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1. Särskilt verksamhetsbidrag till Ladan Backa Västergård 
(dnr 0492/20)  

 

Förslag till beslut  

Förvaltningen föreslår att Ladan Backa Västergård beviljas 1 050 000 kronor varav 

800 000 kronor till delfinansiering av tjänster och utveckling och 250 000 kronor för 

skötselkostnader. 

Förvaltningens bedömning  

Ladan ger möjlighet för boende i stadsmiljö att komma i kontakt med djur och lantliv och 

är öppen för allmänheten. Föreningen vill fortsätta sitt utvecklingsarbete för att erbjuda 

utökade tider med öppen verksamhet, anordna fler aktiviteter som gynnar barn och 

ungdomar efter skoltid samt vara mer synliga utåt vilket kan bidra till att öka 

medlemsantalet igen. Förvaltningen föreslår att bevilja 1 050 000 kronor. 

Verksamhet 

Ladan Backa Västergård ligger mitt i Hisings Backa och drivs av den ideella föreningen 

med samma namn. Gården delas med “systerföreningen” Föräldrakooperativet Ladan 

som driver en förskola i bostadshuset på gården. Ladan är en öppen lantgård med fokus 

på djur, natur, kultur och hantverk där allmänheten kan komma till en öppen verksamhet 

utan kostnad kl.10.00-16.30 på vardagar och kl.10.00-14.00 på helger. Utöver lantgård 

med ponnys, kor, får, getter, grisar, kaniner och hönor har de en lada med en aktivitetsyta 

som är öppen dagtid. De erbjuder även organiserade aktiviteter så som rundvandringar 

och barnkalas och Valborgsfirande. Föreningen har en anställd och har totalt 176 

medlemmar, ett fåtal i målgruppen 7–25 år. 

Bidrag för 2020 Ansökt för 2021 Förslag 2021 

1 050 000 kronor 1 527 900 kronor 1 050 000 kronor 

Resultat 2019 

• Ökat medlemsantal från114 till 204. 

• Ponnyridning/djurträff helgfria torsdagar, 33 tillfällen. 

• Barngrupper i stallet 3–4 ggr/vecka, Barnkalas 15 tillfällen. 

• Föreläsning/kurser 9 tillfällen, Studiebesök skolor 5 tillfällen. 

• Mottagande av sammanhängande praktik- och feriearbetsplatser. 

Mål 2020 

• Ökat medlemsantalet till 300. 

• Ökat antal öppet timmar med 10 tim./veckan, riktade aktiviteter för 7–13 

år med 20 tillfällen per termin. 

• Djurträffar för allmänheten, 35 tillfällen. 

• Studiebesök, 5 tillfällen. 

• Sysselsätta personer i arbetsträning/daglig verksamhet ca 20 

timmar/vecka. 
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2. Särskilt verksamhetsbidrag till Kättilsröd 4H-gård 
 (dnr 0444/20) 
 

Förslag till beslut  

Förvaltningen föreslår att Kättilsröds 4H-gård beviljas 1 125 000 kronor varav 875 000 

kronor till delfinansiering av tjänster och 250 000 kronor för skötselkostnader.   

Förvaltningens bedömning 

Den verksamhet 4H-gårdarna erbjuder är av stor betydelse, i synnerhet för barn och 

ungdomar i storstadsmiljö. Det är angeläget att 4H-gårdarnas verksamhetsidé att barn och 

ungdomar genom samspel mellan människor, djur och natur lär sig att visa hänsyn och ta 

ansvar kan förverkligas. Bidraget innebär att föreningen kan erbjuda aktiviteter till låga 

avgifter, vilket möjliggör deltagande oberoende av socioekonomisk bakgrund. Kättilsröd 

4H-gård avser genomföra aktiviteter i motsvarande omfattning som föregående år. 

Förvaltningens bedömning är att Kättilsröd 4H-gård har hög måluppfyllelse och bör 

därför beviljas en höjning med 75 000 kronor. 

Verksamhet 

Kättilsröd 4H-gård ligger i Tuve i stadsdelen Norra Hisingen. Gården har många slags 

djur såsom hästar, kor, getter, ankor, höns, kaniner, grisar och katter samt tillgång till 

stora betesmarker. Barn och ungdomar ges möjlighet till kontakt med djur och natur 

samtidigt som gården fungera som en levande undervisningsmiljö. Föreningen arrangerar 

föreläsningar, utbildningar, tar emot studiebesök för skolor som vill prova på att sköta 

gården. De har lägerverksamhet såsom dagläger och övernattningsläger under samtliga 

skollov. Gården är helt öppen för allmänheten och likt ett par stadslantgårdar har 

föreningen, utöver den löpande verksamheten, många spontanbesökare som dagligen 

besöker gården. Med sina många och stora utomhusytor kan ett stort antal barn och 

ungdomar vara på gården samtidigt.  

Föreningen har fem anställda, tre heltids-samt två deltidsanställda och flera ideellt 

arbetande personer. På somrarna anställer gården framförallt tjejer och killar som varit 

aktiva sedan barn som lägerledare. Gården tar emot praktikanter, arbetsprövande och 

personer i daglig verksamhet. Föreningen har 518 medlemmar varav 448 i åldern 7–25 år. 

Av dessa är 396 flickor och 52 pojkar. 

 

Bidrag för 2020 Ansökt för 2021 Förslag 2021 

1 050 000 kronor 2 960 000kronor 1 125 000 kronor 

 

Resultat 2019 

• Ridskolan har haft 104 deltagare per termin. 

• Studiebesök för 65 grupper med skolungdomar.  

• Djurskötarläger under alla skollov, 20–40 barn per dag. 

• Sommarläger, 10 lägerveckor, 20–30 barn per lägervecka. 

• Återträff från lägren, 1 helg under hösten. 

• Knattegrupper, 20 träffar per termin. 

• Barnkalas, 80 stycken. 

• Kaninkurser, 20 barn 1 gång/vecka. 

• 2-dagars Ridhajker vid 5 olika tillfällen med vardera 20 barn. 
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• Tre hopptävlingar. 

• Valborgs- och midsommarfirande, 3 000 besökare per högtid.  

• Nytt Halloweenfirande, 1000 besökare. 

• Lucia, 30 ungdomar övade 6 helger inför ridande uppträdande på lucia. 

• 4H-dagen. Bjudit in allmänheten och berättat om verksamheten.  

• Kurs i styrelseteknik, 30 ungdomar under 4 helger. 

• Livsstilsprojekt med inriktning på att stärka flickors självkänsla med 25 

flickor som träffas en gång per vecka. 

• Ledarutbildningar, kurser i styrelseteknik, 40 ungdomar, under 3 helger. 

• Föreningen har under helgerna tagit emot personer med samhällstjänst 

beroende på mindre förseelser, som fått möjlighet att hjälpa till på gården. 

• Två föreläsningar, 50 deltagare per gång. 

• Daglig verksamhet hela året med sex vuxna personer med intellektuella 

funktionsnedsättningar. 

 

Mål 2021 

Målen för 2020 är att kunna utföra samma aktiviteter och bibehålla hög kvalité och hög 

efterfrågan 

• Ridskolan med 104 deltagare/termin. 

• Studiebesök för skolungdomar, 70 grupper. 

• Knattegrupper, 20 träffar per termin.  

• Barnkalas, 80 stycken. 

• Kaninkurser, 20 barn 1 gång/vecka. 

• Ridhajker vid 5 olika tillfällen med vardera 20 barn. 

• Läger under samtliga skollov (20–40 barn/vecka). 

• Återträff från läger, 1 helg under hösten. 

• Livsstilsprojekt med inriktning på att stärka flickors självkänsla med 25 

flickor som träffas en gång per vecka. 

• Ledarutbildningar, kurser i styrelseteknik. 30 ungdomar, 4 heldagar. 

• Daglig verksamhet hela året med 6 vuxna personer med intellektuella 

funktionsnedsättningar. 

• Mottagande av personer med intellektuella funktionsnedsättningar, 6 

personer per vecka. 

• Valborgs- och Midsommar- och Halloween -Luciafirande, 7000besökare. 

• 4H-dagen. Bjuda in allmänheten och berätta om verksamheten.  

• Hopptävlingar, tre tillfällen under året. 

• Två föreläsningar under året, 50 deltagare per gång. 
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3. Särskilt verksamhetsbidrag till Galaxen (dnr 0384/20) 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att Galaxen beviljas 1 400 000 kronor varav 1 150 000 till 

delfinansiering av tjänster och 250 000 för skötselkostnader. 

