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1 Inledning
Kommunfullmäktiges budget är Göteborgs Stads övergripande styrdokument och är
tänkt att styra stadens utveckling. Göteborgarnas behov ska vara vägledande. Viktigt är
också att medarbetarna i Göteborgs Stad får möjlighet att engagera sig och vara
delaktiga i verksamhetens utveckling.
Budgeten lyfter fram de mål och uppdrag som är särskilt prioriterade. Övrigt ska utföras
som tidigare, enligt gällande lagstiftning och övriga styrdokument. Lagstiftning och
ekonomiska ramar står över mål, riktlinjer, planer, program och policys, som ska ses
som stödjande dokument.
Från kommunfullmäktiges budget till lokalt budgetdokument
Det är nämndens ansvar att göra verklighet av budgetens inriktningar och prioriterade
mål. Varje enskild nämnd ska värdera sin egen roll i arbetet med att nå intentionerna i
budgeten.
Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges budget har nämnden tagit beslut om ett måloch inriktningsdokument. Där värderas innebörden av kommunfullmäktiges inriktningar
och prioriteringar i förhållande till den egna nämndens unika nuläge. Därmed blir de
viktigaste målen och inriktningarna konkreta, förtydligade och preciserade. Mål- och
inriktningsdokumentet har sedan legat till grund för framtagandet av denna
budgethandling. Förvaltningen föreslår konkretiseringar och anpassningar av målen
efter förvaltningens situation. Budgeten anger de strategiska vägval som behövs för att i
större utsträckning nå målen.
När nämnden tagit beslut om budgeten, tar förvaltningen hand om mål och uppdrag och
arbetar in dem i verksamhetsplanerna. Verksamhetsplanerna innehåller mer detaljerade
beskrivningar av hur verksamheterna konkret ska arbeta för att nå målen.
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 och 5)
Avsnittet som berör politiska mål och uppdrag har sin utgångspunkt i
kommunfullmäktiges budget samt idrotts- och föreningsnämndens mål- och
inriktningsdokument. Här framgår vilka uppdrag nämnden har och vilka mål nämnden
valt att prioritera från kommunfullmäktiges budget.
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Resursfördelning (kapitel 6)
Avslutningsvis lämnar förvaltningen i detta avsnitt förslag till resursfördelning i
driftsbudget samt investeringsplan med justeringar enligt beslut i kommunfullmäktige.
Bilagor
Till budgeten följer bilagorna: Regler för föreningsbidrag 2018, Taxor 2018 och
Avgifter och priser 2018, Intern kontrollplan 2018, Åtgärdsplan 2018
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2 Förutsättningar
Idrotts- och föreningsförvaltningen har gått igenom stora interna förändringar de senaste
åren. Förutom en omfattande omorganisation så har nämnden under 2017 fått flera nya
uppdrag som krävt en omfattande planering och nyrekrytering av personal.
Förvaltningen har dessutom under 2016/2017 haft en historiskt hög personalomsättning.
40 anställda har lämnat sina uppdrag varav hälften av dessa har arbetat inom
administrativa funktioner.
Detta ställer ökade krav på styrning och ledning. För att uppnå en effektiv ledning och
styrning krävs att den är känd och accepterad av samtliga medarbetare. Förvaltningen
kommer därför att arbeta med att identifiera processer, dokumentera rutiner och göra
medarbetarna delaktiga för att underlätta genomförandet.
2.1 Styrning och ledning
Social hållbarhet och stadsutveckling är gemensamma utvecklingsområden för staden
som 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 demografiska 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 2018 fortsätter förvaltningen 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 tidigare 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.
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Processer
Arbetet med att utveckla förvaltningens processer fortsätter under 2018. 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.
Huvudprocesser som respektive avdelningschef har huvudansvar för.
Stödprocesser som cheferna för avdelningarna HR, Kommunikation samt
Verksamhetsstöd (ekonomi och IT) ansvarar för.

Inom dessa övergripande processer finns ett antal underliggande processer. Att utveckla
dessa processer är ett långsiktigt arbete som kommer att pågå under flera år.
Nämnden är i budget 2018 processägare för ett av kommunfullmäktiges mål: Idrottsoch föreningslivet ska nå flera målgrupper.
I kommunfullmäktiges budget tydliggörs processägaransvaret. Där framgår att nämnder
och styrelser utifrån ett hela-staden-perspektiv ska samverka i arbetet med att
genomföra kommunfullmäktiges budget. För de mål där det krävs en mer strukturerad
samverkan för att nå god måluppfyllelse utses en nämnd eller styrelse till processägare
med befogenhet att kalla relevanta nämnder och styrelser. Processägaren har en ledande,
samordnande och uppföljande roll i samverkan för att uppnå målet.
Förvaltningen kommer under 2018 att arbeta för att ytterligare utveckla denna process
och öka samarbetet mellan berörda nämnder.
Organisation
Under 2017 har en anpassning gjorts till den tidigare omorganisationen.
Förvaltningscontrollern och HR-avdelningen har blivit direkt underställd
förvaltningsdirektören. Skälet till detta är att skapa bättre förutsättningar till att utveckla
och tydliggöra de sedan tidigare nämnda processbeskrivningarna.
Arbetet med att utveckla de tjänsteområden som ska ligga till grund som beställningar
mellan avdelningarna Samordning och Anläggning kommer att utvecklas än mer under
2018.
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 tydliggöra uppdragen och nyttan för
göteborgarna.

8

Illustration: Organisationskarta

Förhållningsätt och värdegrund
Sedan tidigare har ett stort arbete gjorts i förvaltningen med att ta fram en gemensam
värdegrund med stadens medarbetar- och arbetsmiljöpolicy som grund. Detta arbete
fortsätter över tid då det är ett långsiktigt arbete såväl för befintlig som nyrekryterad
personal. Förvaltningens chefer är nyckelpersoner som bärare av förvaltningens
kulturarbete. Under 2018 kommer även arbetet med att öka kunskapen om normkritik
att göras. Förutom de tidigare utbildningar som genomförts ska frågor inom området
belysas på respektive arbetsplatsträff.
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 successivt under 2018. 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 2018.
Intern styrning och kontroll - 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 fatta 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
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innebär att intern kontrollplanen ingår som en del i budgetbeslutet istället för som ett
eget ärende. Intern kontrollplanen redovisas som en 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
Idrotts- och föreningsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsplats där medarbetare och
chefer bidrar till en god arbetsmiljö. Varje anställning är en investering som ska tas
tillvara genom goda introduktionsplaner där det tydligt framgår vilka rättigheter man
har som anställd och vilka krav som arbetsgivaren ställer. Cheferna ska göra medvetna
insatser för att utveckla och behålla personalen och i de fall som medarbetare väljer att
lämna förvaltningen ska ett gott avslut göras i syfte att behålla dem som goda
ambassadörer.
Den framgångsrika organisationen präglas av att strategier, strukturer samt kultur
samspelar med varandra. För att detta ska vara möjligt är det viktigt att förvaltningens
chefer får rätt förutsättningar till att bedriva ett kommunikativt och utvecklande
ledarskap. Förvaltningens medarbetare ska ges förutsättningar till ett innovativt
förhållningssätt där ständiga förbättringar ska vara i fokus.
Idrotts- och föreningsförvaltningen ska vara en hållbar arbetsplats. Det innebär att
arbetsplatsen ska vara säker ur ett arbetsmiljöperspektiv och att förvaltningen ska ha ett
hälsobefrämjande arbetssätt. Förvaltningen ska också verka för att arbetsplatsen får
förutsättningar för utveckling och nytänkande vilket på sikt ger ett högre engagemang
och motivation samt förståelse för nödvändiga förändringar.
För att arbeta strategiskt med dessa områden kommer förvaltningen att prioritera ett
antal utvecklingsområden inom kompetensförsörjning, arbetsmiljö och hälsa, samt
värdegrundsarbete.
Kompetensförsörjning och rekrytering - attrahera och behålla medarbetare
Kompetensförsörjning och rekrytering är strategiskt viktiga framtidsfrågor.
Förvaltningen konkurrerar på en marknad som är till den arbetssökandes fördel. Det
innebär att förvaltningen måste sträva efter att vara en modern och tilltalande
arbetsgivare där medarbetarna har stimulerande arbetsuppgifter och får utvecklas som
medarbetare och individ. Kompetensförsörjningen är en naturlig del av verksamhetens
utveckling och ska ske kontinuerligt över tid. Förvaltningen ska ha konkurrenskraftiga
och jämställda löner.
Det har blivit allt svårare att rekrytera teknisk personal. Till en början gällde det framför
allt projektledare, men nu är det problematiskt även på hantverkarsidan. Förvaltningen
har ett pågående arbete tillsammans med övriga tekniska förvaltningar för att hitta
gemensamma strategier. Det senaste året har det också blivit svårare att rekrytera
badpersonal och förvaltningen ska därför ta fram strategier för hur vi ska lösa den
framtida bemanningen inom detta område.
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Nämnden har under 2017 sökt och fått stimulansmedel till ett projekt som bidrar till att
skapa ett mer hållbart arbetsliv. Målet med projektet är att utveckla förvaltningens
mottagande av praktikanter och samtidigt säkra framtida kompetensförsörjning genom
att praktiken ska kunna leda till anställning. En praktikantsamordnare har rekryterats
under hösten 2017 och tjänsten är finansierad på heltid under hela 2018. Förvaltningens
befintliga arbete med att öka sysselsättningen för grupper som står långt från
arbetsmarknaden, Extra kraft, fortsätter.
Arbetsmiljö och hälsa
Förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete behöver utvecklas. Här är alla lika
viktiga, såväl chefer och medarbetare som fackliga företrädare. En hållbar arbetsplats
präglas av ömsesidig kommunikation, en positiv feedbackkultur samt lyssnande där
medarbetare involveras, medskapar och där det som inte fungerar lyfts upp i dialog.
Förvaltningen ska förbättra rutiner och dokumentation inom det systematiska
arbetsmiljöarbetet med syfte att skapa hälsofrämjande arbetsplatser och ledarskap.
Målet är att förvaltningens medarbetare ska vara väl rustade för att möta ett hårdnande
samhällsklimat där hot och våld är en riskfaktor. Vissa anläggningar är mer utsatt än
andra. Förvaltningen kommer att göra riktade kompetensutvecklingsinsatser för att
stärka medarbetarnas förutsättningar att hantera hotfulla situationer.
Värdegrundsarbetet fortsätter
Förvaltningens värdegrund utgår från förhållningssätten i stadens medarbetar- och
arbetsmiljöpolicy som i sin tur utgår från de mänskliga rättigheterna. Det fortsatta
värdegrundsarbetet ska stärka den friska arbetsplatsen där ett normkritiskt
förhållningssätt är en självklarhet. Det ska också bidra till att motverka trakasserier och
kränkande särbehandling.
2.3 Ekonomi
Ekonomiskt ingångsläge 2018 och eget kapital
I den prognos som förvaltningen gett i uppföljningsrapport 2 (2017) uppskattas ett
överskott på elva miljoner kronor. Samtidigt prognostiseras vissa underskott inom
avdelning Anläggning. Underskottet beror delvis på att vissa anläggningar varit stängda
under delar av året och att de minskade intäkterna inte balanserats mot sänkta kostnader.
I övrigt genomförs åtgärder inom avdelningen inför 2018 så att den är i ekonomisk
balans till årsskiftet 2017/2018.
Det ingående kapitalet 2017 uppgår till 25 miljoner kronor efter bokslutsberedningen
2016. Enligt riskbedömningen i årsrapporten 2016 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 drygt tio miljoner kronor ökar det egna kapitalet till
drygt 35 miljoner kronor i bokslutet 2017. Med en oförändrad nivå på riskbedömningen
innebär det att återredovisningen av eget kapital blir drygt tio miljoner konor för 2017.
Under 2018 har nämnden möjlighet att besluta om att använda det egna kapitalet upp till
2,6 miljoner kronor utan kommunstyrelsens beslut.
Budgeten/kommunbidraget 2018 utökas till 433 miljoner kronor från 416 miljoner
kronor enligt kommunfullmäktiges beslut i juni. Samtidigt förväntas kommunstyrelsen
göra tilläggsbeslut som utökar kommunbidraget till 438 miljoner kronor.
Tilläggsbeslutet gäller främst Frölundabadet som överförs från stadsdelsnämnden
Askim-Frölunda-Högsbo.
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Sammanfattningsvis omfattar förändringen följande större delposter:
•
•
•
•

Tillskott för ökade kostnader löner, lokaler med mera - nio miljoner kronor.
Frölundabadet - sju miljoner kronor.
Uppdraget simskola utökas även 2018 - det innebär att sammanlagt drygt 15,5
miljoner kronor har tillförts under 2016 - 2018.
Nya uppdrag - omfattar sammanlagt närmare sex miljoner kronor.

