Idrott och förening

4 (nr 19)
Sammanträdesdatum: 2019-12-17
Tid: 16:30-19.20, Ajournering kl. 17:55-18:05
Plats: Nedre Kaserngården 1, lokal Domarringen
Paragrafer: 178-182, 184-199

Närvarande
Ledamöter
1:e vice ordförande Ahmed Salih (M), Staffan Lindström (S) ej § 186,
2:e vice ordförande Bettan Andersson (V), Niclas Winterqvist (D) ej § 187, Gunilla
Almgren (L), Catrin Björkman (MP), Anna Ahlborg (S), ordförande Elisabet Lann (KD)
ej §187, Mattias Mellström (D), Luis Tortosa (V) och Per-Håkan Eklund (SD).
Tjänstgörande ersättare
Kajsa Glittvik (M) § 187, Sofia Hvittfeldt (S) § 186 och Heléne Mellander (D) § 187.
Övriga ersättare
Bartek Rosinski (M)
Övriga närvarande
Förvaltningsdirektör Anders Ramsby, nämndsekreterare Moa Skyllberg Persson,
avdelningschefer Ann-Charlotte Hellman, Emir Slavotic, Tobias Gröndahl och Lotta
Lidén Lundgren, enhetschefer Ulrika Samuelsson, Veronica Johansson, Cecilia Holst och
Annelie White, verksamhetsstrateg Gösta Malmryd, konsulent Julia Brunngård Haglund,
utvecklingsledare Maria Joängen, kommunikationsstrateg Heidi Lall, projektledare Dijan
Vranjic och övrig besökare.
Personalföreträdare
Gabriella Melin (Vision) och Martin Jonasson (Saco)

Justeringsdag: 2019-12-19
Underskrifter

Sekreterare
Moa Skyllberg Persson

Ordförande
Elisabet Lann (KD)

Justerande
Bettan Andersson (V)

Ordförande § 187
Ahmed Salih (M)
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Idrott och förening

Protokoll (nr 19)
Sammanträdesdatum: 2019-12-17

§ 178
Upprop och anmälan om jäv
Upprop av nämndens ledamöter och ersättare samt information om tjänstgörande
ersättare.
Staffan Lindström (S) anmäler jäv i § 186 Fördelning av särskilt driftbidrag för 2020.
Niclas Winterquist (D) och Elisabet Lann (KD) anmäler jäv i § 187 Fördelning av särskilt
verksamhetsbidrag 2020.
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Idrott och förening

Protokoll (nr 19)
Sammanträdesdatum: 2019-12-17

§ 179
Val av justerare
Beslut
Idrotts- och föreningsnämnden utser Bettan Andersson (V) att justera protokollet.
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Idrott och förening

Protokoll (nr 19)
Sammanträdesdatum: 2019-12-17

§ 180
Information från förvaltningsdirektören
•

•

•

•

Enhetschef utveckling & omvärldsbevakning Ulrika Samuelsson återrapporterar
om Göteborgsförslag 296 – Dansbana med tak. I september 2020 planeras
byggnation av den investeringsnominerade dansbanan samt ytterligare funktioner
såsom mindre konstgräsplan för ”knatte- och spontanfotboll”, aktivitetspark och
sittplatser. Budget på 30 miljoner kr.
Enhetschef utveckling & omvärldsbevakning Ulrika Samuelsson återrapporterar
om Göteborgsförslag 312 – Vision för Majvallen.
Idrotts- och föreningsnämnden beslutade 2018-03-06, § 35 att gå vidare med den
del som avser utveckling av idrottsytor för inomhus och utomhusidrott,
föreningslokaler och omklädningsbyggnader, med tillägg att det ska gynna hela
föreningslivet i området.
Enhetschef utveckling & ekonomistyrning Ulrika Samuelsson informerar om
borttagande av konstgräsplan i Skatås på grund av det dåliga skicket, även ur
miljösynpunkt. Planen övertogs från föreningen Qviding 2018. Finns möjligheter
att omlokalisera befintlig verksamhet till planer inom ett rimligt närområde
(Överåsvallen, Gamlestadsvallen, Lemmingvallen och Kviberg, även Heden för
seniorer). Återställs till grusyta- finns behov av uppställningsyta vid evenemang i
området.
Konsulent föreningsstöd Julia Brunngård Haglund informerar om förändringar
inom lotteriärenden på grund av ny lag från januari 2019.

