
 

IDROTTSOFFENSIVEN GÖTEBORG  

Vision Göteborg - Sveriges ledande idrottsstad 
 
Utgångs-
punkter 

 
- En ledande idrottsstad behöver breddidrott, elitidrott och evenemang av högsta klass och alla 
de tre delarna hänger ihop 
- Idrotten i en ledande idrottsstad genomsyras av samhällsengagemang, hållbarhet och 
inkludering 
 

 
 
Strategi-
områden 

 
1 

Samverkan mellan stad, idrott och 
de återkommande 

idrottsevenemangen 
 

 
2 

Idrottsanläggningar 

 
3 

Idrottsakademi/ 
kompetenscenter 

Mål Breddidrotten har en naturlig 
samverkanspart i staden (IoFF) 
men under 2020 måste även 
elitidrotten och de årligt 
återkommande 
idrottsevenemangen få en 
samverkanspart i som tillsammans 
med idrotten utvecklar och skapar 
bättre förutsättningar för 
elitidrott och idrottsevenemang.  

Idrotten tillsammans med 
näringslivet underlättar för 
staden att investera i 
idrottsanläggningar för att 
kunna uppfylla nutida och 
framtida behov. 
Idrottsanläggningar börjar 
byggas utifrån de nya 
principerna från och med 
2021. 
 
 

Ett kompetenscenter för 
utveckling och samordning 
av prestationsidrotten och 
återkommande 
idrottsevenemang skall 
vara etablerat till 2021. 

 
Hur 

 
Genom:  
- Att ansvaret för stadens 
samarbete med elitidrott och 
återkommande idrotts-
evenemang skall ligga hos 
Göteborg & Co.   
 
- Att nya ägardirektiv erfordras 
och det skrivs in i Göteborgs 
kommande evenemangs-strategi.  
 
- Att Göteborg & Co måste ha 
legitimitet, samordningsansvar 
och ett mandat att driva dessa 
frågor. 
 
- Att en styrgrupp bildas där 
idrotten är väl representerad. 
 
- Att Principer och en policy för 
hur staden och idrotten skall 
samarbeta utformas, t ex om hur 
mycket staden skall ta betalt av 
idrotten för anläggningar arenor 
och andra tjänster.  
 
 

 
Genom:  
- Att de av IoFF planerade 
och budgeterade 
anläggningarna verkligen 
byggs enligt aktuell tidsplan. 
 
- Att det bildas ett 
företagskonsortium med 
företag som vill vara med 
och utveckla staden och 
dess idrottsanläggningar. 
 
- Att näringslivet i större 
utsträckning än idag bygger 
och förvaltar medan staden 
är hyresgäst. 
 
- Att stadens ledning 
beslutar om principen 
medan IoFF är stadens part i 
samarbetet.  

 
 
- Att det skapas genom ett 
samarbete mellan idrotten, 
staden näringslivet och 
akademien. Göteborg & Co 
är samverkanspart från 
stadens sida.  
 
 



 
Mätbara  
effekter 
på sikt 

 
- Effektivare förvaltning 
- Fler och större 

arrangemang 
- Ökad publik 
- Fler deltagare 
- Ökade turistekonomiska 

effekter 
- Ökad exponering 

nationellt och 
internationellt 

- Fler arbetstillfällen 
kopplade mot event 

- Utveckling av stadens 
eventutbildningar.  

 
- Idrottsytor per 

invånare  
- Beläggningsgrad 
- Fler aktiva i alla 

åldrar 

 
- Fler och bättre 

utbildade tränare 
och ledare 

- Bättre 
prestationer 
nationellt och 
internationellt 

- Fler idrotter med 
uttalade 
elitidrottsmiljöer i 
Göteborg 

- Starkare 
forskningsmiljö 
och bättre 
spridning av 
forskning till 
idrotten 

- Mindre skador 
och förbättrad 
hälsa hos 
elitaktiva 

- Fler aktiva som 
kombinerar 
elitidrott och 
studier 

 