I tabellen nedan redovisas de olika delposterna/uppdragen.
I övrigt ska noteras att i budgeten för 2018 förutsätts i princip att alla avgifter för
lokalhyror, inträde med mera är oförändrade.
Justeringsposter i tkr
2017 års budget uppräknad med index
Förändringsfaktorer

425 448
-2 748

Gratis simskola

4 000

Förmedlingstjänst lokalförhyrning

2 400

Utredning lokaler föreningslivet kvällstid

500

Satsning på Skolidrottsförbundet

1 000

Stärka föreningar administrativt i utsatta områden

2 000

Vision Kviberg
S:a kommunbidrag 2018 Kommunfullmäktige
Frölundabadet
Överförda lokaler Fastighetsnämnden
Felaktighet i Kommunfullmäktige beslut
S:a kommunbidrag 2018 inkl förväntade tillägg

700
433 300
6 793
-1 500
-500
438 093

2.4 Sammanfattande omvärldsanalys
Den snabba utvecklingstakt som Göteborgs Stad befinner sig i påverkar i stort sett alla
områden som nämnden ansvarar för. Förvaltningens omvärldsanalys kan beskrivas
under de tre rubrikerna nedan.
Stadsutvecklingsprocessen och anläggningsförsörjning
Göteborgs Stad expanderar kraftigt och ska fortsätta växa i än snabbare takt genom
utbyggnad av bostäder, infrastruktur och verksamhetslokaler. 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
investeringarna ska genomföras.
Förvaltningen är inte ensam aktör i dessa frågor. Arbetet 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.
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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.

Stadsutveckling intill Flatåsplan, Västra Frölunda. Foto: Joanna Klasén

Föreningslivets ökade behov av lokaler och utvecklat föreningsstöd
Att staden växer innebär även att föreningslivets befintliga lokaler ibland behöver
användas till annat. Allt fler föreningar vänder sig till förvaltningen för att få hjälp att
hitta nya lokaler. Samtidigt är det svårt att få till längre arrendeavtal, då staden inte vill
låsa upp mark som kan behöva användas till annat i framtiden.
Civilsamhället bidrar till att göteborgarna aktiveras och möts över gränser och har
därför en mycket viktig roll i arbetet med den jämlika staden. Det är viktigt att värna
och stötta civilsamhällets möjligheter att verka, exempelvis genom att tillgodose deras
behov av aktivitets- och kanslilokaler.
De senaste åren har flera förvaltningar fått olika uppdrag som ska stötta föreningslivet.
Målet är att se över föreningsstödet och många av uppdragen är stadenövergripande. För
att arbetet ska bli effektivt och ge bästa möjliga resultat ställs stora krav på samordning
och samverkan mellan förvaltningar. Det innebär samtidigt att andra, mer lokala,
föreningsstödsfrågor får avvakta tills de stadenövergripande förändringarna är klara, så
att förvaltningen inte genomför förändringar som sedan behöver revideras.
Ökade behov ställer krav på öppettider, kompetensförsörjning och samarbete
Inom driftansvaret så märks ett ökat behov av att ha förvaltningens anläggningar öppna
längre på kvällarna. Detta för att skapa trygghet genom närvaro och kunna erbjuda
aktiviteter till ungdomar, framförallt i stadens socioekonomiskt utsatta områden.
Samarbetet med olika aktörer i stadsdelarna behöver utökas. Flera kommuner står inför
samma utmaningar och det behövs en ökad samverkan med dessa, särskilt med
storstäderna, för att lära av varandra.
För att minska spridning av mikroplaster behövs ökad kunskap kring hur vi sköter
befintliga konstgräsplaner. Samtidigt ställs krav på ökad kunskap om skötselmetoder för
de nya planer där vi använder nya miljövänliga och för oss oprövade material
(exempelvis korkfyllning eller krullgräs).
Personal- och kompetensförsörjning är centrala delar inte minst inom
badverksamheterna där det är svårt med rekrytering.
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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.

Göteborgs rullstolsbasket - en av stadens många idrottsföreningar. Foto: Lina Ikse

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.
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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

3.1 Folkhälsa
Förvaltningens arbete präglas 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.
Under året kommer förvaltningen att göra en tydligare målgruppsanalys och genomföra
riktade insatser till de grupper om idag inte är aktiva. På så vis kan förvaltningen
erbjuda fler en aktiv fritid och en mer hälsosam livsstil.
Förvaltningen kommer också att utveckla samarbetet med FaR-verksamheten i staden
liksom stadsdelarnas folkhälsoutvecklare. Fler göteborgare får också möjlighet att
aktiveras när det byggs nytt utegym och sporthall.
3.2 Långsiktigt tillgodose behoven av anläggningar
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. Av nämndens reglemente framgår att ”nämnden ska för sin
verksamhets lokalbehov inordnas i stadens samlade lokalplanering och
investeringsplanering”. Här arbetar förvaltningen med att utveckla och fördjupa
samarbetet med främst stadsledningskontorets lokalsekretariat, fastighetskontoret,
stadsbyggnadskontoret, park- och naturförvaltningen samt stadsdelsförvaltningarna.
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.
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3.3 Föreningsstöd
I arbetet med att stödja föreningslivet arbetar förvaltningen med utveckling inom flera
områden.
I dialog med föreningslivet ska förvaltningen identifiera nya och utveckla befintliga
arbetssätt och stöd som leder till ett långsiktigt hållbart föreningsliv. Målet är att
förenkla för föreningslivet samtidigt som förvaltningen måste säkerställa att utbetalda
bidrag används till avsett ändamål. En viktig framgångsfaktor är att samarbeta med
andra organisationer i staden för att stödet till föreningslivet ska bli optimalt.
Arbetet med att stödja föreningslivet ska utgå från ett inkluderande förhållningsätt där
alla är välkomna utifrån sina egna förutsättningar. Förvaltningen ska utveckla arbetssätt
som bidrar till att stimulera de som vanligtvis inte är aktiva i syfte att stärka folkhälsan
och särskilt fokusera på områden där det finns socioekonomiska utmaningar och få är
aktiva i en förening.
3.4 Utforma och bygga anläggningar
När investeringarna är beslutade och i de fall detaljplaner vunnit laga kraft inleds
processen med att projektera och bygga. Detta görs enligt stadens gemensamma
byggprocess (GBP).
För att säkerställa att verksamhetens behov tillgodoses så långt som möjligt har
förvaltningen dialog med driftspersonal och föreningsliv innan byggprocessen startar.
Vid val av material och tekniska lösningar ska driftkostnader och miljöaspekter
värderas. Byggnaderna ska vara tillgängliga för alla vilket innebär att det i förvaltningen
ska finnas kunskap om villkoren för personer med funktionsvariationer likväl som
normkritiskt tänkande.
För att bevara kapitalvärdet arbetar förvaltningen med långsiktliga underhållsplaner.
När det gäller arrenden och hyresavtal arbetar förvaltningen enligt fastställda standards
för att öka tydligheten mellan hyresvärd och hyresgäst.
3.5 Tillhandahålla väl fungerande anläggningar
För att kunna erbjuda lämpliga och väl fungerande anläggningar för föreningslivet och
allmänheten krävs att förvaltningen har en flexibel samordnad bemanning av drifts- och
underhållspersonal. Skötseln av anläggningar ska ske så föreningslivet har tillgång till
stadens anläggningar på ett kvalitativt likvärdigt sätt. Förvaltningen ska ha ett
välkomnande och inkluderande bemötande av besökare. Tjänsteutbudet på
förvaltningens motionsanläggningar ska bidra till öka och förbättra folkhälsan och
stimulera fler göteborgare till att röra på sig.
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.
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4 Nämndens mål
4.1 Nämndens prioriterade mål
4.1.1

Fritid, idrott och förening

4.1.1.1

Idrotts- och föreningslivet ska nå fler målgrupper. Deltagandet i
idrotts- och föreningslivet ska öka bland de grupper som vanligtvis
inte är aktiva.

Strategi
Nämndens inriktning:
Idrotts- och föreningsnämnden vill särskilt stötta föreningar som jobbar i
socioekonomiskt utsatta områden samt de som medvetet jobbar för ökad mångfald i sin
ordinarie verksamhet. Nämnden har också ett stort fokus på barns och ungas
simkunnighet. Alla göteborgare ska ha möjlighet att lära sig simma i skolåldern. Det
räddar liv och ökar jämlikheten. En viktig del i idrotts- och föreningsnämndens arbete är
att fortsätta utveckla de anläggningar staden äger samt att skapa mer rättvisa
förutsättningar för föreningar att driva egna anläggningar. Förvaltningen ska ha ett
öppet, engagerat och normkritiskt arbetssätt. Nämndens delaktighet i planeringen när
staden växer ska öka.
Förvaltningens aktiviteter:
Under året kommer förvaltningen att förbättra stödet till föreningslivet genom att utöka
samarbetet med andra aktörer inom och utanför staden. Fokus är att få fler aktiva inom
föreningslivet men även i förvaltningens öppna verksamhet.
Värdegrundsarbete i föreningslivet är också en viktig parameter för att nå framgång. Då
staden växer finns både möjligheter och hot gentemot föreningslivets möjligheter att
driva sina verksamheter. Förvaltningens uppdrag om en lokalförmedlingsenhet ska
genomföras under året och kommer att ge en indikation om hur många lokaler som
finns tillgängliga för föreningslivet.
Flera mål och uppdrag berör detta område men behandlas på annan plats i denna
budgethandling. Till dessa hör:
•

En utredning ska göras för hur staden tillsammans med föreningslivet kan skapa
bättre möjligheter till meningsfull fritid för ungdomar i områden där
föreningsdeltagandet är lågt. Utredningen ska genomföras i samverkan med
andra intressenter i staden samt i nära dialog med civilsamhällets organisationer.
Dessutom ska flickors lägre deltagande i föreningslivet i hela staden ingå i
utredningen.

•

System för uppföljning av jämställdhets- och likabehandlingsarbetet ska tas fram
i föreningar som får föreningsstöd. Ska genomföras 2018.

•

Möjliggöra för att starta ett sportotek under 2018 om pågående utredning
uppvisar positiva effekter av en sådan etablering.

•

En gym- och motionsanläggning ska byggas i ett område med stora
socioekonomiska utmaningar. Ska genomföras under mandatperioden.

•

Ett samarbete med Skolidrottsförbundet ska inledas för att stärka skolidrotten.
Ska genomföras 2018.
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•

Ett nytt system för lokalhantering ska utredas där föreningslivet på kvällstid ges
större tillgång till lokaler inom förskolan, skolan och andra kommunala
verksamheter. Ska genomföras 2018.

•

Påbörja översyn av dagens ekonomiska stöd samt taxor för att se hur det kan
svara upp mot föreningslivets förändrade behov samt hur det bidrar till
utvecklingen av jämställdhet, jämlikhet och folkhälsa.

•

Utöka det administrativa stödet till föreningslivet i socioekonomiskt utsatta
områden, för att öka deltagandet i föreningslivet.

Processägarskapet
Det finns många stadenövergripande uppdrag med fokus på föreningslivets villkor som
drivs av olika nämnder i staden. Uppdragen att ta fram nya gemensamma riktlinjer för
föreningsstöd och att kartlägga och skapa gemensamma processer för bidragsgivningen
i staden, föreningsanpassad lokalhyra och nytt it-stöd för bidragsgivning och bokning
lägger grunden för förvaltningens stöd till föreningslivet framåt. Förvaltningen
medverkar aktivt i flera av dessa uppdrag och de förväntas få stor påverkan på
förvaltningens verksamhet.
Genom fyra regiongrupperingar - Hisingen, Östra Göteborg, Centrum och Västra
Göteborg - samarbetar förvaltningen med stadsdelsförvaltningarna,
socialresursförvaltning och Västra Götalands idrottsförbund/SISU för att tillsammans
bidra till att föreningsanslutningen ökar och når fler målgrupper.
I förvaltningens egna uppdrag söker vi regelmässigt samverkan med andra aktörer i
staden. Exempel på detta är uppdragen om administrativt stöd till föreningslivet och att
skapa bättre möjligheter till meningsfull fritid. Dessa uppdrag genomför förvaltningen i
nära samarbete med berörda stadsdelsförvaltningar, social resursförvaltning samt parkoch naturförvaltning.
4.1.2
4.1.2.1

Jämlikhet
Göteborg ska vara en jämlik stad. Skillnader i livsvillkor och hälsa ska
minska. Jämlikhetsarbetet ska utgå ifrån de fyra fokusområdena i
programmet Jämlikt Göteborg.

