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Yttrande angående – Stadslantgården 
Galaxen  
Yttrandet 
Orsaken till att bidraget till föreningen Galaxen minskar, är att de i dagsläget mottar ett 
betydligt större föreningsbidrag än andra motsvarande verksamheter i staden. Föreningen 
Galaxen har också färre medlemmar än andra motsvarande verksamheter. Dessutom är 
Galaxens personalkostnader betydligt högre än andra motsvarande verksamheters, medan 
flera andra verksamheter inbringar egna intäkter genom exempelvis lägerverksamhet. 
Mycket tyder alltså på att föreningen Galaxen kan ställa om och anpassa sin verksamhet 
för att få en ekonomi i balans, trots minskade bidrag från staden, om viljan skulle finnas.  

Stadens bidrag till föreningen Galaxen har minskat under flera års tid, sedan idrott- och 
föreningsförvaltningen tog över finansieringen från stadsdelsförvaltningen Östra 
Göteborg. Föreningen har meddelats om att bidraget kommer att trappas ner ytterligare 
under de kommande åren, men föreningen har inte vidtagit några åtgärder för att anpassa 
sin verksamhet efter de nya förutsättningarna.  

Förvaltningen har erbjudit mycket stöd genom att bland annat hjälpa föreningen att få 
koll på sin ekonomi och se över verksamheten, informerat om ytterligare bidrag som 
föreningen kan söka från förvaltningen, försökt visa hur verksamheten kan utvidgas 
genom att till exempel hyra ut lokalen till andra verksamheter under vissa tider eller 
genom att starta lägerverksamhet, samt erbjudit sig att kolla upp vilka fonder och 
stiftelser som föreningen kan söka stöd från. Inget av detta har lett fram till något förslag 
från föreningen, som uttrycker en ovilja att förändra sin verksamhet.  

Även Familjebostäder har uttryckt intresse för att förvärva samlingslokalen som 
föreningen Galaxen äger idag, för att bidra till att utveckla området som mötesplats. 
Familjebostäder har också uttryckt en vilja att stötta gården tills föreningsdriften har 
stabiliserat sig. Föreningen Galaxen behöver i första hand samverka med olika parter som 
vill utveckla området tillsammans med dem, snarare än ett ökat kommunalt 
verksamhetsbidrag. Det finns en risk att om föreningen är alltför beroende av kommunen 
så kan den utvecklas till en kommunal lantgård, snarare än en förening med 
föreningsstöd. Sådana projekt har tidigare provats i staden, exempelvis i form av en 
kamelfarm, som kostat mycket skattepengar att finansiera men som inte bidragit till 
integration och mänskliga möten. Föreningslivet är otroligt viktig kraft men riskerar att 
förlora sin kraft och frihet om finansieringen helt hänger på kommunen. 

Fördelningen av föreningsbidrag innebär fördelning av offentliga medel och ska därför 
ske rättssäkert och jämlikt utifrån gällande regler och riktlinjer. De extra pengar som 
föreningen Galaxen får från Idrott- och föreningsnämndens budget är pengar som annars 
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hade kunnat användas för att finansiera andra verksamheter. Bara i Bergsjön finns ett 
tjugotal bidragsberättigade föreningar, som på olika sätt bidrar till att skapa ett 
sammanhållet samhälle och en meningsfull fritid för barn och ungdomar. Efter det senaste 
året med pandemi och restriktioner så finns det i staden många föreningar som har svårt 
att få sin ekonomi att gå ihop. Dessa föreningar behöver också stöd för att överleva och 
det är inte lämpligt att i detta läge kraftigt prioritera en enskild stadslantgård.  
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Yrkande angående – Stadslantgården Galaxen i Bergsjön. 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att ta fram finansiering motsvarande 
sänkning av verksamhetsbidraget. Finansiering skall ske genom motsvarande 
minskning av kostnader för stadens kommunikatörer. 

2. I övrig bifalla yrkandet från Demokraterna. 

Yrkandet 
Verksamheten Galaxen är en betydelsefull mötesplats för människor i olika åldrar 
och mycket viktig ur ett socialt perspektiv för Bergsjön och närområdet. 
Göteborgs folkvalda politiker bör därför göra allt man kan för att bidra till att den 
viktiga verksamheten som föreningen bedriver kan fortsätta.  

Så sent som i början av detta år behandlade kommunstyrelsen frågan om att 
samla det fulla kommunala ansvaret för alla stadens lantgårdar på en huvudman. 
Detta för att uppnå en långsiktig och stabil lösning för finansiering och 
organisering av verksamheterna. Det utlösande faktorn till utredning och 
hantering då var Bergums fritidslantgård. Att kommunstyrelsen nu, innan året ens 
är slut åter har att hanterar frågor kring kommunens lantgårdar, just nu specifikt 
finansiering av Galaxens verksamhet pga. sänkt verksamhetsbidrag, visar med 
all tydlighet att den ena handen vet inte vad den andra gör. 

Denna brist på styrning, planering och framförhållning är något man med fog 
borde kunna förutsätta var åtgärdat i och med att förutsättningarna för stadens 
stadslantgårdar mycket grundligt utreddes tidigare i år. Den ekonomiska fråga 
som nu skall behandlas är dessutom av ytterst liten omfattning i relation till 
Göteborgs kommuns ekonomiska storlek.  
Den synliga och uppenbara bristen på styrning, planering och framförhållning 
inom ett litet och nyss behandlat område (dessutom med det uttryckliga målet att 
samla ansvar och säkra långsiktighet för verksamheterna) är därför minst sagt 
närmast genant för staden. 

Givetvis kan en kommun av Göteborg storlek klara av att hantera den kostnad 
som nu är aktuell. Finansiering kan med fördel ske genom motsvarande 
minskning av stadens omfattande kostnader för kommunikatörer. Detta är en 
budgetpost som vuxit markant i storlek de senaste åren och Göteborg ligger i dag 
i den absoluta toppen av landets alla kommuner sett till antalet kommunikatörer 
och högsta kostnaderna i landet. Här finns således omfattande 
besparingspotential att finna och omfördela de medel som behövs. 
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Yrkande angående stadslantgården Galaxen 
 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen: 

 

1. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att ta fram förslag till kompletterande finansiering av 

stadslantgården Galaxen, för att kompensera för det reducerade bidraget från Idrotts- och 

föreningsförvaltningen.   

 

Yrkandet 

 

Stadslantgården Galaxen är viktig verksamhet som bidrar positivt till Göteborgs och i 

synnerhet Bergsjöns utveckling. Verksamheten betyder mycket för många, unga som gamla. 

 

När Idrotts- och föreningsförvaltningen har reducerat verksamhetsbidraget så ser vi det som 

angeläget att kommunen tar fram kompletterande finansiering för att Galaxen ska kunna 

fortsätta verksamheten i sin nuvarande form. 

 

Stadsledningskontoret bör inom ramen för detta uppdrag se på möjligheten att inom staden 

spara på andra mindre angelägna utgifter, för att kunna omfördela och stödja Galaxen. 

  

Kommunstyrelsen i Göteborg 
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nytt 
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