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1 Inledning 
Idrotts- och föreningsnämnden fick genom kommunfullmäktiges budget för 

2020 i uppdrag att ”utveckla samverkansformer och partnerskap med 

föreningsliv och skolor för att anläggningarna i staden ska både anläggas, 

finansieras, nyttjas och driftas så effektivt som möjligt”. Uppdraget ska fortsätta 

under nästkommande år enligt kommunfullmäktiges budget för 2021.  

Uppdraget har under 2020 inriktats på två områden. Det första området är 

nyttjande, där fokus legat på förutsättningarna för att öka föreningslivets 

tillgång till sporthallar och gymnastiksalar som tillhör skolor.  Det andra 

området är drift, där fokus legat på föreningslivets förutsättningar att bygga och 

drifta idrottsanläggningar i Göteborg.  

2 Nyttjande 

2.1 Nuvarande administration för uthyrning av 
skolhallar 
Idrotts- och föreningsförvaltningen administrerar uthyrningen i alla idrottshallar 

och i många gymnastiksalar som tillhör grundskoleförvaltningen och 

utbildningsförvaltningen i Göteborg. År 2019 fanns 97 hallar och salar 

tillhörande skolor inlagda i förvaltningens system för bokning Bookmaker. 

Tiderna i idrottshallarna ingår i den centrala fördelningen av tider som görs av 

förvaltningen i samverkan med de större idrottsförbunden. Tiderna i 

gymnastiksalarna bokas av föreningar och grupper genom förvaltningens 

bokningssystem. Uthyrningen regleras av avtal mellan idrotts- och 

föreningsförvaltningen och respektive skola, där tider som är avsedda för 

skolverksamhet respektive tider avsedda för föreningsverksamhet framgår. 

Vanligtvis är skolverksamheten förlagd mellan 8 och 17 och hallarna finns 

tillgängliga till föreningslivet mellan 17 och 22. I ett antal skolor är hallarna 

också tillgängliga för föreningslivet under helgerna.  

Utöver de 97 hallarna finns ett antal, uppskattningsvis ett fyrtiotal, mindre hallar 

och gymnastiksalar som inte ingår i idrotts- och föreningsförvaltningens system. 

I dessa hallar administreras uthyrningen av rektorer på respektive skola. 

Förvaltningen har inte tillräcklig information om nyttjandet i hallarna för att 

kunna analysera beläggningsgraden. Däremot har det framgått i dialogen med 

grundskoleförvaltningen att hallarna i de flesta fall är tillgängliga för 

idrottsaktiviteter och hyrs ut till både föreningsliv och privata aktörer. Det finns 

också fall där skolor lånar ut hallar till föreningslivet utan kostnad. 

Idrotts- och föreningsförvaltningen har en pågående samverkan med 

grundskoleförvaltningen i syfte att tillgängliggöra fler av skolans hallar och 

salar och överföra dessa till idrotts- och föreningsförvaltningens 

bokningssystem. Det finns en samsyn mellan förvaltningarna att uthyrningen av 
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skolans hallar och salar bör ske på samma sätt i hela staden. En central 

administration av uthyrningen är viktig utifrån ett likvärdighetsperspektiv där 

föreningar i hela staden omfattas av samma system och taxor.  

Det finns dock flera anledningar till att staden ännu inte har ett centraliserat 

system för uthyrning av mindre hallar, gymnastiksalar och andra skollokaler. 

Att vissa skolor ingår i idrotts- och föreningsförvaltningens system medan andra 

administrerar uthyrning på egen hand beror till stor del på att grundskolorna 

fram till 2018 organiserades under stadsdelsförvaltningarna. Det fanns därmed 

olika rutiner i stadsdelarna kring uthyrningen och skillnaderna lever i viss mån 

fortfarande kvar trots att skolorna organiseras inom en och samma förvaltning.  

En ytterligare förklaring är att det saknas ett tydligt mandat för idrotts- och 

föreningsförvaltningen att samordna bokning för alla hallar och salar i hela 

staden. I idrotts- och föreningsnämndens reglemente framgår det att nämnden 

ansvarar för upplåtelse av egna anläggningar och inhyrda anläggningar, 

inklusive samlingslokaler till nämnder, föreningslivet och enskilda. I praktiken 

har förvaltningen ansvar för uthyrning av samtliga fullmåttshallar i staden. För 

mindre hallar och gymnastiksalar finns det däremot en otydlighet om 

ansvarsfördelningen mellan förvaltningarna.  

