
 

Göteborgs Stad kommunstyrelsen 1 (1) 
  

   

Yttrande angående – Redovisning av uppdrag 
att utreda hur det interreligiösa arbetet skulle 
kunna fortsätta utanför Göteborgs 
interreligiösa center 

Yttrandet 
Vi rödgrönrosa anser att det är viktigt att värna om det interreligiösa arbetet och det finns 
en uppenbar risk för att frågorna hamnar mellan stolarna när stödet nu ska integreras i 
befintliga strukturer. Det interreligiösa arbetet är viktigt av flera anledningar och det är 
angeläget att det fortsatta arbetet tar hänsyn till alla deltagande parters intressen så att det 
blir meningsfullt att delta även för trossamfunden.   

Interreligiösa rådet i Angered har en starkt lokal koppling och har byggts upp under flera 
år. Genom en antagen plattform slås det fast att rådet bygger på respekt och dialog för att 
skapa ömsesidig förståelse, lärande och fördjupning. Genom att bygga förtroende och 
relationer anser rådet att det kan utgöra en positiv kraft och resurs för samhället. Den 
kommande utvärderingen av det arbetet blir ett viktigt underlag för stadens fortsatta 
interreligiösa arbete.  
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Yttrande angående – Redovisning av uppdrag 
att utreda hur det interreligiösa arbetet skulle 
kunna fortsätta utanför Göteborgs 
interreligiösa center 

 
Stadsledningskontoret föreslår i sin redovisning att det interreligiösa arbetet ska 
integreras i andra pågående uppdrag som staden har. Beslutssatsen preciserar inte 
närmare kring detaljerna. Något som kan vara bra för att möjliggöra situationsanpassad 
samverkan och dialog efter de behov som identifieras i varje enskilt uppdrag där det 
interreligiösa arbetet bedöms behövas.  

Ett par saker behöver dock förtydligas i stadens fortsatta interreligiösa arbete. 

Det första gäller kopplingen mellan interreligiöst arbete och stadens arbete mot 
våldsbejakande extremism. Detta perspektiv saknas i redovisningen. Redovisningen lutar 
sig mot en forskningsrapport som beskriver det interreligiösa arbetet i Borlänge. Ändå 
saknas informationen i redovisningen, som är mycket tydlig i själva forskningrapporten, 
att det interreligiösa rådet i Borlänge inrättades som en strategisk åtgärd inom ramen för 
kommunens plan att värna demokratin mot våldsbejakande miljöer. Forskarna beskriver 
hur insatsen med religiösa råd i svenska kommuner ofta utgör en del av en större 
handlingsplan för demokrati och mot våldsbejakande extremism: ”Arbetet sker således 
mot en fond av allvar med sikte att bekämpa konflikter och söka vägar mot social 
hållbarhet.”   

Denna utgångspunkt är också tydlig i uppföljningen av Göteborgs Stads plan mot 
våldsbejakande extremism från 2018. Där lyfts det interreligiösa rådet upp som en viktig 
kontaktyta för stadens samordnare mot våldsbejakande extremism.  

En viktig uppgift för stadens interreligiösa arbete bör vara att motverka våldsbejakande 
extremism. Det finns sannolikt goda förutsättningar för staden att göra detta även utanför 
det interreligiösa centret. Då bör också motverkandet av våldsbejakande extremism bilda 
en utgångspunkt för inriktningen på stadens fortsatta interreligiösa arbete. 

Ett andra inspel gäller frågan om representation som stadsledningskontoret själva är inne 
på i redovisningen. Det finns en uppenbar risk i det interreligiösa arbetet att politiken 
förstärker uppfattningen om religiösa gruppers enhetlighet. Borlänge-rapporten 
understryker som en av rekommendationerna vikten av att vara medveten om religiösa 
gruppers pågående föränderlighet och att inte överskatta religiösa gruppers enhet och 
sammanhållning. Staden löper en stor risk att underlätta för självutnämnda företrädare att 
göra sig till talesmän på andras bekostnad. Stadsledningskontoret skriver att 
trossamfunden möter och når ut till många människor i alla delar av Göteborg. Det bör 
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betonas att majoriteten av religiösa i Sverige inte aktivt deltar i organiserad 
religionsutövning. De flesta bekännande muslimer i Sverige är inte medlemmar i 
trossamfund och besöker inte regelbundet en moské. Detsamma gäller judar i Sverige, de 
flesta deltar inte i organiserad religiös verksamhet. Olika religiösa grupper består av 
individer som sinsemellan kan ha vitt skilda åsikter och uppfattningar. De religiösa 
ledarpersoner som staden väljer att ha interreligiös samverkan med kan bidra med 
värdefulla kontaktytor för dialog och information. De kan dock inte betraktas eller 
användas som företrädare för gruppens åsikter eller intressen. Värdet av samverkan bör 
därför bedömas utifrån vilka individer eller grupper som dessa personer de facto har 
kontakt med och som staden har ett intresse av att nå, istället för en önskan att nå 
exempelvis ”muslimer” i allmänhet.  
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Yrkande angående – Redovisning av uppdrag att utreda hur det 
interreligiösa arbetet skulle kunna fortsätta utanför Göteborgs 
interreligiösa center. 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att snarast avsluta all finansiering av det 
Interreligiösa arbetet i Göteborg. 

 
Yrkandet 
Målet för Göteborg Interreligiösa Center var att vara en mötesplats för olika 
religiösa ledare, att arbeta för ökad förståelse och acceptans mellan olika 
religioner och som en kontaktpunkt ut mot samhället i stort.  

Sverigedemokraterna är inte emot att olika religiösa samfund kommunicerar och 
samarbetar med varandra. Det är dock varken en kommuns ansvar eller 
skattebetalarnas skyldighet att finansiera ett sådant samarbete. SD yrkar därför 
på att Göteborg snarast avvecklar stödet till det interreligiösa arbetet. 
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Tilläggsyrkande angående – Redovisning av uppdrag att utreda hur 
det interreligiösa arbetet skulle kunna fortsätta utanför Göteborgs 
interreligiösa center. 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att säkerställa att ingen finansiering sker 
av/når till Ibn Rushd via interreligiöst arbete i Göteborg. 

 
Yrkandet 
Målet för Göteborg Interreligiösa Centra var att vara en mötesplats för olika 
religiösa ledare, att arbeta för ökad förståelse och acceptans mellan olika 
religioner och som en kontaktpunkt ut mot samhället i stort. Verksamhetsledaren 
för Göteborgs kommuns interreligiösa centra var under en period parallellt även 
ordförande för Ibn Rushd Sverige. 

Sverigedemokraterna har länge påtalat det uppenbart felaktiga i att ge bidrag, 
direkt eller indirekt, till verksamheter som på något sätt har kopplingar till Ibn 
Rushd. För bara några dagar sedan gick den erkände terrorforskaren Magnus 
Ranstorp ut i en debattartikel i Expressen tillsammans med Peder Hyllengren, 
analytiker vid Försvarshögskolan samt Aje Carlbom, biträdande professor vid 
Malmö Universitet, där de redogjorde för systematiskt bidragsfusk i 
mångmiljonklassen och hur Ibn Rushd har ett nära samarbete med muslimska 
brödraskapet. De tog även upp hur svenska Ibn Rushd och deras 
medlemsorganisationer bjudit in: antisemitiska hatpredikanter, talare som 
förespråkar dödsstraff för den som lämnar islam, förespråkare för parallella 
juridiska regelverk, tveksam demokratisyn samt dålig kvinnosyn och sämre 
arvsrätt för kvinnor. 

Göteborgs stad har precis nyligen röstat om och beslutat att stoppa 
föreningsbidrag till Ibn Rushd. Att då samtidigt fortsätta finansiera religiöst arbete 
i staden där Ibn Rushd är en av de mest framträdande aktörerna rimmar väldigt 
väldigt dåligt. 

Sverigedemokraterna yrkar därför på att Göteborg snarast avvecklar allt stöd till 
Ibn Rushd via det interreligiösa arbetet. 

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Tilläggsyrkande 
2020-09-10 
 

 
  
 
 
Ärende nr: KS 2020-09-16, 2.2.3, Dnr: 1442/19 
 



 

Göteborgs Stad kommunstyrelsen 1 (1) 

  

   

Yrkande angående redovisning av uppdrag att 
utreda hur det interreligiösa arbetet skulle 
kunna fortsätta utanför Göteborgs 
interreligiösa center 

 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Avslå tjänsteutlåtandets beslutssats 1. 

2. Kommunstyrelsens uppdrag 2019-12-11 x 923 till stadsledningskontoret, att i 

samverkan med kulturförvaltningen utreda hur det interreligiösa arbetet skulle kunna 

fortsätta utanför Göteborgsinterreligiösa center, förklaras fullgjort. 

