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Redovisning av uppdrag att samordna 
Göteborgs Stads kontakter med 
breddidrottens föreningar  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktiges uppdrag 2021-09-30 § 13 punkt 3, till kommunstyrelsen om att i 
samverkan med berörda nämnder, styrelser samt relevanta nätverk och 
paraplyorganisationer, kartlägga ansvarsfördelningen gällande stadens kontakter med 
föreningslivet samt ge förslag på hur samordningen kan stärkas, förklaras fullgjort.  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-30 § 13 i samband en med motion av 
Marina Johansson (S) och Henrik Munck (D) om att strategiskt samordna och stärka 
bredd- och elitidrotten i Göteborg att ge i uppdrag till idrotts- och föreningsnämnden om 
att omhänderta intentionerna med en bredd- och elitidrottsstrategi inom ramen för det 
idrottspolitiska programmet samt att ge kommunstyrelsen ett uppdrag om att i samverkan 
med berörda nämnder, styrelser samt relevanta nätverk och paraplyorganisationer, 
kartlägga ansvarsfördelningen gällande stadens kontakter med föreningslivet samt ge 
förslag på hur samordningen kan stärkas.  

Stadsledningskontoret har kartlagt Göteborgs Stads kontakter med breddidrottens 
föreningar utifrån en enkät med de berörda förvaltningarna. Från enkätsvaren har tre 
områden prioriterats att utreda närmare avseende möjligheten att underlätta för 
idrottsföreningarna. Dessa områden var: föreningsstöd, tillgång till lokaler och intern 
samverkan.  

Stadsledningskontoret bedömer att de organisatoriska förutsättningarna redan är på plats 
för att staden ska kunna stärka sin samordning gentemot breddidrottens föreningar. Den 
absoluta merparten av stadens kontakter med idrottsföreningarna utgår redan idag från 
idrotts- och föreningsnämndens verksamhet. Därtill har idrotts- och föreningsnämnden 
sedan hösten 2019 ett samordningsuppdrag som även innefattar ansvaret att utveckla 
samverkan mellan stadens övriga aktörer samt stadens samverkan med civilsamhället. Ett 
uppdrag som, med anledning av en ny nämndstruktur och en påföljande pandemi, inte har 
utvecklats i den grad som förväntats. Förutsättningarna för att utveckla samverkan 
bedöms dock vara bättre nu. Dessutom pågår redan ett viktigt utvecklingsarbete kring 
såväl det nya boknings- och bidragssystemet som införandet av fler lokaler i nämnda 
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system. Båda dessa arbeten bedöms såväl stärka samordningen som underlätta för 
breddidrottens föreningar.  

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension 
Förslag till beslut har ingen påverkan på någon av dimensionerna utifrån att förslaget inte 
medför några förändringar i sak. Den förväntade effekten av förbättrad samordning 
bedöms dock medföra positiva konsekvenser för både stadens ekonomi, utifrån minskade 
administrativa friktioner, och för den sociala dimensionen utifrån att föreningslivets 
förutsättningar att tillgodose kommunmedlemmarnas behov kan förbättras. 

 

Bilaga 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-09-30 § 13  
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Ärendet  
Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-30 § 13 i samband en med motion av 
Marina Johansson (S) och Henrik Munck (D) om att strategiskt samordna och stärka 
bredd- och elitidrotten i Göteborg att ge i uppdrag till idrotts- och föreningsnämnden om 
att omhänderta intentionerna med en bredd- och elitidrottsstrategi inom ramen för det 
idrottspolitiska programmet samt att ge kommunstyrelsen ett uppdrag om att i samverkan 
med berörda nämnder, styrelser samt relevanta nätverk och paraplyorganisationer, 
kartlägga ansvarsfördelningen gällande stadens kontakter med föreningslivet samt ge 
förslag på hur samordningen kan stärkas.  

