
 

Göteborgs Stad kommunstyrelsen 1 (1) 
  

   

Yttrande angående – yrkande om att inrätta 
stödpaket till föreningslivet 
 

När föreningar har tvingats ställa in en del aktiviteter eller medlemmar väljer att avstå 
från att delta går det ut över aktivitetsstödet. För att föreningarna inte ska tvingas lägga 
ned eller drabbas allt för hårt av försämrad ekonomi har ett ordförandebeslut i idrotts- och 
föreningsnämnden fattats om att aktivitetsstödet för våren ska utgå ifrån förra vårens nivå. 
De föreningar som har fler aktiviteter i år kommer naturligtvis att få ersättning utifrån 
dessa aktiviteter i stället. Föreningar som har lån med kommunal borgen erbjuds också att 
slippa amortera i år och har möjlighet att förlänga borgen med ett år. Det är av stor 
betydelse för föreningar som äger och driver egna anläggningar. Dessutom har 
avbokningsavgiften för hallar och planer tagits bort. Det ligger i Idrotts- och 
föreningsnämndens ansvar att fortsatt bevaka utvecklingen och ta ställning till om 
ytterligare och förlängda sådana insatser behövs.  

På grund av pandemin gick idrotts- och föreningsförvaltningen och social 
resursförvaltning först in med dryga 5 miljoner kronor som föreningar och organisationer 
har kunnat söka för att ordna aktiviteter för barn, ungdomar och familjer. Därefter 
beslutade kommunstyrelsen, efter ett yrkande av Alliansen och Socialdemokraterna, att 
ytterligare 10 miljoner kronor skulle avsättas för att stötta civilsamhället att utöka 
lovaktiviteter för barn och unga – under såväl sommarlovet som höstlovet 2020. Stödet 
kunde även riktas till de föreningar som drabbats extra hårt av pandemin. Därutöver har 
vid två tillfällen en omfördelning av medel gjorts inom Idrotts- och föreningsnämnden på 
sammanlagt 6 miljoner kronor. Därtill tillkommer det redan beslutade statsbidraget som 
har fördelats ut i dagarna.  

Pandemin slår hårt mot hela samhället och kommer fortsatt ha en stor påverkan på 
föreningslivet i Göteborg. Ingen förening kommer vara opåverkad av krisen. Men för att 
underlätta för föreningarna och hålla föreningslivet levande kan det krävas fler politiska 
initiativ. Det är viktigt att ha en samlad bild av statsbidragen till idrotten, vilka föreningar 
som drabbats hårdast och vilka behov som finns. Den informationen finns inte 
sammanställd idag, när den finns så kan det bli aktuellt med ytterligare åtgärder. 
Inriktningen bör då vara att föreningar och verksamheter i första hand ska räddas från 
nedläggning. Därför väljer vi att idag avslå yrkandet, men kan återkomma i frågan i 
samband med behandlandet av årets andra uppföljning.    
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Yrkande angående – Yrkande från V och MP angående 
att inrätta ett stödpaket till föreningslivet 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Kommunstyrelsen hemställer till Idrotts- och föreningsnämnden att fortsatt 
betalar ut aktivitetsbidrag till demokratiska, icke etniska föreningar så att 
de inte blir ekonomiskt lidande på grund av minskat antal deltagare eller 
aktiviteter under 2020 kopplat till Coronapandemin.  

2. Kommunstyrelsen hemställer till Idrotts- och föreningsnämnden att 
förvaltningen ska göra oanmälda besök hos de föreningar som uppbär 
aktivitetsbidrag i syfte att säkerställa regelmässigt användande av 
bidraget. 

3. Kommunstyrelsen hemställer till Idrotts- och föreningsnämnden att de 
föreningar som uppbär aktivitetsbidrag avkrävs en tydlig redovisning 
gällande användandet av bidraget. 

4. Kommunstyrelsen beslutar att från resultatet avsätta 20 miljoner kronor 
kommuncentralt till förstärkt aktivitetsbidrag 

Yrkandet 
Vi Sverigedemokrater har alltid stöttat Idrotts- och föreningslivet som vi 
anser har en viktig och sammanhållande roll i samhället. Vi vill därför 
förstärka insatserna med ytterligare 20 miljoner utöver de av Idrotts- och 
föreningsnämnden redan avsatta 3 miljonerna. Detta aktivitetsbidrag kan 
efter ansökan kompensera demokratiska, icke etniska föreningar så att de 
inte blir ekonomiskt lidande på grund av minskat antal deltagare eller 
aktiviteter under 2020 kopplat till Coronapandemin. 
 
