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1. Särskilt driftsbidrag till Göteborgs Fältrittklubb (dnr 0470/20) 

 
   

Förslag till beslut  
Förvaltningen föreslår att Göteborgs Fältrittklubb beviljas 600 000 kronor 2021 för drift av 

föreningens ridanläggning i Stora Torp. 

 
Vår bedömning 
Göteborgs Fältrittklubb söker 2 000 000 kronor för drift av ridanläggning i Stora Torp. 

Anläggningen är en förutsättning för att föreningen ska kunna bedriva och utveckla sin 

verksamhet. Ridsport är den fjärde största föreningsidrotten bland flickor i staden och 

ridanläggningar fungerar ofta som en fritidsgård för många flickor, där de tillbringar en stor del av 

sin fritid. Idrotts- och föreningsnämnden har tillsammans med berörda nämnder tagit fram 

Göteborgs Stads plan för ridsport 2020–2024 som antogs i kommunfullmäktige i december 2019. 

I planen har ridsportens utmaningar identifierats som inkluderar behov av ökade resurser till drift 

och underhåll av ridsportens anläggningar. Flera ridföreningar har stora ekonomiska utmaningar 

och upprustningsbehov vilket kommer att resultera i högre kostnader för föreningarna. Enligt 

kommunfullmäktiges beslut att anta planen skulle den finansieras inom respektive förvaltnings 

budgetram 2020 och hanteras i budgetprocessen inför 2021. Idrotts- och föreningsnämnden har 

därför nominerat 5 miljoner per år för att finansiera eftersatt underhåll, säkerhets- och 

myndighetskrav 2021-2024 och genom bidrag eller andra åtgärder stötta ridsporten i linje med 

”Göteborgs Stads plan för ridsport 2020-2024. Förvaltningen föreslår oförändrat bidrag på ett år 

avseende el-, värme- och löpande underhållskostnader. 

 
Bakgrund 
Göteborgs Fältrittklubb arrenderar mark av kommunen och har en anläggning som bland annat består av 

tre maneger, restaurang, omklädningsrum och ridvägar i Delsjöområdet. 
 

Om Göteborgs Fältrittklubb 

Föreningen har 864 medlemmar, varav 390 i åldern 7–25 år. Av dessa är 370 flickor och 20 pojkar. 

Föreningen har nio heltidsanställda, fyra deltidsanställda och 14 timanställda (anläggningspersonal) 

på anläggningen. 

 

Ändamål, syfte och verksamhet 

Göteborgs Fältrittklubb bedriver ridskoleverksamhet för barn, ungdom och vuxna och sprider 

kunskap om ridning och hästhållning. Föreningens främsta ambition är att ge möjlighet för barn 

och ungdomar att lära sig umgås med och visa respekt för djur. Föreningen har en ungdomssektion 

som har egna styrelsemöten, enskild kassa och som själv arrangerar återkommande aktiviteter. 

Tävlingsverksamhet ger möjlighet att tävla i dressyr och banhoppning och är öppen för alla 

medlemmar. Föreningen bedriver även omfattande frilufts- och lägerverksamhet under skollov 

samt ridgrupper för medlemmar med funktionsvariationer. 

 

Kommunal borgen: Ja, 5 111 800 kronor (skuldbelopp 2019-12-31). Avslutas 2039-08-31. 

 

Nyttjande av anläggning: 
Exempel på skolor/förbund/föreningar som har hyrt in sig i anläggningen under året  

• Göteborgs Akademiska Ryttarsällskap, 100 timmar. 

, 

Resultat 2019: 

• Hårdgjort hagmarker 

• Gjort mindre hagar större 

 

Övriga lokal- och anläggningsbidrag för 2019: Lokalbidrag 150 000 kronor, investeringsbidrag 1 

200 000 kronor 

 

Mål 2021: 

• Hårdgöra samtliga hagar. 

• Byta underlag ridhus. 
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2. Särskilt driftsbidrag till Billdals Ridklubb (dnr 0466/20) 

   
Förslag till beslut  
Förvaltningen föreslår att Billdals Ridklubb beviljas 500 000 kronor 2021 för drift av föreningens 

ridanläggning i Billdal. 

 

Vår bedömning 
Billdals Ridklubb söker 850 000 kronor för drift av ridanläggning i Billdal. Anläggningen är en 

förutsättning för att föreningen ska kunna bedriva och utveckla sin verksamhet. Ridsport är den 

fjärde största föreningsidrotten bland flickor i staden och ridanläggningar fungerar ofta som en 

fritidsgård för många flickor, där de tillbringar en stor del av sin fritid. Idrotts- och 

föreningsnämnden har tillsammans med berörda nämnder tagit fram Göteborgs Stads plan för 

ridsport 2020–2024 som antogs i kommunfullmäktige i december 2019. I planen har ridsportens 

utmaningar identifierats som inkluderar behov av ökade resurser till drift och underhåll av 

ridsportens anläggningar. Flera ridföreningar har stora ekonomiska utmaningar och 

upprustningsbehov vilket kommer att resultera i högre kostnader för föreningarna. Enligt 

kommunfullmäktiges beslut att anta planen skulle den finansieras inom respektive förvaltnings 

budgetram 2020 och hanteras i budgetprocessen inför 2021. Idrotts- och föreningsnämnden har 

därför nominerat 5 miljoner per år för att finansiera eftersatt underhåll, säkerhets- och 

myndighetskrav 2021-2024 och genom bidrag eller andra åtgärder stötta ridsporten i linje med 

”Göteborgs Stads plan för ridsport 2020-2024. Förvaltningen föreslår oförändrat bidrag på ett år 

avseende el-, värme- och löpande underhållskostnader. 

 

Bakgrund 
Billdals Ridklubb arrenderar mark av kommunen och har, med hjälp av anläggningsstöd från nämnden, 

byggt till ett ridhus. Anläggningen ligger alldeles intill Billdals Park och omfattar två ridhus, en paddock, 

stallar och ett klubbhus. 

 

Om Billdals Ridklubb 

Föreningen har 894 medlemmar, varav 542 i åldern 7–25 år. Av dessa är 525 flickor och 17 pojkar. 

Föreningen har två heltidsanställda och 1 deltidsanställd (anläggningspersonal) på anläggningen. 

 

Ändamål, syfte och verksamhet 

Billdals Ridklubb bedriver ridskoleverksamhet för barn, ungdom och vuxna och sprider kunskap 

om ridning och hästhållning. Till ridskolan hör kurser, ridläger, clinics, fritidsverksamhet och 

ridning för personer med funktionsvariationer. Klubben har en aktiv ungdomssektion som är 

representerad i föreningens styrelse och har likt övriga styrelsemedlemmar rösträtt. 

Tävlingsverksamhet ger möjlighet att tävla i banhoppning och dressyr och är öppen för alla. 

Föreningen bedriver även en omfattande kurs- och lägerverksamhet under skollov.   

 

Kommunal borgen: Ja, 4 798 350 kronor (skuldbelopp 2019-12-31). Avslutas 2030-06-30. 

 

Resultat 2019: 

• Hårdgörning av vinterhagar. 

• Byte till LED-belysning 

• Underhåll av underlag i stora ridhuset.  

 
Övriga lokal- och anläggningsbidrag för 2019: Lokalbidrag, 150 000 kronor, investeringsbidrag 

550 000 kr 

 

Mål 2021: 

• Underhåll av marker i beteshagar. 

• Mögelsanering i ridskolestallet. 

• Tillgänglighetsanpassning av port till nya ridhuset 
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3. Särskilt driftsbidrag till Storås Ridklubb (dnr 0463/20) 
 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår att Storås Ridklubb beviljas 450 000 kronor 2021 för drift av föreningens 

ridanläggning i Storås. 
 

Vår bedömning  
Storås Ridklubb söker 600 000 kronor för drift av ridanläggning i Storås. Anläggningen är en 

förutsättning för att föreningen ska kunna bedriva och utveckla sin verksamhet. Ridsport är den 

fjärde största föreningsidrotten bland flickor i staden och ridanläggningar fungerar ofta som en 

fritidsgård för många flickor, där de tillbringar en stor del av sin fritid. Idrotts- och 

föreningsnämnden har tillsammans med berörda nämnder tagit fram Göteborgs Stads plan för 

ridsport 2020–2024 som antogs i kommunfullmäktige i december 2019. I planen har ridsportens 

utmaningar identifierats som inkluderar behov av ökade resurser till drift och underhåll av 

ridsportens anläggningar. Flera ridföreningar har stora ekonomiska utmaningar och 

upprustningsbehov vilket kommer att resultera i högre kostnader för föreningarna. Enligt 

kommunfullmäktiges beslut att anta planen skulle den finansieras inom respektive förvaltnings 

budgetram 2020 och hanteras i budgetprocessen inför 2021. Idrotts- och föreningsnämnden har 

därför nominerat 5 miljoner per år för att finansiera eftersatt underhåll, säkerhets- och 

myndighetskrav 2021-2024 och genom bidrag eller andra åtgärder stötta ridsporten i linje med 

”Göteborgs Stads plan för ridsport 2020-2024. Förvaltningen föreslår oförändrat bidrag på ett år 

avseende el-, värme- och löpande underhållskostnader. 
 

Bakgrund 
Storås Ridklubb arrenderade länge Storås ridanläggning av dåvarande stadsdelsnämnden Lärjedalen 

(numera del av stadsdelsnämnden Angered) som i sin tur arrenderade anläggningen genom ett stadsinternt 

avtal med fastighetskontoret. Kostnaden för arrendet var 480 000 kronor. Stadsdelen beviljade föreningen 

ett årligt bidrag på 380 000 kronor som medförde att föreningens nettokostnad var 100 000 kronor. 2010 

beslutade stadsdelsnämnden att avveckla stödet från och med 2011. Genom en överenskommelse mellan 

stadsdelsnämnden och idrotts- och föreningsnämnden beviljades Storås Ridklubb ett utökat drifts- och 

verksamhetsbidrag på 380 000 kronor, utöver tidigare beviljat bidrag på 125 000 kronor. Idrotts- och 

föreningsförvaltningen skulle dessutom fungera som en mellanhyresvärd mellan fastighetskontoret och 

föreningen tillsvidare. Idag hyr föreningen direkt av fastighetskontoret. 
 

Om Storås Ridklubb 

Föreningen har 498 medlemmar, varav 276 i åldern 7–25 år. Av dessa är 258 flickor och 18 pojkar. 

Föreningen har tre deltidsanställda (anläggningspersonal) på anläggningen. 
 

Ändamål, syfte och verksamhet 

Storås Ridklubb bedriver ridskoleverksamhet för barn, ungdom och vuxna på alla nivåer. Under 

skollov anordnas läger och andra aktiviteter. Stallet fungerar som en samlingspunkt och 

ungdomarna uppmanas att delta i skötseln av hästarna. Ungdomssektionen arrangerar tävlingar, 

utbildningar och aktiviteter som riktar sig till de yngsta. Föreningen bedriver även ”öppet hus” och 

prova-på-ridning för den som vill testa på att rida. 
 

Kommunal borgen: Nej. 

 

Resultat 2019: 

• Målning av paddockstaketet. 

• Elrenovering av stallbelysningen.  

• Fem stycken höhus inköpta till hagarna. 
  

Övriga lokal- och anläggningsbidrag för 2019: Lokalbidrag, 111 560 kronor.  

 

Mål 2021: 

• Påfyllning av sand i manege. 

• Hårdgörande av hagar. 

• Underhåll av manegetak. 
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4. Särskilt driftsbidrag till Clarebergs Ridklubb (dnr 0504/20) 

   
Förslag till beslut  
Förvaltningen föreslår att Clarebergs Ridklubb beviljas 450 000 kronor 2021 för drift av 

föreningens ridanläggning i Kärra. 

 
Vår bedömning 
Clarebergs Ridklubb söker 600 000 kronor för drift av ridanläggning i Kärra. Anläggningen är en 

förutsättning för att föreningen ska kunna bedriva och utveckla sin verksamhet. Ridsport är den 

fjärde största föreningsidrotten bland flickor i staden och ridanläggningar fungerar ofta som en 

fritidsgård för många flickor, där de tillbringar en stor del av sin fritid. Idrotts- och 

föreningsnämnden har tillsammans med berörda nämnder tagit fram Göteborgs Stads plan för 

ridsport 2020–2024 som antogs i kommunfullmäktige i december 2019. I planen har ridsportens 

utmaningar identifierats som inkluderar behov av ökade resurser till drift och underhåll av 

ridsportens anläggningar. Flera ridföreningar har stora ekonomiska utmaningar och 

upprustningsbehov vilket kommer att resultera i högre kostnader för föreningarna. Enligt 

kommunfullmäktiges beslut att anta planen skulle den finansieras inom respektive förvaltnings 

budgetram 2020 och hanteras i budgetprocessen inför 2021. Idrotts- och föreningsnämnden har 

därför nominerat 5 miljoner per år för att finansiera eftersatt underhåll, säkerhets- och 

myndighetskrav 2021-2024 och genom bidrag eller andra åtgärder stötta ridsporten i linje med 

”Göteborgs Stads plan för ridsport 2020-2024. Förvaltningen föreslår oförändrat bidrag på ett år 

avseende el-, värme- och löpande underhållskostnader. 

