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Ytterligare utbetalning av medel för 
ekonomiskt stöd till följd av covid-19   
 
Förslag till beslut  
I idrotts- och föreningsnämnden   

 
1. Idrotts- och föreningsnämnden beslutar att fördela 34 418 529 kronor som en 

extra utbetalning av generella föreningsbidrag enligt bilagorna 1, 2, och 3 för ett 

hållbart föreningsliv, kopplat till Covid-19. 

2. Idrotts- och föreningsnämnden beslutar att fördela 5 604 000 kronor, enligt bilaga 

4, som en extra utbetalning av särskilt driftbidrag för att klara drift och underhåll 

av anläggningar, kopplat till Covid-19. 

3. Idrotts- och föreningsnämnden beslutar att fördela 11 167 263 kronor enligt 

bilaga 5 och 6, gällande särskilt verksamhetsbidrag för intäktsbortfall kopplat till 

Covid-19. 

4. Idrotts- och föreningsnämnden beslutar att fördela 499 776 kronor för 

lovaktiviteter enligt bilagor 7 och 8 för att främja rekrytering och trygga 

fritidsaktiviteter, kopplat till Covid-19. 

5. Idrotts- och föreningsnämnden förklarar beslutet omedelbart justerat. 
  

Sammanfattning  
Åtgärder för att kompensera föreningar och organisationer utifrån negativa konsekvenser 

till följd av Covid-19. Nämnden har fått ett tillskott på 40 000 000 kronor 

(kommunfullmäktige 2020-11-12, § 6, punkt 37) samt har utifrån tidigare beslut i 

nämnden 2020-09-22, §115 omfördelat medel inom befintlig budget. Idrotts- och 

föreningsförvaltningen föreslår nämnden att fördela 51 689 568 kronor. 

Kompensationen ska minska negativa effekter utifrån Covid-19 och avser skapa större 

förutsättningar för ett fortsatt hållbart föreningsliv i Göteborg. Negativa konsekvenser är 

exempelvis intäktsbortfall för uteblivna evenemang, fördyrande omställning för 

smittsäkra aktiviteter, medlemstapp, minskad verksamhet och liknande påverkan. Olika 

föreningar har olika förutsättningar att skapa en hållbar verksamhet både ekonomiskt och 

verksamhetsmässigt. Omställning och anpassning har påverkat, och kommer sannolikt att 

påverka under en lång tid framöver. För att möta de olika behoven och förutsättningarna 

har de ekonomiska stöden delats upp i fyra olika bidragsåtgärder: 

1. Extra utbetalning av generella bidrag, aktivitets- och lokalbidrag. 

2. Extra utbetalning av särskilt driftsbidrag för att kunna genomföra planerat 

underhåll och nödvändiga investeringar.  

3. Särskild utlysning gällande intäktsbortfall. 

4. Utlysning för lovverksamhet för att öka trygghet och skapa aktiv fritid trots 

Covid-19.  
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Bedömning ur ekonomisk dimension  
Det ekonomiska konsekvenserna av coronavirusets utbredning slår mycket hårt mot 

föreningslivet i Göteborg. Föreningar har till stor del varit nödgade att ställa in ordinarie 

verksamhet och även planerade cuper och arrangemang. I de föreningar som är mest 

drabbade handlar det om att förbättra föreningarnas likviditet och på så sätt möjliggöra en 

aktiv fritid för de i åldern 7–25 år och 65 år och äldre, både i det kortare och längre 

perspektivet.  

För att minska de negativa ekonomiska konsekvenserna för föreningslivet kommer 

förvaltningen att göra en extra utbetalning av generella bidrag (aktivitets- och 

lokalbidrag), extra särskilt driftsbidrag, bidrag för intäktsbortfall, samt för 

lovverksamhet. Det extra ekonomiska stödet har som syfte att hjälpa föreningslivet att 

fortsätta sina aktiviteter i den grad som de kan med gällande restriktioner. Stödet ska även 

skapa förutsättningar för omställning och skapa hållbarhet framåt för barn-, ungdoms- 

och pensionärsverksamhet i staden. Pensionärsföreningarna har haft en extremt utsatt 

situation under året då nästan all verksamhet fått ställas in på grund av de restriktioner 

och risker som funnits för de som är 70 år och äldre. Målgruppen har varit isolerad i 

större utsträckning än andra grupper och det är viktigt att dessa föreningar finns kvar och 

kan bedriva verksamhet när restriktionerna lättar. Pensionärsföreningar omfattades inte av 

vårens utlysning om intäktsbortfall på grund av covid-19 och fick därför söka för 

intäktsbortfall från 2020-03-12 och fram till 2020-12-31.  

Den i särklass största ekonomiska påverkan utifrån barn- och ungdomsidrotten är 

inställda evenemang och cuper som är viktig både utifrån att skapa intäkter men även för 

att skapa intresse och rekrytera medlemmar. Vid evenemang, matcher och cuper sker 

även mycket försäljning.  