 

Yrkandet 
 

Det framkommer inte tillräckligt tydligt vad tjänsteutlåtandets förslag för fortsatt 

interreligiöst arbete i stadens regi i praktiken innebär, eller kan komma att innebära.  

Underlaget lyfter inte resonemang kring de problemställningarna som också finns 

gällande interreligiöst arbete. Göteborgs interreligiösa center stänges på grund av 

konflikter och för att verksamheten av en rad orsaker inte fungerade.  

Det är viktigt att påpeka att det i staden pågår interreligiös samverkan mellan en rad 

församlingar och trossamfund samt mellan trosinriktningar och religioner. Det är förstås 

positivt, och talar också för att staden inte behöver vara en aktiv part i sådan samverkan.  

Vidare behöver det sekulära närvaron stärkas på alla plan. Det sekulära samhället är en 

absolut förutsättning för vår religionsfrihet och för allas vår samexistens.  
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Redovisning av uppdrag att utreda hur det 
interreligiösa arbetet skulle kunna fortsätta 
utanför Göteborgs interreligiösa center 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Inriktningen på den fortsatta hanteringen gällande hur Göteborgs Stad kan stötta 
interreligiöst arbete i Göteborg, integreras i andra pågående uppdrag som staden har.  

2. Kommunstyrelsens uppdrag 2019-12-11 § 923 till stadsledningskontoret, att i 
samverkan med kulturförvaltningen utreda hur det interreligiösa arbetet skulle kunna 
fortsätta utanför Göteborgs interreligiösa center, förklaras fullgjort. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-11 § 923 att ge stadsledningskontoret i uppdrag att i 
samverkan med kulturförvaltningen utreda hur det interreligiösa arbetet skulle kunna 
fortsätta utanför Göteborgs interreligiösa center. Uppdraget gavs i samband med 
redovisning av utvärderingen av förutsättningarna för Göteborgs interreligiösa center att 
bedriva sin verksamhet samt Göteborgs Stads stöd till centret (dnr 0619/19). Detta ärende 
beskriver inriktningen på den fortsatta hanteringen gällande hur Göteborgs Stad kan stötta 
interreligiöst arbete i Göteborg. 

Trossamfunden är en viktig resurs för flera kommunala frågor och kontaktvägar mellan 
staden och Göteborgs trossamfund behöver inarbetas och säkras vid förändring av 
Göteborgs Stads nämndorganisation (KF 2020-05-14 § 5). Stadsledningskontoret har sett 
över befintliga samverkansformer, pågående arbeten och stöd i staden relaterat till 
uppdraget. Dialog har förts med samfund och församlingar i Göteborg, andra kommuner 
samt tjänstepersoner i staden och regionen. Stor vikt har lagts vid att, om möjligt, 
integrera uppdraget i andra pågående uppdrag som staden har. 

De uppdrag som stadsledningskontoret ser som bärande för den fortsatta hanteringen är 
utveckling av lokal- och digital demokrati, fullmäktiges roll i demokratiarbetet och en 
gemensam geografisk indelning inom Göteborgs Stad (KF 2020-02-20 § 8) samt 
utveckling av samverkan mellan Göteborgs Stad och civilsamhällets organisationer inom 
ramen för överenskommelsen (KS 2020-02-05 § 89). I framtagandet av ett nytt 
trygghetsfrämjande och brottsförebyggande program (KS 2019-12-11 § 936) kan 
trossamfunden vara en dialogpart.  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2020-08-12 
Diarienummer: 1442/19 
 

Handläggare 
Johanna Franzén, Ida Rosell 
Telefon: 031-368 02 34, 031-368 03 30 
E-post: johanna.franzen@stadshuset.goteborg.se, 
ida.rosell@stadshuset.goteborg.se 

mailto:johanna.franzen@stadshuset.goteborg.se
mailto:ida.rosell@stadshuset.goteborg.se
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Likaså till Göteborgs trygghetsråd (KS 2020-04-15 § 330). Ekonomiskt stöd till 
interreligiösa initiativ bedöms fortsatt hanteras inom ramen för föreningsbidrag till 
civilsamhället och Levande Historia i Göteborg. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Stadsledningskontoret bedömer att det i relation till ärendets inriktningsbeslut inte 
förväntas uppstå några direkta kostnader. Den ekonomiska dimensionen omhändertas 
fortsatt i de uppdrag och inriktningar där frågan hanteras framöver. Det inbegriper att 
Angereds interreligiösa råds fortsatta existens och utveckling hänförs till utsedd ansvarig 
nämnds budgetberedning 2021. Rådet finansieras idag genom befintliga medel inom 
stadsdelsnämnden Angereds budget. Skolprojektet Under samma himmel har enligt beslut 
i kommunstyrelsen 2018-06-20 § 597 ekonomiskt stöd från Göteborg Stad på 600 tkr 
årligen genom Levande historias budget. Övrigt stöd till interreligiösa initiativ hanteras 
inom ram för de bidragsgivande nämndernas/styrelsernas ordinarie budget och i enlighet 
med angivna riktlinjer och kriterier för att säkerställa en rättssäker och transparent 
hantering samt god styrning och kontroll. 

Stadsledningskontoret framhåller i likhet med ärendet om lokal- och digital demokrati 
(KF 2020-02-20 § 8) att ekonomiska konsekvenser för arbetets fortsatta inriktning hänger 
samman med vilken ambitionsnivå som läggs för arbetet med att utveckla den lokala 
demokratin. Ett lokalsamhälle där fler medborgare, här genom trossamfunden, ges 
möjlighet att vara delaktiga och bidra till ett mer sammanhållet Göteborg bedöms ge 
förutsättningar för både ett mer ekonomiskt och socialt hållbart samhälle. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Hållbarhetsfrågor utifrån den ekologiska dimensionen är ett område där det interreligiösa 
arbetet och samarbetet har potential att utvecklas. Trossamfunden kan ses som 
samarbetsparter i arbetet med minskad klimat- och miljöpåverkan. I dagens 
mångkulturella samhälle fyller olika trossamfund en viktig roll i händelse av kris eller 
katastrof. Detta inbegriper klimatkrisen och den existentiella oro det kan föra med sig i 
människors vardag. Något som ofta lyfts i sammanhanget av trossamfunden är 
barnperspektivet och hur dagens vuxna måste säkerställa att livsförutsättningarna för barn 
och barnbarn inte försämras. 

Bedömning ur social dimension 
Trossamfunden möter och når många människor i alla delar av Göteborg och är 
betydelsefulla aktörer i såväl vardagsnära frågor som större samhällsfrågor. 
Trossamfunden är en del av civilsamhällets organisationer och civilsamhällets deltagande 
i arbetet för en hållbar utveckling är centralt. Genom att staden samverkar med 
trossamfunden kan fler invånare bli hörda, både röststarka och mindre dominerande 
grupper som kanske inte har så stor kontakt med den kommunala förvaltningen. Här blir 
interreligiöst arbete ett sätt att öka dialogen mellan grupper och med det offentliga för att 
få en fördjupad förståelse för rättigheter och livsåskådningar samt för olika gruppers 
specifika behov och önskemål. Därigenom kan också fördomar och rädsla minska och 
gemenskap och tillit byggas. Utifrån socialt hänseende antas effekterna av interreligiöst 
arbete vara positiva. 
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Utgångspunkten för samverkan är mänskliga rättigheter och demokratiska principer vilket 
innebär ett arbete präglat av mångfald, människors lika värde, religionsfrihet, icke-
diskriminering, medmänsklighet, ansvarstagande samt möjlighet till påverkan. Flera av 
dessa är principer som finns med som utgångspunkt i den överenskommelse som 
Göteborgs Stad har med civilsamhällets organisationer, som gäller till utgången av 2020 
inför att en ny överenskommelse utformas (KS 2020-02-05 § 89). 

En samverkan mellan kommun och civilsamhällets organisationer, i detta sammanhang 
röstbärande organisationer, är nödvändig för att utveckla vårt samhälle och ta oss an 
sociala, ekologiska och ekonomiska utmaningar tillsammans. 

 

Bilaga 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2019-12-11 § 923 samt yrkande S, M, V, L, MP, C, 
särskilt yttrande KD, tilläggsyrkande SD, yttrande D  
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Ärendet 
Stadsledningskontoret fick 2019-12-11 § 923 i uppdrag att i samverkan med 
kulturförvaltningen utreda hur det interreligiösa arbetet skulle kunna fortsätta utanför 
Göteborgs interreligiösa center. I ärendet ges en inriktning på hur Göteborgs Stad kan 
stötta interreligiöst arbete i Göteborg. Den fortsatta hanteringen av uppdraget föreslås 
integreras i andra pågående uppdrag som staden har. 

