
 

 

  
  

goteborg.se  

  

Gymverksamheten 

Förutsättningarna för att överlåta driftansvaret 

2020-12-08 

 
Foto: Frida Winther 



 
 

 

 

Gymverksamheten 2 (30) 

Förutsättningarna för att överlåta driftansvaret  

Göteborgs Stad, Idrotts- och föreningsförvaltningen 2020-12-08 

Innehåll 
1 Inledning ....................................................................................... 3 

2 Introduktion till gymverksamheten.............................................. 4 

2.1 Kommunala gym i ett nationellt perspektiv ............................... 5 

2.2 Gymträning .............................................................................. 5 

2.3 Gruppträning ........................................................................... 6 

2.4 Målgruppsanpassad verksamhet ............................................. 7 

2.5 Arbete mot dopning ................................................................. 7 

3 Arbetet för att nå målgrupper ...................................................... 8 

3.1 Inaktiva .................................................................................... 8 

3.2 Äldre ........................................................................................ 9 

3.3 Barn och unga ....................................................................... 11 

3.4 Personer med funktionsnedsättningar ................................... 12 

3.5 Personer i rehabilitering och med fysisk aktivitet på recept .... 13 

3.6 Gymverksamhetens påverkan på folkhälsan ......................... 13 

4 De ekonomiska förutsättningarna ............................................. 15 

4.1 Svårt att ge exakt bild av ekonomin ....................................... 15 

4.2 Uppskattad nivå av kostnader och intäkter ............................ 16 

5 Förutsättningarna för att överlåta driftansvaret ....................... 19 

5.1 Föreningar behöver konkurrera på samma villkor som andra 20 

5.2 Hyres- och samarbetsavtal ingen väg runt en upphandling .... 20 

5.3 Otillräckligt avgränsad verksamhet ........................................ 21 

5.4 Konsekvenser av att överlåta driftansvaret ............................ 22 

5.5 Intresset att ta över ansvaret för driften ................................. 24 

5.6 Slutsatser inför det fortsatta arbetet ....................................... 25 

6 Referenser ................................................................................... 27 

7 Bilaga: Gymmens nyckeltal ....................................................... 29 

 

  



 
 

 

 

Gymverksamheten 3 (30) 

Förutsättningarna för att överlåta driftansvaret  

Göteborgs Stad, Idrotts- och föreningsförvaltningen 2020-12-08 

1 Inledning 
Denna rapport beskriver idrotts- och föreningsförvaltningens gymverksamhet 

och förutsättningarna för att överlåta driftansvaret till andra aktörer såsom 

företag och föreningar. Rapporten är ett svar på det uppdrag som idrotts- och 

föreningsnämnden fick i Göteborgs Stad Budget 2020 att ”inte driva 

kommunala gym där andra aktörer kan göra det” och att ”pröva om 

verksamheten ska bibehållas i kommunal, enskild regi eller som 

föreningsdrivna anläggningar”. 

Rapportens disposition 

I rapportens tre närmast följande kapitel ges en deskriptiv bild av förvaltningens 

gymverksamhet ur olika perspektiv. Det första av dessa kapitel beskriver de 

aktuella gymmen på ett övergripande plan – vilka gymmen är och vilken typ av 

verksamhet som bedrivs. I kapitlet därefter analyseras arbetet för att nå de 

uttalade målgrupperna. Kapitlet anlägger ett folkhälsoperspektiv på 

förvaltningens insatser och analyserar gymverksamhetens påverkan på 

nämndens uppdrag och mål. I det efterföljande kapitlet beskrivs gymmens 

kostnader för personal, lokaler och annat samt gymmens intäkter i form av 

träningskort och inträden. 

Rapportens avslutande kapitel analyserar förutsättningarna för att överlåta 

driftansvaret för gymverksamheten till externa aktörer. Kapitlet tar sin 

utgångspunkt i de juridiska förutsättningarna för ett sådant beslut samt dess 

ekonomiska och folkhälsomässiga konsekvenser.  

I rapporten görs vissa jämförelser mellan gymmen baserat på framför allt 

besöksstatistik och ekonomiska beräkningar. I en bilaga till rapporten 

sammanställs dessa nyckeltal. 

 
Foto: Joanna Klasén  
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2 Introduktion till 
gymverksamheten 
Idrotts- och föreningsförvaltningen äger och ansvarar för driften av elva gym i 

Göteborg.1 

• Angered Arenas gym 

• Askims simhalls gym 

• Geråshallens gym 

• Hammarbadets gym 

• Kärra simhalls gym 

• Lundbybadets gym 

• Länsmansgårdens motionscentrums gym  

• Ruddalens idrottscentrums gym 

• Skatås motionscentrums gym 

• Slottsskogsvallens idrottscentrums gym 

• Tuvevallens motionscentrums gym 

Utöver dessa elva gym är ytterligare ett gym under uppbyggnad i form av 

Vättlefjälls motionscentrums gym som planeras vara färdig år 2021. 

Geografiskt är gymmen relativt väl utspridda över Göteborgs Stad, vilket 

Figur 1 visar. 

Figur 1. Karta över förvaltningens gym. 

 

 
1 Förvaltningen ansvarar därutöver för ett antal utegym som inte omfattas av uppdraget. 
Utegymmen har en annan typ av verksamhet eftersom de är kostnadsfria, öppna dygnet runt och 
saknar regelbunden bemanning. 
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Det finns en stor variation i hur stora gymmen är och när de uppfördes. Med 70 

kvadratmeter är Tuve motionscentrums gym det minsta gymmet medan det 522 

kvadratmeter stora gymmet på Lundbybadet utgör det största.2 Flera av 

anläggningarna uppfördes på 1960- och 1970-talet medan andra är betydligt 

nyare – Angered Arena invigdes exempelvis år 2013. Ägandeansvaret har 

varierat över tid och de flesta av gymmen har övertagits från andra nämnder 

inom Göteborgs Stad.  

Antalet besök på gymmen har varit relativt konstant de senaste åren. På årsbasis 

har antalet besök varit cirka 300 000 sedan år 2015.  

Gemensamt för alla gym är att de är en del av en anläggning som även har 

annan verksamhet. Flera av gymmen är belägna i anslutning till en simhall, 

medan andra är en del av ett motions- eller idrottscentrum. Det innebär att 

anläggningarna utöver gymverksamheten svarar för exempelvis bad och 

skridskoåkning samt möteslokaler och omklädningsrum för andra besökare än 

gymmens besökare. 

2.1 Kommunala gym i ett nationellt perspektiv 
Gymverksamheten i Göteborgs Stad liknar dem i övriga storstadskommuner. 

Stockholms stad har cirka 10 kommunala gym där alla är belägna i anslutning 

till en simhall. Malmö stad har å sin sida fyra kommunala gym varav två är i 

anslutning till simhallar och övriga två är en del av motions- och 

friluftsanläggningar. 

