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Yttrande angående – 2.1.9 Revidering av 
idrotts- och föreningsnämndens reglemente 
och Göteborgs stads riktlinjer för uthyrning 
av lokaler till förenings- och kulturlivet  
Yttrandet 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 20 februari i år om principer för en långsiktigt hållbar 
hyressättning av lokaler för förenings- och kulturliv. I samband med detta gavs 
kommunstyrelsen även i uppdrag att uppdatera Policy och riktlinjer för uthyrning av 
Göteborgs Stads lokaler till förenings- och kulturlivet utifrån förmedlingsenhetens 
förändrade uppdrag. Uppdraget innebär att förmedlingsenheten numera är 
mellanhyresvärd för de lokaler som ingår i hyresmodellen samt att de även ska förmedla 
lokaler till kulturlivet. 

Processen med att implementera modellen är igång och Idrott- och föreningsnämnden har 
under september månad i år redovisat att vissa av stadens idrottsföreningar riskerar att 
drabbats på ett orimligt sätt av den nya hyresmodellen. Det är mycket svårt för en mindre 
förening att klara av en kraftig hyreshöjning utan att verksamheten påverkas på ett 
mycket negativt sätt. Det är viktigt att föreningar inte drabbas på ett orimligt sätt av de 
nya riktlinjerna för uthyrning av lokaler till förenings- och kulturlivet. 

Enligt förslaget till nytt reglemente för idrott- och föreningsnämnden ska nämnden 
ansvara för uppföljningen ändamålsenligheten av hyresmodellen. Vi vill särskilt lyfta 
fram vikten av en noggrann uppföljning av hur den nya hyresmodellen påverkar stadens 
föreningar. Staden ska underlätta och stödja föreningslivet så att det kan fortsätta att 
utvecklas.   
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Revidering av idrotts- och 
föreningsnämndens reglemente och 
Göteborgs stads riktlinjer för uthyrning av 
lokaler till förenings- och kulturlivet  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Kapitel 2 i reglemente för Göteborgs Stads idrotts- och föreningsnämnd, i enlighet 
med bilaga 4 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas.  

2. Göteborgs Stads riktlinjer för uthyrning av lokaler till förenings- och kulturlivet, i 
enlighet med bilaga 3 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas. 

3. Kommunfullmäktiges uppdrag 2020-02-20 § 14 punkt 4 till kommunstyrelsen, att 
uppdatera Policy och riktlinjer för uthyrning av Göteborgs Stads lokaler till 
föreningsverksamhet utifrån förmedlingsenhetens förändrade uppdrag, förklaras 
fullgjort. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-20 § 14 om principer för långsiktigt hållbar 
hyressättning av lokaler för förenings- och kulturliv. I samband med detta gavs 
kommunstyrelsen i uppdrag att uppdatera ”Policy och riktlinjer för uthyrning av 
Göteborgs Stads lokaler till förenings- och kulturlivet” utifrån förmedlingsenhetens 
förändrade uppdrag. Stadsledningskontoret har i detta ärende tagit fram ett förslag till en 
uppdaterad riktlinje som ersätter både befintlig policy och riktlinje. Den nya riktlinjen 
innehåller samma sakinnehåll som den tidigare policyn och riktlinjen men är anpassad 
efter den nya mallen för stadens styrdokument. Utöver detta har den nya riktlinjen 
kompletterats utifrån idrotts- och föreningsnämndens utökade uppdrag som blev en 
konsekvens av beslutet i kommunfullmäktige 2020-02-20 § 14. Till följd av idrotts- och 
föreningsnämndens utökade uppdrag föreslår stadsledningskontoret även en 
komplettering av nämndens reglemente.  

Reglementet behöver även kompletteras med en skrivning under stycket ”samverkan”, 
kapitel 2, § 9 som en följd av kommunfullmäktiges beslut 2020-05-14 § 5 att från 
1 januari 2021 inrätta fyra nya nämnder med ansvar för individ- och familjeomsorg, 
fritidsverksamhet och övrig socialtjänst. Föreliggande ärende omfattar lydelsen i 
reglementets kapitel 2. Ett förslag om vissa revideringar i reglementets kapitel 1 och 3 
hanteras i ett pågående ärende ”Justering av gemensamma och likalydande kapitel 1 och 3 
i reglementena för kommunstyrelsen och stadens nämnder”, dnr 1088/20. Om 
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kommunfullmäktige beslutar om förändringar i kapitel 1 och 3 uppdateras samtliga 
nämnders reglementen i dessa delar, så även idrotts och föreningsnämndens.  

Slutligen föreslås ett förtydligande i reglementet till följd av kommunfullmäktiges beslut 
2019-09-12, § 33 beträffande översyn av stadens modell för föreningsbidrag. I samband 
med det beslutet antogs en ny riktlinje för föreningsbidrag i vilken idrotts- och 
föreningsnämnden får ett utökat samordningsansvar för stadens alla föreningsbidrag. 
Bedömningen i det skedet var att denna utökning inte påkallade en justering av nämndens 
reglemente. Med anledning av att nämndstrukturen i staden förändras bedömer 
stadsledningskontoret nu att reglementet behöver inkludera även detta riktade uppdrag. 

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension 
Värderingen utifrån rubricerade dimensioner har stadsledningskontoret tidigare redovisat 
i de olika beslutsunderlag som överlämnats till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige inför ställningstagandet att genomföra förändringen av stadens 
nämndsorganisation. De budgetmässiga konsekvenserna har stadsledningskontoret 
redogjort för i underlaget ”Förutsättningar för Göteborgs Stads budget 2021 – 2023” och 
därtill gjorda kompletteringar. Frågan kring reglementet och riktlinjen som hanteras i 
detta ärende innebär en effektuering av redan fattade beslut och bedöms inte medföra 
ytterligare aspekter utifrån dessa dimensioner. 

Bilagor 
1. Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-02-20 § 14 

2. Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-09-12 § 33   

3. Förslag till Göteborgs Stads riktlinje för uthyrning av lokaler till förenings- 
och kulturlivet  

4. Förslag till reglemente för Göteborgs Stads idrotts- och föreningsnämnd 
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Ärendet  
Detta ärende är en återredovisning av kommunfullmäktiges uppdrag 2020-02-20 § 14 
punkt 4 om att uppdatera Policy och riktlinjer för uthyrning av Göteborgs Stads lokaler 
till föreningsverksamhet utifrån förmedlingsenhetens förändrade uppdrag. Ärendet 
innehåller därtill en komplettering av idrotts- och föreningsnämndens reglemente till följd 
av kommunfullmäktiges beslut 2020-05-14 § 5 om en ny nämndsorganisation vilket 
medför att uppdrag som tidigare har omhändertagits av stadsdelsnämnderna och social 
resursnämnd nu behöver omhändertas av andra nämnder, däribland idrotts- och 
föreningsnämnden. Slutligen föreslås ett förtydligande i reglementet till följd av 
kommunfullmäktiges beslut 2019-09-12 § 33 beträffande översyn av stadens modell för 
föreningsbidrag. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-20 § 14 om principer för långsiktigt hållbar 
hyressättning av lokaler för förenings- och kulturliv. I samband med detta gavs 
kommunstyrelsen i uppdrag att uppdatera Policy och riktlinjer för uthyrning av Göteborgs 
Stads lokaler till förenings- och kulturlivet utifrån förmedlingsenhetens förändrade 
uppdrag som innebär att de numer är mellanhyresvärd för de lokaler som ingår i 
hyresmodellen samt att de även ska förmedla lokaler till kulturlivet.  

