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Redovisning av uppdrag om
Göteborgsförslag (9463) gällande
sommaraktivitetskort för ungdomar
Förslag till beslut
I kommunstyrelsen:

1. Redovisningen av uppdrag att göra en juridisk bedömning av om Göteborgsförslag
(9463) att gratis tillhandhålla ett sommaraktivitetskort för en grupp unga är i inom
den kommunala kompetensen, antecknas och förklaras fullgjort.
2. Mot bakgrund av slutsatserna i utredningen avslutas beredningen av Göteborgsförslag
(9463).

Sammanfattning

I Göteborgsförslag (9463) föreslås att Göteborgs Stad gratis ska tillhandhålla ett
sommaraktivitetskort till barn och unga i åldern 13-19 år. Kortet ska tillhandhållas, utan
behovsprövning, och ska fritt kunna användas att gå på olika aktiviteter så som Liseberg,
laserdom, biografer, badhus, bowling, ridning, paddel, escaperoom, trampolinpark, golf
med mera. När kommunstyrelsen behandlade Göteborgsförslaget 2021-12-15 § 1017
beslutades att det skulle göras en juridisk bedömning av om förslaget kan genomföras
inom den kommunala kompetensen.
Som skäl för att ekonomiskt gynna den här åldersgruppen unga har förslagsställarna
angett att den här gruppen ska få en meningsfull fritid. Även om intentionen är god
bedömer stadsledningskontoret inte att detta kan anses utgöra ett sådant sakligt skäl som
krävs för att frångå likabehandlingsprincipen, främst i förhållande till alla andra barn och
unga som har motsvarande behov.
Värdet av det föreslagna sommaraktivitetskortet, måste så som det beskrivs, anses betinga
ett relativt högt ekonomiskt värde utifrån alla de olika aktiviteter som kortet fritt ska ges
inträde till. Kortets värde måste i vart fall rimligtvis uppskattas till flera tusen kronor.
Det kan också ifrågasättas om det är i linje med likställighetsprincipen, att endast låta
denna grupp få tillgång till ett aktivitetskort till ett så pass högt ekonomiskt värde. Det
finns en rad andra grupper i samhället som är isolerade och kan ha minst lika stort behov
av att aktiveras utanför hemmet men som inte har några ekonomiska möjligheter till
motsvarande aktiviteter. Stadsledningskontoret bedömer således inte att förslaget ryms
inom den allmänna kommunala kompetensen.
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Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

Ett beslut i enlighet med Göteborgsförslagets intention skulle särskilt ha effekter på den
sociala dimensionen, och med ekonomisk påverkan på kommunen. Eftersom detta ärende
handlar om huruvida Göteborgsförslaget faller inom den kommunala kompetensen är det
inte relevant med en analys utifrån dimensionerna.

Bilagor
1.

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-12-15, § 1017

2.

Göteborgsförslag (9463) – Sommaraktivitetskort till ungdomar
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Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 15 december 2022 § 1017, att ge stadsledningskontoret i
uppdrag att lämna en juridisk bedömning om Göteborgsförslaget att gratis tillhandhålla
ett sommaraktivitetskort till en grupp unga kan genomföras utifrån den kommunala
kompetensen.