Strategi
Nämndens inriktning:
Idrotts- och föreningsnämnden ska verka för att öka deltagandet i de stadsdelar som har
lägre andel föreningsaktiva samt minska skillnaden mellan andelen pojkar och flickor
som fortsätter med föreningsaktiviteter efter grundskolan.
Förvaltningens aktiviteter:
Förvaltningen ska delta aktivt i stadens jämlikhetsarbete, särskilt genom att medverka
till att ge barn fortsatt goda förutsättningar genom skolåren samt att skapa
hälsofrämjande och hållbara livsmiljöer (fokusområde 2 respektive 4 i programmet
Jämlikt Göteborg).
Under året utvecklar förvaltningen stödet till föreningar i utsatta områden genom ett
differentieringsbidrag samt lokala satsningar såsom Jämlik hälsa i Angered som
fokuserar på fotbollsföreningarna i stadsdelen samt prova-på aktiviteter i samarbete med
stadsdelsförvaltningar och föreningsliv.
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För att stärka föreningslivet i socioekonomiskt utsatta områden planerar förvaltningen
att genomföra riktade utbildningsinsatser tillsammans med Västra Götalands
idrottsförbund och Sisu idrottsutbildarna.
För att aktivera fler göteborgare ska förvaltningen under året ytterligare utveckla den
öppna verksamheten i förvaltningens bad-, gym- och motionsanläggningar.
4.1.3
4.1.3.1

Jämställdhet
Den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra. Stadens
verksamheter ska konsekvent analysera könsdiskrimineringen och ta
fram strategier och konkreta åtgärder.

Strategi
Nämndens inriktning:
För förvaltningen gäller att fortsätta att hålla fokus på jämställdhet vid rekrytering och
lönesättning samt att stoppa sexism och eventuella sexuella trakasserier i det vardagliga
arbetet. Det är en viktig del av det kultur- och värderingsarbete som har påbörjats.
Förvaltningens aktiviteter:
Förvaltningen ska ta fram en modell som gör det möjligt att på ett enkelt sätt se hur de
bokningsbara tiderna på förvaltningens anläggningar fördelas ur ett könsperspektiv.
Utifrån resultaten ska förändringar föreslås. Förvaltningen kommer även att följa upp
hur föreningsbidragen fördelas utifrån ett könsperspektiv.
Under 2017 har förvaltningen i samarbete med personalorganisationerna tagit fram en
anvisning gällande kränkande särbehandling och trakasserier. Det pågår ett arbete med
att ta fram verktyg för att diskutera frågorna på APT.
Förvaltningens chefer samt företrädare för personalorganisationerna kommer i januari
2018 att få en utbildning i ämnet.
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4.2 Nämndens mål att beakta och bidra till
4.2.1
4.2.1.1

Mänskliga rättigheter
De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla stadens
verksamheter. Arbetet ska fokusera såväl på staden som arbetsplats
som på mötet med invånarna. Staden ska sträva efter att alla som
vistas i staden ska få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda.

Strategi
Förvaltningens aktiviteter:
Ett steg i arbetet med de mänskliga rättigheterna är att öka kompetensen hos
medarbetarna i normkritiskt tänkande.
Vidare ska förvaltningen utveckla arbetet med förvaltningens värdegrund.
Värdegrunden utgår från förhållningssätten i stadens medarbetar- och arbetsmiljöpolicy
som i sin tur utgår från de mänskliga rättigheterna. Det fortsatta arbetet med
förvaltningens värdegrund ska stärka den friska arbetsplatsen där ett normkritiskt
förhållningssätt är en självklarhet. Det ska också bidra till att motverka trakasserier och
kränkande särbehandling.
Genom samverkan med andra aktörer i staden utvecklar förvaltningen vårt arbetssätt,
höjer kompetensen hos medarbetarna och försöker hitta sätt att mäta och analysera
resultat inom området.
4.2.2
4.2.2.1

Demokrati
Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka.
Stadens arbete ska inriktas på att möjliggöra deltagande och
inflytande för grupper som vanligtvis inte är aktiva i beslutsprocesser

Strategi
Nämndens inriktning:
Även om idrotts- och föreningsnämnden inte formellt har ett demokratifrämjande
uppdrag är deltagandet i föreningslivet med dess demokratiska grundstruktur många
ungdomars tydligaste demokratiska erfarenhet under uppväxten. Idrotts- och
föreningsnämnden vill också förbättra hur beslutsprocesserna inom förvaltningen skapar
delaktighet och medinflytande för berörda föreningar och medborgare.
Förvaltningens aktiviteter:
I de program- och planarbeten där förvaltningen berörs samarbetar vi med
stadsdelsförvaltningar och stadsbyggnadskontor och medverkar aktivt i de
medborgardialoger som genomförs.
I förvaltningens egna arbete med långsiktiga utvecklingsplaner för idrottsområden har vi
en klar struktur och ett regelmässigt samarbete med respektive stadsdelsförvaltning för
att nå även de göteborgare som inte får sin röst hörd genom föreningslivet.
I arbetet med underlag för nämndens investeringsnomineringar gör förvaltningen
medborgarundersökningar och kontinuerliga avstämningar med föreningslivets
organisationer.
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Inför större investeringar görs förstudier i nära samverkan med respektive
stadsdelsförvaltning och berörda föreningar.
Genom föreningslivet möter många göteborgare demokrati och delaktighet på nära håll.
Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att, tillsammans med föreningslivet, utveckla
arbetssätt för att få fler att bli medlemmar i föreningslivet.
4.2.3
4.2.3.1

Funktionsnedsättning
Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell
funktionsnedsättning ska förbättras. Staden ska särskilt arbeta för
ökad tillgänglighet och större möjlighet till arbete eller annan
meningsfull sysselsättning

Strategi
Nämndens inriktning:
Det är viktigt att idrotts- och föreningsnämndens anläggningar är tillgängliga och att
deltagande i föreningslivet är möjligt oavsett människors funktionalitet.
Förvaltningens aktiviteter:
För att öka förvaltningens kompetens och vara ett stöd i det dagliga arbetet med att
förbättra livsvillkoren för personer med funktionsvariation har förvaltningen sedan 2017
anställt en tillgänglighetsinventerare. Målet är att alla enkelt avhjälpta hinder på
förvaltningens anläggningar ska vara åtgärdade under mandatperioden.
4.2.4
4.2.4.1

Miljö och klimat
Göteborg ska minska sin miljö- och klimatpåverkan för att bli en
hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp.2020 ska
utsläppen av koldioxidekvivalenter i Göteborg från icke-handlande
sektorn ha minskat med minst 40 procent jämfört med 1990. 2035
ska de konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser vara
maximalt 3,5 koldioxidekvivalenter per invånare

Strategi
Förvaltningens aktiviteter:
Förvaltningens arbete med effektiviseringar inom energiområdet och förbättringar kring
avfallshantering och källsortering fortsätter. En plan för avfalls- respektive
kemikaliehantering tas fram under året. Förvaltningen lägger särskilt fokus på att
genomföra miljödiplomering enligt stadens gemensamma modell. Arbetet med att
minska spridningen av mikroplaster från förvaltningens konstgräsplaner fortsätter enligt
plan och i samverkan med andra såväl lokalt i staden som på nationell nivå.
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4.2.5
4.2.5.1

Stadsutveckling och bostäder
Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses
bättre. Det ökande bostadsbyggandet ska bättre styras mot de behov
som finns. Fler små hyresrätter ska byggas och hyresnivåer
anpassas även för personer med låga inkomster. Det långsiktiga
målet är att ha en bostadsmarknad i balans där det finns rörlighet
och möjlighet att flytta.

Strategi
Förvaltningens aktiviteter:
Historiskt har idrotts- och föreningsnämnden kunnat medverka till stadens
bostadsbyggande genom att avstå idrottsmark (grusplaner och kringytor) som inte
använts i någon större utsträckning. Marken har då istället kunnat användas för att
bygga nya bostäder och verksamhetslokaler.
Med nuvarande höga takt i stadsbyggnadsprocessen och en allt hårdare konkurrens om
såväl mark som planresurser har förvaltningen inte längre samma möjlighet att bidra
med mark. En utmaning, nu och framöver, är istället att säkerställa att det överallt i den
nya staden finns förutsättningar för att kunna idrotta och ha en aktiv fritid.
4.2.6
4.2.6.1

Arbetsmarknad och vuxenutbildning
Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka.
Särskilda insatser ska riktas mot unga, utrikes födda och personer
med funktionsnedsättning som är överrepresenterade bland
långvarigt arbetslösa.

Strategi
Förvaltningens aktiviteter:
Förvaltningen deltar i stadens jämlikhetsarbete och det prioriterade fokusområdet
- skapa förutsättningar för arbete. En satsning är det stegvisa jobb- och kunskapslyftet
som är ett sätt för snabbare inträde på arbetsmarknaden, för människor som står långt
ifrån, med möjlighet till både arbete och kompetensutveckling.
Nämnden har under 2017 sökt och fått medel till ett projekt med syftet att utveckla
mottagandet av praktikanter och att höja ambitionen med att säkra framtida
kompetensförsörjning genom att praktiken ska kunna leda till anställning. En
praktiksamordnare har rekryterats under hösten 2017 och tjänsten är finansierad på
heltid under hela 2018. Förvaltningen knyter frågan om det stegvisa jobb- och
kunskapslyftet till praktikprojektet för att samordna insatserna.
Förvaltningen fortsätter under 2018 med projektet "Extra kraft" som samordnar
arbetsmarknadsinsatser genom att ge personer som står långt från arbetsmarknaden
möjlighet till tidsbegränsade anställningar i föreningar.
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4.2.7
4.2.7.1

Kultur
Tillgängligheten till kultur ska öka. Fler ska bli delaktiga i stadens
kulturliv och särskilt fokus ska ligga på barn, unga och äldre. Antalet
kulturutövare ska öka.

Strategi
Förvaltningens aktiviteter:
Förvaltningens anläggningar kan erbjudas till kulturaktiviteter av olika slag. Detta mål
har även kopplingar till förvaltningens uppdrag att inrätta en lokalförmedlingsenhet då
även lokaler passande för kulturföreningar kommer att ingå i förmedlingstjänsten.
Förhoppningen är att fler kommer att kunna hitta lokaler till sina kulturaktiviteter
genom tjänsten.
4.2.8
4.2.8.1

Personal
Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra. Särskild
uppmärksamhet ska ägnas åt löneskillnader inom samma intervall i
arbetsvärderingssystemet BAS.

Strategi
Förvaltningens aktiviteter:
Förvaltningen gör årligen en analys av löneskillnader mellan män och kvinnor samt
mellan olika grupper som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdiga.
Skulle analysen visa på skillnader vidtas åtgärder inom ramen för den årliga
löneöversynen. Under 2017 har förvaltningen inte funnit några osakliga löneskillnader.
Förvaltningen deltar i Nyckeltalsinstitutets JÄMIX-mätning, och analyserar resultat
samt vidtar löpande åtgärder.
4.2.9
4.2.9.1

Inköp och upphandling
Göteborg ska öka andelen hållbara upphandlingar. Arbetet ska
inriktas på att skapa förutsättningar för jobb, minska skillnader i
livsvillkor och som bidrar till en bättre miljö

Strategi
Förvaltningens aktiviteter:
Inför 2018 pågår ett arbete med att kartlägga de olika verksamheternas lämplighet för
upphandling med sociala kriterier. Dessutom ska förvaltningen fördjupa sina kunskaper
inom området social upphandling och utveckla arbetet med idéburna offentliga
partnerskap (IOP).
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5 Nämndens uppdrag
Områden

Nämndens uppdrag

Beskrivning av uppdrag

Jämlikhet

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

Förvaltningen ska ta kontakt med stadsdelen
för att lära mer om modellen och hur den kan
användas i vår verksamhet. Utifrån modellens
upplägg tar förvaltningen initiativ till eventuell
implementering.

Jämlikhetsinsatserna i de
socioekonomiskt mest utsatta
områdena ska stärkas genom
lokala initiativ och samverkan.

Förvaltningen fortsätter att utveckla de
satsningar vi har igång med stadsdelar och
andra aktörer för att stärka föreningslivet och
vår egen öppna verksamhet i socioekonomiskt
utsatta områden.

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

Likabehandlingsplan har tagits fram under
hösten 2017.