Beskrivning av ärendet 
I kommunstyrelsen 2019-05-08 § 328 fick stadsledningskontoret i uppdrag att i 
samverkan med kulturförvaltningen återkomma med en utvärdering av förutsättningarna 
för Göteborgs interreligiösa center att bedriva sin verksamhet samt Göteborgs Stads stöd 
till centret. Uppdraget redovisades till kommunstyrelsen den 2019-12-11 § 923 (dnr 
0619/19). I enlighet med yrkande från S, M, V, L, MP, C och KD fick 
stadsledningskontoret i uppdrag att i samverkan med kulturförvaltningen utreda hur det 
interreligiösa arbetet skulle kunna fortsätta utanför Göteborgs interreligiösa center. 
Utredningen skulle innehålla förslag på hur Göteborgs stad kan stötta ett sådant arbete, 
beskriva utformning av uppföljning och utvärdering från stadens sida samt innefatta 
ekonomiska konsekvenser. I yrkandet förordades ett upplägg som minskar risken att 
arbetet blir en verksamhet vid sidan av. Likaså att en stor andel av resurserna går till 
personalkostnader och lokalhyra. Behovet av en nystart för att det interreligiösa arbetet i 
staden ska kunna fortsätta omnämndes. Syftet som angavs var att öka toleransen, 
förståelsen och den sociala sammanhållningen både inom samfunden och i övriga 
samhället. Kommunstyrelsen framförde att förslaget bör grunda sig på en dialog med 
samfund och församlingar i staden. 

För att besvara frågorna i uppdraget har stadsledningskontoret genomfört intervjuer med 
företrädare för olika samfund som anses vara representativt för Göteborgs religiösa karta. 
Flera av de intervjuade har eller har haft en roll kopplat till Göteborgs interreligiösa råd 
eller Angereds interreligiösa råd. Samtal har förts med tjänstepersoner i andra kommuner, 
verksamhetsledare för interreligiösa forumet Open Skåne, tjänstepersoner inom Västra 
Götalandsregionen och Göteborgs Stad för att ta del av olika erfarenheter och 
organisering för frågorna. Totalt rör det sig om cirka 30 intervjuer och samtal. 
Stadsledningskontoret och kulturförvaltningen har haft regelbundna avstämningar. 
Avstämningar har också gjorts med Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) utifrån 
deras uppdrag att stötta kommuner i interreligiöst arbete. Även relevanta rapporter, 
kunskapsöversikter och handlingar har gåtts igenom och ligger till grund för 
bedömningen. 

Utgångspunkten har varit att arbetet inte ska ske vid sidan av. Stor vikt har lagts vid att, 
om möjligt, integrera uppdraget i andra pågående uppdrag som staden har. 
Förutsättningar och grundprinciper för interreligiöst arbete har ringats in utifrån 
forskning, rapporter och avstämningar med SST. Befintliga samverkansformer, pågående 
arbeten och stöd i staden relaterat till uppdraget har setts över. Detta har gjorts för att 
skapa en bild över vad som redan görs. Stadsledningskontoret har lyssnat in de religiösa 
företrädarnas perspektiv på uppdraget och sammanställt exempel från civilsamhället och 
hur andra kommuner arbetar inom området. 
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Bakgrund  
I utvärderingen av förutsättningarna för Göteborgs interreligiösa center att bedriva sin 
verksamhet samt Göteborgs Stads stöd till centret (dnr 0619/19) dras slutsatsen att det 
saknas förutsättningar för centret att fortsatt bedriva sin verksamhet på ett sätt som 
uppfyller stadens ursprungliga syften. I kommunstyrelsens beslut 2019-12-11 § 923 
rekommenderas därför kulturnämnden att avveckla stödet på 1 mkr per år till Göteborgs 
interreligiösa center under år 2020. Stödet om 1 mkr per år till centret kom under  
2012–2014 från statliga schablonmedlen för flyktingmottagande men har sedan 2015 
finansierats av kommunbidrag som en permanent ramökning i kulturnämndens budget. 
Kulturnämnden beslutade 2020-02-24 § 46 att avveckla det riktade stödet till Göteborgs 
interreligiösa center från och med 2020, i enlighet med kommunstyrelsens beslut. Under 
våren 2020 har Göteborgs interreligiösa centers befintliga verksamhet avvecklats.  

I utvärderingen konstaterar stadsledningskontoret att om staden vill fortsätta att ge stöd 
till ett interreligiöst arbete är det viktigt att se över hur styrning och uppföljning av ett 
sådant stöd ska gå till, för att kunna säkerställa att medel används på önskat sätt. Likaså 
att tydligare utforma styrning och uppföljning i enlighet med stadens riktlinje för 
föreningsbidrag till civilsamhället (KF 2019-09-12 § 33) samt beakta de 
framgångsfaktorer vid utformning av styrning och stöd till interreligiöst arbete som lyfts 
inom forskning på området och genom SST. 

Förutsättningar och grundprinciper för interreligiöst arbete 
Benämningen interreligiöst arbete används med varierande betydelser och med varierande 
ambitionsnivåer när det kommer till vilken grad, hur mycket eller hur lite, man 
samverkar. Vem som är initiativtagare och huvudaktör varierar också. SST har gett ut en 
handledning för kommuner, regioner och länsstyrelser om att samarbeta med 
trossamfund.1 Där framgår att relationen mellan kommun och trossamfund kan bygga på 
olika modeller beroende på syfte och mål. Kortfattat kan man dela in arbetet i tre nivåer. 
Det kan handla om samexistens, samtal och dialog eller samverkan. Basen utgörs av att 
man känner till varandra, det vill säga att det finns en samexistens. Modellen kan 
användas för att skapa kontaktlistor som kan förmedlas när behov uppstår och vid 
situationer som inte kräver samverkan eller andra insatser. Samtal och dialog tar 
samexistensen ett steg längre. Syftet med samtal och dialog som modell är att utbyta 
information med varandra samt öka kunskapen om och förståelsen för varandra. Det ökar 
möjligheterna för alla parter att existera och fungera bättre tillsammans i ett demokratiskt 
samhälle. Samexistens och dialog är grundförutsättningar för att man ska kunna 
samverka, det vill säga samarbeta med varandra. När man ska samverka bör man vara 
överens om grundläggande mål och syften med arbetet. 

Högskolan i Dalarna har följt det interreligiösa rådet i Borlänge och skrev 2018 en 
forskningsrapport om förväntningar på religion som resurs i lokalsamhället. I rapporten 
Från privatsak till politisk kraft2 framhålls bland annat vilka lärdomar som kan dras 
gällande förutsättningar för ett framgångsrikt arbete i ett interreligiöst råd. Rapporten 
utgår från ett råd som samverkansorgan, men lärdomar går även att applicera på andra 

 
1 Att arbeta med trossamfund i vardag och kris. Handledning till kommuner, landsting och länsstyrelser om 
att samarbeta med trossamfundsråd, Nämnden för statligt stöd till trossamfund, Stockholm 2014. 
2 Från privatsak till politisk kraft? Borlänges interreligiösa råd och förväntningar på religion som resurs i 
lokalsamhället, Tomas Axelsson, Ulf Hansson, Thomas Sedelius, Högskolan Dalarna 2018. 
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samverkansformer. Vissa grundprinciper bör vara på plats i det interreligiösa arbetet. De 
principer som lyfts är: 

• Alla grupper accepterar att de också ingår i en större samhällsgemenskap 
• Det finns respekt för principen att varje individ är fri att tillhöra en viss grupp 

respektive att avstå från att göra det, det vill säga principen om individens 
integritet och autonomi 

• Respekt för principen att alla medlemmar i samhället har lika värde och 
värdighet, det vill säga principen om icke-diskriminering. 

I rapporten formuleras tio sammanfattande rekommendationer. Rekommendationerna 
gäller framförallt för en mer formaliserad och långsiktig samverkan, i form av ett råd, 
men kan också ses som vägledande för arbetet generellt. Först ut är vikten av att förankra 
arbetet i principen om mänskliga rättigheter och fördjupa konsekvenserna av detta vad 
gäller icke-diskriminering av grupper respektive frihet för individen. Andra 
rekommendationer handlar om att ge utrymme för både en kommunal agenda och för 
samfundens intressen. Samtliga parter som ingår i dialogen ska uppleva att de har något 
att tjäna på att aktivt medverka för gemensamma mål. Vikten av att skapa uppslutning 
runt övergripande gemensamma värderingar lyfts, utifrån utgångspunkten att det är ett 
lokalsamhälle präglat av religiös mångfald. Likaså att se över ojämlika förutsättningar 
vad gäller resurser såsom språk, nätverk och ekonomi mellan representanterna från 
samfunden. Att utvärdera styrning, sammansättning och arbetet kontinuerligt och 
transparent betonas. Till sist framhålls vikten av att vara medveten om religiösa gruppers 
pågående föränderlighet och att inte överskatta religiösa gruppers enhet och 
sammanhållning. 