Beskrivning av ärendet

Enligt Göteborgsförslaget (9436) föreslås att Göteborgs Stad ska tillhandhålla ett gratis
sommaraktivitetskort för barn och unga i åldern 13-19. Kortet ska kunna användas för att
fritt kunna gå på aktiviteter såsom Liseberg, laserdom, biografer, badhus, bowling,
ridning, paddel, escaperoom, trampolinpark, golf med mera. Aktivitetskortet ska lämnas
utan någon individuell behovsprövning för att den här gruppen, oavsett ekonomi, ska få
ett roligt sommarlov.
Den allmänna kompetensen – vad en kommun får ägna sig åt
Den allmänna kommunala kompetensen skapar en ram för vilka verksamheter som en
kommun får ägna sig åt och lägga kommunens ekonomiska resurser på. Den kommunala
kompetensen framgår dels av 2 kap. kommunallagen (2017:725, KL), som reglerar den så
kallade allmänna kompetensen, dels av speciallagstiftning som finns vid sidan av KL. I
speciallagstiftning regleras ofta vad kommuner är skyldiga att göra men kan ibland också
ge kommuner utökad kompetens mot vad som annars skulle vara möjligt enbart med
tillämpning av de allmänna kompetensreglerna i KL. Detta görs till exempel genom att
skapa undantag från till exempel likställighetsprincipen (se nedan) eller
lokaliseringsprincipen, att kommunen bara ska engagera sig i verksamheter som hör till
kommunens område eller dess medlemmar. Det finns ingen uttömmande lista över vad en
kommun får göra utan varje enskilt fall får prövas mot de allmänna kompetensreglerna i
KL och domstolspraxis som utgör en viktig källa vid undersökningen av var gränserna för
den allmänna kommunala kompetensen går.
Vad avses med allmänt intresse?
Som huvudregel får kommunen bara ägna sig åt sådana verksamheter som är av allmänt
intresse och som har anknytning till kommunens område eller deras medlemmar.
Avgörande för om en angelägenhet är av allmänt intresse är om det kan anses lämpligt,
ändamålsenligt och skäligt att kommunen befattar sig med angelägenheten. Något som
tyder på att en angelägenhet är av allmänt intresse är om den framstår som gemensam för
flertalet medlemmar i kommunen. Allmänintresset förutsätter dock inte att det finns ett
kvantitativt betydande behov.

Om det kan anses vara ett allmänt intresse att en kommun har hand om en angelägenhet
får kommunen ha hand om den även om åtgärden bara kommer en mindre del av
kommunens medlemmar direkt till godo. Detta under förutsättning att det anses lämpligt
och skäligt att kommunens engagerar sig i den typ av verksamhet samt att kostnaden står
i rimlig proportion till de antalet medlemmar som nyttjar verksamheten. Utifrån detta
anses det till exempel normalt rymmas inom den allmänna kompetensen att en kommun
lägger resurser på att anlägga en fotbollsplan eller hockeyarena, även om detta endast
kommer de kommunmedlemmar till godo som har fotboll och hockey som intressen. Om
däremot kostnaden för verksamheten är hög och nyttan för kommunen, det vill säga att
det antal medlemmar som den kommer till godo är relativt få, faller den normalt inte
inom den kommunala kompetensen (se till exempel RÅ 2006 ref. 81 samt RÅ 1985 2:76).
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Likställighetsprincipen och förbudet att ge understöd till enskild
Som en förgrening av att verksamheten måste vara av allmänintresset och en viktig
princip när man undersöker om en verksamhet faller inom den kommunal kompetensen är
den så kallade likställighetsprincipen. Enligt den måste kommuner behandla sina
medlemmar lika och kan ses som en slags rättviseprincip att kommunmedlemmarna ska
få ta del av de gemensamma resurserna på ett rimligt och rättvist sätt.

För att kommunen ska få frångå denna och gynna en grupp kommunmedlemmar framför
en annan krävs att det finns sakliga skäl för att göra det. Särbehandlingen av en grupp
medlemmar, måste vila på objektiva och rationella hänsyn utan godtycke, för att den ska
godtas som saklig och acceptabel. En viktig implikation när det gäller
likställighetsprincipen är att om en kommun tillhandahåller en verksamhet för en grupp
kommunmedlemmar ska kommunen kunna erbjuda samma eller liknande verksamhet till
andra medlemmar med liknande behov, det vill säga lika fall ska bedömas och behandlas
lika.
Av rättspraxis kan vidare den slutsatsen dras, att när det varit fråga om att ekonomiskt
gynna en grupp medlemmar framför en annan, genom bidrag eller avgifter, har kravet på
saklighet och objektivitet varit särskilt hög från domstolarnas sida. Som exempel kan
nämnas att en kommun inte tillåtits att differentiera avgifter utifrån om en
kommunmedlem varit permanent eller fritidsboende i kommunen, se RÅ 1996 ref. 9. Det
har däremot ansetts objektivt och sakligt att differentiera barnomsorgstaxan utifrån
familjens sammantagna betalningsförmåga, se RÅ 2001 ref. 71.
I den grundläggande kompetensbestämmelsen ligger också ett principiellt förbud mot att
ge understöd till enskild som måste lyftas i det här sammanhanget. Denna princip slogs
fast tidigt inom socialvårdens område. Över huvud taget anses det normalt inte falla inom
den allmänna kompetensen att göra vederlagsfria prestationer till enskilda personer, om
inte kommunen enligt offentligrättslig eller civilrättslig lag är skyldig att göra en sådan
prestation, se till exempel 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) och 2 kap. 6 § lagen
(2009:47) om vissa kommunala befogenheter. En förutsättning i sådan speciallagstiftning
är allt som oftast att kommunen först företar en individuell behovsprövning innan
bidraget lämnas, för att det ska anses kompetensenligt.
Flertalet av aktiviteterna som, enligt förslaget, ska ingå i kortet är inga verksamheter som
Göteborgs Stad tillhandhåller i egen regi, även om några av dem kan vara det. Det
tillkommer därför ytterligare en juridisk svårighet med förslaget och det är hur urvalet ska
gå till av de privata aktörer som mot ersättning från staden ska få erbjuda sina tjänster
gratis till ungdomarna. För att motverka att verksamheten snedvrider eller hämmar en
effektiv konkurrens på marknaden krävs därför också att förslaget är möjligt att
genomföra utifrån den lagstiftning som finns på både konkurrensrättens- och
upphandlingsrättens område. Då stadsledningskontorets bedömning är att förslaget inte
ryms inom den allmänna kompetensen har ingen fördjupad utredning gjorts i denna del.