Tillämpa ett normkritiskt
perspektiv och beakta
diskrimineringsgrunder vid
beslut.

Utbildningar i normkritik ska genomföras för
medarbetare som skriver utredningar och/eller
tjänsteutlåtanden.

Säkerställa att nyanställd
personal får genomgå
normkritisk utbildning.

Förvaltningen genomför återkommande
utbildningar för att säkerställa att nyanställda
kan tillämpa förvaltningens värdegrund och har
kompetens inom området normkritik.

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

I samband med APT utbildas samtliga
medarbetare i normkritik.

Jämställdhet

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

I samarbete med idrottsrörelsen, föreningar,
andra förvaltningar och expertis inom området
ska förvaltningen ta fram ett förslag till stödoch uppföljningsmodell. Uppdraget påbörjades
under 2017.

Demokrati

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

Förvaltningen samarbetar regelmässigt med
stadsdelsförvaltningar, exempelvis kring
program- och planarbeten, långsiktiga
utvecklingsplaner för idrottsområden och innan
större investeringar ska göras. Medborgarnas
och föreningslivets åsikter fångas upp genom
medborgardialoger, gör
medborgarundersökningar och avstämningar
med föreningslivets organisationer.

Verka för att mer information
finns på "lätt svenska" och andra
språk.

Där det är möjligt och behov finns anpassar
förvaltningen information i första hand till lätt
svenska och i andra hand översätts den till
andra språk. När möjlighet finns bör vi
överväga att föra ut budskap genom bilder och
video.

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

Förvaltningen tar över driften av Frölundabadet
den 1 januari 2018. Hösten 2017 samverkade
förvaltningen med Askim-Frölunda-Högsbo för
att få en smidig övergång. Under 2018 arbetar
förvaltningen aktivt för att implementera våra
arbetssätt i Frölundabadet.

Ett samarbete med
Skolidrottsförbundet ska inledas
för att stärka skolidrotten.

Förvaltningen kommer i samarbete med
Skolidrottsförbundet att ta fram ett förslag på
hur vi kan stärka skolidrotten.

Mänskliga
rättigheter

Fritid, idrott och
förening

24

Områden

Funktionsnedsättning

Nämndens uppdrag

Beskrivning av uppdrag

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

Uppdraget innebär att förvaltningens tidigare
uppdrag om en lokalförmedling utökas. Detta
behöver förankras hos och utformas
tillsammans med stadsdelsförvaltningarna, de
blivande skolnämnderna samt
lokalförvaltningen.

En utredning ska göras för
hur staden tillsammans med
föreningslivet kan skapa bättre
möjligheter till meningsfull fritid
för ungdomar i områden där
föreningsdeltagandet är lågt.
Utredningen ska genomföras i
samverkan med andra
intressenter i staden samt i nära
dialog med civilsamhällets
organisationer. Dessutom ska
flickors lägre deltagande i
föreningslivet i hela staden ingå i
utredningen.

Förvaltningen har under 2017 börjat utreda hur
staden tillsammans med föreningslivet kan
skapa en meningsfull fritid för unga där
föreningsdeltagandet är lågt. Nu utökas
utredningsarbetet till att också gälla flickor i
hela staden. Under hösten skapar
förvaltningen forum för samverkan med
föreningsliv och övriga kommunala aktörer.
Unga i områden där föreningsdeltagandet är
lågt, liksom flickor från hela staden, kommer
att involveras i arbetet.

Möjliggöra för att starta ett
sportotek under 2018 om
pågående utredning uppvisar
positiva effekter av en sådan
etablering

Under 2017 har förvaltningen utrett
möjligheten att starta sportotek och redovisat
resultaten för nämnden.

En gym- och
motionsanläggning ska byggas i
ett område med stora
socioekonomiska utmaningar.
Ska genomföras under
mandatperioden.

Det här är ett kommunfullmäktigeuppdrag som
nämnden valt att utvidga. Förvaltningen ska
utreda om det finns andra verksamheter,
utöver en traditionell gym- och
motionsanläggning, som kan bidra till att
idrotts- och föreningslivet når fler grupper.
Utredning presenterades för nämnden under
hösten 2017.

Påbörja översyn av dagens
ekonomiska stöd samt taxor för
att se hur det kan svara upp mot
föreningslivets förändrade behov
samt hur det bidrar till
utvecklingen av jämställdhet,
jämlikhet och folkhälsa.

Uppdraget är mycket omfattande och kommer
att brytas ner i delmoment för att kunna
utformas framåt. Det kommer att krävas en del
resurser från förvaltningen för att genomföra
uppdraget i sin helhet.

Utöka det administrativa
stödet till föreningslivet i
socioekonomiskt utsatta
områden, för att öka deltagandet
i föreningslivet.

Uppdraget är påbörjat under 2017 och
resultaten kommer att implementeras under
2018.

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

Förvaltningen genomför ett antal åtgärder:
Inventerar nulägesstatus, uppdaterar och
kompletterar tillgänglighetsdatabasen, tar fram
handlingsplan för att åtgärda ej avhjälpta
hinder samt åtgärdar brister.

Alla förvaltningar och bolag
ska kompetensutvecklas
avseende
tillgänglighetsarbete och enkelt
avhjälpta hinder.

För att höja förvaltningens kompetens i
tillgänglighetsfrågor har en
tillgänglighetsinventerare anställts under 2017.
Denna person stöttar också andra
medarbetare i förvaltningen i
tillgänglighetsfrågor.

En inventering ska göras av
samtliga nämnder och styrelser
avseende arbetsuppgifter och
anställningsmöjligheter som kan
erbjudas personer med
funktionsnedsättning.

Genom arbetsmarknadssatsningen Extra Kraft
erbjuder förvaltningen halvårslånga
anställningar i föreningslivet för unga personer
långt från arbetsmarknaden. Personer med
funktionsvariationer är prioriterade.
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Områden

Nämndens uppdrag

Beskrivning av uppdrag

Miljö och klimat

Fortsätta arbetet för att
minska miljöpåverkan från
konstgräs.

Förvaltningens arbete med att reducera
miljöpåverkan från konstgräs fortsätter. Arbetet
handlar i första hand om att minska
spridningen av mikroplaster och berör såväl
drift av befintliga planer som alternativ vid
nyanläggning och byten av ytskikt.

Hållbarhetsuppdraget ska
delas ut till privatpersoner och
föreningar som sökt pengar för
miljöarbete.

Förvaltningen ska inleda ett samarbete med
fastighetskontoret för att tillsammans lösa hur
bidraget kan synliggöras för föreningslivet.

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

Förvaltningen medverkar i pågående
programarbete i Kortedala/Bergsjön och
samverkar med stadsdelsförvaltningen,
fastighetskontoret och stadsbyggnadskontoret
för att hitta en lämplig placering för badet. I det
efterföljande arbetet är det viktigt att skapa
delaktighet.

När befintliga och nya
idrottshallar i skolmiljö planeras
eller renoveras ska hänsyn till
det lokala föreningslivets behov
tas, särskilt fokus ska vara att
öka antalet fullmåttshallar.

Förvaltningen bygger och äger bara en mindre
del av stadens idrottshallar i skolmiljö. Därför
behöver förvaltningen fördjupa samarbetet
med stadsledningskontorets lokalsekretariat,
med betoning på tidiga skeden.

Uthyrning av lokaler ska
underlättas för att motverka att
Göteborgs Stads lokaler står
oanvända.

Genom lokalförmedlingsuppdraget bidrar
förvaltningen till att förmedla lämpliga lokaler
till föreningslivet och att färre av stadens
lokaler står oanvända.

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

Förvaltningen har fått stimulansmedel under
2018 för ett projekt som handlar om att skapa
ett mer hållbart arbetsliv. En
praktikantsamordnare, som ska arbeta heltid
med frågan, har rekryterats. Även
förvaltningens arbete med att öka
sysselsättningen för grupper som står långt
från arbetsmarknaden knyts till detta projekt.

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

Se ovan

Nämnder kan via en pott
med särskilda stimulansmedel få
stöd i implementeringen av
modellen för det "Stegvisa jobboch kunskapslyftet" för snabbare
inträde och
kompetensutveckling på
arbetsmarknaden.

Se ovan

Stadsutveckling
och bostäder

Arbetsmarknad
och
vuxenutbildning

Kultur

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

Personal

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

Förvaltningen arbetar aktivt utifrån den
stadengemensamma rekryteringsprocessen,
exempelvis genom att använda ett
inkluderande språk vid utannonsering av
tjänster. Vid användning av Search riktas

26

Områden

Nämndens uppdrag

Beskrivning av uppdrag
speciell uppmärksamhet på att öka
ansökningar från personer födda utanför
Norden.

Inköp och
upphandling

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

Kvinnor som ansöker till chefstjänster inom
manligt dominerade verksamheter ska alltid
kallas till en första intervju förutsatt att
personen uppfyller kravprofilen. Positiv
särbehandling kan tillämpas vid lika
kvalifikationer, det vill säga anställa
underrepresenterat kön.

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

Inom förvaltningen pågår arbetet med att
undersöka de olika verksamheternas
lämplighet för upphandling med sociala
kriterier.

27

6 Resursfördelning
6.1 Effektiv resursanvändning (förändringsfaktorn)
Förvaltningen arbetar långsiktigt inom olika områden för att öka effektiviteten i
verksamheten. Ett av dessa handlar om att göra effektiviseringar genom minskad
energiförbrukning. Förvaltningen har sedan tidigare ett framgångsrikt projekt inom
detta område och fortsätter arbetet under 2018. Bedömningen är att hela
effektiviseringskravet i budget 2018 på drygt 2,5 miljoner kronor kommer att uppfyllas
inom området energi, bränsle och vatten.
6.2 Driftbudget
Budget/nämndbidrag per avdelning
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. Det
innehåller förutom kommunfullmäktigebeslutet delar där förvaltningen förutsätter
tilläggsbeslut, till exempel Frölundabadet.
I tabellen nedan framgår fördelning per avdelning för 2018.
Avdelning (tkr)

Budget 2018

Förändring

Budget 2017

Anläggning

160 235

17 132

143 103

Samordning

117 331

7 822

109 509

22 891

144

22 747

6 882

- 447

7 329

Ledning och stöd

130 754

- 2 658

133 412

Summa Idrott &
förening

438 093

21 993

416 100

Fastighet
Planering & Utredning

Avdelning Anläggnings nämndbidrag utökas med drygt 17 miljoner kronor, främst med
anledning av att förvaltningen tar över driften av Frölundabadet och att simskolan
utökas. Av de sammanlagt drygt 15,5 miljoner kronor som tilldelats för uppdraget gratis
kommunal simskola är närmare 14 miljoner kronor fördelade 2018.
Utökningen av avdelning Samordnings nämndbidrag gäller främst de olika nya
uppdragen i budget 2018 så som lokalförmedling, Vision Kviberg med mera. Av
nämndbidraget avser 87,9 miljoner kronor föreningsbidrag, se även 6.2.1.
Fastighetsavdelningens nämndbidrag är i stort sett oförändrat. Under våren 2017
utökades budgeten för fastighetsunderhåll med fyra miljoner kronor. Dessa medel finns
kvar 2018 vilket innebär att avdelningen har medel 2018 som motsvarar den
underhållsplan som upprättats.
I kategorin Ledning och stöd ingår avdelningarna/enheterna: Direktion, Gemensamt,
HR, Kommunikation inklusive nämnd samt Verksamhetsstöd (ekonomi och IT).
Inom Gemensamt är följande poster budgeterade: reserv, kapitaltjänstkostnader,
bränsle/energi/vatten och löneavtal 2018. I förvaltningens detaljbudgetarbete kommer
budgetposterna kapitaltjänstkostnader, bränsle/energi/vatten fördelas i en total
lokalbudget som interndebiteras. Det innebär att närmare 90 miljoner kronor fördelas
från kategorin Ledning och stöd till Anläggning. Det gör att fördelningen av
nämndbidrag kommer att ge en mer rättvisande bild av var resurserna inom
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förvaltningen hanteras samt att det ger ett stöd i förvaltningens utvecklingsarbete med
aktivitets-/tjänstebudgetering.
Budgetposterna reserv och löneavtal 2018 omfattar 5,0 respektive 4,4 miljoner kronor. I
takt med att löneavtalen för 2018 blir klara kommer budgetposten att fördelas till
avdelningarna. Reserven avser främst följande riskfaktorer: reserv för omförhandling av
externhyrda lokaler, reserv för eventuella övertagande av föreningsanläggningar och
borgensåtaganden.
6.2.1