Förvaltningens bedömning  

Galaxen är en öppen mötesplats för alla boende i Bergsjön. Föreningen erbjuder en öppen 

verksamhet alla årets dagar som ger barn och ungdomar i området möjlighet till kontakt 

med djur och natur. Förvaltningen har tidigare år påpekat att det är viktigt att föreningen 

arbetar för att skapa en hållbar ekonomi långsiktigt och erbjudit hjälp om råd med det till 

föreningen. Att se över kostnader efter de intäkter de har, att minska föreningens 

beroende av ekonomiskt stöd för att komma i fas med jämförbara stadslantgårdar i 

Staden. 

Föreningen Galaxen har sökt samarbetspartners för att öka tillströmning av ideellt 

engagerade personer som på sikt kan bidra till en utveckling av verksamheten i 

föreningens huvudbyggnad och även till föreningens ekonomi. Ett visst intresse från 

föreningar att samverka har funnits men av olika anledningar har man inte nått slutlig 

framgång.  

Familjebostäder som är verksamma i området Bergssjön ingår i Framtidenkoncernen. 

Koncernen har antagit en ny strategi med en ambition att Göteborg inte ska ha några 

särskilt utsatta områden 2025 och vill nu vända utvecklingen, bland annat i Bergsjön. 

Strategin ska också skapa framtidstro genom stadsutveckling som bland annat omfattar 

stora investeringar i nyproduktion och renovering. Koncernen planerar också för en social 

investeringsfond som ska stödja barn och ungdomar. 

Familjebostäder har under hösten 2020 informerat idrotts-och föreningsförvaltningen 

intresse av att köpa eller delfinansiera huvudbyggnaden av föreningen. Vilket innebär att 

en ytterligare aktör är med och bidrar till att den viktiga verksamhet som Föreningen 

Galaxen har bedrivit under tre decennier kan utvecklas positivt till gagn för boende i 

området. Förvaltningen föreslår att det ekonomiska stödet nu fasas ner mot jämförbara 

stadslantgårdar i Staden och minskas med 600 000 kronor 

 

Verksamhet 

Galaxen är en mindre stadslantgård i Bergsjön i Östra Göteborg och består av ett stall 

med djurarter från gamla svenska bondgårdar samt en parkdel. Föreningen står för skötsel 

av gården och öppen verksamhet samt erbjuder djurskötarkurser som ger barn och 

ungdomar möjlighet till kontakt med djur och natur.  

Föreningen Galaxen har även en intilliggande huvudbyggnad där de driver café och har 

lokaler för verksamhet och uthyrning, exempelvis barnkalas. Caféverksamheten fungerar 

som inkomstkälla för föreningen och ska inte finansieras av särskilt verksamhetsbidrag.  

Föreningen har 5 anställda och ett antal ideellt arbetande personer. De har 190 

medlemmar varav 75 är i åldern 7 - 25 år, medlemsantalet har minskat de senaste åren 

(264 medlemmar 2016).  

Bidrag för 2020 Ansökt för 2021 Förslag för 2021 

2 000 000 kronor 2 305 000 kronor 1 400 000 kronor 
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Resultat 2019 

• Haft öppet i stallet 365 dagar under året, i genomsnitt 150 besökande per dag. 

• 1–2 besök av förskolegrupper och barn med funktionsvariationer per vecka. 

• Öppna Prova på-verksamhet av djurskötsel 7–12 år under vår – och hösttermin. 

• Två hästskötarkurser och sex kaninskötarkurser, totalt 36 deltagare. 

• Dagläger under sommar och höstlov, totalt under 6 veckor med 6 deltagare. 

• Valborg och midsommarfirande samt tomtedag. 

• Tagit emot personer för arbetsträning, praktikanter från grundskolan och 

naturbruksgymnasier. 

• Öppen verksamhet i stora huset två kvällar i veckan kl.18-20 under 40 veckor (ej 

sommartid), 20–25 besökare per tillfälle. 

  

Mål 2021 

• Studiebesök av barn och ungdomsgrupper. 

• Två hästskötarkurser och sex kaninskötarkurser. 

• Två djurskötarkurser, en på våren och en på hösten. 

• Fortsatt öppenverksamhet under skolterminerna. 

• Sex dagläger på sommarlov med totalt 30 platser. 

• Ett dagläger under höstlov, med 6 platser. 

• Att den öppna verksamheten ska besökas av ett snitt på 150 besökare dagligen. 

• Att fortsätta erbjuda barnkalas. 

• Valborg och midsommarfirande med 1500 besökare. 
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4. Särskilt verksamhetsbidrag till Tolsereds 4H-gård 
 (dnr 0461/20) 

Förslag till beslut  

Förvaltningen föreslår att Tolsereds 4H-gård beviljas 950 000 kronor varav 600 000 

kronor för delfinansiering av tjänster och 350 000 kronor för skötselkostnader. 

Förvaltningens bedömning 

Den verksamhet 4H-gårdarna erbjuder är av stor betydelse, i synnerhet för barn och 

ungdomar i storstadsmiljö. Det är angeläget att 4H-gårdarnas verksamhetsidé att barn och 

ungdomar genom samspel mellan människor, djur och natur lär sig att visa hänsyn och ta 

ansvar kan förverkligas. Bidraget innebär att föreningen kan erbjuda aktiviteter till låga 

avgifter, vilket gör att deltagande i verksamheten ska vara möjlig oberoende av 

socioekonomisk bakgrund. Förvaltningens bedömning är att Tolsereds 4H-gård har hög 

måluppfyllelse och bör därför beviljas en ökning med 50 000 kronor. 

Verksamhet 

Tolsereds 4H-gård ligger i Kärra i stadsdelen Norra Hisingen. Gården ger barn och 

ungdomar möjlighet till kontakt med djur och natur, samtidigt som gården fungera som 

en levande undervisningsmiljö. Verksamheten går ut på att barn och ungdomar ska få ta 

del av både djur och natur och få vara delaktiga i den dagliga skötseln av djuren. Gården 

arbetar för att alla ska känna sig välkomna och att alla deltagare är lika värda att man har 

en viktig roll och uppgift och på så sätt blir ansvarstagande och känna gemenskap. 

Föreningen bedriver ridskoleverksamhet och olika djurklubbar. På skolloven arrangeras 

olika slags läger och under terminerna tar föreningen emot studiebesök från skolor och 

förskolor. Gården är helt öppen för allmänheten och likt ett par stadslantgårdar har 

föreningen, utöver den löpande verksamheten, många spontanbesökare som dagligen 

kommer till gården. 

Föreningen har tre heltidstjänster varav en med lönebidrag, ett par personer med 

timanställning under ridhajker samt flera ideellt arbetande. De har 242 medlemmar varav 

196 är i åldern 7–25 år. Av dessa är 169 flickor och 23 pojkar. 

Bidrag för 2020 Ansökt för 2020 Förslag 2021 

900 000 kronor 1 633 374 kronor 950 000 kronor 
 

Resultat 2019 

• Ridgrupper, 5 dagar i veckan med totalt 90 deltagare/per termin. 

• Lantgårds- och ridläger under höst- och sportlov, 25 deltagare totalt. 

• Övernattningsläger under 5 sommarveckor med totalt 100 deltagare.  

• Lantgårdsläger dagtid under sommarlov, 2 veckor med totalt 50 deltagare. 

• Ridläger under sommaren, 2 veckor med totalt 25 deltagare. 

• Träningshajk vecka 29 för 12 deltagare. 

• Klubben tuppen ”Bengt”, 5 träffar under året för 10 deltagare. 

• Tre utbildningshoppningar med 15 deltagare per tillfälle. 

• Tre olika utbildningar såsom ledarutbildningar och första hjälpen utbildning. 

• Tagit emot studiebesök av varierande storlek och åldrar. 

• Tagit emot flera praktikanter från gymnasieskolor och grundskolor. 

• Familjearrangemang: Valborgsafton, 1500 besökare och familjedag 

annandag påsk, 1000 besökare. 
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Mål 2021 

• Öppen verksamhet för allmänheten kl.10–16, måndag-söndag. 

• Måndag-fredag möjlighet att ta del i djurskötsel mellan kl. 14.30-16.00. 

• Ridgrupper under måndagar, tisdagar, torsdagar, lördagar och söndagar 

under vår- och hösttermin, totalt 28 veckor. 