Stadsledningskontorets bedömning

Enligt förslaget ska Göteborgs Stad utge ett gratis sommaraktivitetskort till ungdomar i
åldern 13-19 år, för att dessa fritt ska kunna gå på aktiviteter såsom Liseberg, laserdom,
biografer, badhus, bowling, ridning, paddel, escaperoom, trampolinpark, golf med mera.
Syftet med kortet är att den här gruppen barn och unga - oavsett ekonomi - ska få en
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meningsfull fritid. Aktivitetskortet ska vara gratis och lämnas utan individuell
behovsprövning.
Inledningsvis kan konstateras att värdet av ett sådant här sommaraktivitetskort, så som
det beskrivs, måste anses betinga ett relativt högt ekonomiskt värde utifrån alla de olika
aktiviteter som kortet fritt ska ges inträde till. Kortets värde måste i vart fall rimligtvis
uppskattas till flera tusen kronor. Det innebär att det finns en rad problem som gör att det
inte går i linje med den allmänna kommunala kompetensen.
Visserligen anses det falla inom den allmänna kompetensen att anordna olika sport- och
fritidsaktiviteter för kommunenens medlemmar. Enligt förslaget ska dock bara en relativt
liten grupp medlemmar få tillgång till aktivitetskortet. För att en kommun ska få
särbehandla en grupp medlemmar krävs som beskrivits ovan, att beslutet grundar sig på
rationella och sakliga överväganden och att något godtycke inte får förekomma.
Som skäl för att ekonomiskt gynna den här åldersgruppen unga har förslagsställarna
angett att dessa ska få en meningsfull fritid. Även om intentionen är god bedömer
stadsledningskontoret inte att detta kan anses utgöra ett sådant sakligt skäl som krävs för
att frångå likabehandlingsprincipen, främst i förhållande till alla andra barn och unga som
också behöver en meningsfull fritid. Vi vet att det finns en stor grupp barn i Göteborg
idag, yngre än 13 år, som lever i social utsatthet och som kan ha minst lika stort behov av
att aktiveras på sin fritid som barn i den äldre åldersgruppen och där föräldrarna inte har
ekonomiska möjligheterna att låta sina barn gå på den här typen av aktiviteter. Att endast
låta en grupp barn och unga få ett gratis aktivitetskort till det här värdet, utan individuell
behovsprövning, kan såldes inte vara i linje med likställighetsprincipen och att ”lika fall
ska bedömas och behandlas lika”.
Det kan också ifrågasättas om det är i linje med likställighetsprincipen, att endast låta
denna grupp få tillgång till ett aktivitetskort till ett så pass högt ekonomiskt värde. Det
finns en rad andra grupper i samhället som är isolerade och kan ha minst lika stort behov
av att aktiveras utanför hemmet men som inte har några ekonomiska möjligheter till
motsvarande aktiviteter.
Kortets värde i kombination med att det ska utges utan en individuell behovsprövning,
medför att förslaget inte bedöms vara i linje med den rättspraxis när kommuner tillåtits att
gynna en grupp ekonomiskt framför en annan. För den här gruppen barn och unga är det
dessutom deras föräldrar som primärt är de som är försörjningsansvariga för dem.
Rimligtvis borde därför barnets behov av ett sådan här aktivitetskort bedömas utifrån
föräldrarnas ekonomi och betalningsförmåga för att det skall bedömas som sakligt och
opartiskt att gynna den här gruppen framför andra barn i samhället eller andra grupper, se
särskilt RÅ 2001 ref. 71.
Sammantaget bedömer stadsledningskontoret att förslaget således inte ryms inom den
allmänna kommunala kompetensen.