 

Bakgrund 
Clarebergs Ridklubb arrenderar mark av kommunen och har, med hjälp av anläggningsstöd från 

nämnden, byggt till en byggnad med kansli, café, omklädningsrum och samlingslokal. Förutom denna 

byggnad består anläggningen av ett stall, manege, utomhuspaddock och terrängbana. 2015/16 beviljades 

föreningen ett investeringsbidrag på 700 000 kronor och kommunal borgen på 2 400 000 kronor för 

renovering av ridhus, ombyggnation av stall och anläggande av ny rasthage. 

 

Om Clarebergs Ridklubb 

Föreningen har 483 medlemmar, varav 292 i åldern 7–25 år. Av dessa är 280 flickor och 12 pojkar. 

Föreningen har tre heltidsanställd och en deltidsanställd och tio timanställda (anläggningspersonal) 

på anläggningen.. 

 

Ändamål, syfte och verksamhet 

Clarebergs Ridklubb bedriver ridskoleverksamhet inklusive handikappridning för barn, ungdomar 

och vuxna, från nybörjare till rutinerade ryttare. Föreningen arrangerar tävlingar på klubbnivå i 

syfte att så många som möjligt av medlemmarna ska kunna tävla. Ungdomsverksamheten drivs av 

en aktiv ungdomssektion som sysselsätter medlemmarna den tid de inte rider. I anslutning till 

stallet finns en cafeteria där barn och ungdomar kan samlas på eftermiddagarna. Föreningen 

bedriver även omfattande kurs- och lägerverksamhet under skollov.   

 

Kommunal borgen: Ja, 4 385 738 kronor (skuldbelopp 2019-12-31). Avslutas 2036-12-31.  

 

Resultat 2019: 

• Reparation av ventilationsanläggning i manege och klubbhus. 

• Investerat i nytt underlag i manegen.  

• Reparation av gödseltransportör. 

 

Övriga lokal- och anläggningsbidrag för 2019: Lokalbidrag, 150 000 kronor, investeringsbidrag 

138 000 kr 

 

Mål 2021: 

• Åtgärda problem med svartmögel och fukt i stallet.  

• Nya vindskydd i rasthagarna. 
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5. Särskilt driftsbidrag till Göteborgs Handikappridklubb  
(dnr 0472/20) 

   
Förslag till beslut  
Förvaltningen föreslår att Göteborgs Handikappridklubb beviljas 450 000 kronor 2021 för drift av 

föreningens ridanläggning i Rödbo. 
 

Vår bedömning 
Göteborgs Handikappridklubb söker 670 000 kronor för drift av ridanläggning i Kärra. 

Anläggningen är en förutsättning för att föreningen ska kunna bedriva och utveckla sin 

verksamhet. Ridsport är den fjärde största föreningsidrotten bland flickor i staden och 

ridanläggningar fungerar ofta som en fritidsgård för många flickor, där de tillbringar en stor del av 

sin fritid. Idrotts- och föreningsnämnden har tillsammans med berörda nämnder tagit fram 

Göteborgs Stads plan för ridsport 2020–2024 som antogs i kommunfullmäktige i december 2019. 

I planen har ridsportens utmaningar identifierats som inkluderar behov av ökade resurser till drift 

och underhåll av ridsportens anläggningar. Flera ridföreningar har stora ekonomiska utmaningar 

och upprustningsbehov vilket kommer att resultera i högre kostnader för föreningarna. Enligt 

kommunfullmäktiges beslut att anta planen skulle den finansieras inom respektive förvaltnings 

budgetram 2020 och hanteras i budgetprocessen inför 2021. Idrotts- och föreningsnämnden har 

därför nominerat 5 miljoner per år för att finansiera eftersatt underhåll, säkerhets- och 

myndighetskrav 2021-2024 och genom bidrag eller andra åtgärder stötta ridsporten i linje med 

”Göteborgs Stads plan för ridsport 2020-2024. Förvaltningen föreslår oförändrat bidrag på ett år 

avseende el-, värme- och löpande underhållskostnader. 
 

Bakgrund 
Göteborgs Handikappridklubb arrenderar mark av kommunen och har, med hjälp av anläggningsstöd från 

nämnden, byggt ett ridhus och paddock. Anläggningen består dessutom av ett stall, klubbhus och 

ridvägar. Föreningen söker även särskilt verksamhetsbidrag.   
 

Om Göteborgs Handikappridklubb 

Föreningen har 190 medlemmar, varav 110 i åldern 7–25 år. Av dessa är 85 flickor och 25 pojkar. 

Föreningen har två heltidsanställda och två deltidsanställda och fyra timanställda 

(anläggningspersonal) på anläggningen. 
 

Ändamål, syfte och verksamhet 

Göteborgs Handikappridklubbs ändamål och syfte är att driva häst-, rid-, lägerverksamhet, främst 

för barn och ungdomar med funktionsvariationer. Föreningens målsättning är att kunna erbjuda 

barn och ungdomar med funktionsvariationer stimulerande aktiviteter såväl fysiskt som socialt. 

Föreningen tar även emot praktikanter från olika gymnasie- och högskoleutbildningar och lägger 

stor vikt vid att varje ryttare får en individuellt anpassad aktivitet. Föreningen bedriver även ett 

Ridotek, som andra ridklubbar besöker för att testa specialanpassade ridutrustningar. 
 

Kommunal borgen: Ja, 202 102 kronor (skuldbelopp 2019-12-31). Avslutas 2033-09-30. 
 

Nyttjande av anläggning: 
Exempel på skolor/förbund/föreningar som har hyrt in sig i anläggningen under året 

• Uthyrning till privatpersoner.  
 

Resultat 2019: 

• Byggt ut ramp.  

• Genomfört dräneringsarbeten.  
 

Övriga lokal- och anläggningsbidrag för 2019: Lokalbidrag, 40 090 kronor, investeringsbidrag 

125 000 kronor 

 

Mål 2021: 

• Tillgänglighetsanpassa toalett i klubbhuset. 

• Underhåll av betesmarker. 

• Förnya stallinredning. 
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6. Särskilt driftsbidrag till Bulycke Ryttarförening  
(dnr 0478/20) 

   
Förslag till beslut  
Förvaltningen föreslår att Bulycke Ryttarförening beviljas 350 000 kronor 2021 för drift av 

kommunens ridanläggning i Bulycke. 

 

Vår bedömning 
Bulycke Ryttarförening söker 500 000 kronor för drift av ridanläggning i Bulycke. Anläggningen 

är en förutsättning för att föreningen ska kunna bedriva och utveckla sin verksamhet. Ridsport är 

den fjärde största föreningsidrotten bland flickor i staden och ridanläggningar fungerar ofta som en 

fritidsgård för många flickor, där de tillbringar en stor del av sin fritid. Idrotts- och 

föreningsnämnden har tillsammans med berörda nämnder tagit fram Göteborgs Stads plan för 

ridsport 2020–2024 som antogs i kommunfullmäktige i december 2019. I planen har ridsportens 

utmaningar identifierats som inkluderar behov av ökade resurser till drift och underhåll av 

ridsportens anläggningar. Flera ridföreningar har stora ekonomiska utmaningar och 

upprustningsbehov vilket kommer att resultera i högre kostnader för föreningarna. Enligt 

kommunfullmäktiges beslut att anta planen skulle den finansieras inom respektive förvaltnings 

budgetram 2020 och hanteras i budgetprocessen inför 2021. Idrotts- och föreningsnämnden har 

därför nominerat 5 miljoner per år för att finansiera eftersatt underhåll, säkerhets- och 

myndighetskrav 2021-2024 och genom bidrag eller andra åtgärder stötta ridsporten i linje med 

”Göteborgs Stads plan för ridsport 2020-2024. Förvaltningen föreslår oförändrat bidrag på ett år 

avseende el-, värme- och löpande underhållskostnader. 

  

Bakgrund 
Bulycke Ryttarförening bildades i augusti 2009. Föreningen hyr anläggningen av kommunen sedan den 

förra ägaren, Bulycke Ridklubb, försattes i konkurs efter flera år med stora ekonomiska problem. Enligt 

regelverket för säkerhetsöverlåtelse vid kommunal borgen övertog idrotts- och föreningsnämnden 

anläggningen. Under 2017 flyttades anläggningen över till Fastighetskontoret som även ansvarar för yttre 

underhåll på anläggningen. Numera hyr föreningen anläggningen av fastighetskontoret. 

 

Om Bulycke Ryttarförening 

Föreningen har 537 aktiva medlemmar, varav 384 i åldern 7–25 år. Av dessa är 371 flickor och 13 

pojkar. Föreningen har tre deltidsanställd (anläggningspersonal) på anläggningen. 

 

Ändamål, syfte och verksamhet 

Bulycke Ryttarförenings ändamål och syfte är att driva ridskola, läger- och tävlingsverksamhet 

främst för barn och ungdomar där alla kan delta på sin nivå. Föreningen bedriver 

ridskoleverksamhet för barn, ungdomar och vuxna på Bulycke Gård i Torslanda på Hisingen. 

Föreningen har en ungdomssektion som har till syfte att tillvarata ungdomarnas möjligheter att 

delta och föreningen genomför utbildning i säkerhet i samband med ridningen för att ge 

medlemmarna rätt kunskaper i hur man ska hantera en häst i olika situationer. Föreningen erbjuder 

ridlekis, ridläger och andra aktiviteter vid skollov och helger.  

 

Kommunal borgen: Nej. 

 

Resultat 2019: 

• Utbyte av underlag i manege 

 

Övriga lokal- och anläggningsbidrag för 2019: Lokalbidrag, 149 080 kronor.  

 
Mål 2021: 

• Grus till hagar 

• Fortsätta med löpande underhåll.  
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7. Särskilt driftsbidrag till Långeberga Ridklubb (dnr 0490/20) 
   
Förslag till beslut  
Förvaltningen föreslår att Långeberga Ridklubb beviljas 125 000 kronor 2021 för drift av ridhus i 

Västra Frölunda. 

 

Vår bedömning 
Långeberga Ridklubb söker 410 000 kronor för drift av ridanläggning i Långeberga. Anläggningen 

är en förutsättning för att föreningen ska kunna bedriva och utveckla sin verksamhet. Ridsport är 

den fjärde största föreningsidrotten bland flickor i staden och ridanläggningar fungerar ofta som en 

fritidsgård för många flickor, där de tillbringar en stor del av sin fritid. Idrotts- och 

föreningsnämnden har tillsammans med berörda nämnder tagit fram Göteborgs Stads plan för 

ridsport 2020–2024 som antogs i kommunfullmäktige i december 2019. I planen har ridsportens 

utmaningar identifierats som inkluderar behov av ökade resurser till drift och underhåll av 

ridsportens anläggningar. Flera ridföreningar har stora ekonomiska utmaningar och 

upprustningsbehov vilket kommer att resultera i högre kostnader för föreningarna. Enligt 

kommunfullmäktiges beslut att anta planen skulle den finansieras inom respektive förvaltnings 

budgetram 2020 och hanteras i budgetprocessen inför 2021. Idrotts- och föreningsnämnden har 

därför nominerat 5 miljoner per år för att finansiera eftersatt underhåll, säkerhets- och 

myndighetskrav 2021-2024 och genom bidrag eller andra åtgärder stötta ridsporten i linje med 

”Göteborgs Stads plan för ridsport 2020-2024.  

Förvaltningen föreslår oförändrat bidrag på ett år avseende el-, värme- och löpande 

underhållskostnader. 

 
Bakgrund 

Om Långeberga Ridklubb 

Föreningen har 322 medlemmar, varav 262 i åldern 7–25 år. Av dessa är 256 flickor och 6 pojkar. 

Föreningen har en heltidsanställd och två deltidsanställda (anläggningspersonal) på anläggningen. 

 

Ändamål, syfte och verksamhet 

Långeberga Ridklubbs ändamål och syfte är att bedriva rid- och hästutbildning, ridsport för barn 

och unga samt att kunna erbjuda uppstallning för privathäst för alla åldrar. Föreningen har en 

ungdomssektion vars syfte är att tillvarata ungdomarnas möjligheter att delta i föreningslivet. Det 

centrala läget gör verksamheten tillgänglig för barn och ungdomar, vilket innebär att många 

ungdomar befinner sig i stallet även under dagar då de inte rider. 

 

Kommunal borgen: Ja, 559 375 kronor (skuldbelopp 2019-12-31). Avslutas 2023-08-01. 

 

Resultat 2019: 

• Underhåll av ventilation, bevattning, brandskydd. 

• Underhåll av underlag i paddock och ridhus. 

 

Övriga lokal- och anläggningsbidrag för 2019: Lokalbidrag, 94 300 kronor, investeringsbidrag 

400 000 kr 

 

Mål 2021: 

• Fortsatt underhåll av ridanläggning. 
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8. Särskilt driftsbidrag till Askims Fältrittklubb (dnr 0509/20) 
   
Förslag till beslut  
Förvaltningen föreslår att Askims Fältrittklubb beviljas 100 000 kronor 2021 för drift av 

föreningens klubbhus, paddock och ridslinga i Askim. 

