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Ledarskapsprogram unga ledare 

Förslag till beslut 
Idrotts- och föreningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utveckla ett 

ledarskapsprogram för unga ledare anpassat efter den budget som beslutas för 

verksamheten 2022 utifrån förslaget i utredningen, med fokus på prioriterade målgrupper. 

Sammanfattning 
Till idrotts- och föreningsnämndens sammanträde 2021-02-09 inkom ett yrkande gällande 

extra pengar till arvodering av unga ledare årligen. På idrotts- och föreningsnämndens 

sammanträde 2021-03-26 gavs förvaltningsdirektören i uppdrag att utreda yrkandet om 

extra pengar till arvodering av unga ledare årligen med fokus på möjlig utformning av 

förslaget och ekonomi. Förvaltningen har genomfört en utredning som resulterat i ett 

förslag om att utveckla ett ledarskapsprogram för unga ledare. Förvaltningen har efter 

slutsatserna av utredningen tagit fram förslag på innehåll för ledarprogrammet. 

Programmet föreslås utvecklas under hösten tillsammans med föreslagna 

samverkansparter för uppstart 2022. Omvärldsbevakningen visar att stora delar av övriga 

föreningssverige ser risker med en generell arvoderingsmodell för unga ledare, 

tveksamheter finns även hos Riksidrottsförbundet centralt. Trots detta ser RF-SISU och 

förvaltningen att det kan finnas styrkor och fördelar med arvodering men behöver 

tillsammans jobba vidare med rätt avgränsningar och former för att minimera risker och 

få bästa möjliga effekt utifrån de politiska uppdragen om ett starkt föreningsliv med ett 

ökat antal aktiva ledare och föreningsmedlemmar i hela staden. 
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förvaltningen har idag inget prognostiserat överskott. En uppstart av ett 

ledarskapsprogram med inslag av arvodering behöver budgettillskott med motsvarande 

kostnad. Därför föreslås ett ledarskapsprogram starta upp 2022. Redan nu pågår en rad 

stöd till ledare inom förvaltningens ordinarie verksamhet. Om förvaltningen inte ska driva 

programmet helt i egen regi behöver planering och uppstart ske i samverkan med de 

aktörer som ska ingå i programmet.  

Kostnaderna för förslagen kan finansieras 2022 genom det utökade anslaget för att 

återetablera ledartillförsel som föreslogs i nämndens verksamhetsnomineringar inför 

budget 2022-2024. Enligt förslaget i verksamhetsnomineringarna får Idrotts- och 

föreningsnämnden ett utökat anslag för att återetablera ledartillförsel utifrån pandemin 

samt långsiktigt stödja tillförsel och kvalitet för unga ledare inom föreningslivet. För år 

2022 tilldelas 5,5 miljoner kronor enligt förslaget. För 2023 7,75 miljoner kronor och från 

och med 2024 då programmet är fullt utbyggt tilldelas 11 miljoner kronor per år. Skulle 

inte dessa medel tillföras får en mindre ansats inom befintlig ram tas fram och 

förvaltningen får återkomma med en konsekvensanalys av omprioritering av medel. 

 

När det gäller uppstart av ledarskapsprogram så är de kostnader som ingår eventuella 

kostnader för följeforskare/utvärderare, kursledarkostnader, utbildningsmaterial, 

bidragsbudget för arvodering samt kostnad för personal som håller i och planerar för 

programmet för unga ledare och i samverkan med alla parter i projektet. En mer 

detaljerad budget för insatsen bör utformas i samverkan med de aktörer som ska ingå i 

programmet. 

Förvaltningen tolkar det som att nivån för arvodering i yrkandet är ett maxtak eller yttre 

ram. Förvaltningen har idag upparbetade nivåer för att stödet till arvodering ska bli 

likvärdigt och rimligt utifrån jämförbara lönenivåer inom exempelvis kommunala 

sommarjobb för unga. Inom ledarprogrammet skulle det även kunna bli olika summor 

beroende på uppdrag eller var i programmets process en befinner sig, utbildningsfas, 

lärlingsfas, färdig ledare eller liknande. Detta får utformas i dialog med samverkansparter 

och eventuellt arbvux, under hösten. 

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

Bedömning ur social dimension 
Barnkonventionens andra artikel om alla barns lika rättigheter och värde, artikel 15 som 

anger att varje barn har rätt att delta i föreningsverksamhet, samt artikel 31 som anger att 

varje barn har rätt till lek, vila och fritid är artiklar som är beaktade i förvaltningens 

förslag. Genomförande av åtgärder för att stärka och öka antalet unga ledare i staden 

kommer att bidra till att skapa förutsättningar för en meningsfull fritid för fler unga, 

främst i stadens socioekonomiskt utsatta områden där andelen aktiva i föreningslivet är 

avsevärt färre än genomsnittet. Enligt förslaget så ska insatserna utformas utifrån ett 

jämställdhetsperspektiv och med fokus på socioekonomiskt utsatta områden. 