Flera av grundprinciperna och rekommendationerna som framhålls för interreligiöst 
arbete speglas i överenskommelsen om samverkan mellan Göteborgs Stad och 
civilsamhällets organisationer (nuvarande överenskommelse gäller till utgången av 2020) 
och i Göteborgs Stads riktlinje för föreningsbidrag till civilsamhället  
(KF 2019-09-12 § 33). 

Befintliga samverkansformer, pågående arbeten och stöd inom området 
Nedan beskrivs befintliga samverkansformer, pågående arbeten och stöd i Göteborg som 
det interreligiösa arbetet kan relateras till. Olika nätverk, mötesplatser, aktiviteter och 
vardaglig dialog mellan människor av olika tro pågår och utvecklas i Göteborgs 
lokalsamhälle. Det som beskrivs här är ett urval utifrån vad som har framkommit under 
utredningens intervjuer och samtal och gör inte anspråk på att vara heltäckande. De 
exempel från civilsamhället som lyfts syftar till att ge en ögonblicksbild över initiativ 
som verkar för möten över religionsgränserna. När det kommer till Göteborgs Stad är det 
andra uppdrag och pågående arbeten och stödformer med tydlig koppling till detta ärende 
som beskrivs.  

Exempel från civilsamhället 
Göteborgs interreligiösa råd 
Göteborgs interreligiösa råd är ett ideellt initiativ som startade 2007. Rådet utgörs av 
andliga ledare från olika religiösa samfund och föreningar i Göteborg. Syftet är att främja 
dialog och samverkan mellan olika religiösa företrädare för att tillsammans verka för 
respekt och förståelse för religiöst liv och skapa mötesplatser för människor av olika tro. I 
rådet finns en strävan att olika riktningar inom världsreligionerna ska vara representerade.  
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Rådet drev tidigt frågan om att inrätta ett interreligiöst center i Göteborg, vilket man sökte 
finansiering för på olika sätt under ett antal år. Vid bildandet av Göteborgs interreligiösa 
center 2012 och fram till 2020 var rådet dess huvudman. Rådet fungerade som 
arbetsgivare för de anställda i centret under åren 2012–2018. För att rådets ursprungliga 
syfte inte skulle överskuggas av administrativa-, ekonomiska- och arbetsgivarfrågor 
kopplade till centret gjordes en omorganisation 2018 vilket resulterade i en separat 
styrelse för centret, skild från rådets styrelsemedlemmar. Rådet hade därmed inte kvar 
arbetsgivaransvaret för centrets anställda 2018–2020. Under 2018 genomgick också rådet 
en omorganisation för att bland annat bli ett mer representativt organ, där 
medlemsförsamlingarna väljer in sina representanter vid beslutsmöten. Församlingarna 
ska utse två representanter, helst en man och en kvinna. Det är samfunden som 
bestämmer vem som ska representera dem. Rådet träffas för samtal hos varandra i 
församlingarna. Rådet har också samverkat kring olika aktiviteter under åren och var 
bland annat huvudman för skolprojektet Under samma himmel innan det övergick till 
Studieförbundet Sensus 2020. 

Rådet är fortsatt verksamt, även om centret i dess nuvarande form har avvecklats. Dock 
trädde Svenska kyrkan ut som medlemmar ur rådet under 2019. 

Interreligiösa skolprojektet Under samma himmel 
Under samma himmel är ett projekt som har tagit fram en interreligiös och interkulturell 
kurs för högstadieelever med syfte att skapa goda relationer i och utanför skolan. Utifrån 
skolans värdegrund är kursen utformad för att motverka alla former av förtryck och öka 
förståelsen mellan människor och skapa goda samarbeten. Tanken är att inleda ett 
långvarigt samarbete med de skolor där kursen ges, som en integrerad del av skolans 
arbete för ökad förståelse för olikheter och ett bättre klimat på skolorna. Under samma 
himmels huvudman är studieförbundet Sensus. Tidigare huvudman var Göteborgs 
interreligiösa råd. Göteborgs stad ger ekonomiskt stöd till verksamheten inom ramen för 
Levande Historia i Göteborgs budget. 

Abrahams döttrar och Interreligiös kvinnodialog  
De ideella nätverken Abrahams döttrar och Interreligiös kvinnodialog är två interreligiösa 
grupper i Göteborg bestående av kvinnor. Abrahams döttrar bildades 2008 och har 
deltagare från judendomen, kristendomen och islam. Svenska kyrkan är sammankallande 
och de träffas regelbunden på Brämaregårdens församling för samtal över 
religionsgränserna. Den interreligiösa kvinnodialogsgruppen har verkat som en 
studiecirkel inom studieförbundet Bilda under åren 2015–2019 och under studieförbundet 
ABF från och med 2020. Den interreligiösa kvinnodialogsgruppen är sprungen ur ett 
initiativ på Göteborgs Interreligiösa center, där en grupp kvinnor från olika religiösa 
samfund planerade programmet inför Internationella kvinnodagen 2014. Nätverket består 
av cirka 12 kvinnor ur flera olika religiösa traditioner som träffas och samtalar samt utför 
olika aktiviteter som skrivkurser, utställningar, studiebesök med mera. Sammankallande 
är en koordinator för interreligiös kvinnodialog som nu ligger under ABF. Tidigare låg 
koordinatorrollen under Göteborgs interreligiösa center. 

Fryshusets verksamhet ”Tillsammans för Sverige” 
Tillsammans för Sverige i Göteborg, Malmö och Stockholm, är en verksamhet på 
Fryshuset med inriktning på interreligiös vägledning och utbildning bland unga med syfte 
att motverka främlingsfientlighet, rasism och extremism. Genom utbildningar, 
föreläsningar och dialog mellan unga med olika religiösa, kulturella, socioekonomiska 
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bakgrunder är syftet att visa hur religion och tro kan vara en väg till integration och en 
växtkraft för unga i arbetet för fred och förståelse. Kontaktnät och samverkan skapas över 
olika religions- och organisationsgränser såväl innanför som utanför Fryshusen. 

Göteborgs Stads arbete inom området 
Angereds Interreligiösa råd 
Angereds interreligiösa råd inrättades 2018 efter beslut i stadsdelsnämnden Angered 
(2018-03-27 § 99, dnr N131-0404/17) baserat på viljan att stärka samverkan mellan de 
religiösa samfunden i Angered och stadsdelen. Rådet har en antagen plattform med 
grundläggande värderingar, syfte, uppdrag och former för arbetet samt kriterier för 
deltagande. Rådet består av tio ledamöter från trossamfund som är aktiva i Angered, 
varav en ledamot är vice ordförande, stadsdelsnämndens presidium, varav en ledamot är 
ordförande, stadsdelsdirektör/förvaltningsdirektör, en tjänsteperson från förvaltningen 
som stadsdelsdirektör utser samt en tjänsteperson som är utsedd som samordnare för 
rådet. Rådet har också en samordnare för församlingarna som är anställd genom Svenska 
kyrkan. Genom rådet möjliggörs möten över religionsgränser i syfte att få kunskap om 
varandras olika tro och livssyn och en ökad förståelse för olika religiösa traditioner. 
Rådets arbete handlar om att bygga social sammanhållning och tillit, med utgångspunkt i 
Angered, samt att sprida kunskap om församlingarnas arbete och om kommunens och 
förvaltningens uppdrag. Målet är att finna gemensamma vägar för ett bättre Angered och 
här finns även stadsdelsnämndens fokusmål med om bättre skolresultat, förbättrad 
folkhälsa och ökad trygghet som utgångspunkt. Rent konkret kan det handla om att rådet 
är remissinstans vid ärenden som är aktuella i förhållande till rådets syfte och uppdrag, 
olika gemensamma aktiviteter för församlingarna och att ta del i varandras högtider, 
fungera som stöd vid social oro och kris, utgöra en kommunikationskanal mellan 
kommun och församlingar med mera. Rådet har fyra sammanträden per år och två öppna 
dialogmöten per år. De öppna dialogmötena har olika teman och till dessa forum bjuds 
fler församlingar in. 

En gemensam utvärdering av rådet genomförs under hösten 2020, under ledning av 
stadsdelsförvaltningen, i syfte att förbättra formerna för arbetet utifrån de erfarenheter 
som gjorts under den tvåårsperiod som rådet har varit verksamt. I och med ny 
nämndorganisation 2021 utreds Angereds interreligiösa råds hemvist utifrån 
kommunfullmäktiges beslut om att ansvaret för lokala råd och dialoger utan tydlig 
koppling till brukargrupp eller ansvarsområde överförs till nämnden för konsument- och 
medborgarservice (KF 2020-02-20 § 8). 
 
