
•
•
•
•

barn och unga i åldern 7-25 år
personer som är 65 år eller äldre
personer med funktionsnedsättning
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
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som riktar sig till prioriterade målgrupper och områden och exempelvis handlar
om att:
•
•
•
•
•
•

rekrytera medlemmar
etablera nya verksamhetsformer, aktiviteter och mötesplatser
starta ett arbete med jämställdhet och inkludering
verksamhet under skollov
göra idrotts- och föreningslivet tillgängligt och lockande för fler
uppsökande verksamhet för att bryta social isolering bland äldre,
exempelvis Kunna delta-pengen.

6.1.3 Hur mycket kan föreningen/organisationen få i
utvecklingsbidrag?
Bidraget bestäms efter bedömning av varje enskilt ärende.
Föreningen/organisationen kan få bidrag för faktiska kostnader, men normalt
inte för arvode eller annan ersättning till ledare, föreläsare eller liknande.

6.1.4 När kan föreningen/organisationen söka
utvecklingsbidrag?
Utvecklingsbidrag kan sökas när som helst under året. Ansökan ska skickas in
senast i god tid innan satsningen ska starta. Ansökningarna behandlas normalt
inom en månad efter att den och eventuella kompletteringar lämnats in.
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6.2 Särskilt verksamhetsbidrag
Särskilt verksamhetsbidrag ska stötta verksamheter som på ett särskilt
betydelsefullt sätt förbättrar möjligheten till en aktiv fritid för barn och unga i
Göteborg. Bidraget är aktuellt när aktivitetsbidrag inte kan beviljas eller inte
står i relation till kostnaderna för den bidragsberättigade verksamheten.

6.2.1 Vad krävs för att få särskilt verksamhetsbidrag?
•

•

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

6.2.2 Vad kan föreningen/organisationen få särskilt
verksamhetsbidrag för?
Verksamheten ska:
•
•
•

utifrån idrotts - och föreningsnämndens aktuella mål, vara av stor
betydelse för Göteborgs föreningsliv.
förbättra möjligheterna till en aktiv fritid för barn och unga (7-25 år)
eller för personer med funktionsnedsättning i Göteborg.
till viss del bedrivas genom ideellt arbete. Det är också positivt om flera
aktörer samarbetar kring finansieringen av verksamheten.

6.2.3 När kan föreningen/organisationen inte få särskilt
verksamhetsbidrag?
Nystartade verksamheter och projekt ska i första hand söka utvecklingsbidrag.

6.2.4 Hur mycket kan föreningen/organisationen få i
särskilt verksamhetsbidrag?
Bidraget bestäms efter bedömning av varje enskilt ärende och baseras på
budgeterade verksamhetskostnader. Bidragets storlek begränsas av idrotts- och
föreningsnämndens budget.

6.2.5 När kan föreningen/organisationen söka särskilt
verksamhetsbidrag?
Särskilt verksamhetsbidrag kan sökas en gång per år
Ansökningsperiod: 1 juni – 31 augusti
Vid tekniska problem eller andra oförutsedda händelser kan ansökningsperioden
förlängas.
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6.3 Utbildningsbidrag
Bidragsgodkända föreningar kan få bidrag för utbildning av medlemmar som
har eller förväntas få ledar- eller funktionärsuppdrag i föreningen.
Bidragsgodkända föreningar som har verksamhet för barn och unga kan också
få utbildningsbidrag för att utbilda sina bidragsberättigade medlemmar i
åldern 7-25 år.

6.3.1 Vad är utbildningsbidrag?
Som förening kan man söka utbildningsbidrag som ger föreningen möjlighet att
utbilda sina nuvarande eller blivande styrelsemedlemmar, ledare och
funktionärer inom ledarskap och föreningskunskap.
Föreningar som har verksamhet för barn och unga kan också få
utbildningsbidrag för att utbilda sina bidragsberättigade medlemmar i åldern 7
25 år inom inkluderings- och jämställdhetsarbete, ungdomars medbestämmande
i föreningen och förebyggande av missbruk.

6.3.2 Vad kan föreningen få utbildningsbidrag för?
•
•

•

utbildning som anordnas av ideell organisation, distriktsförbund eller
riksorganisation
utbildning upp till fem kursdagar som omfattar minst sex timmars
undervisning per dag eller minst sex timmar per kurs totalt (vid till
exempel en kvällskurs).
en planeringskonferens per år med syfte att utveckla föreningens
verksamhet. Konferensen ska pågå minst sex timmar.

