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Handling 2012 nr 74 

 

Redovisning av Kommunfullmäktiges uppdrag att utreda 
övernattningsverksamheten vid stora ungdomsevenemang 

 
Till Göteborgs kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande den 14 
mars 2012 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Riktlinjer för hantering och upplåtelse av (skol-)lokaler i samband med 
övernattningsverksamhet mm vid idrottscuper och andra 
föreningsarrangemang för ungdomar godkänns (bilaga 4). Riktlinjen 
gäller från och med kommunfullmäktiges beslut. 

2. Kommunstyrelsens beslut 1991-10-16 § 579 ”Organisation gällande 
upplåtelse av kommunens skollokaler för övernatting mm 
(cupverksamhet) upphör”. 

3. Idrotts- och föreningsnämndens och lokalnämndens reglementen 
justeras enligt bilaga 5. 

4. Frågan om justering av lokalnämndens ramförutsättningar hänskjuts 
till den ordinarie budgetprocessen. 

5. Kommunfullmäktiges uppdrag 2009-06-11 § 19 (bil 1) samt 
kommunstyrelsens uppdrag  2010-03-31 § 210 (bil 2), 2010-12-08   
(bil 3) och 2011-10-26 § 610 om att utreda övernattningsverksamheten 
mm förklaras fullgjort. 

 

 

Göteborg den 4 april 2012 
Göteborgs kommunstyrelse 
 
 
 
Anneli Hulthén 

Karin Lange 
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Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2012-03-14 
Diarienummer 0806/09 
Repronummer 81/2012 

Stadsledningsstaben 

Kultur, fritid, näringsliv, turism, möten och evenemang 
Christine Lindeberg 
Telefon 368 0231 
E-post: 
christine.lindeberg@stadsledningskontoret.goteborg.se 

 
 

Kommunstyrelsens remiss ”Uppdrag från kommunfullmäktige att utreda 
övernattningsverksamheten vid stora ungdomsevenemang”. 

 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

 
1. Riktlinjer för hantering och upplåtelse av (skol-)lokaler i samband med över-

nattningsverksamhet mm vid idrottscuper och andra föreningsarrangemang 
för ungdomar godkänns (bilaga 4). Riktlinjen gäller från och med kommun-
fullmäktiges beslut. 

2. Kommunstyrelsens beslut 1991-10-16 § 579 ”Organisation gällande upp-
låtelse av kommunens skollokaler för övernattning mm (cupverksamhet) 
upphör”. 

3. Idrotts- och föreningsnämndens och lokalnämndens reglementen justeras 
enligt bil 5. 

4. Frågan om justering av lokalnämndens ramförutsättningar hänskjuts till den 
ordinarie budgetprocessen.  

5. Kommunfullmäktiges uppdrag 2009-06-11 § 19 (bil 1) samt kommun-
styrelsens uppdrag 2010-03-31 § 210 (bil 2), 2010-12-08 (bil 3) och 2011-
10-26 § 610 om att utreda övernattningsverksamheten mm förklaras 
fullgjort. 

 
 

Kommunstyrelsens remiss 

Kommunstyrelsen beslutade 2011-10-26 § 610 att ”stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande remitteras för yttrande av berörda stadsdelsnämnder och 
utbildningsnämnden” (bil 6).  
 
 
Remissvaren 
Samtliga stadsdelsnämnder utom SDN Majorna-Linné har tillstyrkt remissen. SDN 
Majorna-Linné har inte nämndbehandlat remissen men ordförande har tagit beslutet att 
inte ta ställning till remissen. Utbildningsnämnden tillstyrkte remissen men avstyrkte 
skrivningen (i tjänsteutlåtandet) om dispositionsrätten av skolans lokaler samt 
skrivningen om städning och urhyrning av kök och matsalar. Nämnden begär återremiss 
i dessa delar. Se vidare under rubrik Stadsledningskontoret nedan. 
Samtliga remissvar finns tillgängliga i kommunstyrelsens databas. 
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Stadsledningskontoret 
 
Utbildningsnämnden är den största aktören som har flest övernattningstillfällen för 
idrottscuper under ett år. Mot bakgrund av nämndens remissvar har stadslednings-
kontoret tagit initiativ till en överläggning med utbildningsförvaltningen och idrotts- 
och föreningsförvaltningen. Utbildningsförvaltningen hade inga invändningar mot före-
slagna riktlinjer (bil 4) men tryckte på att det måste vara nämnden som förfogar över 
lokalerna. Förvaltningen ansåg att samarbetet fungerar allt smidigare med idrotts- och 
föreningsförvaltningen. De årliga överenskommelserna bör därför kunna lösa lokal-
problematiken i praktiken. Detta förutsätter ett förtroendefullt samarbete mellan de båda 
förvaltningarna samt att den årliga överenskommelsen hålls i allt väsentligt. Vid 
besiktningsanmärkning på städning får IOFF/arrangör faktureras för städkostnaderna.  
 
Störst problem utgör uthyrning av köken som är alltmer avancerade produktionsenheter 
som styrs av en skärpt livsmedelslagstiftning, absoluta hygienkrav, nötförbud och risken 
för arbetsskador. Det finns ett uttalat krav från de stora arrangörerna att uthyrning av 
kök och matsalar ska ingå i övernattningsavgiften/grundavtalet och att arrangörerna ska 
kunna ha egen personal i köken. Stadsledningskontoret har full förståelse för arrangö-
rernas krav men ser samtidigt de problem detta för med sig för utbildningsnämnden. Vid 
stadsledningskontorets överläggning med de båda förvaltningarna konstaterades att nu-
varande ordning inte längre är godtagbar. En lösning kan vara att utbildningsförvalt-
ningens kökschefer (motsvarande) tjänstgör vid cuper, är arbetsledare och begär in upp-
gift om förkunskaper hos arrangörens volontärer. Detta för att uppfylla livsmedelslag-
stiftningens krav. Det förutsätts att arbetstidslagstiftningen om dygnsvila kan hållas. 
Troligen blir det olika lösningar i olika delar av staden. För mindre arrangörer kan det 
vara en fördel att kunna köpa all matproduktion direkt från skolan utan egen personell 
insats. För att ha maximal flexibilitet för olika arrangörer och möjlighet att uppfylla 
livsmedelslagstiftningens krav föreslås därför att kök, matsalar och städning inte ingå i 
övernattningsavgiften/grundavtalet. Frågan får hanteras av den som blir huvudman för 
övernattningsverksamheten i samarbete med respektive nämnd och skola. 
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Sammanfattning 

