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1. Ett starkt civilsamhälle
Ibland får vissa det att låta som om civilsamhället bara är en fritidsaktivitet, ett litet sidospår till
det som sker inom den offentliga sfären eller i den individuella. Vi menar att civilsamhället är
något mycket viktigare. Det är här grunden läggs för demokrati, medmänsklighet och ett
fungerande Göteborg. Vår politik strävar därför efter att stärka civilsamhället och därmed de
mellanmänskliga kontakterna.
Att oberoende från andra människor skulle leda till lycka är en missuppfattning. Starka
relationer är ett så grundläggande mänskligt behov att det till och med går att mäta i livslängd.
Flera studier visar att social isolering har värre hälsoeffekter än fetma och är ungefär lika
allvarligt som alkohol och rökning. Människan växer i relationer.
En politik vars konsekvens blir att de mellanmänskliga banden försvagas kan aldrig
kompenseras med att man stärker banden till offentliga institutioner eller skjuter till ytterligare
bidrag. Det offentliga kan från mänsklig synvinkel bara vara ett komplement – inte utgöra
samhällets grund.
Det brukar ibland sägas att det inte finns några större skillnader i politiken och att det inte spelar
någon roll vem man röstar på. Så är det inte, inom vissa områden finns det milsvida skillnader i
synsätt mellan partierna.
Ett sådant område är synen på civilsamhället, det vill säga alla de organisationer som inte är
kommunala och inte heller vinstdrivande. Den styrande minoriteten i Göteborg ser i bästa fall
dem som något som hjälper dem att fylla behov som de inte kan täcka själva, men som ska bort
så fort de gör detta själva.
Kristdemokraterna ser dessa organisationer som en enorm styrka i samhället. Civilsamhället har
mycket att tillföra som är nödvändigt för att samhället ska fungera. Många olika verksamheter
bedrivs av ideella organisationer och gör viktiga insatser i samhället. Det handlar om allt från
idrottsorganisationer till idéburna hjälporganisationer. Därför lägger Kristdemokraterna i
Göteborg fram denna rapport med 24 förslag för ett starkare civilsamhälle i Göteborg.
Givetvis påverkas civilsamhället av politik på regional, nationell och europeisk nivå. Denna
rapport handlar dock enbart om det som går att genomföra i Göteborg. Förslagen som läggs ska
gå att genomföra på kommunal nivå.
Vi menar att civilsamhället inte som idag ska ses som något som ersätter kommunens
verksamhet där den inte finns utan som en del av samhället, tillsammans med det offentliga, som
bidrar med kunskap och engagemang. Kommunen ska inte konkurrera med fungerande
verksamhet utan istället se hur man kan hjälpa till och samarbeta för medborgarnas bästa.
Politiken ska lägga sig i föreningarnas verksamhet så lite som möjligt. Annars hamnar vi i en
situation där civilsamhället börjar detaljstyras med en massa politiska mål.
När förvaltningar ska utveckla en verksamhet bör de till exempel ställa sig frågan vad ideella
organisationer kan bidra med på området och vad de redan gör. Att ha med dessa organisationer
i planeringen borde vara helt självklart. Så är det inte idag. Självklart ska inte ansvaret flyttas
från det offentliga till andra organisationer. Ansvaret för befolkningen ligger och ska fortsatt
ligga på kommunen, men det behövs en attitydförändring i hur man ser på civilsamhället i
Göteborg. I ett bättre Göteborg tas de som vill hjälpa till emot med öppna armar, och allas
insatser tas till vara.
Göteborg behöver ett starkt civilsamhälle.
3

3

2. Kristdemokraterna vill:
•

införa en markupplåtelsegaranti för vissa sociala verksamheter, såsom idéburna
äldreboenden och skolor.

•

välkomna konkurrens från sociala entreprenörer inom välfärdssektorn.

•

att civilsamhället ska ges långsiktiga möjligheter att verka inom flera
välfärdsområden, såsom vård, skola och omsorg.

•

göra en kartläggning över hur civilsamhället kan bidra till att stärka välfärden i
Göteborg, utifrån stadens behov och möjligheter.

•

inkludera aktivt idébaserade organisationer i utvecklingen av LOV.