Beskrivning av ärendet 
Stadsledningskontoret har kartlagt stadens kontakter med breddidrottens föreningar 
genom att sammanställa enkätsvar från de berörda förvaltningarna. De nämnder som har 
ingått i kartläggningen är: de fyra geografiska socialnämnderna, nämnden för 
funktionsstöd, grundskolenämnden och idrotts- och föreningsnämnden. Dessa nämnder 
har valts ut utifrån att de är de nämnder som potentiellt kan ge någon form av stöd, 
antingen genom bidrag eller upplåtelse av lokaler, till idrottsföreningar. Kartläggningen 
har därmed bortsett från sporadiska kontakter som eventuellt kan ske mellan stadens 
övriga nämnder och idrottsföreningar.  

Stadens nuvarande kontakter med breddidrottens föreningar 
Kartläggningen pekar på att en överväldigande andel av idrottsföreningarnas kontakter 
med Göteborgs Stad går genom idrotts- och föreningsförvaltningen. Idrotts- och 
föreningsnämnden har en omfattande bidragshantering och ansvarar därtill över en 
förmedlingstjänst av lokaler till föreningslivet. Därutöver erbjuds idrottsföreningarna 
möjligheten till råd och utvecklingsstöd för sin verksamhet. 

Nämnden för funktionsstöd har i princip inga egna kontakter med idrottsrörelsen men 
ingår i ett IOP (idéburet offentligt partnerskap) gällande insatser för en trygg, aktiv och 
meningsfull fritid för barn och unga i Göteborg som idrott-och föreningsnämnden och de 
fyra socialnämnderna har med RF-SISU Västra Götaland. 

De fyra socialnämndernas kontakter med idrottsföreningarna kretsar huvudsakligen kring 
de lokala föreningsbidragen men också kring mer generella dialoger med föreningslivet 
angående hur de lokala förutsättningarna ser ut för idrottsföreningarna. Bristen på tillgång 
till lokaler är en frekvent återkommande fråga i dialogerna med föreningarna.  

Grundskolenämndens kontakter med idrottsföreningar sker främst inom ramen för ”skola 
som arena”, vilket innebär att skolans lokaler används som en mötesplats utanför skoltid 
genom att olika aktiviteter anordnas där inom ramen för Jämlik stad. Därutöver finns det 
samarbeten mellan enskilda skolor och idrottsföreningar, framför allt beträffande 
tillgången till skolans gymnastiksal eller motsvarande.  

Utifrån sammanställda enkätsvar har stadsledningskontoret tillsammans med de 
deltagande förvaltningarna identifierat tre områden att utreda närmare avseende 
möjligheten att underlätta för idrottsföreningarna. Dessa områden var: föreningsstöd, 
tillgång till lokaler och intern samverkan.    
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Föreningsstöd 
Föreningsstödet identifierades som ett möjligt utvecklingsområde utifrån antagandet att 
idrottsföreningar kan vända sig till olika parter inom Göteborgs Stad för att söka bidrag.  

Idrottsföreningarna i Göteborg söker huvudsakligen stöd från idrotts- och 
föreningsnämnden. Idrotts- och föreningsnämnden har tre former av generella bidrag: 
aktivitets-, lokal- och utbildningsbidrag. Utöver dessa har nämnden även fem selektiva 
bidrag: investerings-, mentors-, särskilt drifts-, särskilt verksamhets-, och 
utvecklingsbidrag. Därtill tillkommer startbidrag som bara erhålls i samband med att en 
ny förening blir bidragsgodkänd. År 2019 (året innan pandemin) betalade nämnden ut 
drygt 70 mnkr sammanlagt genom dessa olika bidrag. Aktivitetsbidraget och 
lokalbidraget utgjorde tillsammans 60 % av det totala beloppet. Aktivitetsbidraget 
innebär att varje gång en medlem deltar vid en aktivitet ger det en summa pengar till 
föreningen. Bidraget betalas för målgrupperna: barn- och unga (7-25 år), personer med 
funktionsnedsättning och pensionärer (65 år eller äldre). Lokalbidraget är ett stöd till 
ideella föreningar som bedriver aktiviteter i egna lokaler, eller i hyrda lokaler med 
kontrakt på minst ett år. 

Utöver de olika kontanta bidragen ger nämnden även stöd till idrottsföreningar i form av 
subventionerad uthyrning av nämndens anläggningar. Idrotts- och föreningsförvaltningen 
har beräknat att hyressubventionerna år 2019 uppgick till ca 170 mnkr. 97 procent av 
beräknad lokalsubvention avser korttidsupplåtelse/timuthyrning enligt taxor som fastställs 
av idrotts- och föreningsnämnden. Det sammanlagda stödet som idrottsföreningarna 
årligen får från idrotts- och föreningsnämnden uppgår därmed till ca 240 mnkr.  

