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Förutsättningarna för att överlåta 
driftansvaret för gymverksamheten till externa 
aktörer  

Förslag till beslut 
I idrotts- och föreningsnämnden 

1. Idrotts- och föreningsnämnden godkänner redovisningen av uppdraget i Göteborgs 

Stads Budget 2020 om att inte bedriva kommunala gym där andra aktörer kan göra det 

och att pröva om verksamheten ska bibehållas i kommunal, enskild regi eller som 

föreningsdrivna anläggningar. 

2. Idrotts- och föreningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att förbereda för att kunna 

genomföra en eller flera upphandlingar av gymverksamhetens drift, bland annat genom 

att föra en dialog med externa aktörer. 

3. Idrotts- och föreningsnämnden översänder beslutet till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Idrotts- och föreningsförvaltningen har utifrån ett uppdrag i Göteborgs Stads Budget 2020 

utrett förutsättningarna för att överlåta driftansvaret för gymverksamheten till externa 

aktörer. Förvaltningen har tagit fram en rapport som beskriver gymverksamheten ur ett 

ekonomiskt perspektiv och ett folkhälsoperspektiv och som utreder de juridiska 

förutsättningarna för att överlåta driftansvaret. Av rapporten framgår att nämnden har 

möjlighet att upphandla driften av gymverksamheten och i en sådan upphandling ställa 

krav på att verksamheten ska överensstämma med nämndens mål och uppdrag. Innan en 

upphandling kan genomföras behöver driftuppdraget avgränsas och förtydligas. Därtill 

skulle förutsättningarna för att genomföra en ändamålsenlig upphandling gynnas av en 

tydligare bild av hur intresset och förutsättningarna ser ut hos externa aktörer. Av de 

anledningarna är förvaltningens förslag att inleda ett förberedande arbete för att 

genomföra en eller flera upphandlingar av gymverksamhetens drift. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Arbetet med att förbereda för en eller flera upphandlingar bedöms kunna genomföras 

inom ramen för förvaltningens ordinarie organisation och budget.  

Om nämnden vid ett senare tillfälle skulle fatta beslut om att genomföra en eller flera 

upphandlingar av gymverksamhetens drift skulle det ha större ekonomiska konsekvenser. 

Själva upphandlingsprocessen kräver inköp av upphandlingskompetens inom Göteborgs 
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Stad och att mer av förvaltningens medarbetares tid avsätts för att utforma 

ändamålsenliga upphandlingar.  

De ekonomiska konsekvenserna av att överlåta driftansvaret till en extern aktör är, som 

den bilagda rapporten beskriver, svåra att uttala sig om i ett tidigt skede. Det är 

utformningen av upphandlingen som avgör de ekonomiska konsekvenserna. Som 

upphandlande myndighet har Göteborgs Stad möjlighet att tillämpa olika 

upphandlingsformer och inom ramen för dessa ställa ekonomiska ramar och krav. 

Nämnden behöver i en upphandling finna en balans mellan att ställa krav som genererar 

ett gott ekonomiskt utfall och att ställa krav som externa aktörer är villiga att acceptera. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Att förbereda för en eller flera upphandlingar av gymverksamhetens drift bedöms inte ha 

några större ekologiska konsekvenser.  

Ett beslut om att överlåta ansvaret för driften av gymverksamheten skulle kunna ha 

konsekvenser för miljön och för klimatet, beroende på hur de externa aktörerna hanterar 

exempelvis kemikalier och inköp av gymutrustning. För att undvika risken att en 

överlåtelse av driftansvaret skulle få negativa konsekvenser för Göteborgs Stads miljö-, 

klimat- och avfallsarbete krävs att nämnden ställer ändamålsenliga krav i eventuella 

upphandlingar. 

Bedömning ur social dimension 
Att i ett förberedande arbete föra en dialog med externa aktörer ger föreningar, företag 

och andra aktörer möjlighet att utöva inflytande över den fortsatta processen. I en dialog 

kan aktörerna beskriva de möjligheter och hinder som de ser inför ett eventuellt 

övertagande av ansvaret för driften av gymverksamheten. 

De sociala konsekvenserna av att överlåta ansvaret för driften av gymverksamheten till 

externa aktörer är till stor del beroende av hur de eventuella upphandlingarna utformas. 

Nämnden har möjlighet att i en upphandling ställa krav på att en extern aktör ska bedriva 

en verksamhet som motsvarar den verksamhet som gymmens besökare möter i nuläget. 

Det skulle kunna innebära små konsekvenser för folkhälsan och för gymmens besökare. 

För att resultatet ska bli som önskat krävs dock en precis kravställning i upphandlingens 

förfrågningsunderlag. 

Samverkan 
Ärendet har varit föremål för facklig samverkan. 

Bilagor 
1. Gymverksamheten – förutsättningarna för att överlåta driftansvaret  
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Ärendet  
Idrotts- och föreningsnämnden har att ta ställning till det fortsatta arbetet med nämndens 

uppdrag i Göteborgs Stads Budget 2020 att ”pröva om [gym-] verksamheten ska 

bibehållas i kommunal, enskild regi eller som föreningsdrivna anläggningar”. Förslaget är 

att förvaltningen ges i uppdrag att förbereda för en eller flera upphandlingar av 

gymverksamhetens drift. 