• Ponnyridning på fredagar, ca 28 tillfällen. 

• Aktivitetsgruppen ”Tuppen Bengt” med plats för 14 deltagare, varannan 

lördag. 

• Lovverksamhet under sport- påsk- och höstlovet, med plats för 60 platser. 

• Ledarutbildning och första hjälpen utbildning.  

• Under sommarlovet; sommarridläger med 30 platser och lantgårdsläger både 

som övernattning och dagläger, totalt 180 platser. 

• Mini 4H-dag med att prova på vid tre tillfällen med plats för 10 deltagare. 

• Familjedag på annandag påsk samt Valborgsfirande, 1000 besökare. 

• Utbildningshoppning vid tre tillfällen med 15 deltagare. 
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5. Särskilt verksamhetsbidrag till Göteborgs 
Handikappridklubb (dnr 0449/20) 

Förslag till beslut  

Förvaltningen föreslår att Göteborgs Handikappridklubb (GHRK) beviljas 180 000 

kronor för merkostnader som uppstår i och med föreningens verksamhet för personer med 

funktionsnedsättning.  

Förvaltningens bedömning  

GHRK arbetar för att tillgängliggöra ridning för personer med funktionsnedsättning. 

GHRK har ett etablerat och fungerande arbetssätt som ger konkreta resultat för 

målgruppen. Detta arbete kräver fler ledarresurser än ordinarie ridskolor. Dessa 

merkostnader är stallpersonal och ridinstruktörer för målgruppen samt förlorade intäkter 

på grund av de mindre grupper som krävs för funktionsnedsatta ryttare. Bidraget ska 

täcka delar av de merkostnader som uppstår i samband med verksamheten och sätts i 

relation till hur många personer med funktionsnedsättning som omfattas. Förvaltningen 

föreslår att bevilja 180 000 kronor.  

Verksamhet 

GHRK:s ändamål och syfte är att bedriva häst-, rid- och lägerverksamhet främst för barn 

och ungdomar med funktionsnedsättningar. Föreningens målsättning är att kunna erbjuda 

barn och ungdomar med funktionsnedsättningar stimulerande aktiviteter såväl fysiskt som 

socialt. Föreningen organiserar ett stort antal ridgrupper för olika målgrupper. 

GHRK bedriver verksamhet på sin egen anläggning i Rödbo Lunna på Norra Hisingen. 

Föreningen har totalt 190 medlemmar. Föreningen har 110 medlemmar i åldern 7-25år 

(85 flickor och 25 pojkar). GHRK är bidragsgodkänd hos idrotts- och 

föreningsförvaltningen och söker årligen aktivitets- och lokalbidrag. Föreningen får 

dessutom driftsbidrag av idrotts- och föreningsnämnden för driften av anläggningen.  

Bidrag för 2020 Ansökt för 2021 Förslag 2021 

180 000 kronor 640 000 kronor 180 000 kronor 

Resultat 2019 

• 29 ridgrupper måndagar-lördagar med ca 168 inskrivna. 

• 11 ridläger på sommaren med sammanlagt 47 ryttare.  

• Clear round-tävling vid 2 tillfällen med sammanlagt 31 ryttare med familjer, 

ledsagare och assistenter.  

• Kunnat erbjuda små grupper med hög personaltäthet för funktionsnedsatta. 

• Anordnat rid-delen av Göteborg Open, öppet stall, ponnyridning mm. 

Mål 2021 

• Utöka antalet grupper till 35, med sammanlagt 175 ryttare, varav 150 är ryttare 

med funktionsnedsättningar. 

• Erbjuda 12 ridläger, för ca 90 deltagare med funktionsnedsättningar.  

• Anordna 4 Clear round-tävlingar med ca 15–20 deltagare per tävling.  

• Utöka samarbetet med grundsärskolan som påbörjades 2020.  

• Fortsätta tillgängliggöra anläggningen och införskaffa mer specialutrustning. 
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6. Särskilt verksamhetsbidrag till Göteborgs 
Parasportförbund (dnr 0479/20) 
 

Förslag till beslut  

Förvaltningen föreslår att Göteborgs Parasportförbund beviljas 472 500 kronor för 

idrottskonsulenttjänster.  

Förvaltningens bedömning  

Göteborgs Parasportförbund ansöker om 920 000 kronor varav 700 000 kronor för 1,5 

idrottskonsulenter och 220 000 kronor för genomförande av idrottsdagar, utbildning och 

kostnader för inköp av sportoteksutrustning. Idrottskonsulenternas uppdrag är att få så 

många barn och ungdomar med funktionsnedsättning som möjligt att börja idrotta. 

Förvaltningen beviljade en ökning av bidraget med 5 procent förra året då unga med 

funktionsnedsättning är en särskilt prioriterad grupp. Övriga kostnader såsom utbildning, 

reseersättning, marknadsföring med mera bedöms höra till förbundets ordinarie kostnader 

och är inte bidragsberättigade. Förvaltningens föreslår att förbundet beviljas 472 500 

kronor.  

Verksamhet 

Parasportsförbundet har byggt upp ett nätverk av kontakter med idrotten, skolor, familjer, 

habiliteringen och det övriga föreningslivet för att stötta sina medlemsföreningar. 

Verksamheten består av barn-, ungdoms-, bredd- och elitidrott, rekrytering, utbildning 

och integrering i övrigt föreningsliv. Förbundets fokus ligger på nyrekrytering av barn 

och ungdomar men verksamheten är riktad till alla personer med någon form av 

funktionsnedsättning inom grupperna rörelse-, syn- eller intellektuell 

funktionsnedsättning. 

Förbundet har fyra anställda, 32 medlemsföreningar och i distriktet är drygt 2000 

idrottsaktiva med funktionsnedsättningar anslutna. Förbundet får särskilt driftsbidrag för 

driften av anläggningen Pjäshallen.  

Bidrag för 2020 Ansökt för 2021 Förslag 2021 

472 500 kronor 920 000 kronor 472 500 kronor 

Resultat 2019 

• 2000 idrottsaktiva med funktionsnedsättningar inom Göteborgsdistriktet 

• Fortsatt inventering av föreningar som vid sidan av Parasportförbundet erbjuder 

parasport. Utöver förbundets 32 föreningar har cirka 144 föreningar 2019 erbjudit 

cirka 50 olika idrotter att slussa aktiva till. 

• Utbildningsdagar med 300 deltagare från 58 föreningarna. 

• Idrottskonsulenterna har haft idrottsdagar för drygt 1000 personer (600 st. 2018). 

• 54 särskoleelever deltog i Skol-DM i friidrott för funktionsnedsatta. 

• Inom projekt Idrottsslussen har 16 personer med migrationsbakgrund och 

funktionsnedsättning aktiverats. 

• Parasportförbundet i Göteborg har arrangerat 4 olika Special Olympics 

Schooldays, cirka 860 varav 225 deltagare aktiverades ur målgruppen med 

intellektuella nedsättningar. 

• Att öka antalet deltagare i Idrottsslussen med 10 deltagare. 
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Mål 2021 

• Öka antalet föreningar och samarbeten med minst 10 st. "nya föreningar" per år. 

• Att antalet deltagare i utbildningar från samarbetspartners och vårt nätverk ökar 

till minst 300 deltagare. 

• Rekrytera 20–30 barn och ungdomar genom ParaIdrottsskolan och med hjälp av 

prova på- och lovaktiviteter. 

• Arrangera 10 olika Special Olympics SchoolDays aktiviteter där 500 personer 

aktiveras varav 200urmågruppen intellektuella nedsättningar.   

• Fortsätta arbeta i projekt så som “Simkunnighet för alla”, “Alla an cykla” och 

“Alla på snö”. 

• Skapa ett regionalt ungdomsråd i samarbete med Västergötlands Parasportförbund 

och Bohuslän Dals pasportförbund för att nå målgruppen yngre på ett enklare sätt.  
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7. Särskilt verksamhetsbidrag till 3 V 
Handikappidrottsförening (dnr 0502/20) 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att 3 V Handikappidrottsförening (3V) beviljas 125 500 kronor för 

delfinansiering av projektledartjänst samt för att genomföra Göteborg Open 2021. Då 

Göteborg Open 2020 inte kunde genomföras på grund av corona-pandemin för föreningen 

över en del av det bidrag de fick för genomförandet 2020 och använder de 2021 istället.  