Idag finns ett styrdokument som innehåller både Policy och riktlinje för uthyrning av 
Göteborgs Stads lokaler till föreningslivet samt förmedlingstjänstens uppdrag. Däremot 
framgår inte förmedlingstjänstens uppdrag utan detta beskrevs endast i brödtexten i 
tjänsteutlåtandet. I det framtagna förslaget har därför förmedlingstjänstens ursprungliga 
uppdrag infogats i styrdokumentet samt kompletterats med de båda tilläggen som 
beslutades 2020-02-20 § 14. Utöver denna revidering har dokumentet anpassats till den 
nu gällande strukturen för styrande dokument i Göteborgs Stad. Allt sakinnehåll från 
både den tidigare policyn och riktlinjen har nu infogats i förslaget till Göteborgs Stads 
riktlinje för uthyrning av lokaler till förenings- och kulturliv.  

Eftersom förmedlingstjänsten är ett uppdrag från kommunfullmäktige till idrotts- och 
föreningsnämnden som är att betrakta som bestående bedömer stadsledningskontoret att 
detta uppdrag lämpligtvis också gör avtryck i nämndens reglemente. I 
stadsledningskontorets förslag till reglemente för Idrotts- och föreningsnämnden har 
därför uppräkningen av nämndens verksamhetsområde och uppgifter i kap. 2 
kompletterats med en paragraf där detta ansvar nu framgår.  

Kommunfullmäktige beslutade 2020-05-14 § 5 att från 1 januari 2021 inrätta fyra nya 
nämnder med ansvar för individ- och familjeomsorg, fritidsverksamhet och övrig 
socialtjänst enligt den inriktning som framgick av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 
Inriktningen innebär att de fyra regionala socialnämnderna får ett lokalt 
samordningsansvar för ett antal kommungemensamma frågor inom respektive 
stadsområde: trygghetsarbete, folkhälsoarbete, sociala erfarenheter i samhällsplaneringen 
samt samverkan med civilsamhället. Den föreslagna skrivningen under samverkan i 
kapitel 2, § 9 syftar till att tydliggöra att idrotts- och föreningsnämnden behöver vara en 
aktiv part när det gäller insatser inom dessa områden och skapa förutsättningar inom sin 
organisation för samverkan kring dessa frågor inom respektive stadsområde. Motsvarande 
skrivning föreslås även i flera andra nämndreglementen, såväl nya som befintliga. 
Skrivningen innebär ingen större förändring för nämnden eftersom en liknande skrivning 
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redan finns i deras reglemente men den blir enligt förslaget likalydande med andra 
nämnders reglementen.  

Föreliggande ärende omfattar lydelsen i reglementets kapitel 2. I bilaga 4 till detta 
tjänsteutlåtande ingår kapitel 1 och 3 för att nämndens reglemente ska kunna läsas i sin 
helhet. Ett förslag om vissa revideringar i dessa kapitel hanteras i ett pågående ärende, 
dnr 1088/20 justering av gemensamma och likalydande kapitel 1 och 3 i reglementena för 
kommunstyrelsen och stadens nämnder. Ärendet är överlämnat för behandling i 
kommunstyrelsen vid sammanträdet 2020-09-16. Om kommunfullmäktige därefter 
beslutar om förändringar i kapitel 1 och 3 uppdateras samtliga nämnders reglementen i 
dessa delar, så även idrotts-och föreningsnämndens. 

Slutligen föreslås ett förtydligande i reglementet till följd av kommunfullmäktiges beslut 
2019-09-12, § 33 beträffande översyn av stadens modell för föreningsbidrag. I samband 
med det beslutet antogs en ny riktlinje för föreningsbidrag i vilken idrotts- och 
föreningsnämnden får ett utökat samordningsansvar för stadens alla föreningsbidrag. 
Bedömningen i det skedet var att denna utökning inte påkallade en justering av nämndens 
reglemente. Med anledning av att nämndstrukturen i staden förändras bedömer 
stadsledningskontoret nu att reglementet behöver inkludera även detta riktade uppdrag. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Enligt uppdrag från kommunfullmäktige har stadsledningskontoret återkommit med en 
reviderad riktlinje för uthyrning av Göteborgs Stads lokaler till föreningsverksamhet. 
Stadsledningskontoret bedömer att det utöver revideringen av riktlinjen även är lämpligt 
att skriva in ansvaret i nämndens reglemente varpå förslag om detta även hanteras i detta 
ärende.  

Efter det att den tidigare Policy och riktlinje för uthyrning av Göteborgs Stads lokaler till 
föreningsverksamhet antogs har Göteborgs Stads riktlinje för föreningsbidrag till 
civilsamhället reviderats. I den senare formuleras de krav som staden ställer på föreningar 
för att de ska vara berättigade till föreningsbidrag. Även om den exakta ordalydelsen inte 
är densamma i de båda styrdokumenten så harmoniserar de grundläggande kriterierna i de 
båda dokumenten alltjämt. Stadsledningskontoret bedömer att detaljeringsgraden är något 
högre i riktlinjen för föreningsbidrag till civilsamhället. Denna nyansskillnad har dock 
inte föranlett någon revidering av sakinnehållet i förslaget till Göteborgs stads riktlinjer 
för uthyrning av lokaler till förenings- och kulturlivet.  

Den föreslagna skrivningen under samverkan i kapitel 2 § 9 syftar till att tydliggöra att 
idrotts- och föreningsnämnden behöver vara en aktiv part när det gäller insatser inom 
dessa områden och skapa förutsättningar inom sin organisation för samverkan kring dessa 
frågor inom respektive stadsområde. Motsvarande skrivning föreslås även i flera andra 
nämndreglementen, såväl nya som befintliga.  

Med förslagen till nytt reglemente samt ny riktlinje bedömer stadsledningskontoret att 
kommunfullmäktiges uppdrag 2020-02-20 § 14 punkt 4 kan förklaras fullgjort.  