 

Vår bedömning 
Askims Fältrittklubb söker 480 000 kronor för drift av ridanläggning i Askim. Anläggningen är en 

förutsättning för att föreningen ska kunna bedriva och utveckla sin verksamhet. Ridsport är den 

fjärde största föreningsidrotten bland flickor i staden och ridanläggningar fungerar ofta som en 

fritidsgård för många flickor, där de tillbringar en stor del av sin fritid. Idrotts- och 

föreningsnämnden har tillsammans med berörda nämnder tagit fram Göteborgs Stads plan för 

ridsport 2020–2024 som antogs i kommunfullmäktige i december 2019. I planen har ridsportens 

utmaningar identifierats som inkluderar behov av ökade resurser till drift och underhåll av 

ridsportens anläggningar. Flera ridföreningar har stora ekonomiska utmaningar och 

upprustningsbehov vilket kommer att resultera i högre kostnader för föreningarna. Enligt 

kommunfullmäktiges beslut att anta planen skulle den finansieras inom respektive förvaltnings 

budgetram 2020 och hanteras i budgetprocessen inför 2021. Idrotts- och föreningsnämnden har 

därför nominerat 5 miljoner per år för att finansiera eftersatt underhåll, säkerhets- och 

myndighetskrav 2021-2024 och genom bidrag eller andra åtgärder stötta ridsporten i linje med 

”Göteborgs Stads plan för ridsport 2020-2024.  

Förvaltningen föreslår oförändrat bidrag på ett år avseende el-, värme- och löpande 

underhållskostnader. 

 

Bakgrund 
Askims Fältrittklubb arrenderar mark av en privat hyresvärd och har ekonomiskt ansvar för skötsel och 

drift av klubbhus, paddock och ridslinga.  

 

Om Askims Fältrittklubb 

Föreningen har 234 medlemmar, varav 100 i åldern 7–25 år. Av dessa är 95 flickor och 5 pojkar. 

Föreningen har inga anställda men flera ideellt arbetande personer på anläggningen. 

 

Ändamål, syfte och verksamhet 

Askims Fältrittklubbs ändamål och syfte är att driva häst-, rid-, läger- och social verksamhet, 

främst för barn och ungdomar där alla kan delta på sin nivå. Föreningen bedriver 

ridskoleverksamhet för barn, ungdomar och vuxna och har en ungdomssektion vars syfte är att 

tillvarata ungdomarnas möjligheter att delta i föreningslivet. Föreningen erbjuder ridlekis, ridläger 

och andra aktiviteter vid skollov och helger.   

 

Kommunal borgen: Nej. 

 

Resultat 2019: 

• Underhåll av ridbanor och hinder.  

 

Övriga lokal- och anläggningsbidrag för 2019: Lokalbidrag, 45 305 kronor.  

 

Mål 2021: 

• Fortsatt underhåll av ridbanor och hinder.  
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9. Särskilt driftsbidrag till Alleby Ridklubb (dnr 0491/20) 
   
Förslag till beslut  
Förvaltningen föreslår att Alleby Ridklubb beviljas 50 000 kronor 2021 för drift av ridhus i Säve. 

 

Vår bedömning 
Alleby Ridklubb söker 250 000 kronor för drift av ridanläggning i Alleby. Anläggningen är en 

förutsättning för att föreningen ska kunna bedriva och utveckla sin verksamhet. Ridsport är den 

fjärde största föreningsidrotten bland flickor i staden och ridanläggningar fungerar ofta som en 

fritidsgård för många flickor, där de tillbringar en stor del av sin fritid. Idrotts- och 

föreningsnämnden har tillsammans med berörda nämnder tagit fram Göteborgs Stads plan för 

ridsport 2020–2024 som antogs i kommunfullmäktige i december 2019. I planen har ridsportens 

utmaningar identifierats som inkluderar behov av ökade resurser till drift och underhåll av 

ridsportens anläggningar. Flera ridföreningar har stora ekonomiska utmaningar och 

upprustningsbehov vilket kommer att resultera i högre kostnader för föreningarna. Enligt 

kommunfullmäktiges beslut att anta planen skulle den finansieras inom respektive förvaltnings 

budgetram 2020 och hanteras i budgetprocessen inför 2021. Idrotts- och föreningsnämnden har 

därför nominerat 5 miljoner per år för att finansiera eftersatt underhåll, säkerhets- och 

myndighetskrav 2021-2024 och genom bidrag eller andra åtgärder stötta ridsporten i linje med 

”Göteborgs Stads plan för ridsport 2020-2024 

Förvaltningen föreslår oförändrat bidrag på ett år avseende el-, värme- och löpande 

underhållskostnader. 

 

Bakgrund 
Alleby Ridklubb arrenderar mark av en privat hyresvärd. Föreningen har ekonomiskt ansvar för skötsel 

och drift av ett ridhus. På anläggningen finns även ytterligare klubbhus, paddock, manege och stall. 

Ridskolan drivs i hyresvärdens regi men all övrig verksamhet, tävlingar och läger med mera, drivs av 

föreningen.  

 

Om Alleby Ridklubb 

Föreningen har 277 medlemmar, varav 191 i åldern 7–25 år. Av dessa är 184 flickor och 7 pojkar. 

Föreningen har inga anställda men flera ideellt arbetande personer på anläggningen. 

 

Ändamål, syfte och verksamhet 

Alleby Ridklubbs ändamål och syfte är att driva ridverksamhet, främst för barn och ungdomar där 

alla kan delta på sin nivå. Föreningen har en ungdomssektion som har till syfte att tillvarata 

ungdomarnas möjligheter att delta i föreningslivet. Förutom att erbjuda medlemmarna 

lektionsridning anordnar föreningen tävlingar och träningar inom dressyr, hoppning och mounted 

games. 

 

Kommunal borgen: Nej. 

 

Resultat 2019: 

• Upprustning av lilla ridhuset 

 

Övriga lokal- och anläggningsbidrag för 2019: Lokalbidrag, 70 315 kronor.  

 

Mål 2021: 

• Underhåll av underlag till manege 

• Fortsatt upprustning av lilla ridhuset 
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Simanläggningar     
10. Särskilt driftsbidrag till Svenska Livräddningssällskapet 

Göteborg (dnr 0451/20) 

 
Förslag till beslut  
Förvaltningen föreslår att Svenska Livräddningssällskapet Göteborg beviljas 600 000 kronor 2021 

för drift av förbundets simanläggning Sörredsbadet i Torslanda. 

 

Vår bedömning 
Svenska Livräddningssällskapet Göteborg söker 1 000 000 kronor för drift av Sörredsbadet. 

Anläggningen är en förutsättning för att förbundet ska kunna bedriva och utveckla sin verksamhet. Den 

förbundsdrivna anläggningen innebär att motsvarande antal timmar frigörs för andra föreningar, skolor 

och besökare i kommunens simhallar. Förbundet beviljades bidrag på 600 000 kronor för 2020. 

Förvaltningen föreslår oförändrat bidrag på ett år avseende el-, värme- och löpande underhållskostnader. 

Bidraget ges under förutsättning att barn- och ungdomsverksamhet i Göteborgsföreningar prioriteras vid 

fördelning av tider i anläggningen.   

 

Bakgrund 
Förbundet har tidigare beviljats ett särskilt drifts- och verksamhetsbidrag men gör numera två separata 

ansökningar, en för arbete med ökad simkunnighet (särskilt verksamhetsbidrag) och en för Sörredsbadet 

(särskilt driftsbidrag).  

 

Om Svenska Livräddningssällskapet Göteborg 

Förbundet har 310 medlemmar, varav 150 är i åldern 7–25 år. Av dessa är 75 flickor och 75 

pojkar. Svenska Livräddningssällskapet Göteborg har fyra heltidsanställda och två 

timanställda (anläggningspersonal) på anläggningen. 

 

Ändamål, syfte och verksamhet 

Svenska Livräddningssällskapet Göteborg bedriver simundervisning och driver Sörredsbadet i egen 

regi. SLS Göteborg bedriver simskoleverksamhet för alla åldrar, utbildar simlärare och livräddare, 

informerar om vattensäkerhet och verkar därmed för att så många som möjligt ska bli simkunniga 

och klara sig i och vid vatten.  

 

Kommunal borgen: Nej. 

 

Nyttjande av anläggning: 
Exempel på skolor/förbund/föreningar som har hyrt in sig i anläggningen under året: 

• 16 olika skolor, 306 timmar. 

• Simlyftet, 180 timmar 

• Flying Divers, 36 timmar 

 

Timtaxan för föreningar med barn- och ungdomsverksamhet är 275 kronor. Anläggningen nyttjas även av 

besökare som köper dagentré. Inträdet kostar 65 kronor för vuxna och 45 kronor för barn, ungdomar och 

pensionärer. Anläggningen hade cirka 8 300 besökare under 2019. 

 

Resultat 2019: 

• Underhåll av duschväggar 

• Renovering av maskinhall 

 

Övriga lokal- och anläggningsbidrag för 2019: Inga. 

 

Mål 2021: 

• Två nya anpassningsbara omklädningsrum.  

• Investera i ett entré- och passagesystem. 
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Sporthallar 
Bidraget ges under förutsättning att barn- och ungdomsverksamhet i Göteborgsföreningar prioriteras vid 

fördelning av tider i hallarna. 

11. Särskilt driftsbidrag till Göteborgs Parasportsförbund 
(dnr 0483/20) 

   
Förslag till beslut  
Förvaltningen föreslår att Göteborgs Parasportsförbund beviljas 1 600 000 kronor 2021 för drift av 

förbundets aktivitetsanläggning Pjäshallen i Kviberg. 

 

Vår bedömning 
Göteborgs Parasportsförbund söker 2 200 000 kronor för drift av Pjäshallen. Anläggningen är en 

förutsättning för att förbundet ska kunna bedriva och utveckla sin verksamhet. Pjäshallen är ett viktigt 

centrum för parasport i hela regionen. Den förbundsdrivna anläggningen innebär att motsvarande antal 

timmar frigörs för andra föreningar i kommunens sporthallar. Förbundet beviljades ett bidrag på 1 600 

000 kronor för 2020. Förvaltningen föreslår oförändrat bidrag på ett år avseende hyres- och 

värmekostnader. 

 

Bakgrund 
2007 beviljade kommunfullmäktige idrotts- och föreningsnämnden ett utökat kommunbidrag 

på 1 500 000 kronor för att fördela till Göteborgs Parasportsförbund gällande driften av 

Pjäshallen. Förbundet fick sedan tidigare 450 000 kronor i bidrag för en 

idrottskonsulenttjänst, numera ett särskilt verksamhetsbidrag. 

 

Om Göteborgs Parasportsförbund 

Förbundet har cirka 2 000 medlemmar och 32 medlemsföreningar. Pjäshallen har en 

heltidsanställd och en timanställd (anläggningspersonal).  

 

Ändamål, syfte och verksamhet 

Göteborgs Parasportsförbund bygger upp ett nätverk av kontakter med idrotten, skolor, familjer och 

habiliteringen för att stötta sina medlemsföreningar. Förbundet jobbar främst med nyrekrytering 

och utbildning med prioritet på barn och ungdomar, vilket bland annat görs genom att anordna 

prova-på-aktiviteter i samarbete med skolor och habiliteringar. Förbundet driver även Pjäshallen 

som hyrs av HIGAB. Hallen är en av få tillgänglighetsanpassade idrottshallar i Göteborgsområdet. 

Den har två sporthallsytor, gym, kansli, kontor och konferenslokal.  

 

Kommunal borgen: Nej. 

 
Nyttjande av anläggning: 
Exempel på skolor/förbund/föreningar som har hyrt in sig i anläggningen under året:  

Centrinaskolan, 743 timmar. Martina skolan, Kvibergsnässkolan, Gamlestadsskolan m.fl., 431 timmar. 

Medlemsföreningar som till exempel FSBU, 3V HIF och Grunden BOIS, 1 395 timmar. Övriga 

föreningar som till exempel KFUM, Dock City Rollers och Rampen IK, 2 041 timmar. 

 

Timtaxan för föreningar med barn- och ungdomsverksamhet är 107 kronor. Anläggningen har varit 

uthyrd 4 910 timmar till föreningar och skolor under 2019. 

 

Resultat 2019: 

• Lagade och förstärkte golvet i A- och B-hallen. 

•  

Övriga lokal- och anläggningsbidrag för 2019: Inga. 

 

Mål 2021:  

• Byta ut materialet i väggarna i Pjäshallen 
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12. Särskilt driftsbidrag till Högsbo Basket (dnr 0473/20) 
                         

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår att Högsbo Basket beviljas 950 000 kronor 2021 för drift av föreningens 

basketanläggning Gothia Arena i Tynnered. 

 

Vår bedömning  
Högsbo Basket söker 1 200 000 kronor för drift av Gothia Arena. Anläggningen är en förutsättning för att 

föreningen ska kunna bedriva och utveckla sin verksamhet. Förvaltningen anser att föreningen, utöver den 

egna omfattande ungdomsverksamheten, gör en viktig insats genom att upplåta sin hall till andra 

föreningar och skolor. Den föreningsdrivna anläggningen innebär också att motsvarande antal timmar 

frigörs för andra föreningar i kommunens sporthallar. Förvaltningen har i de senaste årens ansökningar 

konstaterat att det finns en omotiverad skillnad mellan bidraget för Gothia Arena och bidrag för övriga 

sporthallar sett till bidragsgrundande driftskostnader. Bidraget har minskat från 1 100 000 kronor 2016 till 

950 000 kronor 2020 och skulle fortsätta regleras till en nivå som ansågs vara ekonomisk rimlig för 

anläggningen. Förvaltningen föreslår ett oförändrat bidrag på ett år avseende ränte-, el-, värme- och 

löpande underhållskostnader för 2021 då föreningen behöver få möjlighet att anpassa sin verksamhet till 

de ekonomiska förutsättningar regleringen innebär för anläggningen. 