Föreningen kan inte få utbildningsbidrag för:
• utbildning som sker i studiecirkel via studieförbund eller lärgrupper via
SISU idrottsutbildarna.
• utbildning i samband med tävlings- och lägeraktiviteter, nöjes- eller
utlandsresor, utbildning av anställd personal.

6.3.3 Hur mycket kan föreningen få i utbildningsbidrag?
•
•
•

300 kronor per deltagare och dag inom Göteborgs kommun
500 kronor per deltagare och dag med övernattning utanför Göteborgs
kommun
upp till 5000 kronor för planeringskonferens.

Bidrag ges endast för faktiska kostnader. Kostnader i samband med måltider
beviljas upp till 200 kronor per deltagare och dag.

6.3.4 När kan föreningen söka utbildningsbidrag?
Ansökan om utbildningsbidrag görs efter att utbildningen genomförts. Ansökan
ska lämnas in senast tre månader efter avslutad utbildning.
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6.3.5 Vad ska föreningen lämna in förutom ansökan?
Föreningen ska förutom ansökan redovisa kursprogram, kostnadsunderlag och
eventuell kursavgift för deltagare. Förbund som söker utbildningsbidrag åt sina
föreningar som är bidragsgodkända av idrotts- och föreningsförvaltningen
ska även lämna in underlag med namn på deltagare och föreningstillhörighet.
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6.4 Mentorsbidrag
Mentorsbidraget ska uppmuntra ideella organisationer/föreningar att få fram
nya ledare på ett strukturerat sätt.

6.4.1 Vad krävs för att få mentorsbidrag?
Föreningen måste uppfylla idrotts- och föreningsnämndens grundläggande
kriterier för föreningar som söker bidrag.

6.4.2 Vad kan föreningen få mentorsbidrag för?
•
•
•

Mentorsbidraget kan sökas när föreningen har en mentor för en
blivande ideell ledare.
En person kan vara mentor åt max två blivande ledare åt gången.
Föreningen kan under en treårsperiod söka bidraget en gång per
blivande ledare, om det inte finns särskilda skäl att utöka mentorstiden.

6.4.3 Hur mycket kan föreningen få i mentorsbidrag?
Bidraget ges med 100 kronor per timme för maximalt 40 timmar per blivande
ledare. En förening kan få maximalt 32 000 kronor i mentorsbidrag per år.
Bidraget betalas ut efter redovisning.

6.4.4 När kan föreningen söka mentorsbidrag?
Mentorsbidraget söks innan mentorsperioden startar.
Ansökningsperiod: 1 januari – 31 oktober
Vid tekniska problem eller andra oförutsedda händelser kan ansökningsperioden
förlängas.
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Allmän information
Taxorna har tre nivåer och regleras 1 januari varje år:

Taxa - låg
Taxa låg gäller för bidragsgodkända föreningar från Göteborg och för föreningar från
Göteborg som deltar i specialdistriktens tävlingsverksamhet.

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

Taxa för Göteborgsregionen (GR)
Den här taxan är för bidragsgodkända föreningar från Göteborgsregionen (GR) som inte är
prioriterade i förbundsfördelningen.

Taxan gäller också för de som spelar i regionala serier inklusive tid före och efter match.

Övrigt
•

Priserna är angivna i kronor per timme om det inte står något annat.

•
•
•
•
•
•

Om anläggningen kan erbjuda omklädningsrum så ingår det i priset.
Taxa normal gäller vid bokning för arrangemang som tar entré.
Särskilt avtal upprättas vid uthyrning till kommersiella verksamheter och evenemang med stort publikt intresse.
Utöver grundhyran tillkommer tre procent på biljettintäkter/deltagaravgifter.
Skolbokningar mellan klockan 7–17 i samarbete med föreningslivet bokas med skoltaxa.
Andrahandsuthyrning är inte tillåtet.
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Kostnad vid avbokning av tider
Behöver du avboka din tid gäller följande:
Avbokning 7 dagar eller tidigare innan bokning

ingen hyreskostnad

Avbokning 3-6 dagar innan bokad tid

halv hyreskostnad

Avbokning 0-2 dagar innan bokad tid

hel hyreskostnad

Behöver du avboka en cup, ett evenemang eller
tillställning gäller följande:
Avbokning 14 dagar eller tidigare innan bokad tid