Slutligen finns det bristande kapacitet i förvaltningens bokningssystem för att 

införa nya objekt. Förvaltningen har dock ett pågående arbete med ett nytt 

boknings- och bidragssystem som ska införas under 2021. I det nya systemet 

finns inga begränsningar som hindrar införande av fler skolhallar till idrotts- 

och föreningsförvaltningen.   

2.2 Beläggningsgrad 
Nyttjandet i stadens idrottsanläggningar analyseras regelbundet genom att ta 

fram beläggningsgraden för olika anläggningstyper. Beläggningsgraden visar 

hur stor andel av totala antalet uthyrbara timmar som anläggningarna är bokade. 

Tabell 1 nedan visar beläggningsgraden för samtliga fullmåttshallar och mindre 

hallar i förvaltningens system. Tabell 2 visar beläggningsgraden för de hallar 

tillhörande skolor som ingår i förvaltningens system.  

Tabell 1. Beläggningsgrad, sporthallar, 2019 

Tid Fullmåttshall Mindre hall 

Alla tider 67 % 44 % 

Vardag 17-20 78 % 57 % 

Helg 9-171 62 % 46 % 

Tabell 2. Beläggningsgrad, skolhallar, 2019 

Tid Skolhall 

Alla tider 48 % 

Vardag 17-20 60 % 

Helg 9-17 49 % 

 
1 I urvalet ingår endast hallar som är tillgängliga för uthyrning under helger 
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Beläggningsgraden varierar stort mellan olika anläggningar och i olika delar av 

staden. Statistiken visar dock att det finns potential för ökat nyttjande i de hallar 

som redan ligger inne i förvaltningens system. Om ytterligare hallar tillhörande 

grundskoleförvaltningen överförs till idrotts- och föreningsförvaltningens 

system är det sannolikt att nyttjandet effektiviseras ännu mer.  

2.3 Utveckling av samverkan kring skolhallar 
Med ett tydligare mandat för idrotts- och föreningsförvaltningen att 

administrera all uthyrning av hallar och salar tillhörande grundskole-

förvaltningen skulle nuvarande samverkan kunna konkretiseras till ett uppdrag 

att överföra resterande objekt till förvaltningens system. Ett centraliserat system 

skulle ge likvärdighet för föreningslivet i hela staden. Det skulle dessutom bidra 

till att förvaltningen får en bättre insyn i beläggningsgraden i samtliga hallar 

och därmed kan styra fördelning av tider på ett mer effektivt sätt.  

Samtidigt finns några administrativa och ekonomiska konsekvenser för båda 

förvaltningar kopplat till uthyrning av skolhallar. För grundskoleförvaltningens 

del handlar det om att avsätta resurser för en organisation kring uthyrningen. 

Även om idrotts- och föreningsförvaltningen administrerar bokningarna ligger 

ansvaret för den lokala administrationen kring bokningarna på respektive skola. 

I detta ingår att hantera lås, larm, städning och tillsyn. För många skolor innebär 

central bokning att tiderna tilldelas fler föreningar och det blir därmed fler 

personer i omlopp i lokalerna vilket kan innebära ökad administration.  

För grundskoleförvaltningen finns också säkerhetsaspekter att väga in om 

bokningen centraliseras. I nyare sporthallar och gymnastiksalar finns digitala 

passersystem med nyckeltaggar. I många skolor används dock fortfarande 

traditionella nyckelhanteringssystem som innebär en del administration kring 

nyckelutlämning och begränsad insyn i vilka som vistats i lokalerna samt under 

vilka tider. Det finns också skolor där gymnastiksalarna inte är avskärmade från 

andra delar av skollokalerna vilket kan utgöra en säkerhetsrisk.  

Slutligen innebär ökad uthyrning av skolans lokaler ökade kostnader för idrotts- 

och föreningsförvaltningen. Intäkterna för uthyrning av skollokaler tillfaller 

grundskoleförvaltningen med ett avdrag på 6 procent av administrations-

kostnaden för idrotts- och föreningsförvaltningen. Eftersom idrotts- och 

föreningsförvaltningen subventionerar priset för föreningslivet så innebär det en 

kostnad för förvaltningen för varje uthyrd timme.   
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3 Drift 

3.1 Driftformer i ett nationellt perspektiv 
Idrottsanläggningar i Sverige ägs och driftas till största del av kommuner. Även 

föreningslivet och till viss del privata aktörer äger och driftar en del av 

anläggningsbeståndet. Sveriges kommuner och regioner (SKR) genomför 

regelbundet en enkät om idrotts- och fritidsanläggningar riktad till Sveriges 

kommuner. Resultaten från enkäten ger möjlighet att jämföra fördelningen av 

ägande- och driftformer nationellt med förvaltningens egen statistik om 

fördelningen i Göteborg. Från resultaten framkommer framför allt att Göteborgs 

Stad driftar idrottsanläggningar i större utsträckning än i övriga kommuner, där 

föreningslivet är en större aktör.  