Beslut
Idrotts- och föreningsnämnden antecknar informationen.

Protokollsutdrag skickas till
Avdelning för utveckling & ekonomistyrning
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Idrott och förening

Protokoll (nr 19)
Sammanträdesdatum: 2019-12-17

§ 181 diarienummer 0496/19
Uppföljningsinformation om den egna verksamheten för
november
Ekonomichef Cecilia Holst redovisade november månads utfall och avvikelser mot
budget.

Beslut
Idrotts- och föreningsnämnden antecknar informationen.
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Idrott och förening

Protokoll (nr 19)
Sammanträdesdatum: 2019-12-17

§ 182, diarienummer 0536/19
Budget och verksamhetsplan för 2020
Beslut
1. Idrotts- och föreningsnämnden fastställer förvaltningens förslag till budget och
verksamhetsplan för 2020 enligt bilaga 1.
2. Idrotts- och föreningsnämnden fastställer regler för föreningsbidrag enligt bilaga 1.1.
3. Idrotts- och föreningsnämnden fastställer taxor enligt bilaga 1.2.
4. Idrotts- och föreningsnämnden fastställer priser enligt bilaga 1.3.
5. Idrotts- och föreningsnämnden ger förvaltningsdirektören i uppdrag att i februari
återkomma med nedan redovisade bilaga 1.5 – 1.9 för att erhålla en komplett budget och
verksamhetsplan för 2020.

Handlingar
Tjänsteutlåtande direktion, daterad 2019-11-07
1. Förslag till budget 2020 med bilagor
1.1 Regler för föreningsbidrag 2020
1.2 Taxor 2020
1.3 Priser 2020
1.4 Kommentarer till förändringar i taxor och priser 2020

Propositionsordning
Ordföranden Elisabeth Lann (KD) finner att det bara finns ett förslag till beslut vilket är
förvaltningens. Ordföranden frågar sedan om förvaltningens förslag kan antas och finner
att nämnden beslutar bifalla detta.

Protokollsanteckningar
Bettan Andersson (V), Luis Tortosa (V), Catrin Björkman (MP), Staffan Lindström (S)
och Anna Ahlborg (S) deltar inte i beslutet.
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Protokoll (nr 19)
Sammanträdesdatum: 2019-12-17
Representanterna från Socialdemokraterna antecknar som yttrande en skrivelse från
2019-12-17.

Protokollsutdrag skickas till
Direktion
Förvaltningsledning
Stadsledningskontoret
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Protokoll (nr 19)
Sammanträdesdatum: 2019-12-17

§ 184, diarienummer 0546/19
Inriktning Ruddalens idrottsområde
Beslut
Förvaltningen får i utredningsuppdrag av nämnden att utreda såväl eventuell ny inriktning
på område som kommande investeringsbehov och nytta med att utveckla befintlig
inriktning på området vilket även innefattar analys av möjlighet att utveckla nuvarande
inriktning.

Handlingar
-Tjänsteutlåtande avdelning utveckling & ekonomistyrning, daterad 2019-11-28
-Karta över Ruddalen

-Text från Idrotts- och föreningsförvaltningens budget 2002 med flerårsplaner (antagen
av kommunfullmäktige).

Yrkanden
Elisabet Lann (KD), Ahmed Salih (M) och Gunilla Almgren (L) yrkar bifall till alternativ
tre i tjänsteutlåtandet.

Propositionsordning
Ordföranden Elisabet Lann (KD) finner att det endast finns ett alternativ till beslut vilket
är yrkandet från KD, M och L. Ordföranden frågar sedan om yrkandet kan antas och
finner att nämnden beslutar bifalla detta.