Efter beslut i kommunfullmäktige (bil 1) har nämnder och bolag under ledning av 
idrotts- och föreningsnämnden utarbetat förslag till nya riktlinjer för hantering och 
upplåtelse av främst skollokaler för övernattning vid idrottscuper och andra förenings-
evenemang för ungdomar. Stadsledningskontoret har därefter bearbetat materialet. 
Stadsledningskontoret föreslår att idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att vara 
huvudman för verksamheten. Det innebär bl.a. att säkerställa tillräckligt antal 
säkerhetsklassade övernattningslokaler, vara arrangörernas kontakt med kommunen 
samt att samordna kommunens insatser. Lokalnämnden får i uppdrag att hålla lokalerna 
säkerhetsklassade enligt gällande myndighetskrav. När årlig revision är genomförd 
överlämnas dessa lokaler till idrotts- och föreningsnämnden. När inte nämnden behöver 
lokalerna är det upp till stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden att disponera dem. 
Detta ska regleras i årliga överenskommelser med respektive nämnd och skola. Förslag 
till justerade reglementen för idrotts- och föreningsnämnden och lokalnämnden finns i 
bilaga 5. 

Ekonomiska konsekvenser 

Den modell som föreslås innebär att idrotts- och föreningsnämnden får delegation att 
fastställa taxor för arrangörerna samt teckna överenskommelser med berörda nämnder 
om ersättning per övernattningsdygn och ersättning för merarbete. Stadsdelsnämnderna 
och utbildningsnämnden får därmed ersättning för sina merkostnader och löner. Lokal-
nämnden har tidigare gjort investeringar i 50 s.k. cupskolor för att övernattnings-
lokalerna ska hålla godkänd säkerhetsklassning. Nämnden har därmed ådragit sig en 
kapitaltjänstkostnad för detta. Lokalnämnden ska också varje år tillse att de säkerhets-
klassade lokalerna är besiktigade och att säkerhetsrevision finns dokumenterad av licen-
sierat företag. Idrottscuperna genererar ökade driftkostnader för vatten, el och värme. 
Sammantaget har lokalnämndens årliga kostnader beräknats till 4 mkr och har hittills 
inte kunnat täckas av intäkterna utan belastat ordinarie verksamhet och till en mindre 
del finansierats via idrotts- och föreningsnämndens föreningsanslag. Stadslednings-
kontoret hänskjuter nu frågan om lokalnämndens ramförutsättningar till den ordinarie 
budgetprocessen. 

Barnperspektivet 

Utredning och förslag utgår ifrån ett barn- och ungdomsperspektiv genom att staden 
upplåter säker övernattnings till lågt pris. Idrottscuper och ungdomsevenemang är också  
viktiga för stadens utveckling. 

Jämställdhetsperspektivet 

I utredningen har ingått att översiktligt granska arrangörernas ambition att eftersträva 
jämn könsfördelning i deltagandet.  

Mångfaldsperspektivet 

Övernattning och fritidsaktiviteter till lågt pris möjliggör deltagande av lag från olika 
länder. Från stadens sida ska verksamheten främjas för att möjliggöra möten mellan 
ungdomar oavsett kultur och religion.  

Omvärldsperspektivet 

Utredningen har gjort en övergripande konkurrens- och priskänslighetsanalys för att 
belysa de stora idrottscupernas villkor men också de mellanstoras möjlighet att på sikt 
bli större. 
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Miljöperspektivet 

Miljöperspektivet har inte bedömts beröras av förslaget jämfört med nuläget. 

 
 
 
 
 
Bilagor 

Bilaga 1 Uppdrag från kommunfullmäktige 2009-06-11 
Bilaga 2 Tilläggsuppdrag från kommunstyrelsen 2010-03-31 
Bilaga 3 Tilläggsuppdrag från kommunstyrelsen 2010-12-08 

Bilaga 4 Riktlinjer för hantering och upplåtelse av (skol-)lokaler i samband med 
övernattningsverksamhet mm vid idrottscuper och andra förening-
sarrangemang för ungdomar. 

Bilaga 5 Förslag till justering av reglementet för idrotts- och föreningsnämnden 
samt för lokalnämnden. 

 
Bilaga 6 Kommunstyrelsens remiss 2011-10-26. Remissvaren finns i 

kommunstyrelsens databas. 
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Ärendet 

Kommunstyrelsen återremitterade 2010-12-08 § 805, med hänvisning till yrkande från 
samtliga partier, ärendet ”Uppdrag från kommunfullmäktige att utreda övernattnings-
verksamheten vid stora ungdomsevenemang”. Uppdraget innebar att stadslednings-
kontoret skulle ”återkomma med förslag på ett tydligt huvudmannaskap som förfogar 
över lokalerna för övernattningsverksamheten vid ungdomsevenemang”. I ärendet 
utvecklas frågan vidare. Stadsledningskontoret förordar att idrotts- och 
föreningsnämnden får bli huvudman för verksamheten eftersom huvudmannaskapet ska 
beakta ett flertal aspekter om verksamheterna ska utvecklas och växa.  Nya riktlinjer har 
därför utarbetats och förslag på kompletteringar i reglementen finns i bilaga 5. 

