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Utvecklingsbidrag till Önnereds 
Handbollsklubb  

Förslag till beslut 
Idrotts- och föreningsnämnden beviljar utvecklingsbidrag med 360 000 kronor för 2020. 

Sammanfattning 
Förvaltningen föreslår att Önnereds Handbollsklubb beviljas utvecklingsbidrag med 

360 000 kronor 2020 för att genomföra insatser med målet att öka välmående och minska 

utanförskapet hos barn och unga i sitt närområde. Satsningen görs med inriktning på barn 

och ungdomar och utifrån ett invånarperspektiv med Tynnered som primärt område. En 

särskild satsning görs också på flickor och spontanidrott. Förvaltningen föreslår att medel 

beviljas för den del av satsningen som bidrar till att uppfylla grunduppdraget det vill säga 

fokusområdet bättre hälsa, där föreningar ska bedriva bland annat prova-på-aktiviteter 

och agera som mentorsförening till andra föreningar.  

 

Projektet är väl förankrat i stadsdelen och på förvaltningen. Därtill har föreningen ett 

starkt nätverk med många företag kopplade till projektet. Projektet är väl förberett och 

Önnereds Handbollsklubb har en stark organisation där de vill dela med sig av sina 

erfarenheter, som förvaltningen anser kan bidra till en positiv utveckling i Tynnered. 

 

Prova-på-aktiviteter är inget nytt vare sig nationellt eller i staden. Men med projektets alla 

delar kopplade till varandra tror förvaltningen på en större effekt för barn och ungdomar i 

området. Satsningen kan om projektet blir lyckat vara en förebild för liknande satsningar i 

andra delar av staden. Förvaltningen kommer att tätt följa projektet för att se hur man kan 

dra nytta av de erfarenheter som fås. 

 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Den totala kostnaden för projektet uppgår till 800 000 kronor, varav bidrag söks från 

Idrott & förening med 360 000 kronor. Bidragsbeloppet avser arvode till samordnare för 

projektet och ledare som ska hålla i aktiviteter samt material och marknadsföring.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.  

Idrott & förening 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2019-12-30 

Diarienummer 0581/19 

 

Handläggare 

Madeleine Eriksson 

Telefon: 031-368 21 48 

E-post: madeleine.eriksson@ioff.goteborg.se  
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Bedömning ur social dimension 
Projektet kommer nå invånarna i Tynnered med omnejd men fokus för det bidrag som 

föreslås ligger på barn och ungdomars möjlighet till en aktiv fritid och uppväxt. 

Föreningen kommer utöver att tillfråga föreningar också utgå från vilka aktiviteter barnen 

och ungdomarna själva vill genomföra.  

 

Den särskilda satsningen på att rekrytera flickor till verksamheten innebär stora 

möjligheter att öka flickors deltagande och därmed minska den stora skillnaden mellan 

flickors och pojkars idrottsutövande.  

 

Utanförskapet är en av stadens största utmaningar och deltagandet i idrotts- och 

föreningsliv i resurssvaga områden är påtagligt. Insatsen riktar sig mot ett område i staden 

som anses som resurssvagt och innefattar flera olika områden som kan öka deltagandet 

och höja kompetensen hos föreningslivet.   

 

Liknande insatser och projekt finns runtom i Sverige. Beprövad erfarenhet säger att en 

insats som kopplar på flera olika fokus och tänker helhet ger större effekter. Staden har 

inte tidigare gjort en satsning med mentorsförening däremot finns flera idrottsskolor. Om 

projektet uppnår goda resultat kan det fungera som förebild för liknande satsningar i 

andra delar av staden.  

Samverkan 
En arbetsgrupp finns för projektet där Önnereds Handbollsklubb, SDF Västra Göteborg 

och Idrott & förening ingår. 
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Ärendet  
Önnereds Handbollsklubb föreslås beviljas utvecklingsbidrag med 360 000 kronor för att 

genomföra insatser med målet att öka välmående och minska utanförskapet hos barn och 

unga i sitt närområde. Satsningen görs med inriktning på barn och ungdomar och ur ett 

invånarperspektiv med Tynnered som primärt område. En särskild satsning görs också på 

flickor och spontanidrott. Förvaltningen föreslås gå in med medel i den del av satsningen 

som bidrar till att förvaltningen uppfyller grunduppdraget. 

Beskrivning av ärendet 
Önnereds Handbollsklubb är en förening som funnits sedan 1965 och har idag cirka 1100 

medlemmar och har verksamhet på alla nivåer. De driver sedan 1992 sin egen hall. 

Föreningen fungerar bra organisatoriskt och har genom åren skapat en väl fungerande 

förening i alla led. Här finns det mycket erfarenhet att dela med sig av, vilket de också 

vill göra.  