Kontant föreningsstöd

Bidrag

Budget 2018

Prognos 2017

Utfall 2016

Aktivitetsbidrag 1)

22 000

21 000

19 826

Lokalbidrag 1)

27 000

27 000

26 672

400

400

503

Särskilt drifts- och
verksamhetsbidrag 2)

23 900

23 200

22 981

Investeringsbidrag 2)

6 000

5 800

6 010

Utvecklingsbidrag 2)

2 000

3 000

1 496

200

200

142

0

0

2 847

Mentorsbidrag 1)

1 400

1 400

1 228

Socioekonomiskt
differentierade
aktivitetsbidrag 1)

5 000

2 500

87 900

84 500

Utbildningsbidrag 1)

Startbidrag 1)
Arbetslöshetsprojekt 1)

Summa

81 705

1) Generella bidrag 2) Selektiva bidrag

6.3 Investeringsbudget
6.3.1 Nyinvesteringar
Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2017 om investeringsplanen för perioden
2016-2019. Det totala investeringsutrymmet uppgick till 646 miljoner kronor. Under
hösten 2017 har förvaltningen påbörjat den årliga uppdateringen av investeringsplanen;
ett ärende som presenteras vid nämndsammanträdet den 28 november 2017.
Förvaltningen bedömer att det kommer att bli aktuellt att göra justeringar för vissa
projekt och att det totala investeringsutrymmet för planperioden 2016-2019 behöver
sänkas till 567 miljoner. De projekt där förvaltningen i skrivande stund (september
2017) ser behov av justeringar för är:
•
•
•
•
•
•
•

Ersättning för Slottsskogshallen: - 5,7 miljoner kronor
Ny idrottshall i Majorna-Linné: - 33,8 miljoner kronor
Upprustning av befintliga isanläggningar: - 6,1 miljoner kronor
Ersättning för Rambergsrinken: - 24,8 miljoner kronor
Ruddalens stora isbana: + 6,1 miljoner kronor
Friidrottsanläggning på Hisingen: - 21,5 miljoner kronor
Konstgräsutbyten: + 6,5 miljoner kronor

Nämnden har möjligheten att flytta angivna belopp mellan åren i ramperioden. I
tabellen nedan framgår vilka investeringar som förvaltningen förväntas göra under 2018
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samt en kortare beskrivning. Förvaltningen återkommer vid nämndens
novembersammanträde med en mer detaljerad beskrivning av de olika projekten.
Investeringsunderlag 2016-2019
Totala utgifter
för 2016-2019
(Mkr)

Varav utgifter
2018 (Mkr)

104,3

26,7

Omklädningsbyggnader

19,5

7,5

Markanläggningar

17,5

6,0

Upprustning av befintliga idrottshallar

5,4

3,7

Ersättning för Torslandahallen

2,5

0

Ersättning för Slottsskogshallen

0,0

0

69,0

31,9

Ny idrottshall i Majorna-Linné

0,0

0

Ny fullmåttshall i Frihamnsområdet klar till 2021

5,7

0

Ny fullmåttshall klar till 2024

0,0

0

Idrottshallar

82,6

35,6

Upprustning av befintliga isanläggningar

27,6

3,0

0,0

0

34,6

0

Is för allmänhetens åkning på Heden

1,1

0

Ny ishall anpassad för konståkning

5,7

0

Isanläggningar

69,0

3,0

Upprustning av befintliga sim- och badanläggningar

42,6

4,7

Utbyggnad av Lundbybadet

0,0

0

Ersättning för Askims simhall

5,7

0

Ersättning för Valhallabadet

0,0

0

Ny simhall i Kortedala/Bergsjön

11,3

0

Ny simhall i Torslanda/Björlanda

0,0

0

Ny simhall i Majorna-Linné

0,0

0

Sim- och badanläggningar

59,6

4,7

Friidrottsanläggning på Hisingen

41,9

5,1

Konstgräsutbyten

22,5

7,9

Konstgräsetableringar (Kviberg och Bjurslättsskolan)

16,8

12,6

Konstgräsetablering Lillhagsparken

11,6

8,6

Fotboll

50,9

29,1

Upprustning/utveckling av Slottsskogsvallsområdet

38,5

13,6

Upprustning/utveckling av Kvibergs Park

13,0

5,3

Upprustning/utveckling av övriga idrottsområden

26,0

10,0

Ny gym- och motionsanläggning

21,5

0

Idrottsområden

99,0

28,9

Övrig stadsutveckling

22,7

11,0

567,0

157,6

Investeringsområde
Reinvesteringar

Ny idrottshall i Örgryte

Ersättning för Rambergsrinken
Ruddalens stora isbana

Totalt
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De projekt som berör 2018 kan delas in i nybyggnad, upprustning och reinvestering.
Nybyggnad
• Omklädningsbyggnad enligt det nyutvecklade konceptet i Klareberg
• Slutförandet av ny idrottshall i Örgryte
• Nya konstgräsplaner i Bjurslätt, Flatås, Kviberg samt Lillhagsparken
• Påbörja projektering av ny friidrottsanläggning på Hisingen
• Ny dränering av grusyta i Skatås
Upprustning
• Heidhallen och Gamlestadshallen rustas upp.
• Fortsatt mindre upprustningsarbeten på sim- och isanläggningar.
• Konstgräsbyte på Heden 2 och Backavallen. Omprioriteringar kan uppstå på
grund av resursåtgång för övriga planer på Heden.
• Fortsatt arbete med utveckling av Slottsskogsvallen inför 2021, Kvibergs Park
samt övriga idrottsområden.
Reinvestering
Se kapitel 6.3.2.
Ovanstående tabell baseras på den nulägesbedömning som förvaltningen gör i skrivande
stund och som redovisas mer detaljerat i november.
6.3.2 Reinvesteringar
Utrymmet för reinvesteringar i nuvarande plan är 26,7 miljoner kronor för 2018.
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.
Byte av belysningsanläggningar, larmteknik samt va-anläggningar
Förvaltningens installationer åldras och behoven av att byta belysningsanläggningar, vaoch larmanläggningar ökar.

31

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 (två miljoner kronor) omfattar upprustning och
kompletteringar av dessa byggnader samt även byggnader på friluftsbaden.
Åtgärder fördelas inom de olika områdena under hösten 2017.
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Regler för föreningsbidrag 2018
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.

Att bli en bidragsgodkänd förening
Innan en förening kan söka bidrag och hyra lokaler och idrottsanläggningar av idrotts- och
föreningsförvaltning till ett lägre pris, måste föreningen bli bidragsgodkänd. För att bli
bidragsgodkänd ska föreningen skicka en ansökan till idrotts- och föreningsförvaltningen. Det
kan föreningen göra när som helst under året.
Det här krävs för att en förening ska bli bidragsgodkänd:
•

Föreningens adress ska vara i Göteborg och föreningen ska bedriva ideell verksamhet i
Göteborg för barn och ungdomar, personer med funktionsvariation eller personer över
65 år. En ideell förening kännetecknas av att ändamålet är ideellt och/eller att dess
verksamhet är ideell.

•

Föreningen ska vara uppbyggd enligt demokratiska principer och öppet ta ställning för
demokratin som samhällssystem.

•

Föreningen ska ha godkända stadgar, styrelse som består av minst tre personer där
ordförande och kassör inte kan vara samma person, och revisorer.

•

Av föreningens stadgar ska framgå att alla har rätt att bli medlemmar i föreningen och
delta i verksamheten, om det inte finns sakliga och för kommunen godtagbara skäl att
hindra detta.

•

Föreningen får inte ha uppmuntrande attityd till tobak, alkohol eller andra droger och
alla föreningens aktiviteter ska vara i en helt rök-, alkohol- och drogfri miljö.

•

Föreningens verksamhet får inte leda till diskriminering på grund av kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder,
sexuell läggning och ålder.

•

Föreningen ska ge flickor/pojkar och kvinnor/män samma rättigheter, skyldigheter och
möjligheter och de ska dela inflytande och ansvar.

•

Föreningen ska ha minst 15 bidragsberättigade medlemmar i åldrarna 7-25 år, 65 år
och äldre eller med funktionsvariationer.

Göteborgs Stad, Idrott & förening
Post: Box 114, 401 21 Göteborg
Besök: Nedre Kaserngården 1, Kvibergs Park

Webb: www.goteborg.se
E-post: idrottoforening@ioff.goteborg.se
Telefon: 031-365 00 00 (kontaktcenter)
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För att vara bidragsberättigad ska medlem:
•

betala en årlig medlemsavgift på minst 100 kronor.

•

aktivt delta i föreningens planerade och ledarledda aktiviteter minst 10 gånger per
år.

•

finnas med i föreningens medlemsregister.

•

vara folkbokförd i Sverige, undantag för asylsökande under asylprocess.

•

Minst 50 procent av de bidragsberättigade medlemmarna ska vara folkbokförda i
Göteborg.

•

Föreningen ska presentera en plan som visar att minst 20 bidragsberättigade aktiviteter
kommer att genomföras under det kommande året.

•

För att bidrag ska kunna betalas ut måste föreningen ha bank- eller plusgiro.

När föreningen blivit bidragsgodkänd
•

När en förening blivit bidragsgodkänd betalas ett engångsbelopp ut på 1 500 - 5 000
kronor, beroende på antalet bidragsberättigade medlemmar.

•

I samband med att en förening blir bidragsgodkänd ska föreningen, tillsammans med
föreningskonsulent, gå igenom aktuella bidragsregler och e-tjänsten som används för
att söka bidrag.

•

Föreningen rekommenderas även att gå en utbildning i föreningskunskap.

•

När föreningen blivit bidragsgodkänd kan den ansöka om bidrag för:

•

▪

föreningens aktiviteter

▪

föreningens utbildningar

▪

föreningens lokaler och anläggningar

Bidragsgodkända föreningar ska anmäla eventuella ändringar av sina stadgar till
idrotts- och föreningsförvaltningen.

Göteborgs Stad, Idrott & förening
Post: Box 114, 401 21 Göteborg
Besök: Nedre Kaserngården 1, Kvibergs Park

Webb: www.goteborg.se
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Generellt för alla bidragstyper
•
•
•

Organisationer som får föreningsbidrag ska uppfylla de grundläggande kraven för
föreningar som beskrivs i Göteborgs Stads riktlinjer ”Kommunens stöd till ideella
föreningar och liknande organisationer”.
Bidrag beviljas bara för aktiviteter, projekt, utbildningar och lokaler som är drog- och
alkoholfria.
För att kunna söka bidrag ska föreningen lämna in fullständiga årsmöteshandlingar
från senaste årsmötet, det vill säga:
o årsmötesprotokoll
o verksamhetsberättelse
o ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning
o revisionsberättelse

Bidrag beviljas inte till:
•

ekonomiska föreningar, fackliga och andra organisationer vars huvudsakliga uppgift är
att ta till vara enskilda medlemmars yrkesmässiga eller ekonomiska intressen.

•

föreningar som är anslutna till ett politiskt parti eller jämförlig sammanslutning och
föreningar som huvudsakligen arbetar för utrikespolitiska mål.

•

företagsbaserade korpidrottsföreningar.

•

kooperativa föreningar.

•

för medlemmar av tillfällig natur till exempel "bingomedlem", "dansmedlem",
”sponsormedlem”, ”radiolyssnare” eller liknande.

•

religiös verksamhet

•

fester

Förening som inte sökt aktivitetsbidrag eller redovisat studiecirkelverksamhet på två år är inte
längre bidragsgodkänd och kan därför inte få lokal- eller utbildningsbidrag.

