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Svar på remiss om förslag till Göteborgs 
Stads idrottspolitiska program 2023-2030 
Förslag till beslut 

1. Nämnden för funktionsstöd avstyrker förslag till Göteborgs Stads 
idrottspolitiska program 2023-2030, med de synpunkter som framkommer i 
tjänsteutlåtandet. 

2. Nämnden för funktionsstöd översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som 
eget yttrande till idrotts- och föreningsnämnden. 

Sammanfattning 
Nämnden för funktionsstöd har fått förslag till Göteborgs Stads idrottspolitiska program 
2023-2030 på remiss från idrotts- och föreningsnämnden. Programmet ska stärka 
Göteborgs roll som en levande idrottsstad och bidra till en ökad fysisk aktivitet, en stärkt 
föreningsidrott och en jämlik hälsa. Idrottsfrågorna ska förstås ur ett brett 
folkhälsoperspektiv. I förslaget finns flera viktiga kopplingar som kan bidra till en 
meningsfull fritid på lika villkor för personer med funktionsnedsättningar.  

Förvaltningen anser att programförslaget på ett bra sätt har fångat in den bredd som 
idrottspolitiken behöver omfatta; folkhälsa, stadsutveckling, civilsamhälle och besöks-
näring. Förvaltningen ser positivt på att programmet har ett genomgående jämlikhets-
perspektiv. Förvaltningen bedömer att personer med funktionsnedsättningar skulle 
gynnas av ett integrerat funktionshinderperspektiv i det aktuella programmet för att 
säkerställa jämlika förutsättningar för idrottsutövande och avstyrker därför programmet. 
Förvaltningen framför i detta tjänsteutlåtande synpunkter som innebär att synliggöra 
gruppen personer med funktionsnedsättningar och bland de prioriterade strategierna 
kopplade till programmets mål.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Arbetet för att uppfylla målen så som de beskrivs i programförslaget skulle innebära 
fortsatta kostnader för staden att bland annat stödja föreningsidrotten och bygga, rusta 
upp och driva idrottsanläggningar. Förslaget till program innebär inga konkreta ökade 
kostnader för nämnden för funktionsstöd i nuläget. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Byggandet, upprustningen och driften av idrottsanläggningar, som redan görs i dag och 
som eventuellt skulle behöva öka i omfattning som en följd av programmet, innebär i 
varierande grad miljö- och klimatmässiga belastningar. Två andra områden som är viktiga 
ur ett ekologiskt perspektiv är transporter och evenemang. Hur besökarna tar sig till 
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idrottsanläggningarna är viktigt ur ett miljö- och klimatperspektiv. En central 
utgångspunkt i programförslaget är att det ska vara lätt att nå idrottsanläggningarna via 
hållbara transportsätt. Idrottsevenemang kan i sin tur innebära belastningar på miljön och 
klimatet i olika grad. 

Bedömning ur social dimension 
Ett av programmets syften är att bidra till en ökad fysisk aktivitet, en stärkt förenings-
idrott och en jämlik hälsa. Programförslaget har ett genomgående jämlikhetsperspektiv 
mot bakgrund av de stora skillnaderna i folkhälsa och fysisk aktivitet bland olika grupper 
i samhället.  Programmets måluppfyllelse ska analyseras ur ett jämlikhetsperspektiv. 
Jämlikhet definieras i programmet som “att skapa likvärdiga livsvillkor för alla, oavsett 
socioekonomisk status, geografisk hemvist, kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 
ålder och sexuell läggning” (sida 23). 

Ett mål i Göteborgs Stads Program för full delaktighet för personer med funktions-
nedsättning 2021-2026 är att personer med funktionsnedsättning kan utforma sin fritid på 
lika villkor som andra. Det kan till exempel handla om att ta del av och utöva idrott. En 
utmaning inom detta område är att stillasittande fritid är vanligare bland personer med 
funktionsnedsättning än i övriga befolkningen. Barn med funktionsnedsättning är i högre 
grad än andra beroende av familjens stöd och ekonomiska förutsättningar för att få en 
meningsfull fritid. En strategi för att nå målet är att stadens verksamheter ska samverka 
och åtgärda hinder så att personer med funktionsnedsättning ska kunna ha en meningsfull 
fritid på lika villkor som andra. 