Erica Farberger

Eva Hessman

Förste stadsjurist

Stadsdirektör
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Kommunstyrelsen

Utdrag ur Protokoll
Sammanträdesdatum: 2021-12-15

Göteborgsförslag [9463] för beslut Sommaraktivitetskort till ungdomar
§ 1017, 1356/21
Beslut
Enligt beslutssatsen i yrkande från S, V och MP samt från D:
Göteborgsförslag (9463) bereds vidare och utredningen inleds med en juridisk bedömning
av om förslaget kan genomföras inom den kommunala kompetensen.

Handlingar
Göteborgsförslag nr 9463 den 9 november 2021.
Yrkande från S, V och MP den 10 december 2021.
Yrkande från D den 10 december 2021.
Yttrande från M, L, C och KD den 15 december 2021.

Yrkanden
Jessica Blixt (D) yrkar bifall till yrkande från D den 10 december 2021.
Karin Pleijel (MP) och tjänstgörande ersättaren Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) yrkar
bifall till yrkande från S, V och MP den 10 december 2021.
Axel Josefson (M) och Jörgen Fogelklou (SD) yrkar att Göteborgsförslag nr 9463 inte ska
beredas vidare.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen godkänner först ordförandens förslag att yrkandet från S, V och MP
samt yrkandet från D behandlas som ett yrkande då de har likalydande förslag till beslut.

Propositionsordning
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att beslutssatsen i yrkandet
från S, V och MP samt D bifallits.

Protokollsanteckning
Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från
den 15 december 2021.

Protokollsutdrag skickas till
Stadsledningskontoret
Göteborgsförslag nr 9463 - Förslagsställare
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Kommunstyrelsen

Dag för justering
2021-12-21

Vid protokollet
Sekreterare
Mathias Sköld

Ordförande
Axel Josefson

Justerande
Daniel Bernmar
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Stadsledningskontoret

Göteborgsförslaget
Utfärdat 2021-11-09
Diarienummer 1356/21

Handläggare
Hedwig Andrén
Telefon: 031-368 02 33
E-post: hedwig.andren@stadshuset.goteborg.se

Göteborgsförslag [9463] för beslut Sommaraktivitetskort till ungdomar
Ärendet
Göteborgsförslaget [ID=9463] har uppnått 200 röster och har legat ute i 90 dagar.
Förslaget med namnunderskrifter och eventuella kommentarer redovisas i bilagan.
Förslagsställarna vill att Göteborgs Stad ska ge ungdomar 13-19 år ett
sommaraktivitetskort som kan användas för att gå på aktiviteter såsom Liseberg,
laserdom, bio, badhus, bowling, ridning, paddel, escaperoom, trampolinpark och golf.
Tanken bakom förslaget är att alla ungdomar oavsett ekonomi ska ha möjligheten till en
aktiv fritid under sommarlovet då många idrottsorganisationer har sommaruppehåll.
Förslagsställarna önskar att alla ungdomar i Göteborg ska ha rätt till en rolig och
meningsfull fritid under sitt sommarlov.

Stadsledningskontorets övergripande bedömning
Om kommunstyrelsen beslutar att förslaget ska beredas vidare bedömer
stadsledningskontoret att utredningen behöver starta med en juridisk bedömning om
förslaget kan genomföras inom den kommunala kompetensen.

Jonas Kinnander

Eva Hessman

Direktör Ärende och utredning

Stadsdirektör

Bilaga
Göteborgsförslag [9463] för beslut - Sommaraktivitetskort till ungdomar
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