Utöver stödet från idrotts- och föreningsnämnden finns det ett antal stödformer från 
övriga nämnder som kan bli aktuella för idrottsföreningarna.  

Socialnämnden Centrum ska enligt sitt reglemente fördela föreningsbidrag till föreningar 
vars verksamhet rör fler än ett stadsområde. Bidragsgivningen sker i enlighet med stadens 
riktlinje om föreningsbidrag till civilsamhället och nämndens lokala anvisning för 
föreningsbidrag. I handläggningen av ansökningar gör förvaltningen en bedömning både 
utifrån målgruppens behov, vilka andra insatser som finns i samhället, hur väl 
organisationen och verksamheten fungerar, organisationen förmåga till egenfinansiering, 
och utrymme i den ekonomiska ram som finns för uppdraget. De stadenövergipande 
bidragen som socialnämnden Centrum fördelar ska generellt inte användas till 
verksamheter som framför allt utförs i närområdet och som främst når den lokala 
befolkningen. Undantag görs när nämnden har utlyst specifikt riktade medel, eller om det 
är av intresse för hela staden att verksamheten fortlever eller utvecklas. För år 2022 
delade nämnden ut 67 mnkr i stadenövergripande bidrag men trots att även 
idrottsföreningar skulle kunna vara aktuella för detta stöd så mottog ingen idrottsförening 
något av dessa bidrag. Bidraget ges till särskilda aktiviteter som inte ligger inom 
idrottsföreningarnas ordinarie verksamhet.  

Utöver det stadenövergripande bidraget kan socialnämnderna även ge stöd i form av 
lokala föreningsbidrag som riktas till föreningar med lokal anknytning. Dessa bidrag ges 
antingen i formen av ett särskilt aktivitetsbidrag, som gäller för aktivitet med tydligt start- 
och slutdatum, eller ett särskilt verksamhetsbidrag, vilket gäller för verksamhet som 
pågår under längre tidsperiod eller omfattar år. De områden som föreningar kan söka 
bidrag för kan skilja sig något mellan respektive socialnämnd men i huvudsak rör det sig 
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om: socialt arbete och trygghetsarbete inom stadsområdet, öppen kostnadsfri verksamhet 
såsom lovverksamhet, intern föreningsutveckling samt rekrytering av nya grupper till 
föreningens verksamhet. 

Under 2021 fördelades sammanlagt 5 mnkr i lokala föreningsbidrag från socialnämnderna 
till olika idrottsföreningar. Knappt 2 av dessa miljoner kom genom en särskild satsning 
som socialnämnd sydväst genomförde under december månad.  

Även nämnden för funktionsstöd ger föreningsbidrag. Dessa bidrag är riktade till 
organisationer inom funktionshinderområdet eller organisationer vars verksamhet innebär 
kvalificerat stöd till grupper och individer som till följd av varaktiga 
funktionsnedsättningar möter stora svårigheter i det dagliga livet, samt stöd till deras 
närstående. Inga idrottsföreningar har dock mottagit stöd från nämnden under det senaste 
året.  

Utav den totala mängden föreningsstöd som delas ut av Göteborgs stad till breddidrottens 
föreningar utgår således ca 98 % från Idrotts- och föreningsnämnden. 

Tillgång till lokaler 
Lokalfrågan lyftes i enkäten utifrån att föreningarna upplever en brist på lokaler samt en 
viss otydlighet kring hur lokalerna fördelas. Som framgick ovan utgör lokalupplåtelser 
med subventionerade hyror ett betydligt större ekonomiskt stöd till idrottsföreningarna än 
det kontanta bidraget. Trots detta upplever idrottsföreningarna alltjämt att det finns en 
brist på lokaler att hyra. Socialförvaltningarna vittnar å sin sida om att det finns 
föreningar med idrotts- och friskvårdsverksamhet som upplever att de blir nedprioriterade 
vid fördelningen av halltider eftersom de primärt inte inriktar verksamheten mot 
tävlingsidrott. Denna upplevelse får stöd av nuvarande bokningssida som anger att: 
Föreningar som tillhör innebandy-, handboll-, basket- och volleybollförbunden samt 
konståknings-, ishockey- och bandy/skrinnarförbunden får sina säsongstider av 
respektive förbund… Efter att de större idrotterna fått sina säsongstider av respektive 
förbund släpps resterande lediga tider. Då kan övriga föreningar, företag och 
privatpersoner söka och boka återkommande tider i e-tjänsten.  