Beskrivning av ärendet 
Idrotts- och föreningsnämnden fick i Göteborgs Stads Budget 2020 ett uppdrag om 

gymverksamhetens drift som formulerades som nedan. 

Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att inte driva kommunala gym där 

andra aktörer kan göra det. Nämnden ska pröva om verksamheten ska bibehållas i 

kommunal, enskild regi eller som föreningsdrivna anläggningar. 

Förvaltningen har tagit fram ett underlag för beslut om det fortsatta arbetet med 

uppdraget. I den bilagda rapporten beskrivs den befintliga gymverksamheten ur ett 

ekonomiskt perspektiv och ett folkhälsoperspektiv samt förutsättningarna för att överlåta 

driftansvaret till externa aktörer.  

Av den bilagda rapporten framgår att det finns elva gym som ägs och driftas av idrotts- 

och föreningsnämnden. Ett tolfte gym, Vättlefjälls motionscentrums gym, är under 

uppbyggnad och planeras vara färdig nästa år. Gymmen är av olika storlek och ålder men 

bedriver alla en liknande verksamhet. Gymträningen och gruppträningen är utformade på 

sätt som ska göra miljön inbjudande och anpassad för de uttalade målgrupperna: inaktiva, 

seniorer, unga, personer med funktionsnedsättningar, personer i rehabilitering och 

allmänheten. Dessa grupper har generellt sett en låg grad av fysisk aktivitet i vardagen 

och har mycket att vinna på mer rörelse. Det finns därmed folkhälsomässiga vinster att i 

gymverksamheten nå dessa grupper. 

I vilken utsträckning som målgrupperna besöker gymverksamheten varierar från gym till 

gym. Generellt sett har förvaltningens gym en hög grad av äldre och personer med fysisk 

aktivitet på recept (FaR). Barn och unga tycks vara något underrepresenterade. 

Besöksstatistiken indikerar att det sannolikt finns en utvecklingspotential i att nå inte 

minst fler unga flickor. Förvaltningen gör sammantaget bedömningen att 

gymverksamheten når målgrupper som i låg utsträckning fångas upp av andra 

verksamheter som förvaltningen driver eller stödjer. 

Eftersom gymverksamheten är en del av flera verksamheter på anläggningarna, som 

tillsammans behandlas som en helhet, är det komplext att beskriva gymverksamhetens 

ekonomiska förutsättningar. Enligt en uppskattning som förvaltningen har gjort hade 

gymverksamheten år 2019 kostnader motsvarande cirka 34 miljoner kronor och intäkter 

motsvarande 15 miljoner kronor. Differensen, 19 miljoner kronor, utgör den ersättning 

som gymverksamheten får från nämndens budget för att verksamheten ska kunna bidra 

till nämndens mål och uppdrag. 

Förvaltningen drar i rapporten slutsatsen att driftansvaret kan överlåtas till externa aktörer 

och att nämnden som huvudman har möjlighet att ställa krav på att verksamheten fortsatt 

ska inriktas mot nämndens mål och uppdrag. Ett sådant uppdrag till en extern aktör 

behöver föregås av en upphandling. Det är svårt att i ett tidigt skede uttala sig om de 
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ekonomiska och folkhälsomässiga konsekvenserna av att överlåta driftansvaret. 

Konsekvenserna är till stor grad beroende av utformningen av upphandlingen. Ett 

ändamålsenligt resultat kräver en väl utformad upphandling, vilket i sin tur ställer krav på 

förvaltningens upphandlingskompetens. 

Av rapporten framgår att ytterligare förberedande arbete krävs innan en upphandling kan 

genomföras. Gymverksamheten är i nuläget integrerad i den övriga verksamheten som 

bedrivs på anläggningarna och behöver avgränsas innan en upphandling kan utformas. 

Det handlar exempelvis om gemensamma ingångar och receptioner samt om träningskort 

som ger besökarna tillgång till alla verksamheter. 

Förvaltningens bedömning 
Med utgångspunkt i de slutsatser som dras i den bilagda rapporten bedöms nämnden 

kunna gå vidare i arbetet genom att ge förvaltningen i uppdrag att inleda ett förberedande 

arbete för att genomföra en eller flera upphandlingar av gymverksamhetens drift. Ett 

förberedande arbete bör innefatta att föra en dialog med de externa aktörerna om intresset 

och förutsättningarna för att ta över ansvaret för gymverksamhetens drift.  

Det förberedande arbetet behöver ge svar på vissa frågor som behöver vara besvarade 

innan en upphandling kan genomföras. De handlar exempelvis om hur upphandlingen ska 

formulera de ekonomiska ramarna och kraven på verksamhetens inriktning. Det handlar 

också om hur driftansvaret ska avgränsas ur ett ekonomiskt perspektiv och rent fysiskt i 

lokalerna. Resultatet av det arbetet kan ge en tydligare bild av de konsekvenser som kan 

följa av ett beslut om att överlåta driftansvaret. 
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