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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.  

 