Stadsledningskontorets förslag till ett reviderat andra kapitel i idrotts- och 
föreningsnämndens reglemente framgår i sin helhet av bilaga 4.  Förslag på tillägg och 
nya formuleringar i förhållande till nuvarande reglemente sammanfattas i tabellen nedan.  
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Nuvarande formulering i idrotts- och 
föreningsnämndens reglemente 

Förslag på tillägg och nya formuleringar i 
idrotts- och föreningsnämndens 
reglemente 

Kap 2 § 3 Nämnden beslutar om 
föreningsbidrag till föreningslivet, om det 
inte åligger annan nämnd.  

Kap 2 § 3 Nämnden beslutar om 
föreningsbidrag till föreningslivet, om det 
inte åligger annan nämnd. Nämnden har 
även ett samordningsansvar för stadens 
arbete med föreningsbidrag. 

 Kap 2 § 8 Nämnden ansvarar för 
förmedling av hyresmodellens lokaler till 
förenings- och kulturlivet och agerar 
mellanhyresvärd för dessa lokaler. 
Nämnden ansvarar därtill för 
uppföljningen av hyresmodellens 
ändamålsenlighet.   

Kap 2 § 8 Utifrån det kommunala 
ändamålet ska nämnden aktivt bidra i den 
strategiska stadsplaneringen i staden 
tillsammans med andra nämnder, 
styrelser, samhällsorgan och enskilda. 

Kap 2 § 9 Nämnden ska utifrån sitt 
verksamhetsansvar aktivt bidra i den 
strategiska stadsplaneringen och vara 
en aktiv part när det gäller insatser 
inom kommungemensamma frågor 
som trygghetsarbete, folkhälsoarbete, 
sociala erfarenheter i 
samhällsplaneringen samt samverkan 
med civilsamhället. Nämnden ska i 
sin organisation skapa förutsättningar 
för samverkan på stadsområdesnivå 
med andra verksamheter i staden.  

  
 

 

 

 

Jonas Kinnander 

Direktör Ärende och utredning 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Principer för långsiktigt hållbar hyressättning 
av lokaler för förenings- och kulturliv  
§ 14, 1281/16 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

1. Principer för hyressättning av lokaler som hyrs av kommunen, hyressättning vid 
omfattande ny- eller ombyggnad av fastigheter för kommunal verksamhet samt 
hyressättning av koncepthus i enlighet med vad som framgår av 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas.  

2. Hyresmodell för förenings- och kulturlivet i enlighet med vad som framgår av 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas.  

3. Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att vara mellanhyresvärd för lokalerna 
som ingår i hyresmodellen för förenings- och kulturlivet.  

4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att uppdatera ”Policy och riktlinjer för uthyrning av 
Göteborgs Stads lokaler till föreningsverksamhet” utifrån förmedlingsenhetens 
förändrade uppdrag.  

5. Kommunfullmäktiges uppdrag 2014-06-05 § 10 p 4b till Higab AB som avser 
långsiktig hållbar hyressättning förklaras fullgjort.  

6. Uppdraget att utreda möjligheten att skapa en kommunal likabehandlingsprincip 
gentemot föreningslivet och kulturverksamheter förklaras fullgjort.  

7. Kommunfullmäktiges uppdrag till Higab AB 2017-01-26, § 14 förklaras fullgjort.  

Handling 
2020 nr 22. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 
Idrotts- och föreningsnämnden 
Higab AB 
Fastighetsnämnden 

 

Dag för justering 
2020-03-02 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2020-02-20 



 

 

Kommunfullmäktige 
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Vid protokollet 

 

Sekreterare 
Lina Isaksson 

 

 

Ordförande 
Anneli Rhedin 

 

 

Justerande 
Pär Gustafsson 

 

Justerande 
Håkan Eriksson 
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Översyn av stadens modell för 
föreningsbidrag  
§ 33, 0704/17 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

1. Göteborgs Stads reviderade riktlinjer för föreningsbidrag till civilsamhället i enlighet 
med bilaga 7 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande antas med följande ändring i 
grundläggande kriterier:  

Under rubriken ”Föreningen kan inte beviljas bidrag för verksamhet/aktivitet som” 
stryks punkterna:  

• Innehåller partipolitiska eller religiösa inslag.  
• Har en uppmuntrande attityd till alkohol, tobak eller andra droger.  

och ersätts med följande:  

Består av partipolitiskt eller religiöst arbete eller uppmuntrar till bruk av alkohol, 
tobak eller andra droger.  

Under rubriken ”Föreningen kan inte beviljas bidrag om den eller någon av dess 
företrädare, i verksamheten” ersätts texten med följande:  

Föreningen kan inte beviljas bidrag om den eller någon av dess företrädare, i 
verksamheten  

1. utövar våld, tvång eller hot eller på annat otillbörligt sätt kränker den enskildes 
grundläggande fri- och rättigheter,  

2. diskriminerar eller på annat sätt bryter mot principen om alla människors lika 
värde,  

3. rättfärdigar, främjar eller uppmanar till sådana ageranden som anges i 1 eller 2, 
eller  

4. motarbetar det demokratiska styrelseskicket.  
5. uppmuntrar till bruk av alkohol, tobak eller andra droger.  

 
2. Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att samordna stadens arbete med 

föreningsbidrag i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.  
3. Översynen av stadens modell för föreningsbidrag, i enlighet med kommunstyrelsens 

beslut 2017-03-01 § 144, förklaras fullgjort.  

Handling 
2019 nr 152. 

Kommunfullmäktige 
 

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2019-09-12 



 

 

Kommunfullmäktige 
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Yrkanden 
Abdullahi Mohammed (MP), Mattias Tykesson (M) och Martin Kurzwelly (KD) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till förslaget från SD i kommunstyrelsen. 

Aslan Akbas (S) och Jessica Blixt (D) yrkar bifall till förslaget från S i kommunstyrelsen 
och tilläggsyrkandet från D i kommunstyrelsen. 

 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att kommunstyrelsens förslag 
bifallits. Omröstning begärs. 

Ordföranden antecknar kommunstyrelsens förslag som Ja-proposition i huvudvoteringen. 
Återstående yrkanden ställs under proposition. Ordföranden finner att yrkandet från Aslan 
Akbas och Jessica Blixt om bifall till yrkandet från S i kommunstyrelsen antagits som 
motförslag i huvudvoteringen. Omröstning begärs. 

Omröstning – antagande av motförslag. 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Aslan Akbas och Jessica Blixt yrkande. 
Nej för bifall till Jörgen Fogelklous yrkande.” 

Omröstningen utfaller med 31 Ja mot 7 Nej. 43 ledamöter avstår från att rösta. Hur var 
och en röstar framgår av bilaga 13. 

