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1. Övergripande syfte och mål med Majornas 
Samverkans förening 
 
Syftet med Majornas Samverkansförening (MSF) är att samla alla goda krafter i 
Majorna-Linné som vill samverka för att skapa en stadsdel som präglas av 
engagemang och gemenskap. I samråd med invånarna och föreningar i stadsdelen 
Majorna-Linné analyserar MSF behoven av verksamhet samt vilka målgrupper 
som bör prioriteras. MSF arbetar även med utvecklandet av nya verksamheter 
och föreningar efter behov. Vi arbetar för gemenskap mellan människor i olika 
åldrar och med olika sociala, etniska och kulturella bakgrunder och ideologisk 
inriktning. Jämställdhet och mångfald genomsyrar all vår verksamhet.  
 
MSF utgår från Aktivitetshuset med ett strategiskt läge precis vid Karl Johans torg. Vi 
stöttar och skapar barn- och ungdomsverksamhet i samarbete med ideella krafter i 
föreningar och i samverkan med kommunala verksamheter. Detta arbete sker genom 
projekt, medlemsmöten, arrangemang, aktiviteter, kompetensutveckling, nätverk och 
samverkan. MSF engagerar och stöttar medlemmarna, såväl enskilda som föreningar.  
 
MSF arbetar på gräsrotsnivå och det ska vi fortsätta med, genom att ständigt vara 
lyhörda för vad staden vill ha. Vi utvecklar befintlig verksamhet och skapar stabila 
förutsättningar och former för detta. Under 2018 står Aktivitetshuset öppet för att fyllas 
med nya initiativ och personer. Året präglas av att öppna upp för nya sätt att engagera 
sig i MSF. Det aktiva och enskilda medlemskapet får individen att känna större 
tillhörighet, engagemang, mod och ansvar. All vår verksamhet skall präglas av ekologiskt 
och hållbart användande av resurser. Vi skall även axla ett gott arbetsgivaransvar för 
anställda och praktikanter. 
 
Under 2018 vill vi lyfta blicken, från Aktivitetshuset och Karl Johans torg, för att starta 
verksamheter tillsammans med samarbetspartners över stadsdelsgränserna. Vi ska 
fortsätta vara en öppen förening som tror på att dela erfarenheter ger bredare 
kompetens och bättre idéer. 
 
MSF ska; arbeta salutogent och således syfta till att stärka individen till ett 
vidmakthållande av hälsa. Vårt bemötande av unga ska alltid präglas av ”hjälp till 
självhjälp”, eller om man så vill ”empowerment”. De unga ska stöttas i att ta eget ansvar 
och göra något själva. Vi kan hjälpa till med kontakter, kunskaper om finansiering och 
handledning.  
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2. Idéburet offentligt partnerskap; IOP 
 
2018-2019 fortsätter MSF förvalta samarbetet med stadsdelen genom idéburet 
offentligt partnerskap (IOP). Detta ger MSF en unik möjlighet att utveckla, stärka 
och bredda det redan påbörjade arbetet att samordna ideella krafter och fungera 
som mötesplats i Majorna-Linné. 
 
IOP bygger på att skapa ett vinna-vinna-förhållande mellan aktörerna. I partnerskapet 
går båda aktörerna in med målet att utvecklas tillsammans och lära av varandra för få ut 
mer effekt av sitt arbete. Partnerskapet sträcker sig fram till 2018-12-31.  
 

2.1 En överenskommelse i två delar 
Det ekonomiska stödet till Majornas Samverkansförening består av två delar 
 

1. Lokalhyra  
Stöd för 260 000 kr i lokalhyra  
Partnerskapet säkrar att finns en mötesplats vid Karl Johans torg.  Mötesplatsen ger 
varje vecka utrymme för unga att prova-på någon aktivitet eller delta spontant. 
Musikverksamheten, med replokaler och studios, pågår dygnet runt i och med att många 
deltagare har egna nycklar/tags. 