•

ta bort det socioekonomisk differentierade aktivitetsbidraget – och öka det lokala
aktivitetsstödet för alla föreningar.

•

att Göteborgs stad ska formulera en stadsövergripande uppdrag som ska klargöra
vad som räknas som religiös verksamhet för att undvika osäkerhet för
trossamfunden.

•

att Göteborg stad ska initiera en regional samordnare för civilsamhället för att
underlätta för föreningar att verka över hela Västra Götaland.

•

att samarbetet mellan civilsamhället och Göteborgs äldre ska stärkas för att skapa en
hållbar kraft som gynnar både Göteborgs föreningsliv och de äldres tillvaro.

•

ge den kommande Äldreombudsmannen i uppdrag att kartlägga civilsamhällets
verksamheter för äldre och se över framtida behov där civilsamhället kan bidra.

•

verka för att utveckla Göteborgs träffpunkter i samråd med idéburna organisationer.

•

att arbetet med att erbjuda kultur på äldreboenden i samverkan med civilsamhället
ska fortsätta att utvecklas.

•

till dess att staten återinför fritidspengen så ska en kommunal fritidspeng finnas som
kan sökas av barnfamiljer med försörjningsstöd.

•

arbeta, i samråd med civilsamhället, aktivt för att barnperspektivet bejakas i allt
arbete med hemlöshet.

•

att kommunen ska öka sitt stöd till de civila organisationernas arbete mot hemlöshet,
speciellt riktat mot barnfamiljer.

•

skapa en trygg mötesplats intill Nordstan i samarbete med civilsamhället.

•

uppmuntra möjligheten till utökad nattvandring i riskmiljöer.

•

fokusera på trossamfundens skyddsbehov.

•

stärka stödet till kvinno- och mansjourer.

•

att Göteborgs stad ska utreda intresset inom civilsamhället att inrätta ett
resurscenter mot hedersrelaterat våld och förtryck, samt stödja och samarbeta med
deras verksamhet om så önskas av berörda föreningar.
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•

att Göteborgs stad i samråd med föreningar tar fram en utbildning där ledare inom
civilsamhället utbildas gällande konkret arbete mot sexuella övergrepp inom
föreningslivet.

•

att den avgiftsfria simundervisningen för barn ska genomföras i samarbete med
simföreningarna, istället för i kommunal regi.

•

att Göteborgs stad ska utveckla tillgänglighet på offentliga idrotts- och
motionsanläggningar, för att underlätta föreningarnas aktiviteter.

•

att Göteborgs Stad ska samordna så idrottsföreningar har möjlighet att komma ut till
stadens skolor för att informera om sin verksamhet.
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3. Civilsamhället bygger gemenskap
3.1 Samhällets tre grundpelare
Det finns tre centrala och samverkande funktioner i ett fungerande samhälle. Under medeltiden
kallades de Korset, Svärdet och Penningpungen.
Korset betecknade då kyrkornas moraliska, idéburna och andliga makt. Svärdet stod för den
världsliga makten. Penningpungen betecknade både den ekonomiska makten och de faktiska
makthavarna.
Under de ibland revolutionära tongångarna under mitten av 1900-talet benämnde man istället
dessa som Gud, Staten och Kapitalet.
Då ville många marxistiskt inspirerade debattörer avskaffa både Gud och kapitalet och låta
staten överta hela ansvaret. Dagens verklighet är dock mer komplicerad.
Idag är inte längre kyrkorna den främsta samlingspunkten i civilsamhället. Idag har det tidigare
Korset delvis blivit sekulariserat och berikats med andra idéburna rörelser som Röda korset,
Rädda barnen, Svensk Idrott, Sjöräddningssällskapet och många, många fler.
Det gemensamma är att verksamheten främst styrs av idéer, inte ekonomi.
Historien har dock lärt oss att alla tre funktionerna inte bara behövs, utan helst ska stå i ett
blanserat förhållande till varandra, för att uppnå väl fungerande samhälle.
Sammanfattningsvis talar vi idag alltså om samhällets tre huvudfunktioner:
•

Det offentliga, som inkluderar stat, kommuner och landsting och i grunden all offentligt
finansierad verksamhet.