Göteborgs Stad, Idrott & förening
Post: Box 114, 401 21 Göteborg
Besök: Nedre Kaserngården 1, Kvibergs Park

Webb: www.goteborg.se
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Aktivitetsbidrag
Aktivitetsbidraget ska stötta och stimulera det ideella föreningslivet i Göteborg att genomföra
aktiviteter för barn, ungdomar, personer med funktionsvariation eller pensionärer.
Grundkrav/riktlinjer
• För att kunna få aktivitetsbidrag måste föreningen vara bidragsgodkänd.
• Aktivitetsbidraget baseras på hur många aktiviteter som föreningen ordnar för barn
och ungdomar som under året fyller lägst 7 och högst 25 år, personer med
funktionsvariation eller personer som är 65 år eller äldre.
• Varje gång en medlem inom dessa målgrupper deltar vid en sammankomst ger det en
summa pengar till föreningen.
• En sammankomst kan vara en träning, en träff eller liknande. För att en sammankomst
ska vara bidragsberättigad ska den:
o vara planerad
o pågå minst en timme
o ha minst tre bidragsberättigade deltagare
o vara ledarledd. Ledaren ska närvara under hela aktiviteten, leda deltagarna och
fylla i närvaro med fullständiga personnummer.
• 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.
• För en grupp med tre till tio deltagare kan föreningen få bidrag för en ledare och för
större grupper för två ledare. Vid aktiviteter för personer som är 65 år och äldre får
föreningen inget bidrag för ledare.
• Aktiviteter för barn och unga och personer med funktionsvariationer ska redovisas på
närvarokort godkända av förvaltningen, med deltagarnas fullständiga personnummer.
När det gäller aktiviteter för personer som är 65 år och äldre gör föreningen en enklare
närvarorapportering i e-tjänsten.
• Följande aktiviteter får föreningen inte aktivitetsbidrag för: fester, läxläsning, firande
av högtid, religiös verksamhet, nöjeskonsumtion (bio, restaurangbesök och liknande),
verksamhet inom skolans regi inklusive deltagarens schemalagda skoltid, studiecirklar
och SISU:s utbildningstimmar.
Bidragets storlek
• Aktiviteter för deltagare som under året fyller lägst 7 och högst 25 år, samt personer
med funktionsvariation från 7 år och uppåt:
o Flickor: 5.55 kronor per deltagare och sammankomst.
o Pojkar: 5.05 kronor per deltagare och sammankomst.
• Aktiviteter för deltagare som är 65 år och äldre:
o 5.00 kronor per deltagare och sammankomst.

Göteborgs Stad, Idrott & förening
Post: Box 114, 401 21 Göteborg
Besök: Nedre Kaserngården 1, Kvibergs Park

Webb: www.goteborg.se
E-post: idrottoforening@ioff.goteborg.se
Telefon: 031-365 00 00 (kontaktcenter)
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Så här gör du
•
•

•

Ansökan görs i förvaltningens e-tjänst.
Aktiviteter för barn och unga och personer med funktionsvariationer ska redovisas på
närvarokort godkända av förvaltningen, med deltagarnas fullständiga personnummer.
För aktiviteter för personer som är 65 år och äldre gör föreningen en enklare
närvarorapportering i e-tjänsten.
I samband med ansökan ska föreningen senast 25 februari göra en
föreningsredovisning som innehåller:
• medlemsantalet 31 december föregående år
•

inkomst av medlemsavgifter föregående år

•

redovisning av antalet styrelseledamöter och ledare

Redovisningen görs i förvaltningens e-tjänst.
Tid för ansökan
Aktivitetsbidraget kan sökas vid två tillfällen per år:
1. 1 januari till 25 februari – ansökan gäller aktiviteter som föreningen haft under
perioden juli till december föregående år
2. 1 juli till 25 augusti – ansökan gäller aktiviteter som föreningen haft under perioden
januari till juni samma år

Göteborgs Stad, Idrott & förening
Post: Box 114, 401 21 Göteborg
Besök: Nedre Kaserngården 1, Kvibergs Park
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Differentieringsbidrag
Differentieringsbidraget ska ge bättre ekonomiska förutsättningar för föreningar som är aktiva
i socioekonomiskt svaga områden.
Grundkrav/riktlinjer
•

Bidraget ges till ungdomsföreningar med bidragsgodkända medlemmar som bor i
utvalda socioekonomiskt utsatta primärområden.

•

Föreningen måste registrera deltagarnas närvaro med fullständiga personnummer i ett
digitalt närvarosystem och söka aktivitetsbidrag. Differentieringsbidraget baseras på
de underlag som föreningen redovisar i ansökan om aktivitetsbidrag.

Bidragets storlek
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.
Så här gör du
Föreningar som har rätt till differentieringsbidrag får det automatiskt vid ansökan om
aktivitetsbidrag.
Tid för ansökan
Differentieringsbidraget söks genom ansökan om aktivitetsbidrag. Aktivitetsbidraget kan
sökas vid två tillfällen per år:
1. 1 januari till 25 februari – ansökan gäller aktiviteter som föreningen haft under
perioden juli till december föregående år
2. 1 juli till 25 augusti – ansökan gäller aktiviteter som föreningen haft under perioden
januari till juni samma år

Göteborgs Stad, Idrott & förening
Post: Box 114, 401 21 Göteborg
Besök: Nedre Kaserngården 1, Kvibergs Park

Webb: www.goteborg.se
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Utbildningsbidrag
Utbildningsbidraget ska ge ledare i lokal verksamhet för barn och unga möjlighet till
utbildning för att klara sina ledaruppgifter bättre. Utbildningsbidraget är en förutsättning för
ledarrekrytering, ledarfortbildning och utveckling av föreningens verksamhet.
Grundkrav/riktlinjer
•
•

•
•
•
•

För att kunna få utbildningsbidrag måste föreningen vara bidragsgodkänd.
Utbildningsbidraget ges till:
o utbildning av medlemmar som har ledar- eller funktionärsuppdrag i föreningen
eller förväntas få sådana efter utbildningen.
o utbildning som anordnas av förening, distriktsförbund eller riksorganisation.
o en planeringskonferens per år. Kontakta idrotts- och föreningsförvaltningen
innan konferensen genomförs.
Dagkurser (externat eller internat) ska omfatta minst 6 timmars undervisning per dag.
Bidrag ges för maximalt fem kursdagar.
Bidrag ges inte för utbildning som föreningen kan få studiecirkelbidrag för och inte för
utbildning i samband med transporter, tävlingar, fjällresor eller lägeraktiviteter.
Bidrag ges inte för utbildning av anställd personal.

Bidragets storlek
•
•
•
•

Internatutbildning (med övernattning utanför kommunen):400 kronor per deltagare
och dag.
Externatutbildning (utan övernattning:) 200 kronor per deltagare och dag.
Planeringskonferens: upp till 5000 kronor.
Bidrag ges endast för faktiska kostnader.

Så här gör du
•
•

Ansökan görs i förvaltningens e-tjänst.
Till ansökan ska föreningen bifoga dokumentation från kursen eller liknande.

Tid för ansökan
Ansökan görs efter genomförd utbildning, dock senast fyra månader efter att kursen ägt rum.

Göteborgs Stad, Idrott & förening
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Lokalbidrag
Lokalbidraget är ett stöd till föreningar som bedriver aktiviteter i egna lokaler, eller i lokaler
som hyrs på lång tid.
Grundkrav/riktlinjer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

För att kunna få lokalbidrag måste föreningen vara bidragsgodkänd.
Bidragsgodkända föreningar kan söka bidrag för egna eller långtidshyrda lokaler
(hyresavtal på minst ett år) där föreningen bedriver ideell verksamhet.
Lokalbidrag kan även beviljas för lokaler föreningen hyr under en kortare tid
(timtaxa). Föreningens timkostnad ska då vara högre än förvaltningens taxa för
motsvarande lokal.
Föreningen kan inte få bidrag för lokalkostnad för hyra av idrotts- och
föreningsförvaltningens lokaler.
Möjlighet till bidrag för kommunägda lokaler som hyrs ut av stadsdelsförvaltning eller
annan kommunal förvaltning prövas i varje enskilt fall.
Föreningen som söker lokalbidrag ska stå för hyreskontraktet. Andrahandskontrakt
kan godkännas efter prövning förutsatt att hyresvärden är en bidragsgodkänd förening
eller jämförbar ideell organisation.
Bidrag ges inte för lokalkostnader i samband med arrangemang där besökare betalar
entréavgift eller där det förekommer ekonomiska vinstintressen såsom bingo,
loppmarknad, försäljning eller liknande.
Bidrag ges inte för lokalkostnader i annan kommuns anläggning.
Lokalen måste uppfylla myndighetskrav, till exempel bygglov, brandsäkerhet och
försäkring.
För att föreningen ska kunna söka lokalbidrag krävs att den sökt aktivitetsbidrag
föregående år. Om det finns särskilda skäl kan en 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.

Bidragets storlek
•
•
•

Lokalbidraget baseras på föregående års kostnader. För föreningar som söker
lokalbidrag för första gången gör förvaltningen en uppskattning utifrån föreningens
underlag.
Bidragets storlek baseras även på antal medlemmar.
Föreningen kan få lokalbidrag för maximalt 65 procent av sin bidragsgrundande
lokalkostnad, men högst 385 kronor för flickor och 360 kronor för pojkar per år för

Göteborgs Stad, Idrott & förening
Post: Box 114, 401 21 Göteborg
Besök: Nedre Kaserngården 1, Kvibergs Park

Webb: www.goteborg.se
E-post: idrottoforening@ioff.goteborg.se
Telefon: 031-365 00 00 (kontaktcenter)
8(15)

Regler för föreningsbidrag 2018
Idrott & förening

bidragsberättigad medlem. Maxbeloppet är 150 000 kronor per förening. För
pensionärsföreningar är beloppet 325 kronor per bidragsberättigad medlem och år.
Maxbeloppet är 100 000 kronor per pensionärsförening.
Så här gör du
•
•
•

Innan föreningen skriver på ett hyresavtal ska föreningen kontakta idrotts- och
föreningsförvaltningen för en bedömning av föreningens möjlighet att klara av
kostnaderna för lokalen.
Ansökan görs i förvaltningens e-tjänst.
För att kunna ansöka behöver föreningen redovisa:
o föregående års lokalkostnader minus intäkter från uthyrning.
o antalet bidragsberättigade medlemmar som under föregående år deltagit i minst 10
bidragsberättigade aktiviteter.
o Kopia på faktura, avi eller liknande för hyra och andra kostnader som tas upp i
ansökan.
o Inkomster från uthyrning ska redovisas med uppgift om hyresgäst och intäkt.
o Kopia på sitt hyresavtal vid första ansökningstillfället (eller vid byte av lokal).

Tid för ansökan
Lokalbidrag kan sökas från 1 januari till 1 mars.
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Investeringsbidrag och kommunal borgen
Ideella föreningar kan söka investeringsbidrag och/eller lånegaranti i form av kommunal
borgen för att bygga och renovera egna eller långtidshyrda anläggningar.
Grundkrav/riktlinjer
•
•
•

•
•

Verksamheten ska, utifrån nämndens mål, vara av stor betydelse för Göteborgs
föreningsliv.
Verksamheten ska förbättra möjligheterna till en aktiv fritid för barn och unga (7-25år)
i Göteborg eller för personer med funktionsvariation.
Prioritering sker utifrån hur stor verksamhet föreningen har för barn och unga eller
personer med funktionsvariation, tillgången på anläggningar i stadsdelen, tillgången på
anläggningar av den aktuella typen samt föreningens möjlighet att bidra till
finansieringen genom eget arbete och eget kapital.
Byggprojekt som innehåller energibesparande-, brandskydds- och/eller
tillgänglighetsåtgärder prioriteras.
Byggprojekt ska gälla investering i fast egendom eller fasta inventarier.

Bidragets storlek
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.
Kommunal borgen
Föreningen betalar löpande ränta och amortering. Bidraget bestäms efter bedömning av varje
enskilt ärende och baseras på budgeterade kostnader. Kommunal borgen ges för högst 75
procent av byggprojektets kostnad.
Så här gör du
•
•
•

Föreningen tar först kontakt med förvaltningen för att få information om vilket stöd
föreningen kan få för att genomföra ett byggprojekt.
Ansökan görs sedan i förvaltningens e-tjänst.
Ansökan ska lämnas till förvaltningen senast två månader före planerad byggstart och
ansökan ska vara beviljad innan byggnationen påbörjas.

Tid för ansökan
Ansökan om investeringsbidrag och/eller kommunal borgen kan göras när som helst under
året.
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Utvecklingsbidrag
Utvecklingsbidraget ska ge föreningar möjlighet att utveckla sin verksamhet på ett sätt som
bidrar till att skapa ett mer jämlikt och jämställt Göteborg.
Grundkrav/riktlinjer
•
•

Vägledande för bedömningen är idrotts- och föreningsnämndens mål i aktuell budget.
Några prioriterade utvecklingsinsatser är:
o rekrytering av fler ungdomar
o start av jämställdhetsarbete
o projekt som ska stötta ungdomars medbestämmande i föreningen
o start av förebyggande arbete mot alkohol och droger
o prova-på-aktiviteter efter schemalagd skoltid
o integrationsinsatser för att utveckla goda relationer mellan individer och
mellan etniska grupper
o samverkansprojekt mellan föreningar
o etablering av nya verksamhetsformer och mötesplatser för prioriterade grupper
o start av aktiviteter som stimulerar till fysisk aktivitet för prioriterade grupper
o uppsökande verksamhet för att bryta social isolering bland äldre
o stöd till projekt för personer med funktionsvariation
o stöd till föreningar som vill starta öppen verksamhet på fredags- och
lördagskvällar
En förening kan få bidrag för faktiska kostnader men normalt inte för arvode eller annan
ersättning till ledare, föreläsare eller liknande.

