
Yrkande angående – Yrkande från D angående 
Idrottsstaden Göteborg 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Yrkandet avslås med hänvisning till att innehållet behöver hanteras enligt förfarandet för 
motioner och för att inte föregå de partigemensamma samtalen med representanter för 
föreningar, arrangemang och förbund i Göteborg. 
 

Yrkandet 
Elitidrott och breddidrott lever i symbios med varandra och mixen är nödvändig för ett levande idrotts- 
och föreningsliv i Göteborg. Elitidrotten bidrar till förebilder och inspirerar fler att börja träna, 
motionera och röra på sig. Samtidigt är en långsiktig elitsatsning beroende av tillväxt hos 
breddidrotten som är en plantskola för blivande elitidrottare. 

Vi ser därför positivt på intentionerna med Demokraternas yrkande. Dock är innehållet omfattande och 
har stor påverkan på idrotten i Göteborg. Ärendet borde därför har skickats in som en motion då det är 
angeläget att kommunfullmäktige får ta del av synpunkter från remissinstanser. 

I mars månad kommer dessutom representanter för de största partikonstellationerna samt ordföranden 
för Göteborg & Co att ha sitt första av flera gemensamma möten med representanter för föreningar, 
arrangemang och förbund i Göteborg. Vid dessa möten kommer bland annat samverkansformerna 
mellan idrotten och staden samt idrottsanläggningsfrågor att diskuteras, och att föregå dessa samtal 
skulle vara olyckligt. 

Med anledning av vad som uppges i yrkandet kan det konstateras att det redan i dag förs dialog med 
berörda idrottsförbund i samband med att investeringsplanen för idrottsanläggningar tas fram. I 
dagsläget pågår det även ett arbete för att skapa bättre förutsättningar för de ungdomar som väljer att 
elitsatsa inom sin idrott. Idrotts- och föreningsnämnden ska genom samverkan och partnerskap bidra 
till att förstärka stödet till en förbättrad idrottsmiljö tillsammans med Västra Götalands Idrottsförbund 
och Riksidrottsuniversitetet i Göteborg och andra lämpliga aktörer utifrån aspekter som rör fysisk och 
psykisk hälsa, studier och försörjning för unga elitidrottare. 
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Yrkande angående Idrottsstaden Göteborg 

 

 Förslag till beslut i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige: 

1. Kommunstyrelsen och idrott och föreningsnämnden ges i uppdrag att i samverkan med 

Stadshus AB och Göteborg & Co 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 verka för 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. 

4. Kommunstyrelsen och idrott och föreningsnämnden ges i uppdrag att i samverkan med 

Stadshus AB och Göteborg & Co 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 idrott- och föreningsnämnden ges i uppdrag att, i samverkan med 

Stadshus AB och Göteborg & Co, utreda alternativa förslag till att skapa ”en väg in” för 

idrottens kontakter med Göteborgs kommun. Alternativ ska prövas för ansvaret och 

samordningsrollen inom kommunen, med ett tillhörande forum/styrgrupp där idrotten är 

representerad. 
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Yrkandet 
 

Ett jämlikt Göteborg bygger på en bred, generell och jämlik tillgång till fritids- och föreningsliv. 

Idrotts- och föreningslivet är till glädje och nytta för många. Det har också en stor betydelse för 

att stärka folkhälsan och demokratin och för att uppnå ett jämlikt Göteborg. Vi vet att fysisk 

aktivitet har en stor positiv inverkan på människors hälsa och idrotten är den starkaste aktören för 

att få ungdomar fysiskt aktiva.  

Förutsättningarna för breddidrotten stärks av förutsättningarna för elitidrotten och tvärtom. 

Göteborgare ska ha goda möjligheter att utöva sin idrott oavsett om det handlar om att utöva 

breddidrott eller en elitsatsning.  En samordnad och hållbar elitidrottmiljö i Göteborg kan på ett 

mycket bra sätt bidra till stadens totala utveckling både vad gäller som evenemangsstad och 

genom att bidra till den regionala tillväxten. 

För att detta ska kunna uppnås krävs specifika insatser av staden. Grunden för arbetet är en väl 

genomarbetad och förankrad bredd- och elitidrottsstrategi så att stadens berörda aktörer arbetar 

mot samma mål i samverkan med idrottens aktörer. Förutom att arbeta för att staden ska ha 

välfungerande elitarenor är det också en förutsättning att staden är välförsedd vad gäller övriga 

anläggningar där klubbar kan utöva sin idrott. Det finns ett behov idag i staden att titta på 

alternativ till kommunalt ägda idrottsanläggningar.  

Föreningarna i Göteborg, även de med elitambitioner, behöver en tydlig motpart hos staden att 

kommunicera frågor med. Det ska gå smidigt för föreningar att kommunicera med staden så att 

de kan lägga sin kraft på sin egen verksamhet. Att skapa ”en väg in” till staden för föreningarna är 

viktigt. Även att stärka upp nätverket kring elitidrottare och elitsatsande lag i form av ett 

kompetenscenter skulle på att bra sätt vara en del i att utveckla Göteborg som en elitidrottsstad.   

Starka föreningar, på alla nivåer, ger fler unga människor fler möjligheter och verkar för ett mer 

jämlikt Göteborg. Vår stad ska vara i framkant båda vad gäller bredd- och elitidrott. Som idrottare 

ska du kunna ha möjlighet att utvecklas och få de bästa förutsättningar i Göteborg. 
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