Utveckling av lokal demokrati i och med ny nämndorganisation 
Samverkan på det lokala planet mellan det offentliga, civilsamhället och medborgare är 
betydande för social sammanhållning och tillit. I samband med organisationsförändringen 
av stadsdelsnämnder och social resursnämnd uppstår ett behov av att tydliggöra fler 
nämnders ansvar för lokal demokrati och kunskap kopplat till lokala förhållanden. Från 
stadens sida kan trossamfunden ses som både en målgrupp och en samarbetspart i det 
lokala arbetet. 

I kommunfullmäktige 2020-02-20 § 8 fastställdes inriktningen på det fortsatta arbetet 
gällande utveckling av lokal och digital demokrati, fullmäktiges roll i demokratiarbetet 
samt en gemensam geografisk indelning för samverkan. När det gäller lokala råd och 
dialoger utan tydlig koppling till brukargrupp eller ansvarsområde har 
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kommunfullmäktige beslutat att ansvaret överförs till nämnden för konsument- och 
medborgarservice (KF 2020-02-20 § 8). För lokala råd och dialoger som utgår från mer 
övergripande områden såsom trygghetsfrågor eller folkhälsoarbete föreslås någon av 
socialnämnderna ett samordningsansvar. I och med ny nämndorganisation 2021 hanteras 
arbetet med dessa uppdrag parallellt med genomförandet. 

I sammanhanget berörs Angereds interreligiösa råd men också kontaktvägar och dialoger 
lokalt mellan församlingar och stadsdelar kring olika frågor som exempelvis folkhälsa, 
trygghetsarbete, fritidsverksamhet, kris- och beredskapsarbete med mera. Beroende på 
stadens syfte och agenda för samverkan med de religiösa samfunden kan olika nämnder 
med verksamhetsansvar vara berörda.  
 
Överenskommelsen om samverkan mellan Göteborgs Stad och civila samhällets 
organisationer 
Överenskommelsen om samverkan mellan Göteborgs Stad och civila samhällets 
organisationer antogs av kommunfullmäktige i maj 2012. Överenskommelsen gäller för 
hela Göteborgs Stads organisation. Nuvarande överenskommelseperiod gäller  
2016–2020. En utvärderingsprocess har av parterna startas inför en kommande 
fyraårsperiod 2021–2024. Visionen för överenskommelsen är att Göteborg ska vara en 
stad där invånarna engagerar sig och där engagemanget tas tillvara. Målet är att stärka 
demokratin, öka delaktigheten och minska utanförskap i Göteborg. Detta ska göras 
genom att: 

• skapa tydliga förutsättningar och strukturer för dialog och samverkan mellan parterna 
• synliggöra och stärka civila samhällets självständiga och oberoende roll som 

opinionsbildare och som röstbärare för marginaliserade, utsatta och åsidosatta 
grupper 

• utveckla möjligheter för civila samhället att utgöra en viktig aktör inom 
välfärdsutvecklingen. 

Överenskommelsens värdegrund slår fast att en samverkan mellan den offentliga sektorn 
och civilsamhällets organisationer är nödvändig för att utveckla vårt samhälle. Ett 
samhälle där människors engagemang tillvaratas är grunden för en stark demokrati. En 
levande demokrati präglas av mångfald, människors lika värde, medmänsklighet, ansvars-
tagande samt möjlighet till påverkan. 

I februari 2018 förändrades det nationella samverkansarbetet mellan regeringen och 
representanter för det civila samhället. Den nya strukturen för den nationella samverkan 
benämns NOD och står för Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och 
det civila samhället. Samma år 2018 presenterade Sveriges kommuner och regioner 
(SKR) ett positionspapper med titeln Samverkan med civilsamhället där de betonar bland 
annat att grunden för att stödja, stärka och tillvarata civilsamhället är att det offentliga 
erkänner, uppmärksammar och bekräftar det civila samhällets aktörer och verksamheter. 

Trossamfunden är en part inom civilsamhällets organisationer och där delar av dessa även 
har anslutit sig som delparter ihop med de cirka hundra organisationer som har anslutit 
sig till överenskommelsen i Göteborg. 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-09 § 739, utifrån yrkande från MP, V, M, L och C, 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att inleda samtal med civilsamhällets organisationer 
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om hur samverkan inom ramen för överenskommelsen kan utvecklas. I kommunstyrelsen 
2020-02-05 § 89 togs ett inriktningsbeslut av uppdraget i enlighet med yrkandet. 
Uppdraget samordnas från stadsledningskontoret och förväntas redovisas till 
kommunstyrelsen i början av 2021. 

Bidrag till civilsamhällets organisationer 
Trossamfunden genomför i likhet med många andra organisationer i det civila samhället 
viktiga samhällsinsatser. Som en del av civilsamhället i Göteborg kan trossamfund 
ansöka om kommunalt föreningsstöd för initiativ som är gynnsamt för göteborgarna inom 
det sociala området såväl som idrott, kultur, folkbildning med mera och bli beviljade om 
de uppfyller kriterierna inom respektive område i enlighet med Göteborgs Stads riktlinje 
för föreningsbidrag till civilsamhället (KF 2019-09-12 § 33). Föreningsbidrag betalas ut 
av stadsdelsförvaltningar, social resursförvaltning och idrotts- och 
föreningsförvaltningen. Staden har särskilda riktlinjer och kriterier för vissa stödformer 
som kulturstöd och stöd via Levande Historia i Göteborg, som hanteras av 
kulturförvaltningen respektive stadsledningskontoret. I förvaltningarnas arbete ingår att 
ge stöd i ansökningsförfarandet och följa upp och utvärdera att bidragen använts på ett 
korrekt sätt i enlighet med riktlinjer och kriterier. 

I beslutet om Göteborgs Stads riktlinje för föreningsbidrag till civilsamhället i 
kommunfullmäktige gavs idrotts- och föreningsnämnden ett samordningsansvar för 
stadens arbete med föreningsstöd. Nämnden ska bland annat säkerställa en samordning av 
stadens samverkan med civilsamhället utifrån riktlinjen. I kommunfullmäktiges budget 
2020 har nämnden tilldelats medel för arbetet utifrån det utökade samordningsansvaret. 

Levande historia i Göteborg 
Kommunstyrelsen i Göteborg tog 1998 initiativ till en långsiktig, lokal insats som kom att 
kallas Levande historia i Göteborg. Utgångspunkterna för satsningen var Förintelsen och 
nazismens brott mot mänskligheten. Syftet är även att de historiska erfarenheterna ska 
knytas samman med dagsaktuella frågor i staden utifrån samhällets demokratiska 
principer och respekt för de mänskliga rättigheterna. Fokus för arbetet är främst riktat mot 
skolungdomar. Levande historias viktigaste uppgift är att utifrån historiska erfarenheter 
stödja satsningar för kunskap och utbildning riktat mot unga i frågor om demokrati och 
med respekt för alla människors lika och okränkbara värde. Insatser sker i första hand i 
samverkan mellan ideella och kommunala aktörer. Genom åren har staden genom 
Levande historia gett ekonomiskt stöd till interreligiösa satsningar så som Under samma 
himmel, Heliga rum och Tala väl om varandra. Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-20 
§ 597 (dnr 0312/18) att stärka stadens arbete mot antisemitism. En del i arbetet är också 
att stödja civilsamhällets initiativ till interreligiösa dialoger för att skapa ett samhälle med 
större förståelse och tolerans. Levande Historias årliga budget uppgår till 3,3 mkr. Det 
förstärkta uppdraget mot antisemitism erhåller ytterligare 2 mkr.  

Trygghetsråd och nytt trygghetsfrämjande och brottsförebyggande program 
Trygghet och social sammanhållning finns ofta med som ett syfte i interreligiöst arbete. 
Kommunstyrelsen gav 11 december 2019 § 936 stadsledningskontoret i uppdrag att ta 
fram ett nytt program för det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet. Förslag 
på program planeras vara klart kvartal ett 2021 och skickas därefter på remiss. Göteborgs 
Stad har också efter beslut i kommunstyrelsen 2020-04-15 § 330 (dnr 0321/20) inrättat ett 
trygghetsråd. I stadsledningskontorets tjänsteutlåtanden gällande trygghetsrådet (dnr 
0321/20) och inriktningen för framtagande av programmet (dnr 0355/20) framgår att 
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samverkan med övriga av kommunstyrelsens råd samt ungdomsfullmäktige och 
studentforum skapar förutsättningar för att få med dessa målgruppers perspektiv och 
erfarenheter i arbetet. Här kan även trossamfunden vara en viktig dialogpart. 