Eftersom det inte finns nationell statistik på området är det oklart exakt hur 

vanligt det är att bedriva gym i kommunal regi. Av en enkätundersökning som 

Konkurrensverket genomförde år 2017 framgår dock att åtminstone 22 

kommuner bedriver gymverksamhet i kommunal regi. Undersökningen riktades 

enbart till kommuner som hade ett invånarantal mellan 10 000 och 30 000 och 

som saknade etablering av någon av de större privata gymkedjorna. Av detta 

begränsade antal kommuner bedrev 39 procent egna gym.3 

2.2 Gymträning 
Gemensamt för alla gym är att besökarna ges möjlighet att träna kondition, 

rörlighet, koordination och styrka med hjälp av fria vikter eller 

träningsmaskiner.  

Alla gymmen har det som inom förvaltningen benämns som basutbud vilket 

innebär att det finns en maskinpark och utrustning där besökarna kan utföra 

träning för kroppens alla muskler. Utrustningen är anpassad för såväl 

 
2 Ytangivelserna avser enbart de direkta ytorna för gymträning och eventuell gruppträning och 
innefattar inte omklädningsrum, reception och annat. 
3 Motivet till undersökningen var att undersöka huruvida den kommunala gymverksamheten 
begränsade konkurrensen på marknaden. Konkurrensverket konstaterade att man inte kunde dra 
några sådana slutsatser och att en mer fördjupad undersökning vid tidpunkten inte var motiverad. 
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konditionsträning som styrketräning. Därutöver finns det på varje gym en fri yta 

för rörlighetsträning, stretching och återhämtning.  

Vissa av gymmen har ett så kallat extra utbud som innebär en mer utvecklad 

maskinpark och en större fri yta för rörlighetsträning, stretching och 

återhämtning.4 

I gymträningens utbud ingår också, för de besökare som köper ett träningskort, 

en kroppsanalys och ett tillfälle då en instruktör introducerar och vägleder 

besökaren i gymmet.5  

2.3 Gruppträning 
Sex av gymmen erbjuder gruppträning i olika former.6 Inriktningen är 

styrketräning, konditionsträning, yoga och annan rörelseträning. 

Gruppträningspassen har olika grad av intensitet för att locka flera målgrupper. 

Den lågintensiva gruppträningen är dock prioriterad. Det illustreras av att en 

majoritet av gruppträningspassen som genomfördes år 2019 var så kallade kom-

igång-pass. För att möjliggöra anpassade gruppträningspass utformas passen av 

personer som är anställda eller arvoderade av förvaltningen.  

På förvaltningens simhallar ingår även vattengympa som en del av 

gruppträningens utbud. Denna typ av gruppträning definieras som en del av 

badverksamheten och omfattas därför inte av detta uppdrag. 

 
Foto: Marit Lissdaniels 

 
4 Extra utbud finns på Angered Arenas gym, Hammarbadets gym, Lundbybadets gym och 
Slottsskogsvallens idrottscentrums gym. Även Geråshallens gym, Ruddalens idrottscentrums gym 
och Skatås motionscentrums gym erbjuder extra utbud under större delen av dagen, då 
aktivitetssalarna inte används för gruppträning. 
5 För tillfället och tills vidare erbjuds inte kroppsanalyser och gyminstruktioner med anledning av den 
pågående coronapandemin. 
6 Gruppträning erbjuds på Angered Arenas gym, Geråshallens gym, Lundbybadets gym, Ruddalens 
idrottscentrums gym, Skatås motionscentrums gym och Slottsskogsvallens idrottscentrums gym. 
Även det kommande gymmet på Vättlefjälls motionscentrum kommer att erbjuda gruppträning.  
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2.4 Målgruppsanpassad verksamhet 
Gymverksamheten präglas av att den är anpassad för vissa uttalade målgrupper. 

Anpassningen handlar till exempel om att subventionera träningskort och 

inträden, att samarbeta med andra aktörer som har liknande mål, att utforma 

särskilda gruppträningspass och att på olika sätt skapa låga trösklar för nya 

besökare. Syftet med den målgruppsanpassade verksamheten, som beskrivs mer 

i detalj i nästa kapitel, är att i högre utsträckning bidra till en stärkt folkhälsa i 

stort. 

2.5 Arbete mot dopning 

I syfte att skapa trygga gymmiljöer bedriver förvaltningen ett aktivt 

förebyggande arbete mot dopning. Förvaltningen ansvarar för att samordna 

nätverket Prodis (Prevention av dopning i Sverige) lokala arbete i Göteborg. 

Det innebär bland annat att förvaltningen sammankallar till ett forum där de 

kommunala och vissa av de privata gymmen möter bland andra polisen, Västra 

Götalandsregionen och olika aktörer från Göteborgs Stad. Aktörerna förenas i 

den gemensamma strävan efter en dopningsfri stad.  

Förvaltningens alla gym är diplomerade enligt Prodis arbetsmetod 100% ren 

hårdträning, vilket innebär att det finns en antidopningspolicy och en 

handlingsplan för situationer då misstänkta fall av dopning uppstår. Därtill ingår 

det i diplomeringen att personalen kontinuerligt utbildas i antidopning. Som en 

del av förvaltningens samordningsansvar för Prodis lokala arbete verkar 

förvaltningen för att få fler privata gym att bli diplomerade enligt 100% ren 

hårdträning.  
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3 Arbetet för att nå målgrupper 
Idrotts- och föreningsförvaltningens gymverksamhet syftar till att bidra till 

nämndens uppdrag att främja folkhälsa och möjliggöra för stadens invånare att 

idrotta och ha en aktiv fritid. För att gymverksamheten ska vara så träffsäker 

och effektiv som möjligt anpassas verksamheten för vissa uttalade målgrupper.  

Förvaltningen har definierat följande målgrupper för gymverksamheten: 

inaktiva, seniorer, unga, personer med funktionsnedsättningar, personer i 

rehabilitering och allmänheten. Förvaltningens gym ska anpassas så att gymmen 

kan utgöra en inbjudande och tillåtande miljö för alla dessa målgrupper. 

Vad som är signifikativt för gymverksamheten är att den riktar sig till grupper 

och personer som inte brukar röra på sig i någon större utsträckning. Att skapa 

livsmiljöer som främjar fysisk aktivitet för alla, oavsett kön, ålder, bakgrund 

och socioekonomisk position, är enligt Folkhälsomyndigheten en viktig uppgift 

för kommuner (Folkhälsomyndigheten, 2018a). 

3.1 Inaktiva 

Cirka en tredjedel av den vuxna befolkningen är inte fysiskt aktiva i nivå med 

WHO:s rekommendationer för att motverka ohälsa. Det framgår av 2018 års 

resultat av Folkhälsomyndighetens nationella folkhälsoenkät där respondenterna 

själva fick uppge sina levnadsvanor (Folkhälsomyndigheten, 2018b). I vilken 

grad man är fysiskt aktiv på fritiden skiljer sig stort mellan olika grupper i 

samhället.  