Bidragets storlek
Bidraget bestäms efter bedömning av varje enskilt ärende.
Så här gör du
Ansökan görs i förvaltningens e-tjänst.
Tid för ansökan
Utvecklingsbidrag kan sökas under hela året. Ansökan ska skickas in senast två månader
innan satsningen ska starta. Ansökningarna behandlas normalt inom en månad efter det att
ansökan och eventuella kompletteringar kommit in till förvaltningen.

Göteborgs Stad, Idrott & förening
Post: Box 114, 401 21 Göteborg
Besök: Nedre Kaserngården 1, Kvibergs Park

Webb: www.goteborg.se
E-post: idrottoforening@ioff.goteborg.se
Telefon: 031-365 00 00 (kontaktcenter)
11(15)

Regler för föreningsbidrag 2018
Idrott & förening

Mentorsbidrag
Mentorsbidraget ska uppmuntra ideella organisationer att få fram nya ledare på ett strukturerat
sätt.
Grundkrav/riktlinjer
•
•
•
•

Bidraget kan sökas när en ledare i föreningen ska bli mentor för en blivande ideell
ledare.
Mentorn ska vara aktiv i föreningen.
Föreningen kan söka bidraget en gång per blivande ledare, om det inte finns särskilda
skäl att utöka mentorstiden.
En person kan vara mentor åt max två blivande ledare åt gången.

Bidragets storlek
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.
Så här gör du
Ansökan görs i förvaltningens e-tjänst.
Tid för ansökan
Bidraget kan sökas 1 januari–31 oktober, innan mentorsperioden startar. Ansökningarna
behandlas i turordning efter det att ansökan och eventuella kompletteringar inkommit.
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Särskilt driftsbidrag
Särskilt driftsbidrag ska ge ideella organisationer en ekonomisk möjlighet att driva
anläggningar inom idrotts- och fritidsområdet.
Grundkrav/riktlinjer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bidraget kan ges till ideella organisationer som driver 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.
Minst 50 procent av den använda tiden i anläggningen ska vara för barn- och
ungdomsverksamhet.
Flickor och pojkar ska ges lika möjligheter att använda anläggningen.
Barn- och ungdomsverksamhet ska bedrivas i helt rök-, alkohol- och drogfri miljö.
Föreningar i Göteborgs kommun ska prioriteras före företag, privatpersoner samt
föreningar från andra kommuner i anläggningen.
Anläggningens öppettider ska vara jämförbara med öppettiderna för förvaltningens
anläggningar och det ska vara verksamhet i anläggningen under minst 65 procent av
tiden.
Bokningsbara tider i anläggningen ska i den mån det är möjligt vara tillgängliga för
andra ideella föreningar i Göteborgs kommun.
Anläggningen ska vara energieffektiviserad i den mån som anses vara rimlig.
Idrotts- och föreningsförvaltningen ska ges nödvändig insyn i drift och verksamhet i
anläggningen.
En organisation som får särskilt driftsbidrag ska avsätta pengar för framtida
renoveringar på anläggningen och kan bli återbetalningsskyldig om bidraget inte
använts på det sätt som föreningen angett i ansökan.
Bidrag ges inte till kontors- eller kanslilokaler.
Bidrag ges inte till kostnader för vuxenverksamhet.

Bidragets storlek
Bidraget bestäms efter bedömning av varje enskilt ärende och ges för budgeterade löpande
driftskostnader. Bidragets storlek begränsas av nämndens budget.
Så här gör du
Om organisationen inte sökt särskilt driftsbidrag tidigare, måste ni ta kontakt med
handläggare innan ni ansöker. Ansökan görs på blankett.
Tid för ansökan
Särskilt driftsbidrag kan sökas från 1 juni till 31 augusti.

Göteborgs Stad, Idrott & förening
Post: Box 114, 401 21 Göteborg
Besök: Nedre Kaserngården 1, Kvibergs Park

Webb: www.goteborg.se
E-post: idrottoforening@ioff.goteborg.se
Telefon: 031-365 00 00 (kontaktcenter)
13(15)

Regler för föreningsbidrag 2018
Idrott & förening

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.
Grundkrav/riktlinjer
•
•
•
•
•

•
•
•

Verksamheten ska, utifrån idrotts- och föreningsnämndens aktuella mål, vara av stor
betydelse för Göteborgs föreningsliv.
Särskilt verksamhetsbidrag är endast aktuellt när aktivitetsbidrag inte kan beviljas eller
inte står i relation till kostnaderna för den bidragsberättigade verksamheten.
Verksamheten ska förbättra möjligheterna till en aktiv fritid för barn och unga (7-25år)
eller för personer med funktionsvariation i Göteborg.
Viss del av den bidragsberättigade verksamheten ska bedrivas genom ideellt arbete.
Det är också positivt om flera aktörer samarbetar kring finansieringen av
verksamheten.
Idrotts- och föreningsförvaltningen gör årligen en uppföljning av 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. Organisationen kan bli
återbetalningsskyldig om pengarna inte använts som angivet.
Idrotts- och föreningsförvaltningen har rätt att ta del av underlag för ansökan så som
fakturor, kvitton, arbetsbeskrivningar och liknande.
Nystartade verksamheter och projekt ska i första hand söka utvecklingsbidrag.
Det går inte att få särskilt verksamhetsbidrag för lokalkostnader.

Bidragets storlek
Bidraget bestäms efter bedömning av varje enskilt ärende och baseras på budgeterade
verksamhetskostnader. Bidragets storlek begränsas av nämndens lagda budget.
Så här gör du
Om organisationen inte sökt särskilt verksamhetsbidrag tidigare, måste ni ta kontakt med
handläggare innan ni ansöker. Ansökan görs på blankett.
Tid för ansökan
Särskilt verksamhetsbidrag kan sökas från 1 juni till 31 augusti.
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När föreningen ansökt om bidrag
•
•
•

Idrotts- och föreningsförvaltningen kontrollerar regelbundet föreningarnas
ansökningar. En förening som lämnat oriktiga uppgifter kan få avdrag på
bidragsbeloppet, bli återbetalningsskyldig eller helt stängas av från rätten att få bidrag.
På begäran ska en förening som fått bidrag även redovisa kompletterande underlag,
exempelvis bokföring, fakturor och avtal.
Ett bidrag som beviljats för ett särskilt ändamål ska betalas tillbaka
o om det inte använts
o om det använts till annat än vad det beviljats för.
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Allmän information
Taxorna har tre nivåer och regleras 1 januari varje år:

Taxa - låg

Taxa låg är för föreningar som:
- är från Göteborg med bidragsberättigad ungdoms- eller pensionärsverksamhet
- är från Göteborg och 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

3

Uthyrningspriser
Sporthallar och gymnastiksalar
Låg

Normal

GR

Större än 600 kvm

102

500

204

Mindre än 600 kvm

88

335

176

Friidrottshallar

102

500

204

Låg

Normal

GR

Ishallar

237

810

474

Isdala lilla

128

402

256

Frölundaborg lilla (OBS! utan omklädning)

142

452

284

Ruddalens isbana, skrinnarhallen
(hyrs endast ut till ungdomsverksamhet)

187

---

374

Ruddalens skrinnarbana

249

1 082

498

Ruddalens bandybana

272

1 247

544

Ishallar - för- och eftersäsong

734

1 265

1 265

1 april - 15 oktober (säsong)

Låg

Normal

GR

Vallar (11-spelsplan)

230

1 143

460

Träningsplaner (11-spelsplan)

135

522

270

Träningsplaner (7-spelsplan + halvplan)

70

320

140

Isbanor
Ordinarie säsong

Fotbollsplaner - gräs

4

Konstgräsplaner
1 januari - 31 mars (vintertaxa) *

Låg

Normal

GR

Bravida Arena och Valhalla IP

700

740

700

11-spelsplan

279

740

558

9-spelsplan

225

602

450

7-spelsplan

171

472

342

Låg

Normal

GR

11-spelsplan

102

633

204

9-spelsplan

88

409

174

7-spelsplan och halvplan

53

358

106

Låg

Normal

GR

11-spelsplan

227

513

454

7-spelsplan

119

361

238

Låg

Normal

GR

11-spelsplan

48

395

96

7-spelsplan

39

231

78

Från och med 1 april

Grusplaner
1 januari - 31 mars (vintertaxa) *

Från och med 1 april

* Vinterskötsel

Vi snöröjer planer under perioden januari till mars. Om det behövs kan snöröjning ske i
förebyggande syfte tidigare än januari. Vid snöfall avvaktar vi oftast tills det slutat snöa
innan vi påbörjar röjningen.
Av hänsyn till miljön kan vi inte lägga snö utanför själva konstgräsytan och då kan vissa planers
yta ibland reduceras. Av miljöskäl och med hänsyn till mattans livslängd saltar vi bara under
perioden januari till mars och då endast i mycket små mängder.

Prioriterade planer

Vid extrem kyla eller rikligt snöfall koncentrerar vi insatserna och en omprioritering av
träningstider kommer att ske i samförstånd med Göteborgs Fotbollförbund, utifrån
fotbollförbundets prioriteringslista.
Följande planer prioriteras på grund av att vi på dessa kan hantera snömängder på ett
miljövänligt sätt: Ruddalen (2 stycken), Backavallen, Kviberg (2 stycken), Heden (3 stycken),
samt Bläsebovallen.

5

Friidrott - utomhus
1 april - 15 oktober

Låg

Normal

GR

Slottsskogsvallen, och Angeredsvallen

192

859

384

Övriga friidrottsanläggningar

118

412

236

Hyra av omklädningsrum

58

197

116

För nationella och internationella tävlingar skrivs särskilt avtal.

Skoltaxa
Friidrottsdagar för skolor

Kronor per timme

Slottsskogsvallen och Angeredsvallen

527

Övriga anläggningar

370

Omklädning för skolor på dagtid i motionscentraler

194

Fotbollsplaner
Konstgräsplaner dagtid klockan 8-17, ordinarie säsong

370

Träningsplaner dagtid klockan 8-17, ordinarie säsong

406

Grusplaner dagtid klockan 8-17, ordinarie säsong

204

Ishallar
Dagtid klockan 8-17, säsong

477

Sporthallar
Dagtid klockan 8-17

370

6

Bassänger - hel bassäng
Anläggning

Låg

Normal

GR

SLS

Angered Arena, 25-metersbassäng, 9 banor

848

1 601

1 601

1 361

Angered Arena, hoppbassäng

340

639

639

565

Angered Arena,
undervisningsbassäng/rehab

908

639*/1 068

1 068

908

Askims simhall, 25-metersbassäng

565

1 068

1 068

908

Askims simhall, undervisningsbassäng

340

639

639

565

Kärrabadet, 25-metersbassäng, 6 banor

565

1 068

1 068

908

Kärrabadet, undervisningsbassäng

340

639

639

565

Lilla Amundön, 25-metersbassäng

565

1068

1068

908

Lundbybadet, 25-metersbassäng, 6 banor

565

1 068

1 068

908

Lundbybadet, 50-metersbassäng, 8 banor

1 130

2 135

2 135

1 815

Lundbybadet, rehabbassäng

908

1068

1068

908

Lundbybadet, undervisningsbassäng

340

639

639

565

Styrsöbadet, hel bassäng

454

533

533

454

Låg

Normal

GR

SLS

Angered Arena, 25-metersbassäng

34

214*

67

160

Askims simhall, 25-metersbassäng

34

214*

67

160

Kärra simhall, 25-metersbassäng

34

214*

67

160

Lundbybadet, 25-metersbassäng

34

214*

67

160

Lundbybadet, 50-metersbassäng

50*

429*

100

256

* 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

420 kronor samt ordinarie timhyra

Turnering

Timtaxa + 40 kronor

Transport av mål

1 103 kronor/mål

Bokning för utbildning av ledare och domare

Taxa - låg

Parkering på 11-manna grusplan

2 653 kronor/dag

Cirkus

3 389 kronor/dygn

Hedens arrangemangsyta, per dygn

Låg

Normal

1 158

6 946

Möteslokaler hos Idrott & förening
(konferens)
Timhyra

85 kronor

Heldag

550 kronor

Fredag-söndag

1 300 kronor

Ordningsavgifter

Från

Ej borttagen sarg

600 kronor

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

600 kronor

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

500 kronor

Ej bokad match/träning på vall (gräs)