 

Lagarbetet är ett initiativ och projekt av Önnereds Handbollsklubb med målet att öka 

välmående och minska utanförskapet hos barn och unga i sitt närområde. Det finns stora 

skillnader i livsvillkor mellan barn och unga i Göteborg idag. Något som innebär att 

tillgången till en aktiv och trygg vardag samt ett positivt socialt nätverk avgörs utifrån ens 

bakgrund. Detta är något som de vill förändra. Tillsammans med lokala föreningar, 

verksamheter och företag vill de starta upp olika initiativ för att göra detta möjligt. 

Föreningen kommer dela in sitt projekt i tre fokusområden: ökad sysselsättning, bättre 

hälsa och större trygghet. 

 

Förvaltningen blev i höstas kontaktade av stadsdelen och utifrån detta har flera möten 

med föreningen, stadsdelen och förvaltningen genomförts för att ta fram ett projekt som 

är väl förankrat mellan dessa parter. Föreningen ser projektet som långsiktigt och vill 

börja i liten skala för att sedan kunna utöka projektet och initiativen beroende på hur 

utfallet blir. Projektplan är framtagen tillsammans med föreningen och förvaltningen för 

den del av projektet förvaltningen avser stötta.   

 

Nedan följer en kort sammanfattning av de fokusområden föreningen valt. Det är inom 

fokusområdet Bättre hälsa som förvaltningen ser att vi kan stötta föreningen mest varför 

den delen kommer beskrivas mer ingående.  

 

Bättre hälsa  

Svenska barn och ungdomars kostvanor och aktivitetsnivåer har försämrats över tid och 

idrottsutövandet i resurssvaga områden är litet jämfört med andra delar. Detta är 

oroväckande med tanke på de stora fördelarna som fysisk aktivitet och balanserad kost 

ger i livet – både hälsomässigt och socialt. Därför vill föreningen göra vad de kan för att 

vända trenden. 

- Idrott efter skoltid 

Två dagar i veckan i direkt anslutning till skolan slutar, i Vättnedalsskolans idrottshall, 

kommer det finnas möjlighet att prova-på olika idrotter tillsammans med föreningen och 

andra föreningar i närområdet. Föreningen driver planeringen och kommer alltid ha 

ledare på plats men närområdets föreningar har möjlighet att vara med och visa upp sina 
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idrotter och rekrytera nya medlemmar. Barnen får då chansen att på ett roligt och fartfyllt 

sätt att upptäcka nya sporter och få nya kompisar! 

- Spontanidrott för tjejer 

Föreningen kommer till våren bjuda in tjejer i närområdet för spontanidrott där fokus 

kommer ligga på att träffas och idrotta tillsammans. Även här så kommer föreningen 

bjuda in föreningar från närområdet. I starten kommer detta erbjudas en gång i veckan. 

Fråga kommer också gå ut till tjejer i området vad de önskar för aktiviteter. 

 

- Aktivt skollov 

Tillsammans med andra idrottsföreningar anordnar föreningen aktiviteter med 

idrottsfokus under skolloven. 

 

- Föreningsmentor 

Önnereds Handbollsklubb är en förening som fungerar bra organisatoriskt och har genom 

åren skapat en väl fungerande förening i alla led. Här finns det mycket erfarenhet att dela 

med sig av, vilket de också vill göra. Föreningens målbild är att civilsamhället själva tar 

ansvar för och stöttar varandra framåt. Då föreningen i projektet gör en satsning i 

Tynnered, med olika aktiviteter kring hälsa och rörelse, vill de också ta ett större ansvar 

för de föreningar som indirekt eller direkt kommer vara med i det benet av projektet. 

 

Idén som tagits fram tillsammans med förvaltningen är att Önnereds Handbollsklubb 

verkar som mentor till sex andra föreningar under ett år. Som mentorsförening kan de 

andra föreningarna få stöd med att effektivisera sitt föreningsarbete och på det sättet 

fokusera mer på verksamheten.  

 

Stödet kan variera men startar utifrån behoven föreningarna har. Kanske behöver förening 

1 hjälp med att få ett fungerande medlemsregister, förening 2 behöver stöd i hur de 

rekryterar fler ledare och hur de sedan kan arbeta med ledarvård, medan förening 3 

behöver stöd i att ta fram olika policys och så vidare Utifrån behoven ser föreningen till 

att föreningarna både får utbildning i grupp men också individuellt. 