För att locka personer som sällan rör på sig i vardagen arrangerar förvaltningen 

återkommande olika sorters kampanjer. Alla besökare som är 16 år eller äldre 

erbjuds en prova-på-vecka, vilket ger dem möjligheten att kostnadsfritt prova på 

gymträning, bad och gruppträning på förvaltningens alla anläggningar. 

Därutöver arrangeras årligen den så kallade Hälsoveckan där anläggningarna 

öppnas för alla, i syfte att inspirera till rörelse. I samband med Hälsoveckan, 

som ofta har ett tema såsom äldre eller unga tjejer, arrangeras ett stort antal 

kostnadsfria aktiviteter på förvaltningens anläggningar. 

I samma syfte samarbetar förvaltningen med olika aktörer inom Göteborgs Stad. 

Ett av de mer omfattande samarbetena är med de så kallade hälsoteken som 

finns organiserade under stadsdelsförvaltningarna. Hälsoteken har i uppdrag att 

ge göteborgarna stöd till en bättre hälsa, bland annat i form av en ökad fysisk 

aktivitet. Samarbetet innebär bland annat att förvaltningens instruktörer 

återkommande bjuds in till hälsoteken för att visa träningspass från det ordinarie 

utbudet av gruppträning och för att informera om gymverksamheten. Även 

hälsoteken besöker återkommande gymmen för att exempelvis arrangera 

gruppträningspass.  

Ytterligare ett exempel på en insats för att skapa låga trösklar för att träna på 

förvaltningens gym är införandet av klippkort med efterdebitering. Det var efter 

att ha konstaterat att det var svårt för personer som saknade personnummer att 
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träna på gymmen som förvaltningen införde klippkort med efterdebitering. Med 

klippkorten kunde fakturan ställas till exempelvis ett gruppboende snarare än en 

individuell besökare, vilket förenklade träningen för vissa målgrupper. 

Klippkorten har även visat sig vara användbara för olika besökande 

organisationer och har därför gjorts tillgängliga för dessa. 

3.2 Äldre 
Den fysiska aktiviteten är lägre bland äldre. Av den anledningen är äldre av 

folkhälsoskäl en viktig målgrupp för gymverksamheten. Jämfört med yngre 

vuxna är det en lägre andel äldre som uppger att de är fysiskt aktiva i nivå med 

WHO:s rekommendationer (Folkhälsomyndigheten, 2018b). Ett liknande 

mönster kan ses bland de personer som uppger att de idrottar i en 

inomhusanläggning, såsom ett gym. Andelen äldre som minst en gång det 

senaste året idrottat i en inomhusanläggning är 38 procent (personer mellan 65-

74 år), 27 procent (personer mellan 75-84 år) och 11 procent (personer som är 

85 år eller äldre). Det kan jämföras med hela befolkningen, där andelen är 50 

procent, eller bland personer mellan 16-24 år där andelen är 76 procent (SCB, 

2018). 

Bland äldre är kvinnor och män ungefär lika fysiskt aktiva, men det är inte lika 

vanligt bland män att idrotta i en inomhusanläggning såsom ett gym. 

Gruppträningen har anpassats för seniorer, det vill säga personer som är över 60 

år eller pensionärer, genom särskilt anpassade pass. Seniorer har därtill 

möjlighet att köpa rabatterade träningskort. 

 
Foto: Frida Winther 
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Hög andel äldre bland besökarna 

Det finns en stark representation av äldre på förvaltningens gym. Av 

förvaltningens gymbesökare är 36 procent personer som är 60 år eller äldre. 

Den åldersgruppen utgör som jämförelse 20 procent av Göteborgs invånare 

enligt SCB:s statistik för 2019. Den starka representationen av äldre ska också 

ses i ljuset av att äldre generellt sett inte idrottar i inomhusanläggningar i lika 

stor utsträckning som yngre vuxna. En samlad bild av åldersstrukturen bland 

besökarna framgår av Figur 2. 

Figur 2. Åldersstruktur bland gymmens besökare. 

 
Förklaring: Antal personer som år 2019 köpte ett träningskort som ger inträde till 
ett eller flera av förvaltningens gym, sorterat på kön och åtta ålderskategorier.  

Äldres representation ser olika ut på olika gym. Andelen besökare som är 60 år 

eller äldre är som störst på Ruddalens idrottscentrums gym (70 procent), 

Slottsskogsvallens idrottscentrums gym (60 procent) och Skatås motions-

centrums gym (55 procent). Lägst andel äldre har Länsmansgårdens 

motionscentrums gym (11 procent) samt Angered Arenas gym och 

Lundbybadets gym (21 procent vardera).  

Det finns fler män än kvinnor bland de äldre besökarna. Könsfördelningen är 

dock jämnare än inom de yngre åldersgrupperna. Som tidigare nämnts tycks 

äldre män generellt sett inte vara mer eller mindre fysiskt aktiva än kvinnor i 

samma ålder. Däremot idrottar äldre män inte i samma utsträckning som äldre 

kvinnor i inomhusanläggningar (SCB, 2018). 

Det finns sannolikt flera förklaringar till varför förvaltningens gym lockar en 

relativt hög andel äldre. De insatser som förvaltningen gör i form av rabatterat 

inträde och anpassade gruppträningspass spelar sannolikt in. Därutöver har en 

återkommande uppfattning i samtal med förvaltningens gympersonal varit att 

förvaltningens gym sticker ut med en opretentiös miljö, vilket skulle kunna vara 

ytterligare en förklaring. En trivsam miljö vad det gäller lokaler, utrustning och 

musik har visat sig vara en av flera nyckelfaktorer för en positiv 

träningsupplevelse för äldre (Karolinska institutet & Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap, 2014). 
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3.3 Barn och unga 
Barn och unga är en uttalad målgrupp för förvaltningens gymverksamhet, vilket 

bland annat har att göra med att det finns en utbredd fysisk inaktivitet inom 

denna grupp. De flesta barn och unga är inte fysiskt aktiva i nivå med WHO:s 

rekommendationer. Av den senaste upplagen av undersökningen Skolbarns 

hälsovanor framgår att andelen flickor och pojkar i åldrarna 11, 13 och 15 år 

som uppger att de varit fysiskt aktiva minst en timme varje dag den senaste 

veckan varierar mellan 9 och 23 procent. Den fysiska aktiviteten minskar med 

åldern och en större andel flickor än pojkar är fysiskt inaktiva 

(Folkhälsomyndigheten, 2018c).  