Protokollsutdrag skickas till
Avdelning utveckling & ekonomistyrning
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Protokoll (nr 19)
Sammanträdesdatum: 2019-12-17

§ 185, diarienummer 0450/19
Inriktningsbeslut – Översyn av föreningsbidrag
Beslut
Idrotts- och föreningsnämnden godkänner förslag till inriktningsbeslut angående process
för ny bidragsmodell.

Handlingar
-Tjänsteutlåtande avdelning föreningsstöd, daterad 2019-11-27
-Idrotts- och föreningsnämndens regler för föreningsbidrag 2019

Protokollsutdrag skickas till
Avdelning föreningsstöd
Stadsledningskontoret
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Protokoll (nr 19)
Sammanträdesdatum: 2019-12-17

§ 186, diarienummer 0494/19
Fördelning av särskilt driftsbidrag för 2020
Beslut
Idrotts- och föreningsnämnden beviljar särskilt driftsbidrag med 11 505 000 kronor för
2020 enligt förvaltningens förslag.

Staffan Lindström (S) deltar ej på grund av jäv.

Handlingar
-Tjänsteutlåtande avdelning föreningsstöd, daterad 2019-11-25
-Sammanställning över bidragssökande organisationer, ansökt belopp och förslag till
fördelning av särskilt driftsbidrag 2020.
-Beskrivningar och bedömningar av de sökande organisationernas anläggningar.
-Protokollsutdrag idrotts- och föreningsnämnden 2018-12-11, § 204

Protokollsutdrag skickas till
Avdelning föreningsstöd
Berörda föreningar

Göteborgs Stad Idrott och förening, protokoll

10 (24)

Idrott och förening

Protokoll (nr 19)
Sammanträdesdatum: 2019-12-17

§ 187, diarienummer 0542/19
Fördelning av särskilt verksamhetsbidrag 2020
Beslut
Idrotts- och föreningsnämnden beviljar särskilt verksamhetsbidrag med 9 622 000 kronor
för 2020 enligt förvaltningens förslag.

Elisabet Lann (KD) och Niclas Winterqvist (D) deltar ej på grund av jäv.

Handlingar
-Tjänsteutlåtande avdelning föreningsstöd, daterad 2019-11-25
-Sammanställning över bidragssökande organisationer, ansökt belopp och förslag till
fördelning av särskilt verksamhetsbidrag 2020.
-Beskrivningar och bedömningar av de sökande organisationernas verksamhet.
-Protokollsutdrag idrotts- och föreningsnämnden 2018-12-11, § 204

Protokollsutdrag skickas till
Avdelning föreningsstöd
Berörda föreningar
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Protokoll (nr 19)
Sammanträdesdatum: 2019-12-17

§ 188, diarienummer 0333/19
Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) mellan Idrotts- och
föreningsförvaltningen och Västra Götalands Idrottsförbund
för 2020-2021
Beslut
1. Idrotts- och föreningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ingå i
ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Västra Götalands Idrottsförbund i
enlighet med tjänsteutlåtandets bifogade förslag.
2. Idrotts- och föreningsnämnden beviljar Västra Götaland Idrottsförbund bidrag för
2020 och 2021 med 1 030 000 kronor per år för genomförande av i
partnerskapets beskrivna insatser.

Tidigare behandling
I idrotts-och föreningsnämnden 2017-11-28 § 160

Handlingar
-Tjänsteutlåtande avdelning utveckling & ekonomistyrning, daterad 2019-08-14
-Idéburet Offentligt Partnerskap mellan Idrotts- och föreningsförvaltningen och Västra
Götalands Idrottsförbund för 2020–2021
-Idéburet Offentligt Partnerskap – Juridiskt utrymme
-Protokollsutdrag Idrotts-och föreningsnämnden 2017-11-28 § 160

Protokollsutdrag skickas till
Avdelning utveckling & ekonomistyrning
Avdelning föreningsstöd
Västra Götalands Idrottsförbund
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Idrott och förening

Protokoll (nr 19)
Sammanträdesdatum: 2019-12-17

§ 189, diarienummer 0334/19
Överenskommelse mellan Idrotts- och föreningsförvaltningen
och SISU Idrottsutbildarna Västra Götaland för 2020–2021
Beslut
1. Idrotts- och föreningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ingå
överenskommelse med SISU Idrottsutbildarna Västra Götaland i enlighet med
tjänsteutlåtandets bifogade förslag.
2. Idrotts- och föreningsnämnden beviljar SISU Idrottsutbildarna Västra Götaland
bidrag för 2020 och 2021 med 2 000 000 kronor per år för genomförande av i
överenskommelsen beskrivna insatser.

