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Särskilt tidsbegränsat hyresbidrag 2021 till 
GF Kennedy  

Förslag till beslut 
I idrotts- och föreningsnämnden 

1. Idrotts- och föreningsnämnden beviljar GF Kennedy ett särskilt tidsbegränsat 

hyresbidrag på 350 000 kronor för 2021 för fortsatt drift av den provisoriska 

gymnastiklokalen, Kennedy Gymnastikcenter i Sandarna, som föreningen hyr 

under tiden Sannaskolans gymnastiksalar renoveras. 

 

Bidraget ges under förutsättning att Sannaskolans gymnastiksalar renoveras och inte kan 

användas under 2021. Skulle gymnastiksalarna vara klara innan dess ges inget bidrag för 

återstående bidragsperiod. Om föreningen därefter väljer att inte flytta tillbaka till 

Sannaskolan utan stanna kvar i Kennedy Gymnastikcenter, får föreningen själva bekosta 

hyreskostnaderna fortsättningsvis. Bidraget ges även under förutsättning att barn- och 

ungdomsverksamhet prioriteras vid eventuell fördelning av tider i anläggningen. 

Sammanfattning 
GF Kennedy söker bidrag på 400 000 kronor för extra lokalkostnader för 2021. 

Kostnaderna har uppstått då föreningen på grund av renovering inte kan vara i 

Sannaskolans gymnastiksalar och är tvungen att hyra en temporär och mer kostsam 

anläggning i Sandarna. Föreningen beviljades ett särskilt tidsbegränsat hyresbidrag för 

perioden 2015–2017, med motiveringen att Sannaskolan skulle stå klar för uthyrning igen 

2018 som senast. Renoveringen har sedan dess blivit framflyttad, vilket inneburit att 

föreningen har beviljats ett fortsatt bidrag för 2018 och 2019 på 350 000 kronor. 

Förvaltningen har återigen varit i kontakt med lokalförvaltningen som ansvarar för 

renoveringen av Sannaskolan. De gör bedömningen att renoveringen av Sannaskolans 

gymnastiksalar kan komma igång under hösten 2021. Nämnden har fortsatt inget 

ordinarie bidrag avsett för den här typen av situationer då föreningar tvingas flytta sin 

verksamhet till en temporär anläggning, vilket i detta fall medför en kraftig hyreshöjning. 

Förvaltningen gör bedömningen att situationen är så pass viktig att föreningen fortsatt ska 

beviljas ett särskilt tidsbegränsat hyresbidrag så att såväl föreningens egen 

ungdomsverksamhet som andra föreningars tider i förvaltningens sporthallar, inte ska 

påverkas negativt. 

Idrotts- och föreningsförvaltningen 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat: 2020-10-09 

Diarienummer: 0446/20 

 

Handläggare 

William Lindgren 

Telefon:031-368 20 12 

E-post: william.lindgren@ioff.goteborg.se  
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
GF Kennedy har tidigare beviljats ett särskilt tidsbegränsat hyresbidrag på 100 000 

kronor för 2015, 350 000 kronor för 2016, 2017, 2018 och 2019. Förslaget innebär att 

nämnden gör en tillfällig avvikelse från bidragsreglerna för föreningsbidrag då nämnden 

inte har något ordinarie bidrag avsett för den här typen av situationer. 

 

Nedan redovisas föreningens ekonomiska beräkning av sina lokalkostnader: 

Intäkter 2019 2020 2021 

Lokalbidrag 150 000 150 000 150 000 

Beviljat/sökt hyresbidrag 350 000  350 000 

Summa: 500 000 150 000 500 000 

    

Kostnader 2019 2020 2021 

GS-hallen 538 539 543 760 550 624 

Städ mm 100 000 100 000 100 000 

Fjärås (kansli) 38 250 17 425 0 

Sannaskolan 0 0 0 

Lundbyhallen 0 60 000 75 000 

Gymnastikens Hus 79 955 80 000 80 000 

Kennedy Gymnastikcenter 858 408 868 332 890 000 

Summa 1 615 152 1 669 517 1 695 624 

    

Summa hyreskostnader 1 115 152 1 519 517 1 195 624 

 

Föreningen har tidigare haft en lokalkostnad för Sannaskolan på 80 000 kronor per år. 