Den senaste enkäten genomfördes 2019 och svarsfrekvensen var 88 procent.2 

Undersökningen omfattar inte alla anläggningstyper utan SKR har avgränsat 

frågorna till anläggningstyper som har tydlig relation till kommunens 

verksamhet. I figurerna nedan är urvalet därför avgränsat till simhallar, 

isanläggningar, bollplaner, fotbollshallar, sporthallar, friidrottsanläggningar 

samt ridanläggningar.  

I figur 1 visas fördelningen av ägandeformer. Statistiken visar att kommunen är 

den dominerande aktören, med 67 procent av anläggningsbeståndet i svenska 

kommuner respektive 73 procent i Göteborg.  Föreningslivet äger också en 

betydande del av idrottsanläggningarna, 27 procent respektive 22 procent. 

Privata aktörer och andra ägare, till exempel stiftelser, äger en mindre del av 

anläggningsbeståndet.  

Figur 1. Andel idrottsanläggningar fördelat på ägandeform i svenska kommuner 

respektive Göteborg, 2019 

 

Källa: Sveriges kommuner och regioner (2020); Idrotts- och föreningsförvaltningens egen 

sammanställning (2020) 
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Motsvarande bild för anläggningsdrift presenteras i figur 2. Den nationella 

statistiken visar en jämnare fördelning mellan kommunen och andra aktörer 

avseende driftansvar jämfört med ägande. 57 procent av idrottsanläggningarna 

driftas kommunalt medan ungefär en tredjedel driftas av föreningslivet. Här 

skiljer sig Göteborg något från övriga landet. I Göteborg står kommunen för 70 

procent av anläggningsdriften. Föreningslivet i Göteborg driftar i mindre 

utsträckning än övriga kommuner.  

Figur 2. Andel idrottsanläggningar fördelat på driftform i svenska kommuner 

respektive Göteborg, 2019 

 

Källa: Sveriges kommuner och regioner (2020); Idrotts- och föreningsförvaltningens egen 

sammanställning (2020) 

Kommunen och föreningslivet har ofta kompletterat varandra genom att bygga 

för olika typer av idrotter. Många kommuner har byggt idrottsanläggningar 

utifrån ett folkhälsoperspektiv med tanken om ”idrott för alla” vilket inneburit 

en strävan att anläggningar ska finnas geografiskt spridda över hela 

kommunen.3 En konsekvens av detta är att många kommuner satsat på 

anläggningar som riktas mot de mest populära idrotterna, ofta manligt 

dominerade lagbollsporter.4 För de idrotter vars anläggningar kommunerna inte 

satsar på har föreningslivet själva behövt driva på utbyggnaden av anläggningar 

och fått kommunala bidrag för detta.  

Detta mönster framträder också om statistiken delas upp per anläggningstyp. 

Till exempel är 91 procent av alla sporthallar och 84 procent av alla ishallar i 

svenska kommuner kommunalt ägda. Inom ridanläggningar ser mönstret 

annorlunda ut och kommunerna, föreningslivet respektive privata aktörer äger 

cirka en tredjedel var av anläggningsbeståndet.  

Att kommunal drift är vanligare i Göteborg än i övriga landet får till viss del sin 

förklaring i forskningen om anläggningspolitik. På nationell nivå har 

föreningsdrift ökat under de senaste decennierna och allt fler offentliga 

 
3 Fahlén, J. & Sjöblom, P. (2008) Idrottens anläggningar – ägande, driftsförhållanden och dess 
effekter, RF FoU-rapport 2008:2 
4 Fahlén & Sjöblom (2008) 
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anläggningar har övergått i föreningsregi. I storstäderna dominerar dock 

fortfarande kommunalt ägande och drift.5  

Det är också viktigt att poängtera att statistiken är avgränsad till vissa 

anläggningstyper. Om bilden breddas till att även inkludera t.ex. tennishallar, 

badmintonhallar och kampsportslokaler ser fördelningen annorlunda ut. I 

Göteborg ägs och driftas nästan samtliga anläggningar inom dessa kategorier av 

föreningslivet eller privata aktörer. 