•

Näringslivet, som utgörs av samhällets kommersiella sektor, industrier, tjänsteföretag,
banker och andra verksamheter som primärt drivs i syfte att ge en optimal avkastning på
satsat kapital och arbete.

•

Civilsamhället, som drivs av medborgarnas övertygelser och vilja att bidra till livskvalitet i
många dimensioner, fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt.

Familjen är samhällets viktigaste beståndsdel och en omistlig del i civilsamhället. I ett balanserat
och demokratiskt samhälle samverkar dessa tre på många områden, men ingen sektor tillåts
dominera någon av de övriga.
Ett levande civilsamhälle är basen för ett väl fungerande, demokratiskt och mänskligt samhälle.
Det startar hos den enskilda människan, familjen, den utvidgade familjen, grannskapet och i
närsamhället.
Det tar sig uttryck i allehanda aktiviteter av kulturell, idrottslig, intellektuell eller ideologisk art.
Dessa formar sedan civilsamhällets struktur i form av idéburna organisationer, föreningar och
nätverk. Civilsamhället samverkar med samhällets två andra huvudfunktioner, det offentliga och
näringslivet, där den senare är grunden för hela samhällets försörjning och ekonomiska välstånd.
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3.2 Civilsamhällets förändrade förutsättningar
Civilsamhället förändras i takt med att Sverige och världen i stort förändras. Vårt land är idag ett
pluralistiskt medborgarsamhälle och individualism och självförverkligande har blivit viktigare,
vilket inte nödvändigtvis gör människor mindre engagerande. Engagemanget tar sig däremot
andra uttryck.
Befolkningen blir allt äldre, samtidigt som medborgarnas förväntningar på välfärden ökar.
Datorer och sociala medier har förändrat vårt sätt att kommunicera, vårt sätt att tänka och
organisera oss. En accelererande globalisering har gjort oss mer beroende av vår omvärld än
någonsin. I civilsamhället har relationen mellan organisationerna och deras medlemmar kraftigt
förändrats. Ibland genom fallande medlemstal hos vissa organisationer, exempelvis hos delar av
folkrörelserna, eller genom att banden mellan medlemmar och organisation försvagas. Vi ser en
ökad professionalisering inom civilsamhället, där experter ofta blir mer drivande än de ideella
krafterna.

3.3 Målet med en politik för civilsamhället
Det kan tyckas motsägelsefullt med en politik för ett område som vi i så hög utsträckning som
möjligt vill hålla politiken borta ifrån. Vi vill därför vara tydliga med vår utgångspunkt: Staten är
aldrig neutral i sin relation till civilsamhället.
Kristdemokraterna brukar säga att samhället är större än staten. Mot bakgrund av vår
människosyn så kan man också säga att välfärdssamhället är större än välfärdsstaten. Vi tror att
ett samhälle byggt på de principer vi anför har förutsättningar att bli ett mer välmående
samhälle.
Därför är det viktigt att civilsamhället är oberoende. Det finns en risk för att civilsamhället
begränsas till att vara en välfärdsutförare eller verkställare av statliga eller kommunala dekret.
Om staten i allt högre utsträckning dikterar villkoren för civilsamhällets verksamheter, och
samtidigt svarar för en allt större del av dess finansiering, så riskeras civilsamhällets
självständiga röst och unika bidrag. Utvecklingen har redan i viss utsträckning gått i den
riktningen. Detsamma gäller också med marknadsanpassning, där civilsamhällets organisationer
bitvis agerar enligt kommersiella principer.

3.4 Civilsamhället i Göteborg
Under 2015 bidrog civilsamhället till 3,1 procent av Sveriges BNP, enligt Statistiska centralbyrån
(SCB). Det gör att civilsamhället inte bara är en socialt viktig aktör, utan även en ekonomisk.
Civilsamhället är med och formar Sverige och framtiden.
I Göteborg finns det en stor mångfald av civila organisationer som på olika sätt bidrar till stadens
utveckling. Det gäller både inom social omsorg, idrott och fritid och intresseorganisationer.
Utmaningarna i Göteborg handlar om att utveckla civilsamhället och låta bestämmanderättet
ligga hos de som direkt berörs av verksamheten. Därför är det viktigt att politiken agerar i form
av att låta föreningarna bli så självständiga som möjligt. Det är en av Göteborgs viktigaste
framtidsutmaningar.
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4. Ideologi
Kristdemokraterna grundar sina politiska ställningstaganden utifrån grundläggande ideologiska
principer om hur vi människor ska förhålla oss till varandra och hur samhället i övrigt ska fungera.
Dessa principer påverkar i högsta grad våra förslag och bör därför diskuteras i detta sammanhang.