Omröstning – huvudvotering 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till kommunstyrelsens förslag. Nej för bifall 
till Aslan Akbas och Jessica Blixt yrkande”. 

Omröstningen utfaller med 43 Ja mot 31 Nej. Sju ledamöter avstår från att rösta. Hur var 
och en röstar framgår av bilaga 14. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer slutligen propositioner på bifall respektive avslag på tilläggsyrkandet 
från Aslan Akbas och Jessica Blixt och finner att det avslagits. 

Reservation 
Krista Femrell (SD), Jörgen Fogelklou (SD), Christer Hätting (SD), Agneta Kjaerbeck 
(SD), Yvonne Stafrén (SD), Pernilla Taxén Börjesson (SD) och Björn Tidland (SD) 
reserverar sig mot beslutet. 



 

 

Kommunfullmäktige 
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Protokollsutdrag skickas till 
Samtliga stadsdelsnämnder 
Kulturnämnden 
Social resursnämnd 
Idrotts- och föreningsnämnden 
Styrande dokument 

 

 

 

Dag för justering 
2019-09-25 

 

Vid protokollet 

 

  

Sekreterare 
Christina Hofmann 

 

 

Ordförande 
Pär Gustafsson 

 

 

Justerande 
Helene Odenjung 

 

Justerande 
Martin Nilsson 

 



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  
  

 

 

 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokollsutdrag 4 (11) 
   
   

BILAGA 13 
Ärende: 42:1 

Ärendemening: Översyn av stadens modell för föreningsbidrag 

 

Ja: 31 Nej: 7 Avstår: 43 Frånvarande: 0 

 

Ledamot Parti Plats Funktion Resultat 

Aslan  Akbas S 61 Ledamot Ja 

Karin  Alfredsson D 68 Ersättare Ja 

Bo  Anderssen L 33 Ersättare Avstår 

Bettan  Andersson V 8 Ledamot Avstår 

Ingrid  Andreae S 62 Ledamot Ja 

Mats  Arnsmar S 64 Ersättare Ja 

Jonas  Attenius S 57 Ledamot Ja 

Kristina  Bergman Alme L 16 Ledamot Avstår 

Torkel  Bergström D 66 Ersättare Ja 

Daniel  Bernmar V 10 Ledamot Avstår 

Jessica  Blixt D 54 Ledamot Ja 

Ulf  Boström D 48 Ledamot Ja 

Jenny  Broman V 9 Ledamot Avstår 

Ulf  Carlsson MP 4 Ersättare Avstår 

Peter Danielsson D 65 Ledamot Ja 

Johanna  Eliasson V 20 Ledamot Avstår 

Håkan  Eriksson V 3 2:e v Ordf Avstår 
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Eva  Flyborg L 32 Ledamot Avstår 

Ann Catrine  Fogelgren L 17 Ledamot Avstår 

Jörgen  Fogelklou SD 73 Ledamot Nej 

Pär  Gustafsson L 2 1:e v Ordf Avstår 

Sofie  Gyllenwaldt M 27 Ledamot Avstår 

Naod  Habtemichael C 30 Ledamot Avstår 

Anna Karin  Hammarstrand D 51 Ledamot Ja 

Robert  Hammarstrand S 56 Ersättare Ja 

Åsa  Hartzell M 1 Ersättare Avstår 

Shadiye  Heydari S 77 Ledamot Ja 

Christer  Holmgren M 13 Ledamot Avstår 

Saida  Hussein S 63 Ersättare Ja 

Christer  Hätting SD 76 Ledamot Nej 

Gertrud  Ingelman V 22 Ledamot Avstår 

Emmali  Jansson MP 38 Ledamot Avstår 

Axel  Josefson M 5 Ledamot Avstår 

Urban  Junevik V 23 Ersättare Avstår 

Magnus  Kindmark S 46 Ersättare Ja 

Agneta  Kjaerbeck SD 75 Ledamot Nej 

Jörgen  Knudtzon KD 35 Ledamot Avstår 

Martin Kurzwelly KD 36 Ersättare Avstår 

Lena  Landén Ohlsson S 79 Ledamot Ja 

Susanne  Ligander Sillberg S 80 Ledamot Ja 
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Karin  Lindberg D 69 Ledamot Ja 

Birgitta  Lindgren Karlsson D 52 Ersättare Ja 

Hampus  Magnusson M 6 Ledamot Avstår 

Nina  Miskovsky M 7 Ledamot Avstår 

Ali  Moeeni  S 60 Ledamot Ja 

Abdullahi  Mohamed MP 39 Ledamot Avstår 

Henrik Munck D 53 Ledamot Ja 

Sabina  Music C 29 Ledamot Avstår 

Martin  Nilsson MP 41 Ledamot Avstår 

Erik  Norén V 24 Ledamot Avstår 

Kristina Norén Lallo KD 34 Ersättare Avstår 

Helene  Odenjung L 18 Ledamot Avstår 

Toni  Orsulic M 11 Ledamot Avstår 

Bosse  Parbring MP 40 Ledamot Avstår 

Anna Sara  Perslow C 31 Ersättare Avstår 

Karin  Pleijel MP 37 Ledamot Avstår 

Rasmus  Ragnarsson SD 71 Ersättare Nej 

Jonas  Ransgård M 15 Ledamot Avstår 

Mariette  Risberg D 50 Ledamot Ja 

Amalia  Rud Pedersén S 81 Ledamot Ja 

Reger  Shafik S 78 Ledamot Ja 

Iréne  Sjöberg-Lundin D 47 Ledamot Ja 

Yvonne  Stafrén SD 74 Ledamot Nej 



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  
  

 

 

 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokollsutdrag 7 (11) 
   
   

Anders  Sundberg M 12 Ledamot Avstår 

Anders Svensson M 26 Ledamot Avstår 

Stina  Svensson FI 42 Ledamot Avstår 

Pernilla  Taxén Börjesson SD 70 Ledamot Nej 

Kristina  Tharing M 14 Ledamot Avstår 

Björn  Tidland SD 72 Ledamot Nej 

Viktoria  Tryggvadottir Rolka S 58 Ledamot Ja 

Mattias  Tykesson M 28 Ledamot Avstår 

Frida  Tånghag V 25 Ledamot Avstår 

Masoud Vatankhah FI 43 Ersättare Avstår 

Mariya  Voyvodova S 59 Ledamot Ja 

Mikael  Wallgren V 21 Ledamot Avstår 

Martin  Wannholt D 55 Ledamot Ja 

Camilla  Widman S 45 Ledamot Ja 

Roshan  Yigit S 44 Ledamot Ja 

Johan  Zandin V 19 Ledamot Avstår 

Veronica  Öjeskär D 49 Ledamot Ja 

Per Anders  Örtendahl D 67 Ersättare Ja 
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BILAGA 14 
Ärendenr: 42:2 

