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1 Inledning
Så läser du budgeten
Budgeten innehåller mycket information. För att underlätta för dig som läsare finns här
en beskrivning av vad de olika huvudrubrikerna i budgethandlingen innehåller.
Förutsättningar (kapitel 2)
Budgethandlingen inleds med ett avsnitt om förutsättningarna för förvaltningens
verksamhet inför kommande år. Denna del utgör grunden för budgetarbetet och är till
stora delar en sammanfattning av den nulägesanalys som förvaltningen har genomfört
som en inledande del i budgetarbetet.
Grunduppdraget (kapitel 3)
Efterföljande avsnitt utgår från idrotts- och föreningsnämndens uppdrag så som det
beskrivs i idrotts- och föreningsnämndens reglemente. Det kommunala ändamålet är att
nämnden genom sin verksamhet ska skapa goda förutsättningar för, i huvudsak stadens
invånare, att:
•
•
•

kunna idrotta
ha en aktiv fritid
främja folkhälsa

Politiska mål och uppdrag (kapitel 4)
Avsnittet som berör politiska mål och uppdrag har sin utgångspunkt i
kommunfullmäktiges budget (2018-11-22).
Resursfördelning (kapitel 5)
Avslutningsvis lämnar förvaltningen i detta avsnitt förslag till resursfördelning i
driftsbudget samt investeringsplan med justeringar enligt beslut i kommunfullmäktige.
Bilagor
Till budgeten följer bilagorna: 1 Regler för föreningsbidrag 2019, 2 Taxor 2019, 3
Priser 2019, 4 Samlad riskbild - Intern kontrollplan - Åtgärdsplan 2019
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2 Förutsättningar
2.1 Styrning och ledning
Social hållbarhet och stadsutveckling är gemensamma utvecklingsområden för staden
vilket också ska genomsyra idrotts- och föreningsförvaltningens verksamhet. En
ledstjärna i förvaltningens arbete med ledning och styrning är att öka göteborgarnas
förutsättningar till goda livschanser och därmed utjämna dagens skillnader. För att
stärka den demokratiska processen och öka insynen i förvaltningens verksamhet ska vi
berätta om vad som händer i staden och hur den utvecklas, vilken service som erbjuds
och hur den fungerar, samt vad som inte fungerar och hur vi jobbar för att göra det
bättre.
Under 2019 fortsätter förvaltningen arbeta med att förtydliga förvaltningens uppdrag
utifrån nämndens reglemente och budget. Förvaltningen arbetar också vidare med de
sedan tidigare identifierade utvecklingsområdena:
•
•
•
•

Mål, roll och sammanhang
Processer
Organisation
Förhållningssätt och värdegrund

Dessutom fokuserar förvaltningen på att utforma ett förvaltningsövergripande
ledningssystem samt former för kvalitetsstyrning.
Mål, roll och sammanhang
Utifrån nämndens grunduppdrag skapar förvaltningen tydliga mål och
ansvarsfördelningar. Stadens gemensamma styrmodell används i högre utsträckning än
tidigare och mer fokus läggs på uppföljning och analys inom nämndens
ansvarsområden.
Förvaltningen fortsätter att utveckla och förtydliga de tjänsteområden som ska ligga till
grund för den interna styrningen mellan förvaltningens avdelningar enligt intentionerna
med den nya organisationsförändringen. Förvaltningen utvecklar arbetet med nyckeltal
som visar trender över tid samt produktivitet och kvalitet.
Ekonomistyrningen ska utvecklas så 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 tjänsteområden och
målgrupper.
Processer
Arbetet med att utveckla förvaltningens processer fortsätter under 2019. Syftet är dels
att kartlägga att förvaltningen gör saker rätt och dokumenterar rutiner för detta, dels att
ta bort eventuellt dubbelarbete och oklarheter mellan olika funktioner i förvaltningen.
Förvaltningens arbete ska präglas av effektivitet och nytta för göteborgarna.
Förvaltningen har tre övergripande processer:
•
•
•

Ledningsprocesser där förvaltningsdirektören har huvudansvaret för, men med
stöd av avdelningschef Utveckling & Administration.
Huvudprocesser som respektive avdelningschef har huvudansvar för.
Stödprocesser som cheferna för avdelningarna HR och Kommunikation ansvarar
för.
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Inom dessa övergripande processer finns ett antal underliggande processer. Att utveckla
dessa processer är ett långsiktigt arbete som kommer att pågå under flera år.
Organisation
Inför 2019 har en anpassning av organisationen gjorts. Syftet med denna har varit att
ytterligare tydliggöra ansvarsförhållande i organisationen samt att öka kvalitet och
leveranssäkerhet. En sammanhållen avdelning för driftorganisation är kvar men med
förstärkning av ledning och styrningsresurser för att möta framtida volymökningar. En
renodlad avdelning som ansvarar för föreningsstöd är etablerad samt en ny avdelning
för strategisk ledning och styrning likaså. Arbetet med att utveckla de tjänsteområden
som ska ligga till grund som beställningar mellan avdelningarna Utveckling &
Administration och Anläggning, avd Föreningsstöd samt avd Fastighet kommer att
utvecklas än mer under 2019.
Ett annat prioriterat arbete handlar om att få till en tydligare koppling mellan beställning
inom tjänsteområden och ekonomistyrning samt kvalitet.
Vid organisationsförändringar där relationer mellan medarbetare i olika funktionerna
utvecklas och förändras, ställs krav på förändrade beteenden och mjuka värden.
Förvaltningen kommer därför att arbeta med att tydliggöra uppdragen och nyttan för
göteborgarna.

Förhållningsätt och värdegrund
Förvaltningen har sedan tidigare bedrivit ett gediget värdegrundsarbete. Förvaltningens
chefer, HR och medarbetare fortsätter att driva arbetet framåt då det är ett långsiktigt
och ständigt pågående arbete.
Förvaltningens chefer är nyckelpersoner som bärare av förvaltningens kulturarbete.
Därför kommer förvaltningen genomföra en kulturmättning på förvaltningens chefer
med hjälp av CTT - Cultural transformation tools från Values Centre. Där efter kommer
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cheferna arbeta fram en handlingsplan med aktiviteter inom olika nivåer inom
organisationen för att fortsätta att utveckla och förbättra förvaltningens
organisationskultur.
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 har utformats och införs under 2019. Syftet är att få ett
ökat fokus på kund/brukare, kvalitet samt måluppfyllnad enligt de politiska mål och
uppdrag som ställs på förvaltningen. En fortsatt utveckling av ledningssystem skapar
dessutom möjligheter för ett ökat fokus på kvalitetsarbete och ständiga förbättringar
inom verksamheterna, enligt Göteborgs Stads styrmodell. Uppföljning och
kvalitetsstyrning är ett prioriterat utvecklingsområde under 2019.
Intern styrning och kontroll - Samlad riskbild, intern kontrollplan och åtgärdsplan
Från och med den första januari 2017 finns nya riktlinjer för styrning, uppföljning och
kontroll. I dessa anges att varje nämnd i samband med budgetbeslutet ska fastställa en
intern kontrollplan och en åtgärdsplan. Syftet är att få till stånd en tydligare integrering
mellan planerings- och uppföljningsarbetet och arbetet med intern styrning och kontroll.
Nämnden har tidigare år fattat ett särskilt beslut om intern kontrollplan. Förvaltningen
har därefter genomfört granskningar som sedan återrapporterats till nämnden under
verksamhetsåret i samband med stadens ordinarie uppföljningsrapporter. Förändringen
innebär att intern kontrollplanen ingår som en del i budgetbeslutet istället för som ett
eget ärende. Intern kontrollplan och åtgärdsplan redovisas som bilaga i
budgethandlingen. Förvaltningens granskningsarbete och återrapportering till nämnd
kommer att följa samma process som tidigare.
Enligt riktlinjen ska förvaltningen i samband med att budget tas fram göra en
riskhantering som ska ge en samlad riskbild för nämndens verksamhetsområde. Den
samlade riskbilden ska beskriva vilka riskreducerande kontroller som finns och vilka
ytterligare åtgärder som planeras för att hantera risken. I bilaga redovisas förslag på
åtgärder som bör vidtas i en åtgärdsplan. Uppföljningen av åtgärdsplanen kommer att
återredovisas till nämnden.
Förvaltningens bedömning är att arbetet med riskhantering behöver fortsätta att
utvecklas inom organisationen.
2.2 Personal
Arbetsmiljö och hälsa
En del av förvaltningens nya rutiner inom det systematiska arbetsmiljöarbetet är att
förvaltningen har köpt in ett nytt digitalt verktyg. Verktyget gör det möjligt att
regelbundet undersöka hur våra medarbetare 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 vid ett tidigt stadie vidta
rätt åtgärder. Tre gånger per år (januari, maj, september) kommer förvaltningen att
skicka ut förvaltningsövergripande åtgärder till samtliga månadsanställda. Det kommer
ställas frågor inom arbetsmiljö, ledarskap, diskriminering, organisationskultur och
värdegrund.
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Kompetensförsörjning och rekrytering
För att förvaltningen ska leva upp till vision och verksamhetsidé är
kompetensförsörjning och rekrytering strategiskt viktiga frågor. För att kunna
konkurrera på en marknad till arbetssökandes fördel 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 där de ges
utrymme att utvecklas som både medarbetare och individ. Förvaltningen ska även
erbjuda konkurrenskraftiga och jämställda löner.
En förvaltningsövergripande kompetensförsörjningsplan håller just nu på att utarbetas
vilket kommer att utgöra ett gemensamt planeringsunderlag för förvaltningens
verksamhets- och kompetensplanering. Planen kommer att gå i linje med programmet
för attraktiv arbetsgivare där den politiska viljeriktningen för hur Göteborgs Stad ska
attrahera, utveckla och behålla medarbetare mellan 2019-2023 anges.
När det gäller förvaltningens rekryteringssituation är det svårt att rekrytera badpersonal.
Arbetet med att utveckla förvaltningens mottagande av praktikanter behöver fortsätta
för att säkerställa att kompetensförsörjningen genom praktik skulle kunna leda till en
anställning. Det gäller även för idrottsarbetare.
Det är fortsatt svårt att rekrytera teknisk personal där befattningarna projektledare och
drifttekniker utmärker sig särskilt. Tillsammans med övriga tekniska förvaltningar pågår
projektet Kompetensförsörjning tillsammans vars syfte är att hitta gemensamma
strategier för att attrahera och behålla teknisk personal.
Uppdrag som ingår i grunduppdraget från och med 2019
•
•
•