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

Bedömning ur social dimension  
Rådande pandemi har en stor inverkan på föreningslivet och kan leda till att föreningar på 

sikt inte klarar av att bedriva sin verksamhet. Det innebär stora negativa konsekvenser för 

barn- och ungdomsverksamheten i Göteborgsområdet. Det är viktigt att bidra till att 

bibehålla föreningarnas likviditet och därmed möjliggöra en aktiv fritid, nu och efter 

coronapandemin. Förvaltningen anser att dessa åtgärder tydligt ökar föreningarnas 

möjlighet att fortsätta med barn-, ungdoms- och pensionärsverksamhet trots denna 

extraordinära situation.  

Pensionärsföreningarna har haft en extra utsatt situation under året då nästan all 

verksamhet fått ställas in på grund av de restriktioner och risker som funnits för de som är 

70 år och äldre. Målgruppen har varit isolerad i större utsträckning än andra grupper och 

det är viktigt att dessa föreningar finns kvar och kan bedriva verksamhet när 

restriktionerna lättar. Pensionärsföreningar omfattades inte av förra utlysningen om 

intäktsbortfall på grund av covid-19 och har därför haft möjlighet att söka för 

intäktsbortfall från 2020-03-12 fram till 2020-12-31.  
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Samverkan  
Ingen facklig samverkan har skett i ärendet.  

Bilagor:  
1. Extra utbetalning av aktivitetsbidrag till barn- och ungdomsföreningar  

2. Extra utbetalning av aktivitetsbidrag till pensionärsföreningar  

3. Extra utbetalning av lokalbidrag 

4. Extra utbetalning av särskilt driftsbidrag  

5. Extra utbetalning – intäktsbortfall, barn- och ungdomsföreningar  

6. Extra utbetalning – intäktsbortfall, pensionärsföreningar  

7. Extra utbetalning för höstlovsverksamhet  

8. Extra utbetalning för Jullovsverksamhet  

9. Utlysning ekonomiskt stöd till följd av coronapandemin barn- och 

ungdomsföreningar  

10. Utlysning ekonomiskt stöd till följd av coronapandemin 

pensionärsföreningar  

11. Protokollsutdrag idrotts- och föreningsnämnden 2020-09-22, §115 

12. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-11-12, § 6 punkt 37 

 

 

Ärendet 
Ärendet omfattar åtgärder för att kompensera bidragsgodkända föreningar och 

organisationer som på olika sätt drabbats av covid-19. Ärendet består av fyra olika 

bidragsåtgärder. Den största delen betalas ut via extra generella bidrag (aktivitets- 

och lokalbidrag). Vidare betalas ett extra särskilt driftsbidrag, bidrag för höst- och 

jullovsverksamhet och bidrag för intäktsbortfall kopplat till coronapandemin ut. I 

de särskilda utlysningarna har föreningarna ansökt om ekonomiskt stöd. För 

generella bidrag, samt extra särskilt driftsbidrag har förvaltningen gått på tidigare 

beviljade ansökningar från föreningarna. Förvaltningen har säkerställt att 

föreningen lever upp till de kriterier som gäller för bidrag i tidigare ansökningar.  

Beskrivning av ärendet 

Aktivitetsbidraget: 

Är en viktig grundplåt för många föreningars ekonomi. Förvaltningen säkerställer att 

föreningen har barn och ungdomsaktiviteter, pensionärsaktiviteter och att föreningen 

lever upp till idrotts- och föreningsnämndens grundläggande kriterier som gäller för 

aktivitetsbidraget. Föreningarna kan trots rådande situation fortsätta koncentrera sig på 

sin verksamhet och använda pengarna till eventuellt medlemstapp, marknadsföring för 

nyrekrytering samt att skapa ekonomisk och verksamhetsmässig hållbarhet. Barn- och 

ungdomsföreningarna får ett aktivitetsbidrag som motsvarar det som betalades ut hösten 

2020. Pensionärsföreningarna får ett aktivitetsbidrag som motsvarar vårens och höstens 

utbetalda aktivitetsbidrag 2020. För utbetalning till respektive förening, se bilaga 1 och 

bilaga 2.  

Lokalbidraget: 

Är till stöd för föreningars fasta kostnader för verksamhetslokaler. En extra utbetalningen 

av ett års lokalbidrag bidrar till att de fasta kostnaderna som oftast ej är påverkbara 

möjliggör att barn-, ungdoms- och pensionärsverksamheten kan fortgå i så normal 

omfattning som möjligt. Trots minskad kostym ska föreningarna kunna växa in i 

ursprungliga behov och stanna kvar i nuvarande lokaler. För utbetalning till respektive 

förening se bilaga 3. 
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Extra särskilt driftsbidrag:  

Bidraget syftar till att ge ekonomiska förutsättningar för ideella organisationer att driva 

anläggningar inom idrotts- och fritidsområdet. Bidraget ges till anläggningar som kan 

komplettera idrotts- och föreningsnämndens anläggningar och/eller anläggningar som 

erbjuder en fritidsverksamhet som är unik i staden. Förvaltningen kan konstatera att 

stadens subventioner av egna anläggningar är större än till föreningsdrivna anläggningar 

och de har samtidigt drabbats hårdare av rådande pandemi. Ett extra särskilt driftsbidrag 

syftar till att möjliggöra för dessa föreningar och organisationer att fortsatt kunna 

genomföra planerade underhåll och investeringar i anläggningarna även under rådande 

pandemi.  

