
 

Göteborgs Stad kommunstyrelsen 1 (2) 
  

   

Yrkande angående – föreningen Galaxens 
verksamhet i Bergsjön 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med idrott- och 
föreningsnämnden och Familjebostäder i dialog med föreningen Galaxen utreda 
förutsättningarna för långsiktig finansiering och fortlevnad av stadslantgården 
Galaxen. I uppdraget ingår en ekonomisk och organisatorisk genomlysning och 
analys av stadslandsgården. 

2. Stadsledningskontoret återkommer till kommunstyrelsen med rapport och, vid 
behov, förslag på åtgärder som möjliggör för verksamheten att leva vidare i 
föreningsform.  

 

Yrkandet 
Orsaken till att bidraget till föreningen Galaxen minskar, är att de i dagsläget mottar ett 
betydligt större föreningsbidrag än andra motsvarande verksamheter i staden (2 mnkr 
istället för ca 1 mnkr). Föreningen Galaxen har också färre medlemmar än andra 
motsvarande verksamheter, enligt senaste inrapporterade uppgifter handlar det om 37 
ungdomar mellan 7 och 25 år.  

Galaxens personalkostnader är dessutom betydligt högre än andra jämförbara 
verksamheters, medan flera andra verksamheter inbringar större egna intäkter genom 
exempelvis lägerverksamhet. Mycket tyder på att föreningen Galaxen kan ställa om och 
anpassa sin verksamhet för att få en ekonomi i balans, trots minskade bidrag från staden.  

Stadens bidrag till föreningen Galaxen har minskat under flera års tid, sedan idrott- och 
föreningsförvaltningen tog över finansieringen från stadsdelsförvaltningen Östra 
Göteborg. Föreningen har meddelats att bidraget succesivt kommer att trappas ner för att 
skapa rättvisa och proportionalitet med likande verksamheter i staden.  

Idrotts- och föreningsförvaltningen har på olika sätt försökt stödja föreningen inför och 
under nedtrappningen genom att bland annat erbjuda hjälp med att se över ekonomin, 
verksamheten, information om ytterligare bidrag som går att söka och föreslå utvidgning 
av verksamhet för ytterligare intäkter exempelvis genom ett bättre nyttjande av lokalerna. 
Inget av detta har lett fram till något initiativ från föreningen, som uttrycker en ovilja att 
förändra sin verksamhet.  
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Även Familjebostäder har uttryckt intresse för att förvärva samlingslokalen som 
föreningen Galaxen äger idag, för att bidra till att utveckla området som mötesplats. 
Familjebostäder har också uttryckt en vilja att stötta gården tills föreningsdriften har 
stabiliserat sig.  

Föreningen Galaxen behöver utveckla sin verksamhet för att garantera långsiktig 
överlevnad, detta i samverkan med olika parter (som vill utveckla området tillsammans 
med dem), snarare än ett ökat kommunalt verksamhetsbidrag. Föreningslivet är en 
otroligt viktig kraft men riskerar att förlora sin kraft och frihet om den är finansierad 
enbart genom kommunala bidrag. Alliansen anser inte att staden ska driva lantgårdar eller 
kamelfarmar. Däremot har staden en viktig roll i att stödja, underlätta och möjliggöra 
föreningsverksamhet som stärker civilsamhället och fyller en så viktig funktion som en 
stadslantgård kan göra.  

Fördelningen av föreningsbidrag innebär fördelning av offentliga medel och ska därför 
ske rättssäkert och jämlikt utifrån gällande regler och riktlinjer. Idrotts- och 
föreningsnämnden fördelar ungefär 100 mnkr i föreningsstöd varje år. Av dessa får nu 
Galaxen 2 mnkr. De extra pengar som föreningen Galaxen får från Idrotts- och 
föreningsnämndens budget genom ett nämndbeslut i december är pengar som annars 
skulle ha gått till andra föreningar. Bara i Bergsjön finns ett tjugotal bidragsberättigade 
föreningar, som på olika sätt bidrar till att skapa ett sammanhållet samhälle och en 
meningsfull fritid för barn och ungdomar.  

Med detta som bakgrund får Stadsledningskontoret i uppdrag att tillsammans med Idrott- 
och föreningsnämnden utreda stadslantgårdens ekonomiska och organisatoriska 
förutsättningar att fortsätta bedriva föreningsverksamhet och vilka anpassningar som kan 
göras för att föreningen bättre ska kunna uppnå sitt syfte utan att särskilt särbehandlas av 
staden.  
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Yrkande angående föreningen Galaxens 
verksamhet i Bergsjön  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med idrotts- och 
föreningsnämnden och Familjebostäder, inleda en dialog med föreningen Galaxen 
med utgångspunkt att säkra verksamhetens fortlevnad och utveckling i Bergsjön på 
lång sikt. 
 