I jämförelse med vuxna är barn och unga i högre utsträckning aktiva inom 

föreningsidrott. Det finns dock en trend om ett minskat föreningsidrottande, 

bland annat till förmån för mer individuellt inriktad idrott och motion såsom 

gymträning (Centrum för idrottsforskning, 2020). Dessa yttre förutsättningar 

talar för vikten av att skapa goda förutsättningar för fysisk aktivitet för barn och 

unga som inte är aktiva inom föreningsidrott. 

I syfte att nå yngre målgrupper som inte brukar träna erbjuder flera av gymmen 

så kallad juniorträning. Juniorträning riktar sig till barn i åldrarna 9 till 13 år och 

bygger på att barnen ska ges möjlighet att prova på en bredd av aktiviteter på 

anläggningarna. Förutom gymträning kan det handla om att cykla, simma eller 

att åka skridskor. Efter att ha fyllt 13 år kan ungdomar ansluta till 

förvaltningens särskilda program för ungdomsträning, vilket ger ungdomarna 

tillträde till gymmen under förutsättning att en vuxen följer med. Vid vissa tider 

finns förvaltningens personal på plats vilket medför att barnen vid de tillfällena 

kan delta utan en medföljande vuxen.  

Träningskorten som gäller barn och unga, och därtill studenter, är alla 

rabatterade. 

Låg andel barn och unga bland besökarna 

Barn och unga tycks vara underrepresenterade bland förvaltningens 

gymbesökare. Av förvaltningens gymbesökare är det 13 procent som är under 

30 år. I den statistiken ingår dock inte besökare inom den särskilda 

juniorträningen för barn mellan 9 och 13 år. Förvaltningen sålde under år 2019 

drygt 500 engångsentréer och drygt 100 träningskort inom ramen för 

juniorträningen. 

Underrepresentationen kan till viss del förklaras av gymmens åldersgränser. För 

att få vara själv på gymmet behöver besökarna vara minst 16 år och om en 

vuxen följer med kan besökare få tillträde från 13 års ålder. Därutöver 

möjliggör som tidigare nämnts den särskilda juniorträningen träning i olika 

former för barn mellan 9 och 13 år. Även med hänsyn tagen till åldersgränserna 

bör dock de unga sannolikt betraktas som något underrepresenterade.  
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Foto: Hanna Wadefalk 

 

Som det framgår av Figur 2 är det framför allt flickor och unga kvinnor som kan 

anses vara underrepresenterade bland gymmens besökare. Flickor är generellt 

sett mindre fysiskt aktiva än jämnåriga pojkar.  

Det finns en större andel barn och unga på vissa av gymmen och en mindre 

andel på andra. Det finns ett mönster som speglar hur andelen äldre fördelar sig 

mellan gymmen. Lägst andel besökare under 30 år finns på Ruddalens 

idrottscentrums gym och Slottsskogsvallens idrottscentrums gym (6 procent 

vardera) samt Askims simhalls gym (7 procent). Länsmansgårdens gym (27 

procent), Kärra simhalls gym (17 procent) samt Angered Arenas gym och 

Lundbybadets gym (16 procent) lockar högst andel besökare under 30 år. 

3.4 Personer med funktionsnedsättningar  
Förvaltningen arbetar för att göra gymmen tillgängliga för alla oavsett 

funktionsvariation. Att nå målgruppen personer med funktionsnedsättningar är 

betydelsefullt eftersom denna grupp i lägre utsträckning deltar i organiserad 

idrott, trots att de hälsomässiga vinsterna av fysisk aktivitet och idrott kan vara 

särskilt stora för denna grupp (Geidne & Jerlinder, 2019).  

Förvaltningens insatser för denna grupp märks bland annat på utbudet av 

gruppträningspass där de så kallade kom-igång-passen, som innebär en 

lågintensiv träning med enkla rörelser i ett anpassat utlärningstempo, är 

prioriterade. 

Sedan år 2019 samarbetar förvaltningen med föreningen Passalen för att i högre 

utsträckning inkludera personer med funktionsnedsättningar. Inom ramen för ett 

idéburet offentligt partnerskap (IOP) arrangerar Passalen aktiviteter på 

förvaltningens motionsanläggningar som framför allt riktar sig till barn och 

unga med funktionsnedsättningar.  
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3.5 Personer i rehabilitering och med fysisk 
aktivitet på recept 
Arbetet för att nå målgruppen personer i rehabilitering fångas till stor del upp av 

förvaltningens insatser för personer med fysisk aktivitet på recept (FaR). Fysisk 

aktivitet på recept är en sjukvårdande behandling som skrivs ut av legitimerad 

sjukvårdspersonal som ersättning eller komplement till läkemedel.  

På fem av gymmen finns det särskilda FaR-mottagningar.7 På FaR-

mottagningarna finns det möjlighet att få hjälp med planering, coachning och 

rådgivning av personal från Västra Götalandsregionen. Förvaltningens 

gympersonal utbildas i vad det innebär att ha FaR bland annat för att kunna 

erbjuda anpassade gyminstruktioner. 

Personer som har fått fysisk aktivitet på recept har möjlighet att köpa 

rabatterade träningskort, så kallade FaR-kort, som ger tillgång till gymträning, 

gruppträning och bad på förvaltningens alla anläggningar.8 Det finns tre 

varianter av FaR-kort: ett för vuxna, ett för barn under 18 år och ett för 

medföljande vuxna som är på plats på gymmen för att stötta 13-15-åringar i 

deras gymträning.  

Insatserna för personer med FaR tycks ha gett effekt. En stor del av besökarna 

utgörs av personer som har fysisk aktivitet på recept (FaR). Cirka 36 procent av 

besöken år 2019 var registrerade som FaR-besök.9  

FaR-besöken är emellertid inte jämnt fördelade mellan gymmen. Generellt sett 

registrerades störst andel FaR-besök år 2019 på de anläggningar som har en 

FaR-mottagning, med Angered Arenas gym (60 procent) och Lundbybadets 

gym (51 procent) i topp. Lägst andel FaR-besök registrerades på 

Länsmansgårdens motionscentrums gym (4 procent) och Skatås 

motionscentrums gym (6 procent). 

3.6 Gymverksamhetens påverkan på 
folkhälsan 
De genomförda insatserna för att nå de prioriterade målgrupperna och gymmens 

besöksstatistik indikerar att gymverksamheten bidrar till folkhälsan och därmed 

nämndens uppdrag och mål. Det är framför allt äldre och personer med FaR 

som har en stark representation bland förvaltningens gymbesökare.  

