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Yttrande angående yrkande angående 
införandet av en föreningslivsstrategisk 
dialog i Göteborgs stad 

Yttrandet  
Miljöpartiet och Vänsterpartiet föreslår att stadsledningskontoret ska ta fram förslag på 
”föreningslivsstrategisk dialog” för att ha en strukturerad dialog med stadens föreningar. 
Det är en god intention, men Socialdemokraterna anser att det inte är en väl genomtänkt 
idé av framför allt två skäl.  

För det första så är det partipolitikens uppdrag att ha dialog med medborgarna och 
civilsamhället. Det ska inte överlämnas till den kommunala förvaltningen. Det är 
politiken som är ansvariga gentemot medborgare och väljare. Vilka förslag som ska tas 
vidare, prioriteras och bli verklighet är politikens uppgift. Vi har i vårt parti haft dialoger 
med föreningar i olika former och kommer fortsätta att ha detta.  

För det andra så är det svårt att se vad den stora floran av föreningar i Göteborg har 
gemensamt att en stor dialog skulle upplevas som fruktsam för alla parter. Olika 
föreningar har olika behov och förutsättningar. En idrottsförening har oftast andra 
problem än en förening som främst jobbar med sociala frågor och så vidare. Att klumpa 
ihop föreningar är att förminska deras problem och behov.   

Vi har förståelse för intentionen för struktur och förmåga till att ta ett samlat grepp. Men i 
detta fall så är det varken görbart eller önskvärt. Av dessa anledningar yrkar vi avslag på 
yrkandet om föreningslivsstrategisk dialog. 

 

 

 

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yttrande  
 
2021-05-19 
 

Socialdemokraterna 
  
2.2.10 



 

Göteborgs Stad kommunstyrelsen 1 (1) 
  

   

Yrkande angående införandet av en 
föreningslivsstrategisk dialog i Göteborgs 
stad 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Uppdra åt Stadsledningskontoret att återkomma med förslag på hur en 
föreningslivsstrategisk dialog kan se ut.  

Yrkandet 
 
Göteborg är en stad med ett myllrande föreningsliv. Allt från idrottsföreningar till 
kulturföreningar och pensionärsförening samt en mängd andra typer där utöver! 
Föreningslivet bidrar till ett starkt värde i människors liv utifrån en lång rad aspekter.  

För kommunens del är ett vitalt föreningsliv viktigt ur ett stort antal perspektiv. Ur ett 
demokratiskt perspektiv, eftersom människor som är aktiva i föreningar får en högre 
samhällstillit. Den idrott som utövas inom delar av föreningslivet bidrar till en förbättrad 
folkhälsa och ett starkt föreningsliv har visat sig vara en effektiv motkraft mot kriminella 
och destruktiva element. 

Vidare är det föreningslivet som står värd när flera av världens största idrottsevenemang 
arrangeras i staden. Därför blir föreningslivet också en viktig aktör i det som kallas 
destination Göteborg. Det är föreningslivet som arrangerar elitidrottsmatcher som normalt 
sett drar tiotusentals besökare till våra arenor med stora positiva effekter för 
besöksnäringen. Kommunen är beroende av ett välfungerande föreningsliv. 

Idag saknar dock kommunen en strukturerad dialog med de olika delarna av 
föreningslivet. Olika föreningar har kontaktat politiker i olika frågor för att lösa olika 
enskilda bekymmer. Ofta blir samtalen bra men fragmentariska och ofta i form av 
efterfrågade brandkårsutryckningar. Vi rödgrönrosa ser hellre att kommunledningen för 
en dialog i ett tidigare skede och löpande för en strategisk dialog med föreningslivet för 
att skapa en samsyn kring de problem och utmaningar som föreningslivet står inför i 
Göteborgssamhället. 
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