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Utredning om nyttjande och drift i stadens 
idrottsanläggningar 

Förslag till beslut 
I idrotts- och föreningsnämnden 

1. Idrotts- och föreningsnämnden godkänner redovisningen av uppdraget från 

Göteborgs Stads Budget 2020 om 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. 

2. Idrotts- och föreningsnämnden ger förvaltningsdirektören i uppdrag att i fortsatt 

samverkan med grundskoleförvaltningen arbeta för samordnad uthyrning av 

skolans hallar och salar till föreningslivet och att därigenom överföra resterande 

objekt till idrotts- och föreningsförvaltningens bokningssystem. 

3. Idrotts- och föreningsnämnden ger förvaltningsdirektören i uppdrag att se över 

nuvarande driftavtal med föreningar. 

4. Idrotts- och föreningsnämnden översänder beslutet till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
I Göteborgs Stads Budget 2020 fick idrotts- och föreningsnämnden 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”. Förvaltningens utredning har fokuserat på två delar: föreningslivets tillgång 

till hallar och salar tillhörande grundskoleförvaltningen, samt föreningslivets 

förutsättningar att bygga och drifta anläggningar.  

I idrotts- och föreningsförvaltningens samverkan med grundskoleförvaltningen finns en 

samsyn att uthyrningen av skolans hallar och salar ska ske på samma sätt i hela staden. 

Det finns ett fyrtiotal mindre hallar och salar som ännu inte ingår i idrotts- och 

föreningsförvaltningens bokningssystem. Förvaltningen föreslår att ansvaret för 

uthyrningen förtydligas och att resterande objekt överförs till idrotts- och 

föreningsförvaltningen.  

Idrotts- och föreningsförvaltningen har ett pågående arbete i syfte att utveckla 

möjligheterna för föreningslivet att drifta idrottsanläggningar. För föreningsägda 

anläggningar ger förvaltningen stöd och bidrag för byggande och drift. Förvaltningen har 

också ett antal driftavtal med föreningar för drift av kommunalt ägda anläggningar. 

Förvaltningen föreslår att dessa avtal ses över för att uppfylla upphandlingsreglerna.  

Idrotts- och föreningsförvaltningen 
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förvaltningens förslag till beslut innebär viss ekonomisk påverkan.  

Avtalen med grundskoleförvaltningen innebär att intäkterna för uthyrning huvudsakligen 

tillfaller grundskoleförvaltningen. Idrotts- och föreningsförvaltningens subventionerade 

priser för föreningslivet ger förvaltningen en kostnad för varje uthyrd timme. Om 

förvaltningen får ett utökat ansvar för uthyrning av skolans hallar och salar tillkommer 

därmed ökade kostnader.  

Förslaget innebär också ökade kostnader för grundskoleförvaltningen. Med fler 

föreningar i skolornas hallar och salar ökar den lokala administrationen kring 

bokningarna, för till exempel lås, larm, städning och tillsyn. För många skolor kan det 

också krävas investeringar i säkerhetsåtgärder som digitala passersystem för att kunna 

hantera ett ökat antal bokningar i lokalerna.  

Förvaltningens arbete med att utveckla möjligheterna för föreningslivet att drifta 

idrottsanläggningar kan innebära både positiva och negativa ekonomiska konsekvenser. 

Det kan vara kostnadseffektivt på kort sikt för kommunen att överföra driftansvar till en 

annan aktör. Däremot finns det risker att den långsiktiga underhållsplaneringen blir 

nedprioriterad och att kommunen som fastighetsägare i framtiden kan behöva stå för 

underhålls- och reparationskostnader. För att på ett systematiskt sätt kunna genomföra 

ekonomiska konsekvensanalyser inför överföring av driftansvar behöver förvaltningen 

vidareutveckla arbetet med schabloner och driftkalkyler.  

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

Bedömning ur social dimension 
Förvaltningens föreslår en centraliserad uthyrning av skolans hallar och salar.  Ett centralt 

system skulle innebära att uthyrningen till föreningslivet sker på ett likvärdigt sätt i hela 

staden och att föreningslivet får en bättre tillgång till idrottsanläggningar. Samtidigt kan 

förslaget ha en negativ inverkan för enskilda föreningar som har haft en god tillgång till 

hallar och salar i skolor där uthyrningen hanterats av rektor.  