Förvaltningens bedömning  

En delfinansiering av en projektledartjänst har till syfte att stödja, utveckla och rekrytera 

fler deltagare till föreningen och Göteborg Open. Bidragets storlek sätts i relation till 

hur många personer inom våra prioriterade målgrupper i Göteborg som omfattas samt 

att föreningen år 2018 och 2019 haft ett utvecklingsbidrag för delfinansiering av 

projektanställning vilket sedan 2019 istället inkluderas i denna ansökan. För 2020 fick 

föreningen 320 000 kronor. Då Göteborg Open 2020 inte kunde genomföras på grund av 

corona-pandemin uppger föreningen att de för över 194 500 kronor av bidraget till 2021. 

Förvaltningens föreslår att föreningen beviljas 125 500 kronor. Nästa år förväntas 

bidraget vara minst 320 000 som föregående år igen om Göteborg Open kan genomföras.  

Verksamhet 

3V är en handikappsidrottsförening som arbetar med att aktivera barn, ungdomar och 

vuxna med funktionsnedsättning. Föreningen bedriver olika slags aktiviteter varje 

vecka i Pjäshallen i Kviberg, Angereds Arena och i Högsbo Skyttegille. Dessutom 

arrangerar föreningen ett antal parasporttävlingar, bland annat Göteborg Open. 

Göteborg Open är en rekryteringstävling för barn och ungdomar med någon form av 

funktionsnedsättning och bidrar till en meningsfull fritid för målgruppen. Göteborg 

Open består av ett 20-tal grenar som deltagarna kan välja att tävla i, bland annat boccia, 

elhockey, 60 meter löpning respektive rullstol, bordtennis, minicurling, racerunning, 

femkamp och handboll. Göteborg Open har genomförts varje år i över 30 år. Tävlingen 

har vuxit i omfattning de senaste åren och genomförs numera i Pjäshallen samt Prioritet 

Serneke Arena. 

3V är en ideell förening som bildades år 1970. Antalet medlemmar är cirka 115 varav 67 i 

åldrarna 7–25 år. Föreningen har en projektanställd. Föreningen arbetar för att aktivera 

barn och ungdomar samt vuxna med såväl fysiska, psykiska som intellektuella 

funktionsnedsättningar.  

Bidrag för 2020 Ansökt för 2021 Förslag 2021 

320 000 kronor 503 000 kronor 125 500 kronor 

Resultat 2019 

• Antal deltagare på Göteborg Open kom upp i 350 personer.  

• Föreningen har fått 10–15 nya aktiva i åldersspannet 8–15 år till föreningens 

löpande verksamhet. 

Mål 2021 

• Öka antalet delägare i Göteborg Open till 375 personer. 

• Utveckla 3V:s löpande verksamhet samt rekrytera 20 nya medlemmar. 
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8. Särskilt verksamhetsbidrag till Grunden BOIS (dnr 0468/20) 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att Grunden BOIS beviljas 922 500 kronor för en administrativ 

tjänst och merkostnader i form av ledararvoden i samband med föreningens 

idrottsverksamhet. 

Förvaltningens bedömning 

Grundens BOIS primära målgrupp är personer med intellektuell funktionsnedsättning. 

Föreningen har medlemmar i alla åldrar, bland dem många med invandrarbakgrund. 

Föreningen gör genom sin verksamhet en viktig samhällsinsats, personer med 

intellektuell funktionsnedsättning har svårt att hitta en plats i andra föreningar, vilket gör 

att Grundens verksamhet blir en av få vägar in i idrottsgemenskapen. Grundens 

verksamhet har ökat i omfattning succesivt år efter år och fler medlemmar ansluter sig till 

föreningen. Då målgruppen är en särskild prioriterad grupp beviljades Grunden BOIS en 

ökning av bidraget med 2,5 procent för 2020. Förvaltningen föreslår att föreningen 

beviljas samma summa på 922 500 kronor för 2021.    

Verksamhet 

Grunden BOIS arbetar mycket med värderingar, etik och att alla ska känna delaktighet. 

Alla ska också ges möjlighet att idrotta oavsett idrottskunnande och nivå på 

funktionsnedsättning. I föreningens styrelse har minst varannan ledamot en 

funktionsnedsättning. Verksamheten består av fotboll, innebandy och gymnastik och 

föreningen har knatte-, ungdoms-, dam-, junior- och seniorlag. Alla spelare i Grunden 

BOIS tränar minst en gång i veckan och lagen har likvärdiga villkor gällande 

träningstider, material och andra resurser. 

Grunden BOIS har 490 medlemmar varav 147 flickor/kvinnor och 343 pojkar/män. Av 

dessa är 33 flickor och 80 pojkar i åldern 7–25 år. Föreningen har tre anställda och 40 

ideellt arbetande personer. Föreningen har sin klubblokal i Prioritet Serneke Arena i 

Kviberg.  

Bidrag för 2020 Ansökt för 2021 Förslag 2021 

922 500 kronor 1 150 000 kronor 922 500 kronor  

Resultat 2019 

• Genomfört cirka 15 träningstillfällen i veckan i såväl fotboll, innebandy och 

gympa. 

• Arrangerat idrottsskola under sommaren för skolungdomar. 

• Klubblokalen i arenan har fungerat som träffpunkt för social samvaro för spelarna 

samt deras kamrater och anhöriga, såväl under vardagskvällar som helger. 

• Matcher, cuper och resor i snitt ett par i månaden för olika lag, samt ett 

träningsläger över en helg för knattelirare.  

• Arrangerat SM i inomhusfotboll med drygt 40 lag från hela landet, en helg.  

• Arrangerat ett tränings- och rekryteringsläger i fotboll för ca 100 tjejer.  

Mål 2021 

• Fortsätta utveckla föreningens verksamhet.  

• Fortsätta ha en bra basverksamhet och fungerande klubblokal.  

• Delta i och arrangera seriespel, cuper och andra intressanta idrottsevenemang.  
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9. Särskilt verksamhetsbidrag till Göteborg Hockey Club  
(dnr 0447/20)  

Förslag till beslut  

Förvaltningen föreslår att Göteborg Hockey Club, Paraishockey beviljas 51 000 kronor 

för behov av extra stöd och informationsinsatser. 

Förvaltningens bedömning  

Göteborgs Hockey Club, Paraishockeyn har deltagare och ledare med behov av extra 

stöd. Dels praktisk hjälp av materialvård såsom slipning av kälkar, ta bort trasiga dubbar 

på kälkhockeyn, skruva i dubbar samt hjälp med att komma i och ur kälkarna samt plocka 

fram och ställa tillbaka kälkarna efter träning. Paraishockeyn vill bidra till att idrotts – 

och föreningslivet är tillgängligt för fler målgrupper och kommer att arbeta aktivt med 

informationsspridning genom besök och framtagande av informationsmaterial. För att 

verksamheten ska kunna bedrivas samt att välkomna fler deltagare föreslår förvaltningen 

att Göteborg Hockey Club beviljas 51 000 kronor. 

Verksamhet 

Göteborgs Hockey Club bedriver Paraishockey i Angereds Arena sedan 2014/2015. 

Paraishockeyn har behov av praktiskt stöd för att kunna fortgå i samma omfattning sedan 

de senaste åren. Verksamheten har en ambition om att utöka andelen spelare inom 

Paraishockeyn och välkomnar även de som inte är funktionsvarierade för att skapa möten 

där man suddar ut gränser mellan funktionsvarierade och andra. 

Föreningen har inga anställda men sju ideellt arbetande ledare. Paraishockeyn är en del av 

Föreningens verksamhet omfattas av ett fåtal utövare, totalt har Göteborg Hockey Club 

251 medlemmar i åldern 7–25 år av totalt 596 medlemmar.  

Föreningen har under 2020 beviljats utvecklingsbidrag för Paraishockeyn och ansökan 

om verksamhetsbidrag endast Paraishockeyn. 

Bidrag för 2020 Ansökt för 2021 Förslag för 2021 

0 kronor 51 000 kronor  51 000 kronor 

 

Resultat 2019  

Bidraget söktes ej för 2019 

. 

Mål 2021 

• Att nå ut till fler deltager och fler målgrupper, att välkomna utövare även utan 

funktionsvariationer. 