 

Bakgrund 

Efter en motion av Jonas Ransgård (M) gav kommunfullmäktige 2009-06-11 § 19, 
kommunstyrelsen, idrotts- och föreningsnämnden, dåvarande lokalförsörjningsnämn-
den, utbildningsnämnden, stadsdelsnämnderna, Göteborg & co och Försäkrings AB 
Göta Lejon AB i uppdrag att gemensamt utreda övernattningsverksamheten och åter-
komma med förslag om hantering av frågan före 2009 års utgång. En arbetsgrupp under 
ledning av idrotts- och föreningsnämnden tog fram ett förslag som innebar tydligare 
ansvar, ny och enklare taxekonstruktion samt regler för interna ersättningar. Förslaget 
stämdes av med bl.a. Försäkrings AB Göta Lejon. Stadsledningskontoret övertog mate-
rialet och har haft ytterligare kontakter med de stora och mellanstora arrangörerna samt 
Göteborg & Co Träffpunkt AB för att få deras syn på kommunens agerande. Kommun-
styrelsen fick därefter ett förslag till huvudmannaskap och förslag till nya riktlinjer för 
verksamheten. 

Kommunstyrelsen beslutade 2010-03-31 om tilläggsuppdrag till stadsledningskontoret 
att tillsammans med relevanta aktörer utreda vilka konsekvenser de föreslagna föränd-
ringarna skulle medföra. Stadskansliet gjorde en analys av konkurrenssituationen för 
idrottscuperna och en analys av möjliga taxeförändringar bl.a. ur ett konkurrenspers-
pektiv samt lämnade alternativ till huvudmannaskap och synpunkter från arrangörerna. 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2010-12-08 och beslutade då om ny återremiss i 
enlighet med yrkande från samtliga partier (bilaga 3). Beslutet innebar ett uppdrag till 
stadsledningskontoret att återkomma med förslag på ett tydligt huvudmannaskap som 
förfogar över lokalerna för övernattningsverksamheten vid ungdomsevenemang. Detta 
ärende svarar på uppdraget men omfattar också hela förslaget till organisering, ansvars-
fördelning, nya riktlinjer, reglementsjusteringar samt ekonomiska konsekvenser i syfte 
att ge kommunstyrelsen ett samlat underlag för beslut. 

 

Ungdomsevenemangen är en motor i Göteborgs evenemangsutveckling 

Inledningsvis kan konstateras att ungdomsevenemangen är en motor i Göteborgs evene-
mangsutveckling och bidrar till att stärka stadens varumärke. Framför allt Gothia Cup i 
fotboll är känt över stora delar av världen och sprider varumärket Göteborg. Enligt 
Göteborg & Co Träffpunkt AB bidrar de stora idrottscuperna till möjligheten att få 
arrangera stora internationella idrottstävlingar. För göteborgarna, inte minst ungdomar-
na, är idrottscuperna också en mötesplats och ett positivt inslag i stadsbilden. Nya kon-
takter knyts över nationella, kulturella och religiösa gränser. Turistekonomiskt beräknas 
ungdomsevenemangen generera 500 – 700 årsarbetstillfällen företrädesvis under som-
marhalvåret. Det ger ungdomar en chans att visa sig på arbetsmarknaden. Enbart Gothia 
Cup bedöms dra in 290 mkr/år i turistintäkter, Partille Cup i handboll 140 mkr/år. Detta 
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kan jämföras med ett annat årligt evenemang ”Göteborg Horse Show” med 70 mkr i 
turistintäkter. En förutsättning för genomförande av ungdomsevenemangen är enligt 
Göteborg & Co Träffpunkt AB att staden kan erbjuda prisvärt boende. 

 
Konkurrens, nya trender och expansionsmöjligheter. 

Göteborg är utan tvekan den stad i Europa som har flest och störst idrottscuper. Lång 
erfarenhet bidrar till väl genomförda evenemang och gott rykte. Fotboll och handboll 
står för de största cuperna i Göteborg med 25 200 respektive 19 500 deltagare (2011). 
Som en mellangrupp återfinns ex Basketfestivalen med knappt 7 000 deltagare och 
Gothia innebandycup med 10 000 deltagare (2010).  
 
Konkurrensen finns framför allt i Norden med cuper i fotboll och handboll i Danmark 
och Norge samt innebandycuper i Finland. För lite äldre spelare finns cuper i Barcelona, 
Prag, Berlin m. fl. städer.  
 
I idrottscuper och ungdomsevenemang finns ett ekonomiskt intresse för arrangerande 
förening som kan få en stabilare ekonomisk bas för övriga delen av sin verksamhet. En 
förutsättning är stora ideella insatser men också insatser från offentliga sektorn. Efter 
som det finns ekonomiska intressen försöker eventbolag ta sig in på marknaden. Vissa 
städer/regioner är beredda att ingå som delägare eller sponsra evenemang för att få 
evenemanget till sig. En konkurrent är elitklubbarna i fotboll i Europa som arrangerar 
football camps såväl på hemmaplan som i Sverige. Tillgången på hallar och planer 
liksom tillgången på övernattningsplatser, funktionärer och inte minst erfarenhet är 
viktiga parametrar i diskussionen om möjlig expansion för befintliga cuper. 

 
Övernattningsverksamhetens nuvarande omfattning, regelverk och säkerhetskrav 

Övernattningsverksamheten som omfattar inkvartering på skolor vid ungdomsevene-
mang, har ökat från ca 90 000 nätter (1991) till idag omkring 220 000 nätter. Därutöver 
tillkommer övernattningar för lag även på vandrarhem, camping och hotell. Som mest 
kan det vara upp emot 21 000 cupdeltagare som samtidigt övernattar i skolorna (Gothia 
Cup).  
 