 

Övriga två områden i projektet beskrivs kort nedan: 

 

Ökad sysselsättning 

Att ha en meningsfull sysselsättning är viktigt för att känna sig delaktig i samhället. Men 

det kan vara svårt att veta vart man ska vända sig, eller vilka möjligheter som finns. För 

att öka arbetsdeltagandet bland såväl unga som vuxna vill de därför öppna dörrar 

tillsammans med sina samarbetspartners – så att fler kan få en skjuts in på 

arbetsmarknaden.  

 

Ökad trygghet 

Föreningen tror att det är viktigt att ha sammanhang där man kan möta andra människor 

och känna gemenskap. Det bidrar till en ökad känsla av trygghet och delaktighet i 

samhället. Därför vill föreningen bidra till att skapa ett levande område där barn, unga 

och föräldrar känner sig involverade och värdefulla. Fokusområdet uppfylls genom de 

aktiviteter som föreningen vill göra i de andra fokusområdena. De kommer också att 

utveckla denna delen mer framåt i projektet.  
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Kommentarer på projektet 

Göteborgs Stad har stort fokus på att skapa en jämlik stad där alla göteborgare får goda 

livsvillkor. Jämlikhetsrapporten 2017, skillnader i livsvillkor i Göteborg visar på att det 

finns skillnader i livsvillkor och att det är en lång väg kvar innan de är utjämnande. 

Förvaltningen vill att fler barn och ungdomar rör på sig och framför allt flickor i 

socioekonomiskt resurssvaga områden.  

 

Föreningens aktiviteter kopplat till detta område vill på olika sätt bidra till att detta 

motverkas. Idrottsskolor och prova på aktiviteter är i sig inget nytt men förvaltningen är 

positiv till aktiviteter kopplat direkt i anslutning till skolan där vi kan nå många barn 

samtidigt och framför allt de som kanske inte vanligtvis idrottar i förening.  

 

Kopplingen till föreningsmentorskap är något förvaltningen inte testat innan. Kan 

civilsamhället vara ett stöd för varandra? Genom helheten i projektet kan vi uppnå mer 

insatser än ”bara” tex idrottsskolor och förhoppningsvis se större effekter. Föreningen 

kommer ge stöd till andra föreningar så att deras organisation stärks och effektiviseras. 

Det kan således leda till att de kan rekrytera fler aktiva och ledare till sin verksamhet och 

förhoppningsvis bidrar detta till att de kan lägga mer tid på den operativa verksamheten. 

 

Projektet som helhet ger också möjlighet för förvaltningen att uppnå vårt basuppdrag om 

att ge stadens invånare möjlighet till att idrotta, ha en aktiv fritid och nå en bättre hälsa. I 

detta projekt har Önnereds Handbollsklubb vägt in många aspekter som förvaltningen 

anser kommer bidra till detta.  

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen anser att den satsning Önnereds Handbollsklubb önskar göra för att ge 

ungdomar en meningsfull fritid är förankrad och att projektet är väl förberett. Föreningen 

har tagit med många olika parametrar i projektet. 

 

Förvaltningen kan också se att insatsen kring mentorskap kan ses som ett komplement till 

nu nerlagda föreningspoolen, där vi genom att använda en stark förening med bra 

organisation på ett bra sätt kan sprida sina egna erfarenheter och kompetenser vidare, i 

samverkan med förvaltningen. På detta sätt tar civilsamhället själva hand om en 

problematik som förvaltningen sett i föreningslivet och framför allt i resurssvaga 

områden. Genom samarbeten i föreningslivet effektiviserar vi föreningsarbete som till 

exempel administration och andra områden där kunskaperna är låga. 

 

Flera olika aktörer kommer vara involverade i projektet vilket vi ser som positivt för att 

uppnå långsiktighet och förankring. Samarbete sker med SDN Västra Göteborg, som varit 

involverade genom hela planeringen av projektet och kommer finnas med som en aktiv 

part inom olika fokusområden tillsammans med förvaltningen. Föreningen samarbetar 

också med näringslivet, som bidrar med både medel och kompetens in i projektet. 

 

Satsningen kan om projektet blir lyckat vara en förebild för liknande satsningar i andra 

delar av staden. Förvaltningen kommer att tätt följa projektet för att se hur man kan dra 

nytta av de erfarenheter som görs. 
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Bidrag föreslås ges till de delar av projektet som bidrar till att uppfylla förvaltningens mål 

kring hälsa, hållbart föreningsliv med mera, framförallt inom fokusområdet Bättre hälsa.  

Mot denna bakgrund föreslås att idrotts- och föreningsnämnden beviljar Önnereds 

Handbollsklubb utvecklingsbidrag med 360 000 kronor för 2020. 

 

 

 

Anders Ramsby 

 

Förvaltningsdirektör 

 

Tobias Gröndahl 

 

Avdelningschef  

 


