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Information 

Att bli en bidragsgodkänd förening 
Förvaltningen redovisar vilka ungdomsföreningar och pensionärsföreningar som har blivit bidragsberättigade och vilka som har fått sin ansökan avslagen. 

Generella bidrag 
De generella bidragen har ett antal basvillkor och bidraget beviljas om man uppfyller dem. Förvaltningens generella bidragsformer är: aktivitetsbidrag, 

lokalbidrag, utbildningsbidrag. Enligt idrotts- och föreningsnämndens delegationsordning kan förvaltningen fatta beslut om avvikelser inom de generella 

bidragen.  

Selektiva bidrag 
Selektiva bidrag har särskilda villkor som är kopplade till bidraget och ska bedömas utifrån dem. Förvaltningens selektiva bidrag är: investeringsbidrag, 

särskilt driftsbidrag, utvecklingsbidrag, särskilt verksamhetsbidrag, mentorsbidrag.  

Enligt idrotts- och föreningsnämndens delegationsordning kan förvaltningen fatta beslut om selektiva bidrag upp till tre prisbasbelopp. För närvarande 

värderas ett prisbasbelopp till 47 300 (2020). Det innebär att förvaltningen kan fatta beslut om bidrag upp till 141 900 kronor.  

Avvikelser 
Nämnden har delegerat till förvaltningen att fatta beslut om avvikelser från såväl bidragsregler som taxetillämpning med belopp upp till tre prisbasbelopp. 

Avvikelserna handlar normalt om betydligt lägre belopp och alla sådana avvikelser rapporteras löpande till nämnden med angivande av såväl belopp som 

motiv till avvikelsen. 

Registreringslotteri 
Göteborgs Stad, i det här fallet idrotts- och föreningsförvaltningen, ansvarar för att besluta om registrering och ha tillsyn för registreringslotterier som sker 

inom Göteborgs Stad. Ansökningar för mer omfattande lotterier eller lotterier som bedrivs inom flera kommuner i länet hanteras av Spelinspektionen. 
Registreringslotteri ges endast till ideella föreningar eller registrerade trossamfund som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet, är öppna för alla och 

behöver intäkter från spel för sin verksamhet. Lottpriser och vinstvärden är begränsade och en kontrollant utses. Registreringen ges för fem år. Lotteriintäkter 

är ett sätt för föreningar och trossamfund att få in pengar på egen hand och förvaltningen stöttar dem till att utföra lotteriet på ett bra sätt utifrån både 

organisationens och konsumentens perspektiv och att det sker enligt spellagen.  
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Ansökan om att bli en bidragsgodkänd förening, beslut med stöd av p 4.1.3 samt 
4.1.4 i nämndens delegationsordning 

Ansökan om att bli en bidragsgodkänd ungdomsförening 
En förening kan ansöka om att bli bidragsgodkänd. En bidragsgodkänd ungdomsförening kan söka alla förvaltningens bidrag och hyra förvaltningens 

anläggningar till ett lägre pris. När en förening blivit bidragsgodkänd betalas ett engångsbelopp ut på 1 500 - 5 000 kronor, beroende på antalet 

bidragsberättigade medlemmar i åldern 7–25. 

Beviljade 

Följande ungdomsföreningar har godkänts som bidragsberättigade: 

Delegat Diarie- 

nummer 

Förening Verksamhet Flickor/pojkar i 

åldern 7–25 år 

Medlemmar  

totalt 

Beviljat  

startbidrag 

Veronica Johansson 0567/20 Capoeira Sem 

Fronteiras 

Capoeira 12/5 32 Inget, har varit 

godkända tidigare 

Veronica Johansson 0570/20 Friskvårdsklubben Blandade idrotter och motion för 

funktionsnedsatta, men öppet för alla. (Se även 

pensionär) 

0/3 155 Inget, har varit 

godkända tidigare 

 

Totalt har 0 kronor betalats ut till nya bidragsgodkända ungdomsföreningar under perioden 2020-11-01 - 2020-11-30 

Avslag 

Följande ungdomsföreningar har fått sina ansökningar om att bli en bidragsgodkänd ungdomsförening avslagna: 

Delegat Diarie- 

nummer 

Förening Orsak till avslag 

Veronica Johansson      0557/20 Sudanesiska föreningen i Göteborg Ger ej medlemmar lika villkor. Endast sudanesiska medborgare tillåts 

kandidera till styrelsen. 

Veronica Johansson      0578/20 Göteborgs Cricket Klubb Ingen revisor vald, ej beslut om ansvarsfrihet, följer ej sina stadgar. 

Veronica Johansson      0574/20 Frölunda Futsal Club Följer ej sina egna stadgar. Handlingar bedöms ej som tillförlitliga. 
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Ansökan om att bli en bidragsgodkänd pensionärsförening 
En förening kan ansöka om att bli en bidragsgodkänd pensionärsförening. En bidragsgodkänd pensionärsförening kan söka alla förvaltningens bidrag och hyra 

förvaltningens anläggningar till ett lägre pris. När en förening blivit bidragsgodkänd betalats ett engångsbelopp ut på 1 500 - 5 000 kronor, beroende på antalet 

bidragsberättigade medlemmar i åldern 65 och äldre. 