Normkritisk utbildning för nyanställda
Utbildningsinsatser för att bibehålla den normkritiska kompetensen
huvudsakligen genom dialog på APT
Likabehandlingsplaner utifrån samtliga diskrimineringsgrunder ur både
invånare- och medarbetarperspektiv

2.3 Ekonomi
Ekonomiskt ingångsläge 2019 och ekonomisk ställning
I den prognos som nämnden upprättade i uppföljningsrapport 3 (2018) uppskattas ett
överskott på 4,5 miljoner kronor. Överskottet beror främst på medel som tilldelats under
året inte har använts fullt ut bland annat på grund av försenad driftstart – Lundenhallen.
Samtidigt prognostiseras underskott inom avdelning Anläggning. Underskottet beror
främst på lägre avgifter/taxe-intäkter än budgeterat.
Det ingående kapitalet 2018 uppgår till 25 miljoner kronor efter bokslutsberedningen
2017. Enligt riskbedömningen i årsrapporten 2017 är 15–25 miljoner kronor en lämplig
nivå på det egna kapitalet. Det är samma nivå som kommunstyrelsen rekommenderar.
Med en prognos på ett överskott på närmare 5 miljoner ökar det egna kapitalet till
närmare 30 miljoner kronor i bokslutet 2018. Med en oförändrad nivå på
riskbedömningen innebär det att återredovisningen av eget kapital blir närmare 5
miljoner konor för 2018.
Under 2019 har nämnden möjlighet att besluta om att använda eget kapital efter beslut
av kommunstyrelsen.
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Budgeterat resultat 2019
Vid nämndsammanträdet 27 november 2018 beslutades att göra framställan till
kommunstyrelsen om att använda eget kapital omfattande 2,1 miljoner kronor. Detta
orsakat av det uppkommer dubbla kostnader på 1,3 miljoner kronor avseende IT-system
under 2019. Kostnaderna avser både befintligt system samt utvecklingskostnader för
nytt/kommande. Vidare engångskostnader som avser iordningställandet av nämndens
arkiv. Nämndens ansvar omfattar även tidigare nämnder i staden inom fritids- och
idrottsområdet.
Detta gör att efter eventuellt beslut i kommunstyrelsen blir nämndens budgeterade
resultat -2,1 miljoner kronor.
Kommunbidrag 2019
Budgeten/kommunbidraget 2019 minskas från 454 miljoner kronor från 437 miljoner
kronor enligt kommunfullmäktiges beslut i november. Samtidigt har nämnden gjort
framställningar om utökade kommunbidrag avseende: Härlanda Park, Tuve Ishall och
Hammarbadet. Dessa framställningar omfattar närmare 5 miljoner kronor.
Vidare beslutade kommunfullmäktige om att minska kommunbidraget med 15,5
miljoner kronor på grund av förväntat statsbidrag för simskola. I förvaltningens dialog
med stadsledningskontoret är bedömningen att det inte finns några möjligheter att
erhålla statsbidraget i den omfattningen. Förvaltningen utgår ifrån att kommunbidraget
utökas med närmare 8,5 miljoner kronor och det är realistiskt att erhålla 7 miljoner
kronor i statsbidrag.
I budget 2019 finns ett tillskott på 10 miljoner kronor, det är rubricerat ”föreningsstöd”.
Övriga förändringsposter är i fyra kategorier: ekonomitekniska, nya verksamheter,
effektivisering och reducering av verksamhet.
Index är en ekonomiteknisk förändringspost som syftar till att bibehålla köpkraften.
Uppräkningarna är för övrigt (både intäkter och kostnader) 1,65, lokalkostnader 2,5%
och personal 2,55%. I november är konsumentprisindex 2,3% på årsbasis. Vidare inom
denna kategorin har vi förändring av den så kallade internräntan, det vill säga den ränta
som betalas på de investeringar som är gjorda, den sänks till 1,5% 2019.
Nya verksamheter är två anläggningar, Gerås och Lundenhallen. Båda startades under
2018. En ytterligare utökning är ”föreningsstöd” som omfattar 10 miljoner kronor.
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Effektiviseringen för 2019 omfattar 7 miljoner kronor, i kommunfullmäktiges besluta
anges att: ” Det behövs ett förändringstryck i alla verksamheter, så även kommunal.
Den allmänna förändringsfaktorn i kommunbidragen för 2019 fastställs till 0,5 procent
för anslag riktade till förskola, skola och utbildning samt till stadsdelsnämnderna. För
facknämnder är faktorn 1,5 procent.”.
Den fjärde kategorin avser reducering av kommunbidrag av olika slag, dels sådana som
enbart varit avsedda som ettåriga, till exempel enkelt avhjälpta hinder. Sedan också
andra verksamheter som funnits ett eller flera år, men är borttagna i budget 2019 i
kommunfullmäktiges beslut.
I övrigt ska noteras att i budgeten för 2019 sker förändringar för avgifter för lokalhyror,
inträde med mera, se bilaga 2 Taxor 2019 och bilaga 3 Priser 2019
I tabellen nedan redovisas de olika delposterna.

Kommunbidrag 2018 och 2019, förändringsposter, tkr
2018 års budget

453 500

Index

8 955

Förändring ränta investeringar

-1 738

Tillskott i budget 2019 nya anläggningar

3 325

"Föreningsstöd"

10 000

Effektivisering

-7 334

Statsbidrag simskola

-15 500

Enkelt avhjälpt, enbart 2018

-4 300

Utredning lokaler

-500

Socioekonomiskt

-5 000

Skolidrottsförbundet

-1 000

Stärka föreningslivet

-2 000

Vision Kviberg

-700

Avrundning

-8

S:a kommunbidrag 2019 Kommunfullmäktige

437 700

Statsbidrag simskola

8 400

Framställningar KS nya anläggningar

5 000

S:a kommunbidrag 2019 inkl förväntade tillägg

451 100

2.4 Omvärldsanalys
Stadsutvecklingsprocessen och anläggningsförsörjning
Sedan flera år kännetecknas Göteborgs Stad av en hög tillväxttakt. Stadens samlade
planer och prognoser bygger på en fortsatt kraftig expansion. Bostäder, infrastruktur och
verksamhetslokaler projekteras och byggs. Om staden även i framtiden ska kunna vara
ledande ifråga om förutsättningar för föreningsliv och idrott krävs också omfattande
investeringar på detta område. Förvaltningens uppgift är här att ta fram underlag som
beskriver behoven och hur de kan tillgodoses. Därefter är det politiska beslut som avgör
vilka prioriteringar som ska göras och i vilken takt som investeringarna ska genomföras.
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Förvaltningens arbete förutsätter tidig samverkan med och resurser/prioriteringar även
hos andra förvaltningar. Idrottsanläggningar är ofta ytkrävande, vilket innebär att det
ofta är en utmaning att hitta mark som kan reserveras för detta ändamål när staden
förtätas.
Förvaltningen ser redan 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 på bekostnad av annat.
Förvaltningen har tagit flera steg i arbetet med att komma in tidigare i
planeringsprocesserna, men här finns fortsatt arbete att göra.
Föreningslivets ökade behov av lokaler och utvecklat föreningsstöd
Användningen av sociala medier, digitalisering och riktningen mot ett mer
aktivitetsbaserat fritidsliv 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, mer konsultativt stöd till
förmån för traditionell handläggning kräver nya bidragsformer och större bredd på
lokalservice. Kompetenshöjning, mer genomgripande analyser av målgruppers behov
och större beredskap att möta upp medborgarförslag behöver mötas.
Trots pågående högkonjunktur ökar klyftorna i samhället och ett ökande antal barn lever
i barnfattigdom. Trots riktade stödformer har föreningslivet stora svårigheter i delar av
staden vilket påverkar folkhälsa och uppväxtvillkor negativt. Samutnyttjande av lokaler,
tillgång till billiga kommunala lokaler och stödjande sammanhang för föreningslivet är
viktiga för att utjämna och skapa likvärdig service.
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Ökade behov ställer krav på öppettider, kompetensförsörjning och samarbete
Under kommande år kommer nya krav att ställas på verksamheterna i takt med att vi
ställer om vårt utbud för att succesivt nå fler inaktiva grupper. Det betyder inte att de
som är kunder sedan lång tid eller som är vana motionärer inte är välkomna, de är lika
viktiga som alltid, men genom förändrade attityder, anpassat utbud, nya sätt att använda
befintliga ytor samt marknadsföring ska vi bli ett självklart val för den som kanske
aldrig har besökt ett gym eller simmat i en pool med andra människor.
Det är ett långsiktigt utvecklingsarbete och behöver ske i samverkan; dels internt genom
att vi ser över och analyserar nivåer på utbud samt arbetar aktivt med att nå människor
på olika kreativa sätt, dels i staden med de aktörer som besitter stor kunskap om hälsa.
Som ett komplement till det behöver förvaltningen se över vilka kompetenser som
behövs hos de medarbetare som möter människor som inte är vana vid en aktiv livsstil.
När förvaltningen startar upp nya anläggningar/verksamheter ska det vara självklart att i
första hand skapa förutsättningar för att nå inaktiva. Hammarbadet är ett gott exempel
där planeringen inför uppstart tar hänsyn till prioriterade målgrupper. För att fler
människor i samhället aktivt ska kunna förbättra sin hälsa behöver vi kunna ta emot de
som får fysisk aktivitet på recept (FaR) och det kräver att vi ser över fördelning av till
exempel bassängtider, öppettider för olika verksamheter med mera.
Förändringar i vår omvärld ställer krav på arbetslivets organisering.
För att möta de framtida utmaningar som beskrivs i omvärldsbevakningen kommer
kraven på hur vi är organiserade och på vilket sätt våra tjänster är tillgängliga över tid
att öka.
Behovet av att komma in tidigt i samhällsbyggnadsprocessen innebär att vi behöver ha
lånsiktliga planer för framtida idrottsanläggningar som är yteffektiva och motsvarar
stadens behov, vilket ställer höga krav på omvärldsbevakning. Av det skälet krävs ett
större nätverksbyggande även utanför stadens organisation.
De utmaningar föreningslivet står inför kan innebära andra arbetssätt där
digitaliseringsutvecklingen är en framgångsfaktor. Digitaliseringen kommer sannolikt
innebära att andra tjänsteområden uppstår som våra målgrupper förväntas kunna nyttja
vilket kan påverka vårt traditionella utbud.
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 kvalitén till våra målgrupper och ha en större
beredskap för att möta förändrade behov på vårt tjänsteutbud.