När det gäller övriga intäkter så har föreningen inte planerat att hyra ut Kennedy 

Gymnastikcenter eller GS-hallen till andra intressenter. Förvaltningen rekommenderar 

återigen föreningen att se över möjligheten då uthyrning av strötimmar eller 

förmiddagstimmar kan generera en extra intäkt till föreningen.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Föreningen har en omfattande verksamhet för barn och ungdomar som mestadels bedrivs 

i Kennedy Gymnastikcenter. Sammanlagt har föreningen 754 bidragsgodkända 

medlemmar i åldern 7–25. Utan Kennedy Gymnastikcenter skulle föreningens barn- och 

ungdomsverksamhet vara beroende av tider i förvaltningens sporthallar. Eftersom 

föreningen har en så pass omfattande barn- och ungdomsverksamhet skulle det kunna 

innebära att andra ungdomsföreningar i Göteborg får färre eller sämre tider i och med att 

konkurrensen om tiderna ökar. I och med att föreningen istället hyr Kennedy 

Gymnastikcenter och bedriver sin ungdomsverksamhet där, uppstår inte denna 

konkurrens om tider. Motsvarande antal timmar frigörs istället för andra föreningar i 

förvaltningens sporthallar. 
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Samverkan 
Ingen facklig samverkan har skett i ärendet.  
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Ärendet  
Förvaltningen föreslår att GF Kennedy beviljas ett särskilt tidsbegränsat hyresbidrag på 

350 000 kronor för 2021 för fortsatt drift av den provisoriska gymnastiklokalen, Kennedy 

Gymnastikcenter i Sandarna. Förvaltningens förslag till bidrag ges under förutsättning att 

Sannaskolans gymnastiksalar renoveras och inte kan användas under 2021. 

Beskrivning av ärendet 
GF Kennedy söker bidrag på 400 000 kronor för extra lokalkostnader för 2021. 

Kostnaderna har uppstått då föreningen på grund av renovering inte kan vara i 

Sannaskolans gymnastiksalar och är tvungen att hyra en temporär och mer kostsam 

anläggning i Sandarna.  

GF Kennedy har en omfattande ungdomsverksamhet som sedan lång tid har bedrivits i 

Sannaskolan, GS-hallen, Hagenskolan och Gymnastikens Hus. Under våren 2015 

informerades föreningen om att Sannaskolans gymnastiksalar, där föreningen hade 

majoriteten av sin barn- och familjegymnastik, skulle renoveras och att man inte längre 

kunde fortsätta ha någon verksamhet i skolan fram till 2018. Föreningen tog då kontakt 

med förvaltningen om att få tillgång till återstående tider i närliggande anläggningar, 

vilket förvaltningen också erbjöd föreningen. Eftersom träningstiderna mestadels var efter 

klockan 20.00 valde föreningen att tacka nej på grund av att det inte var lämpliga tider för 

barn- och familjegymnastik samt att föreningen hade stora svårigheter att flytta redskap 

mellan olika hallar. Istället valde föreningen från och med 1 juni 2015 att ta över driften 

av GS-Hallen på heltid från förvaltningen, vilket frigjorde en del extra timmar till 

föreningen, men inte tillräckligt många för att täcka upp de timmar som föreningen hade i 

Sannaskolan.  

