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Textversion av filmen om idrotts- och 
föreningsförvaltningens uppdrag 

Inledande förklaring 
Det här en textversion av filmen om idrotts- och föreningsförvaltningens uppdrag. Den är 

tänkt att fungera som ett komplement till dig som inte är seende. Den innehåller dels de 

texter som speakerrösten i filmen säger och som finns som undertext, dels en förkalring 

av de filmklipp som finns till varje sekvens i filmen. 

Vår bedömning är dock att bilderna inte behövs för att förstå filmens innehåll. 

Sekvens 1 

Speakerröst 

Vad kul att du är nyfiken på idrotts- och föreningsförvaltningen! Som en av Göteborgs 

Stads fackförvaltningar är vår uppgift att förverkliga de mål som politikerna i 

kommunfullmäktige och idrotts- och föreningsnämnden beslutat om. 

”Nämnden ska, i huvudsak för stadens invånare, genom sin verksamhet skapa goda 

förutsättningar för att: kunna idrotta, ha en aktiv fritid, främja folkhälsa.” 

Så beskrivs idrotts- och föreningsnämndens ändamål i nämndens reglemente. 

I bild 

Drönarbilder över idrotts- och föreningsförvaltningens kontor i Kvibergs Park, i Östra 

Göteborg. 

Sekvens 2 

Speakerröst 

Det låter lite krångligt, men vår vision är att göra Göteborg friskare. Allt vi gör, gör vi för 

att ge alla göteborgare förutsättningar för en innehållsrik och aktiv fritid, god hälsa och 

hög livskvalitet. 

I bild 

• Personer i träningskläder står i ett gym och svänger med armarna. 

• En medarbetare i blå tröja står bakom en receptionsdisk och pratar med en kund 

som har ryggen mot kameran. 

• En person joggar på en skogsväg. Endast benen syns. 

Sekvens 3 

Speakerröst 

Tillsammans är vi över 400 medarbetare som varje dag gör vårt bästa för att vi ska nå 

visionen. Vi är idrottsarbetare som får stadens idrottsanläggningar att rulla och möter 

besökarna på plats. 
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I bild 

• En man i svarta arbetskläder går över en gräsmatta med en maskin som färgar 

vita linjer på gräset. 

• En svartklädd person kör en ismaskin på isen i en ishall. 

 

Sekvens 4 

Speakerröst 

Badvärdar - som gör besöket i simhallen tryggt och säkert. 

I bild 

• En man med en tröja med texten Personal på ryggen står vid kanten av en 

simbassäng. 

• En annan man med en tröja med texten Personal på ryggen sitter i ett rum som 

har utblick över simhallen. Han pratar i en komradio. 

Sekvens 5 

Speakerröst 

Drifttekniker - som ser till att anläggningarna funkar som de ska, med allt från ventilation 

till reningssystem i simhallarna. 

I bild 

• Någon trycker in knapparna på ett dörrlarm. Endast händerna syns. 

Sekvens 6 

Speakerröst 

Konsulenter - som ger råd och stöd till Göteborgs föreningar och handlägger bidrag och 

många, många fler. 

I bild 

En kvinna sitter med en bärbar dator framför sig och pratar mot en person som sitter med 

ryggen till kameran. 

Sekvens 7 

Speakerröst 

Idrotts- och föreningsförvaltningen ansvarar för de flesta av stadens lokaler för idrott, 

motion och bad. Vi både driver, bygger och hyr ut anläggningar. Vi ger helt enkelt 

göteborgaren plats att röra på sig. I hela staden, varje dag. 

I bild 

• En grå husfasad som det sitter en skylt med texten Rambergsrinken på. 

• En glasfasad på vilken det står skrivet Angered Arena med vita bokstäver. 

• Genom springorna av ett metallstaket syns en byggarbetsplats med byggbaracker. 

• En grå husfasad som har en skylt där det står Marconihallen på. 

• Ett utegym. En person tränar vid ett redskap. En person cyklar förbi utegymmet. 
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Sekvens 8 

Speakerröst 

Simhallar. För familjen, kommande elitsimmaren och simskoleeleven. 

I bild 

• Två personer i röda tröjor med texten Personal står vid kanten till en simbassäng. 

• En ung kille kastar ut en livboj i simbassängen. 

• Två barn med simdynor simmar. Filmat under vattnet. 

Sekvens 9 

Speakerröst 

Gym och motionscentrum. För rehabaren, den träningsovana och tonåringen. 

I bild 

• Flera person sitter vid maskiner i ett gym och tränar. I förgrunden rör sig någons 

ben upp och ned. 

• Flera unga personer står utspridda i ett rum med många speglar och leker någon 

form av jage. 

Sekvens 10 

Speakerröst 

Isytor. För hockeylaget, kompisgänget och han som precis lärt sig snöra skridskorna. 

I bild 

• En svartklädd person åker skridskor i en ishall. Hen åker i hög hastighet mot 

kameran och gör en hastig inbromsning precis framför. 

• Flera personer åker skridskor på en isbana inomhus. Några barn skjuter ett åkstöd 

framför sig. 

Sekvens 11 

Speakerröst 

Sporthallar. För skoleleven, hon som lever för basketen och rollerdiscodansaren. 

I bild 

• En sporthall med handbollsmål och läktare. 

• En hand studsar en basketboll utomhus på asfalt i kraftigt motljus en sommardag. 

• I ett mörklagt rum med discobelysning åker många personer rullskridskor. 