11

3 Grunduppdraget
Idrotts- och föreningsnämndens grunduppdrag
Idrotts- och föreningsnämndens uppdrag är att främja folkhälsa och göra det möjligt för
stadens invånare att idrotta och ha en aktiv fritid. Nämnden ansvarar för de flesta av
stadens lokaler för idrott, motion och bad. Det handlar både om att driva dem, bygga
nytt och hyra ut till föreningar, enskilda och arrangemang. Det är också nämnden som
beslutar om hyrorna och avgifterna 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. Även studieförbunden får bidrag av nämnden.
Utöver detta är nämnden också tillstånds-, registrerings- och tillsynsmyndighet för
lokala lotterier.
Vision
Visionen beskriver den bild som vi ständigt strävar mot - en önskad idealsituation som
vi ständigt vill uppnå.
Förvaltningens vision är:
•
•
•
•

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.
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Verksamhetsidé
Verksamhetsidén är en övergripande beskrivning av vad förvaltningens verksamhet
syftar till och hur organisationen vill att den ska uppfattas av göteborgarna.
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.

Nämndens fem huvudprocesser
Göteborgs utveckling mot 2035 innebär stora utmaningar inom nämndens
verksamhetsansvar. Nämndens fem olika huvudprocesser som ska verka för nämndens
måluppfyllnad är:
•
•
•
•
•

Folkhälsa
Långsiktigt tillgodose behoven av anläggningar
Föreningsstöd
Utforma och bygga anläggningar
Tillhandahålla väl fungerande anläggningar

Uppföljning av grunduppdrag
Huvudprocesserna kommer att följas upp och analyseras genom löpande dialog
(controllermöten) under verksamhetsåret mellan förvaltningsdirektör och ansvariga
chefer för huvudprocesser. 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.
3.1 Folkhälsa
Allmänt om huvudprocessen
Av nämndens reglemente framgår att nämndens ändamål är att genom sin verksamhet
skapa goda förutsättningar för att:
•
•
•

kunna idrotta
ha en aktiv fritid
främja folkhälsa.
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Förvaltningens arbete präglas därför av ett tydligt folkhälsoperspektiv. Våra
verksamheter skapar förutsättningar för en innehållsrik och aktiv fritid samt bidrar till
att göra Göteborg till en trivsam stad att verka och leva i.

Väsentliga aktiviteter och händelser
Under 2018 har förvaltningen, efter uppdrag från kommunfullmäktige och nämnd,
genomfört ett utredningsuppdrag om hur staden tillsammans med föreningslivet kan
skapa bättre möjligheter till en meningsfull fritid för ungdomar i områden där
föreningsdeltagandet är lågt. På idrotts- och föreningsnämndens initiativ har
utredningen vidgats till att inkludera flickors lägre deltagande i föreningslivet i hela
staden. Utredningen har genomförts i nära samverkan med berörda
stadsdelsförvaltningar, social resursförvaltning samt föreningsliv. Resultat inklusive
förslag till åtgärder kommer att presenteras för idrotts- och föreningsnämnden i januari
2019.
Utvecklingsfrågor på längre sikt
Parallellt med kommunfullmäktiges uppdrag om Meningsfull fritid enligt ovan, har
förvaltningen också påbörjat ett arbete med målgruppsanalys för att på sikt kunna bli
bättre på att nå inaktiva grupper med våra insatser. Detta utvecklingsarbete kommer att
fortsätta under 2019.
Under våren 2019 återinviger vi Hammarbadet efter en omfattande renovering. För
badverksamheten kommer fokus vara simundervisning och föreningsliv. För
gymverksamheten blir målet att nå nya målgrupper. Vi planerar särskilda satsningar för
kvinnor och tjejer i tonåren. Samarbete ska ske med stadsdelen och eventuellt övriga
aktörer som antingen har verksamhet, målgrupper eller bäring på verksamheten ur ett
folkhälsoperspektiv.
Vårt samarbete med Närhälsan och arbetet med fysisk aktivitet på recept (FaR)
fortsätter och utvecklas för att kunna ta emot fler människor på våra anläggningar. Fler
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förskrivningar av motion på recept kräver en utveckling av vårt utbud inom såväl
gruppträning som gymverksamhet för att passa målgruppen.

3.2 Långsiktigt tillgodose behoven av anläggningar
Allmänt om huvudprocessen
Av nämndens reglemente framgår att nämnden ansvarar såväl för nybyggnad som
långsiktig utveckling av idrotts- och motionsanläggningar i staden. Vidare framgår att
”nämnden ska för sin verksamhets lokalbehov inordnas i stadens samlade
lokalplanering och investeringsplanering”.
I takt med att konkurrensen om såväl mark som planresurser successivt ökat har behovet
av samverkan och samordning blivit allt mer påtaglig. Förvaltningens samverkan med
stadsledningskontorets lokalsekretariat har utvecklats väsentligt under senare tid. Även
vår samverkan direkt med fastighetskontoret, stadsbyggnadskontoret, park- och
naturförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna har fördjupats och arbetet med att
utveckla samverkan ytterligare fortsätter under 2019.
I arbetet med att långsiktigt tillgodose och planera anläggningar krävs insatser på flera
nivåer. Förvaltningsinternt säkerställer vi att olika kompetenser kopplas in och att
arbetsprocessen utvecklas.
Väsentliga aktiviteter och händelser
För att få ett brukarperspektiv genomför förvaltningen medborgarundersökningar och
samlar in synpunkter från föreningslivet. För att lära av andra bevakar förvaltningen hur
man arbetar och vad man bygger i andra kommuner och ibland även i andra länder.
Utvecklingsfrågor på längre sikt
Som stöd för stadens kontinuerliga stadsplanering och investeringsplanering behövs en
långsiktig målbild för tillgången på idrotts- och motionsanläggningar. Som svar på ett
uppdrag från KF levererade idrotts- och föreningsnämnden, i oktober 2016, ett förslag
till en sådan målbild avseende sim- och badanläggningar fram till år 2035. Målbilden är
inte fastställd men fyller likväl en viktig funktion. Under 2019 är det förvaltningens
ambition att ta fram motsvarande underlag avseende isanläggningar, idrottshallar och
bollplaner.
3.3 Föreningsstöd
Allmänt om huvudprocessen
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. Genom att stödja föreningslivet med konsultation, ekonomiskt stöd
och lokalservice skapar vi en stabil plattform för föreningslivet.
Målsättningen är ett brett, rikt och tillgängligt föreningsliv som stärker folkhälsan.
Genom att tillgängliggöra lokaler och bidra till ett hållbart föreningsliv stärks det
demokratiska samhället och skillnader i hälsa och livsvillkor minskar. Genom
aktiviteter som skapar möten ökar sammanhållningen i staden och förutsättningar för ett
mer jämlikt Göteborg ökar. Särskilda perspektiv ska beaktas, så som
diskrimineringsgrunder och barnkonventionen.
Genom föreningsstöd skapas förutsättningar för ökad livskvalitet i form av en aktiv
fritid efter var och ens förutsättningar med speciellt fokus på barn, unga och äldre.
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Stöden delas in i:
•

•
•
•

•
•
•

Konsultation, stöd och utbildning för att skapa goda förutsättningar för
föreningar att utvecklas, söka rätt stöd och lokaler samt verka utifrån Göteborgs
Stads riktlinjer för föreningsbidrag. Likvärdigheten ökar om riktat stöd ges till
de som har störst behov.
Bokning som innefattar korttidsuthyrning av hallar, planer och samlings- och
aktivitetslokaler till föreningsliv, privatpersoner och företag. Säsongsuthyrning
av hallar, planer och badanläggningar till föreningsliv.
Evenemang som bland annat innefattar arbetet med cuper, övernattningar i
exempelvis skollokaler samt andra typer av uthyrning av ytor för evenemang.
Lokalförmedling har i uppdrag att stödja föreningslivet att hitta lokaler att hyra
på lång tid. Lokalerna som förmedlas är förvaltningars, bolags eller föreningars.
Ökad samverkan med grundskoleförvaltningen och stadsdelarna samt
lokalförvaltningen avser säkerställa att fler lokaler tillgängliggörs som
aktivitetslokaler kvällstid.
Föreningsbidrag. Olika former av ekonomiskt stöd som tex aktivitetsstöd,
lokalbidrag, utbildningsbidrag, investeringsbidrag, särskilt driftbidrag.
Lotteritillstånd. Tillståndsgivning till lotteriverksamhet i föreningslivet.
Borgenärsåtagande Föreningsstöd handlägger borgenärsåtagande för
föreningar lokalinvesteringar.
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Väsentliga aktiviteter och händelser
Under 2019 är en av de stora utvecklingsfrågorna att förbereda för ett nytt
verksamhetssystem. Under året ska det nya systemet upphandlas. Fortsatt arbete med
processkartläggning och framtidsspaning kring digitaliseringsmöjligheter. Det är viktigt
att föra en fördjupad dialog med föreningslivet och andra berörda förvaltningar för att
nå bästa resultat. Målsättningen är att digitalisering kan frigöra resurser till mer
konsultation och föreningsbesök, dessvärre verkar inte systemet vara på plats förrän
2020.
Eventverksamheten kommer att stärkas genom särskilda satsningar på att lyfta fram och
kommunicera eventytor. Fortsatt arbete med att stärka samverkan runt cuper och
övernattning i staden. Kvibergs Park har utvecklats och planerade etableringar av
offentlig toalett, hybridgräsplan och hinderbana kommer öka attraktiviteten för fler
målgrupper men även för evenemang.
Målsättning om likvärdiga förutsättningar, ökad folkhälsa, jämställd resursfördelning
och ökad tillgänglighet ska omhändertas i arbetet med att utveckla och förändra
föreningsstödet. Stadengemensamma riktlinjer och processer stärker samverkan och
ökar det samlade stödet till föreningsliv och civilsamhälle. Förberedelser för nya
gemensamma stödprocesser kan under 2019 skapa en större helhetssyn och här kommer
förvaltningen ta en aktiv roll.
Utbildningsinsatser för att stärka kunskapen kring tillgänglighet, HBTQ,
våldsbejakande extremism och arbete mot sexuella övergrepp behöver stärkas och
insatser öka.
Utvecklingsfrågor på längre sikt
Förvaltningen har en utmaning i att utveckla föreningsstödet och stärka föreningslivets
förutsättningar i ett växande Göteborg. Nya förutsättningar och helt nya
bostadsområden tar form samtidigt som det finns stora behov kvar i gamla områden.
Det är viktigt att motverka ohälsa i primärområden med höga ohälsotal men även
former som skapar möjlighet till en aktiv fritid i nybyggda områden. Föreningsstödet
behöver utformas så att rätt behov tillgodoses.
Föreningsstödet behöver ses över för att möta nya sätt att organisera sig.
Spontanidrottsplatser utomhus behöver kompletteras med ökad flexibilitet för
spontanorganisering inomhus. Skolans aktivitetslokaler behöver göras tillgängliga
genom bland annat nya gemensamma larm-/ passersystem. Byggprocesser behöver
utvecklas så att flexiblare användning blir möjlig.
Samverkan kring föreningar eller medborgarinitiativ som stödjer visionen "vi gör
Göteborg friskare" behöver utvecklas så att helhetsperspektivet kring idéer kan ges stöd
oavsett stadens organisatoriska uppdragsindelning. Samsyn och gemensamma
stödinsatser behöver utvecklas samtidigt som administration behöver minskas.
Det nya nationella verksamhetssystemet är byggt utifrån "öppen data" vilket innebär att
aktörer ska kunna bygga appar och utveckla tjänster gentemot föreningsliv och
medborgare på eget initiativ. Det ställer högre krav på att förvaltningens data är
kvalitetssäkrad och jämförbar. Fokus på uppföljning och kvalitetssäkring behöver ökas.
För att nå ut brett till alla barn och unga behöver informationskanaler stärkas i
samverkan med förskole- och grundskoleförvaltningarna.
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3.4 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
- Upplåtelse av egna och inhyrda anläggningar inklusive samlingslokaler till nämnder,
föreningsliv och enskilda.
Viktiga målvärden är att upprätta långsiktiga underhålls och reinvesteringsplaner likväl
som att öka genomförande graden i investeringsbudgeten. Planera för att optimera
stängningar där så är möjligt utifrån ett såväl tekniskt som brukarperspektiv.