300 kronor (engångskostnad)

Avbokning 7-13 dagar innan bokad tid

halv hyreskostnad

Avbokning 0-6 dagar innan bokad tid

hel hyreskostnad

4

Uthyrningspriser
Sporthallar, friidrottshallar och gymnastikhallar
Låg

Normal

GR

Större än 600 kvm

107

528

216

Mindre än 600 kvm

93

354

186

(vecka 34-13)

Låg

Normal

GR

Ishallar

250

856

501

Isdala lilla

135

424

270

Frölundaborg lilla
(OBS! utan omklädning)

150

477

300

Ruddalens isrink, skrinnarhallen
(hyrs endast ut till ungdomsverksamhet)

197

---

395

Ruddalens skrinnarbana

Stängd under 2020

Ruddalens bandybana

287

1 317

575

För- och eftersäsong

775

1 335

1 335

Isanläggningar
Ordinarie säsong

Bollplaner - naturgräs
Ordinarie säsong
(1 april-15 oktober)

Låg

Normal

GR

A-plan (inhägnad)

243

1 206

486

B-plan (ej inhägnad)

142

531

285

7-spelsplan och halvplan

74

337

148

5

Bollplaner - konstgräs
Låg

Normal

GR

11-spelsplan

107

669

216

9-spelsplan

93

431

184

7-spelsplan och halvplan

56

378

111

716

757

716

Låg

Normal

GR

Större än 5 000 kvm

107

669

216

Mindre än 5 000 kvm

56

378

111

Vintertaxa (6 januari-31 mars)
Bravida Arena, Ruddalen 1
och Valhalla IP

Sidoytor
(till exempel grusplaner och motionsfält)

Vinterskötsel
Information om vinterskötsel finns på www.bok.goteborg.se

Friidrott - utomhus
Låg

Normal

GR

Slottsskogsvallen (Kategori A)

223

948

437

Angeredsvallen (Kategori B)

182

866

375

Övriga friidrottsanläggningar (Kategori C)

125

434

249

För nationella och internationella tävlingar skrivs särskilt avtal.
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Skoltaxa
Friidrottsdagar för skolor
Slottsskogsvallen och Angeredsvallen

556

Övriga anläggningar

391

Omklädning för skolor på dagtid

204

Bollplaner
Konstgräsplaner dagtid klockan 8-17, ordinarie säsong

391

Naturgräsplaner dagtid klockan 8-17, ordinarie säsong

428

Sidoytor dagtid klockan 8-17, ordinarie säsong

216

Ishallar
Dagtid klockan 8-17, säsong

504

Sporthallar
Dagtid klockan 8-17

391
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Bassänger – hel bassäng
Anläggning

Låg

Normal

GR

SLS

Angered Arena, 25-metersbassäng, 9 banor

896

1 690

1 690

1437

Angered Arena, hoppbassäng

359

675

675

596

Angered Arena, undervisningsbassäng/rehab

959

675*/1 128

1 128

959

Askims simhall, 25-metersbassäng

596

1 128

1 128

959

Askims simhall, undervisningsbassäng

359

675

675

596

Frölundabadet, 25-metersbassäng, 8 banor

796

1 504

1 504

1 278

Frölundabadet, undervisningsbassäng

359

675

675

596

Hammarbadet, hel bassäng, 17x12 meter

422

792

792

697

Hammarbadet, halv bassäng, 17x6 meter

212

396

396

349

Kärra simhall, 25-metersbassäng, 6 banor

596

1 128

1 128

959

Kärra simhall, undervisningsbassäng

359

675

675

596

Lilla Amundön, 25-metersbassäng

596

1 128

1 128

959

Lundbybadet, 25-metersbassäng, 6 banor

596

1 128

1 128

959

Lundbybadet, 50-metersbassäng, 8 banor

1 196

2 254

2 254

1 916

Lundbybadet, rehabbassäng

959

1 128

1 128

959

Lundbybadet, undervisningsbassäng

359

675

675

596

Styrsöbadet, hel bassäng

479

562

562

479

*Endast skolor.
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Bassänger – per bana
Anläggning