3.2 Föreningslivets driftansvar i Göteborg 
Det finns två huvudsakliga vägar för föreningar i Göteborg att bygga och drifta 

idrottsanläggningar. Idrotts- och föreningsförvaltningen stödjer föreningar som 

vill bygga och drifta sina egna anläggningar genom olika bidrag och stöd. 

Förvaltningen har också gett föreningar möjlighet att drifta kommunala 

anläggningar genom driftavtal.  

3.2.1 Bygga och drifta genom bidrag  

I Göteborg finns ett antal idrottsanläggningar som ägs och driftas av 

föreningslivet med hjälp av bidrag och subventioner från kommunen. Detta 

brukar kallas för föreningsdrift. Med föreningsdrift avses bidragsfinansierad 

enskild verksamhet, närmare bestämt verksamhet ”som drivs av en enskild 

huvudmans medlemmar i huvudsak för egen räkning oftast med stöd av 

kommunala bidrag eller subventioner”. 6 I praktiken innebär föreningsdrift alltså 

att föreningar får kommunala bidrag för att drifta föreningens egna 

anläggningar.  

Föreningsdrift är särskilt vanligt inom vissa anläggningstyper, till exempel 

ridanläggningar, tennishallar, badmintonhallar och kamsportslokaler. Idrotts- 

och föreningsförvaltningens stöd till föreningsägande och -drift utgörs av 

driftbidrag, investeringsbidrag och kommunal borgen, vilka beskrivs mer i 

detalj nedan. 

Driftbidrag  
Särskilt driftsbidrag är ett stöd för föreningar som driftar en anläggning som 

föreningen själv äger eller långtidshyr. Ett kriterium för att få driftbidrag är att 

den aktuella anläggningen täcker ett stort behov hos föreningslivet i Göteborgs 

Stad. Det kan handla om anläggningar för en viss idrott som inte finns någon 

annanstans i staden, eller en sporthall i ett område i staden där det inte finns 

tillräckligt med kommunala hallar. Övriga krav för att få driftbidrag är bland 

annat att anläggningen ska användas av föreningslivet eller allmänheten med en 

verksamhet som i huvudsak är riktad till personer mellan 7 och 25 år. 

Bokningsbara tider i anläggningen ska också vara tillgängliga för andra 

föreningar i Göteborg.  

 
5 Faskunger, J. & Sjöblom, P. (2017) Idrottens samhällsnytta: En vetenskaplig översikt av 
idrottsrörelsens mervärden för individ och samhälle, RF FoU-rapport 2017:1 
6 Hallgren, T. & Blom, H. (2009) Offentligt ideellt eller privat: Om ägande och drift av 
idrottsanläggningar, SKL Kommentus och Kompetenscentrum Idrottsmiljöer., s. 52.  
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År 2019 beviljades 31 ansökningar om särskilt driftsbidrag till ett värde om 

11 505 000 kronor. Figur 3 visar en övergripande fördelning mellan de 

huvudsakliga idrotter som bedrivs i anläggningarna. Ungefär en fjärdedel av 

anläggningarna riktar sig mot idrotter där Göteborgs Stad har många egna 

anläggningar: fotboll, handboll och innebandy. Dock är flertalet av dessa i delar 

av Göteborg där det inte finns så många kommunala anläggningar, såsom 

Västra Göteborg. Resterande tre fjärdedelar av anläggningarna riktar sig till 

största del mot idrotter där staden inte äger och driftar egna anläggningar, som 

ridsport (30 procent), parasport, motorsport, actionsport och skidsport.   

Figur 3. Övergripande fördelning mellan idrotter, särskilt driftbidrag 2019 

 

Investeringsbidrag 

Föreningar kan söka investeringsbidrag för nybyggnation, ombyggnation eller 

renovering av egna eller långtidshyrda anläggningar. Det kommunala bidraget 

kan uppgå till högst 50 procent av den totala investeringskostnaden. 

Ansökningar till investeringsbidraget prioriteras bland annat utifrån 

omfattningen av aktiviteter för barn och unga eller personer med 

funktionsnedsättning i anläggningen, tillgången på anläggningar i stadsdelen 

och föreningens möjlighet till egenfinansiering. 

Figur 4. Övergripande fördelning mellan idrotter, investeringsbidrag 2019  
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riktar sig alltså mot idrotter där Göteborgs Stad inte har egna 

idrottsanläggningar. 