Yrkandet 
Ledamöterna i kommunstyrelsen mottog den 1 december ett brev från föreningen 
Galaxen i Bergsjön, där det framgår att verksamhetsstödet föreningen får kommer att 
sänkas med 30% från år 2021. Detta riskerar att få stora konsekvenser för föreningens 
verksamhet.   

Det har bedrivits en stadslantgård på platsen sedan 1978, först i kommunal regi och sedan 
1991 i föreningsform. Verksamheten är mycket viktig ur ett socialt perspektiv för 
Bergsjön och närområdet. Galaxen är en betydelsefull mötesplats för människor i olika 
åldrar och bidrar bland annat med läxläsning och fritidsaktiviteter i ett område där 
behoven av välfärdssatsningar och tillgång till fritidsaktiviteter för alla åldrar är mycket 
stor. Nu behövs initiativ från politiskt håll för att värna denna unika stadslantgård. Vi 
rödgrönrosa, Socialdemokraterna och Demokraterna vill att Göteborgs stad gör vad vi 
kan för att bidra till att den viktiga verksamheten som föreningen bedriver kan fortsätta 
även på längre sikt.  

Beslutet i idrotts- och föreningsnämnden den 15 december som återställer föreningens 
bidrag till 2020 års nivå är mycket positivt. För att säkra att verksamheten som bedrivs av 
föreningen Galaxen i Bergsjön ska kunna fortleva och utvecklas efter 2021 vill vi att 
möjliga långsiktiga alternativ utreds av berörda nämnder och aktörer.  
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Yttrande angående – Stadslantgården Galaxen i Bergsjön. 

Yttrandet 
Detta yrkande behandlar samma grundfrågeställning (finansiering av 
stadslantgården Galaxen) som hanteras i ärende 2.2.7. Vi bedömer därför att 
ärendet redan är hanterat där, i ärende 2.2.7.  

Sverigedemokraterna har i vårt yrkande i 2.2.7 noga redogjort för vår ståndpunkt 
samt även föreslagit ett fullt ut finansierat förslag för att lösa Galaxens 
ekonomiska problem. 
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Ärende nr: KS 2021-01-13, 2.2.8 



 

Göteborgs Stad kommunstyrelsen 1 (1) 
  

   

Yttrande angående – Stadslantgården Galaxen i Bergsjön. 

Yttrandet 
Detta yrkande behandlar samma grundfrågeställning (finansiering av 
stadslantgården Galaxen) som hanteras i ärende 2.2.4 Vi bedömer därför att 
ärendet redan är hanterat där, i ärende 2.2.4.  

Sverigedemokraterna har i vårt yrkande i 2.2.4 noga redogjort för vår ståndpunkt 
samt även föreslagit ett fullt ut finansierat förslag för att lösa Galaxens 
ekonomiska problem. 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yttrande 
2020-12-11 
 

 
  
 
 
Ärende nr: KS 2020-12-16, 2.2.7 
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Yrkande angående föreningen Galaxens 
verksamhet i Bergsjön  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med idrotts- och 
föreningsnämnden och Familjebostäder, inleda en dialog med föreningen Galaxen 
med utgångspunkt att säkra verksamhetens fortlevnad och utveckling i Bergsjön. 
 

2. Stadsledningskontoret återkommer till kommunstyrelsen med förslag på hur 
verksamheten ska kunna vara kvar.    

Yrkandet 
Ledamöterna i kommunstyrelsen mottog den 1 december ett brev från föreningen 
Galaxen i Bergsjön, där det framgår att verksamhetsstödet föreningen får kommer att 
sänkas med 30% från år 2021. Detta riskerar att få stora konsekvenser för föreningens 
verksamhet.   

Det har bedrivits en stadslantgård på platsen sedan 1978, först i kommunal regi och sedan 
1991 i föreningsform. Verksamheten är mycket viktig ur ett socialt perspektiv för 
Bergsjön och närområdet. Galaxen är en betydelsefull mötesplats för människor i olika 
åldrar och bidrar bland annat med läxläsning och fritidsaktiviteter. Vi rödgrönrosa vill att 
Göteborgs stad gör vad vi kan för att bidra till att den viktiga verksamheten som 
föreningen bedriver kan fortsätta. Det ligger nära till hands att dra paralleller med 
verksamheten på Bergums fritidslantgård som tidigare i år hotades av nedläggning. 

Nu behövs på nytt initiativ från politiskt håll för att värna denna unika stadslantgård, som 
därtill är placerad i ett område där behoven av välfärdssatsningar och tillgång till 
fritidsaktiviteter för alla åldrar är mycket stor. Vi vill därför att möjliga alternativ utreds. 
Utgångspunkten är att verksamheten som bedrivs av föreningen Galaxen i Bergsjön ska 
kunna fortleva och utvecklas.  

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
 
2020-12-09 
 

(Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna) 
  
Nytt ärende 
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