Barn och unga, som är en viktig målgrupp på grund av en utbredd fysisk 

inaktivitet, är en grupp som sannolikt är något underrepresenterad. Eftersom 

förvaltningens insatser för barn och unga inte riktar sig till i första hand alla 

barn och unga utan framför allt till de som är inaktiva och som inte deltar i 

föreningsidrott bör barn och ungas underrepresentation inte nödvändigtvis tas 

 
7 FaR-mottagningar finns på Angereds Arena, Lundbybadet, Ruddalens idrottscentrum, Kärra 
simhall och Slottsskogsvallens idrottscentrum. 
8 Aktiviteterna som görs inom ramen för fysisk aktivitet på recept täcks inte av regionens 
högkostnadsskydd. 
9 I denna statistik ingår personer som deltagit i vattengympa, dvs. gruppträningspass i bassänger. 
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som intäkt för att insatserna varit ineffektiva. Med det sagt finns det sannolikt 

mer som gymverksamheten kan göra för att locka i synnerhet flickor. Att döma 

av flickors rapporterade levnadsvanor skulle sådana insatser kunna vara 

betydelsefulla för folkhälsan. 

Förvaltningens bedömning är att gymverksamheten generellt sett når 

målgrupper som i låg utsträckning fångas upp av andra verksamheter som 

förvaltningen driver eller stödjer. Gymverksamheten kan därmed sägas utgöra 

ett komplement till övriga verksamheter och en del av den palett av insatser som 

behövs för att uppfylla nämndens mål och uppdrag att bland annat främja 

folkhälsan. 

 
Foto: Marie Ullnert 
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4 De ekonomiska 
förutsättningarna 

4.1 Svårt att ge exakt bild av ekonomin 
Att beskriva gymverksamhetens ekonomiska förutsättningar, i form av 

kostnader och intäkter, är av flera skäl komplext. Det beror framför allt på att 

gymverksamheten är integrerad i den övriga verksamheten som bedrivs på 

anläggningarna. Bakgrunden till det är bland annat en ambition att erbjuda 

besökarna ett samlat och enhetligt utbud på anläggningarna. Vissa av 

träningskorten som säljs ger exempelvis besökarna tillgång till inte bara 

gymmen och gruppträningslokalerna utan även till simhallarna och ishallarna.  

Verksamheten som bedrivs på de anläggningar som har gym behandlas av 

förvaltningen som en helhet. Det innebär att gymmens intäkter och kostnader 

vanligtvis inte redovisas separat utan i stället hanteras som en del av 

anläggningarnas samlade redovisningar.  

 
Foto: Frida Winther 

 

För att kunna uttala sig om gymverksamhetens intäkter och kostnader behöver 

därför vissa uppskattningar göras. En uppskattning behöver göras om hur stor 

del av intäkterna från de så kallade guld- och silverkorten – som ger besökarna 

tillgång till såväl gymträning och gruppträning som bad och skridskoåkning – 

ska fördelas mellan verksamheterna. Vad som försvårar en sådan uppskattning 

är att det på alla anläggningar inte är möjligt att följa upp i vilken utsträckning 

som besökarna använder sina träningskort för att bada, åka skridskor, gymträna 

respektive gruppträna. Eftersom personalen på anläggningarna inte bara arbetar 

med gymverksamheten utan med anläggningens alla verksamheter behöver 
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även personalkostnaderna fördelas mellan verksamheterna. Detsamma gäller 

kostnader för lokaler och annat som redovisas samlat för hela anläggningen.  

Med dessa förutsättningar i åtanke har förvaltningen gjort en uppskattning av 

gymverksamhetens intäkter och kostnader. Intäkterna har beräknats med hjälp 

av förvaltningens verksamhetssystem där det på vissa av anläggningarna varit 

möjligt att följa upp antalet inpasseringar till gymlokalerna respektive övriga 

delar av anläggningarna. Denna statistik har legat till grund för hur stor 

proportion av de gemensamma guld- och silverkorten som i denna ekonomiska 

analys tilldelats gymverksamheten. 

Kostnadsuppskattningarna har beräknats på olika sätt. Personalkostnaderna har 

beräknats genom att uppskatta hur stor del av personalens arbetstid som läggs 

på gymverksamheten i relation till övrig verksamhet. Anläggningarnas 

lokalkostnader har fördelats utifrån hur stor yta som de olika verksamheterna 

upptar. Vidare har vissa övergripande kostnader, såsom kostnader för 

gymmaskiner och stöd- och ledningsfunktioner, fördelats utifrån gymmens 

besöksstatistik. 

4.2 Uppskattad nivå av kostnader och intäkter 
Sammantaget uppskattas kostnaderna för gymverksamheten år 2019, utifrån en 

uppskattning enligt ovan, motsvara cirka 34 miljoner kronor.  

Störst kostnader fanns enligt förvaltningens uppskattning på Lundbybadets 

gym, följt av Angered Arenas gym, Skatås motionscentrums gym och 

Slottsskogsvallens idrottscentrums gym. Lägst kostnader stod Kärra simhalls 

gym och Askims simhalls gym för. Kostnadsfördelningen framgår av Figur 3.10 

Figur 3. Gymmens kostnader (i tusentals kronor). 

 

 
10 Det har inte varit möjligt att göra en rättvisande uppskattning av lokalkostnaderna på Ruddalens 
motionscentrums gym enligt samma metod som för övriga anläggningar. Av den anledningen har 
denna anläggnings lokalkostnader beräknats som ett genomsnitt av övriga gyms lokalkostnader. 
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Anledningen till de relativt stora skillnaderna i kostnader beror på fluktuationer 

inom de två största utgiftsposterna: personalkostnaderna och lokalkostnaderna. 

Förvaltningens uppskattning av personalens arbetade tid inom 

gymverksamheten varierar från 0,2 årsarbetare (Kärra simhalls gym) till 5,6 

årsarbetare (Angered Arenas gym). Vidare skiljer sig lokalkostnaderna stort 

bland annat beroende på om förvaltningen äger eller hyr lokalen.  

Samtidigt inbringade förvaltningens gymverksamhet år 2019 intäkter 

motsvarande cirka 15 miljoner kronor.  

Lundbybadets gym är den anläggning som genererade klart högst intäkter. Lägst 

intäkter registrerades på Geråshallens gym, Tuvevallens motionscentrums gym 

och Hammarbadets gym. Intäkternas fördelning mellan gymmen illustreras av 

Figur 4. 

Figur 4. Gymmens intäkter (i tusentals kronor). 

 

Att Hammarbadets gym sticker ut med jämförelsevis mycket låga intäkter beror 

på att anläggningen var stängd för renovering mellan januari och september. 

Om intäkterna från den öppna perioden skulle extrapoleras till hela året (se 

streckad del av stapeln i Figur 4) så hade intäkterna motsvarat cirka 546 000 

kronor. 

Priserna för träningskort och inträden är generellt sett varken högre eller lägre 

än på andra gym, vilket är i linje med förvaltningens ambition. Förvaltningens 

träningskort är prismässigt nära de genomsnittliga priserna på de stora 

gymkedjorna i Göteborg. Den prissättning som till viss del skiljer sig från andra 

gym gäller träningskorten för seniorer. Personer över 60 år som kan och vill 

träna enbart på dagtid kan köpa ett träningskort som är billigare än på andra 

gym, medan de träningskort som ger tillträde under gymmens alla öppna 

timmar snarare är något dyrare än genomsnittet. 