Väsentliga aktiviteter och händelser
Flertalet nybyggnader är beroende av ny detaljplan. Flertalet detaljplaner är kraftigt
försenade vilket innebär att förvaltningen inte har kunnat påbörja de av KF beslutade
investeringarna inom planperioden. Det resulterar i att ersättning för äldre uttjänta
anläggningar inte kommer till stånd vilket kan medföra haverier och oplanerade
stängningar. För att möta stadens befolkningstillväxt krävs även utökning av
anläggningar vilket inte heller kan genomföras enligt tidplan.
Alla enkelt avhjälpta hinder i våra anläggningar har enligt stadens beslut avlägsnats och
arbetet är färdigställt under 2018. Fortsatt kommer det att uppstå hinder som kan
förbättras och förvaltningen ska fortsatt kompetensutvecklas i frågor som rör
tillgänglighet.
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Social hänsyn, genomföra upphandling med social hänsyn vid nybyggnad. Vid den
planerade nybyggnaden av motionsanläggning i Vättlefjäll kommer upphandling med
social hänsyn att genomföras under 2019.
Detta görs till exempel med att HBTQ-certifiera, anpassa anläggningar vid nybyggnad
för att möta behov där så är möjligt i kombination med bemötande i den dagliga
verksamheten.
Utvecklingsfrågor på längre sikt
I samråd med verksamheten och föreningsstöd ska förvaltningen anpassa och förbättra
våra anläggningar för att fungera väl för våra brukare i en framtid där bland annat
digitaliseringen ger nya förutsättningar.

3.5 Tillhandahålla väl fungerande anläggningar

Allmänt om huvudprocessen
Ett av förvaltningens grunduppdrag är att tillhandahålla väl fungerade och
ändamålsenliga anläggningar. Målet är att skapa goda förutsättningar för stadens
invånare att kunna ha en aktiv fritid. Den verksamhet som vi bedriver är styrd av
grunduppdraget samt politiska mål och uppdrag och är därmed föränderlig.
Verksamheterna utvecklas genom förvaltningens egna initiativ kopplat till besökarnas
behov och med en medvetenhet om de ständiga förändringar som sker i våra
närområden och i vår omvärld. Utgångspunkten ska alltid vara att utbudet på
anläggningarna ska bidra till att öka och förbättra folkhälsan,
Den aktiva fritiden ser olika ut för olika människor. och våra olika besökare har skilda
förväntningar och krav beroende på behov. En del är organiserade i föreningslivet och
besöker till exempel förvaltningens fotbollsplaner, isytor, gym eller sporthallar ofta och
regelbundet. Andra är sporadiska besökare, kanske en familj som besöker en av våra
simhallar någon gång då och då, eller en skolungdom som deltar i en prova-på-aktivitet
under ett lov.
Alla besökare ska känna sig välkomna och inkluderade.
Väsentliga aktiviteter och händelser
Förvaltningen växer och utvecklas
Förvaltningen har under 2018 vuxit väsentligt då vi har tagit över driften av flera
befintliga anläggningar: Frölundabadet, Geråshallen, Tuve ishall, Skatåsplan samt
Härlanda Park. I slutet av 2018 invigdes även den nya Lundenhallen och i början av
2019 öppnar Hammarbadet. Vi förväntar oss att denna utveckling fortsätter under
kommande år och under 2018 har vi beslutat om en organisationsförändring för att
kunna hantera de utmaningar som det innebär att växa.
Staden växer och utvecklas
Göteborg förändras i snabb takt. I och med att invånare förändrar sina resvanor kan det
innebära att man också anpassar sin fritid. Vi behöver vara medvetna om detta och ha
ett flexibelt tänk när det gäller de motionskort vi erbjuder, de öppettider vi planerar för
och de förändringar i besök som det kan innebära. En konsekvens kan bli att man
undviker att resa i vissa delar av staden under vissa tider på dygnet och våra besöksantal
kan variera som en effekt av detta.
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Utmaningar - gamla anläggningar
Förvaltningen sköter driften på anläggningar av olika kvalitet, vissa hypermoderna,
andra i mycket dåligt skick. Därför varierar kvaliteten och som besökare kan det vara
svårt att förstå att besöket kostar samma oavsett om man besöker en mycket sliten
sporthall eller en nybyggd sporthall. Gamla anläggningar innebär fler oplanerade
driftstopp vilket påverkar våra besökare negativt samt kan innebära stora kostnader och
konsekvenser för förvaltningen.

Utvecklingsfrågor på längre sikt
Trygga anläggningar och miljöer
En prioriterad fråga för förvaltningen är att våra
anläggningar ska vara trygga för både besökare och
medarbetare och flera åtgärder har tagits under se
senaste åren för att förbättra tryggheten. Under 2019
behöver vi ta ytterligare kliv framåt och ännu mer
strukturerat samarbeta med övriga aktörer i staden
för att nå vårt gemensamma mål att erbjuda trygga
anläggningar för alla som vistas och arbetar på våra
anläggningar.
Fokus på våra kunder och verksamhetsutveckling
Interna organisationsförändring skapar möjligheter
för att öka fokus på kvalitetsarbete och ständiga
förbättringar inom verksamheterna. För att ta tillvara
våra kunders önskemål och synpunkter på ett bättre
sätt kommer förvaltningen under 2019 att ha ett
större fokus på att fråga våra besökare om deras upplevelse i våra anläggningar och
resultaten kommer att analyseras och användas i den interna verksamhetsutvecklingen.
Vi kommer också att utveckla arbetet med nyckeltal för att få bättre underlag till
utveckling som kommer kunden till nytta.
Kompetensförsörjning och hälsosamma schema
Under 2019 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 också skapa strategier för hur vi ska förhålla oss till bemanningen inom våra
olika verksamheter så att vi kan 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, men 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.
Miljön - vårt gemensamma ansvar
Förvaltningen ska arbeta aktivt för att minska negativ miljöpåverkan. Under 2019
fortsätter arbetet med att minska spridningen av mikroplatser på våra konstgräsplaner
med gummigranulat. Miljödiplomeringen av våra anläggningar tog fart under 2018 och
ambitionen är att fortsätta i samma takt under 2019.
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4 Nämndens uppdrag
Kommunfullmäktige fattade beslut om budget för staden (2018-11-22). I budgetbeslutet
riktas ett antal uppdrag till Idrotts- och föreningsnämnden. Förvaltningen kommer att
återkomma till den nya nämnden om hur de politiska uppdragen ska omhändertas samt
när de ska återrapporteras.

Uppdrag

Kommer från

Stadens nämnder och bolag ges i uppdrag att erbjuda praktikplatser och
olika former av sommarjobb till unga

Kommunfullmäktige

Idrotts- och föreningsnämnden, i samverkan med stadsdelsnämnderna, ges i
uppdrag att genomföra en utredning med fokus på hur barn och unga med
funktionsnedsättning kan motiveras till ökad aktivitet

Kommunfullmäktige

Idrotts- och föreningsnämnden ges i uppdrag tillsammans med berörda
nämnder att samordna möjligheten för idrottsföreningar att informera om sin
verksamhet på stadens skolor

Kommunfullmäktige

Idrotts- och föreningsnämnden ges i uppdrag att avveckla det
socioekonomiska differentierade aktivitetsbidraget

Kommunfullmäktige

Idrotts- och föreningsnämnden ges i uppdrag att säkerställa att alla
föreningar ges rätt till föreningsstöd för de delar av sin verksamhet som är
icke-konfessionell och som inte omfattar religionsutövning

Kommunfullmäktige

Idrotts- och föreningsnämnden ges i uppdrag att snarast upphandla
undervisningsstöd till den avgiftsfria simundervisningen enligt LOU

Kommunfullmäktige

Idrotts- och föreningsnämnden ges i uppdrag att i samråd med föreningar ta
fram en utbildning för ledare inom civilsamhället i arbete mot sexuella
övergrepp

