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Fördelning av särskilt verksamhetsbidrag 
2021  

Förslag till beslut 
 

Idrotts- och föreningsnämnden beviljar särskilt verksamhetsbidrag med 8 991 500 kronor 

för 2021 enligt förvaltningens förslag. 

 

Sammanfattning 
Idrotts- och föreningsnämnden fattar årligen beslut om särskilt verksamhetsbidrag. 

Bidraget syftar till att stötta verksamheter som på ett särskilt betydelsefullt sätt förbättrar 

möjligheten till en aktiv fritid för barn och unga (7–25 år) eller för personer med 

funktionsnedsättning i Göteborg. Bidraget har en total budget att fördela till de särskilt 

betydelsefulla verksamheterna inför år 2021. 

Förvaltningens förslag innebär att idrotts- och föreningsnämnden beviljar särskilt 

verksamhetsbidrag med ett totalt belopp på 8 991 500 kronor till 21 antal verksamheter. 

 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Särskilt verksamhetsbidrag har en total budget, vilket innebär att vid fördelningen av 

respektive bidrag måste hänsyn tas till helheten. 

Bidraget fördelas till verksamhetsområden enligt följande: 

Särskilt verksamhetsbidrag 2021 Summa 

Stadslantgårdar 4 525 000 kronor  

Verksamhet som tillgängliggör föreningslivet för 

personer med funktionsnedsättningar 
 1 966 500 kronor 

Läger- och lovverksamhet 
820 000 kronor 

Övrig verksamhet 
1 680 000 kronor 

Totalt 8 991 500 kronor 

 

 

 

Idrotts- och föreningsförvaltningen 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-11-23 

Diarienummer 0575/20 

 

Handläggare 

Lena Lück 

Telefon: 

E-post: lena.luck@ioff.goteborg.se  
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Bedömning ur ekologisk dimension 
Stadslantgårdaras verksamhet skapar intresse och sprider kunskap inom området. 

Bedömning ur social dimension 
Bidraget ges till verksamheter som på ett särskilt betydelsefullt sätt förbättrar möjligheten 

till en aktiv fritid för barn och unga i Göteborg. De organisationer som får särskilt 

verksamhetsbidrag är i många fall unika och gör mycket viktiga insatser för att skapa en 

meningsfull fritid för barn och unga. 

Som ett av nämndens mål är jämställdhetsarbete prioriterat för de organisationer som får 

särskilt verksamhetsbidrag. Vid fördelningen av bidrag ställs krav på att alla oavsett kön 

ska ges lika möjlighet att delta i verksamheten.  

Bidraget ges till en mängd olika verksamheter för barn och unga i Göteborg som erbjuder 

en fritidsverksamhet som är unik i staden. Genom att erbjuda allt från stadslantgårdar, 

riktad lovverksamhet, orientering, sportfiske och olika slags lägerverksamheter ökar 

mångfalden i utbudet av fritidsaktiviteter för barn och unga i staden. 

Flera av organisationerna gör viktiga insatser i integrationsarbetet och i att nå 

socioekonomiskt utsatta grupper samt för att tillgängliggöra föreningslivet för personer 

med funktionsnedsättningar. 

Särskilt verksamhetsbidrag är en förutsättning för att sökande organisationer ska kunna 

erbjuda ett omfattande och varierande utbud av fritidsaktiviteter. 

 

Samverkan 
Ingen facklig samverkan har skett i ärendet. 

Bilagor 
1. Sammanställning över bidragssökande organisationer, ansökt belopp och 

förslag till fördelning av särskilt verksamhetsbidrag 2021 

2. Beskrivningen och bedömningar av de sökande organisationernas 

verksamhet. 

 

 

Ärendet  
Förvaltningen lämnar förslag till fördelning av särskilt verksamhet för 2021. 

 

Beskrivning av ärendet 
Särskilt verksamhetsbidrag är ett bidrag som ideella organisationer i Göteborg kan söka 

en gång per år. Verksamhetsbidragets syfte är att stötta verksamheter som på ett särskilt 

betydelsefullt sätt förbättrar möjligheten till en aktiv fritid för barn och unga i Göteborg. 

Vägledande för bedömningen är idrotts- och föreningsnämndens aktuella mål. 

Organisationer som får särskilt verksamhetsbidrag behöver inte vara registrerade som 
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bidragsgodkända hos idrotts- och föreningsförvaltningen men måste uppfylla de krav som 

anges i nämndens bidragsregler gällande ”att bli en bidragsgodkänd förening” 

För verksamhetsåret 2021 söker 21 organisationer särskilt verksamhetsbidrag med 

sammanlagt 15 793 237 kronor. Två nya organisationer har ansökt om särskilt 

verksamhetsbidrag för 2021, Göteborg Hockey Club och Västra Hisingen Basket och två 

organisationer har fasats ut, Sandarna BK samt Korpen Göteborg. Sökande organisationer 

sätter upp årliga mål som följs upp. Vid ansökan för 2021 har sökande organisationer 

redovisat 2019 års verksamhet och resultat. 

Ansökan om särskilt verksamhetsbidrag görs enligt nedanstående uppställning: 

 

 

 

 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen anser att de organisationer som föreslås ett särskilt verksamhetsbidrag 

har en verksamhet som förbättrar möjligheten till en aktiv fritid för barn och unga och 

personer med funktionsnedsättningar i Göteborg. Verksamheterna bedöms också vara av 

stor betydelse för Göteborgs föreningsliv utifrån idrotts- och föreningsnämndens aktuella 

mål. Ett fåtal organisationer riktar inte huvudfokus mot nämndens prioriterade 

målgrupper eller har minskat sin verksamhet vilket gör att bidraget också behöver justeras 

därefter. Ett antal organisationer har utökat sin verksamhet och därmed dess kostnader 

samt har god måluppfyllelse vilket innebär att bidraget bör höjas enligt förvaltningens 

bedömning.  

 

Förvaltningens förslag 
Förvaltningen föreslår att idrotts- och föreningsnämnden beviljar 21 organisationer 

särskilt verksamhetsbidrag med 8 991 500 kronor för 2021 enligt förslag till fördelning i 

bilaga 1.  

 

 

 

Anders Ramsby 

 

Förvaltningsdirektör 

 

Tobias Gröndahl  

 

Avdelningschef Föreningsstöd 
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