Det finns ett mindre känt regelverk beslutat av kommunstyrelsen 1991, då dåvarande 
fritidsnämnden övertog ansvaret för övernattningsverksamheten från skolstyrelsen. De 
ökade volymerna, betydligt fler evenemang och ändrat samhällsklimat ställer större krav 
på huvudmannen och samarbetet med andra aktörer i samhället. Sedan 1999/2000 är 
idrotts- och föreningsnämnden huvudman för verksamheten. Fastighetsförvaltare för de 
berörda lokalerna är lokalnämnden med stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden 
som hyresgäster. Denna tudelning av ansvaret innebär att ingen av nämnderna har 
komplett kompetens på området och förfogar inte över samtliga resurser (skolsalar, kök, 
planer/hallar, evenemangskunskap mm). Sedan 2005 gäller ”lägsta hotellstandard” för 
övernattningsverksamhet, Det innebär betydligt skärpta regler kring säkerhetsdoku-
mentationen och säkerheten såsom utrymningsvägar, brandceller m.m. Därför har 50 
skolor utsett till ”cupskolor” dvs. övernattningssalarna är säkerhetsklassade och har 
skyltats upp. Omfattande och dyra säkerhetsrevisioner och besiktningar görs årligen av 
licensierat företag och av räddningstjänsten. 
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Arrangörerna önskar en ansvarig att vända sig till och högre servicegrad från 
kommun, västtrafik, polis m.fl. aktörer. 

De stora cuparrangörerna har haft möjlighet att lämna synpunkter på utredningen. De 
flesta synpunkterna rör driftfrågor, bland annat att de anvisade lokalerna inte varit 
tillgängliga. Arrangörerna anser att kommunen har så stor nytta av idrottscuperna att det 
bör övervägas om inte kommunens fördelar borde synas i avgifterna. De anser också att 
det är oacceptabelt med olika avgifter för olika arrangörer. Önskemål finns om ett ställe 
att vända sig till för att få all service inklusive marknadsföringsinsatser. Servicen gent-
emot arrangör behöver trimmas ytterligare. Från arrangörshåll lyfts säkerheten i stads-
delarna fram. Kan inte säkerheten garanteras förlorar cuperna snabbt sin attraktivitet och 
valet faller på någon annan arrangör och stad.  
 

Gothia cup, taxor och  prisjämförelse mellan nordiska cuper. 

Gothia Cup står för 45 % av gästnätterna och betalar 45 % av idrotts- och förenings-
nämndens normala övernattningstaxa. Beslut om den låga taxan har inte gått att finna 
men motiveras med att arrangören själva har mycket kontakt med skolorna. Skulle 
kommunen besluta om förändrad taxa handlar det om relativt låga summor i förlorade 
eller ökade intäkter. Däremot kan taxehöjningar påverka förutsättningarna för arran-
görerna eftersom prisjämförelsen visat att de stora cuperna i Norden ligger på ungefär 
samma prisnivå.  
 
Ur juridisk synvinkel går det ha olika taxor för olika arrangörer inom en och samma 
kommun. Fritidsverksamhet är kompetensenligt enligt kommunallagen och kommunen 
kan därför ge bidrag/subventionera/sponsra. Likställigheten innebär att alla ska behand-
las lika, men t. ex olika taxor är inte lagstridiga om det finns sakliga skäl exempelvis 
evenemangets betydelse/intresse för staden (turistintäkter) eller att arrangören själv tar 
på sig en del uppgifter från kommunen. 
 

Möjligheten att få fram fler övernattningsplatser genom att använda friskolorna 
är näst intill omöjligt. 

Eftersom antalet kommunala skolor stadigt minskar bland annat på grund av 
demografiska förändringar har idrotts- och föreningsförvaltningens arbetsgrupp även 
diskuterat möjligheten att använda friskolor för övernattningar. Den friskola som an-
vänds idag är Göteborgs Högre Samskola. Ytterligare skolor har diskuterats men stupar 
på säkerhetskraven. Oftast saknas också gymnastiksal, duschar och kök. Vid eventuell 
framtida uthyrning av kommunala lokaler till friskolor, föreslås att en klausul införs i 
hyreskontraktet som innebär att hyresgäst godkänner att skolan används för 
övernattningsverksamhet. 

 
Att ha övernattande föreningar i sin skola kräver förståelse för verksamhetens 
betydelse. 

Övernattningsverksamheten kräver förståelse från skolchefers och rektorers sida om 
vikten av att använda skollokalerna flexibelt. För gymnasieskolan handlar vardagen än 
mer om att vara attraktiv som utbildningsgivare. Det innebär att utbildningarna och 
ibland lokalerna behöver förändras med relativt kort varsel. Ombyggnationer/utrustning 
av lokaler koncentreras till loven och kan då krocka med evenemang som är planerade 
sedan lång tid. Här ställs krav på omsorgsfull planering, kontakter med idrotts- och 
föreningsnämnden och viss långsiktighet i agerandet. För att hela övernattnings-
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verksamheten ska fungera krävs därför god kommunikation mellan aktörerna så att 
kärnverksamhet och övernattnings-/cupverksamhet kan inrymmas i samma lokaler. 
 

Huvudmannaskap – olika alternativ 

Stadens organisation för lokalförvaltning bygger på att en aktör, lokalnämnden, har 
ansvar för bland annat alla former av skollokaler medan idrotts- och föreningsnämnden 
ansvarar för idrottshallarna, fristående eller byggda vid skolor för samutnyttjande. 
Formellt hyr stadsdelnämnderna och utbildningsnämnden lokalerna och förfogar 
därmed över dem. För att lösa problemet med ”att förfoga över säkerhetsklassade 
lokaler” föreslår stadsledningskontoret att lokalnämnden överlämnar just dessa lokaler 
till idrotts- och föreningsnämnden efter årlig revision. När inte nämnden behöver 
disponera lokalerna används de av stadsdelsnämnder och utbildningsnämnd precis som 
övriga skollokaler. Detta förutsätter årliga överenskommelser om vilka lokaler som ska 
disponeras och när i tiden. Stadsledningskontoret förordar därför att idrotts- och 
föreningsnämnden får bli huvudman. 
 