Kommunal borgen 

För investeringar i anläggningar finns också möjlighet att ansöka om kommunal 

borgen, en lånegaranti med avskrivning på 20 år. Kommunal borgen ges för 

högst 75 procent av byggprojektets kostnad. 2019 fick 6 av de 41 beviljade 

ansökningarna till investeringsbidrag även kommunal borgen. Lånen med 

kommunal borgen uppgår till 10 400 000 kronor och projekten riktar sig bland 

annat mot fotboll, bangolf, ridning och tennis.  

3.2.2 Drifta genom avtal 

Ett annat sätt för föreningar att drifta idrottsanläggningar är genom att ansvara 

för hela eller delar av driften i en kommunal anläggning. När kommunala 

anläggningar driftas av en icke-kommunal aktör används i regel begreppet 

entreprenaddrift. Med entreprenaddrift menas att verksamheten utförs på 

uppdrag av kommunen och med kommunen som huvudman. Utföraren får en 

ersättning för utförd arbetsprestation. Utföraren kan antingen vara en privat 

aktör eller en förening. 

Idrotts- och föreningsförvaltningen har för närvarande 38 driftavtal med 

föreningar, framför allt för sporthallar och bollplaner. Driften innebär ofta 

öppethållande och städning. Ersättningen varierar utifrån bland annat 

anläggningens storlek och antalet omklädningsrum och toaletter, nuvarande 

avtal har ersättningsnivåer upp till 580 000 kronor.  

Förvaltningen har hittills använt begreppet föreningsdrift för att beskriva 

driftavtalen. Det är dock mycket som talar för att driftavtalen bör ses som 

entreprenaddrift och tydligt särskiljas från föreningsdrift genom bidrag. 

Avgörande faktorer är huvudmannaskap och styrning. I de fall där kommunen 

är huvudman för anläggningen, föreningen utför arbete på uppdrag av 

kommunen och detta regleras genom ett avtal, är det fråga om entreprenaddrift. 

Föreningsdrift, i meningen bidragsfinansierad enskild verksamhet, innebär att 

föreningen är huvudman och själv styr verksamhetens genomförande.789  

Det är vanligt att kommuner samarbetar med föreningslivet kring 

anläggningsdrift och har driftavtal med föreningar. Flera kommuner har dock 

under de senaste åren utrett de juridiska förutsättningarna för driftavtal med 

föreningar, där frågan om upphandling varit central. Ett exempel är Karlstads 

kommun som år 2013 gjorde en översyn av föreningsbidrag, där det ingick att 

förtydliga när kommunen ger ett bidrag till en förening respektive köper en 

tjänst av en förening. Slutsatsen var att flera innevarande driftavtal med 

föreningar omdefinierades och föreslogs bli föremål för upphandling. Även 

Upplands Väsby kommun genomförde år 2013 en utredning om 

förutsättningarna att konkurrensutsätta anläggningsdrift. I utredningen framgår 

 
7 Hallgren & Blom (2009), s. 53. 
8 SKR (2007) Utveckla samverkan med civilsamhället: Inspiration, idéer och metoder, s. 22. 
9 SKR (2011) Alternativa driftformer, s. 19.  
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att föreningsdrift utan upphandlingsförfarande kan gälla om föreningen har 

ensamrätt på anläggningen och föreningen själv är initiativtagare och har ett 

betydande mått av styrning. Annars ska driften upphandlas. Ett ytterligare 

exempel är Värmdö kommun som lät konsultföretaget PwC år 2017 utreda 

kommunens driftavtal med föreningen. I utredningen bedöms dessa avtal ej ha 

tecknats på ett juridiskt korrekt sätt enligt lagen om offentlig upphandling 

(LOU), då kontraktssumman översteg direktupphandlingsgränsen. Avtalen var 

heller inte i enlighet med kommunens upphandlingspolicy, då kommunen inte 

vänt sig till flera aktörer. 

Upphandling av tjänster är tillämpliga om bland annat följande punkter 

uppfylls10: 

• syftet med avtalet är att tillgodose den upphandlade myndighetens 

behov 

• myndigheten i detalj har fastställt tjänstens särdrag och hur tjänsten ska 

tillhandahållas 

• avtalet fastställer en ersättning för tjänsten genom att ett visst pris 

betalas  

Förvaltningens nuvarande driftavtal med föreningar bygger på att föreningen 

åtar sig att ansvara för drift av en anläggning i enlighet med en 

arbetsbeskrivning som förvaltningen formulerar. Ersättningsnivån till 

föreningen beräknas av förvaltningen. Avtalen följs upp genom att 

förvaltningen genomför årliga inspektioner av anläggningarna. Sammantaget 

innebär kravställningen och uppföljningen som beskrivs i avtalen att de bör lyda 

under upphandlingsreglerna. 