I förslaget till Göteborgs Stads idrottspolitiska program 2023-2030 finns flera viktiga 
kopplingar som kan bidra till meningsfull fritid på lika villkor. Ett område som lyfts är att 
alla ska kunna ta del av idrottsanläggningarna på lika villkor. Utgångspunkten är att det 
ska vara lätt att aktivera sig och att stadens alla invånare ska ha tillgång till trygga och 
tillgängliga platser för spontan och lustfylld rörelse. Ytterligare ett sätt att ge alla i 
Göteborg goda förutsättningar för idrott är att främja aktiviteter med ”låga trösklar”. 1  

Den fysiska aktiviteten skiljer sig stort mellan olika grupper i samhället. Av studier 
framgår att det finns en utbredd fysisk inaktivitet bland framför allt äldre och personer 
med funktionsnedsättning. Även bland barn och unga i allmänhet och flickor i synnerhet 
finns en utbredd fysisk inaktivitet. Forskningen har därutöver visat att den fysiska 
aktiviteten tycks följa socioekonomiska mönster.2 

På generell nivå uppskattar personer med funktionsnedsättning sin hälsa som dålig 
jämfört med övriga befolkningen och gruppen önskar i större utsträckning än andra stöd i 
att till exempel ändra levnadsvanor3. Förvaltningen bedömer därför att målgruppen skulle 
gynnas av ett integrerat funktionshinderperspektiv i det aktuella programmet för att 
säkerställa jämlika förutsättningar för idrottsutövande i stadens anläggningar och via 
stadens aktivitetsutbud. Fokus behöver läggas på det som kan hindra möjligheten att delta 

 
1 Begreppen ”låga trösklar” och ”sänkta trösklar” är ett begrepp som används på flera ställen i 
förslaget till program. Förvaltningen noterar att begreppen kan tolkas både bokstavligt och bildligt 
och skulle därför kunna bli förvirrande. 
2 Se Göteborgs Stads idrottspolitiska program 2023-2030 remissversion, sida 11 och 17 
3  Se www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/halsa-i-olika-
grupper/funktionsnedsattning/halsan-hos-personer-med-funktionsnedsattning/ 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/halsa-i-olika-grupper/funktionsnedsattning/halsan-hos-personer-med-funktionsnedsattning/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/halsa-i-olika-grupper/funktionsnedsattning/halsan-hos-personer-med-funktionsnedsattning/


 

Göteborgs Stad [Funktionsstöd], tjänsteutlåtande 3 (8) 

och hänsyn behöver tas till behoven hos de grupper som är minst aktiva och som har mest 
att vinna på en ökad nivå av fysisk aktivitet. 

Samverkan 
Information lämnas i förvaltningsövergripande samverkansgrupp (FSG) den 8 juni 2022.  

Bilaga 
1. Förslag till Göteborgs Stads idrottspolitiska program 2023-2030 

(remissversion)  
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Ärendet 
Nämnden har fått förslag till Göteborgs Stads idrottspolitiska program 2023-2030 på 
remiss från idrotts- och föreningsnämnden. Programmet ska stärka Göteborgs roll som en 
levande idrottsstad och bidra till en ökad fysisk aktivitet, en stärkt föreningsidrott och en 
jämlik hälsa.  

Nämndens svar ska vara idrotts- och föreningsnämnden till handa senast den 30 juni 
2022. 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen yttrar sig över remissförslaget utifrån nämndens ansvar, verksamhets-
områden och perspektiv. 

Bakgrund 
Idrotts- och föreningsnämnden fick i Göteborgs Stads Budget 2021 i uppdrag att ta fram 
ett idrottspolitiskt program. Som en del av arbetsprocessen har idrotts- och förenings-
förvaltningen bjudit in olika förvaltningar och bolag till arbetsgruppsmöten där deltagarna 
har fått möjlighet att ge input på det idrottspolitiska programmets innehåll utifrån sina 
verksamhetsområden och perspektiv. Tjänstepersoner från förvaltningen för funktions-
stöd har deltagit i arbetsgruppsmöten med tema folkhälsa och föreningsliv. För-
valtningens synpunkter och perspektiv har dock inte fått fullt genomslag i tillräcklig 
omfattning i remissversionen. 