 

Bakgrund 
I samband med att Gothia Arena byggdes beslutade kommunfullmäktige om ett utökat driftsbidrag 

motsvarande 760 000 kronor i form av särskilt drifts- och verksamhetsbidrag. Bidraget som totalt uppgick 

till 1 100 000 kronor beviljades från 2003 till och med 2008 för att sedan omprövas.  

 

Om Högsbo Basket 

Föreningen har 833 aktiva medlemmar, varav 687 i åldern 7–25 år. Av dessa är 343 flickor och 344 

pojkar. Föreningen har sex heltidsanställda och etvå deltidsanställd (anläggningspersonal) i hallen. 

 

Ändamål, syfte och verksamhet 

Föreningens huvudsakliga målgrupp är barn och ungdomar, men syftet är att erbjuda basket för alla 

på alla nivåer. Under dagtid hyrs hallen ut till skolor i närområdet, företagshälsovård, andra 

basketklubbar och evenemang på helgerna. Varje år arrangerar föreningen Europas största 

basketturnering, Basketbollfestivalen, med drygt 500 deltagande lag.  

 

Kommunal borgen: Ja, 14 299 582 kronor (skuldbelopp 2019-12-31). Avslutas 2045-04-30. 

 

Nyttjande av anläggning: 
Exempel på skolor/förbund/föreningar som har hyrt in sig i anläggningen under året (utöver Högsbo 

Basket): Ebba Petterssons privatskola, 1 332 timmar. Prolympia Västra Frölunda, 962 timmar. Göteborgs 

Rullstolsförbund, 250 timmar. 

 

Timtaxan för föreningar med barn- och ungdomsverksamhet är 107 kronor. Anläggningen har varit 

uthyrd 3402 timmar till skolor och andra föreningar under 2020. 

 

Resultat 2019: 

• Byte av belysning 

 

Övriga lokal- och anläggningsbidrag för 2019: Inget 

 

Mål 2021:  

• Upprustning våtrum och omklädningsrum  

• Upprustning basketplan utomhus 
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13. Särskilt driftsbidrag till Stiftelsen Torslandaidrott  
(dnr 0361/20) 

   
Förslag till beslut  
Förvaltningen föreslår att Stiftelsen Torslandaidrott beviljas 900 000 kronor 2021 för drift av 

stiftelsens sporthall Torslandahallen. 

 

Vår bedömning 
Stiftelsen Torslandaidrott söker 900 000 kronor för drift av Torslandahallen. Torslandahallen är en viktig 

aktivitetsanläggning och fyller en social funktion för barn och ungdomar i och omkring Torslanda. 

Förvaltningen anser att stiftelsen gör en viktig insats genom att upplåta sin hall till föreningar och skolor. 

Den av stiftelsen drivna anläggningen innebär att motsvarande antal timmar också frigörs för andra 

föreningar i kommunens sporthallar. Förvaltningen har i de senaste årens ansökningar konstaterat att 

anläggningen, med förvaltningens nuvarande bidrag inräknat, går med ett överskott sett till 

bidragsgrundande driftskostnader. Bidraget har därför sänkts i omgångar från 1 050 000 kronor till 900 

000 kronor 2019 och 2020 för att regleras till en nivå som anses vara ekonomisk rimlig för anläggningen.  

Förvaltningen gör bedömningen att en fortsatt reglering kan bli aktuell, men inte under 2021. Stiftelsen 

Torslandaidrott behöver få möjlighet att anpassa sin verksamhet till de ekonomiska förutsättningar 

regleringen innebär för anläggningen. Förvaltningen föreslår därför ett oförändrat bidrag på ett år 

avseende el-, värme-, hyres- och löpande underhållskostnader. Förslaget innebär en avvikelse från idrotts- 

och föreningsnämndens regelverk då Stiftelsen Torslandaidrott inte uppfyller kriteriet om att ha av 

medlemmar godkända och aktuella stadgar.  

 

Bakgrund 
Stiftelsen Torslandaidrott fick till och med 2003 bidrag från stadsdelsnämnden Torslanda. Från och med 

2004 övertog idrotts- och föreningsnämnden ansvaret för bidragsgivningen från stadsdelsnämnden 

Torslanda, vilket resulterade i ett särskilt drifts- och verksamhetsbidrag. 

 

Om Stiftelsen Torslandaidrott 

Stiftelsen har tre heltidsanställda (anläggningspersonal) i hallen. 

 

Ändamål, syfte och verksamhet 

Stiftelsen driver och förvaltar idrottsanläggningen Torslandahallen. Hallen består av tre 

fullskaliga idrottshallar, en mindre kontors- och konferensdel samt andra 

samlingsutrymmen. Hallen hyrs ut till föreningar, skolor och olika arrangemang. 

Ungdomsidrott prioriteras vid fördelning av tider i hallen. Övriga tider, oftast sena kvällar, 

hyrs ut till privatpersoner. Stiftelsen driver även ett café i hallen. 

 

Kommunal borgen: Ja, 5 162 850 kronor (skuldbelopp 2019-12-31). Avslutas 2039-01-31. 

 
Nyttjande av anläggning: 
Exempel på skolor/förbund/föreningar som har hyrt in sig i anläggningen under året: 

Torslanda HK, 110 timmar per vecka. Torslanda IK 120 timmar per år. Torslanda Badmintonklubb 5 

timmar per vecka. Torslandajympan 2 timmar per vecka. Nordlyckeskolan och Noleredsskolan 40 timmar 

per vecka. 

 

Timtaxan för föreningar med barn- och ungdomsverksamhet är 104 kronor. Anläggningen har varit 

uthyrd ca 230 timmar per vecka till föreningar och skolor under 2019. 

 

Resultat 2019: 

• Underhåll av anläggningen 

 

Övriga lokal- och investeringsbidrag för 2019: Investeringsbidrag, 500 000 kronor 

 

Mål 2021: 

• Svetsning och reparation av golv 

• Enklare snickerier och reparationer och fortsatt löpande drift av anläggningen 
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14. Särskilt driftsbidrag till Göteborgs Friidrottsförbund  
(dnr 0475/20) 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår att Göteborgs Friidrottsförbund beviljas 600 000 kronor 2021 för drift av 

förbundets friidrottsanläggning Friidrottens Hus vid Slottsskogsvallen. 

 

Vår bedömning  
Göteborgs Friidrottsförbund söker 1 800 000 kronor för drift av Friidrottens Hus. Anläggningen är en 

förutsättning för att förbundets föreningar ska kunna bedriva och utveckla sin verksamhet. Förvaltningen 

anser att förbundet gör en viktig insats genom att upplåta sin hall till besökare och föreningar. Den 

förbundsdrivna anläggningen innebär att motsvarande antal timmar frigörs för andra föreningar i 

kommunens sporthallar. Förbundet beviljades ett bidrag på 600 000 kronor för 2020. Förvaltningen 

föreslår oförändrat bidrag på ett år avseende el- och värmekostnader.  

 
Bakgrund 
Friidrottens Hus invigdes 1988 och blev då landets första permanenta fullskalehall för friidrott inomhus. 

2006 gjordes en större tillbyggnad av Friidrottens Hus och idag innehåller friidrottshallen bland annat en 

konferensavdelning, styrkehall, 110 meters rakbana och kastbur. 2015 beviljades förbundet ett 

investeringsbidrag på 400 000 kronor för installation av bergvärmeanläggning och 2016 ett liknande 

bidrag på 500 000 kronor för ny banbeläggning av inomhusbana. 

  

Om Göteborgs Friidrottsförbund 

Göteborgs Friidrottsförbund har 55 medlemsföreningar och två heltidsanställda och fyra 

timanställda (anläggningspersonal) i hallen. 

 

Ändamål, syfte och verksamhet 

Göteborgs Friidrottsförbund har till uppgift att vara den sammanhållande länken för distriktets 

föreningar och stötta dem med lokaler. Förbundet svarar även för driften av Friidrottens Hus. 

Anläggningen nyttjas av distriktets medlemsföreningar men också flera andra föreningar som 

årligen genomför till exempel fystester i hallen. Även pensionärer och elitidrottare tränar i hallen. 

Dagtid upplåts anläggningen till skolor. Konferensavdelningen nyttjas för föreläsningar, 

utbildningar och möten. 

 

Kommunal borgen: Nej. 

 

Nyttjande av anläggning: 
Exempel på skolor/förbund/föreningar som har hyrt in sig i anläggningen under året: UC Väst, 140 

timmar. Engelska skolan, 120 timmar. Tävlingar interna föreningar (Mölndals AIK, Utby IK, IK 

Vikingen, Solvikingarna, IFK Göteborg), 120 timmar 

 

Timtaxan för föreningar med barn- och ungdomsverksamhet är 500 kronor. Anläggningen nyttjas framför 

allt av besökare som köper dagsbiljetter, vuxna (100 kronor), ungdomar 16–19 år (80 kronor) och 

barn/ungdomar under 16 år (30 kronor). Sammanlagt hade anläggningen cirka 53 000 besökare under 

2018. 

 

Resultat 2019: 

• Reparation av ventilation 

• Reparation och underhåll.  

 

Övriga lokal- och investeringsbidrag för 2019: Inga 

 

Mål 2021: 

• Fortsatt underhåll av lokalens ventilation och reparationer. 
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15. Särskilt driftsbidrag till Önnereds HK (dnr 0499/20) 
   
Förslag till beslut  
Förvaltningen föreslår att Önnereds HK beviljas 650 000 kronor 2021 för drift av föreningens sporthall 

Önneredshallen i Påvelund. 

 

Vår bedömning 
Önnereds HK söker 1 200 000 kronor för drift av Önneredshallen. Anläggningen är en förutsättning för 

att föreningen ska kunna bedriva och utveckla sin omfattande ungdomsverksamhet. Förvaltningen anser 

att föreningen, utöver den egna omfattande ungdomsverksamheten, gör en viktig insats genom att upplåta 

sin hall till andra föreningar och skolor. Den föreningsdrivna anläggningen innebär också att motsvarande 

antal timmar frigörs för andra föreningar i kommunens sporthallar. Föreningen beviljades ett bidrag för 

2020 på 650 000 kronor, vilket var en höjning på 50 000 kronor jämfört med 2019.  

Förvaltningen föreslår ett oförändrat bidrag för ett år avseende el-, värme- och löpande 

underhållskostnader. Bidraget ges under förutsättning att barn- och ungdomsverksamhet i 

Göteborgsföreningar prioriteras vid fördelning av tider i hallarna. 

 

Bakgrund 
1992 byggde föreningen Önneredshallen i Påvelund. 2008 byggde föreningen till ytterligare två 

fullmåttshallar, med hjälp av anläggningsstöd från nämnden. Hallen drivs och ägs genom klubbens 

helägda aktiebolag. 

 

Om Önnereds HK 

Föreningen har 1 195 aktiva medlemmar, varav 816 i åldern 7–25 år. Av dessa är 433 flickor och 

383 pojkar. Föreningen har åtta heltidsanställda i hallen. 

 

Ändamål, syfte och verksamhet 

Önnereds HK är en av Göteborgs största ungdomsklubbar med både herr- och damverksamhet på 

hög nivå. Föreningens anläggning omfattar tre handbollsplaner med fullmått, varav två tillkom 

2008 vid tillbyggnationen. Hallarna nyttjas dagtid av skolor i närområdet. Anläggningen innehåller 

dessutom föreningslokaler som bokas och hyrs av andra ungdoms- och pensionärsföreningar. 

Föreningens egen verksamhet består av en stor och bred ungdomsverksamhet. Anläggningen 

fungerar även som en fritidsgård för ungdomar där caféet spelar en central roll.  

 

Kommunal borgen: Nej. 

 

Nyttjande av anläggning: 
Exempel på skolor/förbund/föreningar som har hyrt in sig i anläggningen under året (utöver Önnereds 

HK): Gothia Innebandy, 100 timmar. Kungälvs HK, 100 timmar. Engelska Skolan, Påvelundsskolan, 

Långedragsskolan, Montessoriskolan Skäret, PEAB-skolan, sammanlagt 3 360 timmar. 

 

Timtaxan för föreningar med barn- och ungdomsverksamhet är 280 kronor. Sammanlagt hade 

anläggningen cirka 10 000 besökare under 2018. 

 

Resultat 2019/20: 

• Reparationer och underhåll av anläggningen 

 

Övriga lokal- och investeringsbidrag för 2019: Lokalbidrag, 150 000 kronor. 

 

Mål 2021/22: 

• Fortsatt underhåll 
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16. Särskilt driftsbidrag till IS Gothia (dnr 0508/20) 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår att IS Gothia beviljas 300 000 kronor 2021 för drift av föreningens 

tennisanläggning Gothia Tennishall i Tuve. 