• Att leta samarbetspartner. 
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10. Särskilt verksamhetsbidrag till Ågrenska Stiftelsen 
(dnr 0489/20) 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att Ågrenska Stiftelsen beviljas 215 000 kronor för anställning av 

hjälpare vid Lilla Amundöns handikappbad. 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen anser att verksamheten är välfungerande och tillhandhåller en service som 

gör det möjligt för fler med funktionsnedsättning att få en aktiv fritid. Ågrenska Stiftelsen 

fick en höjning av bidraget år 2019 då verksamheten utökades med ett antal veckor och 

med målet om att två hjälpare ska arbeta sju dagar varje vecka. För att bibehålla kvalitén 

genom att bistå med två hjälpare under sommaren 2021 föreslår förvaltningen att 

Ågrenska stiftelsen beviljas 215 000 kronor.  

Verksamhet 

Ågrenska Stiftelsen anordnar verksamheter för barn och ungdomar med 

funktionsnedsättningar och sällsynta diagnoser och deras familjer. Ågrenska Stiftelsen är 

ett kompetens- och resurscenter för sällsynta funktionsnedsättningar. Hjälparnas uppgifter 

är att hjälpa till i duschen och vid poolen, sköta handikapphissen ner till havet, ansvara 

för uppsikten över poolen, vara behjälpliga på stranden och låna ut hjälpmedel. Hjälparna 

tar även fram madrasser, bär väskor samt brickor med mat till dem som av 

funktionsmässiga skäl inte klarar det. 

Sedan 2002 har Ågrenska Stiftelsen haft hand om hjälparverksamheten vid 

handikappbadet där förvaltningen svarar för driften. Ågrenska Stiftelsen har på grund av 

organisationsformen inga medlemmar. 

Bidrag för 2020 Ansökt för 2021 Förslag 2021 

215 000 kronor 251 000 kronor 215 000 kronor 
 

Resultat 2019 

• Nio hjälpare har varit anställda under 12 veckor, under 10 veckor har det varit 

bemannat med två hjälpare per dag.  

• Hjälparna har under året gått i utbildning i bemötande gentemot målgruppen samt 

fått utbildning i hjärt- och lungräddning (HLR).  

 

Mål 2021 

• Att bemanna av handikappbadet med hjälpare 7 dagar veckan i de 12 veckor då 

badet är öppet, med i regel två hjälpare per dag, eller en om huvudmannen tycker 

att det räcker.  

• Fortsätta att utveckla och optimera servicefunktionen tillsammans med Idrotts- 

och föreningsförvaltningens personal.  
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11. Särskilt verksamhetsbidrag till Ungdomsförbundet 
Sveriges Flotta Västra Distriktet (dnr: 0474/20) 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att Ungdomsförbundet Sveriges Flotta Västra Distriktet beviljas 

30 000 kronor för lägerverksamhet för barn och ungdomar. 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen anser att lägren är viktiga, inte minst ur ett socialt perspektiv då avgifterna 

är låga vilket ger möjlighet för ungdomar från familjer med svag ekonomi att få pröva på 

segling. Föreningen ger genom stipendier även barn som annars inte skulle kunna delta på 

föreningens läger denna möjlighet. Förvaltningen föreslår att bidrag beviljas på 30 000 kr.  

Verksamhet 

Ungdomsförbundet Sveriges Flottas syfte är att genom segling och därtill knuten 

verksamhet sprida kunskap om och förståelse för svensk sjöfart och övriga maritima 

intressen. Förutom lägerverksamhet bedrivs klubbverksamhet under vinterhalvåret 5–6 

gånger per vecka. 

Ungdomsförbundet Sveriges Flotta Västra Distriktet har 57 medlemmar och 6 

medlemsföreningar. Av dessa är 47 i åldern 7–25 år varav 14 flickor och 33 pojkar vilket 

är en minskning sen föregående år.  Föreningen har 40 ideellt arbetande personer. När 

förvaltningens lägerbidrag avvecklades fick organisationen i stället detta bidrag. Motivet 

var att lägerverksamheten är en omfattande och integrerad del av den ordinarie 

verksamheten. Bidraget avser seglarläger på Björkö.  

Bidrag för 2020 Ansökt för 2021 Förslag 2021 

30 000 kronor 40 000 kronor 30 000 kronor 

 

Resultat 2019 

• 5 läger under 8 sommarlovsveckor. 

• Flera helgläger under hösten och ett under våren för barn och ungdomar 

• Cirka 800 deltagarnätter för ungdomar från Göteborg.  

 

Mål 2021 

• 5 sommarläger med cirka 10–20 deltagare per lägervecka. 

• Minst ett höstläger och ett vårläger. 

• Cirka 830 deltagarnätter.  
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12. Särskilt verksamhetsbidrag till Göteborgs Scoutdistrikt 
(dnr: 0515/20) 

Förslag till beslut  

Förvaltningen föreslår att Göteborgs Scoutdistrikt beviljas 300 000 kronor, varav 

250 000 kronor ska fördelas till distriktets kårer i Göteborg för lägerverksamhet 

och 50 000 kronor ska gå till distriktläger på Göteborgsscouternas 

lägeranläggning Kragenäs. 

Förvaltningens bedömning 

Scoutdistrikt söker bidrag på 350 000 kronor för kostnader av lägerverksamhet samt 

75 000 kronor för distriktlägret på Göteborgsscouternas lägeranläggning Kragenäs 

som är belägen på Galtö i Tanums kommun. Under åren har antalet lägernätter för unga 

från Göteborg varierat och bidraget har även ökat och minskat i takt med det. 2018 

minskade antalet lägernätter märkbart jämfört med föregående år (totalt 7248) för att ha 

ökat något igen 2019 (totalt 8774). Göteborgs Mot denna bakgrund bedömer 

förvaltningen att bidraget bör vara oförändrat och att distriktet beviljas 300 000 kronor. 

Verksamhet 

Scouternas syfte är att barn och unga ska få möjlighet att utvecklas mentalt, fysiskt och 

socialt genom scoutmetoden och utifrån sina egna förutsättningar. Svenska 

Scoutförbundets strategi fram till 2025 utgår från den övergripande visionen ”unga som 

gör världen bättre”. Distriktets verksamhet består bland annat av läger, ledarutbildningar, 

friluftsutbildningar, tävlingar, segling och uthyrning av kanoter. 

När förvaltningens lägerbidrag till ungdomsorganisationer avvecklades fick 

scoutorganisationerna istället detta bidrag. Motivet var att lägerverksamheten är en 

omfattande och integrerad del av den ordinarie verksamheten. Göteborgs Scoutdistrikt har 

45 kårer, varav 22 av dessa finns i Göteborgs kommun som totalt har  

2 868 medlemmar. Av dessa är 1873 i åldern 7 - 25 år, varav 1023 flickor och 850 pojkar. 

Göteborgs Scoutdistrikt möjliggör för scoutkårerna i Göteborg att reducera lägeravgiften 

för den enskilde.  

Bidrag för 2020 Ansökt för 2021 Förslag 2021 

300 000 kronor 425 000 kronor 300 000 kronor 

Resultat 2019 

• Under året hölls lägertillfällen där 22 av Göteborgs scoutkårer har ansökt 

om bidrag för totalt 8774 lägernätter, vilket reducerade lägeravgiften 

med ca 31 kronor per natt och person. Det är en ökning jämfört med 

2018 med ca 1500 nätter. 

Mål 2021 

• Öka antalet lägernätter för scoutkårerna i Göteborg. 

• Hålla nere kostnaderna så att fler unga ska ha råd att åka på scoutläger. 

• Fortsätta utveckla lägerverksamheten på Kragenäs. 
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13. Särskilt verksamhetsbidrag till Göteborgs 
Orienteringsförbund (dnr 0501/20) 

Förslag till beslut  

Förvaltningen föreslår att Göteborgs Orienteringsförbund beviljas 500 000 

varav 180 000 till för IP skogen och 320 000 till kartframställning 

Förvaltningens bedömning  

Den mobila utrustningen IP Skogen är en viktig resurs för orienteringsföreningar och 

andra föreningar med friluftskaraktär exempel, simning, hästsport, multisport, cykel, 

vilka hyr utrustning från den IP Skogen. Förbundets kartor är grunden för 

orienteringsverksamheten och är av intresse för en bred allmänhet samt för skolornas 

friluftsdagar. Basen för all orientering är orienteringskartor, både framtagning av nya och 

uppdatering av befintliga är av vikt. Förvaltningen föreslår att 180 000 kronor beviljas för 

IP Skogen avseende drift, material och underhåll för fortsatt främjande av orientering och 

uthyrning till andra arrangemang samt 320 000 kronor för kartframställning enligt 

inkommen plan för 2021.  