Programmets syfte och genomförande 
Med ett idrottspolitiskt program ska idrottsfrågorna få en tydligare och mer framträdande 
position i Göteborgs Stad. Programmet omfattar Göteborgs Stads nämnder och bolags-
styrelser. För att programmet ska förverkligas krävs att ett stort antal nämnder och 
bolagsstyrelser genomför insatser inom ramen för sina respektive ansvarsområden. 
Idrotts- och föreningsnämnden har i uppgift att driva och samordna arbetet. 

Programmet har kopplingar till ett större antal styrande dokument i Göteborgs Stad, bland 
annat Göteborgs Stads Program för full delaktighet för personer med funktions-
nedsättning 2021-2026 och Göteborgs Stads Program för en jämlik stad 2018-2026. 

Ett program för en levande idrottsstad 
Idrottspolitiken spänner över en lång rad områden såsom folkhälsa, stadsutveckling, 
civilsamhälle och besöksnäring. Förslaget till program strävar efter att ha ett genom-
gående jämlikhetsperspektiv på alla idrottsfrågor och utgår från det övergripande 
målområdet En levande idrottsstad. Stadens idrottspolitik ramas i programmet in av fyra 
målområden: idrottsanläggningar, föreningsidrott, idrott på egen hand samt idrotts-
evenemang och elitidrott. För varje målområde finns ett mål formulerat. Programmets 
målstruktur illustreras av figuren nedan. 
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Figur. Programmets målstruktur. 

 

Förslaget till program anger att för att Göteborg ska vara en levande idrottsstad krävs ett 
arbete på flera fronter samtidigt. Idrottsfrågorna ska förstås ur ett brett 
folkhälsoperspektiv. Det innebär till exempel att ett framgångsrikt idrottspolitiskt arbete 
stödjer både breddidrotten och elitidrotten, både föreningsidrotten och den idrott som 
bedrivs på egen hand och både kommersiella idrottsevenemang och mindre 
klubbmästerskap. 

Nämnden för funktionsstöds ansvar enligt förslaget 
I programmet har nämnden för funktionsstöd skrivits in som ansvariga kopplat till målet 
Ett ökat och mer jämlikt idrottande på egen hand. Idrotts- och föreningsnämnden 
ansvarar för att arbetet med målet genomförs och följs upp tillsammans med nämnden för 
funktionsstöd, med flera. 

Under målet Ett ökat och mer jämlikt deltagande i föreningsidrotten nämns nämnden för 
funktionsstöd som en viktig aktör. Idrotts- och föreningsnämnden ansvarar för att arbetet 
med målet genomförs och följs upp tillsammans med grundskolenämnden samt 
socialnämnderna Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst. 

Förvaltningens bedömning 
Frågor i remissutskicket 
Nedan besvarar förvaltningen de frågor som finns i idrotts- och föreningsnämndens 
remissutskick. 

I vilken utsträckning ger programförslaget en god bild av de viktigaste frågorna och 
prioriteringarna inom idrottsområdet? 
Förvaltningen anser att programförslaget på ett bra sätt har fångat in den bredd som 
idrottspolitiken behöver omfatta; folkhälsa, stadsutveckling, civilsamhälle och 
besöksnäring. Förvaltningen ser positivt på att programmet har ett genomgående 
jämlikhetsperspektiv men ser ett behov av att konkretisera och tydliggöra vilka grupper 
och vad som egentligen avses med de prioriterade strategierna. Med detta som grund 
avstyrker förvaltningen förslaget till Göteborgs Stads idrottspolitiska program 2023-2030. 

I vilken utsträckning bidrar programförslagets mål och prioriterade strategier till syftet 
med programmet? 
Eftersom jämlikhetsperspektivet innehåller olika områden och aspekter kan programmet 
förtydligas genom att omnämna gruppen personer med funktionsnedsättningar i de 
prioriterade strategierna. 
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Förvaltningen gör bedömningen att personer med funktionsnedsättningar skulle gynnas 
av ett integrerat funktionshinderperspektiv i de prioriterade strategierna i programmet. 
Universell utformning, tillgänglighetsanpassning, information om tillgänglighet, att på 
olika sätt avhjälpa de hinder som kan finnas för att delta och utöva idrott (kan vara både 
fysiska och praktiska) samt ökad kunskap kring att arbeta med barn, unga och vuxna med 
funktionsnedsättning är exempel på områden som skulle kunna synliggöras bland de 
prioriterade strategierna för att integrera och prioritera funktionshinderperspektivet. 