Beviljade 
Följande pensionärsföreningar har godkänts som bidragsberättigade: 

Delegat Diarie- 

nummer 

Förening Verksamhet Kvinnor/män 

i åldern 65 + 

Medlemmar  

totalt 

Beviljat  

startbidrag 

Veronica Johansson 0570/20 Friskvårdsklubben Blandade idrotter och motion för 

funktionsnedsatta, men öppet för alla. (Se även 

ungdom) 

4/7 155 Inget, har varit 

godkända tidigare 

 

       

Totalt har 0 kronor betalats ut till nya bidragsgodkända ungdomsföreningar under perioden 2020-11-01 - 2020-11-30 

 

Avslag 

Inga pensionärsföreningar har fått sina ansökningar om att bli en bidragsgodkänd pensionärsförening avslagna: 

Delegat Diarie- 

nummer 

Förening Orsak till avslag 
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Beslut om avvikelse från nämndens bidragsregler med stöd av p 4.1.5 – 6 i 
nämndens delegationsordning 
 

Delegat Diarienummer/ 

ärendenummer 

Organisation Vilket bidrag samt orsak till avvikelse Beviljat bidrag  

(summa avslag) 

Veronica Johansson 10 111 021 Lindås Rasta IBK Beviljat aktivitesbidrag i efterhand  134 181 

     

Totalt har 134 181 kronor betalats ut till ungdomsföreningar och pensionärsföreningar genom beslut om avvikelse under perioden 2020-11-01 - 2020-11-30 

 

Beslut om avvikelser från nämndens fastställda taxor för uthyrning med stöd av 
 p 4.1.7 i nämndens delegationsordning 
 

Delegat Diarie- 

nummer 

Organisation Verksamhet och orsak till avvikelse Storlek på reduktionen 

i procent och krontal 

Anneli White  Expomobil AB Har erhållet lägre taxa för parkering på Dalen Norra för Astra 

Zeneca hjärtbuss mellan under perioden 2020-11-02 – 2020-11-

30. Detta på grund av folkhälsomyndighetens inrådan om större 

sammankomster vilket innebär begränsning av besökare. 

Reduceras med 48 % 

och med 37 632 kronor. 
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Selektiva bidrag, beslut med stöd av p 4.1.1 samt 4.1.2 i nämndens 
delegationsordning 

Investeringsbidrag 
Investeringsbidrag ges till organisationer som vill bygga om egna eller långtidsförhyrda anläggningar.  

 

Beviljade 

Följande organisationer har beviljats investeringsbidrag: 

Delegat Diarie- 

nummer 

Organisation Ändamål Beviljat 

bidrag 

Redovisning 

Tobias Gröndahl  0091/20 Människan I Kålltorp Ersätta skateboardramp vid Solrosparken med en ny 140 000 2021-04-16 

Veronica Johansson 0408/20 Angered MBIK Renovering av stödmur och avbytarbås bakom 

gräsplan 

30 000 2021-04-30 

      

Totalt har 170 000 kronor betalats ut i investeringsbidrag under perioden 2020-11-01 - 2020-11-30 

 

Avslag 

Inga organisationer har fått sina ansökningar om investeringsbidrag avslagna: 

Delegat Diarie- 

nummer 

Organisation Orsak till avslag 
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Utvecklingsbidrag 
Utvecklingsbidrag ges till organisationer som vill utveckla sin verksamhet i en ny riktning.  

Beviljade 

Följande organisationer har beviljats utvecklingsbidrag: 

Delegat Diarienummer/ 

ärendenummer 

Organisation  Ändamål Beviljat 

bidrag 

Redovisning 

Veronica Johansson 11 201 557 Ghana Union of Gothenburg Aktiviteter i samverkan inom Skola mitt i 

byn/arena 

1360 2021-01-31 

Veronica Johansson 11 201 558 Västra Hisingen Basketklubb Aktiviteter i samverkan inom Skola mitt i 

byn/arena 

6240 2021-01-31 

      

Totalt har 7 600 kronor betalats ut i utvecklingsbidrag under perioden 2020-11-01 - 2020-11-30 

 

Avslag 

Inga organisationer har fått sina ansökningar om utvecklingsbidrag avslagna: 

Delegat Diarienummer/ 

ärendenummer 

Organisation Orsak till avslag 
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Mentorsbidrag 
Mentorsbidrag ges till organisationer för få fler att ta ledar- eller funktionärsuppdrag inom föreningslivet. 

Beviljade 

Följande organisationer har beviljats mentorsbidrag: 

Delegat Ärende- 

nummer 

Organisation Ändamål Beviljat 

bidrag 

Redovisning 

      

      

      

Totalt har 0 kronor beviljats i mentorsbidrag under perioden 2020-11-01 - 2020-11-30 (utbetalningen av bidraget görs efter redovisning). 

 

Avslag 

Inga organisationer har fått sin ansökan om mentorsbidrag avslagna: 

Delegat Ärende- 

nummer 

Organisation Oraska till avslag 
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Beslut om innehållande av föreningsbidrag med stöd av p 4.1.8 i nämndens 
delegationsordning 

Delegat Diarienummer/ 

ärendenummer 

Orsak till beslutet Storlek på innehållet 

belopp i tkr 

Datum för beslut 

     

     

Beslut om registreringslotteri med stöd av p 4.1.9 i nämndens 
delegationsordning 

Delegat Diarienummer/ 

ärendenummer 

Organisation Begärt tillstånd samt eventuellt motiv för 

beslutet 

Datum för 

beslut 

Beviljat/avvisat 

Tobias Gröndahl 0582/20 Betlehemskyrkans församling  Registreringslotteri, 5 år 2020-11-09 Beviljat  

      

Beslut om återbetalning av föreningsbidrag överstigande ett prisbasbelopp med 
stöd av p 4.1.11 i nämndens delegationsordning 

Nr i 

delegations-

ordningen 

Delegat Diarie-

nummer 

Datum för  

beslut 

Ärende Beslut 

      

      

 