Alternativet hade varit att en av stadsdelsnämnderna eller utbildningsnämnden skulle 
samordna lokalhanteringen. Det skulle generera merarbete hos den nämnden och vara 
en ytterst liten del av nämndens verksamhet. Det som förloras i denna modell är koordi-
neringen mellan övernattningslokal, transporter och planer/hallar som ska användas 
samt upparbetade kontakter med föreningslivet. Det kan också vara svårt att upprätthålla 
god evenemangskunskap. 
 
Ett tredje alternativ skulle kunnat vara att Göteborg & Co Träffpunkt AB är huvudman. 
Bolaget är ett utvecklingsbolag och kan bidra i många delar av den fortsatta 
utvecklingen av idrottscuper och inte minst med evenemangskunskap och erfarenhet. 
Bolaget anser inte att det ska vara huvudman eftersom uppdraget är en tydlig 
driftuppgift. Däremot ska bolaget bidra med evenemangskunskap, marknadsföring och 
samordning av säkerhetsfrågor i likhet med vad som görs vid andra evenemang.  
 

Stadsledningsstabens förslag till organisering och ansvarsfördelning för 
övernattningsverksamheten mm. 

Huvudmannaskap  

I bilaga 4 redovisas förslag till mål för övernattningsverksamheten samt ansvar och 
riktlinjer för verksamhetens hantering. Förslaget innebär i korthet: 

 Idrotts- och föreningsnämnden fortsätter att vara huvudman för 
övernattningsverksamheten men får ett utvidgat uppdrag att koordinera stadens 
verksamheter och ha alla kontakter med arrangör. Nämnden ska i samverkan 
med Göteborg & Co Träffpunkt AB och arrangörerna utveckla verksamheten. 

 Stadsdelnämnder och utbildningsnämnden svarar för att de säkerhetsklassade 
lokalerna hålls tillgängliga enligt årliga överenskommelser. Detta förutsätter ett 
förtroendefullt samarbete mellan nämnderna och att överenskommelserna hålls i 
allt väsentligt samt att inskränkningar i överenskommelsen meddelas idrotts- och 
föreningsförvaltningen snarast möjligt. 

 Lokalnämnden ansvarar för att övernattningslokalerna är säkerhetsklassade 
enligt gällande regelverk. Utifrån sitt uppdrag samordnar lokalnämnden 
ombyggnationer och renoveringar av dessa lokaler så att de finns tillgängliga för 
arrangör enligt överenskommelse alternativt att annan godkänd lokal ställs till 
förfogande. 
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Taxe-  och ersättningskonstruktion 

Idrotts- och föreningsnämnden föreslås få delegation på att besluta om taxa gentemot 
arrangörerna samt sluta överenskommelser med berörda förvaltningarna om deras 
ersättning för det merarbete övernattningsverksamheten innebär. Arrangörstaxan och 
den interna ersättningen är således två skilda saker. 
 
Förslaget till taxekonstruktion renodlas och en all-in-one taxa per övernattningsdygn 
införs. Den omfattar godkänd lokal för övernattning, vaktmästarservice och 
besiktningar. Alla övriga gamla deltaxor försvinner. Cuparrangörerna uppmanas också 
att använda sig av skolans städorganisation mot ersättning. Däremot läggs uthyrning av 
kök och matsal, data-/telekommunikation mm utanför taxan.  
                                                         

Ekonomiska konsekvenser 

Stadsledningskontorets förslag innebär att ett internt fördelningssystem av intäkterna 
tillämpas som omfattar en ersättning per övernattningsdygn samt ersättning för 
uppkomna extra kostnader till berörda nämnder. Resterande intäkter i storleksordningen 
2 mkr föreslås stanna hos idrotts- och föreningsnämnden att täcka extra driftkostnader, 
säkerhetsutbildning för arrangörer och för att bygga upp en professionell verksamhet i 
enlighet med de nya riktlinjerna.  
 
Lokalnämnden har idag kostnader på 4 mnkr för kapitaltjänst för gjorda säkerhets-
investeringar, årliga säkerhetsrevisioner och besiktningar samt ökade driftkostnader för 
media. Detta har hittills finansierats av ordinarie verksamhet och till en mindre del av 
idrotts- och föreningsnämndens föreningsbidrag. Detta förfaringssätt har utvecklat 
irritation i de båda nämndernas verksamhet. Stadsledningskontoret överlämnar frågan 
om justering av lokalnämndens ramförutsättningar till ordinarie budgetprocess.  
 
Om ingen ramjustering görs blir konsekvensen att lokalnämnden får fortsätta att 
inrymma kostnaderna i sin ordinarie verksamhet eller att arrangörstaxan får höjas med 
25 % och att idrotts- och föreningsnämnden inte får något tillskott för att utveckla 
verksamheten samt kombinationer av detta.  
 

Information till skolenheterna och kvalitetsuppföljningssystem är förberett. 

Idrotts- och föreningsnämnden har förberett informationsinsats efter kommunfull-
mäktiges beslut för att göra riktlinjerna kända bland verksamhetschefer för skola/fritid, 
skolchefer, rektorer m.fl. Regelbunden kvalitetsuppföljning planeras och uppföljningen 
ska ligga till grund för en systematisk kvalitetsutveckling och förbättringar. 

 
 
 
 
Christine Lindeberg  Ulf Högberg 
Planeringsledare  Avdelningschef
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Kommunfullmäktige   Bilaga 1 
Protokollsutdrag 
Sammanträdesdatum 2009-06-11 
 

§ 19 Dnr 0957/08 

Motion av Jonas Ransgård (M) om bättre möjligheter för stora ungdomsevenemang 

Handling 

2009 nr 84. 

Beslut 

Enligt kommunstyrelsens förslag: 

1. Den av Jonas Ransgård väckta motionen bifalles med hänvisning till yttrandet från 
Idrotts- och föreningsnämnden. 

2. Kommunstyrelsen, idrotts- och föreningsnämnden, lokalförsörjningsnämnden, 
utbildningsnämnden, stadsdelsnämnderna, Göteborg & Co och Försäkrings AB 
Göta Lejon får i uppdrag att gemensamt utreda övernattningsverksamheten och 
återkomma med förslag om hantering av frågan före 2009 års utgång. 