2. Samordning 
Stöd för 240 000 kr i samordning  
Samordnare anställs av Majornas Samverkansförening   
Basuppgifter: I arbetsuppgifterna ingår att ansvara för lokalerna (kontaktperson, 
uthyrningar, nycklar), samordna aktiviteter, ansvara för kommunikation och 
marknadsföring, underhålla samarbeten med hyresvärdarna och andra 
samarbetspartners, vara kontaktperson, göra ansökningar och agera utifrån det 
arbetsgivaransvar som föreningen tar i olika projekt. En viktig roll är att följa upp 
verksamheten och partnerskapet, samt rapportera till såväl föreningen som 
förvaltningen.   

2.2 Tre gemensamma mål 
Tillsammans med stadsdelen har MSF arbetat fram tre gemensamma mål; 
 

1. Aktivitet Ett: Bidra till ökad trygghet runt Karl-Johans plan och Mariaplan 

I dialog har det framkommit att båda parter samt samarbetsorganisationer prioriterar 

Karl-Johans plan som ett otryggt område.  Karl-Johans plan upplevs som otryggt på 

kvällar och fler vuxna behövs runt området, särskilt på helger.  MSF ska samordna 

vuxen närvaro och kvällsvandring runt Karl-Johans plan och Mariaplan på fredag och 

lördagskvällar mellan klockan 19–23 samt riskhelger som till exempel valborgsafton 

och nyårsafton. I samordningen ingår att; 

 Ställa till förfogande aktivitetshuset på Karl-Johans plan som utgångspunkt 

och paus. 

 Agera kontaktperson för frivilliga som anmäler sitt deltagande per telefon och 

e-post. 

 Engagera medlemsföreningar i arbetet 
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 Delta i trygghetskväll på Mariaträffen 15 mars för att informera om det 

gemensamma arbetet. 

Förvaltningen, Familjebostäder och Hyresgästföreningen ska skapa förutsättningar för 

MSF i detta arbete genom att informera och motivera medarbetare, vårdnadshavare, 

boende och medlemmar i att anmäla sig till MSF. Stadsdelsförvaltningen ansvarar för 

att anordna utbildningar för kvällsvandring. Genomförandet ska följas upp av 

förvaltningen bidra med kommunikationsinsatser kopplat till aktiviteten samt bidra 

med rutiner för nattvandringen. Aktiviteten ska startas upp med ett gemensamt 

uppstartsmöte. 

 

Ansvar: Områdeschef Kultur och fritid SDF Majorna-Linné, Distriktschef 

Familjebostäder Majorna/Kungsladugård, Ordförande för Majornas 

samverkansförening samt Biträdande chef för lokalt utvecklingsarbete 

Hyresgästföreningen. 

Mått:  
- Vuxen närvaro och kvällsvandring runt Karl-Johansplan och Mariaplan ska öka under 
2018 

2. Aktivitet Två: Utveckla fritidsbanken på Plikta 

Fritidsbanken är som ett bibliotek fast med sport- och fritidsprylar. Fritidsbanken på 
Plikta är under uppstart. Målet är att invånare ska kunna låna utrustning för en aktiv 
fritid, som t.ex. skidor, skridskor, inlines, flytvästar, snowboards och mycket mer.  För 
att utveckla fritidsbanken på Plikta behövs det ett lokalt engagemang som Majornas 
samverkansförening kan bidra med. MSF ska genom sitt kontaktnät bidra till att fler 
sport- och fritidsprylar inkommer till fritidsbanken. MSF ska ha som målsättning att 
bemanna fritidsbanken med stöd av medlemsföreningar under lördagar mellan 
klockan 11–15. I bemanningen ingår att låna ut och ta emot utrustning.  Det kostar 
inga pengar att låna, ingen deponeringsavgift och heller ingen förseningsavgift. Går 
något sönder syns det att man har haft kul! Inga böter eller ersättningskrav med andra 
ord. Bemanning kan ske av medlemmar i MSF eller dess medlemsföreningar. 
Mått:  

- Antalet utlåningar ska öka vid varje halvårsuppföljning 
- Antalet prylar som finns att låna ska öka vid varje halvårsuppföljning 
- Lördagar då fritidsbanken är öppen ska öka under 2018 

 

3. Aktivitet Tre: Generationsöverskridande möten   

Bidra till stärkt folkhälsa i området och vara en plats för generationsöverskridande 

möten. MSF ska samordna aktiviteter under sportlov, påsklov, sommarlov, höstlov och 

jullov riktat till sina målgrupper.  Aktiviteterna ska bygga på ungas delaktighet och 

medskapande.  