Verksamhet 

Göteborgs Orienteringsförbunds uppgift är att främja och utveckla orienteringen. IP 

Skogen är en mobil anläggning med utrustning för genomförande av idrotts-, frilufts- och 

andra arrangemang. Anläggningen förvaltas och sköts av förbundet och förvaras vid OL-

centrum i Skatås. Skötsel sker helt genom ideella insatser.  

Kartframställningen sköts via Göteborgskartor (GKR), en organisation bestående av 

elva föreningar, varav åtta är från Göteborg Stad och anslutna till Göteborgs 

orienteringsförbund. GKR genomför nyritningar av kartor, revideringar av befintliga 

kartor och producerar skolkartor. Kartproduktionen finansieras delvis av 

förvaltningens verksamhetsbidrag, delvis av intäkter från arrangemang och tävlingar 

samt investeringar från medlemsklubbarna.  

Göteborgs Orienteringsförbund har 24 medlemsföreningar varav 11 finns inom 

Göteborgs Stad och omfattar ca 3800 medlemmar varav 1000 är i åldern 7–25 med en 

jämn fördelning av flickor och pojkar. Förbundet har 4 anställda och 54 ideellt arbetande 

personer. 

Bidrag för 2020 Ansökt för 2021 Förslag 2021 

417 000 kronor 965 763 kronor 500 000 kronor 

Resultat 2019 

• Gratis uthyrning av IP-skogen för distriktets klubbar. 

• Cirka 1512 ideella timmar med IP Skogen. 

• Nya kartor, 3 skolkartor, 5 skogskartor, 3 sprintkartor. 

• 5000 deltagartillfällen (träning/tävling) 13–25 år. 

• 1680 starter har gjort av personer över 65 år, naturpass 1080 för allmänhet. 
 

Mål 2021 

• Gratis uthyrning av IP-skogen för distriktets klubbar och frilufts arrangemang.  

• Ny ritning av kartor, revidering av karta i Delsjöområdet, Sprintkarta i Angered. 

Centrum samt skolkartor. 

• Öka antalet deltagartillfällen (träning/tävling för målgruppen 13–25 år till 6000. 

• Minst 250 tävlingar och distriktgemensamma träningar. 
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14. Särskilt verksamhetsbidrag till Göteborg Majorna 
Orienteringsklubb (dnr: 0493/20) 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att Göteborg-Majorna Orienteringsklubb beviljas 75 000 kronor 

för HITTAUT. 

Förvaltningens bedömning 

Göteborg-Majorna Orienteringsklubb söker bidrag för att göra orienterandet tillgängligt 

för så många som möjligt. HITTAUT är en enklare form av orientering som uppmuntrar 

till fysisk aktivitet och främjar folkhälsan för nämndens alla målgrupper. Föreningen har 

som ambition att ge utrymme åt alla kategorier orienterare, allt från den satsande 

elitorienteraren till vardagsmotionären. Förvaltningen föreslår att Göteborg-Majornas 

orienteringsklubb beviljas 75 000 kronor vara 25 000 kronor riktat till att iordningställa 

kontrollpunkter, så kallade ”checkpoints” i närhet till Nya Frölunda samt informera 

hushållen i området. 

Verksamhet 

Göteborgs Majornas Orienterings klubb är en Orienteringsklubb som bedriver orientering 

för alla åldrar och alla ambitionsnivåer.  

HITTAUT- Konceptet genomförs med hjälp av specialkartor och modern teknik i fokus 

och bedrivs av föreningar i 45 orter runt om i Sverige. Utifrån ”riktiga” orienteringskartor 

läggs checkpoints in och markeras i naturen med en aluminiumstolpe som anger en kod. 

Genom en hemsida eller app kan utövarna registrera sina besök och få priser under 

säsongen. Kartor revideras årligen för att skapa nya checkpoints och hålla intresset vid 

liv. Perioden 1 maj till 31 december finns 130 stolpar med checkpoints spridda i 

Göteborg. 20 procent av checkpointsen ska kunna nås med rullstol, rullator och barnvagn 

och högst 20 procent har en svårighetsgrad att man bör använda kompass. Kartorna 

distribueras till hushåll alternativt utlämningsplatser.  

Föreningen har 620 medlemmar i alla åldrar, (1–90 år) med jämn fördelning mellan 

flickor och pojkar och kvinnor och män. Föreningen har en anställd på 50%. 

Bidrag för 2020 Ansökt för 2021 Förslag 2021 

75 000kronor 75 000 kronor 75 000 kronor 

Resultat 2018 

Bidraget söktes ej för 2019 

Mål 2020 

• Öka antalet registrerade deltagare från 1500 till 4000. 

• Öka antalet icke registrerade deltagare från 6000 till 9000.  

• Öka antalet elever i skolorna som använder kartorna/appen från 4000 till 

6000. 
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15. Särskilt verksamhetsbidrag till Sportfiskarna Väst (dnr 
0498/20) 

Förslag till beslut  

Förvaltningen föreslår att Sportfiskarna Väst beviljas 180 000 kronor för genomförande 

av sommarfiskeskola samt öppna fiskeaktiviteter under året. 

Förvaltningens bedömning  

Sportfiskarna Väst bedriver sommarfiskeskola sedan ett antal år vilken genomförs tre 

dagar i veckan under fem veckor. Barn och ungdomar ges möjlighet att delta till en 

relativt låg kostnad. Sportfiskarna Väst tog 2020 över verksamheten med öppna prova på-

aktiviteter under året som genomförs i flera olika stadsdelar i Göteborg från Sveriges 

Sportfiske- och Fiskevårdsförbund. Förvaltningen ser positivt på sommarfiskeskolan samt 

de öppna kostnadsfria prova på-aktiviteterna i flera stadsdelar för att inkludera och 

attrahera fler målgrupper. Förvaltningen föreslår att Sportfiskarna Väst beviljas 180 000 

kronor.  

Verksamhet 

Sportfiskarna Väst verkar för integration och möjlighet till ett meningsfullt fritidsintresse 

samt naturupplevelser. De har en särskild inriktning på barn och ungdomar, i synnerhet 

flickor som är klart underrepresenterade i sportfiskeklubbarna. Vidare satsar man även på 

att personer med funktionsnedsättningar ska få möjlighet att fiska och umgås. De bistår 

även de lokala sportfiskeföreningarna i deras tävlingsverksamhet.  
 

Sportfiskarna Väst är ett distriktsförbund inom Sveriges Sportfiske- och 

Fiskevårdsförbund till vilken 34 sportfiskeföreningar är anslutna. Antalet medlemmar i 

dessa föreningar är 2 069 varav 465 är i åldern 7–25 år. Av dessa är 65 flickor och 400 

pojkar. Sportfiskarna Väst har 23 ideellt arbetande personer.  

 

Bidrag för 2020 Ansökt för 2021 Förslag 2021 

180 000 kronor 205 000 kronor 180 000 kronor 

 

Resultat 2019 

• Sommarfiskeskolan: Sammanlagt deltog 120 barn och ungdomar 7 till 15 år 

under fem veckor, av dessa var 7 flickor. 

• Aktiviteter under år 2019 har resulterat i 120 nya medlemmar.  

Mål 2021 

• Sommarfiskeskola under fem veckor med totalt 140 ungdomar mellan 7 och 15. 

• Information om vatten, säkerhet, fiske, miljövård samt allemansrätten.  

• Rekrytera 150 nya medlemmar till föreningar inom Sportfiskarna Väst. 

• Totalt 100 deltagardagar på tjejfiske och streetfiskeaktiviteter 

• Minst 5 nya ungdomsledare ska värvas till föreningarna i regionen. 
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16. Särskilt verksamhetsbidrag till Stiftelsen Svenska 
Kryssarklubbens Seglarskola (dnr: 0464/20) 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att Stiftelsen Svenska Kryssarklubbens Seglarskola beviljas 

100 000 kronor varav 75 000 kronor för prova på-seglingar för skolklasser samt 

25 000 kronor för ordinarie ungdomsverksamhet under vintern. 

Förvaltningens bedömning  

Stiftelsens ändamål är att bedriva seglarskola för ungdomar. På grund av 

organisationsformen (stiftelse) är det inte möjligt att söka nämndens generella bidrag 

(aktivitets- och lokalbidrag) och därför beviljas bidrag i stället i form av särskilt 

verksamhetsbidrag. Förvaltningen bedömer att stiftelsen skapar förutsättningar för 

ungdomar att komma i kontakt med båtar och havet samt tillhandahåller en utvecklande 

verksamhet genom sina utbildningar. Förvaltningen föreslår att stiftelsen beviljas 100 000 

kronor. 