Fördelningsprincipen är framtagen av idrotts- och föreningsförvaltningen och har således 
inte nämndbehandlats. Principen är dessutom framtagen utan direkt stöd i idrotts- och 
föreningsnämndens uppdrag eller de styrande dokumenten varmed nämndens principiella 
hållning beträffande detta är okänd. De föreningar som systematiskt nedprioriteras av 
idrotts- och föreningsförvaltningen kan samtidigt ofta få sina behov uppfyllda med en 
mindre gymnastiksal snarare än med en fullmåttshall. 

Idrotts- och föreningsnämnden hyr ut lokaler per timme via sitt bokningssystem på 
webben. I systemet finns, förutom nämndens egna lokaler, även en stor del av 
grundskolenämndens idrottshallar samt en del samlingslokaler och liknande. En del av 
grundskolenämndens hallar ligger dock utanför bokningssystemet. Dessa hallar kan i 
vissa fall hyras direkt av skolan. Även om det saknas statistik på området är bedömningen 
att vakansgraden på dessa hallar är högre och att föreningarnas tillgång till stadens lokaler 
skulle öka om även dessa lokaler förs in i idrotts- och föreningsnämndens boknings- och 
bidragssystem. Det kan finnas flera anledningar till att dessa hallar tidigare inte har ingått 
i systemet men den vanligaste orsaken bedöms vara nyckelhantering och svårigheter att 
avskilja den uthyrda lokalen från skolans övriga lokaler. Då möjligheterna att lösa det 
problemet genom elektroniska låssystem och sektionering av larm bedöms vara bättre nu 
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bedömer parterna att det finns förutsättningar att få in fler av grundskolenämndens lokaler 
i boknings- och bidragssystemet.  

Grundskoleförvaltningen och idrotts- och föreningsförvaltningen har med anledning av 
denna utredning nu påbörjat ett arbete med att tillgängliggöra även resterande del av 
grundskolans lokaler via boknings- och bidragssystemet.  

Intern samverkan 
I samband med kartläggningen lyfte flera parter att stadens interna samverkan har 
förbättringspotential. Samverkan mellan socialnämnderna och grundskolenämnden 
upplevdes vara särskilt eftersatt. Den bristande samverkan förklaras samtidigt med att 
samtliga berörda nämnder förutom idrotts- och föreningsnämnden är nybildade, vilket har 
medfört ett behov av att etablera nya samverkansformer.  

Idrotts- och föreningsnämnden har i sitt reglemente ett utpekat samordningsansvar för 
stadens arbete med föreningsbidrag. Ett uppdrag nämnden tilldelades i samband med en 
översyn av stadens modell för föreningsbidrag (kommunfullmäktige 2019-09-12 § 33). 
Enligt beslutsunderlaget innefattar samordningsuppdraget: 

• Att samordna implementering av nya riktlinjer och anpassning av stadens alla bidrag, 
handläggning, beslut, redovisning och uppföljning till nya riktlinjer. 

• Att samordna stadengemensam kategorisering och namnsättning av alla bidrag i 
staden och framtagning av verksamhetsanpassade anvisningar. 

• Att samordna en enhetlig och målgruppsanpassad kommunikation. 
• Att utveckla samverkan och kontakt mellan stadens handläggare och övriga ansvariga 

för föreningsbidrag. 
• Att säkerställa en samordning av stadens samverkan med civilsamhället. 