Ansvar för anläggningsdrift kan innebära både möjligheter och risker för föreningslivet. 

En förening med driftansvar har möjlighet att stärka sin organisation genom ökat ansvar 

och möjlighet till avlönad personal. Detta kan i sin tur ha en positiv inverkan på 

idrottsverksamheten. Samtidigt kan anläggningsdrift vara betungande för föreningen. Den 

dagliga skötseln kan vara resurskrävande och behöva prioriteras framför den ordinarie 

idrottsverksamheten. Förvaltningen ser behov av att fortsatt samverka med föreningslivet 

om möjligheter och risker med driftansvar och att i dialoger med enskilda föreningar göra 

riskanalyser.  

Samverkan 
Ärendet har varit föremål för facklig samverkan.  

Bilagor 
1. Rapport: Utredning om nyttjande och drift i stadens idrottsanläggningar   
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Ärendet  
I enlighet med ett uppdrag i Göteborgs Stads Budget 2020 har idrotts- och 

föreningsförvaltningen utrett föreningslivets tillgång till hallar och salar tillhörande 

grundskoleförvaltningen, samt föreningslivets förutsättningar att bygga och drifta 

anläggningar. Förvaltningen föreslår ett förtydligat ansvar för all uthyrning av skolans 

hallar och salar till föreningslivet. Förvaltningen ser också behov av att se över nuvarande 

driftavtal med föreningar och förtydliga arbetet med att utveckla möjligheterna för 

föreningslivets driftansvar i idrottsanläggningar. 

Beskrivning av ärendet 
I Göteborgs Stads Budget 2020 fick idrotts- och föreningsnämnden 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. 

Nyttjande 

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. För närvarande 

finns 97 idrottshallar och gymnastiksalar tillhörande skolor inlagda i förvaltningens 

system för bokning. Utöver dessa finns ett fyrtiotal mindre hallar och salar där 

uthyrningen administreras av rektorer på respektive skola.  

Det finns en samsyn mellan förvaltningarna att uthyrningen av 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. 

Idrotts- och föreningsförvaltningen behöver ett tydligare mandat att ansvara för all 

uthyrning av skolans lokaler till föreningslivet. Utredningen föreslår att samverkan med 

grundskoleförvaltningen fortsätter med målet att idrotts- och föreningsförvaltningen 

ansvarar för all uthyrning av hallar och salar till föreningslivet. För att resterande hallar 

och salar ska kunna överföras till idrotts- och föreningsförvaltningens system krävs dock 

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. 

Drift 

Göteborgs Stad äger och driftar en majoritet av stadens idrottsanläggningar. Jämfört med 

övriga svenska kommuner är det en högre andel kommunal drift i Göteborgs 

idrottsanläggningar. Idrotts- och föreningsförvaltningen arbetar inom sitt huvuduppdrag 

med att utveckla möjligheterna för föreningslivet att ansvara för anläggningsdrift. 

Föreningslivet i Göteborg kan bygga och drifta sina egna anläggningar med stöd av 
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förvaltningens driftbidrag, investeringsbidrag och kommunal borgen. Förvaltningen har 

också gett föreningar möjlighet att drifta kommunala anläggningar genom driftavtal. 

Utredningen bedömer att förvaltningens nuvarande driftavtal med föreningar bör lyda 

under upphandlingsreglerna. Det behöver därför ske ett arbete för att se över avtalen och 

antingen upphandla dessa i konkurrens eller hantera dem på annat sätt som är förenligt 

med upphandlingsreglerna. Här behöver förvaltningen förtydliga syftet med arbetet att 

utveckla möjligheterna för föreningslivet att ansvara för drift av idrottsanläggningar. Om 

driftavtalen i första hand syftar till att effektivisera den egna organisationen bör avtalen 

upphandlas. Om syftet snarare är 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. 
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