
 

Idrottsanläggningar i Göteborg 

Bristen på idrottsanläggningar i Göteborg hotar idrotten och folkhälsan 

Idag råder det en klar brist på idrottsanläggningar i Göteborg. Budskapet från idrotten i staden är 
nästintill samstämmigt: anläggningsfrågan är vår svåraste utmaning. Föreningar som hör hemma i en 
stadsdel får bedriva träningar i ett helt annat område, ungdomar i skolåldern får träningstider sent på 
veckokvällar, barn som skulle vilja prova en ny fritidssysselsättning får stå i långa köer och föreningar 

som vill utöka sin verksamhet tvingas säga nej till ungdomar som vill röra på sig. 
 

Fysisk aktivitet och idrotts positiva effekter på människors välbefinnande är sedan länge väl belagt. Att 
ha tillgång till idrottsytor nära där man bor och verkar leder till mer rörelse samt ökar chanserna att nå 

upp till minimumnivån ur hälsosynpunkt. Närhet till idrottshallar är en av de viktigaste faktorerna för att 
förbättra barn och ungdomars hälsa. Enligt prognosen kommer Göteborg att få 125 000 nya invånare 

fram till år 2035, en ökning med mer än en femtedel. Att långsiktigt planera och bygga en social 
infrastruktur – med plats för idrott och rörelse- är en nödvändig satsning för en socialt hållbar stad och 

god folkhälsa i framtiden. 
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Hur vill vi komma vidare 

För att vi skall kunna lösa Göteborgs anläggningsbrist krävs en långsiktig och strategisk satsning  med 
ett starkt samarbete mellan staden, idrotten och näringslivet. I det första läget är det väldigt viktigt att 

politikerna inte skär i den investeringsbudget som Idrotts- och föreningsnämnden har föreslagit och 
som på övergripande och detaljerad nivå beskriver vad som behöver byggas under det kommande 

decenniet (2020-2029). Det är sedan naturligtvis minst lika viktigt att de planerade och budgeterade 
anläggningarna verkligen byggs enligt aktuell tidsplan och inte försenas eller hindras på grund av 

samordningsproblem mellan stadens förvaltningar. 
 

Det som föreslås i investeringsbudgeten är dock inte tillräckligt för att på sikt täcka 
anläggningsbehovet i Göteborg. Samtidigt har vi full förståelse för att staden har begränsade resurser 
och inte vill belasta stadens balansräkning med ytterligare anläggningsinvesteringar. Vi ser därför att 

vägen framåt är att staden tillsammans med idrotten blir bättre på att samarbeta med näringslivet. Ett 
näringsliv som stadens elitidrott sedan länge har väldigt goda relationer med. Vi erbjuder oss därför 
att vara bryggan mellan näringslivet och staden och att näringslivet i större utsträckning än idag står 

för byggnation och ägande av framtida anläggningar. Anläggningar där sedan staden är hyresgäst och 
hyr ut till föreningslivet.  

 
Vi vill därför bilda ett företagskonsortium med företag som är villiga att vara med och utveckla staden 
genom att bygga och stå för ägandet av framtida idrottsanläggningar och arenor. Vi har varit i kontakt 

med stort antal företag som vi har starka relationer med och som har sagt att de är villiga att delta i 
ett sådant samarbete. Men vi kommer naturligtvis också att bjuda in ytterligare företag att medverka. 
Ett starkt och långsiktigt strategiskt samarbete mellan idrotten, staden och näringslivet ser vi som den 

stora möjligheten att på sikt tillfredsställa medborgarnas behov av idrottsanläggningar.  

 
 
 

 


