
 

Samarbete mellan Göteborgs stad, elitidrotten 
 och de återkommande idrottsevenemangen  

Positiva effekter av elitidrott och de återkommande idrottsevenemangen 

• Sätter staden på kartan och stärker stadens varumärke och attraktionskraft.  
• Ger stora turistekonomiska effekter.  
• Bidrar till en ökad gemenskap, stolthet och tillhörighet hos stadens invånare.  
• Skapar ambassadörer och förebilder för stadens ungdomar.   
• Stimulerar till idrott och  fysisk aktivitet.  
• Bidrar starkt till ökad integration och socialt ansvarstagande.  
• En stark lokal elitidrott är en förutsättning för att locka stora nationella och 

internationella evenemang till staden.  

Ett stärkt och tydliggjort samarbete mellan staden och elitidrotten samt de återkommande 
idrottsevenemangen skulle förstärka ovanstående effekter. Det skulle dessutom 
effektivisera den lokala förvaltningen och minska risken för att frågor faller mellan stolarna.  

I Göteborgs stads vision står det att Göteborg skall vara landets ledande idrotts- och föreningsstad. För 
att vara ledande inom idrott så krävs det enligt de flesta bedömningar att staden ligger i topp såväl inom 

bredd- som elitsammanhang. I visionen ingår också att staden skall vara Europas ledande 
evenemangsstad. Trots det är upplevelsen hos den lokala elitidrotten och de större återkommande 
idrottsevenemangen (Göteborgsvarvet, Gothia Cup, Partille Cup, Basketfestivalen, GKSS Match cup, 
Göteborgsgirot, alla elitlagens matcher m fl) att vi saknar en kommunal motpart som har mandat att 

samordna och driva våra frågor inom den kommunala förvaltningen. Det gör att frågor som inte har en 
självklar plats i den kommunala förvaltningen hänvisas runt utan att någon förvaltning säger sig ha 

mandat att svara eller driva frågorna vidare. Staden, elitidrotten och evenemangen skulle göra stora 
vinster på ett starkare samarbete, men då krävs att formerna för samarbetet tydliggörs.  

 
 

 

Hur vi tycker att det bör se ut 

Ansvaret för stadens samarbete med elitidrotten och de större återkommande evenemangen skall 
ligga hos Göteborg & Co. Det krävs att Göteborg & Co organiseras så att de kan lösa ett sådant 
uppdrag. 
- Beslut om nya ägardirektiv till Göteborg & Co och andra berörda kommunala bolag erfordras och 
det skrivs in i Göteborgs kommande evenemangsstrategi. 
- Göteborg & Co måste avsätta resurser för de här frågorna och idrotten måste vara med processen 
för att nå bästa kompetens för uppgiften.   
- Göteborg & Co måste ha legitimitet, samordningsansvar och ett mandat att driva frågor som går på 
tvären över stadens förvaltningar.  
- En styrgrupp inrättas där idrotten är väl representerad och som har till uppdrag att bevaka och föra 
fram synpunkter.  
- Principer för hur staden och idrotten skall samarbeta utformas. En idrottspolicy beslutas i staden 
som bl a beskriver hur mycketstaden skall ta betalt av idrotten för anläggningar, arenor och andra 
tjänster.  