 

Vår bedömning  
IS Gothia söker 600 000 kronor för drift av Gothia Tennishall. Anläggningen är en förutsättning för att 

föreningen ska kunna bedriva och utveckla sin verksamhet. Det faktum att anläggningen erbjuder en 

separat aktivitetsyta för bollsport gör den unik jämfört med många andra tennishallar. Föreningen driver 

även Tuve Sporthall som många andra föreningar använder dagligen. Den föreningsdrivna anläggningen 

innebär att motsvarande antal timmar frigörs för andra föreningar i kommunens sporthallar. Föreningen 

beviljades ett bidrag på 300 000 kronor för 2020. Förvaltningen föreslår oförändrat bidrag på ett år 

avseende el- och löpande underhållskostnader.  

 

Bakgrund 
Gothia Tennishall invigdes 1986 och är nyrenoverad 2014 med bland annat nybyggda padelbanor. 

2008/2009 byggde även IS Gothia Tuve Sporthall, som ingår i bedömningen av föreningens särskilda 

driftsbidrag. 

 

Om IS Gothia 

Föreningen har 888 aktiva medlemmar, varav 492 i åldern 7–25 år. Av dessa är 192 flickor och 300 

pojkar. Föreningen har fyra heltidsanställda och två deltidsanställda (anläggningspersonal) i hallen. 

 

Ändamål, syfte och verksamhet 

IS Gothia bedriver tennis-, squash-, padel- och badmintonverksamhet. Anläggningen hyrs av Gårda 

Johan och består av tre tennisbanor (inomhus), fyra tennisbanor (utomhus), tre padelbanor, två 

squashbanor, två badmintonbanor, två pingisbord och en plan för bollsporter. Föreningen erbjuder 

möjligheten att både prova på tennis och att gå vidare till tävlingsnivå. Föreningens tennisskola är 

en av de största i Göteborg och arrangerar aktiviteter som lovverksamheter och träningsläger för 

alla åldrar. Föreningen äger och driver även Tuve Sporthall där andra idrottsföreningar och skolor 

hyr halltider.  

 

Kommunal borgen: Nej. 

 

Nyttjande av anläggning: 
Exempel på skolor/förbund/föreningar som har hyrt in sig i anläggningen under året (utöver IS Gothia): 

• Gothia Tennisklubb, 1 700 timmar. 

• Hisingen Tennisklubb, 620 timmar. 

• Pensionärsföreningen Gamla Racketrackare, 1 920 timmar. 

 

Timtaxan för föreningar med barn- och ungdomsverksamhet är 400 kr för bollsporter. Anläggningen har 

varit uthyrd 3 764 timmar till föreningar och andra organisationer under 2019/2020. 

 

Resultat 2019/2020: 

• Reparerat belysningssystem 

• Byte av underlag för padeltennis och tennis 

 
Övriga lokal- och investeringsbidrag för 2019: Lokalbidrag, 150 000 kronor.  
 

Mål 2021/22:  

• Nytt spelunderlag på innebandyplanen 

• Installation av luftvärmepumpar 
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17. Särskilt driftsbidrag till Gymnastikförbundet Väst  
(dnr 0503/20) 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår att Gymnastikförbundet Väst beviljas 200 000 kronor 2021 för drift av 

förbundets gymnastikanläggning Gymnastikens Hus i Bergsjön. 

 

Vår bedömning  
Gymnastikförbundet Väst söker 500 000 kronor för drift av Gymnastikens Hus. Det är Göteborgs 

enda hall utrustad för artistisk gymnastik och truppgymnastik på hög tävlingsnivå. Förvaltningen 

anser att förbundet gör en viktig insats genom att upplåta sin hall till föreningar och skolor. Den 

förbundsdrivna anläggningen innebär att motsvarande antal timmar frigörs för andra föreningar i 

kommunens sporthallar. Föreningen beviljades ett bidrag på 200 000 kronor för 2020. 

Förvaltningen föreslår oförändrat bidraget på ett år avseende värme-, el-, fastighetsförsäkring- och 

löpande underhållskostnader.  

 

Bakgrund 
Gymnastikens Hus invigdes 1983 och är specialbyggd med all artistisk gymnastik-tävlingsredskap, 

tumblinggolv, trampetter, trampolin- och dubbeltrampet och en hoppgrop. 

 

Om Gymnastikförbundet Väst 

Förbundet har 199 medlemsföreningar och en deltidsanställd (anläggningspersonal) i hallen. 

 

Ändamål, syfte och verksamhet 

Förbundet har till uppgift att vara den sammanhållande länken för distriktets föreningar och äger 

Gymnastikens Hus vid Rymdtorget i Bergsjön. Genom Gymnastikens Hus kan förbundet erbjuda 

sju av Svenska Gymnastikförbundets åtta grenar. På dagtid kan hallen nyttjas av skolor. Bortsett 

från gymnastikföreningar hyr även friidrotts-, crossfit- och parkourföreningar tider i hallen. 

 

Kommunal borgen: Nej. 

 

Nyttjande av anläggning: 
Exempel på skolor/förbund/föreningar som har hyrt in sig i anläggningen under året: 

• Göteborgs Turnförening, 608 timmar. 

• GF Kennedy, 630 timmar. 

• Göteborgsgymnasterna, 42 timmar. 

• Göteborgs Powergymnasterna, 252 timmar. 

• GF Energo, 126 timmar. 

• Stampede, 126 timmar. 

• Gråbo KvGf, 252 timmar 

• Cumulus GF, 398 timmar.  

 

Timtaxan för föreningar med barn- och ungdomsverksamhet är 100 kronor. Anläggningen har varit 

uthyrd 2 434 timmar till föreningar under 2019. 

 

Resultat 2019: 

• Ny armatur 

• Målning 

 

Övriga lokal- och anläggningsbidrag för 2019: Inga. 

 

Mål 2021: 

• Inköp av fristående golv 

• Inköp av nya nedslagsmattor.  
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18. Särskilt driftsbidrag till Göteborgs Badmintonförbund 
(dnr 0431/20) 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår att Göteborgs Badmintonförbund beviljas 160 000 kronor 2021 för drift av 

förbundets badmintonhall i Gamlestadshallen. 

 

Vår bedömning  
Göteborgs Badmintonförbund söker 160 000 kronor för drift av badmintonhall vid 

Gamlestadshallen. Förvaltningen anser att förbundet gör en viktig insats genom att upplåta sin hall 

till föreningar och skolor. Den förbundsdrivna anläggningen innebär att motsvarande antal timmar 

frigörs för andra föreningar i kommunens sporthallar. Förbundet beviljades ett bidrag på 160 000 

kronor för 2020. Förvaltningen föreslår oförändrat bidrag på ett år avseende el- och löpande 

underhållskostnader. Bidraget ges under förutsättning att barn- och ungdomsverksamhet i 

Göteborgsföreningar prioriteras vid fördelning av tider i hallen.  

 

Bakgrund 
Göteborgs Badmintonförbund driver och äger Gamlestadshallen genom förbundens helägda aktiebolag. 

Hallen byggdes 1969 och är sammanbyggd med kommunens idrottshall med gemensam entrédel. 2010 

beviljades Göteborgs Badmintonförbund kommunal borgen på 1 500 000 kronor för att rusta upp hallen 

och göra den tillgänglig för föreningar och skolor. 2011 tilldelades förbundet ett särskilt drifts- och 

verksamhetsbidrag för hallen.  

 

Om Göteborgs Badmintonförbund 

Förbundet har två deltidsanställda (anläggningspersonal) i hallen. 

 

Ändamål, syfte och verksamhet 

Göteborgs Badmintonförbund har till uppgift att vara den sammanhållande länken för 

distriktets föreningar. Förbundet hyr ut sin hall till föreningar, skolor och privatpersoner i 

närområdet. Badmintonhallen består av fem badmintonbanor, omklädningsrum för damer 

och herrar, klubbrum och expedition. 

 

Kommunal borgen: Ja, 825 000 kronor (skuldbelopp 2019-12-31). Avslutas 2030-12-31. 

 

Nyttjande av anläggning: 
Exempel på skolor/förbund/föreningar som har hyrt in sig i anläggningen under året: 

• Ullevi Badmintonklubb, 200 timmar. 

• Brandströmska skolan, 840 timmar. 

• Vårvindens badmintonklubb, 260 timmar 

• Allmänhetens spel, 130 timmar 

 

Timtaxan för föreningar med barn- och ungdomsverksamhet är 15 kronor och 25 kronor för seniorer. 

Anläggningen har varit uthyrd cirka 1 585 timmar till föreningar och skolor under 2019. 

 

Resultat 2019: 

• Löpande underhåll av anläggningen  

 

Övriga lokal- och anläggningsbidrag för 2019: Inga 

 

Mål 2021: 

• Fortsatt löpande underhåll av anläggningen. 
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19. Särskilt driftsbidrag till Lindås Waves IBK (dnr 0497/20) 
                        

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår att Lindås Waves IBK beviljas 125 000 kronor 2021 för drift av föreningens 

sporthall Salming Arena i Lindås. 

 

Vår bedömning  
Lindås Waves IBK söker 375 000 kronor för drift av Salming Arena. Anläggningen är en förutsättning för 

att föreningen ska kunna bedriva och utveckla sin verksamhet. Förvaltningen anser att föreningen, utöver 

den egna omfattande ungdomsverksamheten, gör en viktig insats genom att upplåta sin hall till andra 

föreningar och skolor. Den föreningsdrivna anläggningen innebär också att motsvarande antal timmar 

frigörs för andra föreningar i kommunens sporthallar. Föreningen beviljades ett bidrag på 125 000 kronor 

för 2020. Förvaltningen föreslår oförändrat bidrag på ett år avseende elkostnader.  

 

Bakgrund 
2009/2010 byggde Lindås Waves IBK, med hjälp av anläggningsstöd från nämnden, sporthallen Salming 

Arena (tidigare X3M Arena). Tidigare drevs hallen genom föreningens helägda aktiebolag. Under 2016 

avvecklades bolaget och hallen flyttades över till föreningen. 

 

Om Lindås Waves IBK 

Föreningen har 687 aktiva medlemmar varav 507 i åldern 7–25 år. Av dessa är 138 flickor och 369 

pojkar. Föreningen har två heltidsanställd och två deltidsanställda (anläggningspersonal) i hallen. 

 

Ändamål, syfte och verksamhet 

Lindås Waves IBK bedriver en omfattande innebandyverksamhet med både herr- och 

damverksamhet på hög nivå. I samband med att Lindås Waves byggde Salming Arena har 

föreningens utvecklingspotential och det sportsliga engagemanget ökat. Hallen har sex 

omklädningsrum, klubbrum, flera sammanträdesrum och ett kansli med tre kontor. Arenan ska vara 

en naturlig mötesplats för klubbens medlemmar att umgås på och är ett stort steg närmare 

föreningens förverkligande av ett Innebandycenter. Salming Arena hyrs även ut till skolor, 

privatpersoner och andra föreningar. 

 

Kommunal borgen: Ja, 10 932 593 kronor (skuldbelopp 2019-12-31). Avslutas 2039-07-01. 

 

Nyttjande av anläggning: 
Exempel på skolor/förbund/föreningar som har hyrt in sig i anläggningen under året (utöver Lindås 

Waves): Lingförbundet, 171 timmar. Pysslingen förskola, 214 timmar. 

 

Timtaxan för föreningar med barn- och ungdomsverksamhet är 300 kronor. Anläggningen har varit 

uthyrd cirka 535 timmar till andra föreningar och skolor under 2019/20. 

 

Resultat 2019/2020: 

• Byte av belysning till LED 

• Ventilations åtgärder  

 

Övriga lokal- och anläggningsbidrag för 2019: Lokalbidrag, 150 000 kronor. 

 

Mål 2021/22:  

• Ombyggnation övervåning 

• Målning av hall och läktare 
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20. Särskilt driftsbidrag till Göteborg Inlinehockeyförening 
(dnr 0441/20) 

   
Förslag till beslut  
Förvaltningen föreslår att Göteborg Inlinehockeyförening beviljas 75 000 kronor 2021 för drift av 

föreningens inlinehockeyhall Bishop Garden i Biskopsgården.   

 

Vår bedömning 
Göteborg Inlinehockeyförening söker 120 000 kronor för drift av inlinehockeyhall. Anläggningen är en 

förutsättning för att föreningen ska kunna bedriva och utveckla sin verksamhet. Det faktum att föreningen 

driver anläggningen helt på ideell basis förutsätter ett stort engagemang och insats från föreningens 

medlemmar. Den föreningsdrivna hallen innebär att motsvarande antal timmar frigörs för andra 

föreningar i kommunens sporthallar. Föreningen beviljades ett bidrag på 75 000 kronor för 2020. Då 

föreningen har tappat sin status som bidragsgodkänd förening på grund av inaktivitet gällande ansökan 

om aktivitets- och lokalbidrag, bedömer förvaltningen att en fortsatt reglering av bidraget kan bli aktuell, 

men först under 2022. Förvaltningen föreslår oförändrat bidrag på ett år avseende värme- och elkostnader 

för 2021 och uppmanar föreningen att åter ansöka om att bli en bidragsgodkänd förening.  

 

Bakgrund 
Inlinehockeyhallen har funnits sedan 2001 och är den enda anläggningen i Sverige som hålls öppen för 

inlinehockey under vinterhalvåret. Föreningen använder sig av förvaltningens bokningssystem för att hyra 

ut tider i hallen. 

 

Om Göteborg Inlinehockeyförening 

Föreningen har 154 aktiva medlemmar varav 29 i åldern 7–25. Av dessa är 3 flickor och 26 pojkar. 