Krisberedskap 
Arbetet med svensk krisberedskap bygger på tre principer: ansvar, likhet och närhet. 
Närhetsprincipen innebär att kriser ska hanteras på lägsta möjliga nivå i samhället. 
Regeringen har områdesansvaret på central nivå, länsstyrelsen på regional nivå och 
kommunerna har det lokala ansvaret. I händelse av kris, så som den pandemi som råder 
idag, är trossamfunden en resurs i det lokala arbetet. Trossamfunden har erfarenhet och 
vana av att möta människor i kris. De erbjuder samtal, ett sammanhang för gemenskap, 
och har kunskap om olika religioner, kulturer och språk. De har också lokaler som kan 
vara lämpliga samlingsplatser och kan användas som en kanal för att förmedla korrekt 
och verifierad information på många olika språk. Som Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap betonar är det därför viktigt att kommunerna bygger fungerande nätverk 
med bland annat trossamfunden, så att det finns kontaktvägar och ett fungerande 
samarbete mellan de inblandande när en kris uppstår.  

Dialog med samfund och församlingar i Göteborg 
Stadsledningskontoret har genom intervjuer fört samtal med religiösa företrädare om 
deras syn på interreligiöst arbete i Göteborg och hur de ser på kommunens roll i 
sammanhanget. Kontakt har tagits med 17 trossamfund och intervjuer har genomförts 
med 12 företrädare från trossamfund inom kristendomen (svenska kyrkan, frikyrkor, 
katolska kyrkan, ortodoxa och österländska kyrkor), islam (sunni och shia), judendomen 
och buddhism (theravada och vajrayana). Med anledning av covid-19 har de flesta av 
samtalen ägt rum digitalt och till viss del skriftligt.  

På frågan om vad det främsta syftet med att arbeta interreligiöst är säger alla att 
chansen att bidra till ett gott lokalsamhälle ökar om trossamfunden går samman. De 
religiösa företrädarna framhåller att de tillsammans når ut brett till många göteborgare 
och att ha bra kontaktnät mellan församlingar och kommunen ger ökade möjligheter att 
nå många i alla delar av Göteborg. Ett tydligt syfte menar många är att bidra till ett mer 
sammanhållet och tryggare samhälle. Flera betonar religionsfriheten och att friheten till 
religiös tro och utövning kan stärkas genom interreligiöst samarbete. Här nämns också 
det interreligiösa arbetet som en väg för att motverka antisemitism, islamofobi eller 
muslimhat och andra hot mot religionsfriheten både inom och mellan religioner och i 
samhället. Respekt och förståelse för varandra, både inom religioner, mellan religioner 
och i relation till övriga samhället är ett tydligt syfte som lyfts. 

Samtliga framhåller den centrala roll som församlingar och trosgemenskaper spelar i 
människors liv. Många vänder sig till sin församling eller samfund i vardagen, i sorg, i 
kris, i glädje. Det är därför viktigt att religiösa ledare möts och samlas kring 
demokratiska, solidariska och samhällsbyggande budskap som kan spridas vidare inom 
samfund och församlingar. 

Det som många av de intervjuade upplever saknas i Göteborg när det kommer till 
interreligiöst arbete är någon form av interreligiös samarbetsorganisation som verkar för 
hela Göteborg. Flera lyfter att interreligiöst arbete pågår i Göteborg men att det saknas ett 
aktivt engagemang på en staden-övergripande nivå. Många framhåller att församlingarna 
måste börja relatera än mer till varandra och driva interreligiösa initiativ. Några säger i 
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intervjuerna att det saknas förtroende för det interreligiösa samarbetet mot bakgrund av 
olika svårigheter som har kantat arbetet med Göteborgs interreligiösa center och 
Göteborgs interreligiösa råd. Vissa säger att Göteborgs interreligiösa råd skulle kunna 
verka rådgörande till kommunen i frågor där samverkan behövs, om kontakt etableras. 
Angereds interreligiösa råd lyfts fram av flera som ett organ som skulle kunna verka 
bredare än för bara Angered. Samtidigt, påtalar vissa, att rådet har sin bas i Angereds 
lokalsamhälle. 

En annan sak som lyfts är att många församlingar är små, har få anställda eller helt saknar 
anställda, vilket gör det svårt att vara engagerad både lokalt i ens närområde och på 
Göteborgsnivå. 

När det kommer till vilka frågor som de religiösa företrädarna ser som viktigast att 
driva i ett interreligiöst sammanhang i Göteborg svarar många att arbetet behöver utgå 
från människors vardagsliv. Flera menar att det är viktigt att nå exempelvis ungdomar, 
personer som är nyanlända, personer som kanske isolerar sig på grund av religion, rädsla, 
eller andra faktorer och att församlingarna ofta är en naturlig kontaktyta. Samtliga säger 
att församlingarna själva hanterar mer teologiska och religiösa frågor. Fokus för det 
interreligiösa arbetet utifrån kommunens roll handlar, menar flera, om samhällsfrågor och 
ökad kunskap och förståelse för varandra och andra. 

Flera påtalar att det inte bör bildas ett forum där konfliktområden i första hand ska 
bearbetas. Även om svårare frågor inte bör undvikas, anser de intervjuade att ingången 
för samarbete bör vara det som är gemensamt, att lyssna in församlingarnas behov och 
vad de kan bidra med. 

På frågan om kommunens roll och hur kommunen kan stötta och vara engagerad i 
Göteborgs interreligiösa arbete svarar många att det betyder mycket om kommunen 
stöttar samarbetet mellan religiösa samfund i Göteborg. De anser att det kan bidra till att 
öka acceptansen och öppenheten kring religiös tro och att få vara stolt över att vara 
troende. Flera menar att politiker och tjänstepersoner ger viss tyngd till arbetet och 
framhåller att det är viktigt att jobba tillsammans med de frågor i samhället som är 
gemensamma, oavsett om du har en religiös tro eller inte. Det handlar om erkännande, 
säger många, om kommunen samarbetar med församlingarna likaväl som med andra delar 
av civilsamhället. Flera påtalar också vikten av representativitet i de kontaktytor som 
staden har till samfunden, via exempelvis ett interreligiöst nätverk, råd eller annan 
organisering. Några framhåller att kommunen kan ha en neutraliserande roll i de 
interreligiösa sammanhangen. Rent konkret kan det handla om att kommunen ansvarar 
för att administrera interreligiösa möten och bistå med möteslokal. Flera framhåller att det 
skulle minimera risken för obalans mellan församlingarna och ojämlik mandatfördelning.  

Samfund och församlingar är centrala funktioner i händelser av kris och här menar flera 
av de intervjuade att samarbetet med kommunen kan stärkas genom tätare och bättre 
kontakt och kommunikation. Några nämner också att det kan behövas ekonomiskt stöd 
till församlingar som ofta bär mycket samhälleligt ansvar i kris. 

Ett annat spår som flera lyfter, är det dagliga arbetet som kanske inte är uttalat 
interreligiöst men som i praktiken blir interreligiöst eftersom de som medverkar tillhör 
olika religioner. Även här lyfter många att det vore bra om kommunen kunde stötta 
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interreligiösa initiativ och aktiviteter i högre grad än idag, exempelvis genom ekonomiskt 
stöd.  

En framgångsfaktor som många nämner är att få till sammanhang där flera olika aktörer 
samlas kring en gemensam fråga eller tema. Dessa aktörer kan vara församlingar, 
politiker, tjänstepersoner inom kommunen, inom sjukvården, skolan, kulturaktörer, polis 
och andra inom civilsamhället. 

Interreligiöst arbete i andra kommuner  
Stadsledningskontoret har via SKR:s nätverk mot rasism och diskriminering, SST och 
UNESCO LUCS kommit i kontakt med 11 interreligiösa satsningar där kommunerna 
driver eller deltar i arbetet i olika grad, med politisk representation eller inte. Dessa är: 
Boden, Borlänge, Borås, Helsingborg, Kristianstad, Lund, Malmö, Södertälje, Uppsala, 
Västerås och Örebro. Många har startat sitt interreligiösa arbete runt 2010 och framåt. De 
flesta av dessa kommuner för samtal och dialog genom råd som kommunen 
sammankallar. Det gemensamma syftet för initiativen är att främja demokrati, delaktighet 
och att skapa förutsättningar för möten, förståelse och kunskapsöverföring. Likaså att 
bidra till social sammanhållning. Utgångspunkten för arbetet är mänskliga rättigheter och 
att säkra religionsfriheten i kommunen. Det är vanligt att forumen lyfter olika sociala 
frågor och frågor om trygghet, säkerhet och krisberedskap. Många kommuner har tagit 
fram överenskommelser, riktlinjer eller reglementen för sin samverkan. I vissa fall, som i 
Helsingborg och i Skåne, har initiativ till samverkan kommit från ideellt håll. I 
Helsingborg bildades Gruppen för religiös dialog i Helsingborg som en ideell förening 
som utgör ett nätverk för församlingarna och en resurs till kommunen, bland annat genom 
att vara representerad hos kommunens krishanteringsgrupp. Open Skåne är också ett 
ideellt initiativ från Skåne stift där flera parter bjudits in till samverkan bland annat 
församlingar, regionen, länsstyrelsen, kommuner och näringsliv.  

