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Yrkande angående Idrottsstaden Göteborg 

 

 Förslag till beslut i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige: 

1. Kommunstyrelsen och Stadshus AB ges i uppdrag att i samverkan med Göteborg & Co och 

Idrotts- och föreningsnämnden ta fram en bredd- och elitidrottsstrategi som definierar 

målsättningar, ansvarsfördelning och uppdrag som krävs för ambitionen att stärka Göteborg 

som en ledande idrottsstad.  

Strategin ska tas fram i dialog med berörda idrottsförbund och elitidrottsklubbar.  

2. Stadshus AB ges i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder och bolag revidera TKE-

klustrets anläggningsstrategi för elitarenorna utifrån omvärldsförutsättningar och ambitionen 

att stärka Göteborg som en ledande idrottsstad.  

Anläggningsstrategin för elitidrotten ska tas fram i dialog med berörda idrottsförbund och 

elitidrottsklubbar. 

3. Idrott- och föreningsnämnden ges i uppdrag att inom stadens budgetprocess i samverkan 

med berörda nämnder och bolag ta fram alternativt förslag på investeringsplan. Alternativet 

ska innehålla en höjd ambitionsnivå för idrottsanläggningar för breddidrotten i Göteborg i 

syfte att stärka Göteborg som en ledande idrottsstad. Dialog ska föras med idrottsförbund 

gällande förslag om alternativa finansierings- och genomförandeformer för nya anläggningar i 

samverkan med företag. 

Investeringsplanen för breddidrottens anläggningar ska tas fram i dialog med berörda 

idrottsförbund. 

4. Kommunstyrelsen och Stadshus AB ges i uppdrag att i samverkan med Göteborg & Co och 

Idrott- och föreningsnämnden utreda förutsättningarna för etablering av en 

idrottsakademi/kompetenscentrum i Göteborg, samt hur samordning och stöd till elitidrotten 

kan organiseras inom Göteborgs stad. Förslaget ska tas fram i dialog med berörda 

idrottsförbund och elitidrottsklubbar. 

5. Kommunstyrelsen och Stadshus AB ges i uppdrag att, i samverkan med Göteborg & Co och 

Idrott- och föreningsnämnden, utreda alternativa förslag till att skapa ”en väg in” för idrottens 

kontakter med Göteborgs kommun. Alternativ som ska prövas är att Göteborg & Co eller 

Kommunstyrelsen ges ansvaret och samordningsrollen inom kommunen, med ett tillhörande 

forum/styrgrupp där idrotten är representerad. 

Yrkandet 

Göteborg behöver stärkas som idrottsstad. Vi i Demokraterna har inlett dialog med andra partier i 

dessa frågor och vi jobbar fortsatt för att nå en bred politisk uppslutning. 


