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Budget 2021  

Förslag till beslut 

1. Idrotts- och föreningsnämnden fastställer förvaltningens förslag till budget 2021, 

enligt bilaga 1.  

2. Idrotts- och föreningsnämnden fastställer regler för föreningsbidrag 2021,  

 enligt bilaga 1.1.  

3. Idrotts- och föreningsnämnden fastställer taxor 2021, enligt bilaga 1.2.  

4. Idrotts- och föreningsnämnden fastställer priser 2021, enligt bilaga 1.3.   

5. Idrotts- och föreningsnämnden fastställer skoltaxor och priser 2021, enligt  

bilaga 1.4.  

Sammanfattning 
Den 5 november 2020 fattade kommunfullmäktige beslut om budget för Göteborgs Stad 

för 2021. Med utgångspunkt i denna budget har idrotts- och föreningsförvaltningen 

utarbetat ett budgetförslag, inklusive regler för föreningsbidrag, samt förslag på taxor och 

priser för 2021. 

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension 
Perspektiven behandlas där det är relevant i budgetens olika avsnitt. 

Samverkan 
Samverkan han skett i förvaltningens samverkansgrupp 2020-12-09. 

Bilagor 
1. Förslag till budget 2021 

1.1 Idrotts- och föreningsnämndens regler för föreningsbidrag 2021 

1.2 Idrotts- och föreningsnämndens taxor 2021 

1.3 Idrotts- och föreningsnämndens priser 2021 

1.4 Idrotts- och föreningsnämndens skoltaxor och priser 2021 

1.5 Kommentarer till förändringar i taxor och priser inför 2021 
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Ärendet  
Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges budget 2021 för Göteborgs Stad har idrotts- 

och föreningsförvaltningen utarbetat ett budgetförslag, inklusive regler för 

föreningsbidrag, samt förslag på taxor och priser för 2021. Enligt Göteborgs Stads 

riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska nämnden fatta beslut om budget senast 

under december månad. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige har den 5 november 2020 fastställt idrotts- och föreningsnämndens 

driftramar för 2021, samt investeringsramar för 2021 - 2025. I kommunfullmäktiges 

budget framgår även mål, uppdrag och indikatorer såväl för hela staden som för enskilda 

nämnder. Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges budget har idrotts- och 

föreningsförvaltningen utarbetat ett budgetförslag, inklusive regler för föreningsbidrag, 

samt förslag på taxor och priser för 2021. Förvaltningen ämnar återkomma i februari 

2021 med ett förslag på verksamhetsplan för nämnden, där det framgår hur förvaltningen 

kommer ta sig an de mål och uppdrag som riktas till nämnden.  

Förvaltningens bedömning 
Se bifogat budgetförslag för 2021.  
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