I vilken utsträckning bedöms genomförandet och uppföljningen av respektive mål och 
programmet vara ändamålsenligt? 
I Bilaga 3 finns indikatorer för uppföljning listade för respektive mål i programmet. 
Sammantaget bildar det en omfattande uppföljning på en övergripande nivå. I förslaget 
till program står dessutom att uppföljningen kan behöva breddas och fördjupas (sid 5).  

En uppföljning med indikatorer som mer i detalj tar sig an jämlikhetsperspektivet hade 
varit en önskvärd fördjupning. Det kan antingen göras genom att bryta ner indikatorerna 
på gruppnivå om den möjligheten finns (så som beskrivs på sidan 12). Alternativt 
behöver andra indikatorer läggas till. Exempelvis Statistiska centralbyrån (SCB) 
redovisar statistik för levnadsförhållanden bland personer med funktionsnedsättning.4 

I vilken utsträckning bedöms programförslaget ge en tydlig och ändamålsenlig 
beskrivning av nämndernas och styrelsernas ansvar? 
Kopplat till varje mål finns en beskrivning av ansvarsfördelningen på olika nämnder och 
bolag inom Göteborgs Stad. Idrotts- och föreningsnämnden är huvudansvarig för samtliga 
mål, tillsammans med andra nämnder och bolag. Vad ansvaret innebär för andra nämnder 
och bolag behöver förtydligas i programmet. Kopplat till några mål finns “andra viktiga 
aktörer” namngivna. Förvaltningen anser att deras roll och ansvar också behöver 
förtydligas. 

Förvaltningens bedömning med utgångspunkt i programmets fyra målområden 
Nedan följer förvaltningens kommentarer kring programmets fyra målområden. 

Idrottsanläggningar 
I avsnittet om idrottsanläggningar nämns att studier har visat att de personer som bor i 
områden med ett stort utbud av motionsanläggningar rör på sig mer än andra. Det är 
därför viktigt att idrottsanläggningar finns tillgängliga för alla runtom i staden. Detta är 
en viktig aspekt inte minst utifrån nämnden för funktionsstöds målgrupper och 
perspektiv. För att stimulera till idrottsutövande är behovet av anläggningar för idrott och 
rekreation i närområdet av stor betydelse för just denna grupps förutsättningar för att 
kunna idrotta och ha en aktiv fritid. Begreppet idrottsanläggningar omfattar allt ifrån 
simhallar till utegym och naturområden. 

Under detta avsnitt lyfts också att det ska vara lätt att ta sig till idrottsanläggningarna och 
att alla ska kunna transportera sig tryggt till och från idrottsanläggningarna. Förvaltningen 
ser positivt på denna ansats i programmet. Den finns också med som en av de prioriterade 
strategierna (sida 12). Förvaltningen föreslår att frågan om tillgänglighet synliggörs i 
denna prioriterade strategi. Hela vägen fram till idrottsanläggningarna, från exempelvis 
en hållplats i kollektivtrafiken, ska vara tillgänglighetsanpassad. 

 
4 Statistik om personer med funktionsnedsättning, tabeller 2018–2019 (scb.se) 

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/levnadsforhallanden/levnadsforhallanden/undersokningarna-av-levnadsforhallanden-ulf-silc/pong/tabell-och-diagram/statistik-om-personer-med-funktionsnedsattning/tabeller-20182019/
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Tillgänglighetsfrågan lyfts på sidan 11, där står att ”En grundläggande förutsättning för 
en jämlik användning är att det inte ska finnas fysiska hinder för att använda idrotts-
anläggningarna. För det ändamålet behöver Göteborgs Stad fortsätta bedriva ett aktivt 
arbete med universell utformning och att informera alla besökare om idrotts-
anläggningarnas tillgänglighet”. Förvaltningen ser positivt på ansatsen om att arbeta 
aktivt med universell utformning och att informera besökare om idrottsanläggningarnas 
tillgänglighet. Förvaltningen föreslår att universell utformning och tillgänglighets-
information integreras i de prioriterade strategierna på sidan 12.  

Förvaltningen ser positivt på det trygghetsperspektiv som finns i förslaget till program; 
”avgörande för att alla ska känna att de kan och vill ta del av idrottsanläggningarna är 
att det finns en känsla av trygghet knuten till idrottsanläggningarna och de närliggande 
miljöerna” (sida 11). 