Tidigare behandling
I idrotts-och föreningsnämnden 2018-01-23 § 6

Handlingar
-Tjänsteutlåtande avdelning utveckling & ekonomistyrning, daterad 2019-08-12
-Överenskommelse mellan idrotts- och föreningsförvaltningen och SISU Idrottsutbildarna
Västra Götaland för 2020–2021
-Protokollsutdrag Idrotts-och föreningsnämnden 2018-01-23 § 6
-Protokollsutdrag Social resursnämnd 2019-09-23 § 212

Protokollsutdrag skickas till
Avdelning utveckling & ekonomistyrning
Avdelning föreningsstöd
SISU Idrottsutbildarna Västra Götaland
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Protokoll (nr 19)
Sammanträdesdatum: 2019-12-17

§ 190, diarienummer 0335/19
Redovisning av kommunfullmäktigeuppdrag för 2019 om att
utreda hur barn och unga med funktionsnedsättningar kan
motiveras till ökad aktivitet
Beslut
1. Idrotts- och föreningsnämnden godkänner förvaltningens utredning och
redovisning av uppdraget från kommunfullmäktiges budget 2019
(kommunfullmäktige 2018-11-22 § 11) om att utreda hur barn och unga med
funktionsnedsättningar kan motiveras till ökad aktivitet och därmed förklaras
uppdraget fullgjort.
2. Idrotts- och föreningsnämnden beslutar att sända utredningen till
kommunstyrelsen som svar på uppdraget.
3. Idrotts- och föreningsnämnden ger förvaltningsdirektören i uppdrag att
genomföra åtgärderna som anges i detta tjänsteutlåtande.

Handlingar
-Tjänsteutlåtande avdelning utveckling & ekonomistyrning, daterad 2019-11-22
-Utredning - Hur barn och unga med funktionsnedsättning kan motiveras till ökad
aktivitet

Protokollsutdrag skickas till
Avdelning utveckling & ekonomistyrning
Stadsledningskontoret
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Idrott och förening

Protokoll (nr 19)
Sammanträdesdatum: 2019-12-17

§ 191, diarienummer 0336/19
Redovisning av kommunfullmäktigeuppdrag för 2019 om att
samordna möjligheten för idrottsföreningar att informera om
sin verksamhet på stadens skolor
Beslut
1. Idrotts- och föreningsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av
uppdraget från kommunfullmäktiges budget 2019 (kommunfullmäktige 2018-1122 § 11) om att samordna möjligheten för idrottsföreningar att informera om sin
verksamhet på stadens skolor och därmed förklaras uppdraget fullgjort.
2. Idrotts- och föreningsnämnden beslutar att genomföra fortsatta
skolsamverkansinsatser med Västra Götalands Idrottsförbund för 2020–2021.
Insatserna ska göras inom ramen för förvaltningens och Västra Götalands
Idrottsförbund förslag till idéburet offentligt partnerskap (IOP) och under
förutsättning att idrotts- och föreningsnämnden godkänner det separata
tjänsteutlåtandet för förslaget (tjänsteutlåtande 2019-08-14, diarienummer
0333/19).
3. Idrotts- och föreningsnämnden antar förvaltningens redovisning av uppdraget
som sitt eget svar och översänder det till kommunstyrelsen.