__________    

Expedieras 

Kommunstyrelsen 
Idrotts- och föreningsnämnden 
Lokalförsörjningsnämnden 
Utbildningsnämnden 
Samtliga stadsdelsnämnder 
Göteborg & Co 
Försäkrings AB Göta Lejon 

Vid protokollet 

 

Karin Lange 
2009-06-18 
 
 
Ordförande 
Jörgen Linder   Justerare 

Anna Johansson 

Justerare 

Mikael Janson 
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Göteborgs kommunstyrelse   Bilaga 2 
Protokollsutdrag 
Sammanträdesdatum 2010-03-31 
 

§ 210, Dnr 0806/09 

Uppdrag från kommunfullmäktige att utreda övernattningsverksamheten vid stora 
ungdomsevenemang 

Tidigare behandling 

Bordlagt den 10 februari 2010, § 89, den 3 mars 2010, § 135 och den 17 mars 2010, § 
184 

Handlingar 

Stadskansliets tjänsteutlåtande den 1 februari 2010. 

Yrkande från S, MP och V den 31 mars 2010. 

Beslut 

1. Tjänsteutlåtandet återremitteras. 
 

2. Stadskansliet får i uppdrag att tillsammans med relevanta aktörer utreda vilka 
konsekvenser de föreslagna förändringarna i tjänsteutlåtandet medför i enlighet 
med förslaget från S, MP och V den 31 mars 2010. 

__________    

 

Expedieras 

Remiss nr 66 till stadskansliet 
 

Vid protokollet 

Karin Lange 
 
2010-04-15 
 
 
Ordförande 
Annelie Hultén 
 
 
Justerare 
Jan Hallberg    



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 12(22) 

Yrkande S, MP, V 
Kommunstyrelsen 

10-03-31 
Ärende 2:13 

 
 
 

 

Yrkande om återremiss av uppdrag från kommunfullmäktige att utreda 
övernattningsverksamheten vid stora ungdomsevenemang 

 
De återkommande ungdomsevenemangen är av stor strategisk betydelse för stadens 
utveckling. Vår ambition är att Göteborgs position som evenemangs- och idrottsstad ska 
förstärkas och utvecklas. Av den anledningen är det av stor vikt att konsekvenserna av 
de nu föreslagna förändringarna utreds och analyseras ytterligare. 
 
Vi behöver veta hur konkurrensläget påverkas för befintliga evenemang såväl som 
förutsättningarna för nyetablering av framtida evenemang med utgångspunkt av de 
organisatoriska förändringarna som föreslagits i tjänsteutlåtandet, men också utifrån ett 
eventuellt beslut om taxehöjning.  
 
Vi menar också att det finns intresse av att skapa en tydligare organisation av 
övernattningsverksamheten än den som föreslås i tjänsteutlåtandet. De vore därför 
önskvärt att få belyst huruvida det blir lämpligare med en huvudman som ansvarar för 
övernattningsverksamheten.  
 
 
KOMMUNSTYRELSEN FÖRESLÅS BESLUTA 
 
att återremittera tjänsteutlåtandet 
 
att ge stadskansliet i uppdrag att tillsammans med relevanta aktörer utreda vilka 

konsekvenser de förslagna förändringarna i tjänsteutlåtandet medför i enlighet 
med ovanstående  

 



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 13(22) 

Kommunstyrelsen   Bilaga 3 
Protokollsutdrag 
Sammanträdesdatum 2010-12-08 

 

§ 805, Dnr 0806/09 

Uppdrag från kommunfullmäktige att utreda övernattningsverksamheten vid stora 
ungdomsevenemang 

Tidigare behandling 

Bordlagt den 17 november 2010, § 726 och den 24 november 2010, § 760. 

Handling 

Stadskansliets tjänsteutlåtande den 22 oktober 2010. 
Yrkande från M, FP, KD, S, MP och V den 3 december 2010. 

Beslut 

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet i enlighet med yrkande från M, FP, KD, S, MP 
och V den 3 december 2010. 

 

__________    

 

Expedieras 

Stadskansliet – återremiss skrivelse 213 
 
 

Vid protokollet 

Christina Hofmann 
 
2010-12-21 

Ordförande 

Anneli Hulthén 
 
 

Justerare 

Jan Hallberg 
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Bilaga 3 
 
 
 

Kommunstyrelsen den 8 december 2010  
Yrkande (M) (FP) (KD) (S) (MP) (V) 

Ärende 2:12 
 
 

Yrkande om återremiss av uppdrag från kommunfullmäktige att utreda 
övernattningsverksamheten vid stora ungdomsevenemang 
 
Ärendet har tidigare skickats på återremiss för att skapa en tydligare organisation av 
övernattningsverksamheten, samt att få belyst huruvida det blir lämpligare med en 
huvudman som ansvarar för övernattningsverksamheten. 
 
I nuvarande tjänsteutlåtande föreslås Idrotts- och föreningsnämnden ta ett huvudansvar 
för att koordinera kommunens insatser gentemot arrangör, samt få delegation på att 
besluta om taxor för övernattningar inkl kringservice, kvalitetssäkra verksamheten och 
ingå överenskommelser med berörda nämnder och bolag.  
 
Ett problem uppstår emellertid i att Idrotts- och föreningsnämnden inte fått ett 
huvudmannaskap med befogenhet att kunna besluta antalet lokaler som måste ställas till 
förfogande under olika ungdomsevenemang från lokalnämnden, stadsdelsnämnder eller 
utbildningsnämnden. Genom att det saknas ett tydligt huvudmannaskap som förfogar 
över lokalerna skapar det en beroendeställning för huvudmannen gentemot andra 
nämnder som ska tillgängliggöra lokaler först efter en överenskommelse med 
huvudmannen. Detta skulle i slutändan kunna innebära att huvudmannen inte lyckas få 
fram tillräckligt med lokaler till ungdomsevenemangen om en överenskommelse med 
berörda nämnder inte kan nås. Därtill behöver försäkringsfrågorna undersökas för att 
synliggöra eventuella risker i samband med ett huvudmannaskap. 
 