På sidan 9 används begreppet “funktionsvariation”, förvaltningen föreslår att detta ändras 
till “funktionsnedsättning” då begreppet rekommenderas enligt Socialstyrelsens 
termbank. 

Föreningsidrott 
Under avsnittet om Föreningsidrott saknar förvaltningen ett utvecklat resonemang kring 
personer med funktionsnedsättning. I den beskrivande texten anges att Göteborgs Stad 
sedan tidigare bidrar till ett jämlikt deltagande i föreningsidrotten genom att i hand-
läggningen av föreningsbidrag prioritera målgrupperna barn och unga (7-25 år), äldre (65 
år och äldre) och personer med funktionsnedsättning. 

Bland de prioriterade strategierna (sida 16) finns bland annat att Göteborgs Stad ska 
tillsammans med föreningsidrotten vidareutveckla insatser för att rekrytera nya 
medlemmar, bland annat genom att ge förutsättningar för ”sänkta trösklar” i 
verksamheten. 

Till frågan om att rekrytera och behålla medlemmar och att ”sänka trösklar” hör också 
frågan om personer med funktionsnedsättnings deltagande i föreningsidrotten. För att 
locka familjer med barn med funktionsnedsättningar eller unga vuxna eller vuxna 
personer med funktionsnedsättning till föreningsidrotten kan det krävas extra insatser i 
form av flexibilitet, individanpassning, personlig kontakt, tillgänglig inkluderande 
kommunikation, att någon möter upp vid träningar, tillgängliga lokaler, tider och så 
vidare. Vårdnadshavare till barn med funktionsnedsättning upplever att det ofta finns en 
förväntan om att de ska ta ett större koordinerande ansvar än övriga föräldrar. Ett sätt att 
underlätta för denna målgrupp blir därför att stötta upp där det ställs höga krav på att 
koordinera.  

Föreningsidrotten berör personer med funktionsnedsättning både genom den generella 
föreningsidrotten som riktar sig till alla och genom parasporten som riktar sig till 
personer med funktionsnedsättningar. Att öka kunskapen kring att arbeta med barn, unga 
och vuxna med olika former av funktionsnedsättningar är relevant för föreningslivet i 
stort och skulle kunna vara en strategi i det fortsatta arbetet för att nå och skapa positiva 
upplevelser för denna målgrupp inom föreningsidrotten. Föreningsidrotten är, precis som 
är beskrivet i förslaget till program, en viktig del av samhället som kan bidra med mycket 
för både individen och samhället. 
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Idrott på egen hand 
Av avsnittet om Idrott på egen hand framgår att “flera studier och undersökningar har 
gjort det tydligt att den fysiska aktiviteten skiljer sig stort mellan olika grupper i 
samhället. De personer som har utländsk bakgrund, som har en funktionsnedsättning 
eller som har en svagare social position hör till de grupper som är mindre fysiskt aktiva 
än andra” (sida 17). I Göteborg märks ojämlikheten dessutom geografiskt.  

Programmet har som syfte att bidra till en jämlik hälsa. Utifrån denna bakgrund anser 
förvaltningen att personer med funktionsnedsättning bör synliggöras som målgrupp bland 
de prioriterade strategierna på sidan 19. Ett argument för detta är att människor kan 
tillhöra flera av de grupper som är minst fysiskt aktiva på samma gång, vilket kan göra 
situationen än svårare ur ett jämlikhetsperspektiv. Förvaltningen gör därför bedömningen 
att personer med funktionsnedsättningar skulle gynnas av ett integrerat funktionshinder-
perspektiv, för att säkerställa jämlika förutsättningar för idrottsutövande. 

Idrottsevenemang och elitidrott 
I programmet anges att ”arbetet ska sträva efter socialt, ekologiskt och ekonomiskt 
hållbara idrottsevenemang som växer och som är tillgängliga för alla året om” (sida 21). 
Förvaltningen vill här särskilt betona betydelsen av tillgänglighet för publiken när 
idrottsevenemang anordnas. Det handlar om arenor, idrottsanläggningar, lokaler, 
markytor, läktare, toaletter och så vidare. 

Personer med funktionsnedsättning är också utövare av elitidrott, bland annat inom 
Parasporten. Förvaltningen föreslår att Parasporten nämns under avsnittet om 
Idrottsevenemang och elitidrott. 
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