Mått:  
- Aktiviteter ska planeras och genomföras med ungas delaktighet som grund 
 

MSF ska: under 2018 skall föreningen arbeta för att se hur samarbetet kan fortsätta 
efter 2019. Vi skall föra dialog med stadsdelen kring den ekonomiska utveckling som 
sker på föreningen vad gäller ökade löne- och hyreskostnader så avtalet följer gängse 
ekonomisk utveckling. 
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3. Aktivitetshuset som mötesplats  
 
Aktivitetshuset är en drogfri, social och kulturell mötesplats för människor i alla 
åldrar. Alla ska känna sig välkomna oavsett kön, sexuell läggning, etnicitet, 
funktionalitet, religion, könsidentitet eller ålder.  
 
Samordnartjänsten i huset har lett till ett större användande av huset. Vi ska fortsätta 
att underlätta möten och samarbeten mellan människor och föreningar och bistå med 
kunskaper för att skapa nödvändiga resurser för verksamheterna.  
 
MSF ska; samverka med föreningar och intressenter i lokalområdet för att utveckla 
Aktivitetshusets profil som en mötesplats över generationsgränser genom de aktiviteter 
som sker på aktivitetshuset som t.ex. Folkkök.  
 

3. Mariaträffen som mötesplats 
 
Mariaträffen är en drogfri, social och kulturell mötesplats för personer över 18 år 
och barn i vuxet sällskap som drivs av stadsdelen Majorna-Linné. Mötesplatsen 
öppnade under 2016 och har i MSF:s regi hyrts ut till boende och föreningar på 
kvällar och helger.  
 
Under 2018 är målet att uppmuntra till generationsöverskridande verksamhet på 
Mariaträffen. 
Mariaträffen arbetar redan idag aktivt för generationsöverskridande arbete, men detta 
går att utveckla. 

 

4. Mål med de verksamheter som arbetar genom, 
och-/eller i, samverkan med MSF 
 
Hiphop/RNB-studio & Instrument och popskola 
Musikverksamheten engagerar ungdomar från hela Göteborg. Unga i Majorna-Linné får 
en möjlighet att träffa unga musikintresserade från andra stadsdelar. Därigenom blir 
Aktivitetshuset en mötesplats inte bara för de boende i Majorna utan en viktig plats för 
integration över stadsdelsgränserna.  
 
Musikverksamheten är väl inkörd i huset och kommer fortsätta i samma goda regi som 
tidigare. Målsättningen är att deltagarna ska bygga upp det självförtroende och 
ansvarskänsla som krävs för att bli självgående i studiorna.  
 
Popkollo 
Är en våra nyaste tillskott i huset och drivs av ideella föreningar som värnar om att ge 
alla tjej och transpersoner en möjlighet att utveckla sig själva inom musiken. Varje år 
anordnas flertalet läger, där en får bekanta sig med nya personer som innehar samma 
intresse som en själv samt utveckla sin musikaliska förmåga. Eftersom huset redan är 
fyllt av musikverksamheter är Popkollo ett gediget inslag. Under hösten har flertalet nya 
band kommit in i huset och replokalen som NBV ansvarar för fylls av mer musik. Målet 
är att stärka personerna och utveckla dem själva till att våga stå på egna ben. Popkollo 
spånar på att få in mer av sin verksamhet i huset. 
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Filmstudio med föreningen Alla har en Historia 
Tillsammans med föreningen Alla Har En Historia utveckla och driva en film- och 
redigeringsstudio i Aktivitetshuset. Filmverksamheten fokus ska ligga på ungas 
berättande och inflytande.     
 
Tjejskejt 
Tjejskejt vill uppmuntra och peppa tjejer att ta för sig av den lilla skejtpark som 
finns på Karl Johansskolan utegård. Ytan används mest av killar, ofta äldre 
ungdomar och unga vuxna. Det har således varit svårt för tjejerna att våga sig 
fram, äldre kvinnliga förebilder har saknats. 
 