Handling
-Tjänsteutlåtande avdelning utveckling & ekonomistyrning, daterad 2019-10-04

Protokollsutdrag skickas till
Avdelning utveckling & ekonomistyrning
Avdelning föreningsstöd
Stadsledningskontoret

Göteborgs Stad Idrott och förening, protokoll

15 (24)

Idrott och förening

Protokoll (nr 19)
Sammanträdesdatum: 2019-12-17

§ 192, diarienummer 0521/19
Yrkande angående ombyggnation av tillfällig hall vid
Skälltorpsskolan från Demokraterna
Beslut
1. Ärendet återremitteras.
2. Förvaltningen återkommer med ett klargörande från stadsbyggnadskontoret om
tillfälligt bygglov.
3. Förvaltningen återkommer med kommentarer på informationen i den inkomna
skrivelsen från föreningen, samt återkopplar vad kostnadsskillnaden består i
mellan förvaltningens bedömning och den betydligt lägre uppskattningen
föreningen fått från näringslivet.

Tidigare behandling
I idrotts- och föreningsnämnden 2019-10-22, § 160

Handlingar
-Tjänsteutlåtande avdelning utveckling & ekonomistyrning, daterad 2019-11-25
-Yrkande angående ombyggnation av tillfällig hall vid Skälltorpsskolan från
Demokraterna, daterad 2019-10-22
-Protokollsutdrag idrotts- och föreningsnämnden 2019-10-22, § 160

Yrkanden
Elisabet Lann (KD), Ahmed Salih (M) och Gunilla Almgren (L) yrkar på återremiss samt
att förvaltningen återkommer med kommentarer på informationen i den inkomna
skrivelsen från föreningen.
Bettan Andersson (V), Luis Tortosa (V), Catrin Björkman (MP), Staffan Lindström (S)
och Anna Ahlborg (S) yrkar också på återremiss samt ett klargörande från
stadsbyggnadskontoret om tillfälligt bygglov.
Niclas Winterquist (D) och Mattias Mellström (D) yrkar också på återremiss samt
information om vad kostnadsskillnaden består i mellan förvaltningens bedömning och
den betydligt lägre uppskattningen föreningen fått från näringslivet.
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Protokoll (nr 19)
Sammanträdesdatum: 2019-12-17

Propositionsordning
Ordföranden Elisabet Lann (KD) frågar om ärendet kan återremitteras samt med ett
klargörande från stadsbyggnadskontoret om tillfälligt bygglov i enlighet med yrkandet
från V, MP, S, samt att förvaltningen återkommer med kommentarer på informationen i
den inkomna skrivelsen från föreningen i enlighet med yrkandet från KD, M och L och
slutligen att förvaltningen återkopplar vad kostnadsskillnaden består i mellan
förvaltningens bedömning och den betydligt lägre uppskattningen föreningen fått från
näringslivet i enlighet med yrkandet från D, och finner att nämnden beslutar bifalla detta.

Protokollsutdrag skickas till
Avdelning utveckling & ekonomistyrning
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Idrott och förening

Protokoll (nr 19)
Sammanträdesdatum: 2019-12-17

§ 193, diarienummer 0487/19
Rapport angående föreningspoolen
Beslut
1. Idrotts- och föreningsnämnden godkänner rapporten.
2. Idrotts- och föreningsnämnden beslutar att punkt 1 avseende föreningspoolen från
beslut som behandlats vid nämndens sammanträde 2019-01-29, § 9 med
diarienummer 0020/19 är fullföljt.

Tidigare behandling
I idrotts- och föreningsnämnden 2019-01-29, § 9.

Handlingar
-Tjänsteutlåtande avdelning föreningsstöd, daterad 2019-11-27
-Protokollsutdrag idrotts- och föreningsnämnden 2019-01-29, § 9.

Protokollsanteckning
Representanterna från V, MP och FI antecknar som yttrande en skrivelse från
2019-12-17.

Protokollsutdrag skickas till
Avdelning föreningsstöd
Ärende 0020/19
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Protokoll (nr 19)
Sammanträdesdatum: 2019-12-17

§ 194, diarienummer 0555/19
Yrkande gällande fullmåttshall vid Gunnetorpsskolan från V,
MP, FI, S och D
Beslut
Idrotts- och föreningsnämnden uppdrar till förvaltningen att verka för att hallen som
byggs blir fullmått storlek.