4.1 Personalism
Varje människa är ett mål i sig. Ingen annan människa får äga henne eller på ett kränkande
sätt utnyttja henne. Varje människa är unik, men behöver gemenskap med andra för att leva
och utvecklas. Människan har såväl kroppsliga och själsliga som andliga behov. Det
kristdemokratiska samhällsarbetet tar därför sin utgångspunkt i människans helhet och
betonar människans behov av gemenskap.

4.2 Ofullkomlighet
Människan är förnuftig och kan välja mellan att göra bra och dåliga handlingar, och hon är
ansvarig för sina egna handlingar. Vi kan göra gott, men en snabb titt i vår omvärld och bakåt i
historien visar att vi också kan ställa till med mycket ont. Vi är ofullkomliga. Insikten om
denna ofullkomlighet gör att vi exempelvis eftersträvar maktdelning för att inte enskilda
människor eller grupper ska få alltför mycket makt och den ger oss ödmjukhet inför den egna
politiska insatsen.

4.3 Förvaltarskap
Vi har ett ansvar att bruka och bevara, i stället för att slita, slänga och förbruka. Allt vi gör
påverkar både samtid och efterkommande. Det gäller samhällets alla områden, men kanske
framför allt synen på samhällsekonomin och miljön.

4.4 Subsidiaritet
Kristdemokraterna eftersträvar att beslut ska fattas på lägsta möjliga ändamålsenliga nivå. Det
familjen kan bestämma på egen hand, ska inte kommunerna lägga sig i. Det kommunerna
klarar på egen hand får inte bli en fråga för riksdag och regering. Samhället består av flera
gemenskaper som efter människans behov byggs och utvecklas genom sitt sociala umgänge.
Föreningslivet, församlingar, företag, kommuner och landsting är exempel på sådana
gemenskaper. Högre nivåer i samhället ska stödja lägre nivåer, huvudsakligen varje person,
utan att för den skull styra dem.

4.5 Solidaritet
Solidaritet kan definieras som den medmänsklighet och kärlek, som utgår från den gyllene
regeln - allt vad du vill att människor ska göra mot dig ska du också göra mot dem. Vi vill värna
alla människors liv, frihet och värdighet, oavsett geografiskt avstånd. Vi vill solidarisera oss
med de svaga och förtryckta, sträva efter social rättvisa, utjämna strukturella orättvisor och
skapa en rättvis fördelning av samhällets goda. Alla räknas och omfattas av
samhällsgemenskapen.
8
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5. Civilsamhällets betydelse för välfärden
5.1 Markupplåtelsegaranti för social verksamhet
Göteborg har inte kunnat och kommer inte heller i framtiden att kunna genomföra alla
investeringar som krävs inom välfärden. För att vi ska kunna leverera en bra välfärd i framtiden
krävs det att fler självständiga aktörer vill investera i den kommunala välfärden. För att
underlätta för dessa aktörer vill vi utreda möjligheterna att utfärda kommunala
markupplåtelsegarantier för den som kan uppvisa trovärdiga investerings- och driftskoncept
inom välfärdsområdet. I första hand handlar det om äldreboenden, förskolor och skolor, men
även andra verksamheter som bidrar till välfärdens utveckling.
-

Inför en markupplåtelsegaranti för vissa sociala verksamheter, såsom idéburna
äldreboenden och skolor.