Ärendemening: Översyn av stadens modell för föreningsbidrag 

 

Ja: 43 Nej: 31 Avstår: 7 Frånvarande: 0 

 

Ledamot Parti Plats Funktion Resultat 

Aslan  Akbas S 61 Ledamot Nej 

Karin  Alfredsson D 68 Ersättare Nej 

Bo  Anderssen L 33 Ersättare Ja 

Bettan  Andersson V 8 Ledamot Ja 

Ingrid  Andreae S 62 Ledamot Nej 

Mats  Arnsmar S 64 Ersättare Nej 

Jonas  Attenius S 57 Ledamot Nej 

Kristina  Bergman Alme L 16 Ledamot Ja 

Torkel  Bergström D 66 Ersättare Nej 

Daniel  Bernmar V 10 Ledamot Ja 

Jessica  Blixt D 54 Ledamot Nej 

Ulf  Boström D 48 Ledamot Nej 

Jenny  Broman V 9 Ledamot Ja 

Ulf  Carlsson MP 4 Ersättare Ja 

Peter Danielsson D 65 Ledamot Nej 
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Johanna  Eliasson V 20 Ledamot Ja 

Håkan  Eriksson V 3 2:e v Ordf Ja 

Eva  Flyborg L 32 Ledamot Ja 

Ann Catrine  Fogelgren L 17 Ledamot Ja 

Jörgen  Fogelklou SD 73 Ledamot Avstår 

Pär  Gustafsson L 2 1:e v Ordf Ja 

Sofie  Gyllenwaldt M 27 Ledamot Ja 

Naod  Habtemichael C 30 Ledamot Ja 

Anna Karin  Hammarstrand D 51 Ledamot Nej 

Robert  Hammarstrand S 56 Ersättare Nej 

Åsa  Hartzell M 1 Ersättare Ja 

Shadiye  Heydari S 77 Ledamot Nej 

Christer  Holmgren M 13 Ledamot Ja 

Saida  Hussein S 63 Ersättare Nej 

Christer  Hätting SD 76 Ledamot Avstår 

Gertrud  Ingelman V 22 Ledamot Ja 

Emmali  Jansson MP 38 Ledamot Ja 

Axel  Josefson M 5 Ledamot Ja 

Urban  Junevik V 23 Ersättare Ja 

Magnus  Kindmark S 46 Ersättare Nej 

Agneta  Kjaerbeck SD 75 Ledamot Avstår 

Jörgen  Knudtzon KD 35 Ledamot Ja 

Martin Kurzwelly KD 36 Ersättare Ja 
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Lena  Landén Ohlsson S 79 Ledamot Nej 

Susanne  Ligander Sillberg S 80 Ledamot Nej 

Karin  Lindberg D 69 Ledamot Nej 

Birgitta  Lindgren Karlsson D 52 Ersättare Nej 

Hampus  Magnusson M 6 Ledamot Ja 

Nina  Miskovsky M 7 Ledamot Ja 

Ali  Moeeni  S 60 Ledamot Nej 

Abdullahi  Mohamed MP 39 Ledamot Ja 

Henrik Munck D 53 Ledamot Nej 

Sabina  Music C 29 Ledamot Ja 

Martin  Nilsson MP 41 Ledamot Ja 

Erik  Norén V 24 Ledamot Ja 

Kristina Norén Lallo KD 34 Ersättare Ja 

Helene  Odenjung L 18 Ledamot Ja 

Toni  Orsulic M 11 Ledamot Ja 

Bosse  Parbring MP 40 Ledamot Ja 

Anna Sara  Perslow C 31 Ersättare Ja 

Karin  Pleijel MP 37 Ledamot Ja 

Rasmus  Ragnarsson SD 71 Ersättare Avstår 

Jonas  Ransgård M 15 Ledamot Ja 

Mariette  Risberg D 50 Ledamot Nej 

Amalia  Rud Pedersén S 81 Ledamot Nej 

Reger  Shafik S 78 Ledamot Nej 
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Iréne  Sjöberg-Lundin D 47 Ledamot Nej 

Yvonne  Stafrén SD 74 Ledamot Avstår 

Anders  Sundberg M 12 Ledamot Ja 

Anders Svensson M 26 Ledamot Ja 

Stina  Svensson FI 42 Ledamot Ja 

Pernilla  Taxén Börjesson SD 70 Ledamot Avstår 

Kristina  Tharing M 14 Ledamot Ja 

Björn  Tidland SD 72 Ledamot Avstår 

Viktoria  Tryggvadottir Rolka S 58 Ledamot Nej 

Mattias  Tykesson M 28 Ledamot Ja 

Frida  Tånghag V 25 Ledamot Ja 

Masoud Vatankhah FI 43 Ersättare Ja 

Mariya  Voyvodova S 59 Ledamot Nej 

Mikael  Wallgren V 21 Ledamot Ja 

Martin  Wannholt D 55 Ledamot Nej 

Camilla  Widman S 45 Ledamot Nej 

Roshan  Yigit S 44 Ledamot Nej 

Johan  Zandin V 19 Ledamot Ja 

Veronica  Öjeskär D 49 Ledamot Nej 

Per Anders  Örtendahl D 67 Ersättare Nej 

 



 

Göteborgs Stads riktlinje för 
uthyrning av lokaler till 
förenings- och kulturlivet 
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Göteborgs Stads styrsystem 
Utgångspunkterna för styrningen 
av Göteborgs Stad är lagar och 
författningar, den politiska viljan 
och stadens invånare, brukare och 
kunder. För att förverkliga 
utgångspunkterna behövs 
förutsättningar av olika slag. 
Stadens politiker har möjlighet att 
genom styrande dokument beskriva 
hur de vill realisera den politiska 
viljan. Inom Göteborgs Stad gäller 
de styrande dokument som antas av 
kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen. Därutöver 
fastställer nämnder och 
bolagsstyrelser egna styrande 
dokument för sin egen verksamhet. 
Kommunfullmäktiges budget är det 
övergripande och överordnade 
styrande dokumentet för Göteborgs 
Stads nämnder och bolagsstyrelser. 
 

Om Göteborgs Stads styrande dokument 
Göteborgs Stads styrande dokument är våra förutsättningar för att vi ska göra rätt saker på 
rätt sätt. De anger vad nämnder/styrelser och förvaltningar/bolag ska göra, vem som ska 
göra det och hur det ska göras. Styrande dokument är samlingsbegreppet för dessa 
dokument. 

Stadens grundläggande principer såsom demokratisk grundsyn, principer om mänskliga 
rättigheter och icke-diskriminering omsätts i praktisk verksamhet genom att de integreras 
i stadens ordinarie beslutsprocesser. Beredning av och beslut om styrande dokument har 
en stor betydelse för förverkligandet av dessa principer i stadens verksamheter. 