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret ser det som angeläget att stötta interreligiöst arbete genom de 
strukturer för samverkan med civilsamhället som staden har, på såväl övergripande nivå 
som lokalt, och i de frågor som bedöms relevanta och aktuella. 

Staden ger idag direkt stöd till interreligiöst arbete genom Angereds interreligiösa råd 
inom stadsdelsförvaltningen Angered. Stadsdelarna har, i varierad grad, kontakt och 
dialog med församlingar kring olika frågor som exempelvis folkhälsa, trygghetsarbete, 
fritidsverksamhet, kris- och beredskapsarbete med mera. I och med ny nämndorganisation 
2021 fastställdes i kommunfullmäktige 2020-02-20 § 8 inriktningen på det fortsatta 
arbetet gällande utveckling av lokal och digital demokrati, fullmäktiges roll i 
demokratiarbetet samt en gemensam geografisk indelning för samverkan. Angereds 
interreligiösa råd omhändertas för fortsatt utredning inom ansvaret för lokala råd och 
dialoger utan tydlig koppling till brukargrupp eller ansvarsområde av nämnden för 
konsument- och medborgarservice (KF 2020-02-20 § 8). För lokala råd och dialoger som 
utgår från mer övergripande områden såsom trygghetsfrågor eller folkhälsoarbete föreslås 
lokalt samordningsansvar till socialnämnder (KF 2020-02-20 § 8). Beroende på stadens 
syfte och agenda för samverkan med de religiösa samfunden kan flera nämnder vara 
berörda. Trossamfundens roll i krisberedskapsarbetet är angeläget både på 
stadenövergripande nivå och på stadsområdesnivå. I och med ny nämndorganisation 2021 
hanteras arbetet med dessa uppdrag parallellt med genomförandet. 
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Eftersom ökad trygghet ofta finns med som ett syfte i interreligiöst arbete bedömer 
stadsledningskontoret att trossamfunden kan vara en viktig dialogpart i arbetet med att ta 
fram ett nytt trygghetsfrämjande och brottsförebyggande program (KS 2019-12-11 § 
936). Likaså bedöms trossamfunden kunna utgöra en part för dialog inom ramen för olika 
frågor som kan komma att lyftas i Göteborgs trygghetsråd (KS 2020-04-15 § 330). När 
det kommer till att få med fler målgruppers perspektiv och erfarenheter i arbetet vill 
stadsledningskontoret skicka med att representativiteten bland de som kontaktas för såväl 
respektive religion som församling alltid bör beaktas. 

Civilsamhällets organisationer innefattar trossamfunden. Sett till vilka som har anslutit 
sig till överenskommelsen mellan staden och civila samhällets organisationer är några av 
trossamfunden ingående parter. Inom ramen för uppdraget om hur överenskommelsen 
kan utvecklas (KS 2020-02-05 § 89) bör underrepresenterade gruppers deltagande tas i 
beaktande. Stadsledningskontorets rekommendation är att i utvecklingen framåt 
undersöka möjligheten att trossamfunden som röstbärande organisationer, vilka når 
grupper i samhället som kommunen har svårt att nå, kan ta plats i de upparbetade 
strukturer och former för samverkan som Göteborgs Stad tillhandahåller. 

I dialogen med samfund och församlingar framhölls att det saknas en interreligiös 
samarbetsorganisation som verkar för hela Göteborg. Sett till andra kommuners 
organisering av interreligiöst arbete kan Helsingborg och Open Skåne ses som två 
exempel där trossamfunden initierat forum för dialog och bjudit in kommunerna 
tillsammans med andra myndigheter och samhällsfunktioner till att delta. Att förbättra 
förmågan att ta tillvara och underlätta initiativ till dialog från civilsamhället, i detta 
sammanhang från trossamfunden, inom upparbetade strukturer och former för samverkan 
är en möjlig utveckling för staden. 

I dialogen med samfund och församlingar framkom att det vore bra om kommunen kunde 
stötta interreligiösa initiativ i högre grad än idag, exempelvis genom ekonomiskt stöd. 
Ekonomiskt stöd till interreligiösa initiativ bedöms fortsatt hanteras inom ramen för 
föreningsbidrag till civilsamhället, kulturstöd och Levande Historia i Göteborg. Vilka 
olika stödformer som finns samt kriterier för stöd bör kommuniceras och tillgängliggöras 
till berörda. Stadsledningskontoret bedömer att det utgör en del i idrotts- och förenings-
nämndens samordningsansvar för stadens arbete med föreningsstöd utifrån riktlinjen. 

Vad gäller styrning och uppföljning av stadens stöd till interreligiösa initiativ och 
aktiviteter så säkerställs bidragshanteringen i enlighet med stadens riktlinje för 
föreningsbidrag till civilsamhället (KF 2019-09-12 § 33) och andra uppsatta kriterier 
inom kulturstöd och Levande Historias uppdrag. Flera grundprinciper och 
rekommendationer för interreligiöst arbete som lyfts inom forskning på området och 
genom SST återfinns i stadens riktlinje för föreningsbidrag till civilsamhället (KF 2019-
09-12 § 33) och i överenskommelsen om samverkan mellan Göteborgs Stad och 
civilsamhällets organisationer. 
 

Tina Liljedahl Scheel  Eva Hessman 

Direktör HR Stadsdirektör  
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Utvärdering av förutsättningarna för 
Göteborgs Interreligiösa Center att bedriva 
sin verksamhet samt av Göteborgs Stads stöd 
till centret  

§ 923, 0619/19 

Beslut 
Enligt yrkande från S, M, V, L, MP och C: 

1. Kulturnämnden rekommenderas att avveckla stödet till Göteborgs Interreligiösa 

Center under 2020. 

2. Uppdraget från kommunstyrelsen 2019-05-08, § 328 att i samverkan med 

kulturförvaltningen återkomma med en utvärdering av förutsättningarna för 

Göteborgs Interreligiösa Center att bedriva sin verksamhet samt Göteborgs Stads stöd 

till centret förklaras fullgjort. 

3. Stadsledningskontoret ges i uppdrag, att i samverkan med kulturförvaltningen, utreda 

hur det interreligiösa arbetet skulle kunna fortsätta utanför Göteborgs Interreligiösa 

Center. Utredningen ska innehålla förslag på hur Göteborgs stad kan stötta ett sådant 

arbete, beskriva utformning av uppföljning och utvärdering från stadens sida samt 

innefatta ekonomiska konsekvenser.  

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 12 november 2019. 

Yrkande från S, M, V, L, MP och C samt särskilt yttrande från KD den 6 december 2019. 

Tilläggsyrkande från SD den 5 december 2019. 

Yttrande från D den 5 december 2019. 

Yrkanden 
Ordföranden Axel Josefson (M) och Helene Odenjung (L) yrkar bifall till yrkande från 

S, M, V, L, MP och C den 6 december 2019 och avslag på tilläggsyrkandet från SD 

den 5 december 2019. 

Jörgen Fogelklou (SD) och Jessica Blixt (D) yrkar bifall till stadsledningskontorets 

förslag. Vidare yrkar Jörgen Fogelklou (SD) bifall till tilläggsyrkandet från SD 

den 5 december 2019. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att yrkandet från 

S, M, V, L, MP och C bifallits. Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2019-12-11 



 

 

Kommunstyrelsen 
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Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till yrkandet från S, M, V, L, MP och C och 

Nej för bifall till stadsledningskontorets förslag.” 

Daniel Bernmar (V), Helene Odenjung (L), Karin Pleijel (MP), Hampus Magnusson (M), 

Marina Johansson (S), Grith Fjeldmose (V), Naod Habtemichael (C), Jonas Attenius (S), 

tjänstgörande ersättaren Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) och ordföranden Axel Josefson (M) 

röstar Ja (10). 

Martin Wannholt (D), Jessica Blixt (D) och Jörgen Fogelklou (SD) röstar Nej (3). 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer härefter propositioner på bifall respektive avslag på tilläggsyrkandet 

från SD och finner att det avslagits. Omröstning begärs. 

Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för avslag och Nej för bifall till tilläggsyrkandet från SD.” 