Eftersom kostnaderna inte enbart kan finansieras av intäkterna tilldelas 

gymverksamheten en ersättning från nämndens budget som komplement. Av 

Figur 5 framgår hur stor den ersättningen uppskattas vara.   
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Figur 5. Sammanställning av gymmens kostnader, intäkter och ersättning 

från nämndens budget (i kronor).  

Gym Kostnader Intäkter 
Ersättning från 

budget 

Angered Arenas gym 5 756 000 2 345 000 3 411 000 

Askims simhalls gym 1 182 000 718 000 464 000 

Geråshallens gym 2 018 000 201 000 1 817 000 

Hammarbadets gym 1 715 000 132 000 1 583 000 

Kärra simhalls gym 901 000 718 000 183 000 

Lundbybadets gym 6 758 000 5 259 000 1 499 000 

Länsmansgårdens motionscentrums gym 3 001 000 911 000 2 090 000 

Ruddalens idrottscentrums gym 1 747 000 1 082 000 665 000 

Skatås motionscentrums gym 5 251 000 1 869 000 3 382 000 

Slottsskogsvallens idrottscentrums gym 4 361 000 1 525 000 2 836 000 

Tuvevallens motionscentrums gym 1 596 000 565 000 1 031 000 

Totalt 34 284 000 15 325 000 18 959 000 
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5 Förutsättningarna för att 
överlåta driftansvaret  
Detta kapitel beskriver förutsättningarna för att överlåta driftansvaret för 

förvaltningens gymverksamhet till andra aktörer såsom företag och föreningar. 

Att överlåta driften av en kommunal verksamhet innebär inte att kommunen 

avsäger sig ansvaret för verksamheten. I stället handlar det i det här fallet om att 

möjliggöra för en driftentreprenad där en extern aktör enligt ett avtal ansvarar 

för driften och där kommunen fortfarande är huvudman för verksamheten.  

Att kommunen har kvar ansvaret för verksamheten innebär att Göteborgs Stad 

har möjlighet att ställa krav på verksamhetens inriktning. Utgångspunkten i 

denna rapport är att gymverksamheten även efter en eventuell överlåtelse 

fortsatt ska ha en verksamhetsinriktning som är i linje med nämndens uppdrag 

och mål. Det skulle exempelvis kunna innebära ett uttalat fokus på att nå de 

prioriterade målgrupperna och att aktivt arbeta mot dopning. Det ska med andra 

ord inte vara möjligt för en extern aktör att bedriva vilken typ av 

gymverksamhet som helst.  

Att överlåta driftansvaret till en extern aktör enligt dessa premisser innebär att 

Göteborgs Stad behöver göra en upphandling. En upphandling kan utformas på 

olika sätt, vilket diskuteras i konsekvensanalysen längre ned i detta kapitel. 

 

 
Foto: Sam Brinkenbo 
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5.1 Föreningar behöver konkurrera på samma 
villkor som andra 
Det är inte möjligt för Göteborgs Stad att på förhand bestämma att driften av ett 

gym ska tas över av en förening. Nyttan med att låta föreningar ha ansvaret för 

driften skulle kunna vara att föreningar, på grund av deras oegennyttiga syfte, 

”mer naturligt ser såväl till målgruppernas behov som till de långsiktiga 

effekterna av de tjänsterna de utför” (SOU 2019:56, s. 20). Eftersom driften 

behöver upphandlas behöver dock de ideella föreningarna i en upphandling 

konkurrera på samma villkor som företag och andra aktörer.  

Det finns avtalsformer som särskilt riktar sig till den ideella sektorn men som 

inte är inte aktuella i detta fall. Föreningsbidrag omfattas inte av 

upphandlingsreglerna men kan bara användas när den upphandlande 

myndigheten inte själv tagit initiativ till verksamheten. Idéburet offentligt 

partnerskap (IOP) är en avtalsform som kan tillämpas i fall då det inte finns en 

marknad eller konkurrenssituation att vårda. Eftersom det är Göteborgs Stad 

som i detta fall skulle vara initiativtagare och eftersom det skulle finnas en 

marknad eller konkurrenssituation att vårda är dessa avtalsformer därför inte 

aktuella. Det skulle inte heller vara möjligt att med dessa avtalsformer ställa 

krav på verksamhetsinriktningen.  

Även om det inte är möjligt att ge föreningar förtur till ett uppdrag som detta 

kan Göteborgs Stad som upphandlande myndighet utforma upphandlingens 

förfrågningsunderlag på ett sätt som gynnar föreningar. Det är något som 

Upphandlingsmyndigheten dessutom uppmuntrar. Föreningar saknar i många 

fall tillräcklig administrativ eller juridisk kompetens för att konkurrera med 

större företag i en upphandling. Genom att den upphandlande myndigheten 

bland annat väl formulerar sina behov och använder funktions- och målbaserade 

uppdragsbeskrivningar kan den ideella sektorn ges bättre förutsättningar att 

medverka i en upphandling. 

5.2 Hyres- och samarbetsavtal ingen väg runt 
en upphandling 
På Frölundabadet har förvaltningen ett samarbete med företaget Actic som 

bygger på att förvaltningen dels hyr ut lokalerna till företaget, dels har ett 

samarbetsavtal med företaget. Samarbetsavtalet reglerar bland annat den 

gemensamma receptionen som säljer inträden till såväl förvaltningens bad som 

företagets gym. Som en följd av hyresavtalet har därtill gymbesökarna rätt att 

bada i förvaltningens simhall. 

Att översätta det upplägget till driften av gymverksamheten är inte möjligt 

under förutsättningen att nämnden ska kunna ställa krav på verksamhetens 

inriktning. Om ett samarbetsavtal skulle omfatta sådana krav skulle avtalet med 

all sannolikhet vara att betrakta en köpt tjänst som behöver upphandlas. 
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5.3 Otillräckligt avgränsad verksamhet 
Det faktum att de aktuella anläggningarna har flera verksamheter med en 

integrerad organisation komplicerar förutsättningarna att överlåta driftansvaret 

för gymverksamheten. En fråga som behöver beaktas är exempelvis besökarnas 

möjlighet att köpa träningskort som ger tillträde till anläggningens alla 

verksamheter. Om den möjligheten ska kvarstå efter en överlåtelse av 

driftansvaret behöver avtalet med den externa aktören omfatta lösningar på hur 

gränsdragningar ska göras. Förarbetet till en upphandling behöver också ta höjd 

för lokalkostnader och vissa driftkostnader som i nuläget hanteras gemensamt 

för hela anläggningen. 

Vidare påverkar lokalernas utformning förutsättningarna att överlåta gymmens 

driftansvar. De flesta anläggningarna saknar en separat ingång till gymmet. 