Under året kommer vi anställa nya coacher till Tjejskejten. Målet är att fortsätta den 
vidareutveckling som skedde 2017 samt att bibehålla skejten på två platser.  
 
Junis 
Junis, som är IOGT-NTO:s juniorförbund, har en stor Junisgrupp som har aktiviteter 
varje onsdag för barn i åldrarna 7-13 år. De leker lekar, testar kamratbanor, lär sig om 
säkerhet, bakar med mera. Gruppen är öppen för nya att komma när de vill. 
 
Målet under 2018 är att fortsätta det goda samarbetet med Junis samt att få gruppen i 
Aktivitetshuset att växa under året.  
 
Sommarpraktiken 
Sommarverksamheten riktar sig till 14-åringar från Majorna-Linné. Syftet är att skapa 
en större ansvarskänsla för sitt område, avlasta föräldrar under sommarlovet, att unga 
ska känna att deras arbete är viktigt och att de gör skillnad. Sommarverksamheten 
bedrivs i samarbete med bostadsbolag i området, SDF Majorna-Linné och föreningar.  
 
Vi vill jobba med sommarverksamheten under 2018 genom att:  
Bibehålla det finansiella stödet vi ligger på idag samt verka för ett långsiktigt och 
hållbart samarbete med våra partners. 

 Fortsätta ha gott samarbete med föreningslivet vad gäller att hitta meningsfulla 
praktikuppgifter.   

Verka för att ha goda arbetsförhållanden där de anställda känner sig delaktiga i 
projektet. 

 Se på möjligheten att utveckla lägerdelen med möjlighet till övernattning inomhus.  
 Knyta ungdomarna mer till den kulturella verksamhet som är på väg att startas i 

huset. 

 

Allgenerationsprojekt 
Majornas Samverkansförening har alltid haft som mål att arbeta mer över staden samt 
generationsöverskridande. Under 2018 kommer vi undersöka nya former för att skapa 
verksamhet där ungdomar och äldre kan mötas både inom och över stadsdelsgränserna 
genom kulturen.  
 
Målet är att skapa någon form av testverksamhet under året som vi kan bygga vidare på 
inför framtiden.  
 
Under 2018 kommer MSF arbeta mer aktivt med generationsöverskridande aktiviteter i 
form av kulturarrangemang på Aktivitetshuset. Under våren arrangerar vi tre tillfällen, 
(mars, april och maj) och till hösten planeras lika många. Tanken är att blanda akter från 
olika åldrar, genrer och utryck.  
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Aktivitetsläger 
2018 vill Majornas Samverkansförening fortsätta satsa på aktivitetsläger där barn och 
ungdomar får chansen att pröva olika aktiviteter och samtidigt jobba med 
självförtroendet till att hitta vilja och kraft till en aktiv fritid. Syftet med lägren är att öka 
deltagarnas känsla av delaktighet i sin egen hälsa, där hälsa ses som ett vitt begrepp som 
innefattar både fysiska och psykiska aspekter.  
 
Målet 2018 är att anordna minst två lägerveckor under sommaren med vuxna och 
ungdomsledare. Tanken i år är att ha något mindre grupper, fler anställda samt en mer 
ändamålsenlig lokal än föregående år.   

 
Mosaikfabriken 
Mosaikfabriken är en generationsöverskirande kultur- och integrationssatsning som 
NBV driver sedan 2013. Projektet går ut på att med hjälp av skapande konst få 
ungdomar engagerade i sin närmiljö.  
 
Målet är att möjliggöra mötesplats för Mosaikfabriken I Majorna-Linne och samordna 
med lokala fastighetsägare och förvaltare. mer välbesökt och ännu bättre förankrad i 
huset och stadsdelen.  
 
Folkkök 
Sedan  2015 har MSF drivit folkkök tillsammans med Hyresgästföreningens i huset.  
 
Målet under 2018 är att  fortsätta arbetet mot ett Folkkök som står på helt egna ben, 
med en etablerad och trygg volontärverksamhet som bygger på glädje och engagemang. 
MSFs roll bör i förlängningen vara mer av den goda värden än en drivande projektägare. 
 