Daniel Bernmar (V), Helene Odenjung (L), Martin Wannholt (D), Karin Pleijel (MP), 

Hampus Magnusson (M), Marina Johansson (S), Grith Fjeldmose (V), Jessica Blixt (D), 

Naod Habtemichael (C), Jonas Attenius (S), tjänstgörande ersättaren Viktoria 

Tryggvadottir Rolka (S) och ordföranden Axel Josefson (M) röstar Ja (12). 

Jörgen Fogelklou (SD) röstar Nej (1). 

Protokollsanteckningar 
Elisabet Lann (KD) antecknar följande till protokollet: Om jag hade haft rätt att rösta 

hade jag röstat Ja i båda omröstningarna. 

Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 6 december 2019. 

Representanterna från D antecknar som yttrande en skrivelse från den 5 december 2019. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kulturnämnden 

Stadsledningskontoret 

Dag för justering 

2019-12-18 

 



 

 

Kommunstyrelsen 
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Vid protokollet 

 

Sekreterare 

Mathias Sköld 

 

 

Ordförande 

Axel Josefson 

 

Justerande 

Daniel Bernmar 

 



 

Yrkande angående – Utvärdering av 
förutsättningarna för Göteborgs Interreligiösa 
Center att bedriva sin verksamhet samt av 
Göteborgs Stads stöd till centret 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Kulturnämnden rekommenderas att avveckla stödet till Göteborgs Interreligiösa Center under 
2020. 
 

2. Uppdraget från kommunstyrelsen 2019-05-08, § 328 att i samverkan med kulturförvaltningen 
återkomma med en utvärdering av förutsättningarna för Göteborgs Interreligiösa Center att 
bedriva sin verksamhet samt Göteborgs Stads stöd till centret förklaras fullgjort. 
 

3. Stadsledningskontoret ges i uppdrag, att i samverkan med kulturförvaltningen, utreda hur det 
interreligiösa arbetet skulle kunna fortsätta utanför Göteborgs Interreligiösa Center. 
Utredningen ska innehålla förslag på hur Göteborgs stad kan stötta ett sådant arbete, beskriva 
utformning av uppföljning och utvärdering från stadens sida samt innefatta ekonomiska 
konsekvenser. 
 

Yrkandet 
Stadsledningskontoret har återkommit med en utvärdering av förutsättningarna för Göteborgs 
interreligiösa center att bedriva sin verksamhet samt av Göteborgs stads stöd till centret. Vi delar 
uppfattningen att kulturnämnden ska rekommenderas att avveckla stödet under 2020. Centrets 
aktiviteter har inte nått ut till en bred publik och flera av medlemmarna har minskat sitt engagemang 
eller helt dragit sig ur samarbetet. Det går inte heller att bedöma om centret har uppfyllt de mål som 
sattes från början. 

Att Göteborgs interreligiösa center har förlorat genomförandekraft visar på behovet av en nystart för 
att det interreligiösa arbetet i staden ska kunna fortsätta. Inte minst för att öka toleransen, förståelsen 
och den sociala sammanhållningen både inom samfunden och i övriga samhället. Det är därför positivt 
att det interreligiösa skolprojektet nu knyts till ett studieförbund i stället för rådet. Kommunstyrelsen 
bör också, i samverkan med kulturförvaltningen, utreda hur det interreligiösa arbetet på ytterligare sätt 
kan fortsätta utanför Göteborgs interreligiösa center. Det är angeläget med ett upplägg som minskar 
risken att arbetet blir en verksamhet vid sidan av och att stor andel av resurserna går till 
personalkostnader och lokalhyra. 

Kommunstyrelsen       
   
  

Yrkande  
 
Särskilt yttrande  
 
2019-12-06 
 

Socialdemokraterna, Moderaterna, Vänsterpartiet, 
Liberalerna, Miljöpartiet, Centerpartiet 
Kristdemokraterna 
  



Det framtagna förslaget bör grunda sig på en dialog med samfund och församlingar i staden. 
Utredningen bör även innehålla förslag på hur Göteborgs stad kan stötta ett sådant arbete, beskriva 
utformning av uppföljning och utvärdering från stadens sida samt innefatta ekonomiska konsekvenser. 
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Utvärdering av förutsättningarna för Göteborgs Interreligiösa Center 
att bedriva sin verksamhet samt av Göteborgs Stads stöd till centret. 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att omgående undersöka möjligheten att 
återkräva de bidrag som betalats ut till Interreligiösa centrats samarbetspartner Ibn 
Rushd. 

2. Stadsledningskontoret får i uppgift att redogöra för kommunstyrelsen för hela 
processen kring hur tillsättningen av posten som Verksamhetsledare för 
Interreligiösa Centrat gått till. 

3. I övrigt bifalla stadsledningskontorets förslag. 

Tilläggsyrkandet 
Målet för Göteborg Interreligiösa Center är att vara en mötesplats för olika religiösa 
ledare, att arbeta för ökad förståelse och acceptans mellan olika religioner och som en 
kontaktpunkt ut mot samhället i stort. 

Verksamhetsledaren för interreligiösa centrat i Göteborgs kommun har under en period 
parallellt även varit ordförande för Ibn Rushd i Sverige. Göteborgs Interreligiösa Center 
har enligt vad de själva anger haft ett nära samarbete med bland annat Ibn Rushd. 

Ibn Rushd är en organisation som upprepade gånger bjudit in föreläsare med tydligt 
hatiska, antisemitiska och homofientliga agendor och åsikter, som motsätter sig 
västerländsk jämställdhet och som står för en mycket föråldrad kvinnosyn. 

Tysklands säkerhetstjänst har till och med gått ut offentligt och varnat för att Ibn Rushd 
samarbetar med organisationer som vill ersätta nationella lagstiftningar med sharialagar 
och öka radikaliseringen bland muslimer. 

Sverigedemokraterna är väldigt frågande till hur det går att kombinera att sitta på dessa 
två stolar samtidigt: att som verksamhetsledare och representant för Göteborgs 
kommuns Interreligiösa Center arbeta för ökad förståelse och acceptans mellan 
religioner och samtidigt vara ordförande för Ibn Rushd vilka arbetar för islam och mot 
jämställdhet, religionsfrihet och demokrati. 

Interreligiösa centers samarbetspartner Ibn Rushd (där dess ledare även är ordförande) 
har bara under år 2019 erhållit 1.361.583 kr i bidrag till sin verksamhet av 
skattebetalarnas pengar i Göteborgs kommun. Sverigedemokraterna finner detta 
fullständigt oacceptabelt och är väldigt frågande till vad skattebetalarna i Göteborg fått 
för av denna summa, hur har denna summa gagnat skattebetalarna i Göteborg? 

Kommunstyrelsen  
  
  

Tilläggsyrkande 
2019-12-05 
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Att stadsledningskontoret nu föreslår att stoppa bidragen till Interreligiösa centrat är 
fullständigt korrekt. Sverigedemokraterna yrkar på att samma sak omgående skall ske 
med bidragen till Göteborgs Interreligiösa centers samarbetspartner Ibn Rushd och att 
så mycket som möjligt av utbetalade medel återkrävs. 
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Yttrande angående – Utvärdering av 
förutsättningarna för Göteborgs Interreligiösa 
Center att bedriva sin verksamhet samt av 
Göteborgs Stads stöd till centret  

 

Yttrandet  
 

Det framgår tydligt ur Stadsledningskontoret utvärderingen att verksamheten vid 

Göteborgs Interreligiösa Centers inte fungerar och att det saknas förutsättningar 

för att fortsatt bedriva verksamhet på ett sätt som uppfyller stadens ursprungliga 

syften.  

Utvärderingen av Göteborgs Interreligiösa Center beskriver avhopp, interna 

konflikter och samarbetsproblem som successivt har förvärrats. Det går vidare 

inte att bedöma huruvida några av aktiviteterna faktiskt lett till en ökad dialog 

mellan samfund och mer samarbete över religionsgränser. Det går inte heller att 

utvärdera i vilken utsträckning centret bidragit till sina huvudmål om ökad tolerans 

och förståelse för varandra, samt social sammanhållning. Göteborgs 

interreligiösa råd, vilka kan beskrivas som interreligiösa centrets huvudman, kan 

inte heller anses vara representativt för hur det religiösa Göteborg ser ut. Ur ett 

jämställdhetsperspektiv är den påfallande manliga dominansen inom rådet och 

centret ytterligare en faktor som talar mot att stadens ska finansiera 

verksamheten.  

Stadens skattemedel måste alltid användas varsamt. Därför bör stadens stöd till 

Göteborgs Interreligiösa Center avvecklas då verksamheten inte uppfyller 

stadens syfte.  

 

Kommunstyrelsen  
  

  

Yttrande 

 

2019-12-05 

(D) 
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