De styrande dokumenten ska göra det tydligt både för organisationen och för invånare, 
brukare, kunder, leverantörer, samarbetspartners och andra intressenter vad som förväntas 
av förvaltningar och bolag. De styrande dokumenten ligger till grund för att utkräva 
ansvar när vi inte arbetar i enlighet med vad som är beslutat. 
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Inledning 
Syftet med denna riktlinje 
 Riktlinjerna är framtagna för att säkerhetsställa att den verksamhet som bedrivs i 
stadens lokaler ligger i linje med de värderingar staden står för. Det är också 
angeläget att staden har ett enhetligt förhållningssätt gentemot dem som hyr 
lokaler och att lokalerna används på ett så effektivt sätt som möjligt. 

Vem omfattas av riktlinjen 
Denna riktlinje gäller tillsvidare för samtliga nämnder och styrelser i Göteborgs 
Stad vid uthyrning av lokaler.  

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-01-26 om ”Policy och riktlinjer samt 
förmedlingstjänst avseende lokalförhyrningar till föreningslivet” (Dnr 1221/13). 
Kommunfullmäktige beslutade därefter 2020-02-20 om ”Principer för långsiktigt 
hållbar hyressättning av lokaler till förenings- och kulturliv” (Dnr 1281/16). I 
samband med det senare beslutet beslutades det även om en förändring av 
förmedlingstjänstens uppdrag varpå policyn och riktlinjen behövde revideras. Den 
tidigare policyn och riktlinjen ersätts härmed av endast en riktlinje men med 
samma sakinnehåll som de tidigare dokumenten.   

Koppling till andra styrande dokument 
I ”Göteborgs Stads riktlinje för föreningsbidrag till civilsamhället” (Dnr 0704/17) 
definieras föreningar och de grundläggande kraven de behöver uppfylla för 
föreningsbidrag. Kulturnämndens riktlinjer för kulturstöd till det fria kulturlivet 
(KN Dnr 0410/17) klargör kulturnämndens förhållningssätt och prioriteringar 
avseende fördelning av kulturstöd till det fria kulturlivet.  
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Riktlinje 
 

Hyresgästen 
För att få möjlighet att hyra lokaler av Göteborgs stad måste verksamheten 
uppfylla vissa kriterier. Detta för att säkerställa att hyresgästen delar de 
grundläggande värderingar som staden står för. 

• Verksamheten ska främja folkhälsan, kulturlivet eller verksamhet med social 
eller socioekonomisk inriktning. Prioriterat för uthyrning av stadens lokaler ska 
vara verksamhet som drivs av föreningar och grupper som riktar sig direkt till 
barn/ungdomar, funktionsnedsatta och äldre göteborgare. 
 
• De som hyr Göteborgs Stads lokaler ska utgå från grundläggande krav om alla 
människors lika värde och rättigheter. Här åsyftas FN:s allmänna förklaring om 
mänskliga rättigheter. 
 
• Föreningar och grupper som hyr lokaler ska fungera enligt vedertagna 
demokratiska principer. 
 
• De som hyr lokaler ska följa rådande lagstiftning. 
 
• Uthyrning får inte ske till organisationer, arrangemang eller aktiviteter som 
bedöms kunna ge en positiv hållning till bland annat våld, rasism, 
alkoholmissbruk eller missbruk av narkotika. 
 
• Uthyrning och val av hyresgäster ska ske på ett sätt som är förenligt med 
ordning och säkerhet och inte riskerar att skada människor eller den upplåtna 
byggnaden/lokalen. 

Hyresvärden 
• Uthyrningen av stadens lokaler ska vara ändamålsenlig, transparent och 
kostnadseffektiv och ske i enlighet med objektivitets- och 
likabehandlingsprincipen. 
 
• Hyresvärd ansvarar för uppsikten att riktlinjen efterlevs. 
 
• Hyresvärd råder över vem som får hyra den aktuella lokalen. 
 
• Verksamhetens lämplighet för den aktuella lokalen ska beaktas vid uthyrning. 
 
• Lokaler som är lämpliga för uthyrning till föreningslivet och i riktlinjen likställd 
verksamhet ska registreras i stadens gemensamma IT-stöd för föreningslokaler. 
 
• Vilka lokaler som bedöms som lämpliga för uthyrning till förenings- och 
kulturliv bestäms av hyresvärden. 
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• Hyresvärd råder över prissättningen av de lokaler som hyrs ut. 
Idrottsanläggningar och sporthallar följer den prissättning som beslutas av Idrotts- 
och föreningsnämnden. Prissättningen regleras årsvis av nämnden. 
 
• Fastighetsägaren ansvarar för att alla enkelt avhjälpta hinder i lokalen, ur ett 
tillgänglighetsperspektiv, åtgärdas enligt Boverkets bestämmelser. 
 
• Avtal, eller godkännande av villkor vid uthyrning, som redogör för 
ansvarsfördelning mellan hyresgäst och hyresvärd ska alltid upprättas. 

 

Förmedlingstjänsten 
Förmedlingstjänsten inrättades efter ett beslut i kommunfullmäktige 2017-01-26 
(Dnr 1221/13) och är placerad på Idrotts- och föreningsnämnden. 
Förmedlingstjänstens huvudsakliga uppgift är att förmedla och hyra ut lokaler till 
föreningar som uppfyller ”Göteborgs Stads riktlinje för föreningsbidrag till 
civilsamhället” samt kulturutövare som uppfyller ”Kulturnämndens riktlinjer för 
kulturstöd till det fria kulturlivet”.  
 
 Förmedlingstjänsten ska vidare; 
 
• Arbeta samordnande med bolag och förvaltningar som har lokaler att hyra ut. 
 
• Samarbeta med förvaltningar som stödjer föreningarna. 
 
• Vara ett stöd till föreningarna och hyresvärd i lokalfrågor och agera 
mellanhyresvärd för de lokaler som ingår i stadens hyresmodell för lokaler till 
förenings- och kulturlivet 
 
• Vara behjälplig i prissättningen av lokalhyran tillsammans med hyresvärd och 
stadens lokalsekretariat. 
 
• Följa upp lokaleffektivitet/nyttjandegrad  
 
• Ansvara för den övergripande uppföljningen och uppsikten av föreningslokaler. 
 
• Vid behov administrera ”kö” till lokaler där efterfrågan är större än tillgången 
av lokaler. 
 
• Bistå hyresvärdar och förvaltningar i bedömningar om föreningen uppfyller 
kraven i riktlinjen. 
 
• Följa upp stadens lokalutbud till föreningar samt hyresmodellens 
ändamålsenlighet 
 
• Administrera gemensamt IT-stöd för långtidsuthyrda lokaler. 