Samverkan 
Ej aktuell. 

Bilagor 
Rapport – Utredning av arvodering för unga ledare 
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Ärendet  
Förvaltningen har genomfört en utredning som resulterat i ett förslag om att utveckla ett 

ledarskapsprogram för unga ledare med uppstart 2022. Förvaltningen har efter 

slutsatserna av utredningen tagit fram förslag på innehåll för ledarprogrammet. 

Programmet föreslås utvecklas under hösten tillsammans med föreslagna 

samverkansparter för uppstart 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Till idrotts- och föreningsnämndens sammanträde 2021-02-09 inkom ett yrkande gällande 

extra pengar till arvodering av unga ledare årligen. På idrotts- och föreningsnämndens 

sammanträde 2021-03-26 gavs förvaltningsdirektören i uppdrag att utreda yrkandet om 

extra pengar till arvodering av unga ledare årligen med fokus på möjlig utformning av 

förslaget och ekonomi.  

 

Utredningen (se bilaga) innehåller en kartläggning av förvaltningens arbete när det gäller 

arvodering och stöd till unga ledare och även en genomgång av omvärldsbevakning av 

andra kommuners och Riksidrottsförbundets inställning samt forskning på området. 

Rapporten avslutas med de slutsatser som förvaltningen kommit fram till i utredningen 

med förslag till insatser.  

Omvärldsbevakningen visar att det finns en hel del risker med att införa en allmän 

arvodering av unga ledare i större skala. Utifrån de risker som framkommit och att det 

saknas forskning på området så är förvaltningen osäker på hur det ideella engagemanget 

påverkas på sikt av arvodering. Frågor att ställa sig är exempelvis i vilket skede 

arvodering bör inledas och avslutas och vilka målgrupper som bör prioriteras för bäst 

effekt. En annan viktig fråga handlar om hur arvodering påverkar viljan till ideellt 

engagemang på sikt om vissa ledare erbjuds arvodering och andra inte. Förvaltningen ser 

att det finns ett stort behov av att knyta en följeforskare eller mer omfattande utvärdering 

för att testa arvodering inom ett ledarskapsprogram för unga ledare. 

Följande punkter sammanfattar forskning som förvaltningen tagit del av. Flera av dessa 

punkter stödjs även av det som kom fram i intervjuerna i utredningen om meningsfull 

fritid (§ 40, diarienummer 0078/19). Förvaltningen ser att dessa punkter utgör en 

vägledning för vilket stöd som bör utformas till unga ledare för att få god effekt: 

• Unga generellt vill vara ledare men får inte frågan. 

• Stödjande miljö viktigt. 

• Det finns en brist på struktur i föreningarna när det gäller att behålla och 

rekrytera ledare.  

• De befintliga unga ledarna upplever ej tillräcklig uppskattning. 

• Viktigaste faktorn för personer att lägga mer tid på ideellt arbete är om de hade 

haft mer tid, endast 9% uppger att arvode är en viktig faktor. 

Utifrån kartläggningen så kan vi se att det erbjuds en mängd ledarskapsutbildningar för 

unga inom staden och även via RF-SISU Västra Götaland och av föreningarna själva. I 

förvaltningens samverkan med RF-SISU finns det behov av att utveckla samverkan 

ytterligare med syfte att öka och stärka unga ledare. När det gäller förvaltningens 

samverkan med Passalen kring föreningar som vill utveckla inkluderande aktiviteter för 

barn och unga med funktionsvariation så efterfrågas arvodering av de ledare som startar 

upp verksamhet för målgruppen. 
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Efter förändringarna i bidragsöversynen som trädde i kraft 2021så har föreningarna 

möjlighet att ansöka om bidrag till arvodering av ledare när det gäller lovaktiviteter, 

prova på, eller uppstart av aktiviteter för prioriterade målgrupper. Förvaltningen ser ett 

fortsatt behov av att vidareutveckla stödet med arvodering och utbildning när det gäller 

denna typ av insatser. Anledningen är att det är insatser som görs utöver föreningarnas 

ordinarie verksamhet och i många fall kräver ett större engagemang och kompetens hos 

ledaren och på tider där det kan vara svårt att nå helt ideella ledare. 