Låg

Normal

GR

SLS

Angered Arena, 25-metersbassäng

36

226*

71

169

Askims simhall, 25-metersbassäng

36

226*

71

169

Frölundabadet, 25-metersbassäng

36

226*

71

169

Kärra simhall, 25-metersbassäng

36

226*

71

169

Lundbybadet, 25-metersbassäng

36

226*

71

169

Lundbybadet, 50-metersbassäng

53*

453*

105

270

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 utanför normalt öppethållande

444 kronor samt ordinarie timhyra
(samt eventuella driftskostnader för maskiner/bränsle)

Transport av mål

1 164 kronor/mål

Bokning för utbildning av ledare och domare

Taxa - låg

Parkering på grusplan (moms tillkommer)

2 801 kronor/dygn

Cirkus

3 578 kronor/dygn

Låg

Normal

GR

Evenemangstaxa Exercishuset (per dygn)

3 000

10 000

6 000

Evenemangsyta Heden (per dygn)

3 000

8 000

6 000

Evenemangsyta Kvibergs Park (per dygn)

2 500

5 000

4 500

Evenemangsyta Dalen (per dygn)

2 500

5 000

4 500

Evenemang på 11-spelsplan (per dygn)

2 500

5 000

4 500

Evenemang på 7-spelsplan (per dygn)

1 300

2 600

2 400

Aktivitetstorg Angered Arena, (per timme)

107

528

216

Hyra av extra* omklädningsrum, (per timme)

61

208

120

*Två stycken omklädningsrum ingår när en evenemangsyta bokas

Möteslokaler hos idrotts- och föreningsförvaltningen
Timhyra

90 kronor

Heldag

581 kronor

Fredag-söndag

1 373 kronor
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Ordningsavgifter

Från

Ej borttagen sarg, ej återställt material (mattor, plintar, stolar, bord med mera)

634 kronor

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

528 kronor

Ej bokad match/träning på matchplan (naturgräs)

3 801 kronor/gång

Ej bokad match/träning på träningsplan (naturgräs)

2 640 kronor/gång

Ej bokad match/träning på konstgräsplan/grusplan eller i sporthall/ishall

686 kronor/gång

Vid skadegörelse

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.
Bokade skötseluppdrag/återställning av plan

3 715 kronor
433 kronor/maskin (kostnader för personal,
bränsle samt eventuellt material tillkommer)

Vid obemannade sporthallar och gymnastiksalar
Lämnat dörr eller fönster öppet (ytterdörr eller utrymningsdörr)

634 kronor

Larmutryckning

Hela utryckningskostnaden

Hjälp med nyckelhantering av vår jourpersonal

53 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

634 kronor

Gymnastiksal

422 kronor

Gräsplan/ishall/bana

1 161 kronor
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Inkvartering i skolor
Salar (pris per sal och dygn)
30 personer

(inklusive vaktmästare)

461 kronor

25 personer

(inklusive vaktmästare)

429 kronor

20 personer

(inklusive vaktmästare)

410 kronor

15 personer

(inklusive vaktmästare)

365 kronor

10 personer

(inklusive vaktmästare)

285 kronor

5 personer

(inklusive vaktmästare)

255 kronor

Gymnastikhall

(inklusive vaktmästare)

731 kronor

Sporthall

(inklusive vaktmästare)

1 341 kronor

Matsal

1 431 kronor

Kök

1 584 kronor

Container

Enligt faktura

Matsalspersonal

Enligt avtal

Städpersonal

Enligt avtal

Skador

Enligt faktura

Falsklarm

Enligt faktura

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

Idrotts- och föreningsförvaltningen

Priser 2020

goteborg.se

Priser 2020

Angered
Arena

Lundbybadet

Kärra
simhall

Askims
simhall

Frölunda
badet

Hammar
badet

Skatås

Slott-skogs
vallen

Ruddalen

Länsmans
gården

Tuve
vallen

Gerås
hallen

350
4200
1500
850

350
4200
1500
850

350
4200
1500
850

350
4200
1500

350
4200
1500

350
4200
1500

Skatås

Slott-skogs
vallen

Ruddalen

Länsmans
gården

Tuve
vallen

Gerås
hallen

290
3480
1340

290
3480
1340

290
3480
1340

275
3300
1290

105
220
2580
970

105
220
2580
970

750
105
210
2480
910

180
2160
860
430
570
65
125
1500
590

135
1620
640
270
420
55
110
1340
490

105
220
2580
970

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

Guldkort
Autogiro
12 månader
3 månader
10-gångerskort
Engångsentré
Silverkort
Autogiro
12 månader
3 månader
1 månad
10-gångerskort
Engångsentré
Dagkort autogiro*
Dagkort 12 månader*
Dagkort 3 månader*