Handling
-Yrkande gällande fullmåttshall vid Gunnetorpsskolan från V, MP, FI, S och D, daterad
2019-11-26

Yrkanden
Bettan Andersson (V), Luis Tortosa (V), Catrin Björkman (MP), Staffan Lindström (S),
Anna Ahlborg (S), Niclas Winterquist (D) och Mattias Mellström (D) yrkar på att ge ett
uppdrag till förvaltningen att verka för att hallen som byggs blir fullmått storlek.
Ahmed Salih (M), Gunilla Almgren (L) och Elisabet Lann (KD) yrkar avslag på yrkande
gällande fullmåttshall vid Gunnetorpsskolan med hänvisning till att det nu finns ett beslut
i Kommunstyrelsen om att fullmåttshall ska vara norm när det byggs nya skolidrottshallar. Vi anser att frågan bör hanteras i vanlig ordning i likhet med ärende 183 och att
skrivelsen om att verka för är för vag.

Propositionsordning
Ordföranden Elisabet Lann (KD) ställer yrkandet från V, MP, S och D mot yrkandet från
M, L och KD. Ordföranden finner att nämnden beslutar bifalla i enlighet med yrkande
från V, MP, S och D.

Reservationer
Elisabet Lann (KD), Ahmed Salih (M) och Gunilla Almgren (L) reserverar sig mot
beslutet.

Protokollsutdrag skickas till
Avdelning utveckling & ekonomistyrning
Förvaltningsdirektör
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Protokoll (nr 19)
Sammanträdesdatum: 2019-12-17

§ 195, diarienummer 0375/19
Borgensansökan från Utsikten BK
Beslut
Idrotts- och föreningsnämnden avslår Utsiktens Bollklubbs ansökan om lån med
kommunal borgen på 700 000 kronor.

Tidigare behandling
I idrotts- och föreningsnämnden 2019-11-26, § 166

Handlingar
-Tjänsteutlåtande avdelning föreningsstöd, daterad 2019-11-08
-Protokollsutdrag idrotts- och föreningsnämnden 2019-11-26, § 166

Protokollsutdrag skickas till
Avdelning föreningsstöd
Utsikten BK
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Protokoll (nr 19)
Sammanträdesdatum: 2019-12-17

§ 196
Återrapportering från konferenser, utbildningar med mera
Ingen återrapportering.

Beslut
Idrotts- och föreningsnämnden antecknar informationen.
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Protokoll (nr 19)
Sammanträdesdatum: 2019-12-17

§ 197 diarienummer 0560/19
Anmälningsärenden
•
•
•

Delegationsbeslut föreningsbidrag, november 2019
Delegationsbeslut Lotteriärenden, november 2019
Arvoden för förtroendevalda för 2020

Beslut
Idrotts- och föreningsnämnden antecknar informationen.

Protokollsutdrag skickas till
Avdelning föreningsstöd
Berörda föreningar
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Protokoll (nr 19)
Sammanträdesdatum: 2019-12-17

§ 198
Postlista
Beslut
Idrotts- och föreningsnämnden antecknar informationen.

Handling
Postlista 2019-11-19 – 2019-12-10
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Protokoll (nr 19)
Sammanträdesdatum: 2019-12-17

§ 199
Övriga frågor
Ordföranden Elisabet Lann (KD) informerar att nämndens sammanträde den 17 mars
2020 kommer att vara på idrottsmässan Träffpunkt idrott. Nämnden har möjlighet att
under en valfri dag den 16, 17 eller 18 mars delta på mässan. Mer information kommer
från nämndsekreterare. Anmälan görs till nämndsekreterare.
2:e vice ordförande Bettan Andersson (V) önskar en återrapportering om avveckling av
simlyftet på nämndens sammanträde den 25 februari.
Ordföranden Elisabet Lann (KD) avtackar Per-Håkan Eklund (SD) som avgår efter
decembernämnden.
Ordföranden Elisabet Lann (KD) tackar förvaltning och nämnd för ett gott samarbete
under året. 2:e vice ordförande Bettan Andersson (V) tackar ordförande för ett gott
samarbete under året.

Beslut
Idrotts- och föreningsnämnden antecknar informationen.
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