Upphandling av anläggningsdrift regleras av LOU för avtal över 

direktupphandlingsgränsen om 615 312 kronor.11 Avtal under 

direktupphandlingsgränsen regleras av Göteborgs Stads riktlinje för inköp och 

upphandling. I riktlinjen framgår att ”direktupphandlingar ska genomföras så att 

konkurrensen tillvaratas”. Vid alla direktupphandlingar bör minst tre 

leverantörer tillfrågas. Direktupphandlingar över 50 000 kr ska dokumenteras 

och skriftligt avtal eller överenskommelse upprättas. 

3.3 Utveckling av föreningslivets möjligheter 
till drift 
Det finns ett pågående arbete inom förvaltningen att utveckla möjligheterna för 

föreningslivet att ansvara för drift av idrottsanläggningar. I idrotts- och 

föreningsnämndens budget för 2020 redogörs för hur förvaltningen arbetar med 

fyra fokusområden utifrån nämndens grunduppdrag. Fokusområde 3: 

”Utvecklade och nya samarbeten för att växla upp effekterna med vår 

 
10 Upphandlingsmyndigheten (2020a) Idéburna organisationer och offentlig upphandling, länk. 
11 För drift av anläggningar som genererar intäkter genom till exempel inträde, såsom simhallar, 
ishallar och gym, kan även tjänstekoncessionsavtal och lagen om upphandling av koncessioner 
(LUK) vara tillämplig. 

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/leverantor/civilsamhallet---en-viktig-resurs-for-okad-social-integration/


 

Rapport 12 (15) 

Utredning om nyttjande och drift i stadens idrottsanläggningar  

Göteborgs Stad, Idrotts- och föreningsförvaltningen 2020-11-26 

verksamhet” fokuserar framför allt på hur förvaltningen i större utsträckning 

kan samarbeta med föreningar gällande anläggningsdrift.  

Samtidigt visar genomgången av förvaltningens nuvarande driftavtal med 

föreningar att processen kring driftavtalen behöver ses över. Det finns också 

behov av att förtydliga syftet med förvaltningens ambition att i större 

utsträckning samarbeta med föreningar gällande drift. Om huvudsyftet är att 

effektivisera den egna organisationen genom att driften utförs av en extern aktör 

kan upphandling i konkurrens vara en väg framåt. Om ambitionen däremot är 

att stärka föreningslivet krävs att form och kravställning i nuvarande driftavtal 

omarbetas för att inte strida mot upphandlingsreglerna. Till exempel kan 

samverkan genom idéburet offentligt partnerskap (IOP) vara en väg framåt 

förutsatt att samarbetet kring drift utformas som ett ömsesidigt utbyte snarare än 

en uppdragsrelation. Ett ytterligare sätt att stärka föreningslivet kan vara att 

utöka och utveckla bidragen för investering och drift i föreningslivets egna 

anläggningar.  

3.3.1 Upphandling av avtal 

Upphandlingslagstiftningen gör generellt inga undantag för ideella föreningar. 

Det finns möjligheter i LOU att genomföra reserverade upphandlingar där 

leverantörer som annars skulle ha svårt att konkurrera får en positiv 

särbehandling. Inom vissa välfärdstjänster är det möjligt att reservera 

upphandling för ideella organisationer. Detta undantag är dock inte tillämpligt 

för den typen av tjänster som anläggningsdrift innebär. Det finns också en 

möjlighet att reservera upphandlingen för aktörer som anställer personer som 

har svårt att komma in på arbetsmarknaden.12 Detta skulle kunna gälla vissa 

ideella föreningar. Generellt gäller dock att om förvaltningens driftavtal 

upphandlas i konkurrens kommer ideella föreningar och privata företag delta på 

lika villkor.  

Ideella föreningar är inte en homogen grupp, men det finns ett antal 

gemensamma hinder för föreningslivets möjligheter att delta i upphandlingar. 

