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Fördelning av särskilt driftsbidrag 2021 

Förslag till beslut 
I idrotts- och föreningsnämnden 

1. Idrotts- och föreningsnämnden beviljar särskilt driftsbidrag 

med 11 505 000 kronor för 2021 enligt förvaltningens förslag.   

 

2. Idrotts- och föreningsnämnden avslår IF Västers ansökan om särskilt driftsbidrag 

för 2021.  

 

Sammanfattning 
Idrotts- och föreningsnämnden fattar årligen beslut om särskilt driftsbidrag. Bidraget 

syftar till att ge ekonomiska förutsättningar för ideella organisationer att driva 

anläggningar inom idrotts- och fritidsområdet. Förvaltningen föreslår att idrotts- och 

föreningsnämnden beviljar 31 organisationer särskilt driftsbidrag med totalt 11 505 000 

kronor för 2021 enligt förslag till fördelning i bilaga 1. Dessa organisationer gör en viktig 

insats genom att antingen erbjuda en fritidsanläggning som inte finns i kommunal regi 

eller att upplåta sin anläggning till sin egen ungdomsverksamhet, andra föreningar 

och/eller skolor så att motsvarande antal timmar frigörs för andra ungdomsföreningar i 

förvaltningens anläggningar. Eftersom budgeten för särskilt driftsbidrag inte utökas för 

2021 bedömer förvaltningen att det inte finns ekonomiskt utrymme att bevilja särskilt 

driftsbidrag till IF Väster (se bilaga 2 för bedömning).   

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Budgeten avseende särskilt driftsbidrag uppgår för innevarande år till 11 505 000 kronor. 

Förvaltningens förslag innebär en oförändrad budget för 2021. Med anledning av 

pågående coronapandemi och osäkerhetsfaktorn den medför för föreningslivet gör 

förvaltningen bedömningen att planerade sänkningar av bidraget får skjutas fram för 

att göra det möjligt för organisationerna att anpassa sig till ändrade förutsättningar.  

Även förvaltningens beslut om tillfällig ersättning till Önnereds HK (i idrotts- och 

föreningsnämnden 2018-12-11 §204, diarienummer 0622/18) på 237 000 kronor kommer 

att göra ett tillfälligt ianspråktagande av budgeten.  
 

Fördelningen blir enligt följande:  

Bidrag  Summa  

Särskilt driftsbidrag 2021  11 505 000 kronor  

Tillfällig ersättning till Önnereds HK  237 000 kronor  

Totalt  11 742 000 kronor  

Idrotts- och föreningsförvaltningen 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-11-23 

Diarienummer 0577/20 

 

Handläggare 

William Lindgren 

Telefon:031-368 20 12 

E-post: william.lindgren@ioff.goteborg.se  
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Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension 

Bedömning ur social dimension 
Bidraget ges till organisationer som gör en viktig insats genom att komplettera och/eller 

förstärka stadens redan befintliga utbud av fritidsanläggningar till barn och unga. Dessa 

organisationer gör en viktig insats genom att antingen erbjuda en fritidsanläggning som 

inte finns i kommunal regi eller att upplåta sin anläggning till sin egen 

ungdomsverksamhet, andra föreningar och/eller skolor så att motsvarande antal timmar 

frigörs för andra ungdomsföreningar i förvaltningens sporthallar. Utan dessa anläggningar 

skulle till exempel konkurrensen om tider i kommunens sporthallar öka, vilket skulle 

innebära att majoriteten av stadens ungdomsföreningar skulle få färre eller sämre tider. 

Vid fördelningen av bidrag ställs dessutom krav på prioritering av barn- och 

ungdomsverksamhet, bland annat eftersom merparten av den nyttjade tiden i 

anläggningen ska vara avsedd för åldersgruppen 7–25 år. Vidare är det också krav på att 

flickor och pojkar ges lika möjlighet att nyttja anläggningen vid fördelning av bidrag. 

Det innebär att könsdiskriminering inte får förekomma, exempelvis vid fördelning av 

tider i anläggningen.  

  

Bidraget ges till anläggningar som kan komplettera idrotts- och föreningsnämndens 

anläggningar och/eller anläggningar som erbjuder en fritidsverksamhet som är unik i 

staden. Genom att erbjuda allt från ridsport, beachvolleyboll, skidsport, motorsport 

till inlinehockey, förstärks mångfalden av fritidsanläggningar för barn och unga i staden.  

  

Utan ett särskilt driftsbidrag skulle de ekonomiska förutsättningarna för föreningsdrift av 

anläggningar inom idrotts- och fritidsområdet i Göteborg minska. De organisationer som 

skulle kunna bedriva sin verksamhet i kommunens sporthallar skulle istället hamna i en 

konkurrenssituation med övriga föreningar som har samma behov. Det skulle kunna leda 

till att föreningar i Göteborg skulle behöva leta tider hos närliggande kommuner.  