Kommunfullmäktige
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5 Resursfördelning
5.1 Effektiv resursanvändning (förändringsfaktorn)
I budget 2019 är förändringsfaktorn 1,5%, vilket i budget 2019 är angivet till drygt 7
miljoner kronor. Förvaltningen har fördelat detta krav inom den totala organisationen.
Åtgärderna kommer att omfatta ett stort spektrum av olika saker inom hela
förvaltningen. Utgångspunkten är att åtgärderna inte får verksamhetskonsekvenser eller
konsekvenser för kund.
Åtgärderna kommer bland annat att omfatta: restriktivitet med vikarier,
energibesparingar, översyn av konsultkostnader och översyn av olika typer av avtal med
stadenexterna parter.
5.2 Driftbudget
Budget nämndbidrag
I den förvaltningsinterna budgeten fördelas kommunbidraget i form av nämndbidrag.
Det vill säga budgeterade nettokostnad till förvaltningens avdelningar och enheter.
Nämndbidraget motsvarar det kommunbidrag som redovisas i kapitel 2.3.
Samtidigt beslutade nämnden 27 november 2018 att göra en framställan till
kommunstyrelsen om att få använda eget kapital omfattande 2,1 miljoner kronor, se
kapitel 2.3. Om nämndens framställan beviljas, budgeteras ett underskott på 2,1
miljoner kronor. Det innebär att nettokostnadsbudgeten överstiger kommunbidraget
med motsvarande belopp och att det egna kapitalet minskas i samma omfattning.
Om inte nämndens framställan beviljas, får en omprioritering i budgeten ske eftersom
en stor del av kostnaderna i huvudsak fasta och oundvikliga.
Under 2019 fick förvaltningen en ny verksamhet, Hammarbadet. Nya verksamheter som
startats under 2018 får helårseffekter. Medel för detta är fördelat inom förvaltningen.
Förvaltningen har gjort framställan till kommunstyrelsen angående kompensation för
dessa merkostnader.
Vad gäller stats- och kommunbidrag till simskolan, hänvisas till förklaring i Kapitel 2.3.
Det så kallade indexet som är en utökning av kommunbidrag som avser lönekostnader
och intäkts-/kostnadsökningar i övrigt, är avsatt för beräknade löneökningar samt
kostnadsökningar.
Någon uppräkning av avgifts-/taxebudgeten har inte skett för 2018 vilket har resulterat i
ett underskott under 2018. I budget 2019 kommer vissa delar att höjas, se bilaga 2 Taxor
2019 och bilaga 3 Priser 2019. När det gäller föreningsbidragen har medel för
kostnadsökningar fördelats motsvarande 2%, övriga kostnader inom förvaltningen med
1%. En del av indexmedlen (0,7 miljoner kronor) har också använt för att minska
intäktskraven så att intäkts-/taxebudgeten bör vara i balans vid årsskiftet.
I övrigt innehåller budget 2019 minskade kommunbidrag avseende verksamheter/
budgetposter som förutsätts utgå. Det är bland annat socioekonomiskt aktivitetsbidrag
och Vision Kviberg – se kapitel 4 Nämndens uppdrag. Dessa avdragsposter har
reducerat respektive avdelning-/enhets budget.
Vid ingången till 2019 finns ofördelade medel budgeterade inom
förvaltningsgemensamt, det är följande, i miljoner kronor: statsbidrag simskola (-15,5),
löneavtal (3,5), eget kapital användning (-2,1), förväntade kommunbidragsutökningar
(5,0) och reserv (3,0). I takt med att löneavtalen för 2019 blir klara kommer
budgetposten avseende löneavtal att fördelas till avdelningarna.
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Reserven avser främst olika typer av riskfaktorer. Vi har stadenexterna, som till
exempel övertagande av föreningsanläggningar och olika typer av oförutsedda
händelser. I budgeten finns också vid inledningen av 2019 stadeninterna risker i form av
förväntade kommunbidrag respektive förväntat beslut om användning av eget kapital.
I riskanalysen av budget 2019 i ekonomiskt perspektiv skall också det egna kapitalet
beaktas. Storleken på det är bedömd med utgångspunkt från eventuella oförutsedda
händelser. Reserven omfattar endast drygt 10% av den totalt bedömda risken om 25
miljoner kronor som också varit storleken på det egna kapitalet under 2018.

5.3 Kontant föreningsstöd

Bidrag

Budget 2019

Prognos 2018

Budget 2018

Utfall 2017

Aktivitetsbidrag 1)

21 400

19 500

22 000

18 952

Lokalbidrag 1)

23 000

20 000

27 000

23 266

Utbildningsbidrag 1)

1 000

500

400

267

Särskilt drifts- och
verksamhetsbidrag 2)

22 200

22 800

23 900

23 000

Investeringsbidrag 2)

9 000

8 000

6 000

3 877

Utvecklingsbidrag 2)

5 500

1 900

2 000

1 402

Startbidrag 1)

100

50

200

92

Mentorsbidrag 1)

1 300

1 300

1 400

1 120

Ökad bidragsram

10 000*

Extra utbetalningar
2018

6 800

Socialekonomiskt
differensieringsbidrag

0

5000

5000

2182

Summa

93 500

85 850

87 900

74 158

1) Generella bidrag 2) Selektiva bidrag *Ökad bidragsram som återstår att rikta till
bidragsform.
Kommentarer större förändringar
Lokalbidrag
Ökning gentemot förväntat utfall 2018 på grund av förslag om att från och med 2019
införa ett fribelopp på 40 000 kr för intäkter som en förening kan ha för lokalhyra utan
att avdrag görs på lokalbidraget från förvaltningen. Detta innebär ca 2 miljoner i ökat
lokalbidrag. Ökar måluppfyllelse i Lokalförmedlingsuppdrag genom ökat incitament för
samutnyttjande genom att tillgängliggöra/uthyrning av egna föreningslokaler.
Utvecklingsbidrag
Utrymme ökas för särskilda satsningar för en rik fritid utifrån prioriterade målgrupper,
jämställdhet och utveckling som syftar till att rekrytera nya medlemmar och ledare
bland nysvenskar. Ökar möjligheterna att ge stöd där det finns en styrkt efterfrågan och
där ansökan stödjer prioriterade utvecklingsområden.
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Särskilt drifts- och verksamhetsbidrag
Sänkning gentemot budget 2018 beror bland annat på att tidigare bidrag till Tuve ishall
om 1075 tkr omfördelats till driftbudget inom avdelning Anläggning på grund av
övertagande av anläggningen.
Investeringsbidraget
Förvaltningen har sedan länge konstaterat att de idrotter som kommunen inte bygger
anläggningar till tenderar att ges sämre förutsättningar än de idrotter som kan bedriva
sin verksamhet i kommunala anläggningar. Nuvarande regler gör ingen skillnad på
ansökningar som avser en fotbollsförenings egna klubbstuga respektive en
kampsportförenings verksamhetslokaler. Förvaltningen menar att investeringsbidrag till
anläggningar som är nödvändiga för verksamheten, och där kommunen inte erbjuder
subventionerade alternativ, bör vara generösare än motsvarande bidrag till
klubbstugor/motsvarande. För att detta ska vara genomförbart och ha någon effekt krävs
både utökning och regelförändring. En utökning med 3 miljoner kronor är inarbetad i
detta budgetförslag. Förvaltningen avser att återkomma med förslag till
regelförändringar så att dessa kan genomföras under 2019 eller senast från 2020.
Socioekonomiskt differensieringsbidrag
Utgår, vilket minskar budgeten med 5 mkr

5.4 Investeringsbudget
5.4.1

Nyinvesteringar

Kommunfullmäktige beslutade den 22 november 2018 om investeringsbudgeten för
perioden 2016–2019 enligt förslag från Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och
Kristdemokraterna. Det totala investeringsutrymmet uppgick till 586 miljoner kronor.
Kommunfullmäktiges budgetbeslut byggde på det material som nämnden lämnade ifrån
sig i november 2017. Under 2018 har det inträffat en del händelser kring de olika
projekten som gör att vi nu behöver sänka det totala investeringsutrymmet för
planperioden 2016–2019 till 535 miljoner kronor. De investeringsområden där
förvaltningen i skrivande stund ser behov av justeringar är:
•
•
•
•
•
•

Omklädningsbyggnader: - 14 miljoner kronor. Beror på senareläggning av
projekt.
Idrottshallar: + 11,1 miljoner kronor. Beror på att Lundenhallen blev dyrare än
förväntat.
Sim- och badanläggningar: - 7,9 miljoner kronor. Beror på senareläggning av
ersättning för Askims simhall samt ny simhall i Kortedala/Bergsjön.
Friidrottsanläggning på Hisingen: - 35 miljoner kronor. Beror på senareläggning.
Fotboll: + 4,6 miljoner kronor. Beror på att vissa konstgräsetableringar blir
dyrare än förväntat.
Övertagna föreningsanläggningar + 3,5 miljoner kronor. Beror på att Tuve ishall
sedan 2018-07-01 drivs av idrotts- och föreningsnämnden.

För investeringsområdet Idrottsområden har vi fått 13 miljoner kronor mer än vad vi
begärt. I nuläget vet vi inte exakt vad dessa investeringsmedel är avsatta för. I början av
2019, i samband med årsrapporten, kommer förvaltningen att göra en ny prognos för
planperioden 2016–2019.
24

Nämnden har möjligheten att flytta angivna belopp mellan åren inom ramperioden. I
tabellen nedan framgår vilka investeringar som förvaltningen förväntas göra under 2019
samt en kortare beskrivning.
Investeringsunderlag 2016–2019
Investeringsområde

Beslutad budget
enligt KF 181122
(Mkr)

Prognos utgifter för
2016–2019 (Mkr)

Prognos utgifter för
2019 (Mkr)

Reinvesteringar

104

103,9

39,8

Omklädningsbyggnader

19

5,0

3,5

Markanläggningar

17

17,5

8,3

Idrottshallar

83

94,1

5,8

Isanläggningar

69

68,8

13,4

Sim- och badanläggningar

59

51,1

11,0

Friidrottsanläggningar

41

6,0

5,5

Fotboll

51

55,6

37,9

Idrottsområden

113

100,4

72,8

Övrig stadsutveckling

23

22,7

22,7

Övertagna
föreningsanläggningar

7

10,2

0

Totalt

586

535,3

220,7

De projekt som berör 2019 kan delas in i nybyggnad, upprustning och reinvestering.
Nybyggnad
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nya konstgräsplaner i Bjurslätt, Kviberg, Lillhagsparken samt Blidvädersgatan
Nytt hybridgräs och kompletteringar för andra idrotter på Kviberg 6
Påbörja projektering av ny friidrottsanläggning på Hisingen
Ny motionsanläggning i Vättlefjäll
Påbörja projektering av ny idrottshall i Masthugget
Påbörja projektering för ny simhall i Kortedala/Bergsjön eller ersättning för
Askims simhall
Påbörja projektering för ny ishall i Kvibergs Park som på sikt ska ersätta Isdala
ishall.
Ny hinderbana på Kviberg
Nya toaletter på idrottsområden

Upprustning
•
•
•
•
•

Fortsatt upprustning av Lundbybadets bassänger
Fortsatt upprustning av Askims ishall
Byte av konstgräsbyte på Backavallen, Guldhedsplan och Överåsvallen.
Slottsskogsvallen inför 2021, ombyggnad av entréområdet
Kvibergs Park, ny skyltning

Reinvestering
Se kapitel 5.4.2.
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5.4.2