I tjänsteutlåtandet står det också att Göteborg & Co är ett utvecklingsbolag med ett 
uttalat uppdrag att värva evenemang och att utveckla återkommande evenemang, men 
att bolaget anser att de inte ska ”ägna sig åt cupverksamheten som är något av en 
driftverksamhet”. Emellertid har Göteborg & Co i stadens budget för år 2011,samt i 
flerårsplanerna för 2012 och 2013, fått ett utökat bidrag på 2,5 Mkr per år för att 
samordna återkommande evenemang. Detta skall även innefatta återkommande 
ungdomsevenemang och cupverksamheter. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
Att återremittera tjänsteutlåtandet 
 
Att ge stadskansliet i uppdrag att återkomma med förslag på ett tydligt huvudmannaskap 
som förfogar över lokalerna för övernattningsverksamheten vid ungdomsevenemang. 
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Bilaga 4 
 
Riktlinjer för hantering och upplåtelse av (skol-)lokaler i samband med 
övernattningsverksamhet mm vid idrottscuper och andra föreningsarrangemang 
för ungdomar. 

 

Övergripande mål för verksamheten 

Barn- och ungdomsevenemang i form av idrottscuper och andra större föreningsar-
rangemang är mötesplatser för ungdomar från olika länder och kulturer. Dessa evene-
mang har också betydelse för Göteborg som turist- och evenemangsstad. Enkla men 
säkra övernattningsmöjligheter är nödvändigt för arrangören att erbjuda. Nedanstående 
nämnder ska därför samverka och underlätta för arrangörernas planering och genom-
förande utifrån denna helhetssyn. Riktmärke ska vara att staden kan erbjuda nödvändigt 
antal fn. ca 21 000 samtidiga och säkerhetsklassade övernattningsplatser. 
 

Avgränsning och prioritering 

Verksamheten vänder sig till barn- och ungdomar till och med 26 års ålder.  
1 Föreningar/organisationer som är registrerade och bidragsberättigade för 

kommunala bidrag via idrotts- och föreningsnämnden eller sociala resursnämnden 
får hyra skollokaler för arrangemang som kräver övernattning.  

2  Föreningar/organisationer som inte uppfyller p.1 men som uppfyller kraven enligt 
förordningen (2001:1 060) om statsbidrag till ungdomsorganisationer får hyra 
skollokaler för arrangemang som kräver övernattning. 

3 Övriga föreningars/organisationers önskemål om förhyrning prövas från fall till 
fall utifrån syfte och planerad verksamhet som är associerad till tänkt 
övernattning.  

Om det finns flera intressenter för samma lokaler vid samma tidpunkt i en skola bör 
förening/organisation som ska genomföra det största ungdomsevenemanget ges 
företräde. 
 

Ansvarsfördelning mellan berörda nämnder 

 
Generellt gäller att stadens lokaler inte får hyras ut för övernattning om inte lokalerna 
uppfyller myndighetskrav bl.a. lägsta hotellstandard. 
 
Idrotts- och föreningsnämnden 
 

 samordnar och administrerar övernattningsverksamheten i skolor m.m. samt 
andra frågor tillhörande idrottscuper eller stora ungdomsevenemang i 
föreningsregi.  Svarar för kvalitetssäkring och uppföljning av evenemangen. 
Nämnden är arrangörens samordnande kontakt med staden.  

 bedömer behovet av antal säkerhetsklassade övernattningsplatser och samråder 
med lokalnämnden om detta. 

 svarar för att arrangörerna får tillgång till lämpliga säkerhetsutbildningar samt 
får information om ansvarsfördelningen inom kommunen. 

 beslutar om taxor gentemot arrangör och svarar för att överenskommelser nås 
med berörda nämnder beträffande intern ersättning för gästnätter och extra 
lönekostnader. 
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 överlägger med kranskommunerna om deras tillgängliga resurser för övernatt-
ning, tillgång till planer och hallar m.m. vid stora ungdomsevenemang.  

 I samverkan med berörda nämnder och bolag koordinerar nämnden stadens 
insatser i samband med ungdomsevenemang. 

 
 
Lokalförsörjningsnämnden 
 

 tillgängliggör nödvändigt antal (skol-)lokaler som uppfyller myndighetskrav för 
övernattning fn. ca 21 000 samtidigt övernattande ungdomar. 
Lokalförsörjningsnämnden ansvarar för att nödvändiga säkerhetsrelaterade in-
vesteringar görs. Vidare ansvarar nämnden för att lokalerna är besiktigade och 
larmrevisioner genomförda enligt vedertaget regelverk. 

 Planerar och samordnar insatser för fastighetsunderhåll och säkerhetsklassade 
övernattningslokaler för ungdomsevenemang i samråd med berörda nämnder. 

 Upprättar och ajourhåller i samverkan med idrotts- och föreningsnämnden, 
stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden en förteckning över vilka skolor 
och lokaler som kan användas för övernattning.  

 
Ovanstående innebär att ombyggnads- och reparationsarbeten planeras med stor tids-
mässig noggrannhet för att inte påverka möjligheten till övernattning i lokalerna under 
evenemang. 
 
Stadsdelsnämnder och utbildningsnämnden 
 

 Stadsdelsnämnder och utbildningsnämnden vars skollokaler är anpassade för 
övernattningsverksamhet ska tillgängliggöra dessa lokaler till arrangör enligt 
årliga överenskommelser med idrotts- och föreningsnämnden.  
Upplåtelseskyldigheten gäller även kök och matsalar med möblering och 
utrustning. Detta förutsätter att känslig och/eller attraktiv utrustning skyddas 
eller plockas bort. Särskilt känslig köksutrustning kan uteslutas ur avtalet men 
får inte omöjliggöra god livsmedelshygien. 