Lösningen blev istället att hyra en temporär anläggning i Sandarna, KB Sandarna (numera 

kallad Kennedy Gymnastikcenter). Med hjälp av förvaltningens investeringsbidrag 

anpassades anläggningen för gymnastik så att två gymnastiksalar kunde anläggas på 

bottenvåningen och en dans/friståendehall på övervåningen. Anläggningen gjorde att 

föreningen kunde ta igen de timmar som föreningen tappade i och med renoveringen av 

Sannaskolans gymnastiksalar, men innebär också en kraftig hyresskillnad som föreningen 

hade svårigheter att hantera. Därför skickade föreningen den 2 juni 2015 in en ansökan 

till förvaltningen om ett extra ekonomiskt stöd för att klara av den kraftiga 

hyreshöjningen som den temporära anläggningen innebar. Nämnden beslutade i december 

samma år att bevilja föreningen ett särskilt tidsbegränsat hyresbidrag på 100 000 kronor 

för 2015, 350 000 kronor för 2016 och 350 000 kronor för 2017, förutsatt att 

Sannaskolans gymnastiksalar skulle vara renoverade och klara till 2018. Renoveringen 

blev senare framflyttad till 2020 vilket innebar att föreningen åter ansökte om ett särskilt 

tidsbegränsat hyresbidrag för perioden 2018–2020. Nämnden beslutade i december 2017 

att bevilja föreningen ett fortsatt bidrag för 2018 på 350 000 kronor. Eftersom beslut om 

bidrag endast fattas för ett år i taget skulle förvaltningen återkomma med förslag till 

beslut om bidrag årligen fram till dess att Sannaskolans gymnastiksalar är klara.  

Den 19 augusti 2020 skickade föreningen in en ny ansökan till förvaltningen om ett 

tidsbegränsat hyresbidrag för 2021. I samband med föreningens ansökan tog 

förvaltningen kontakt med lokalförvaltningen som bekräftade fortsatta förseningar 

gällande Sannaskolans gymnastiksalar. Bedömningen är att renoveringen kan påbörjas 

tidigast hösten 2021.  
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Om GF Kennedy 

Föreningen har 1 102 medlemmar varav 754 i åldern 7–25. Av dessa är 602 flickor och 

152 pojkar. GF Kennedy vill hjälpa barn och ungdomar att upptäcka rörelseglädjen 

genom gymnastiken antingen som gymnast eller som ledare. Verksamheten består av 

familje-, barn- och ungdomsgymnastik för både flickor och pojkar från det år barnet fyller 

två år. Barngrupperna finns både som rena åldersgrupper eller grupper där åldrarna är 

blandade.  

Förvaltningens bedömning 
Den temporära anläggningen är en förutsättning för föreningen att fortsatt bedriva och 

utveckla sin ungdomsverksamhet i samma omfattning som när föreningen hade sin 

verksamhet i Sannaskolans gymnastiksalar. Föreningens verksamhet kräver dessutom 

anpassade lokaler för gymnastik, vilket inte alla sporthallar är. Utan Kennedy 

Gymnastikcenter skulle större delen av föreningens barn- och ungdomsverksamhet, drygt 

750 medlemmar, stå utan lokal och förlita sig på strötimmar i förvaltningens sporthallar 

under vårterminen 2021 och framåt. Förvaltningen har återigen varit i kontakt med 

lokalförvaltningen som ansvarar för renoveringen av Sannaskolan. De gör bedömningen 

att renoveringen av Sannaskolans gymnastiksalar kan komma igång under hösten 2021.  

Nämnden har fortsatt inget ordinarie bidrag avsett för den här typen av situationer då 

föreningar tvingas flytta sin verksamhet till en temporär anläggning, vilket i detta fall 

medför en kraftig hyreshöjning. Förvaltningen gör bedömningen att situationen är så pass 

viktig att föreningen ska beviljas ett särskilt tidsbegränsat hyresbidrag så att såväl 

föreningens egen ungdomsverksamhet som andra föreningars tider i förvaltningens 

sporthallar, inte ska påverkas negativt.  

 

 

Anders Ramsby 

 

Förvaltningsdirektör 

 

Tobias Gröndahl 

 

Avdelningschef  

 