Även om merparten av ovanstående punkter i viss mån redan har omhändertagits 
bedömer idrotts- och föreningsförvaltningen att det finns goda möjligheter för dem att 
inom ramen för samordningsuppdraget utveckla sitt arbete ytterligare för att stärka 
samordningen. Det faktum att samverkansparterna befunnit sig i nybildade nämnder och 
att de genomgått en tvåårig pandemi har bidragit till att nämnden inte fullt ut kunnat 
utveckla uppdraget i den takt som hade varit önskvärt.  

Idrotts- och föreningsförvaltningen har skapat en samordningsgrupp med representanter 
från de bidragsgivande nämnderna som ett verktyg för att utföra samordningen i staden. 
Här fortgår arbetet med att ta fram lokala anvisningar för föreningsstöd som svarar upp 
mot fullmäktiges riktlinje. Samarbetet kring sommarutlysningar ska stärkas under året 
och idrotts- och föreningsförvaltningen arbetar därtill med att ta fram ett gemensamt 
årshjul för att bättre synkronisera arbetet med föreningsstöd i staden.   

Skolan som arena är ett arbetssätt som syftar till att stärka och förenkla samverkan där 
skolans lokaler blir ett nav i områdesarbetet. För att underlätta samverkan har arbetet 
organiserats med både tvärsektoriell ledning och tvärsektoriellt utförarteam. I båda dessa 
grupperingar ingår representanter från såväl grundskoleförvaltningen, 
socialförvaltningen, funktionshinder och, i vissa fall, idrotts- och föreningsförvaltningen, 
park- och naturförvaltningen samt kulturförvaltningen. Det är de strategiska grupperna 
som är styrgrupp för arbetet på stadsdelsnivå och i denna ingår även Framtidenkoncernen. 
Utöver detta finns det lokala ledningsgrupper för varje skola som ingår i arbetet. Skolan 
som arena utgår från ”Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018–2026”. 
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Programmet har även gett upphov till fler samverkansgrupper mellan de deltagande 
förvaltningarna.  

Nytt boknings- och bidragssystem 
Nuvarande system för bokningar av lokaler och bidragsansökning bedöms inte uppfylla 
vare sig stadens eller föreningarnas krav på ändamålsenlighet. Därför pågår det sedan ett 
par år tillbaka ett arbete med att ersätta systemet med ett nytt boknings- och 
bidragssystem.  

Det nya systemet kommer att användas av föreningar och kulturutövare för att söka 
bidrag och andra typer av stöd från Göteborgs Stad. Privatpersoner, föreningar och andra 
aktörer kommer också att använda tjänsten till att boka idrottsanläggningar och lokaler. 

Systemet kommer även att nyttjas av de ca 50 medarbetare inom Göteborgs Stad 
(socialförvaltningarna, förvaltningen för funktionsstöd, kulturförvaltningen och idrotts- 
och föreningsförvaltningen) som arbetar med bokningar av idrottsanläggningar och 
lokaler och som handlägger bidrag och stöd till föreningar och privatpersoner.  

Det nya boknings- och bidragssystemet förväntas medföra att förvaltningarna kan får mer 
kvalitativa underlag vilket bidrar till bättre analyser. Med hjälp av korrekt statistik skapas 
förutsättningar för att utveckla både samverkan som stödet till föreningarna ytterligare. 

Lanseringen av e-tjänsten för bokning och bidrag är planerad till oktober 2022. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret bedömer att de organisatoriska förutsättningarna redan är på plats 
för att staden ska kunna stärka sin samordning gentemot breddidrottens föreningar. Den 
absoluta merparten av stadens kontakter med idrottsföreningarna utgår redan idag från 
idrotts- och föreningsnämndens verksamhet. Därtill har idrotts- och föreningsnämnden 
sedan hösten 2019 ett samordningsuppdrag som även innefattar ansvaret att utveckla 
samverkan mellan stadens övriga aktörer. Till följd av en ny nämndstruktur tillsammans 
med pandemin har implementeringen av detta uppdrag dock inte skett i den takt som var 
önskvärt. Idrotts- och föreningsförvaltningen bedömer att det nu finns förutsättningar för 
att stärka samverkan i staden. Samarbetet kring sommarutlysningar ska stärkas under året 
och man arbetar därtill med att ta fram ett gemensamt årshjul för att bättre synkronisera 
arbetet med föreningsstöd i staden.  