Verksamhet 

Stiftelsens verksamhet riktar sig främst till ungdomar från årskurs 7, men även till vuxna. 

Stiftelsen engagerar och utbildar ungdomar i segling, navigation och sjömanskap samt 

vintertid i skötsel- och underhållsarbete i föreningens lokal vid Nya Varvet, som också är 

en mötesplats över generationsgränserna. Ungdomarna erbjuds obligatoriska 

krishanterings- och säkerhetsutbildningar till en låg kostnad eftersom ledarinsatsen är 

ideell. Stiftelsen arrangerar även befälskurser och säkerhetskurser och är godkänd 

utbildningssamordnare av Transportsstyrelsen. 

Stiftelsen Svenska Kryssarklubbens Seglarskola startade sin verksamhet 1957. Stiftelsen 

har tre fartyg, Gratitude, Gratia och Atlantica. Stiftelsen har under verksamhetsåret 2018 

haft 150 elever i sina ungdomskurser samt 20 elever i kurs för unga vuxna (18–29 år), 

och har en jämn fördelning mellan flickor och pojkar. Stiftelsen har 87 ideella ledare 

under 25 år men inga anställda.  

Bidrag för 2020 Ansökt för 2021 Förslag 2021 

100 000 kronor 400 000 kronor 100 000 kronor 

Resultat 2019 

• Genomfört 1 integrationssegling i samarbete med Båtunionen med 

24 deltagare. 

• Genomfört fyra seglingar i projektet “Ny på havet” med totalt 104 

högstadieelever. 

• Genomfört två kurser i “Basic safety” med 36 befäl. 

• 20 befälselever som träffats cirka 10 gånger under vinterhalvåret.  

Mål 2021 

• Genomföra 8 ”Ny på havet” prova på- heldagssegling för ungdomar 

som annars inte kommer i kontakt med båtar och hav sker i 

samverkan med skolor. 

• Vidareutbilda cirka 25 av våra befäl under året så de uppfyller 

kraven från Transportstyrelsen.  

• Utbilda cirka 20 ungdomar i befälskurs med 8–10 träffar.  
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17. Särskilt verksamhetsbidrag Göteborgs Kungliga 
Segelsällskap (dnr 0524/20) 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att Göteborgs Kungliga segelsällskap (GKSS) beviljas 40 000 

kronor till materialkostnader och kursavgifter för Ungdom och Segling, 

Gårdstensprojektet.  

Förvaltningens bedömning 

Ungdom och Segling, Gårdstensprojektet är ett av fler integrationsprojekt i Staden. Cirka 

30 ungdomar från Gårdsten har hittills årligen fått lära sig att segla tillsammans med 

ungdomar från andra delar av staden. Verksamheten bidrar till att deltagarna utöver 

färdigheter inom segling även får ett vidgat kontaktnät och ökad förståelse och respekt för 

varandras kulturella och sociala olikheter. Förvaltningen bedömer att bidraget ska beviljas 

med 40 000 kronor.  

Verksamhet 

GKSS grundades 1860 och är en av Sveriges äldsta idrottsföreningar.  

Föreningen startade Gårdenstensprojektet, Ungdom och Segling år 2006 med syfte och 

mål att ge ungdomar från Gårdsten möjlighet att få lära sig segling. GKSS samarbetar 

med Gårdstensbostäders AB samt från Långedrag Rotaryklubb i genomförandet och 

verksamheten är nu inne på sitt sextonde år. Ansökan om verksamhetsbidrag avser endast 

verksamheten Ungdom och Segling, Gårdenstensprojektet som de tidigare har fått 

utvecklingsbidrag för. 

Föreningen har 8 anställda och ca 110 ideella ledare, ca 966 medlemmar varav 431 är i 

åldern 7–25 år 198 flickor och 233 pojkar.  

Bidrag för 2020 Ansökt för 2021 Förslag 2021 

40 000kronor 42 100 kronor 40 000 kronor 

 

Resultat 2019 

Bidraget söktes ej för 2019 

 

Mål 2020 

• Dagläger/kurs i att lära och utöva segling under fem dagar på sommaren 

för cirka 30 deltagare och unga ledare. 
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18. Särskilt verksamhetsbidrag till Göteborgs- och Bohusläns 
Elevkårer (dnr 0440/20) 

Förslag till beslut  

Förvaltningen föreslår att Göteborgs- och Bohusläns Elevkårer beviljas 175 000 kronor 

för administration och riktad verksamhet för elevkårer inom Göteborgs Stad. 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen bedömer att Göteborgs- och Bohusläns Elevkårers arbete skapar 

förutsättningar, förbättrar villkoren samt bidrar till demokratisk skolning för unga. Detta 

till de ungdomar vars elevkår är en medlemsorganisation och till följd av att 

medlemselevkårer erbjuds att genomgå en styrelseutbildning. Med utgångspunkt i att 

förvaltningens stöd främst ges till målgrupper inom Göteborgs Stad samt att 

verksamheten inte bedöms utgöra grund för ett särskilt verksamhetsbidrag föreslår 

förvaltningen inför 2021 fullfölja den sedan 2020 stegvisa minskning av det särskilda 

verksamhetsbidraget för att därefter upphöra. Därmed föreslår Förvaltningen att 

Göteborgs- och Bohusläns Elevkårer beviljas 175 000 kronor. 

Verksamhet 

Göteborgs- och Bohusläns Elevkårer är en samlingsorganisation som vänder sig till 

elevråd och elevkårer i Göteborgs och Bohuslän samt Halland. Organisationen är religiöst 

och partipolitiskt obundna. Organisationen samarbetar med Sveriges Elevkårer, tidigare 

SECO, som är den största samarbetsorganisationen för elevråd och kårer i Sverige. 

Organisationens syfte är att skapa förutsättningar för alla medlemselevråd att skapa en 

givande skolgång för gymnasieelever. De arbetar för kunskapsutvecklande och 

ekonomiskt samarbete mellan elevråd och kårer, de ger support och ekonomiskt stöd. År 

2019 har organisationen 28 medlemskårer sitt säte i Göteborg Stad. Organisation får ett 

visst ekonomiskt stöd från Västra Götalandsregionen. I övrigt finansieras verksamheten 

med medel från riksorganisationen.  

Bidrag för 2020 Ansökt för 2021 Förslag 2021 

350 000 kronor 400 000 kronor 175 000 kronor  

Resultat 2019 

• Antalet medlemsföreningar, 28 elevkårer. 

• 121 (mål 170) utbildningstillfällen. 

• Arrangerat två nationella arrangemang. 

• Under 2019 var det 20 elevkårer som hade en eller flera aktiviteter inom 

aktivitetsområden: service, event, lobbing och bildning. 

• 183 881 kronor har organisationen gett i ekonomiskt stöd till elevkårer. 

Mål 2021 

• Öka antalet medlemsföreningar till 30 elevkårer. 

• Att 450 individer genomgår utbildning. 

• Arrangera ett nationellt arrangemang och 5 lokala.  

• Ge ekonomiskt stöd om 200 000 kronor till lokala verksamheter. 

• Varje elevkår ska anordna en eller flera aktiviteter inom aktivitetsområde: 

service, event, lobbing och utbildning. 
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19. Särskilt verksamhetsbidrag till Stiftelsen Idrottsmusei 
Vänner (dnr 0436/19)  

Förslag till beslut  

Förvaltningen föreslår att Stiftelsen Idrottsmusei Vänner beviljas 400 000 kronor i 

särskilt verksamhetsbidrag för Idrottsmuseets lokalkostnader.  

Förvaltningens bedömning  

Idrottsmuseet utgör en viktig funktion för att samla vår idrottshistoria och göra den 

tillgänglig för en bredare allmänhet. Hösten 2020 beviljades Stiftelsen Idrottsmusei 

vänner 110 000 kronor i utvecklingsbidrag under förutsättning att de andra 

bidragsgivarna också gick in med medel. RF Sisu beviljade också 110 000 kronor och 

Korpen Göteborgs Motionsidrottsförening 30 000 kronor och sammanlagt handlar det om 

250 000 kronor för att stiftelsen ska kunna börja komma i fas i ekonomin till 2021. Med 

hänvisning till riktlinjerna för särskilt verksamhetsbidrag anser förvaltningen dock att en 

handlingsplan och åtgärder är nödvändiga även fortsättningsvis för att nå ökad mångfald 

samt målgruppen barn och ungdomar i större utsträckning. Till följd av nämndens ansvar 

för Idrottsmuseet samt ökade lokalkostnader gör förvaltningen bedömningen att de bör 

beviljas 400 000 kronor.  