Reglemente för Göteborgs  Stads idrotts- 
och föreningsnämnd 
Kapitel 1 - Inledande bestämmelser 
Innehållet i detta kapitel gäller för samtliga nämnder och för kommunstyrelsen. 

 
§ 1 Detta reglemente träder i kraft den 2020-04-16. 

§ 2 Genom detta reglemente har kommunfullmäktige utfärdat föreskrift om nämndens 
verksamhet och arbetsformer. Nämnden ska fullgöra de uppgifter som framgår av 
detta reglemente samt i övrigt de uppgifter som tillagts nämnden genom särskilda 
beslut i kommunfullmäktige. 

§ 3 Nämnden ska fullgöra sina uppgifter med fokus på kvalitet för dem verksamheten 
riktar sig till och effektiva arbetsformer för att utföra uppdragen. Till detta hör att 
aktivt följa och agera på förändring och utveckling kopplat till ansvarsområdet, i 
syfte att förbättra verksamhet och arbetsformer. 

§ 4 Nämnden ska inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande innan beslut fattas i 
verksamhet som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för 
kommunen. 

§ 5 Nämnden ska utföra sitt uppdrag utifrån demokratisk grundsyn, principer om 
mänskliga rättigheter och mot diskriminering. 
Kommunens medlemmar ska behandlas lika om det inte finns sakliga skäl för något 
annat. Oavsett förutsättningar, bakgrund och var i kommunen man bor, ska 
människor bli värdigt bemötta och få en god och likvärdig service. 

§ 6 Nämnden ska skapa förutsättningar för demokratisk delaktighet och inflytande i 
nämndens verksamhet för kommunens invånare och andra grupper som verksam- 
heten riktar sig till. 

§ 7 Effekten av nämndens arbete ska bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle. En 
hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Hållbar 
utveckling består av tre dimensioner som samspelar och stödjer varandra; social 
hållbarhet, ekologiska hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. 

§ 8 Nämnden ska vid beslut och utövande av uppdrag värna ett hela-staden-perspektiv. 
Nämnden har ansvar för att samråda med och aktivt söka samverkan med andra 
nämnder och styrelser när de egna besluten och det egna agerandet påverkar andra 
eller när det är nödvändigt för att uppnå helhetssyn i genomförandet av 
kommunfullmäktiges visioner och mål. 



Kapitel 2 - Specifikt för nämnden 
 

Det kommunala ändamålet 
§ 1 Nämndens ska, i huvudsak för stadens innevånare, genom sin verksamhet skapa 

goda förutsättningar för att: 
 

- kunna idrotta 
- ha en aktiv fritid 
- främja folkhälsa 

Nämndens verksamhetsområde och uppgifter 
§ 2 Nämnden ska stödja stadens föreningsliv. 

 
§ 3 Nämnden beslutar om föreningsbidrag till föreningslivet, om det inte åligger annan 

nämnd. Nämnden har även ett samordningsansvar för stadens arbete med 
föreningsbidrag. 

 
§ 4 Nämnden ska förvalta och utveckla idrotts-, bad- och motionsanläggningar med 

tillhörande aktivitetsytor samt markområden som inte anförtrotts annan nämnd eller 
bolag. 

 
§ 5 Nämnden ska genomföra om- och nybyggnation av egna anläggningar. 

 
§ 6 Nämnden ansvarar för upplåtelse av egna anläggningar och inhyrda anläggningar, 

inklusive samlingslokaler till nämnder, föreningslivet och enskilda. 
 

§ 7 Nämnden är ansvarig för hantering och upplåtelse av (skol-)lokaler i samband med 
övernattningsverksamhet med mera vid idrottscuper och andra 
föreningsarrangemang för ungdomar. Nämnden ska samverka med stadens övriga 
organisationer som förvaltar skollokaler så att behovet av godkända 
övernattningslokaler tillgodoses. 

§ 8 Nämnden ansvarar för förmedling av hyresmodellens lokaler till förenings- och 
kulturlivet och agerar mellanhyresvärd för dessa lokaler. Nämnden ansvarar därtill 
för uppföljningen av hyresmodellens ändamålsenlighet.   

 
Särskild samverkan 

§ 9 Nämnden ska utifrån sitt verksamhetsansvar aktivt bidra i den strategiska 
stadsplaneringen och vara en aktiv part när det gäller insatser inom 
kommungemensamma frågor som trygghetsarbete, folkhälsoarbete, sociala 
erfarenheter i samhällsplaneringen samt samverkan med civilsamhället. Nämnden 
ska i sin organisation skapa förutsättningar för samverkan på stadsområdesnivå 
med andra verksamheter i staden.  

 
§ 10 Nämnden ska för sin verksamhets lokalbehov inordnas i stadens samlade 

lokalplanering och investeringsplanering. 
Statsbidrag 

§ 11 Nämnden ansvarar för att enligt lag och förordningar administrera och samordna 
riktade statsbidrag samt besluta om bidragets fördelning inom egen nämnd, i de fall 
ansvaret inte ligger på annan nämnd. 

 



   



Särskilt ansvar 
 

§ 12 Nämnden bereder och beslutar om Kommunal borgen till föreningar. 
 

§ 13 Nämnden är tillstånds-, registrerings- och tillsynsmyndighet för lokala lotterier med 
stöd av 16 och 17 § i lotterilagen. 

 
§ 14 Nämnden beslutar om hyror och avgifter för de idrotts-, bad- och 

motionsanläggningar som nämnden ansvarar för. 
 

 
Nämndens sammansättning 

§ 15 Idrotts- och föreningsnämnden består av elva ledamöter och fem ersättare 
 
 
 
 

  



Kapitel 3 - Generella bestämmelser 
Innehållet i detta kapitel gäller för samtliga nämnder och för kommunstyrelsen. 

 
Allmänna bestämmelser 

 
Generella skyldigheter 

 

§1 Nämnden ska inom sitt respektive verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller 
annan författning. De ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget 
eller i annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att 
fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. 
Nämnden ska också se till att de har en god intern kontroll och fortlöpande håller sig 
informerad om och utvärderar hur systemet för intern kontroll fungerar. 

§ 2 Det åligger nämnden att till Stadsrevisionen tidigt anmäla misstankar om allvarligare 
oegentligheter inom dess verksamhet. 

 

Organisation inom verksamhetsområdet 
 

§ 3 Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn 
till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för 
verksamheten. 

 
Personalansvar 

 

§ 4 Nämnden har personalansvaret inom sitt verksamhetsområde och svarar därmed för 
personalpolitiska och personaladministrativa beslut för sina arbetstagare, om inte 
personalutskottet tillagts särskilda befogenheter enligt kommunfullmäktiges och 
kommunstyrelsens delegationsordning. Nämnden får besluta om att ingå 
kollektivavtal med tillämpning inom nämndens verksamhetsområde och på villkor, 
som kommunstyrelsens personalutskott äger ange. 
 