350
4200
1500
850
100

350
4200
1500
850
100

350
4200
1500

350
4200
1500

350
4200
1500

350
4200
1500

Angered
Arena

Lundbybadet

Kärra
simhall

Askims
simhall

Frölunda
badet

Hammar
badet

275
3300
1290
485
750
85
180
2170
860

250
3000
1150
430
750
85

270
3220
1240

275
3300
1290
485
750
85
180
2170
860

250
3000
1150
430
670
75
160
1940
780

270
3220
1240

* Dagkort gäller för inpassering på anläggningen vardag fram till klockan
14.00

Badkort
Alla simhallar AG
Alla simhallar 12 mån
Alla simhallar 3 mån
Autogiro
12 månader
3 månader
10-gångerskort
Engångsentré
Engångsentré barn 6-16
år, studenter och
pensionärer, ej
gratistid

175
2100
850
150
1800
740
580
65

175
2100
850
150
1800
740
580
65

175
2100
850
120
1440
525
540
60

175
2100
850
120
1440
525
540
60

175
2100
850
120
1440
525
540
60

175
2100
850
75
900
375
375
40

40

40

35

35

35

30

Barn 0-5 år gratis
10-gångerskort barn 6-16
år, studenter och
pensionärer, ej
gratistid
Skolbad, 60 minuter
Gymkort
Autogiro
12 månader
3 månader
1 månad
10-gångerskort
Engångsentré
Gruppträningskort
Autogiro
12 månader
3 månader
Seniorkort
Autogiro
12 månader
3 månader
med bad - autogiro
med bad 12 månader
med bad 3 månader

FaR-kort
3 månader
Engångsentré
FaR-kort för unga - 3
månader
FaR-kort för unga engångsentré
Juniorkort
Terminskort
10-gångerskort

0

0

0

0

0

0

375

375

320

320

320

270

25

25

25

25

25

25

Angered
Arena

Lundbybadet

Kärra
simhall

Askims
simhall

Frölunda
badet

Hammar
badet

300
3660
1390

300
3660
1390

215
2580
1020

215
2580
1020

275
3300
1290

275
3300
1290

190
2270
750

190
2270
750

175
2100
750

180
2160
860
210
2480
965

180
2160
860
210
2480
965

180
2160
860
210
2480
965

180
2160
860
210
2480
965

180
2160
860
210
2480
965

180
2160
860
210
2480
965

180
2160
860
210
2480
965

180
2160
860
210
2480
965

180
2160
860
210
2480
965

180
2160
860
210
2480
965

180
2160
860
210
2480
965

180
2160
860
210
2480
965

Angered
Arena

Lundbybadet

Kärra
simhall

Askims
simhall

Frölunda
badet

Hammar
badet

Skatås

Slott-skogs
vallen

Ruddalen

Länsmans
gården

Tuve
vallen

Gerås
hallen

740
70

740
70

740

740
70

740

740

740
70

740
70

740
70

740

740

580
290

580
290

580
290

580
290

580
290

580
290

Skatås

Slott-skogs
vallen

Ruddalen

215
2580
1020

Tuve
vallen

Gerås
hallen

180
2170
860
465
570
65

320
30
580
290

Länsmans
gården

30

30

30

80
960

80
960

80
960

80
960

80
960

80
960

80
960

575

575

575

575

575

575

575

575

370

370

370

370

370

370

370

370

220

220

220

220

220

220

220

220

Engångsentré

40

40

40

40

40

40

40

40

Engångsentré pensionär

25

25

25

25

25

25

25

25

Engångsentré
Motionskort
Autogiro
12 månader
12 månader pensionär barn 7-17 år
10-gångerskort

30

30

10-gångerskort
pensionär, barn 7-17 år

Isanläggningar - priser
Allmänhetens skridskoåkning
Entré
Engångsentré (barn under
7 år gratis)
10-gångerskort
Årskort
Inlinesåkning på
Ruddalens skrinnarbana
Skridskohyra
Hyra av hockeykälke
(endast Angered Arena)
Skridskoslipning
* Lån av hjälm ingår

40*
250*
650*

40
40*

40
60

30

30

80
960

80

80