Många föreningar upplever sig ha låg kompetens om upphandlingsregelverk 

och att administrativa resurser inte räcker till för att hantera mängden 

dokumentation och handlingar kopplad till en upphandling. Det finns också 

hinder kring vad föreningslivet upplever som upphandlade myndigheters låga 

kunskap om civilsamhällets organisationsformer. Till exempel kan det ställas 

krav i upphandlingar som exkluderar eller komplicerar för föreningslivet.13  

En medvetenhet kring olikheter hos potentiella utförare kan alltså vara viktig 

när kommunen utformar ett förfrågningsunderlag som riktar sig till både privat 

och ideell sektor. Det finns möjligheter att föra en dialog med potentiella 

utförare inför en kommande upphandling. Kommunen kan också se över 

uppdragsbeskrivningar, kravspecifikationer och modeller för utvärdering utifrån 

föreningslivets perspektiv.  

 
12 Upphandlingsmyndigheten (2020b) Regler för reserverad upphandling, länk. 
13 Palett för ett stärkt civilsamhälle SOU 2016:13 

https://beta.upphandlingsmyndigheten.se/regler-och-lagstiftning/hallbarhet-i-upphandlingsreglerna/regler-om-reserverad-upphandling/
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3.3.2 Samverkan genom IOP 

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) har under de senaste tio åren vuxit fram 

som en samverkansform mellan offentlig och ideell sektor. IOP kan beskrivas 

som ett komplement till generella verksamhetsbidrag och upphandling av en 

specifik tjänst. IOP utvecklades av organisationen Forum – Idéburna 

organisationer med social inriktning, som utarbetat kriterier för när ett IOP kan 

ingås. Bland annat gäller att ett IOP ska ske på initiativ av den ideella parten, att 

verksamheten är ett led i att förverkliga ett politiskt program eller plan, att det 

inte finns en marknad att vårda och att verksamheten inte detaljregleras av 

kommunen.14 

Motivet för att utveckla ett IOP ligger i att den specifika verksamheten drivs 

bäst om både den offentliga parten och den ideella parten arbetar tillsammans 

och har en samsyn kring problemformulering, genomförande och mål. 

Ambitionen är att parterna gemensamt tar sig an ett samhällsproblem snarare än 

att den ideella parten är en utförare av något som den offentliga parten har 

beställt.  

De flesta exempel på IOP:er har ingåtts inom områden som integration, 

arbetsmarknad och social omsorg. Det finns hittills inga exempel på IOP:er 

kring anläggningsdrift. Utifrån kriterierna som utarbetats för IOP finns det 

uppenbara svårigheter för ett område som anläggningsdrift, till exempel att det 

inte ska finnas någon marknad och att verksamheten inte ska detaljregleras. 

Samtidigt skulle förvaltningen i dialog med föreningslivet kunna utveckla 

nuvarande driftavtal till ett mer ömsesidigt arbete kring både drift och 

aktiviteter kopplat till en anläggning. Det är inte sannolikt att samtliga 

nuvarande driftavtal skulle kunna omformas till IOP:er. För vissa anläggningar 

skulle ett IOP dock kunna innebära ett utvecklat samarbete som på ett bättre sätt 

stärker föreningslivet i den aktuella stadsdelen.  

3.3.3 Stärka bidrag för investering och drift 

För offentliga bidrag till ideell sektor krävs att bidraget går till verksamhet där 

föreningen är huvudman. Bidrag kan ges om den offentliga parten inte har tagit 

initiativ till verksamheten och ersättningen lämnas utan närmare krav på 

tjänsten eller utföraren.15 Bidragssystemet går därmed inte att använda som ett 

sätt för föreningar att drifta kommunala anläggningar.  

Däremot kan bidrag fungera som ett sätt att underlätta för föreningslivet att 

drifta sina egna anläggningar. Ett utvecklat driftbidrag skulle kunna vara en väg 

framåt om förvaltningen vill verka för att föreningslivet i större utsträckning 

bygger och driftar idrottsanläggningar i staden som komplement till kommunala 

anläggningar.  

 
14 Forum (2017) Handledning i ditt arbete med idéburet offentligt partnerskap 
15 Upphandlingsmyndigheten (2020a) 
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3.3.4 Möjligheter och risker med föreningslivets driftansvar 

I det fortsatta arbetet med att utveckla möjligheterna för föreningar att drifta 

idrottsanläggningar behöver förvaltningen föra en dialog med föreningslivet om 

möjligheter och risker med driftansvar. I forskning om anläggningspolitik och i 

andra kommunala utredningar framförs både positiva och negativa 

konsekvenser av föreningslivets driftansvar.  