Samverkan 
Ingen facklig samverkan har skett i ärendet. 

Bilagor 
1. Sammanställning över bidragssökande organisationer, ansökt belopp   

och förslag till fördelning av särskilt driftsbidrag 2021.  

 

2. Beskrivningar och bedömningar av de sökande organisationernas anläggningar.  

 

3. Protokollsutdrag idrotts- och föreningsnämnden 2018-12-11, § 204  

  



 

 

Göteborgs Stad, idrotts- och föreningsförvaltningen, tjänsteutlåtande 3 (4) 

   

   

Ärendet  
Förvaltningen föreslår att idrotts- och föreningsnämnden beviljar 31 organisationer 

särskilt driftsbidrag med totalt 11 505 000 kronor för 2021 enligt förslag till fördelning i 

bilaga 1.  

Beskrivning av ärendet 
Den 21 juni 2016 beslutade idrotts- och föreningsnämnden att bidraget Särskilt drifts- och 

verksamhetsbidrag skulle separeras till två bidragsformer, det vill säga Särskilt 

driftsbidrag och Särskilt verksamhetsbidrag. Driftsbidraget syftar till att ge ekonomiska 

förutsättningar för föreningsdrift av anläggningar inom idrotts- och fritidsområdet och 

kan ges till organisationer som driver en anläggning som täcker ett stort behov hos 

föreningslivet i Göteborgs kommun. Bidraget bestäms efter bedömning av varje enskilt 

ärende och ges för budgeterade löpande driftskostnader.   

  

Som en del av översynen av särskilt drifts- och verksamhetsbidrag har 

handläggningsprocessen för särskilt driftsbidrag uppdaterats. Bidragets nya riktlinjer och 

beräkningsgrunder har gjort det enklare för handläggare att jämföra ärenden och fokusera 

på bidragets målgrupp, det vill säga barn och ungdomar.   

Ansökan om särskilt driftsbidrag görs enligt nedanstående uppställning:  

  

  

  
För att en anläggning ska vara berättigad ett särskilt driftsbidrag gäller bland annat 

följande:  

• Anläggningen ska användas regelbundet av föreningar eller allmänhet och 

verksamheten ska i huvudsak vara till för åldersgruppen 7–25 år.  

• Merparten av den använda tiden i anläggningen ska vara för barn- och 

ungdomsverksamhet. Barn- och ungdomsverksamheten ska bedrivas i helt 

rök-, alkohol- och drogfri miljö.  

• Flickor och pojkar ska ges lika möjligheter att använda anläggningen.  

• Bokningsbara tider i anläggningen ska i den mån det är möjligt vara 

tillgängliga för andra ideella föreningar i Göteborgs kommun.  

• Föreningar i Göteborgs kommun ska prioriteras före företag, privatpersoner 

samt föreningar från andra kommuner i anläggningen.  

• Anläggningens öppettider ska vara jämförbara med öppettiderna för idrotts- 

och föreningsförvaltningen anläggningar.  

 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen anser att de anläggningar som föreslås ett särskilt driftsbidrag gör en viktig 

insats genom att komplettera och/eller ökar stadens redan befintliga utbud av 

fritidsanläggningar till barn och unga. Flera av dessa organisationer gör dessutom en 

viktig insats genom att upplåta sin anläggning till sin egen ungdomsverksamhet, andra 

föreningar och/eller skolor, vilket innebär att motsvarande antal timmar frigörs för andra 

föreningar i förvaltningens anläggningar. Nedanstående tabell visar vilken typ av 

anläggningar förslag till beslut innefattar:  
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Typ av anläggningar  
Antal 

anläggningar  
Summa  

Särskilt driftsbidrag  

Fotbollsplaner  2 anläggningar  100 000 kronor  

Ridanläggningar  9 anläggningar  3 075 000 kronor  

Simanläggningar  1 anläggningar  600 000 kronor  

Sporthallar  13 anläggningar  5 810 000 kronor  

Övriga 

aktivitetsanläggningar*  6 anläggningar  1 920 000 kronor  

Totalt  31 anläggningar  11 505 000 kronor  
*Innefattar spelhus, beachvolleybollhall, skateboardhallar, skidanläggning och 

motorbana.   

  

De flesta organisationerna har beviljats bidrag under lång tid och är knutet till drift-, låne- 

och/eller personalkostnader. Detta innebär att eventuella sänkningar bör ske i en takt som 

gör det möjligt för organisationerna att anpassa sig till ändrade förutsättningar.   

Eftersom budgeten för särskilt driftsbidrag inte utökas för 2021 bedömer förvaltningen att 

det inte finns ekonomiskt utrymme att bevilja särskilt driftsbidrag till IF Väster (se bilaga 

2 för bedömning).   

 

 

 

Anders Ramsby 

 

Förvaltningsdirektör 

 

Tobias Gröndahl 

 

Avdelningschef  

 