Det extra bidraget baseras på utbetalt särskilt driftsbidrag 2020.  

Ridsporten står inför stora ekonomiska utmaningar som hotar flertalet ridanläggningar 

och föreningar i Göteborg. Det totala behovet uppskattas till 275 miljoner kronor på 

befintliga anläggningar, varav 92 miljoner kronor krävs för att åtgärda myndighets- och 

säkerhetskrav samt eftersatt underhåll. Förvaltningen har därför valt att vikta det extra 

särskilda driftsbidraget så att ridanläggningarna får ett bidrag som motsvarar 100 procent 

av utbetalt särskilt driftsbidrag 2020 och övriga anläggningar 30 procent av utbetalt 

särskilt driftsbidrag 2020. På detta sätt prioriterar förvaltningen ridsporten i linje med 

Göteborgs Stads plan för ridsport 2020–2024.  

Föreningarna ska upprätta en investerings- och eller underhållsplan för de medel som de 

får i ett extra särskilt driftsbidrag för att säkerställa att pengarna går till löpande 

underhåll/investering av fastigheten. Investerings- och eller underhållsplanen ska 

återrapporteras i samband med ansökan om särskilt driftsbidrag 2022. För utbetalning till 

respektive förening/organisation se bilaga 4. 

Särskilt verksamhetsbidrag till följd av coronapandemin:  

Syftet med utlysningen är att motverka att föreningar går under eller inte lyckas behålla 

sin verksamhet på grund av de ekonomiska följder coronapandemin lett till.   

Ansökningsprocess   
64 bidragsgodkända ungdomsföreningar och 29 pensionärsföreningar har beviljats 

ekonomiskt stöd till följd av covid-19. Varje ansökan har bedömts individuellt utifrån de 

uppsatta kriterier som informerats i utlysningen om möjlighet att ansöka för ekonomiskt 

stöd, se bilaga 9 och 10. Stödet riktar sig till bidragsgodkända föreningar enligt idrotts- 

och föreningsnämndens grundläggande kriterier. Inkomna underlag från de sökande 

föreningarna har handlagts utifrån de efterfrågade handlingarna i ansökan samt genom 

dialog om eventuella kompletteringar.   

I handläggningsprocessen från ungdomsföreningar har även bedömningar och 

avvägningar gjorts utifrån nämndens prioriterade målgrupper och områden. Omfattning 

av respektive förenings barn- och ungdomsverksamhet (7–25 år), vilken form av aktivitet 

föreningen bedriver för att bibehålla ett fortsatt brett utbud av föreningsaktiviteter i staden 

är ytterligare ställningstagande i handläggningsprocessen.  

Pensionärsföreningar omfattades inte i vårens utlysning om intäktsbortfall på grund av 

covid-19 och har därför haft möjlighet i denna utlysning att söka för intäktsbortfall från 
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2020-03-12 fram till 2020-12-3. Bedömningar av utbetalning till respektive förening, se 

bilaga 5, ungdomsföreningar och bilaga 6 pensionärsföreningar.  

Utlysning för lovverksamhet, höst-och jullov  

Föreningar har haft möjlighet att söka bidrag för att arrangera aktiviteter för barn och 

unga under lovverksamhet med syfte till att möjliggöra prova på verksamhet. Föreningar 

har gets möjlighet att visa upp sin förening som också kan bidra till medlemsrekrytering. 

Aktiviteterna bidrar till en meningsfull fritid bland våra barn- och unga runt om i staden.  

Alla aktiviteterna har varit gratis. Flera unga har fått chansen till att prova på att vara 

ledare. För utbetalning se bilaga 7 höstlovsverksamhet och bilaga 8 för 

jullovsverksamhet. 

Förvaltningens bedömning  
Det går i dagsläget inte att exakt avgöra hur stora konsekvenser coronapandemin kommer 

få på föreningslivet i Göteborg på länge sikt. Förvaltningen kan däremot konstatera att 

påverkan under 2020 och första halvåret 2021 är betydande samt bedömer det som troligt 

att rådande situation kommer att påverka föreningslivet under en relativt lång tid 

framöver. Ett flertal föreningar har under hösten uppmärksammat förvaltningen på att de 

har eller är på väg att hamna i ekonomiska svårigheter. Därför är de åtgärder som 

förvaltningen föreslagit viktiga för att hjälpa föreningslivet att klara av situationen. 

Förvaltningen anser att åtgärderna har en positiv inverkan utifrån barnkonventionen då 

den stärker barns utveckling genom att öka möjligheterna till en aktiv fritid. Åtgärderna 

främjar folkhälsa samt specifikt även äldres risk för ensamhet och isolering. Att mötas i 

föreningslivets fria form är viktigt för mångas psykiska och inte minst fysiska hälsa och 

är en viktig del av det demokratiska samhällets röst och påverkansmöjlighet. Åtgärderna 

bedöms att skapa goda förutsättningar för ett mer hållbart föreningsliv som har 

förutsättningar att överleva pandemin. 
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