Att ge föreningar ansvar för anläggningsdrift kan vara ett sätt att stärka 

föreningslivet. En förening med driftansvar har möjlighet att utöka sin 

verksamhet och sin organisation genom ökat ansvar och möjlighet till avlönad 

personal. Det finns också argument för att föreningslivet driver anläggningar 

med större engagemang och känsla jämfört med om kommunen svarar för 

driften. Föreningen känner en ägarkänsla för anläggningen och risken för 

skadegörelse minskar.  

Från kommunens perspektiv kan det vara kostnadseffektivt att lägga ut delar av 

driften på föreningar och därmed spara in på personalkostnader. Ett argument 

som förs fram är att totalkostnaden för driften blir lägre om en förening har 

driftansvar. Föreningsmedlemmarna lägger frivilligt arbete som annars skulle 

behöva utföras av kommunalt anställd personal. Däremot kan kommunen gå 

miste om de stordriftsfördelar som ges av att drifta flera anläggningar i ett 

närliggande område, då samma personal ansvarar för driften av flera 

anläggningar. 

Det finns dock risker för både kommun och föreningsliv om driftansvaret blir 

betungande för föreningen. Ansvar för anläggningsdrift ställer krav på teknisk 

kompetens och en långsiktig planering av skötsel och underhåll. En förening 

kan behöva balansera ordinarie verksamhet med daglig skötsel och det 

långsiktiga underhållsarbetet riskerar att bli nedprioriterat. Kommunen som 

fastighetsägare kan behöva stå för omfattande underhålls- och 

reparationskostnader om underhållsplaneringen brister. För föreningarna finns 

också en risk att driftansvaret tar upp mer tid än planerat och behöver prioriteras 

före idrottsverksamhetens utvecklingsarbete. 

Återkommande framgångsfaktorer för ett välfungerande samarbete kring drift är 

tillräckligt avsatta resurser hos föreningen, en väl genomarbetad driftkalkyl från 

kommunen samt en bra dialog och återkommande uppföljning mellan parterna.  
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4 Förvaltningens arbete framåt  

4.1 Nyttjande 
Förvaltningen har en kontinuerlig samverkan med grundskoleförvaltningen och 

det finns en samsyn mellan förvaltningarna om att uthyrningen av skolhallar till 

föreningslivet bör ske utifrån ett likvärdighetsperspektiv. Förutsättningarna 

finns därmed för att konkretisera ett uppdrag där idrotts- och 

föreningsförvaltningen ska ansvara för all uthyrning och att 

grundskoleförvaltningen överför de hallar som ännu inte ingår i 

bokningssystemet Bookmaker.  

För att uppdraget ska kunna genomföras krävs att resurser avsätts i båda 

förvaltningar. Idrotts- och föreningsförvaltningen kommer att få ökade 

kostnader för uthyrning. Grundskoleförvaltningen kommer att få ökade 

kostnader för administration och säkerhetsåtgärder.  

4.2 Drift 
Förvaltningen arbetar inom sitt huvuduppdrag med ett fokusområde som syftar 

till att utveckla möjligheterna för föreningslivet att ansvara för drift av 

idrottsanläggningar. I det fortsatta arbetet behöver det förtydligas om syftet med 

arbetet i första hand är att effektivisera den egna organisationen, eller om det 

snarare är att stärka föreningslivets möjligheter att ansvara för anläggningsdrift.  

Förvaltningens nuvarande driftavtal med föreningar behöver ses över och 

antingen upphandlas i konkurrens eller hanteras på annat sätt som är förenligt 

med upphandlingsreglerna. Om förvaltningens driftavtal i första hand syftar till 

att stärka föreningslivet bör alternativ till upphandling utforskas. Möjligheterna 

för att ingå IOP kring drift i kombination med aktiviteter vid anläggningar kan 

utredas. Likaså kan möjligheter för att stärka driftbidraget undersökas. 

Förvaltningen bör också fortsatt samverka med föreningslivet om möjligheter 

och risker med driftansvar för föreningslivet och i dialoger med enskilda 

föreningar göra riskanalyser.  

Om förvaltningen vill utöka möjligheterna att överlåta driftansvar till en annan 

aktör, oavsett om det är en förening eller en privat aktör, bör förvaltningen 

systematiskt utvärdera driftalternativ vid nybyggnation eller övertagande av 

anläggning. Förvaltningen bör också vidareutveckla arbetet med att ta fram 

schabloner och driftkalkyler på kommunala anläggningar så att ekonomiska 

konsekvensanalyser kan genomföras. 