I stället finns det vanligen en gemensam ingång och en gemensam reception. I 

flera fall är gym- och gruppträningslokalerna därtill utspridda på anläggningen 

och kan vara belägna på ett annat våningsplan än huvudentrén och receptionen. 

De lokalmässiga gränsdragningarna behöver lösas antingen genom avancerade 

avtalskonstruktioner med leverantörerna eller genom ekonomiskt belastande 

ombyggnationer. 

 
Foto: Kristin Jussila 
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5.4 Konsekvenser av att överlåta driftansvaret 
Om driftansvaret för gymverksamheten överlåts till en extern aktör får det 

konsekvenser på flera områden. Hur stora konsekvenserna blir och på vilket sätt 

påverkas framför allt av hur upphandlingen utformas. 

Ekonomiska konsekvenser 

De ekonomiska konsekvenserna påverkas i hög grad av hur upphandlingen 

utformas. Det finns under dessa förutsättningar två övergripande 

upphandlingsformer. Driften kan antingen upphandlas som en tjänst enligt lagen 

om offentlig upphandling (LOU) eller upphandlas som en tjänstekoncession 

enligt lagen om upphandling av koncessioner (LUK). Valet av avtalsform har 

framför allt ekonomiska konsekvenser. 

Med ett tjänsteavtal köper nämnden driften av gymverksamheten som en tjänst. 

I utbyte mot att den externa aktören ansvarar för driften i enlighet med de 

uppställda kraven betalar nämnden en ekonomisk ersättning. Storleken på den 

ekonomiska ersättningen styrs av den upphandlande myndighetens krav och 

ramar samt av anbudsgivarnas anbud. Hur verksamhetens intäkter och 

kostnader ska fördelas mellan parterna kan den upphandlande myndigheten 

styra i upphandlingens förfrågningsunderlag.  

Ett tjänstekoncessionsavtal har flera likheter med ett tjänsteavtal men skiljer sig 

på så vis att det är den externa aktören som står för verksamhetsrisken. 

Leverantörens ersättning består helt eller delvis av verksamhetens intäkter, i det 

här fallet sålda inträden och träningskort. Beroende på hur avtalet utformas kan 

leverantören få en viss ekonomisk ersättning utöver rätten att driva 

verksamheten. Alternativt kan upphandlingen utformas så att anbudsgivarna 

lägger bud på en koncessionsavgift till den upphandlande myndigheten för 

rätten att driva verksamheten. 

Tjänstekoncessioner är en avtalsform som används allt oftare när offentliga 

aktörer upphandlar driften av exempelvis restauranger, caféer och simhallar. 

Även gymverksamhet lämpar sig för tjänstekoncessionsavtal eftersom 

besöksintäkterna helt eller delvis kan finansiera uppdraget. Varbergs kommun 

och Kungsbacka kommun har nyligen upphandlat driften av simhallar med 

tillhörande gymverksamhet enligt just tjänstekoncessioner. I båda dessa fall 

ingick det i avtalen att leverantören skulle betala en koncessionsavgift till 

kommunen.  

Oavsett upphandlingsform behöver nämnden beakta faktumet att det finns 

ekonomiska risker med att överlåta driftansvaret till en extern aktör. Om 

leverantören går i konkurs eller av någon annan anledning inte kan fullgöra sina 

förpliktelser behöver Göteborgs Stad ha förutsättningar att antingen återta 

driftansvaret i kommunal regi eller att upphandla driftansvaret på nytt.  

Sammanfattningsvis beror det ekonomiska utfallet helt och hållet på 

utformningen av upphandlingen och av den anledningen är det inte möjligt att i 

ett tidigt skede beskriva de ekonomiska konsekvenserna av att överlåta 

driftansvaret. Nämnden behöver i en upphandling finna en balans mellan att 
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ställa krav som genererar ett gott ekonomiskt utfall och att ställa krav som 

externa aktörer är villiga att acceptera.  

Konsekvenser för folkhälsan 

Konsekvenserna för folkhälsan skulle kunna bli små förutsatt att staden i en 

upphandling kan ställa träffsäkra krav på verksamhetens inriktning. Det ställer 

dock höga krav på en precis kravställning i upphandlingens 

förfrågningsunderlag. 

Göteborgs Stad har möjlighet att i ett förfrågningsunderlag ställa kvalitetskrav 

som är obligatoriska, det vill säga krav som alla anbudsgivare måste acceptera 

för att kunna delta i upphandlingen. Staden har också möjlighet att låta 

anbudsgivarna konkurrera om kvalitet genom att ställa upp kvalitetskriterier. 

Principen är i så fall att ju fler uppfyllda kvalitetskriterier desto större chans att 

vinna upphandlingen. Möjligheterna att ställa krav är desamma oavsett om det 

är ett tjänsteavtal eller tjänstekoncessionsavtal som upphandlas.  

När Stockholms stad år 2011 upphandlade driften av Högdalens sim- och 

idrottshall, som också inkluderar ett gym, formulerades både obligatoriska krav 

och kvalitetskriterier i förfrågningsunderlaget. De obligatoriska kraven var 

bland annat att gymutrustningen skulle vara anpassad för olika kundgrupper, att 

verksamheten skulle vara öppen under vissa tider samt att leverantören skulle ha 

rutiner för klagomål och bedriva ett aktivt antidopningsarbete. 

Kvalitetskriterierna handlade om huruvida anbudsgivaren planerade att göra 

insatser för att nå nya målgrupper, skapa trivsamma träningsmiljöer, 

bemötande, säkerhet, föreningssamverkan med mera. 

 
Foto: Frida Winther  
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Administrativa konsekvenser 

Konsekvenserna för folkhälsan och ekonomin är beroende av en 

upphandlingskompetens. En upphandling och ett beslut om att överlåta 

driftansvaret ställer därmed administrativa och juridiska krav på förvaltningen. 

Det handlar bland annat om att formulera ett väl avvägt förfrågningsunderlag i 

en upphandling. Förvaltningen får stöd av inköps- och 

upphandlingsförvaltningen i att administrera upphandlingsprocessen. 

Förvaltningen behöver dock på egen hand sammanställa den 

verksamhetskunskap som krävs och därtill skapa en bild av externa aktörers 

förutsättningar att ta över driftansvaret.  

Efter en eventuell upphandling uppstår krav på att löpande följa upp 

verksamheten för att nämnden på så vis ska kunna ta sitt övergripande ansvar. 

De områden som skulle kunna bli aktuella att följa upp beror på kravställningen 

och skulle exempelvis kunna handla om bemanning, säkerhet, lokalvård och 

verksamhetens arbete för att nå vissa målgrupper. 

Konsekvenser för personalen 

Om driftansvaret överlåts till en extern aktör kan det få stora konsekvenser för 

personalen. Ett sådant beslut innebär sannolikt att det som inom arbetsrätten 

benämns verksamhetsövergång blir tillämpligt. Verksamhetsövergångar 

regleras av lagen om anställningsskydd (LAS) och medbestämmandelagen 

(MBL) och innebär i praktiken att arbetstagarnas anställningsavtal och 

anställningsförhållanden automatiskt övergår till den nya arbetsgivaren. 