Leksaksbibliotek 
Leksaksbiblioteket är ett föräldrainitiativ som startar igång under januari 2018, i 
Fixotekets lokaler i Majorna. Projektet är finansierat av Allmänna Arvsfonden. Syftet 
med projektet är att skapa en plattform och mötesplats i stadsdelen Majorna-Linné som 
möjliggör en mer giftfri, jämställd och jämlik lekmiljö – som minskar avfallsberget och 
bidrar till en mer ekologisk och socialt hållbar framtid för dagens och morgondagens 
barn. Syftet är också att utveckla metoder och ta fram verktyg för att starta upp och 
driva leksaksbibliotek som gör att leksaksbiblioteksverksamhet kan spridas till andra 
stadsdelar inom Göteborg samt till andra kommuner i Sverige.  
 
Majornadagen goes Sommarens Sista Dagar 
Majornadagen kommer under 2018 bli en del av Sommarens Sista Dagar. Syftet är att 
kombinera det bästa av två världar, föreningsverksamheten från Majornadagen och 
kulturverkarrangemangen från Sommarens Sista Dagar. Målet är att arrangera två dagar 
(i slutet av augusti, början av september) där vi fyller stadsdelen med mindre scener, 
generationsöverskridande verksamhet och föreningsrepresentation. Förhoppningen är 
att de två olika arrangemangen ska ge kraft åt varandra. Ytterligare ett mål är att skapa 
ett större fokus kring hållbarhet och ekologi, samt att få aktörerna att interagera 
tillsammans och lära känna varandra. Några exempel på detta är användandet av 
majorer och att integrera cykelarrangemanget Vintagerundan i Sommarens Sista Dagar. 
 
Möjliggörande av ny verksamhet 
Under åren har det visat sig vara svårt att initiera ny verksamhet. Såväl den som drivs av 
MSF självt, som extern verksamhet. I år kommer vi att avsätta tid och ekonomi för att 
kunna utveckla viss verksamhet som vi själva ser som önskvärd. Det känns viktigt att 
vår samordnare snabbt kan fånga upp idéer och hjälpa till med projektbeskrivningar 
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och ansökan av medel.  
 
Föreningsverksamhet i huset 
En viktig roll för MSF är att öppna upp dörrarna för föreningar i Majorna-Linne som 
saknar egna lokaler för att bedriva sin verksamhet. Under hösten 2017 slutade MSF att 
hyra ut lokalen för privat bruk, kalas etc. till förmån för föreningsverksamhet då vi 
uppfattat att behovet är stort. Exempel på föreningar med återkommande verksamhet i 
huset: Alas, Koreanska Föreningen, Enastående Föräldrar, Junis, Tango, Majornas 
Schack, m.fl.  
Vi noterar att fler knackar på dörren och under 2018 förväntar vi oss fler samarbeten.   

 
5. Prioriterade områden 2018  
 
För att MSF ska bli ännu mer levande krävs tydliga mål som också syns utåt gentemot 
våra medlemmar och medlemsföreningar. 
 

5.1 Verksamheter 
Prioriterade verksamheter under 2018 är: Folkkök, Sommarverksamheterna – 
Sommarpraktik, Aktivitetsläger och Allgenerationsverksamhet.  
 

5.2 Skapa ekonomisk långsiktighet  
Prioriterade ekonomiska förehavanden under 2018 är att se hur vi kan utveckla och 
förändra IOP avtalet så att detta följer gängse löne- och hyreskostnader för föreningen. 

 

5.3 Fortsätta arbetet med utveckling av styrelsearbetet och 
arbetsgivaransvaret 
Under 2018 skall styrelsen fortsätta det påbörjade arbetet kring strukturen runt 
anställda, projekt och styrelsearbete. Detta betyder att vi går igenom avtal, rutiner, 
allmänna villkor, förmåner och rutiner kring anställda liksom avtal med våra 
medlemsföreningar. 

 
5.4 Kommunikation 
Att tydligt kommunicera till både nuvarande medlemsföreningar och föreningslivet i 
Majorna-Linné vilka möjligheter som finns hos oss. På så vis breddar vi våra vyer och 
kan få till mer verksamhet i vår stadsdel. 
 

  