Reinvesteringar

Utrymmet för reinvesteringar i nuvarande plan är 39,8 miljoner kronor för 2019.
Reinvesteringsutrymmet för nämndens egna anläggningar bestäms av de medel som
frigörs när gamla anläggningar skrivs av. Investeringar i park- och naturförvaltningens
befintliga byggnader finansieras via hyresavtal som bygger på självkostnadsprincipen. I
båda fallen krävs att investeringarna ryms inom den investeringsram som
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige beslutat om för idrotts- och föreningsnämnden.
Förvaltningen sammanställer vilka åtgärder som behövs. Dessa kostnadsberäknas och
prioriteras enligt fastlagd strategi. Det finns inga vattentäta skott mellan periodiskt
underhåll och reinvesteringsverksamhet (åtgärder för att säkerställa byggnaders värde).
Principer för komponentavskrivning påverkar ytterligare kategorisering av åtgärder
inom underhåll och reinvesteringar.
Nedan beskrivs de olika typerna av reinvesteringar som förvaltningen gör.
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.
Ökad tillgänglighet/mångfald
Förvaltningens anläggningar är till för alla. Därför ska alla ges möjlighet att besöka och
använda dem. För att förbättra tillgängligheten görs många små insatser, framför allt på
de mest publika anläggningarna. Enkelt avhjälpta hinder är färdigställt på samtliga
anläggningar under 2018. Arbetet med tillgänglighet fortgår framgent.
Byte av belysningsanläggningar, larmteknik samt va-anläggningar
Förvaltningens installationer åldras och behoven av att byta belysningsanläggningar, vaoch larmanläggningar ökar.
Byte av låssystem
De flesta av våra anläggningar har äldre låssystem som nått sin livslängd. Byte till ett
gemensamt digitalt låssystem underlättar fortsatt drift.
Verksamhetsändringar
Flera av förvaltningens anläggningar ändrar verksamhet och anpassar den efter
göteborgarnas behov till exempel från friidrottshall till cricket
Tillkommande anläggningar
Övertagande av föreningsanläggningar kräver anpassning för att göra dem bokningsbara
för fler föreningar.
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Anpassning av lokaler avdelning anläggning
Utifrån myndighetskrav och arbetsmiljölagen anpassa lokaler där egen personal vistas
och utför sina arbetsuppgifter.
Skyltar
Modernisering av gamla och uppsättning av nya skyltar enligt stadens skyltpolicy.
Upprustning och utveckling av sim- och idrottsanläggningar
Flera av förvaltningens idrottsplatser och anläggningar behöver rustas upp och förnyas.
Utvändigt handlar det exempelvis om fasadarbeten, stängsel och fönsterbyte. Invändigt
behöver lokalerna rustas upp och anpassas när det gäller exempelvis golv, dörrar och
låssystem.
Upprustning som en del av förvaltaransvaret
Idrotts- och föreningsförvaltningen har förvaltaransvaret för flera byggnader som parkoch naturförvaltningen hyr. Projekten omfattar upprustning och kompletteringar av
dessa byggnader samt även byggnader på friluftsbaden.
Åtgärder fördelas inom de olika områdena under hösten 2019.
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Reglerna för föreningsbidrag anger vilka villkor som gäller för olika typer
av föreningsbidrag och vilka krav en förening måste uppfylla för att kunna
söka ett bidrag. Det är idrotts- och föreningsnämnden som beslutar om
reglerna i samband med beslut om budget varje år.

Grundläggande krav för alla bidragstyper
Alla ideella föreningar och organisationer ska uppfylla ett antal
grundläggande krav för att kunna få föreningsbidrag av idrotts- och
föreningsförvaltningen.

Föreningen/organisationen ska
• uppfylla de krav som beskrivs i Göteborgs Stads riktlinjer för
föreningsbidrag till civilsamhället
• 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
• vara uppbyggd enligt demokratiska principer och öppet ta ställning
för demokratin som samhällssystem
• ha stadgar som godkänts av medlemmar, styrelse som består av
minst tre personer där ordförande och kassör inte kan vara samma
person, samt revisorer
• ha stadgar där det framgår att alla har rätt att bli medlemmar och
delta i verksamheten, om det inte finns sakliga och för kommunen
godtagbara skäl att hindra detta
• ge alla oavsett kön samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter
att dela inflytande och ansvar
• ha ett bank- eller plusgirokonto. Detta krävs för att bidrag ska kunna
betalas ut till föreningen/organisationen
• lämna in fullständiga årsmöteshandlingar från senaste årsmötet, det
vill säga:
o årsmötesprotokoll
o verksamhetsberättelse
o ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning
o revisionsberättelse.
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Föreningen/organisationen får inte
• ha en uppmuntrande attityd till tobak, alkohol eller andra droger.
Alla föreningens bidragsberättigade aktiviteter ska vara i en helt rök
, alkohol- och drogfri miljö
• ha en verksamhet som leder till diskriminering på grund av kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion,
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Bidrag ges inte till
• ekonomiska föreningar, fackliga, andra organisationer och
föreningar vars huvudsakliga syfte är att tillvarata enskilda
medlemmars yrkesmässiga eller ekonomiska intressen
• föreningar anslutna till politiskt parti eller liknande sammanslutning
eller förening som huvudsakligen arbetar för utrikespolitiska mål
• korpföreningar knutna till företag
• kooperativa föreningar
• religiös verksamhet.

Ansökan
I de flesta fall ansöker föreningen/organisationen om bidrag i e-tjänsten
bok.goteborg.se. Vissa bidrag ansöker föreningen/organisationen om med
blankett. Aktuell information om vad som gäller de olika bidragen finns på
bok.goteborg.se.

Kontroll
Idrotts- och föreningsförvaltningen kontrollerar regelbundet
föreningarnas/organisationernas ansökningar. Förening/organisation som
lämnar oriktiga uppgifter kan få avdrag på bidragsbeloppet, bli
återbetalningsskyldig eller helt stängas av från rätten att få bidrag.

Återbetalning
Förening/organisation som inte använt bidraget eller inte använt det på det
sätt som föreningen/organisation angett i ansökan kan bli
återbetalningsskyldig.

Uppföljning
Förening/organisation ska ge idrotts- och föreningsförvaltningen nödvändig
insyn i sådant som berör de bidrag som söks. Till exempel aktiviteter,
verksamhet, eller drift av anläggning. Idrotts- och föreningsförvaltningen

Idrotts- och föreningsförvaltningen
Besök: Nedre Kaserngården 1
Post: Box 114, 401 21 Göteborg

idrottoforening@ioff.goteborg.se
www.goteborg.se

Telefon 031-368 20 00
Telefax 031-368 20 01

har rätt att ta del av underlag för ansökan så som fakturor, kvitton,
arbetsbeskrivningar och liknande.
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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.

Vad krävs för att bli bidragsgodkänd förening?
Föreningen ska
• uppfylla grundläggande krav för alla bidragstyper
• 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.

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

Vad ska föreningen lämna in förutom ansökan?
• föreningens stadgar
• lista med föreningens medlemmar (namn, adress och födelseår)
• protokoll från mötet då föreningen bildades (om föreningen är
nybildad) eller protokoll från senaste årsmötet (om föreningen
funnits i mer än ett år)
• verksamhetsberättelse (om föreningen funnits i mer än ett år).
• ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning (om
föreningen funnits i mer än ett år)
• revisionsberättelse (om föreningen funnits i mer än ett år).
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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.

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.

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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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.

Vad krävs för att få aktivitetsbidrag?
Föreningen måste
• uppfylla idrotts- och föreningsnämndens grundläggande krav för
föreningar som söker bidrag
• vara bidragsgodkänd.

Vilka krav 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 (på sidan Bli
bidragsgodkänd förening kan du läsa vad som räknas som en
bidragsberättigad medlem)
• vara ledarledd. Gruppledaren ska närvara under hela aktiviteten, leda
deltagarna och dokumentera vilka som deltar.
En aktivitet som uppfyller dessa krav kallas för bidragsberättigad aktivitet.

Vilka aktiviteter kan föreningen inte få aktivitetsbidrag för?
• fester
• läxläsning
• firande av högtid
• religiös verksamhet
• nöjeskonsumtion (bio, restaurangbesök och liknande)
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• verksamhet inom skolans regi inklusive deltagarens schemalagda
skoltid
• studiecirklar och SISU:s utbildningstimmar
• öppen verksamhet, vilket innebär att medlemmarna kan komma och
gå när de vill, utan fasta tider.

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: 5,55 kronor per deltagare och sammankomst.
• Pojkar: 5,05 kronor per deltagare och sammankomst.
Vid aktiviteter för barn och unga och personer med funktionsnedsättning
kan föreningen få bidrag för två ledare per aktivitet.
Aktivitetsbidragets storlek för personer som är 65 år eller äldre
• 5,00 kronor per deltagare och sammankomst.
Vid aktiviteter för personer som är 65 år och äldre får föreningen inget
bidrag för ledare.

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 – börjar i januari
Ansökan gäller aktiviteter som föreningen haft under perioden juli till
december föregående år.
Ansökningsperiod 2 – börjar i juli
Ansökan gäller aktiviteter som föreningen haft under perioden januari till
juni.
Ansökningstiden per period är ungefär åtta veckor. Aktuella
ansökningsdatum finns på webbsidan bok.goteborg.se.
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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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Differentieringsbidrag
Differentieringsbidraget ska ge bättre ekonomiska förutsättningar för
bidragsgodkända föreningar som bedriver aktiviteter för personer (barn och
unga 7-25 år) från socioekonomiskt utsatta områden.

Vad krävs för att få differentieringsbidrag?
Bidraget ges till barn- och ungdomsföreningar med bidragsgodkända
medlemmar som bor i utvalda socioekonomiskt utsatta primärområden.
Differentieringsbidraget baseras på de underlag som föreningen redovisar i
ansökan om aktivitetsbidrag.

Hur mycket kan föreningen få i differentieringsbidrag?
Bidraget beräknas per medlem i föreningen som bor i de utvalda
socioekonomiskt utsatta primärområdena. Bidraget kan som mest bli lika
mycket som det aktivitetsbidrag föreningen fått för samma period.

När och hur kan föreningen söka differentieringsbidrag?
Differentieringsbidraget kan inte sökas. Föreningar som har rätt till
differentieringsbidrag får det automatiskt i samband med ansökan av
aktivitetsbidrag - ett bidrag som kan sökas vid två tillfällen per år.
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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.

Vad krävs för att få lokalbidrag?
Föreningen måste
• uppfylla idrotts- och föreningsnämndens grundläggande krav 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.