Arbetstagarna har dock rätt att i stället välja att ha kvar sin anställning i 

kommunen.  

Ovanstående bestämmelser gäller dock inte de medarbetare som bara till en 

mindre del sysselsätts av i det här fallet gymverksamheten. Förvaltningens 

medarbetare arbetar i de flesta fall även med andra verksamheter på samma 

anläggning. Av den anledningen behöver förvaltningen innan en eventuell 

upphandling kartlägga vilka medarbetare som skulle beröras av reglerna för 

verksamhetsövergångar. 

Innan ett eventuellt beslut fattas om att konkurrensutsätta gymverksamheten ska 

förhandlingar enligt MBL genomföras med de aktuella 

arbetstagarorganisationerna. Förhandlingar enligt MBL ska därtill genomföras i 

samband med en eventuell upphandling, inför såväl beslutet att anta ett 

förfrågningsunderlag som beslutet att anta ett anbud.  

5.5 Intresset att ta över ansvaret för driften 

Förutsättningarna för att överlåta driftansvaret påverkas i hög grad av hur 

externa aktörers intresse och förutsättningar ser ut. Att genomföra en 

upphandling är inte det enda sättet att få en bild av hur stort intresset är från 

andra aktörer. Det finns nämligen inget som hindrar nämnden att föra en dialog 

med externa aktörer innan ett eventuellt beslut fattas om att genomföra en 

upphandling. En dialog innan upphandlingen kan bidra med viktig information 
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utan att en administrativt och ekonomiskt belastande upphandling först behöver 

genomföras.   

En dialog inför en upphandling benämns ibland RFI (Request for information) 

eller informationsförfrågan (Upphandlingsmyndigheten, n.d.). En RFI är en typ 

av marknadsundersökning som kan användas i ett tidigt skede för att sondera 

eventuellt intresse att medverka i en upphandling. En RFI kan också anordnas i 

ett senare skede av processen när den upphandlande myndigheten har en 

tydligare bild av ramar och förväntningar. I det skedet av processen kan 

dialogen syfta till att testa konkreta förslag på kravformuleringar, 

utvärderingsmodeller och avtalsvillkor.  

En RFI utformas normalt sett som ett elektroniskt strukturerat frågeformulär 

som annonseras brett. Det är därtill möjligt att bjuda in till dialogmöten, 

exempelvis med enskilda leverantörer för att där kunna fördjupa sig i vissa 

frågor.  

5.6 Slutsatser inför det fortsatta arbetet 

Att överlåta driftansvaret för gymverksamheten innebär att teckna ett avtal med 

en extern aktör som tar över driftansvaret och där Göteborgs Stad står kvar som 

ägare och huvudman för verksamheten. Det innebär i sin tur att staden har 

möjligheten att ställa krav på verksamhetens inriktning. Som ägare och 

uppdragsgivare kan Göteborgs Stad ställa krav på en extern aktör att exempelvis 

anpassa verksamheten för att nå vissa målgrupper eller att aktivt arbeta mot 

dopning för att verksamheten fortsatt ska bidra till nämndens uppdrag och mål.  

De avtalskonstruktioner som är aktuella i detta sammanhang är tjänsteavtal och 

tjänstekoncessionsavtal som föregås av en upphandling enligt LOU eller LUK. 

Valet av upphandlingsform påverkar de ekonomiska förutsättningarna. Oavsett 

upphandlingsform har staden möjlighet att ställa krav på 

verksamhetsinriktningen på ett sätt som i teorin kan innebära mycket små 

konsekvenser för folkhälsan. De ekonomiska och folkhälsomässiga 

konsekvenserna ställer dock höga administrativa och juridiska krav på 

Göteborgs Stad. En väl utformad upphandling är en förutsättning för ett 

ändamålsenligt resultat.  

Innan en upphandling kan genomföras behöver vissa gränsdragningar göras. 

Gymverksamheten kan inte med enkelhet styckas av från den övriga 

verksamheten som bedrivs på anläggningarna. Svårigheterna rör bland annat de 

träningskort som ger besökarna tillgång till alla verksamheter samt den fysiska 

miljön som i nuläget är anpassad för att alla verksamheter hanteras gemensamt. 

De specifika förutsättningarna på varje anläggning behöver utredas innan en 

konkret plan kan tas fram för en överlåtelse av driftansvaret. 

Hur stort intresset är från externa aktörer att ta över driftansvaret är i dagsläget 

okänt. En sonderande dialog med externa aktörer kan ge en bild av intresset och 

fungera som ett underlag till en eventuell upphandling.
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7 Bilaga: Gymmens nyckeltal 

  Besöksstatistik Ekonomi 

Gym 
Gymyta 

(kvm) 

Antal 

gymbesök 

Andel 

besökare 

med FaR 

Andel 

besökare  

0-29 år 

Andel 

besökare 

60+ år 

Antal 

grupptränings-

besök 

Kostnader 

(kr) 

Intäkter 

(kr) 

Ersättning 

från budget 

(kr) 

Angered Arenas gym 258 40 158 60% 15% 22% 10 773 5 756 000 2 345 000 3 411 000 

Askims simhalls gym 283 14 712 20% 7% 52% 0 1 182 000 718 000 464 000 

Geråshallens gym 90 5 370 17% 10% 40% 4 560 2 018 000 201 000 1 817 000 

Hammarbadets gym* 120 3 157 46% 23% 7% 0 1 715 000 132 000 1 583 000 

Kärra simhalls gym 124 23 511 9% 16% 25% 0 901 000 718 000 183 000 

Lundbybadets gym 522 70 458 51% 14% 24% 30 056 6 758 000 5 259 000 1 499 000 

Länsmansgårdens motionscentrums gym 195 19 482 4% 27% 19% 0 3 001 000 911 000 2 090 000 

Ruddalens idrottscentrums gym 140 23 231 29% 6% 72% 2 810 1 747 000 1 082 000 665 000 

Skatås motionscentrums gym 334 37 808 6% 8% 55% 5 076 5 251 000 1 869 000 3 382 000 

Slottsskogsvallens idrottscentrums gym 398 33 309 24% 6% 60% 6 586 4 361 000 1 525 000 2 836 000 

Tuvevallens motionscentrums gym 70 14 480 12% 13% 41% 0 1 596 000 565 000 1 031 000 

Uppgifterna avser år 2019. Uppgifterna för gymytorna avser den direkta ytan för gymträning och gruppträning. De ekonomiska nyckeltalen är baserade på uppskattningar. 

* Statistiken för Hammarbadets gym avser enbart perioden september-december 2019 eftersom anläggningen innan dess var stängd för renovering. 
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