Föreningen har inga anställda men flera ideellt arbetande personer i hallen. 

 

Ändamål, syfte och verksamhet 

Göteborg Inlinehockeyförening bedriver inlinehockey för både ungdomar och vuxna genom 

återkommande seriespel och turneringar. Föreningen bedriver sin verksamhet i Bishop 

Garden i Biskopsgården men håller den öppen även för andra föreningar. Hallen har en 

ishockeysarg med plexiglas runt hela planen. Utöver inlinehockey spelas innebandy, 

inomhusfotboll, lacrosse och handboll i hallen. Föreningen bedriver även allmänhetens 

åkning varje vecka året om där alla är välkomna att testa inlinehockey med ledare. 

 

Kommunal borgen: Nej. 

Nyttjande av anläggningen: Exempel på skolor/förbund/föreningar som har hyrt in sig i 

anläggningen under året (utöver Göteborg Inlinehockeyförening): Inga bokningar under 2019 

 

Timtaxan för föreningar med barn- och ungdomsverksamhet är 250 kronor. Anläggningen har inte varit 

uthyrd till andra föreningar under året. Inträdet är gratis för alla åldrar och det går att hyra komplett 

inline-utrustning för 50 kr/tillfälle. 

 

Resultat 2019: 

• Reparerat mål och plexiglas 

• Nya bänkar till omklädningsrummen 

 

Övriga lokal- och anläggningsbidrag för 2019: Inga 

 

Mål 2021: 

• Byte av plexiglas runt rinken och byta ut delar av golvet 
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21. Särskilt driftsbidrag till Donsö IS (dnr 0458/20) 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår att Donsö IS beviljas 75 000 kronor 2021 för drift av föreningens sporthall 

Donsöhallen. 

 

Vår bedömning 
Donsö IS söker 125 000 kronor för drift av Donsöhallen, som är den enda hallen med fullmått i södra 

skärgården. Anläggningen är en förutsättning för att föreningen ska kunna bedriva och utveckla sin 

verksamhet. Det faktum att föreningen driver anläggningen helt på ideell basis förutsätter ett stort 

engagemang och insats från föreningens medlemmar. Förvaltningen anser också att föreningen gör en 

viktig insats genom att upplåta sin hall till andra föreningar i närområdet. Den föreningsdrivna 

anläggningen innebär att motsvarande antal timmar frigörs för andra föreningar i kommunens sporthallar. 

Föreningen beviljades ett bidrag på 75 000 kronor för 2020. Förvaltningen föreslår oförändrat bidrag för 

ett år avseende el-, värme- och löpande underhållskostnader. 

 

  

Bakgrund 
Tidigare fick föreningen ett driftsbidrag från före detta stadsdelsnämnden Styrsö på 100 000 kronor per 

år. 2011 upphörde bidraget och idrotts- och föreningsnämnden beviljade då ett särskilt drifts- och 

verksamhetsbidrag på 50 000 kronor för 2012, som skulle motsvara en del av bidraget från 

stadsdelsnämnden Styrsö. Hallen drivs och ägs genom föreningens helägda aktiebolag 

 

Om Donsö IS 

Föreningen har 658 aktiva medlemmar varav 245 i åldern 7–25 år. Av dessa är 104 flickor och 141 

pojkar. Föreningen har inga anställda men flera ideellt arbetande personer i hallen. 

 

Ändamål, syfte och verksamhet 

Donsö IS bedriver en gedigen ungdomsverksamhet som bland annat involverar fotboll, 

simning, gymping och badminton. Föreningen driver Donsöhallen som hålls öppen för 

föreningslivet, främst för barn och ungdomar. Hallen invigdes 2008 och används även till 

träningsläger, konferenser, mässor, teater och konserter.     

 

Kommunal borgen: Nej. 

 

Nyttjande av anläggningen: 
Exempel på skolor/förbund/föreningar som har hyrt in sig i anläggningen under året (utöver Donsö IS): 

• Vrångö IF, Styrsö BK och Skärgårdens IK, 281 timmar. 

• Styrsö- Donsöskolan, 114 timmar.  

 

Timtaxan för föreningar med barn- och ungdomsverksamhet är 540 kronor. Anläggningen har varit 

uthyrd 460 timmar till andra föreningar och organisationer under 2020. 

 

Resultat 2019: 

• Reparationer och löpande underhåll. 

 

Övriga lokal- och anläggningsbidrag för 2019: Lokalbidrag, 110 490 kronor.  

 

Mål 2021:  

• Fortsatt löpande drift av anläggning.  
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22. Särskilt driftsbidrag till Gunnilse IS (dnr 0471/20) 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår att Gunnilse IS beviljas 125 000 kronor 2021 för drift av föreningens sporthall 

Hjällbovallens inomhushall. 

 

Vår bedömning 
Gunnilse IS söker 800 000 kronor för drift av Hjällbovallens inomhushall. Anläggningen är en 

förutsättning för att föreningen ska kunna bedriva och utveckla sin verksamhet. Hallen är en viktig 

aktivitetsanläggning och fyller en social funktion för barn och ungdomar i området. Förvaltningen anser 

också att föreningen gör en viktig insats genom att upplåta sin hall till andra föreningar och skolor i 

närområdet. Den föreningsdrivna anläggningen innebär att motsvarande antal timmar frigörs för andra 

föreningar i kommunens sporthallar. Föreningen beviljades ett bidrag på 125 000 kronor för 2020.  

Förvaltningen föreslår oförändrat bidrag på ett år avseende el-, värme- och löpande underhållskostnader.  

  

Bakgrund 
Om Gunnilse IS 

Föreningen har 601 aktiva medlemmar varav 411 i åldern 7–25 år. Av dessa är 91 flickor och 320 pojkar. 

Föreningen har två deltidsanställda (anläggningspersonal) i hallen. 

 

Ändamål, syfte och verksamhet 

Syftet med anläggningen är att ge Angereds barn och ungdomar bra förutsättningar att träna och lära sig 

spela fotboll. Hallen nyttjas även av skolor och förbund.  

 

Kommunal borgen: Ja, 3 028 675 kronor (skuldbelopp 2019-12-31). Avslutas 2026-12-31. 

 

Nyttjande av anläggningen: 
Exempel på skolor/förbund/föreningar som har hyrt in sig i anläggningen under året (utöver föreningen): 

GFF, 30 timmar. 

SISU, 20 timmar. 

 

Timtaxan för föreningar med barn- och ungdomsverksamhet är 600 kronor.  

 

Resultat 2019: 

• Byte av lampor 

• Lagning konstgräs 

 

Övriga lokal- och anläggningsbidrag för 2019: Lokalbidrag, 150 000 kronor 

 

Mål 2021: 

• Byte av konstgräs och pad i inomhushallen.  
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23. Särskilt driftsbidrag till Kroatiska föreningen Velebit  
(dnr 0477/20) 

 
Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att KF Velebit beviljas 50 000 kronor 2021 för drift av föreningens 

sporthall vid Hildedalsgatan i Göteborg. 
 

Vår bedömning 
KF Velebit söker 50 000 kronor för drift av föreningens sporthall vid Hildedalsgatan i Göteborg. 

Föreningen bedriver ungdomsverksamhet med ett brett utbud av aktiviteter såsom fotboll, handboll 

och folkdans i sporthallen. Anläggningen är en förutsättning för att föreningen ska kunna bedriva 

och utveckla sin verksamhet. Förvaltningen anser också att föreningen gör en viktig insats genom 

att upplåta sin hall till andra föreningar i närområdet. Föreningen beviljades ett bidrag på 50 000 

kronor för 2020. Förvaltningen föreslår oförändrat bidrag på ett år avseende drifts- och 

underhållskostnader.  

 

Bakgrund 

KF Velebit sökte särskilt driftsbidrag för 2019 för fösta gången i januari 2019 för föreningens sporthall, 

enligt ärende 0117/19.  

 

Om KF Velebit 

Föreningen har 1135 aktiva medlemmar varav 302 i åldern 7–25 år. Av dessa är 94 flickor och 208 

pojkar. Föreningen har en heltidsanställd (anläggningspersonal) på anläggningen. 

 

Ändamål, syfte och verksamhet 

KF Velebit bedriver ungdomsverksamhet med ett brett utbud av aktiviteter såsom fotboll, handboll 

och folkdans i sporthallen. Föreningen har under många år dessutom erbjudit flera andra föreningar 

tider i sporthallen. Sporthallen invigdes hösten 1998 och går att hyra för aktiviteter som badminton, 

basketboll, bordtennis, dans, fotboll, handboll, innebandy, motion, och skolverksamhet. 
 

 

Kommunal borgen: Nej. 

 

Nyttjande av anläggningen: 
Exempel på skolor/förbund/föreningar som har hyrt in sig i anläggningen under året (utöver Donsö IS): 

• BK Häcken, Hisingens fotboll, N139 Lundby SDF, Backatorp IF, Jensen education.  

 

Timtaxan för föreningar med barn- och ungdomsverksamhet är 104 kronor och hyra ut via Idrotts- och 

föreningsförvaltningen.  

 

Resultat 2019: 

• Målning, lysrörsbyte 

• Löpande underhåll av anläggning.  

 

Övriga lokal- och anläggningsbidrag för 2019: Lokalbidrag, 138 526 kronor.  

 
Mål 2021: 

• Fortsatt löpande underhåll och reparationer.  
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Fotbollsplaner 
Bidraget ges under förutsättning att barn- och ungdomsverksamhet i Göteborgsföreningar prioriteras vid 

fördelning av tider på planerna. 

 

24. Särskilt driftsbidrag till Styrsö BK (dnr 0448/20) 

   
Förslag till beslut  
Förvaltningen föreslår att Styrsö BK beviljas 50 000 kronor 2021 för drift av förenings fotbollsplan 

Amneviksvallen på Styrsö. 

 

Vår bedömning 
Styrsö BK söker 296 908 kronor för drift av föreningens fotbollsplan Amneviksvallen på Styrsö. 

Styrsö BK och Vrångö IF söker bidrag för drift av föreningarnas fotbollsplaner för att kunna 

erbjuda ett brett utbud av aktiviteter på och i anslutning till dessa. Föreningarna har tidigare haft 

avtal med förvaltningen för att sköta driften av planerna, så kallade skötselavtal. Förvaltningen har 

fortfarande skötselavtal med föreningar som sköter driften av planer som ägs av förvaltningen, 

men har börjat att säga upp avtal med föreningar som har egenägda planer, bland dem Styrsö BK 

och Vrångö IF. På grund av den speciella problematik som råder i skärgården, bland annat när det 

gäller logistiken och de extra kostnader det medför, har förvaltningen informerat föreningarna om 

möjligheten att söka föreningsbidrag i form av särskilt driftsbidrag. Förvaltningen anser att det är 

angeläget att föreningarna ges möjlighet att fortsatt sköta och använda sina planer så att 

föreningsmedlemmarna inte ska behöva ta sig till fastlandet för att kunna utöva sina aktiviteter. 

Föreningen beviljades ett bidrag på 50 000 kronor 2020. Förvaltningen föreslår oförändrat bidrag 

på ett år avseende löpande underhållskostnader.  

 

Bakgrund 
Föreningen beviljades för första gången 2018-06-12 ett separat särskilt driftbidrag på 50 000 kronor för 

att fortsatt kunna sköta och använda sin plan så att föreningsmedlemmarna inte ska behöva ta sig till 

fastlandet för att kunna utöva sina aktiviteter.  

 

Om Styrsö BK 

Föreningen har 257 aktiva medlemmar, varav 77 i åldern 7–25 år. Av dessa är 35 flickor och 42 

pojkar. Föreningen har sex timanställda (anläggningspersonal) på anläggningen.  

 

Ändamål, syfte och verksamhet 

Syftet med anläggningen är att skärgårdens ungdoms- och seniorlag ska kunna bedriva 

fotbollsverksamhet. Det är också av vikt att öns alla invånare ska kunna bedriva friskvård genom 

fysiska aktiviteter. Anläggningen kan även hyras för träningsläger och andra aktiviteter. 

 

Kommunal borgen: Nej. 

Nyttjande av anläggning: 
Exempel på skolor/förbund/föreningar som har hyrt in sig i anläggningen under året:  

Sahlgrenska studentkår, 72 timmar. Azalea IF, 48 timmar. BK Häcken, 72 timmar. Mölndals HK, 24 

timmar. Göteborgs Universitet studentkår, 48 timmar. Styrsöskolan, 56 timmar. 

 

Resultat 2019: 

• Diskmaskin och storköksmaskiner 

• Underhåll av befintliga maskiner och utegym.  

 

Övriga lokal- och anläggningsbidrag för 2019: Lokalbidrag, 59 296 kronor 

 

Mål 2021 

• Löpnade underhåll av anläggning och maskiner.  
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25. Särskilt driftsbidrag till Vrångö Idrottsförening  
(dnr 0488/20) 

   
Förslag till beslut  
Förvaltningen föreslår att Vrångö Idrottsförening beviljas 50 000 kronor 2021 för drift av föreningens 

fotbollsplan Klingkärr på Vrångö. 