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.
Vad kan 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.
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Hur mycket kan föreningen få i lokalbidrag?
Hur stort lokalbidraget blir beror på kostnaden för lokalen och hur många
bidragsberättigade medlemmar föreningen har.
• Lokalbidraget baseras på föregående års kostnader 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.
• Bidragets storlek baseras även på antalet bidragsberättigade
medlemmar. Föreningen kan få lokalbidrag för maximalt 65 procent
av sin bidragsgrundande lokalkostnad.
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.

När kan föreningen söka lokalbidrag?
Lokalbidraget kan sökas en gång per år. Ansökningsperioden börjar i januari
och är cirka nio veckor lång. Aktuella ansökningsdatum finns på webbsidan
bok.goteborg.se.
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.

Vad behöver föreningen göra innan ansökan?
Innan föreningen kan söka lokalbidrag måste föreningen
1. göra föreningsredovisning
2. ha sökt aktivitetsbidrag föregående år.
Om det finns särskilda skäl kan en redan bidragsgodkänd förening som
sedan tidigare har studiecirklar i ett studieförbunds regi, efter särskild
prövning, få möjlighet att söka lokalbidrag utan att söka aktivitetsbidrag.
Studiecirklarna ska då redovisas på det sätt som idrotts- och
föreningsförvaltningen anger. Kraven på upplägg och innehåll är desamma
som vid ansökan om aktivitetsbidrag. Kontakta en handläggare på idrottsoch föreningsförvaltningen innan ansökan.
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Vad ska föreningen lämna in förutom ansökan?
Vid ansökan måste föreningen redovisa
o föregående års lokalkostnad
o kopia på hyresfaktura/-avi samt fakturor för andra kostnader
(driftskostnader för lokalen)
o inkomster från uthyrning (uppgift om hyresgäst och intäkt)
o kopia på hyresavtal (vid första ansökningstillfället eller vid
byte av lokal).
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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.

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.

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
• en planeringskonferens per år med syfte att utveckla föreningens
verksamhet. Konferensen ska pågå minst sex timmar.

Vad kan föreningen 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.

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.
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När kan föreningen söka utbildningsbidrag?
Ansökan om utbildningsbidrag görs efter att utbildningen genomförts.
Ansökan ska lämnas in senast två månader efter avslutad utbildning.

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 lämna in underlag med namn på deltagare och
föreningstillhörighet.
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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.

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

Vad kan föreningen/organisationen få utvecklingsbidrag för?
De utvecklingsinsatser som prioriteras ska finnas med som mål i idrotts- och
föreningsnämndens aktuella budget.
Prioriterade målgrupper
Nämnden prioriterar utvecklingsinsatser som riktar sig till och/eller gynnar
någon av de målgrupper som nämns i idrotts- och föreningsnämndens
grundläggande krav för föreningsbidrag eller i nämndens aktuella budget.
• barn och unga i åldern 7-25 år
• personer som är 65 år eller äldre
•

personer med funktionsnedsättning

• flickor/damer
• personer som inte är fysiskt aktiva
• personer som inte är aktiva i en förening.
Prioriterade områden
Nämnden prioriterar insatser som görs i eller riktar sig till personer som bor
Göteborgs socioekonomiskt mest utsatta områden. Nämnden utgår från
Göteborgs Stads senaste Jämlikhetsrapport och de mellanområden som där
pekas ut som prioriterade. Dessa är
• Norra Angered
• Södra Angered
• Bergsjön
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• Västra Biskopsgården
• Nya Frölunda.
Exempel på utvecklingsinsatser
Föreningar och organisationer kan få utvecklingsbidrag för projekt och
insatser som riktar sig till prioriterade målgrupper och områden och
exempelvis handlar om att:
• rekrytera medlemmar
• etablera nya verksamhetsformer, aktiviteter och mötesplatser
• starta ett arbete med jämställdhet och inkludering
• göra idrotts- och föreningslivet tillgängligt och lockande för fler
• uppsökande verksamhet för att bryta social isolering bland äldre,
exempelvis Kunna delta-pengen.

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.

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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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.

Vad krävs för att få investeringsbidrag?
•

Föreningen/organisationen måste uppfylla idrotts- och
föreningsnämndens grundläggande krav 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.

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.
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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.

När kan föreningen inte få investeringsbidrag?
Bidrag ges exempelvis inte till möbler, vitvaror och individuell tävlings- och
träningsutrustning.

När kan föreningen/organisationen söka investeringsbidrag?
Investeringsbidrag kan sökas en gång per. Ansökningsperioden börjar i
januari och är cirka tre månader lång. Aktuella ansökningsdatum finns på
webbsidan bok.goteborg.se.
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Kommunal borgen
Ideella föreningar och organisationer kan söka lånegaranti i form av
kommunal borgen för nybyggnation, ombyggnation eller renovering av egna
eller långtidshyrda anläggningar. En anläggning är till exempel en
klubbstuga, sporthall, fotbollsplan eller teaterlokal.

Vad krävs för att få kommunal borgen?
• Föreningen/organisationen måste uppfylla idrotts- och
föreningsnämndens grundläggande krav för föreningar som söker
bidrag.
• Det ska finnas ett officiellt styrelsebeslut om borgensansökan till
kommunen.
• Borgenslånet ska gälla investering i fast egendom eller fasta
inventarier i egna eller långtidshyrda anläggningar.

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

När kan föreningen/organisationen söka kommunal borgen?
Kommunal borgen kan sökas en gång per. Ansökningsperioden börjar i
januari och är cirka tre månader lång. Aktuella ansökningsdatum finns på
webbsidan bok.goteborg.se.
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Mentorsbidrag
Mentorsbidraget ska uppmuntra ideella organisationer/föreningar att få fram
nya ledare på ett strukturerat sätt.

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

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.

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.

När kan föreningen söka mentorsbidrag?
Mentorsbidraget kan sökas en gång per år, innan mentorsperioden startar.
Ansökningsperioden börjar i januari och är cirka tio månader lång. Aktuella
ansökningsdatum finns på webbsidan bok.goteborg.se.
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Telefax 031-368 20 01

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.

Vad krävs för att få särskilt verksamhetsbidrag?
• Föreningen/organisationen måste uppfylla idrotts- och
föreningsnämndens grundläggande krav för föreningar som söker
bidrag.
•

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

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

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

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 idrottsoch föreningsnämndens budget.

När kan föreningen/organisationen söka särskilt
verksamhetsbidrag?
Särskilt verksamhetsbidrag kan sökas en gång per år. Ansökningsperioden
börjar i juni och är cirka tre månader lång. Aktuella ansökningsdatum finns
på webbsidan bok.goteborg.se.

Idrotts- och föreningsförvaltningen
Besök: Nedre Kaserngården 1
Post: Box 114, 401 21 Göteborg

idrottoforening@ioff.goteborg.se
www.goteborg.se

Telefon 031-368 20 00
Telefax 031-368 20 01

Särskilt driftsbidrag
Särskilt driftsbidrag ska ge ideella organisationer/föreningar en ekonomisk
möjlighet att driva anläggningar inom idrotts- och fritidsområdet.

Vad krävs för att få särskilt driftsbidrag?
• Föreningen/organisationen måste uppfylla idrotts- och
föreningsnämndens grundläggande krav 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 barnoch ungdomsverksamhet. Barn- och ungdomsverksamheten ska
bedrivas i helt rök-, alkohol- och drogfri miljö.
• Flickor och pojkar ska ges lika möjligheter att använda
anläggningen.
• Bokningsbara tider i anläggningen ska i den mån det är möjligt vara
tillgängliga för andra ideella föreningar i Göteborgs kommun.
• Föreningar i Göteborgs kommun ska prioriteras före företag,
privatpersoner samt föreningar från andra kommuner i anläggningen.
• Anläggningens öppettider ska vara jämförbara med öppettiderna för
idrotts- och föreningsförvaltningens anläggningar.
• Anläggningen ska vara energieffektiviserad i den mån som anses
vara rimlig.
• Organisationen/föreningen ska avsätta pengar för framtida planerat
underhåll på anläggningen i den mån som anses vara rimlig.
Vad kan särskilt driftsbidrag inte användas till?
• Kostnader för att bygga en anläggning
• Drift av separata kontors- eller kanslilokaler.
• Drift av anläggningar för enbart elit- och/eller vuxenverksamhet

Idrotts- och föreningsförvaltningen
Besök: Nedre Kaserngården 1
Post: Box 114, 401 21 Göteborg

idrottoforening@ioff.goteborg.se
www.goteborg.se

Telefon 031-368 20 00
Telefax 031-368 20 01

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 idrottsoch föreningsnämndens budget.

När kan föreningen/organisationen söka särskilt
driftsbidrag?
Särskilt driftsbidrag kan sökas en gång per år. Ansökningsperioden börjar i
juni och
är cirka tre månader lång. Aktuella ansökningsdatum finns på webbsidan
bok.goteborg.se.
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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
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 arrangemang
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.

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

Vid cuper och arrangemang utan avtal samt vid fest:
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
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Uthyrningspriser
Sporthallar och gymnastiksalar
Låg

Normal

GR

Större än 600 kvm

104

512

209

Mindre än 600 kvm

90

343

180

Friidrottshallar

104

512

209

Låg

Normal

GR

Ishallar

242

829

485

Isdala lilla

131

411

262

Frölundaborg lilla (OBS! utan omklädning)

145

462

291

Ruddalens isbana, skrinnarhallen
(hyrs endast ut till ungdomsverksamhet)

191

--

383

Ruddalens skrinnarbana

255

1 107

509

Ruddalens bandybana

278

1 276

557

Ishallar - för- och eftersäsong

751

1 294

1 294

Låg

Normal

GR

Vallar (11-spelsplan)

235

1 169

471

Träningsplaner (11-spelsplan)

138

534

276

Träningsplaner (7-spelsplan + halvplan)

72

327

143

Isbanor
Ordinarie säsong

Fotbollsplaner - gräs
1 april - 15 oktober (säsong)

4

Konstgräsplaner
1 januari - 31 mars (vintertaxa) *

Låg

Normal

GR

Bravida Arena och Valhalla IP

716

757

716

11-spelsplan

285

757

571

9-spelsplan

230

616

460

7-spelsplan

175

483

350

Från och med 1 april

Låg

Normal

GR

11-spelsplan

104

648

209

9-spelsplan

90

418

178

7-spelsplan och halvplan

54

366

108

1 januari - 31 mars (vintertaxa)

Låg

Normal

GR

11-spelsplan

232

525

464

7-spelsplan

122

369

243

Låg

Normal

GR

11-spelsplan

49

404

98

7-spelsplan

40

236

80

Grusplaner

Från och med 1 april

Vinterskötsel och prioriterade planer
Information om vinterhållning och vilka planer som prioriteras finns på www.bok.goteborg.se
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Friidrott - utomhus
1 april - 15 oktober

Låg

Normal

GR

Slottsskogsvallen, och Angeredsvallen

196

879

393

Övriga friidrottsanläggningar

121

421

241

Hyra av omklädningsrum

59

202

119

För nationella och internationella tävlingar skrivs särskilt avtal.