Verksamhet 

Museet är öppet för allmänheten och har till syfte att informera och sprida kunskap om 

vår idrottshistoria. Museet har samlingar med över 15 000 föremål och cirka 30 000 

fotografier med anknytning till den lokala, regionala, nationella och internationella 

idrottshistorien. Museet är öppet från 10:00 till 16:00 tisdag till fredag och 10:00 till 

14:00 på lördagar.  

Stiftelsen Idrottsmusei Vänner bildades 1983 med uppgiften att etablera ett 

idrottsmuseum i Göteborg. Stiftelsen har cirka 292 personer, 15 förbund och föreningar 

som medlemmar. Stiftelsen har en anställd. Idrotts- och föreningsnämnden utser i 

enlighet med stiftelsens stadgar två personer från nämnden till ledamot respektive 

suppleant i stiftelsens styrelse. 

Bidrag för 2020 Ansökt för 2021 Förslag 2021 

400 000 kronor 400 000 kronor 400 000 kronor 

Resultat 2019 

• Deltagit i Olympic Day.  

• Erbjudit guidade visningar för grupper. 

• Ökad närvaro på sociala medier.   

• Samarbetat med restaurangen i Serneke Arena som använder museets material 

och på så sätt marknadsför museet.  

• Fortsatta förbättringar av utställningarna har skett. 

 

Mål 2021 

• Öka besöksantalet, till exempel genom att öka antalet besökande skolklasser. 

• Kraftsamla för att nå ut till yngre presumtiva medlemmar.  

• Antalet deltagare ska öka i de föreläsningar som erbjuds. 
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20. Särskilt verksamhetsbidrag till Öppna Kanalen 
(dnr 0495/20) 

Förslag till beslut  

Förvaltningen föreslår att Öppna Kanalen beviljas 350 000 kronor för delfinansiering av 

tjänster och för sändningskostnader knutna till föreningens riktade ungdomsverksamhet.  

Förvaltningens bedömning  

Den moderna tekniken har utvecklats i snabb takt de senaste åren. Idag kan barn, 

ungdomar och äldre likväl som organisationer på ett enkelt sätt nå ut till en bred 

allmänhet med sitt budskap via digitala och sociala medier och på så vis bidra till ökad 

demokrati och yttrandefrihet. Då det idag finns ett stort antal kanaler för att nå ut med 

information bedöms inte verksamheten vara lika aktuell för de målgrupper som 

förvaltningen ger bidrag till.  Öppna Kanalen har haft låg måluppfyllelse de senaste åren, 

med färre sändningstimmar för och av ungdomar, och med ett minskat antal 

medlemsorganisationer. Vidare har Öppna Kanalen en fortsatt hög andel trossamfund och 

församlingar bland sina medlemsorganisationer, med ett programutbud som till stora 

delar består av religiöst innehåll. 

Göteborgs Stads riktlinje för föreningsbidrag till civilsamhället innebär att föreningen inte 

kan beviljas bidrag för verksamhet/aktivitet som består av religiöst arbete. Öppna kanalen 

har utmaningar som de vill arbeta med. Förvaltningen anser att Öppna Kanalen, för att 

vara fortsatt berättigad till särskilt verksamhetsbidrag, behöver visa hur de utvecklar sin 

verksamhet så att det särskilda verksamhetsbidraget är ändamålsenligt. Öppna kanalen 

föreslås beviljas 350 000 kronor vilket innebär en reducering med 150 000 kronor.  

Verksamhet 

Öppna kanalen har ett kansli och inspelningsstudio på Södra Allégatan 1B i Göteborgs 

Föreningscenter. De erbjuder medlemsorganisationer och andra att sända program, musik 

med mera. Ungdomar upp till 25 år sänder gratis.  De sänder via ett antal tv-kanaler och 

når de flesta hushåll i Göteborg och i sju kranskommuner. Kanalen är en så kallad public 

accesskanal, vilket brukar översättas med ”allmänhetens tillgång”. Verksamhetens syfte 

är att erbjuda allmänheten fri TV-publicering och därmed bidra till ökad demokrati och 

yttrandefrihet. Föreningen har 1 anställd man och har 16 medlemsorganisationer. 

Bidrag för 2020 Ansökt för 2021 Förslag 2021 

500 000 kronor 500 000 kronor 350 000 kronor 

Resultat 2019 

• 512 sändningstimmar med ungdomsprogram, vilket utgör 27% av total 

sändningstid. Totalt sändes det 1900 timmar. 

• Det var 12 av Öppna kanalens medlemsorganisationer som använde studion för 

att sända, bland annat JMG Göteborgs universitet, skolor och ett antal religiösa 

samfund.  

•  I samarbete med Lighthouse har man haft öppet hus under höst- och påsklov för 

nyanlända, totalt 20 deltagare.  
 

Arbetet med att göra kanalen attraktiv för unga genom ökat samarbete med 

utvecklingsprojekt för unga har ännu ej uppnåtts. 
 

Mål 2021 

• Öka antalet användare av studion med 10 organisationer. 
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• Verkar för att fler ungdomar nyttjar Öppna kanalens faciliteter med 20 tillfällen.  

• Öka antalet medlemsorganisationer, minst 3 ytterligare. 

• Söka ca 5 nya samarbetspartners. 
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21. Särskilt verksamhetsbidrag till Västra Hisingen Basket 
Skollovsaktiviteter i Biskopsgården (dnr 0555/20) 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att Västra Hisingen Basket skollovsaktiviteter i 

Biskopsgården under alla sommarlovsveckor samt under övriga årets skollov, 

beviljas 350 000 kronor 

 

Förvaltningens bedömning  

Västra Hisingen Basket ansöker om medel för att genomföra särskilda lovsatsningar 

enligt föreningens utvecklingsplan för att ge barn och ungdomar en positiv fritid. 

Satsningarna genomförs i samverkan med andra lokala aktörer i Biskopsgården och utgår 

från Sjumilahallen med intilliggande lämpliga ytor i området och pågår under alla årets 

lovveckor. Verksamheten består av trygga och säkra event och rekryteringsinsatser i form 

av prova på aktiviteter, riktade tjejverksamheter, rekrytering och utbildning av unga 

ledare med ett särskilt fokus på att få med unga tjejer som ledare.  Förvaltningen ställer 

sig positiva till den särskilda lovaktivitetssatsningen som på kort sikt kan bidrar till att 

förtroendefulla relationer och på lång sikt till en tryggare stadsdel. Förvaltningen föreslår 

att Västra Hisingen Basket beviljas 350 000 kronor.  

Verksamhet 

Västra Hisingen Basket är en ideell förening som startades år 2014 med syfte att ge barn 

och ungdomar en vettig fritid, lära ut ansvarstagande samt motivera till aktiv livsstil och 

livslångt lärande. Genom olika rekryteringsinsatser nå föreningen blivande spelare som 

idag inte spelar basket och har insett att det är roligt att göra saker tillsammans.  

Föreningen arbetar enligt en tydlig värdegrund ” Jag ställer upp” och utbildar spelare och 

ledare enligt en utvecklingsplan. De arbetar med att rekrytera, behålla och utveckla 

ungdomarna. Verksamheten involverar flera målgrupper och samverkanspartners på olika 

nivåer, exempelvis föräldrar, andra föreningar och näringslivet för att uppnå målen för 

deras främsta målgrupp, barn och ungdomar i åldern 8–26 år.   

Föreningen har inga anställda men ca 15 ideellt arbetande ledare. De har totalt 404 

medlemmar varav 325 är i åldern 7–25 år. 

Föreningen har under 2020 beviljats utvecklingsbidrag för sommarverksamhet.  

Bidrag för 2020 Ansökt för 2021 Förslag 2021 

0 kronor Kronor 400 000 350 000 kronor 
 

Resultat 2019 

Bidraget söktes ej 2019 

  

Mål 2020 

• Genomföra prova på aktiviteter under samtliga skollovsveckor. 

• Fler tjejer som aktivt deltar i verksamheter och besöker eventen. 

• Rekrytering och utbildning av unga ledare. 

• Riktad satsning för att rekrytera tjejer som unga ledare.  

• Säkra och trygga event för målgrupperna. 

• Fler samarbetspartners. 