3 600 kronor/gång

Ej bokad match/träning på träningsplan (gräs)

2 500 kronor/gång

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

650 kronor/gång

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

600 kronor

Larmutryckning

Full kostnadstäckning

Hjälp med nyckelhantering av vår jourpersonal

50 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

600 kronor

Gymnastiksal

400 kronor

Gräsplan/ishall/bana

1 100 kronor

Återbud ska lämnas senast dagen innan bokad tid!
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Inkvartering i skolor
Salar (pris per sal)
20 personer

(inklusive vaktmästare)

388 kronor

15 personer

(inklusive vaktmästare)

346 kronor

10 personer

(inklusive vaktmästare)

270 kronor

5 personer

(inklusive vaktmästare)

241 kronor

Gymnastikhall

(inklusive vaktmästare)

692 kronor

Sporthall

(inklusive vaktmästare)

1 270 kronor

Matsal

1 356 kronor

Kök

1 500 kronor

Container

Enligt faktura

Matsalspersonal

Enligt avtal

Städpersonal

Enligt avtal

Städmaterial

14 kronor

Telefon

52 kronor

Skador

Enligt faktura

Falsklarm

Enligt faktura

Hyra av dator

1 000 kronor

Taxefoldern är uppdaterad 12 oktober 2017
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Priser 2018

Angered
Arena

Lundbybadet

AG=Autogiro, 1/12 av årspriset
Guldkort
Guldkort AG
325
325
Guldkort 12 mån
3 900
3 900
Guldkort 3 mån
1 400
1 400
Guldkort 10 ggr
800
800
Guldentré 1 gång
100
100
Silverkort
Silverkort AG
Silverkort 12 mån
Silverkort 3 mån
Silverkort 1 mån
Silverkort 10 ggr
Silverentré 1 gång
Silverkort dag AG*
250
250
Silverkort dag 12 mån*
3 000
3 000
Silverkort dag 3 mån*
1 150
1 150
* Gäller för inpassering på anläggningen vardagar fram till kl. 14.00
Badkort
Badkort alla bad inkl Valhalla 12 mån
*
2 200
2 200
Badkort alla bad, inkl Valhalla 3 mån
900
900
*
Badkort AG
Badkort 12 mån
Badkort 3 mån
Badkort 10 ggr
Badkort 10 ggr
ungdom/studerande/pensionär

142
1 700
700
550
350

142
1 700
700
550
350

Badentré 1 gång
Badentré 1 gång, ungdom ( 6 - 17
år)/studerande/pensionär

60
40

60
40

Relax (18-årsgräns)
Relax+upplevelsebad+motions- sim
(18-årsgräns relax)

100
110

Slottsskogsvallen

Ruddalen

Skatås

Länsmansgården
Tuvevallen

325
3 900
1 400

325
3 900
1 400

325
3 900
1 400

325
3 900
1 400

283
3 400
1 300

283
3 400
1 300

250
3 000
1 200

250
3 000
1 200

800
100
208
2 500
950

800
100
192
2 300
850

700
100
192
2 300
850

192
2 300
850

Kärra
simhall

Askims
simhall

Backavallen

325
3 900
1 400

325
3 900
1 400

325
3 900
1 400

325
3 900
1 400

183
2 200
800
450
600
70
129
1 550
600

250
3 000
1 200
450
700
80
142
1 700
700

250
3 000
1 200
450
700
80
142
1 700
700

125
1 500
600
250
400
50
104
1 250
450

2 200

2 200

900

900

108
1 300
500
500

108
1 300
500
500

300
55

300
55

35

35

200
2 400
950

200
2 400
950

175
2 100
700

175
2 100
700

*Införs under året

Gymkort
Gymkort AG
Gymkort 12 mån
Gymkort 3 mån
Gruppträningskort
Gruppträningskort AG
Gruppträningskort 12 mån
Gruppträningskort 3 mån
Seniorkort
Seniorkort AG
Seniorkort 12 mån
Badtillägg t. Seniorkort, årspris
Seniorkort 3 mån
Badtillägg t. Seniorkort, kvartalspris
Motionskort
Årskort
Årskort pensionär
Årskort barn
Klippkort 10 ggr
Engångsentré
Engångsentré pensionär
Engångsentré barn

283
3 400
1 300

283
3 400
1 300

250
3 000
1 200

183
2 200
800

125
1 500
600

258
3 100
1 200

258
3 100
1 200

167
2 000
300
800
100

167
2 000
300
800
100

167
2 000
300
800
100

167
2 000
300
800
100

167
2 000
300
800
100

167
2 000
300
800
100

167
2 000
300
800
100

167
2 000
300
800
100

167
2 000
300
800
100

167
2 000
300
800
100

900
540
540
350
40
25
25

900
540
540
350
40
25
25

900
540
540
350
40
25
25

900
540
540
350
40
25
25

900
540
540
350
40
25
25

900
540
540
350
40
25
25

900
540
540
350
40
25
25

900
540
540
350
40
25
25

900
540
540
350
40
25
25

900
540
540
350
40
25
25

Priser isanläggningar för säsongen 2017-2018
Allmänhetens skridskoåkning
Allmänhet
Klippkort 10 ggr
Höstsäsongskort
Helsäsongskort
Inlinesåkning på Ruddalens skrinnarbana
Skolor
Lärarledda grupper
Skridskohyra ( inkl hjälm)
Hjälmhyra
Skridskoslipning

30*
250
400
650
30*

20
40
10
50

* Barn under 7 år, fri entré

Fri badentré för unga och pensionärer för invånare inom Göteborg
Under vissa tider erbjuds barn och ungdomar under 17 år fri badentré.
Även pensionärer erbjuds fri badentré under vissa tider.
Som pensionär räknas ålderspensionär, förtidspensionär och sjukpensionär (intyg krävs).
För mer detaljerad information hänvisas till respektive anläggning.

Bilaga 4. Internkontrollplan - 2018 Idrotts- och föreningsnämnden
Områden
De vi är till för
(kunder, brukare)

Risker
Ej ändamålsenliga eller
kända
föreningsbidragsrutiner

Risk- och konsekvensbeskrivning

Ansvarig chef

Förslag till kontrollmetod

Riskbeskrivning
Att vi inte arbetar enhetligt kring beslut av
föreningsbidrag och att dokumentationen blir
bristfällig

Avdelningschef
Samordning

Att fastställa rutiner för handläggning
och utbetalning av föreningsbidrag är
aktuella och ändamålsenliga samt
kända

Konsekvensbeskrivning
Att föreningar blir utan bidrag som de borde
fått, och andra kan erhålla bidrag som de inte
ska ha.
Medarbetare
(Arbetsmiljö,
personal,
kompetens)

Brister i hanteringen av
nya
dataskyddsförordningen
(GDPR)

Hot och våld riktade
mot medarbetare

Uppföljning av att rutiner följs

Riskbeskrivning
Resurskrävande för att säkra förvaltningens
system. Svårigheter att tillämpa beslut

Avdelningschef
Verksamhetsstöd
Ekonomi/IT

Konsekvensbeskrivning
Skadeståndsanspråk

Avdelningschef
Kommunikation

Riskbeskrivning
Personal utsätts för hot och våld

Avdelningschef
Anläggning

Konsekvensbeskrivning
Kan resultera i svårigheter att rekrytera och
behålla medarbetare. Även resultera i
dubbelbemanning, vakter, ändrade
öppettider.

Uppföljning att planerade åtgärder
genomförs, ta framåtgärder för att följa
upp

Följs upp enligt internkontrollplan.

Behandlas även inom ramen för FSG,
LSG, som skyddskommitté

Områden
Ledning/Styrning/
Ekonomi

Risker
Följer inte
myndighetskrav

Risk- och konsekvensbeskrivning

Ansvarig chef

Förslag till kontrollmetod

Riskbeskrivning
Brister i systematik för genomförandet av
myndighetskrav (SBA, OVK, El, Tryckkärl)

Avdelningschef
Anläggning

Kontroll att förvaltningen uppfyller
myndighetskrav (SBA, OVK, El,
Tryckkärl) på våra fastigheter

Avdelningschef
Verksamhetsstöd
Ekonomi/IT

Följs upp genom stickprovskontroller.

Konsekvensbeskrivning
Skaderisker kan uppstå för både
kunder/brukare och personal
Inte följer regelverk vid
inköp

Riskbeskrivning
Att gällande upphandlingar och ramavtal ej
följs
Konsekvensbeskrivning
Förvaltningen kan bli skadeståndsskyldig,
samt resultera i ofördelaktiga
priser/kostnader. Vidare finns risk för dåligt
renommé.

Förvaltningens
processer

Inte följer lagar och
riktlinjer vid
direktupphandling,
förnyad
konkurrensutsättning
och upphandling

Riskbeskrivning
Att förvaltningen inte följer lagar och riktlinjer

Genomförande av
projekt överstigande
200 tkr görs enligt GBP

Riskbeskrivning
Att inte projekt genomförs enligt upprättad
policy, gemensam byggprocess (GBP)

Avdelningschef
Verksamhetsstöd
Ekonomi/IT

Säkerställa att lagar och riktlinjer följs
upp genom stickprovskontroller, samt
fortlöpande information till ansvariga
avdelningschefer och handläggare.

Avdelningschef
Fastighet

Stickprov på några större projekt, för att
följa upp att förvaltningen uppnår syftet
med GBP

Konsekvensbeskrivning
Förvaltningen kan bli skadeståndsskyldig,
samt resultera i ofördelaktiga
priser/kostnader. Vidare finns risk för dåligt
renommé.

Konsekvensbeskrivning
Resultera i en bristfällig dokumentation

Följs upp genom information till ansvariga
i förvaltningens inköpsorganisation

Bilaga 5. Åtgärdsplan - 2018 Idrotts- och föreningsnämnden
Områden

Risker

Risk- och konsekvensbeskrivning

Planerade åtgärder

Slutdatum

De vi är till för
(kunder, brukare)

Föreningars
ekonomiska status

Riskbeskrivning
Ekonomiska problem i föreningslivet
påverkar förvaltningen i de fall vi har
borgensåtagande, vilket kan resultera i
belastning på förvaltningens ekonomi.
Även resultera i att ungdomar ställs utan
aktivitet.

I de fall förvaltningen får indikationer på
att en förening har ekonomiska problem,
möter vi föreningen och bistår med att ta
fram en handlingsplan

2018-12-31

Medarbetare
(Arbetsmiljö,
personal,
kompetens)

Rekryteringssvårigheter

Riskbeskrivning
Svårigheter att rekrytera personal med viss
kompetens och erfarenhet.
Kan resultera i att förvaltningen inte har
möjlighet att leverera enligt uppdraget, även
resultera i en högre arbetsbelastning för
övriga medarbetare.

Förvaltningen har ett gemensamt
kompetensförsörjningsprojekt tillsammans
med övriga tekniska förvaltningar
avseende tekniska yrken.

2018-12-31

Riskbeskrivning
När förändringar genomförs i förvaltningens
egna IT-system (Bookmaker, Bida) måste
det finnas tydlig dokumentation
(beställning) i önskade förändringar. Och att
detta görs i god tid.

Bevaka och följa att förvaltningens
systemägarforum fungerar. Regelbundna
möten (14:e dag) har införts, där aktuell
situation följs och att åtgärder vidtas.

Ledning/Styrning/
Ekonomi
(Lagar, internt
regelverk)

Förändringar i
förvaltningens egna ITsystem

Fungerar inte IT-system får det
konsekvenser för förvaltningens dagliga
verksamhet, vilket påverkar så väl
föreningar som privatpersoner.
Förutsättningarna att uppfylla
verksamhetsmålen försämras. Vidare finns
risker att stadens renommé försämras.

En kompetensförsörjningsplan ska
utarbetas inom förvaltningen.

Konsultstöd i form av programmering kan
komma behövas för att åtgärda system.

2018-12-31

Områden
Förvaltningens
processer

Risker
Svårframkomlighet inom
staden beroende på
infrastrukturförändringar

Risk- och konsekvensbeskrivning

Planerade åtgärder

Slutdatum

Riskbeskrivning
Svårt för medarbetare att ta sig fram till och
tillbaka till arbetet. Svårigheter med interna
arbetsresor.
Svårigheter för kunder/brukare att ta sig till
och från förvaltningens anläggningar.

Informationsåtgärder till både
kunder/brukare och medarbetare.

2018-12-31

Kan resultera i att förvaltningen upplevs
som en oattraktiv arbetsgivare, även att
kunder/brukare väljer andra anläggningar.