Skoltaxa
Friidrottsdagar för skolor

Kronor per timme

Slottsskogsvallen och Angeredsvallen

539

Övriga anläggningar

379

Omklädning för skolor på dagtid i motionscentraler

198

Fotbollsplaner
Konstgräsplaner dagtid klockan 8-17, ordinarie säsong

379

Träningsplaner dagtid klockan 8-17, ordinarie säsong

415

Grusplaner dagtid klockan 8-17, ordinarie säsong

209

Ishallar
Dagtid klockan 8-17, säsong

488

Sporthallar
Dagtid klockan 8-17

379
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Bassänger - hel bassäng
Anläggning

Låg

Normal

GR

SLS

Angered Arena, 25-metersbassäng, 9 banor

868

1 638

1 638

1 392

Angered Arena, hoppbassäng

348

654

654

578

Angered Arena,
undervisningsbassäng/rehab

929

654*/1 093

1 093

929

Askims simhall, 25-metersbassäng

578

1 093

1 093

929

Askims simhall, undervisningsbassäng

348

654

654

578

Frölundabadet, 25-metersbassäng, 8 banor

771

1 457

1 457

1 238

Frölundabadet, undervisningsbassäng

348

654

654

578

Hammarbadet, hel bassäng 17x12 meter

409

767

767

675

Hammarbadet, halv bassäng 17 x 6 meter

205

384

384

338

Kärra simhall, 25-metersbassäng, 6 banor

578

1 093

1 093

929

Kärra simhall, undervisningsbassäng

348

654

654

578

Lilla Amundön, 25-metersbassäng

578

1 093

1093

929

Lundbybadet, 25-metersbassäng, 6 banor

578

1 093

1 093

929

Lundbybadet, 50-metersbassäng, 8 banor

1 156

2 184

2 184

1 857

Lundbybadet, rehabbassäng

929

1 093

1 093

929

Lundbybadet, undervisningsbassäng

348

654

654

578

Styrsöbadet, hel bassäng

464

545

545

464

Låg

Normal

GR

SLS

Angered Arena, 25-metersbassäng

35

219*

69

164

Askims simhall, 25-metersbassäng

35

219*

69

164

Frölundabadet, 25-metersbassäng

35

219*

69

164

Kärra simhall, 25-metersbassäng

35

219*

69

164

Lundbybadet, 25-metersbassäng

35

219*

69

164

Lundbybadet, 50-metersbassäng

51*

439*

102

262

* Endast skolor.

Bassänger - per bana
Anläggning

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 öppetthållande

430 kronor samt ordinarie timhyra

Turnering

Timtaxa + 41 kronor

Transport av mål

1 128 kronor/mål

Bokning för utbildning av ledare och domare

Taxa - låg

Parkering på 11-manna grusplan

2 714 kronor/dag

Cirkus

3 467 kronor/dygn

Hedens arrangemangsyta, per dygn

Låg

Normal

1 185

7 106

Möteslokaler hos Idrott & förening (konferens)
Timhyra

87 kronor

Heldag

563 kronor

Fredag-söndag

1 330 kronor

Ordningsavgifter

Från

Ej borttagen sarg

614 kronor

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

614 kronor

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

512 kronor

Ej bokad match/träning på vall (gräs)

3 683 kronor/gång

Ej bokad match/träning på träningsplan (gräs)

2 558 kronor/gång

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

665 kronor/gång

Vid skadegörelse

Hela skadekostnaden

Ej tillåten skötsel av plan
(till exempel snöröjning av en konstgräsplan av en annan part
än Idrott & förenings driftspersonal)
Vid uppkomna skador tillkommer kostnader för att
återställa planen.
Bokade skötseluppdrag/återställning av plan

3 600 kronor

420 kronor/per maskin
(kostnader för personal, bränsle samt
eventuellt material tillkommer)

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

614 kronor

Larmutryckning

Hela utryckningskostnaden

Hjälp med nyckelhantering av vår jourpersonal

51 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

614 kronor

Gymnastiksal

409 kronor

Gräsplan/ishall/bana

1 125 kronor
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Inkvartering i skolor
Salar (pris per sal)
30 personer

(inklusive vaktmästare)

447 kronor

25 personer

(inklusive vaktmästare)

416 kronor

20 personer

(inklusive vaktmästare)

397 kronor

15 personer

(inklusive vaktmästare)

354 kronor

10 personer

(inklusive vaktmästare)

276 kronor

5 personer

(inklusive vaktmästare)

247 kronor

Gymnastikhall

(inklusive vaktmästare)

708 kronor

Sporthall

(inklusive vaktmästare)

1 299 kronor

Matsal

1 387 kronor

Kök

1 535 kronor

Container

Enligt faktura

Matsalspersonal

Enligt avtal

Städpersonal

Enligt avtal

Städmaterial

14 kronor

Telefon

53 kronor

Skador

Enligt faktura

Falsklarm

Enligt faktura

Hyra av dator

1 023 kronor

Taxefoldern är uppdaterad november 2018
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Bilaga 3 Priser 2019
Priser 2019

Angered
Arena

Lundbybadet

Kärra
simhall

Askims
simhall

Frölunda
badet

Hammar
badet

Skatås

Slottskogs
vallen

Ruddalen

Länsmans
gården

Tuve
vallen

Gerås
hallen

Backavallen

AG=Autogiro, 1/12 av årspriset
Guldkort
Autogiro

338

338

338

338

338

338

338

338

338

338

338

338

338

12 månader

4050

4050

4050

4050

4050

4050

4050

4050

4050

4050

4050

4050

4050

3 månader

1450

1450

1450

1450

1450

1450

1450

1450

1450

1450

1450

1450

1450

10-gångerskort

830

830

830

830

830

Engångsentré

100

100

Silverkort

Angered
Arena

Lundbybadet

Ruddalen

Länsmans
gården

Tuve
vallen

Gerås
hallen

Backavallen

275

260

175

130

130

Kärra
simhall

Askims
simhall

Frölunda
badet

Hammar
badet

Skatås

Autogiro

260

260

260

233

275

Slottskogs
vallen
275

12 månader

3120

3120

3120

2800

3300

3300

3300

3120

2100

1560

1560

3 månader

1250

1250

1250

1120

1300

1300

1300

1250

830

620

620

1 månad

470

470

470

420

10-gångerskort

730

730

730

650

Engångsentré

80

80

80

70

100

100

450

260

260

730

550

410

410

100

100

60

50

50

Dagkort autogiro*

260

260

175

175

157

208

208

208

200

121

108

108

Dagkort 12
månader*
Dagkort 3 månader*

3120

3120

2100

2100

1880

2500

2500

2500

2400

1450

1300

1300

1200

1200

830

830

755

940

940

940

885

570

470

470

* Dagkort gäller för inpassering på anläggningen vardag fram till klockan 14.00
Badkort
Alla simhallar 12
mån
Alla simhallar 3 mån

1950

1950

1950

1950

1950

1950

820

820

820

820

820

820

Autogiro

145

145

111

111

111

73
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12 månader

1740

1740

1330

1330

1330

870

3 månader

715

715

510

510

510

360

10-gångerskort

560

560

510

510

510

360

Engångsentré

60

60

55

55

55

40

Engångsentré, 6-16
år, pensionär,
student
10-gångerskort, 6-16
år, pensionär,
student
Gymkort

40

40

35

35

35

30

360

360

310

310

310

260

Angered
Arena

Lundbybadet

Kärra
simhall

Askims
simhall

Frölunda
badet

Hammar
badet

Autogiro

296

296

208

208

12 månader

3550

3550

2500

3 månader

1350

1350

990

Skatås

Slottskogs
vallen

Ruddalen

Länsmans
gården

Tuve
vallen

Gerås
hallen

Backavallen

208

260

175

130

130

2500

2500

3120

2100

1560

1560

990

990

1250

830

620

620

1 månad

450

260

260

10-gångerskort

550

410

410

Engångsentré

60

50

50

Gruppträningskort
Autogiro

267

267

183

183

183

12 månader

3200

3200

2200

2200

2200

3 månader

1250

1250

730

730

730

Autogiro

173

173

173

173

173

173

173

173

173

173

173

173

12 månader

2080

2080

2080

2080

2080

2080

2080

2080

2080

2080

2080

2080

3 månader

830

830

830

830

830

830

830

830

830

830

830

830

med bad - autogiro

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

med bad 12
månader
med bad 3 månader

2400

2400

2400

2400

2400

2400

2400

2400

2400

2400

2400

2400

935

935

935

935

935

935

935

935

935

935

935

935

Seniorkort
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FaR-kort

Angered
Arena

Lundbybadet

Kärra
simhall

Askims
simhall

3 månader

715

715

715

Engångsentré

70

70

70

FaR-kort för unga - 3
månader

310

FaR-kort för unga 
engångsentré

30

Frölunda
badet

Hammar
badet

Skatås

Ruddalen

715

Slottskogs
vallen
715

70

70

70

Länsmans
gården

Tuve
vallen

Gerås
hallen

Backavallen

715

Juniorkort
Terminskort

560

560

560

560

560

560

560

10-gångerskort

280

280

280

280

280

280

280

Engångsentré

30

30

30

30

30

30

30

Motionskort
12 månader

925

925

925

925

925

925

925

925

925

12 månader
pensionär - barn 7
17 år
10-gångerskort

555

555

555

555

555

555

555

555

555

360

360

360

360

360

360

360

360

360

10-gångerskort
pensionär, barn 7-17
år

215

215

215

215

215

215

215

215

215

Engångsentré

40

40

40

40

40

40

40

40

40

Engångsentré
pensionär

25

25

25

25

25

25

25

25

25

Isanläggningar - priser
Allmänhetens skridskoåkning
Entré
Allmänhet

30*

Bilaga 3 Priser 2019
10-gångerskort

260

Höstsäsongkort

410

Helsäsongkort

665

Inlinesåkning på
Ruddalens
Skrinnarbana

30

Skolor
Lärarledda grupper

20

Skridskohyra
(inklusive hjälm)
Hjälmhyra

40

Skridskoslipning

50

* Barn under 7 år, fri
entré
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