 

Vår bedömning 
Vrångö IF söker 50 000 kronor för drift av föreningens fotbollsplan Klingkärr på Vrångö. Styrsö BK och 

Vrångö IF söker bidrag för drift av föreningarnas fotbollsplaner för att kunna erbjuda ett brett utbud av 

aktiviteter på och i anslutning till dessa. Föreningarna har tidigare haft avtal med förvaltningen för att 

sköta driften av planerna, så kallade skötselavtal. Förvaltningen har fortfarande skötselavtal med 

föreningar som sköter driften av planer som ägs av förvaltningen, men har börjat att säga upp avtal med 

föreningar som har egenägda planer, bland dem Styrsö BK och Vrångö IF. På grund av den speciella 

problematik som råder i skärgården, bland annat när det gäller logistiken och de extra kostnader det 

medför, har förvaltningen informerat föreningarna om möjligheten att söka föreningsbidrag i form av 

särskilt driftsbidrag. Förvaltningen anser att det är angeläget att föreningarna ges möjlighet att fortsatt 

sköta och använda sina planer så att föreningsmedlemmarna inte ska behöva ta sig till fastlandet för att 

kunna utöva sina aktiviteter. Föreningen beviljades ett bidrag på 50 000 kronor 2020. 

Förvaltningen föreslår ett oförändrat bidrag på ett år avseende löpande underhållskostnader.  

 

Bakgrund 
Föreningen beviljades 2018-06-12 ett separat särskilt driftbidrag på 50 000 kronor för att fortsatt kunna 

sköta och använda sin plan så att föreningsmedlemmarna inte ska behöva ta sig till fastlandet för att 

kunna utöva sina aktiviteter. 

 

Om Vrångö Idrottsförening 

Föreningen har 440 aktiva medlemmar, varav 140 i åldern 7–25 år. Av dessa är 60 flickor och 80 

pojkar. Föreningen har timanställd anläggningspersonal på anläggningen. 

 

Ändamål, syfte och verksamhet 

Syftet med föreningens anläggning är att ge alla boende på ön en bra hälsa. Anläggningen används 

även för lägerverksamhet av idrottsföreningar i Göteborgsområdet.  

 

Kommunal borgen: Nej. 

 
Nyttjande av anläggning: 
Exempel på skolor/förbund/föreningar som har hyrt in sig i anläggningen under året: 

• Södra Skärgårdens IK, 12 timmar. 

• Övriga 24 timmar. 

 

Resultat 2019: 

• Löpande underhåll av fotbollsplan. 

• Utegym 

 

Övriga lokal- och anläggningsbidrag för 2019: Lokalbidrag, 14 957 kronor 

 

Mål 2021 

• Färdigställande av utegym 

• Underhåll av gräsklippare och material till fotbollsplan. 
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Övriga aktivitetsanläggningar 
 
26. Särskilt driftsbidrag till Göteborgs Skateboardförening 

(dnr 0506/20) 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår att Göteborgs Skateboardförening beviljas 350 000 kronor 2021 för drift av 

föreningens skateboardhall Bunkeberget Skatepark i Gamlestaden. 

 

Vår bedömning  
Göteborgs Skateboardförening söker 350 000 kronor för drift av Bunkeberget Skatepark. 

Förvaltningen anser att föreningen gör en viktig insats genom sin omfattande ungdomsverksamhet 

och att hålla hallen öppen för nya besökare. Det faktum att föreningen driver anläggningen helt på 

ideell basis förutsätter ett stort engagemang och insats från föreningens medlemmar. Bunkeberget 

är dessutom en av få anläggningar i staden som erbjuder göteborgarna möjligheten att åka 

skateboard inomhus, vilket i sig bidrar till en bättre mångfald av fritidsanläggningar för barn och 

unga i staden. Förvaltningen har uppmanat föreningen att söka aktivitetsbidrag och lokalbidrag likt 

andra föreningar som beviljas särskilt driftsbidrag och föreningen har börjat med det. Bidragen blir 

dock låga då verksamheten i hög utsträckning är öppen och ej planerad och ledarledd. Föreningen 

beviljades ett särskilt driftsbidrag på 350 000 kronor för 2020. Förvaltningen föreslår oförändrat 

bidrag på ett år avseende hyreskostnader.  

 

Bakgrund 
Anläggningen som invigdes 1998 och är en av de största i sitt slag i Europa. Från och med anläggningens 

start har Göteborgs Skateboardförening ansvarat för är att driva Bunkeberget. 2016 tog en privat aktör 

över Bunkeberget från SKF. Den privata aktören, Bunkeberget AB, driver bland annat en festlokal i 

berget (Berget 112) och har sedan tidigare samarbetet med Göteborgs Skateboardsförening. Den 7 

november 2017 skrev Göteborgs Skateboardförening på det nya hyreskontraktet med Bunkeberget AB 

och kontraktet förlängs årsvis med goda möjligheter till en förlängning. Eftersom det nya avtalet innebar 

en kraftig hyreshöjning för föreningen höjdes föreningens särskilda driftsbidrag från 150 000 kronor till 

350 000 kronor för 2018. 

 

          Om Göteborgs Skateboardförening 

Föreningen har 2 739 medlemmar varav 1499 i åldern 7–25 år. Av dessa är 305 flickor och 1 194 

pojkar. Föreningen har inga anställda men flera ideellt arbetande personer i berget. 

 

Ändamål, syfte och verksamhet 

Bunkeberget Skatepark är ett cirka 5 800 kvm stort bergrum och består av ramper för skateboard, 

bmx, inlines, kickboard och trial. Föreningen ansvarar för är att driva, administrera, främja och 

utveckla verksamheten i berget. Det finns ingen timtaxa för föreningar med barn- och 

ungdomsverksamhet i anläggningen, utan varje besökare betalar en entrékostnad på 60 kronor 

alternativt klippkort eller säsongskort. Under 2017 hade berget 5 140 besökare. 

 

Kommunal borgen: Nej. 

Resultat 2019: 

• Inköp av luftavfuktare. 

• Löpande underhåll av åkytor.  

 

Övriga lokal- och anläggningsbidrag för 2019: Ingen ansökan om Lokalbidrag under 2019 

 

Mål 2021:  

• Löpande drift och underhåll samt arbete med att förbättra luftmiljön. 
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27.  Särskilt driftsbidrag till Spelets Hus Göteborg  
 (dnr 0496/20) 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår att Spelets Hus Göteborg beviljas 320 000 kronor 2021 för drift av Spelets 

Hus på Djurgårdsgatan i Majorna.  

 

Vår bedömning  
Spelets Hus Göteborg söker 350 000 kronor för drift av Spelets Hus. Förvaltningen anser att den 

ideella ungdomsverksamhet som bedrivs i Spelets Hus är meningsfull och viktig. Det faktum att 

föreningen driver anläggningen helt på ideell basis förutsätter ett stort engagemang och insats från 

föreningens medlemmar. Föreningarna som hyr lokaler i Spelets Hus är ofta organiserade på ett 

sätt som gör att de inte uppfyller kriterierna för att söka förvaltningens lokalbidrag. En del av det 

sökta bidraget ska därför användas till att ge dessa föreningar en hyressubvention för att vara i 

huset. Föreningen beviljades ett bidrag på 320 000 kronor för 2020.  Förvaltningen föreslår 

oförändrat bidrag på 320 000 kronor på ett år avseende hyreskostnader. Bidraget ges under 

förutsättning att barn- och ungdomsverksamhet i Göteborgsföreningar prioriteras vid fördelning av 

tider i huset. 

 

Bakgrund 
Spelets Hus invigdes 2011 och drevs fram till 2016 av Sverok Väst (Sveriges Roll- och 

Konfliktspelsförbund). Under 2016 meddelande förbundet att man inte hade för avsikt att fortsatta att vara 

driftsansvarig för huset. Istället rekommenderade förbundet att den nystartade föreningen Spelets Hus 

Göteborg skulle bli ny driftsansvarig för huset och därmed även ny bidragssökande organisation. Den 21 

juni 2016 godkände nämnden förslaget att ändra bidragsmottagare och att resterande del av det av 

nämnden beviljade särskilda driftsbidraget för 2016 skulle överföras till föreningen. 

 

Om Spelets Hus Göteborg 

Föreningen har 64 aktiva medlemmar, varav 62 i åldern 7–25 år. Av dessa är 9 flickor och 53 

pojkar. Föreningen har ingen anställd men flera ideellt arbetande personer i huset.  

 

Ändamål, syfte och verksamhet 

Spelets Hus Göteborg syfte är att gynna spelverksamhet, främst brädspel, rollspel, figurspel och 

lajv i Göteborg. Föreningen har verksamhet nästan alla dagar i veckan med bland annat spelträffar 

för nyanlända. Genom ledarledda spelkvällar får barn och ungdomar möjlighet att testa nya 

spelverksamheter och själva boka in sig för möten och engångsevenemang i huset.  

 

Kommunal borgen: Nej. 

Nyttjande av anläggning: 
Exempel på skolor/förbund/föreningar som har hyrt in sig i anläggningen under året: 

Gothenburg Boardgamers, 1450 timmar. F.L.U.F.F, 300 timmar. Target Lock, 500 timmar. 

Arrangörsgruppen Hybris, 300 timmar. Kamratföreningen 2603, 400 timmar. Steam Punk Göteborg, 50 

timmar 

 

Det finns ingen timtaxa för föreningarna i huset utan varje förening/grupp hyr rum eller spelytor till en 

subventionerad kostnad. Sammanlagt var anläggningens rum och spelytor uthyrda 3 000 timmar 2018. 

 

Resultat 2019: 

• Löpande drift av anläggningen. 

 

Övriga lokal- och anläggningsbidrag för 2019: Lokalbidrag, 26 555 kronor. 

 

Mål 2021: 

• Fortsatt löpande drift av anläggning. 
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28. Särskilt driftsbidrag till Göteborgs Skidklubb  
(dnr 0430/20) 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår att Göteborgs Skidklubb beviljas 225 000 kronor 2021 för drift av föreningens 

skidanläggning Brudarebacken och backhoppläggning i Skatås. 

 

Vår bedömning 
Göteborgs Skidklubb söker 250 000 kronor för drift av Brudarebacken och tillhörande 

backhoppläggning. Brudarebacken är viktig för göteborgarna, då den är den enda anläggningen i 

Göteborg som erbjuder möjlighet till utförsåkning. Anläggningen är en förutsättning för att 

föreningen ska kunna bedriva och utveckla sin verksamhet. Det faktum att föreningen driver både 

Brudarebacken och hoppbackanläggningen helt på ideell basis förutsätter ett stort engagemang och 

insats från föreningens medlemmar. Föreningens verksamhet i Brudarebacken är dock väldigt 

väderberoende vilket innebär att föreningen inte själva kan styra hur många dagar anläggningen 

kan vara öppen under säsongen. Föreningen beviljades ett bidrag på 225 000 kronor för 2020. 

Förvaltningen föreslår oförändrat bidrag på ett år avseende el- och löpande underhållskostnader. 

 

Bakgrund 
Göteborgs Skidklubb ansvarar för driften av skidanläggningen i Brudarebacken. Enligt avtal ska 

föreningen se till att anläggningen hålls öppen lördagar och söndagar samt skollediga dagar från 15 

december till cirka 1 april, då vädret tillåter. I anslutning till anläggningen finns även en 

backhoppanläggning som består av två hoppbanor. 

 

Om Göteborgs Skidklubb 

Föreningen har 40 aktiva medlemmar varav 9 i åldern 7–25 år. Av dessa är 4 flickor och 5 pojkar. 

Föreningen har inga anställda men flera ideellt arbetande personer på anläggningen. 

 

Ändamål, syfte och verksamhet 

Föreningen bedriver flertalet aktiviteter för barn och ungdomar som skidskola, lovaktiviteter och 

friluftsdagar. Brudarebacken består av en konstsnöanläggning, skiduthyrning, två knappliftar och 

service- och serveringsbyggnad. Backen är 270 meter lång och har en fallhöjd på 42 meter. Det 

finns även möjlighet till kälk- och pulkaåkning. Förutom verksamheten i Brudarebacken bedriver 

Göteborgs Skidklubb även motions- och tävlingsverksamhet inom alpint, längdåkning och 

backhoppning. Backhoppanläggningen kan dessutom användas året om då den numera beslår av en 

backhoppmatta av plast som inte kräver snö.  

 

Kommunal borgen: Nej. 

 
Nyttjande av anläggning: Det finns ingen timtaxa för föreningar på anläggningen, utan varje besökare 

betalar en enskild kostnad, det vill säga 50 kronor för barn, 100 kronor för ungdomar och 150 kronor för 

vuxna. En väldigt mild vinter gjorde att Brudarebacken endast hade öppet under sportlovsveckan under 

2019. Sammanlagt hade anläggningen cirka 110 besökare. 

 

Resultat 2019: 

• Reparationer av fastigheten och liftar. 

• Snötillverkning. 

 

Övriga lokal- och anläggningsbidrag för 2019: Lokalbidrag, 18 845 kronor. 

 
Mål 2021:  

• Kabel till pump mellan Härlanda och Skatås 
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29. Särskilt driftsbidrag till Göteborgs Beachvolley Club  
(dnr 0476/20) 

   
Förslag till beslut  
Förvaltningen föreslår att Göteborgs Beachvolley Club beviljas 250 000 kronor 2021 för drift av 

föreningens beachvolleyhall Beach Center i Kviberg.  