 
 Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ansvarar för att tillräcklig 

vaktmästarservice finns att tillgå för arrangören och utifrån nämndens egna krav.  
 

 De lokaler som hyrs ut besiktigas av såväl arrangör som uthyrare vad gäller 
skick, skador och städning före och efter evenemanget. Eventuella skador på 
byggnad eller inventarier samt bristande städning som konstateras efter 
genomfört evenemang ersätts av förhyraren. 
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Bilaga 5 

Förslag till justering av idrotts- och föreningsnämndens reglemente 

 
 
Reglemente för Göteborgs idrotts- och föreningsnämnd 
 
Reglemente för Göteborgs idrotts- och föreningsnämnd. För nämnden gäller 
dessutom Allmän stadga för Göteborgs stads nämnder. 
(H 1999:16, P 1999-02-25, 11 §)  
 
Tidigare lydelse Ny lydelse 
Nämndens verksamhetsområde och 
uppgifter  

1 § Nämnden handhar förvaltning och drift 
av dels de idrotts- och motionsanlägg-
ningar med tillhörande aktivitetsytor och 
markområden, som inte anförtrotts annan, 
dels Lundbybadet samt svarar för 
upplåtelse till stadsdelsnämnder respektive 
uthyrning till föreningslivet av dessa 
anläggningar.  

Nämnden förvaltar vidare frilufts- och 
parkanläggningar som kräver större 
insatser och/eller särskild kompetens i 
form av traditionell fastighetsförvaltning.  

 

 
 

2 §  

Nämnden handhar centrala selektiva och 
generella föreningsbidrag samt övrigt stöd 
till föreningslivet.  

 
 

 3 § ny 
       
Nämnden är huvudman för hantering och 
upplåtelse av (skol-)lokaler i samband 
med övernattningsverksamhet mm vid 
idrottscuper och andra föreningsarrange-
mang för ungdomar med uppgifter i en-
lighet med kommunens riktlinje för denna 
verksamhet. 
 

Nämndens sammansättning  

Idrotts- och föreningsnämnden består av 
11 ledamöter med 5 ersättare.  
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Ikraftträdande  

Detta reglemente träder i kraft den 1 april 
1999.  
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Förslag till justering av reglemente för lokalnämnden Bilaga 5 

 
 
H 2010 nr 77, P 2010-05-06 § 17 
Reglemente för lokalnämnden 
 
Reglemente för lokalnämnden För nämnden gäller dessutom Allmän stadga för 
Göteborgs stadsnämnder. 
(H 1998:179, P 1998-12-10, 14 §, H 2000:50, P 2000-04-13, 11 §) 
 
 
Tidigare lydelse 
 

Ny lydelse 

Uppdraget  
 
Lokalnämndens uppdrag är att säkerställa 
god fastighetsförvaltning och att tillhanda-
hålla ändamålsenliga verksamhetslokaler 
och god service i samverkan med nytt-
jaren. Huvuduppgiften inom fastighets-
förvaltning är att sköta drift av mark, 
byggnad och installationer samt underhåll. 
Viktiga uppgifter är att fortlöpande ut-
veckla energisparåtgärder, minska behovet 
av reparationer och värna resurserna för 
planerat underhåll. Underhållsplaner ska 
fortlöpande revideras och kommuniceras 
med berörda. 
 

 
 
 

Nämndens verksamhetsområde och 
uppgifter 
 
1 § 
 
Nämnden har till uppgift att tillhandahålla 
och självständigt förvalta alla typer av 
verksamhetsfastigheter tillhöriga 
Göteborgs Stad och externt inhyrda lokaler 
för verksamheter inom Göteborgs Stad.  
 
Vidare har nämnden till uppgift svara för 
projektledning avseende ny- och ombygg-
nation, hyresförhandlingsverksamhet samt 
råd och anvisningar.  
 

Nämndens verksamhetsområde och 
uppgifter 
 
1 §    
 
Nämnden har till uppgift att tillhandahålla 
och självständigt förvalta alla typer av 
verksamhetsfastigheter tillhöriga 
Göteborgs Stad och externt inhyrda lokaler 
för verksamheter inom Göteborgs Stad.  
 
Vidare har nämnden till uppgift svara för 
projektledning avseende ny- och ombygg-
nation, hyresförhandlingsverksamhet samt 
råd och anvisningar.  
 
Nämnden ansvarar för att tillräckligt antal 
säkerhetsklassade lokaler finns att tillgå 
för övernattning vid idrottscuper och 
andra ungdomsevenemang i enlighet med 
stadens riktlinjer för verksamheten. 
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Nämndens sammansättning 
 
2 §  
 
Nämnden består av 11 ledamöter och 6 
ersättare. 
 

 
 
 
 
 

Ikraftträdande 
 
3 §  
 
Detta reglemente träder i kraft den 1 
januari 2011 och ersätter tidigare 
reglementen för MedicHus och 
lokalförsörjningsnämnden. 
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     Bilaga 6 

 
 REMISS Nr 160 
  

Beslutsdatum 
2011-10-26 
 
Dnr 0806/09 

 
 
 
Mottagare 
 
Samtliga stadsdelsnämnder 
Utbildningsnämnden 
 
Ärende 
 
Uppdrag från kommunfullmäktige att utreda övernattningsverksamheten vid stora 
ungdomsevenemang.  
 
Handlingar 
 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 28 september 2011. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande remitteras för yttrande av berörda 
stadsdelsnämnder och utbildningsnämnden. 

 
 
 
För GÖTEBORGS KOMMUNSTYRELSE 
 
 
 
 
Karin Lange 
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Remissvar från samtliga stadsdelsnämnder och utbildningsnämnden finns i 
kommunstyrelsens databas. 