Det nya boknings- och bidragssystemet förväntas också underlätta såväl samverkan inom 
staden som kontakterna med idrottsföreningarna. Det kommer att bli lättare att plocka ut 
statistik ur systemet och samtliga parter kan se vilka bidrag föreningarna har sökt och fått 
från stadens övriga parter. Föreningarna får samtidigt en tydligare ingång till stadens 
föreningsstöd.   

De fördelningsprinciper som idrotts- och föreningsförvaltningen utgår från vid 
fördelningen av halltider ger en tydlig prioritering åt den organiserade tävlingsidrotten. 
Stadsledningskontoret gör ingen värdering av sakinnehållet i principen men anser att 
styrning av nämndens verksamhet på en principiell nivå också behöver fastställas av 
nämnden och inte av förvaltningen. Kontoret bedömer vidare att detta även skulle öka 
tydligheten gentemot de föreningar som hyr lokaler av nämnden. I samband med att det 
nya boknings- och bidragssystemet tas i drift finns det därför anledning för idrotts- och 
föreningsnämnden att tydliggöra vilka fördelningsprinciper som ska gälla framgent. 
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Denna åtgärd passar väl in i kommunfullmäktiges uppdrag från budget 2020 och 2021: 
att säkerställa att kommunala föreningsbidrag och subventioner som staden ställer upp 
med fördelas rättvist mellan olika idrotter och aktiviteter.  

Arbetet med att föra in resterande del av grundskolenämndens lokaler i bokningssystemet 
är redan påbörjat och förväntas vara klart innan årets slut. När mängden lokaler i systemet 
har ökat förbättras möjligheterna för de föreningar som idag upplever att de blir 
undanträngda att hyra lokaler. Det bör medföra att dessa föreningar kan hyra 
gymnastiksalar och liknande utan att tävlingsidrotten behöver minska sina bokade tider.  

Om samverkan trots allt inte stärks i avsedd grad efter genomförda aktiviteter förväntas 
idrotts- och föreningsnämnden informera om det inom ramen för sitt uppdrag och 
rapportera i sin uppföljning.  

 

 

 

Jonas Kinnander 

Direktör Ärende och utredning 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Motion av Marina Johansson (S) och Henrik 
Munck (D) om att strategiskt samordna och 
stärka bredd- och elitidrotten i Göteborg 
§ 13, 1232/20 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

1. Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att omhänderta intentionerna med en 
bredd- och elitidrottsstrategi inom ramen för det idrottspolitiska programmet i den 
mån det pågående arbetet saknar relevanta aspekter. Programmet ska även 
omhänderta åtgärder för att minska avhoppen från idrottsföreningar bland unga över 
15 år. 

2. Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att göra en kartläggning av olika 
anläggningars förutsättningar att öka kapaciteten för idrott på högre nivåer på ett sätt 
som inte sker på bekostnad av breddidrottens möjligheter att träna och tävla. 

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att, i samverkan med berörda nämnder, styrelser samt 
relevanta nätverk och paraplyorganisationer, kartlägga ansvarsfördelningen gällande 
stadens kontakter med föreningslivet samt ge förslag på hur samordningen kan 
stärkas. Uppdraget berör föreningslivet ur ett brett perspektiv. 

4. Den av Marina Johansson och Henrik Munck väckta motionen anses i övrigt 
besvarad. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 16 september 2021, § 61. 

Handling 
2021 nr 136. 

Yrkanden 
Kalle Bäck (KD), Daniel Bernmar (V), Stina Svensson (FI), Jonas Ransgård (M),  
Bo Anderssen (L) och Martin Nilsson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Henrik Munck (D), Jörgen Fogelklou (SD) och Sofi Bringsoniou (S) yrkar bifall till 
motionen. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att kommunstyrelsens förslag 
har bifallits. 

Kommunfullmäktige 
 

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2021-09-30 



 

 

Kommunfullmäktige 
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Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen  
Idrotts- och föreningsnämnden 
Göteborg & Co AB 
Göteborgs Stadshus AB 

 

Dag för justering 
2021-10-14 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 
Mathias Sköld 

 

 

Ordförande 
Anneli Rhedin 

 

 

Justerande 
Pär Gustafsson 
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