 

Vår bedömning 
Göteborgs Beachvolley Club söker 700 000 kronor för drift av Beach Center. Föreningen är den enda i 

sitt slag som erbjuder lokaler för beachvolley i regionen. Sporten är på stark uppgång, speciellt bland 

flickor. Anläggningen är en förutsättning för att föreningen ska kunna bedriva och utveckla sin 

verksamhet. Föreningen beviljades ett bidrag på 250 000 kronor för 2020. Förvaltningen föreslår 

oförändrat bidrag på 250 000 kronor för ett år avseende el- och löpande underhållskostnader. Bidraget ges 

under förutsättning att barn- och ungdomsverksamhet i Göteborgsföreningar prioriteras vid fördelning av 

tider i hallen.  

 

Bakgrund 
2011 byggde Göteborgs Beachvolley Club, med hjälp av anläggningsstöd från nämnden, världens största 

beachvolleyhall Beach Center. Hallen drivs och ägs genom klubbens helägda aktiebolag. 

 

Om Göteborgs Beachvolley Club 

Föreningen har 2 024 aktiva medlemmar varav 546 i åldern 7–25 år. Av dessa är 333 flickor och 

213 pojkar. Föreningen har elva heltidsanställda, fem deltidsanställda och tolv timanställda 

(anläggningspersonal) i hallen. 

 

Ändamål, syfte och verksamhet 

Göteborg Beachvolley Club, är en av Sveriges största beachvolleyklubbar med cirka 2 000 aktiva 

medlemmar. Föreningen driver Beach Center, som är världens största inomhushall för beachvolley. 

I hallen finns 16 planer där alla kan komma och spela året runt. Hallen har förutom 

beachvolleyplaner även ett café, restaurang, gym, relaxavdelning, konferensrum samt åtta 

utomhusbanor. Verksamheten bygger på en stor ungdomsverksamhet kompletterad med ett 

omfattande seriespel för både juniorer och seniorer. Föreningen erbjuder utbildningar i syfte att öka 

kompetensen hos både spelare och tränare. Även icke medlemmar och företag kan boka tider i 

hallen.  

 

Kommunal borgen: Ja, 32 732 903 kronor (skuldbelopp 2019-12-31). Avslutas 2046-09-16. 

 

Nyttjande av anläggning: 
Exempel på skolor/förbund/föreningar som har hyrt in sig i anläggningen under året (utöver Göteborgs 

Beachvolley Club): Göteborgs Skolidrottsförbund, 155 timmar. Svenska Volleybollförbundet, 340 

timmar. 

 

Timtaxan för föreningar med barn- och ungdomsverksamhet är 75 kronor per person och timme. 

Anläggningen har varit uthyrd cirka 1 338 timmar till andra föreningar/skolor/förbund under året. 

 

Resultat 2018/2019: 

• Löpande drift av anläggningen.  

 

Övriga lokal- och anläggningsbidrag för 2019: Lokalbidrag, 150 000 kronor. 

 

Mål 2021/2022: 

• Fortsatt löpande drift av anläggningen. 
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30. Särskilt driftsbidrag till KFUM Göteborg (dnr 0494/20) 
   
Förslag till beslut  
Förvaltningen föreslår att KFUM Göteborg beviljas 650 000 kronor 2021 för drift av föreningens 

Actionsporthall i Frihamnen. 

 

Vår bedömning 
KFUM Göteborg söker 900 000 kronor för drift av Actionhallen. Förvaltningen anser att föreningen gör 

en viktig insats genom att upplåta sin anläggning till såväl egna medlemmar som nya besökare genom att 

erbjuda öppen verksamhet inom BMX, inlines, sparkcykel och skateboard. Den nya anläggningen i 

Frihamnen är en grundförutsättning för att förenings sektion för actionsport ska kunna fortsätta bedriva 

och utveckla sin verksamhet. Om föreningen inte skulle driva Actionhallen vidare skulle det kunna 

innebära att hundratals barn- och ungdomar i Göteborg kommer att stå utan en inomhusanläggning att 

utöva actionsport i. Då staden dessutom saknar kommunala inomhusanläggningar som kan ta emot barn 

och ungdomar som vill åka skateboard, BMX eller inlines, bedömer förvaltningen att Actionhallen är en 

unik och viktig aktivitetsanläggning i Göteborg. Anläggningen kommer dessutom att fylla en stor social 

funktion för barn och ungdomar när den nya stadsdelen Frihamnen tar form. Föreningen beviljades ett 

bidrag på 650 000 kronor 2020. Förvaltningen föreslår oförändrat bidrag på ett år avseende hyra, el- och 

löpande underhållskostnader. Bidraget ges under förutsättning att barn- och ungdomsverksamhet i 

Göteborgsföreningar prioriteras vid fördelning av tider i hallen.  
 

Bakgrund 
Under hösten 2012 startade KFUM Göteborg sektionen KFUM Actionsport Göteborg och bygget av en 

inomhushall i en lagerlokal på Backaplan. Anläggningen fick namnet Actionhallen. Föreningen har sedan 

anläggningens start bedrivit en omfattande ungdomsverksamhet genom att erbjuda öppen verksamhet 

inom BMX, inlines, sparkcykel och skateboard för barn och ungdomar. Föreningen fick tillgång till 

anläggningen fram till 1 oktober 2018 och därefter revs den. I juli 2018 blev föreningen erbjuden att hyra 

Magasin E i Frihamnen. Lokalen är på 1 725 kvadratmeter, isolerad och handikappanpassad samt har 

många bekvämligheter som exempelvis WC och kontor iordninggjorda.  
 

Om KFUM Göteborg 

Föreningen har 1017 aktiva medlemmar varav 695 i åldern 7–25 år. Av dess är 22 flickor och 673 

pojkar. Föreningen har en heltidsanställd och fem timanställda (anläggningspersonal) i 

anläggningen. 

 

Ändamål, syfte och verksamhet 

KFUM Göteborg är en lokalförening inom världsorganisationerna YWCA och YMCA som samlar 

idrotter som volleyboll, basket och actionsport samt verksamheter som arbetar med jämställdhet, 

integration, konst och musik. Sektionen för actionsport ansvarar för driften av Actionhallen.  

 

Kommunal borgen: Nej. 

 
Nyttjande av anläggning: 
Det finns ingen timtaxa för föreningar med barn- och ungdomsverksamhet i anläggningen, utan varje 

besökare betalar en enskild kostnad på 60 kronor.  

 

Resultat 2019: 

• Byggt upp hela anläggningen och öppnade i slutet på september 2019. 

 
Övriga lokal- och anläggningsbidrag för 2019: Lokalbidrag söktes inte under 2019 
 
Mål 2021: 

• Bygga upp en nybörjaryta  
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31. Särskilt driftsbidrag till Hisingens Motorklubb  
(dnr 0469/20) 

 
Förslag till beslut  
Förvaltningen föreslår att Hisingens Motorklubb beviljas 125 000 kronor 2021 för drift av Stora 

Holms Motorbana. 

 

Vår bedömning 
Hisingens MK söker 500 000 kronor för drift av Stora Holms Motorbana. Förvaltningen anser att 

föreningen gör en viktig insats genom att upplåta sin anläggning till såväl egna medlemmar som besökare 

genom att erbjuda verksamhet inom motocross. Anläggningen i Stora Holm är en grundförutsättning för 

att föreningen ska kunna fortsätta bedriva och utveckla sin verksamhet. 

Då staden dessutom saknar kommunala anläggningar som kan ta emot barn och ungdomar som vill ägna 

sig åt motorsport bedömer förvaltningen att Stora Holms motorbana är en unik och viktig 

aktivitetsanläggning i Göteborg. Bidraget är en förutsättning för att föreningen ska kunna underhålla 

anläggningen och fortsätta bedriva sin verksamhet inom motorsport. Föreningen beviljades ett bidrag på 

125 000 kr för 2020. Förvaltningen föreslår ett oförändrat bidrag på ett år avseende löpande drifts- och 

underhållskostnader för 2021. 

 

Bakgrund 

Hisingens MK bildades 1952 och har varit lokaliserad vid Stora Holm på Hisingen sedan 70-talet. 

Föreningen tillhör Svenska Motorcykelförbundet är det tionde största förbundet i Sverige. Föreningen 

arrenderar en yta på ca 120 000 kvm, vilket innefattar 3 banor med varierande längd och svårighetsgrad, 

varav en har belysning. På anläggningen finns också en klubbstuga på 300 kvadratmeter, depåområden, 

tvättanläggning som är uppbyggt av föreningens medlemmar på ideell basis. 

 

Om Hisingens MK 

Föreningen har 529 aktiva medlemmar varav 292 i åldern 7–25 år. Av dess är 55 flickor och 237 

pojkar. Föreningen har inga anställda men flera ideellt arbetande personer på anläggningen. 

 

Ändamål, syfte och verksamhet 

Hisingens MK är en motocrossförening som till 95 % bedriver breddverksamhet. Hisingens MK 

håller organiserad crosskola och licensutbildningar för barn, tävlingsverksamhet för de som vill 

tävla och serielag och även organiserad träning barn och vuxna. Verksamheten har stor 

åldersspridning och olika åldersgrupper tränar tillsammans utifrån kunskapsnivå. Totalt har 

föreningen ca 86 träningstillfällen per år.  

 

 

Kommunal borgen: Nej 

 

Nyttjande av anläggning: 

Det finns ingen timtaxa för föreningar med barn- och ungdomsverksamhet i anläggningen, utan varje 

besökare betalar en enskild kostnad på 80 kronor för barn och 150 kronor för ungdomar/vuxna. Stora 

Holms Motorbana har varit öppen för allmänheten cirka 390 timmar under året och har haft ungefär 300 

besökare.  

 

Resultat 2019: Föreningen sökte inte särskilt driftsbidrag under den aktuella perioden. 

 

Övriga lokal- och investeringsbidrag för 2019: Lokalbidrag, 36 535 kronor. 

 

Mål 2021: 

• Bevattningsanläggning 

• Upprustning av banor genom påfyllnad av banmaterial 
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Avslag 

 

32. Beslut om avslag gällande ansökan om särskilt  
      driftsbidrag för 2021 från IF Väster (dnr 0484/20)  

  
Förslag till beslut  
Förvaltningen föreslår att ansökan om särskilt driftsbidrag för 2021 från IF Väster avslås.   
  
Vår bedömning  
IF Väster söker 150 000 kronor för drift av Önneredsplan, som består av två konstgräsplaner, varav en 11-

spelsplan och en 7-spelsplan. Anläggningen är en förutsättning för att föreningen ska kunna bedriva och 

utveckla sin verksamhet. Förvaltningen anser också att föreningen, utöver den egna omfattande 

ungdomsverksamheten, gör en viktig insats genom att upplåta sina planer till andra skolor, organisationer 

och föreningar i närområdet. Den föreningsdrivna anläggningen innebär att motsvarande antal timmar 

frigörs för andra föreningar och organisationer på kommunens konstgräsplaner. Det är första gången som 

IF Väster ansöker om särskilt driftsbidrag. Förvaltningen kan konstatera att föreningar som investerar i 

egna konstgräsplaner har möjlighet att själva styra över hur planen används, till skillnad från föreningar 

som bokar tider på kommunens planer. Samtidigt innebär etablering och drift av en konstgräsplan väldigt 

stora kostnader för dessa föreningar. Ett driftsbidrag skulle ge föreningarna bättre förutsättningar att 

kunna driva dessa anläggningar. En förutsättning för att kunna bevilja särskilt driftsbidrag till föreningar 

som driver egna konstgräsplaner är att det finns utrymme i budget. Eftersom budgeten för särskilt 

driftsbidrag inte utökas för 2021 bedömer förvaltningen att det inte finns ekonomiskt utrymme att bevilja 

särskilt driftsbidrag till IF Väster.   
  
Bakgrund  
2009 erhöll IF Väster investeringsbidrag och kommunal borgen för att anlägga en 11-spelsplan och en 7-

spelsplan med konstgräs. 2019 beviljades föreningen investeringsbidrag och kommunal borgen för att 

lägga om 11-spelsplanen.   
  

Om IF Väster  
Föreningen har 787 medlemmar varav 535 i åldern 7–25 år. Av dessa är 203 flickor och 332 pojkar. 

Föreningen har en deltidsanställd personal som arbetar med driften av anläggningen.  
  
Ändamål, syfte och verksamhet  
IF Väster är en fotbollsförening med målsättning att möta alla spelare utifrån deras 

utveckling- och ambitionsnivå. Föreningen har flick- och pojklag i alla åldrar som bedriver 

sin verksamhet på Önneredsplan vid Ersåsgatan. Önneredsplan är även öppen för bokning 

från andra föreningar, skolor och övriga organisationer.  
  

Kommunal borgen: Ja, 4 226 290 kronor. Gäller till och med 2040-03-31.  
  

Nyttjande av anläggningen:  
Exempel på skolor/förbund/föreningar som har hyrt in sig i anläggningen under året (utöver IF Väster):  

• Önneredsskolan, 1 280 timmar  

• Västra Alliansen, 25 timmar  

• Göteborgs Fotbollsförbund, 24 timmar   

  
Timtaxan för föreningar med barn- och ungdomsverksamhet är 100 kronor. Anläggningen har varit 

uthyrd 1 329 timmar till andra skolor och organisationer under 2019. 
 