Förslag till insats – utveckla ett ledarskapsprogram för unga ledare 

Utifrån slutsatserna av kartläggningen så föreslår förvaltningen att ett ledarskapsprogram 

för unga ledare tas fram. Ledarprogrammet bör innehålla inslag av: 

• Grundutbildning till föreningarnas unga ledare. 

• Skapa nätverk för att uppmärksamma unga ledares engagemang och utbyta 

erfarenheter. 

• Inslag av arvodering i programmet som en pilot under förutsättning att en 

följeforskare/omfattande utvärdering knyts till projektet.  

• Stödja föreningen med att ta fram handlingsplaner – ledarförsörjningsplan. 

• Utbildning till föreningen i hur de engagerar ideella – få fler föreningar att ställa 

frågan till potentiella unga ledare. 

• Utbildning till föreningen i hur de skapar en stödjande miljö för sina befintliga 

ledare. 

Förvaltningen ser RF-SISU Västra Götaland som huvudsaklig samverkanspartner för 

programmet. Förvaltningen har ett Idéburet Offentligt Partnerskap och en 

överenskommelse med RF-SISU Västra Götaland för perioden 2020-01-01 till och med 

2021-12-31. Förvaltningen ser en möjlighet att utveckla samarbetet för att tillsammans 

skapa ett program för unga ledare med syfte att öka och stärka unga ledare. Programmet 

bör utformas utifrån ett jämställdhetsperspektiv och med fokus på socioekonomiskt 

utsatta områden. Första årets pilot skapar ett lärande för vidare utformning och beslut 

kring design av programmet. Målsättningen är en successiv ökning av antalet unga ledare 

i nivå med budgetäskandet. Arbetet med att uppdatera IOP-avtalet och 

överenskommelsen med RF-SISU Västra Götaland inför 2022 är påbörjat och förslag till 

nytt avtal tas upp i idrotts- och föreningsnämnden hösten 2022. 

 

Förvaltningen ser även Passalen som samverkanspartner för en del av programmet i 

mindre skala. Förvaltningen har ett Idéburet Offentligt Partnerskap med Passalen för 

perioden 2021-01-01 till och med 2022-12-31. I samverkan så har det skapats ett program 

som vänder sig till föreningar som vill utveckla sin verksamhet för att inkludera barn och 

unga med funktionsvariation. Förvaltningen och Passalen ser ett behov av att erbjuda 

arvodering för ledare som genomgår programmet för att starta upp verksamhet för 

målgruppen med funktionsnedsättning. Under 2022 kommer uppskattningsvis 20 

föreningar delta i utbildningsprogrammet varav hälften av dessa kommer att genomföra 

prova på dagar med Passalen. Uppskattningsvis kommer 5-10 föreningar ansöka om 

bidrag för arvodering för sina ledare under 2022 i samband med uppstart av verksamhet 

efter Passalens utbildning. Målet är att skala upp antalet deltagande föreningar kommande 

år. 

Utifrån utredningens kartläggning av befintligt stöd till unga ledare både inom 

förvaltningen men även inom andra delar av staden, finns det möjligheter att utveckla 
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programmet med baspaket som kan säkra en grundkompetens i frågor som rör normer, 

inkludering, grunder i coachning etc. Det finns även möjligheter att koppla programmet 

till en certifiering eller intyg som kan stärka ungas position på arbetsmarknaden. Rätt 

utformning av ledarprogram och arvodering kan i sig även skapa ett första steg in på 

arbetsmarknad eller som en väg in till vidareutbildning. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens bedömning är att föreslagna insatser kommer att bidra till att öka och 

stärka ledartillförseln i Göteborg. Förslaget bidrar till att skapa förutsättningar för en 

meningsfull fritid för fler unga, främst i stadens socioekonomiskt utsatta områden. 

Insatserna ska utformas utifrån ett jämställdhetsperspektiv och med fokus på 

socioekonomiskt utsatta områden och där annan underrepresentation är som störst, 

exempelvis barn med funktionshinder. Programmet kan succesivt etableras och byggas ut 

utifrån resultat och analys med hjälp av en följeforskning hur effekt av politiska mål 

påverkas av insatsen. Göteborg tar i och med eventuellt beslut ett unikt första steg i en 

bredare satsning på arvodering som är viktig att följa och utvärdera tillsammans med 

samverkansparter. Förvaltningen föreslår därför en utbyggnad under kvalitetssäkrade och 

kontrollerade former. Utifrån pandemins påverkan och de långvariga utmaningarna att nå 

jämlik nivå på föreningsaktiviteter över hela staden föreslås att starta upp där behoven är 

som störst. 

 

 

 

Anders Ramsby 

 

Förvaltningsdirektör 

 

Tobias Gröndahl 

 

Avdelningschef  

 