Sekvens 12 

Speakerröst 

Bollplaner. För cricketspelaren, knattelaget och korpenlirarna. 

I bild 

Drönarbild över gräsbelagda bollplaner. 

Personer spelar fotboll utomhus. I förgrunden syns den konstgjorda gräsmattans strån. I 

bakgrunden syns höghus. 
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Sekvens 13 

Speakerröst 

Utegym. För dem som vill träna ute i gymmet som är öppet dygnet runt, året om. 

I bild 

• En hand lyfter en metallstång upp mot en blå himmel. 

• En tjej går armgång i ett utegym. 

Sekvens 14 

Speakerröst 

Att bygga nya och utveckla gamla anläggningar och idrottsområden är också ett av våra 

uppdrag. Lundenhallen - förvaltningens nyaste sporthall blev färdig 2018. De senaste åren 

har vi även byggt två utegym, ett i Dalen nära Slottsskogen och ett vid Ruddalen. 

I bild 

• En byggarbetsplats. 

• En tom bassäng i en nedsläckt simhall. 

• En grå, hög byggnad. Högt upp på vägen sitter en skylt med texten Lundenhallen 

och Göteborgs Stads logotyp. 

• På en gräsmatta står en vit skylt med texten Dalens utegym. I bakgrunden syns ett 

utegym med träredskap. 

Sekvens 15 

Speakerröst 

Ett annat exempel är Slottsskogsvallens idrottsområde som vi rustar upp inför Göteborgs 

400-årsjubileum. Bland annat ska Slottsskogsvallens entrépark få ett rejält ansiktslyft. 

I bild 

• Barn springer på en röd löparbana. 

• En stenbelagd fontän utan vatten. Kring fontänen syns hängbjörkar och 

gräsmatta. 

Sekvens 16 

Speakerröst 

Vi försöker också hitta nya sätt att bygga. För att minska spridning av miljöfarligt 

gummigranulat prövar vi mer miljövänliga material och sätter upp borststationer på 

gamla planer. 

I bild 

• En bollplan med konstgräs. I bakgrunden syns personer klädda i blå och gula 

västar spela fotboll. 

• Fem röda skoborstar i rad på en asfalterad yta framför ett metallstaket. En person 

borstar av sina fotbollskor. 
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Sekvens 17 

Speakerröst 

Att stötta stadens föreningar är ett annat av nämndens uppdrag. Det gör vi med pengar, så 

kallade föreningsbidrag, som används till allt från aktiviteter till att utbilda ledare och 

hyra föreningslokaler. Vi stöttar också genom rådgivning. Det kan handla om hjälp med 

att hitta en föreningslokal, erbjuda utbildningar eller ge stöd i hur ett årsmöte genomförs 

på bästa sätt. 

I bild 

• Ett barn med långt hår och rosa kläder klättrar uppför en klättervägg. 

• Personer spelar fotboll på en plan. I bakgrunden syns gavlarna på gula 

fyrvåningshus. 

• Tre personer sitter kring ett bord i ett rum. En person står upp och pekar på en 

whiteboardtavla. 

• Tre personer skakar hand med varandra. De står i en korridor intill ett litet runt 

bord med tre röda fåtöljer. 

Sekvens 18 

Speakerröst 

Vi prövar även andra sätt att uppmuntra göteborgarna till rörelse och en aktiv fritid. Varje 

år ordnar vi en hälsovecka då göteborgarna gratis kan testa olika typer av aktiviteter på 

våra anläggningar. Förhoppningen är att fler ska våga ta klivet in i gymmet, 

gruppträningssalen eller simhallen och hitta sin träningsform. 

I bild 

Ett litet barn åker sparkcykel på en grå cementyta med gupp. 

En vuxen och ett barn åker inlines på en asfalterad bana inomhus. 

Sekvens 19 

Speakerröst 

Våra utegym är också en bra plats att komma igång med träningen. Gratis och alltid 

öppna. Flera gånger per år har vi personliga tränare på plats som ger tips och inspiration 

till träning. 

I bild 

• Flera person sitter vid maskiner i ett gym och tränar. I förgrunden rör sig någons 

ben upp och ned. 

• En person går upp och ned på en trappavsats av trä i en skogsmiljö. I bakgrunden 

syns andra träningsredskap. 

• Svarta rep rör sig upp och ned i vågliknande rörelser över marken i en skogslik 

miljö. Längst ut i vänsterkant syns att repen hålls av en persons händer. 

Sekvens 20 

Speakerröst 

Genom friskvårdskampanjen Motionera mera sporras göteborgarna att röra på sig. 
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Det spelar ingen roll hur eller vad man gör. Huvudsaken är att man hittar en aktivitet som 

man tycker om. Promenad, paddling eller potatislandsgrävning. All rörelse är bra rörelse, 

tycker vi. 

I bild 

• En kvinna springer längs med en grön inhägnad yta. I bakgrunden syns 

fotbollsmål. 

• Vita skridskor gör cirklar över en isyta. 

• Någon promenerar med gåstavar på en asfalterad väg. Endast fötterna syns. 

• En spade lyfter upp jord ur ett grönsaksland. I bakgrunden syns fler pallkragar. 

• En person går upp för en trappa av metall. I förgrunden syns lila/rosa blommor. 

Sekvens 21 
Vit text på grå bakgrund. Speakerrösten säger samma sak som texten: 

Läs mer om vårt arbete med att göra Göteborg friskare på goteborg.se/ioff 

Sekvens 22 
Göteborgs Stads logotyp med texten Göteborgs Stad under. 
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