Bidraget ges främst till föreningar som: 

• gått miste om intäkter främst på grund av inställda cuper, turneringar och 
arrangemang. 

• drabbats av förlorade intäkter på grund av uteblivna anmälningsavgifter. 
• drabbats ekonomiskt av utebliven verksamhet/minskad aktivitetsnivå 

(aktivitetsbidrag). 
• fått kostnader trots att arrangemanget/aktiviteten blivit inställd på grund av 

restriktioner kopplade till coronaviruset. 
 

När aktivitetsbidrag inte kan beviljas eller inte står i relation till kostnaderna 
för den bidragsberättigade verksamheten kan särskilt verksamhetsbidrag 
sökas av verksamheter som på ett särskilt betydelsefullt sätt förbättrar 
möjligheten till en aktiv fritid för barn och unga i Göteborg.  
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Yrkande angående att inrätta ett stödpaket till 

föreningslivet   

Förslag till beslut  

I kommunstyrelsen:  

  

1. Kommunstyrelsen hemställer till Idrotts- och föreningsnämnden att fortsatt betala 

ut aktivitetsbidrag till föreningar så att de inte blir ekonomiskt lidande på grund  

av minskat antal deltagare eller aktiviteter under 2020 kopplat till 

Coronapandemin.  

2. Kommunstyrelsen beslutar att från resultatet avsätta 20 miljoner kronor 

kommuncentralt för att trygga bidragen till föreningarna i Göteborg.   

3. Kommunstyrelsen hemställer till berörda nämnder och bolag att avstå från att 

fakturera föreningar för lokal- eller planhyror under år 2020, eller tills annat 

beslut fattas.   

4. Kommunstyrelsen beslutar att från resultatet avsätta 20 miljoner kronor 

kommuncentralt för att kompensera nämnder och bolag för uteblivna 

hyresintäkter samt föreningar som hyr av privat hyresvärd.  

5. Kommunstyrelsen hemställer till Idrotts- och föreningsnämnden att kompensera 

hyreskostnaden även för föreningar som hyr lokaler eller planer av en privat 

hyresvärd.  

Yrkandet  
Göteborgs föreningar står inför en mycket stor utmaning tillsammans med det övriga samhället. 

Många föreningar ställer in sina verksamheter och flera föreningar vittnar om en stor frånvaro på 

aktiveter. Nyligen föreslog vi rödgrönrosa därför att avsätta 20 miljoner kronor för att säkerställa 

föreningarnas ekonomiska förutsättningar, nu ser vi dock att det inte räcker. Totalt har Göteborgs 

idrottsföreningar förlorat omkring 75 miljoner under krisen. Då regeringens krispaket på 500 miljoner 

till den svenska idrotten inte räcker för att täcka underskotten för samtliga föreningar är det av stor 

vikt att staden också gör insatser. Vi avser därför att avsätta 40 miljoner kronor i ett stödpaket till 

föreningslivet.  

 

Samhället är helt beroende av ett fungerande föreningsliv som ger meningsfull fritid åt 

barn och unga, äldre samt personer med normbrytande funktionalitet. Ett fungerande 

föreningsliv är en billig investering i folkhälsan och är viktigt för social sammanhållning. 

Därför krävs det tydliga besked för föreningarna att de inte kommer att drabbas 

ekonomiskt till följd av Coronapandemin utan får goda möjligheter att fortsätta verka i 

framtiden. De föreningar som har möjlighet till det behöver få förutsättningar till att ställa 

om till utomhusaktiviteter eller vidta andra åtgärder i enlighet med 

smittskyddsrekommendationerna under 2020.  

För att säkerställa föreningslivets behov och Idrotts- och föreningsnämndens eventuellt 

ökande kostnader eller minskade intäkter avsätts 20 miljoner kronor kommuncentralt.  
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Idrotts och föreningsnämnden uppmanas att särredovisa ökade nettokostnader och 

återrapportera dem löpande till kommunstyrelsen.  

Vidare vill vi rödgrönrosa säkerställa att kommunens plan- och lokalhyror inte drabbar 

föreningslivet i ett läge då intäkterna sviktar. Därför vill vi uppmana berörda nämnder och 

bolag att tillsvidare göra planer och lokaler kostnadsfria för föreningslivet. Likaså ska 

Idrotts- och föreningsnämnden kompensera föreningar som hyr lokaler av privata 

hyresvärdar.  
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