Nämnden ska arbeta i enlighet med de styrande dokument som kommunfullmäktige 
fastställt avseende förvaltnings- och bolagschefer. 
 
Nämnden ska se till att en instruktion för förvaltningschefen upprättas och antas. 

Personuppgifter 
 

§ 5 Nämnden är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som 
sker i dess verksamhet. 

 
Planering, uppföljning och kontroll samt rapportering till fullmäktige 

 

§ 6 Nämnden ska bedriva sitt arbete med styrning, budget, uppföljning och kontroll så 
att det egna ansvaret för verksamheten säkerställs. 
Nämnden svarar också för att eventuella åtgärder vidtas med anledning av väsentliga 
avvikelser i verksamhet och ekonomi. 
Nämnden är skyldig att följa den av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 
gällande styrning på området. 
Nämnden har alltid utöver den löpande rapporteringen ett ansvar att på eget initiativ 
informera om förändrade förutsättningar eller händelser som kan vara av betydelse 
för den kommunövergripande uppföljningen och styrningen av verksamheten. 



 
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

 

§ 7 Av kommunallagen framgår att kommunstyrelsen har ett ansvar att fortlöpande följa 
stadens verksamhet. Detta innebär att kommunstyrelsen ska ha en överblick och 
kontroll över nämndernas verksamhet. 
Kommunstyrelsen har rätt att ta del av nämndernas handlingar och räkenskaper samt 
i övrigt granska nämnderna och dess verksamheter. 
Nämnden ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som 
begärs såvida informationen inte omfattas av sekretess. I den händelse information 
om verksamheten är sekretessbelagd måste alternativa sätt att överlämna 
informationen övervägas. 

 
Information och samråd 

 

§ 8 Nämnden ska i möjligaste mån från annan nämnd erhålla den information och det 
underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar 
inte uppgift för vilken sekretess råder. 
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör kommunstyrelsens 
eller annan nämnds verksamhet. 
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. 
Nämnden beslutar om formerna för samrådet. 

Arbetsformer 
Tid och plats 

 

§ 9 Nämnden sammanträder på tid och plats som nämnden bestämmer. 
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär 
det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska 
göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som 
önskas behandlas på det extra sammanträdet. 
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra 
sammanträde. 
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra 
dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice 
ordförandena. 
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden 
för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och 
ersättare snarast underrättas om beslutet. 
Nämndens ledamöter får, när särskilda skäl föreligger, delta i nämndens 
sammanträde på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och 
höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta 
del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Ledamot som önskar delta på distans 
ska i förväg anmäla detta till ordföranden. Ordföranden avgör om närvaro får ske på 
distans. 
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i 
nämnden. 



 
Kallelse 

 

§ 10 Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken 
ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit 
ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har 
lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident. 
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
Kallelsen ska sändas till varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som 
får närvara vid sammanträdet i god tid före sammanträdesdagen. Kallelse får ske 
elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse. 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett. 

 
Offentliga sammanträden 

 

§ 11 Med stöd av 6 kap 25 § kommunallagen bemyndigas stadens nämnder, exklusive 
kommunstyrelsen, att besluta om att hålla sammanträde öppet för allmänheten. 

 
Närvarorätt 

  

§ 12 Kommunalråd eller ersättare i kommunstyrelsen (biträdande kommunalråd) har rätt 
att delta i sammanträden med nämnder inom det egna ansvarsområdet och har då rätt 
att delta i överläggningarna men inte i besluten samt rätt att få sin mening antecknad 
i protokollet. 
Härutöver får nämnden medge annan förtroendevald rätt att närvara vid samman- 
träde med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen och 
särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om nämnden beslutar det, får den som 
kallats delta i överläggningarna. 
Stadsdirektören har närvaro- och yttranderätt i kommunstyrelsen och i övriga 
nämnder. 
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens 
sammanträden. 

 
Ordföranden 

 

§ 13 Det åligger ordföranden att; 
• leda nämndens arbete och sammanträden 

• kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente 

• kalla ersättare 

• inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid 
behov är beredda 

• se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden 
• bevaka att nämndens beslut verkställs 

 
  



Presidium 
 

§ 14 Kommunfullmäktige väljer för mandattiden bland nämndens ledamöter en ord- 
förande och en eller två vice ordförande. 
Vice ordförande och i förekommande fall andre vice ordförande (presidiet) biträder 
ordföranden vid fullgörande av dennes uppgifter. 
Vid förfall för ordföranden inträder i dennes ställe vice ordförande och vid förfall för 
vice ordförande inträder i dennes ställe, i förekommande fall, andre vice ordförande. 

 
Ersättare för ordföranden och vice ordförandena 

 

§ 15 Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller 
en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för 
dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot 
i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs 
ordförandens uppgifter av den äldste av dem. 
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt 
uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga 
presidiets uppgifter. 

 
Förhinder 

 

§ 16 En ledamot eller ersättare som är förhindrad att närvara vid sammanträde bör skynd- 
samt anmäla detta. 

 
Ersättares tjänstgöring 

 

§ 17 Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en 
ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att 
tjänstgöra och som inte redan har kallats in. 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra 
även om en ersättare trätt i ledamotens ställe. 
Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som 
fullmäktige har bestämt. 
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening 
antecknad till protokollet. 
En ersättare som börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan 
ersättare. 

 
Jäv, avbruten tjänstgöring 

 

§ 18 En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. 
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av 
annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet. 

 
Reservation 

 

§ 19 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reser- 
vationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren 
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande 
gäller vid omedelbar justering. 

 
  



Justering av protokoll 
 

§ 20 Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och 
en ledamot. 

 
Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m. 

 

§ 21 Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet 
kungörs enligt gällande bestämmelser. 
Nämnden ska underrätta kommunstyrelsen om ändringen och dess innehåll så snart 
en uppdatering av kommunens styrande dokument bedöms nödvändig. 

Delgivningsmottagare 
 

§ 22 Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan 
anställd som nämnden beslutar. 

 
Undertecknande av handlingar 

 

§ 23 Om nämnden inte beslutar annat ska handlingar som utfärdas på nämndens vägnar 
undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. Vid förfall för 
ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som 
styrelsen utser. 
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av nämnden 
lämnade direktiv underteckna handlingar på dess vägnar. 
Delegationsbeslut fattas i nämndens namn och ska anmälas i den ordning nämnden 
beslutar. Handlingar som utfärdas med anledning av sådant beslut ska, om inte annat 
finns föreskrivet, undertecknas av delegaten. 
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