5.2 Välkomna socialt entreprenörskap
Det senaste årets diskussion om välfärden handlar dessvärre mycket om en vinstbegränsning.
Små och medelstora företag inom välfärden riskerar att buntas med enskilda riskkapitalbolag
som har flyttat vinst till utlandet för att minimera skatteuttaget. Detta slår hårt mot Göteborgs
idéburna företag.
Inom välfärdssektorn bedriver flera föreningar och organisationer verksamheter som kommunen
själv inte kan bedriva lika bra och effektivt. Kommunen skulle i vissa fall stå helt hjälplösa utan
de insatser som civilsamhällets aktörer svarar för, och vill vi uppmuntra konkurrens för att ge
göteborgarna en chans att välja den verksamhet som passar dem bäst.
-

Välkomna konkurrens från sociala entreprenörer inom välfärdssektorn.

5.3 Större plats för civila välfärdstjänster
Göteborgs stad ska garantera välfärdstjänster som fungerar, och kunna ge alla människor en
möjlighet att välja den tjänst som passar dem bäst. Där spelar civilsamhället och dess initiativ en
stor roll för att skapa en mångfald inom välfärden i Göteborg. Oavsett om det gäller en fristående
hemtjänst, en idéburen skola eller en familjerådgivning inom kyrkan ska dessa uppmuntras.
Göteborg ska ha en starkare välfärd och det är genom de fristående aktörerna som vi kan
uppfylla det fullständiga välfärdslöftet där alla får möjlighet att välja utifrån sina förutsättningar
och behov.
Det finns flera fördelar med att förenkla för civilsamhällets organisationer att utföra offentligt
finansierad välfärd. Göteborgarna får ut mer per skattekrona, medborgarna får ökade
valmöjligheter och civilsamhällets kompetens och innovationskraft kommer bättre till sin rätt.
Det vore en vinst för samhället om det möjliga antalet aktörer breddas så mycket som möjligt.
Kristdemokraterna i Göteborg vill därför att staden ska göra en kartläggning över hur
9
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civilsamhället ytterligare kan bidra till att stärka välfärden i Göteborg, utifrån stadens behov och
möjligheter.
I april 2018 kommer Göteborg stad att införa Lagen om valfrihet (LOV) inom hemtjänst. Det
innebär att göteborgarna har möjlighet att välja vem som utövar hemtjänst. Det gör att de
idéburna organisationerna har möjlighet att, på samma villkor som kommunen, erbjuda
hemtjänst. Nästa steg är att erbjuda LOV inom daglig verksamhet. Organisationen är under
utveckling, och därför är det viktigt att civilsamhället får stor delaktighet i hur LOV kommer att
utvecklas inom kommunen samt vilka roller som de kan fylla för att förbättra välfärden i
Göteborg.
-

Civilsamhället ska ges långsiktiga möjligheter att verka inom fler
välfärdsområden, såsom vård, skola och omsorg.

-

Det ska göras en kartläggning över hur civilsamhället kan bidra till att stärka
välfärden i Göteborg, utifrån stadens behov och möjligheter.

-

Inkludera aktivt idéburna organisationer i utvecklingen av LOV.

6. Öka stödet till civilsamhället
6.1 Stärk alla föreningar – inte bara vissa
I Göteborg har det rödgröna styret fattat beslut om att föreningar ska få mer lokalt aktivitetsstöd
utifrån hur många bidragsgodkända medlemmar de har från de mest socioekonomiskt utsatta
områdena. Med anledning av införandet av socioekonomisk differentierat aktivitetsbidrag har de
rödgröna även infört krav på ungdomsföreningar att redovisa personnummer på
föreningsmedlemmar i samband med ansökan om aktivitetsbidrag, vilket är en förutsättning för
modellen.
Kristdemokraterna i Göteborg har varit kritisk till en registrering av barnens personnummer,
något som många barn av olika skäl inte kan, vill eller kanske får lämna ut.
Barn i områden, som inte är socioekonomiskt utsatta, är också i behov av tränare och idrottare
som förebilder. Även i dessa områden finns det barn som inte blir sedda, och som inte får träffa
sina föräldrar lika mycket som de hade önskat. Dessa barn får inte heller lämnas efter.
I vårt budgetförslag för 2018 valde vi istället att öka det lokala aktivitetsstödet med nästan 50
procent, från de rödgrönas drygt 20 miljoner kronor till en bit över 30 miljoner kronor. Eftersom
pengarna riktar sig till alla föreningar i staden är det ingen förening som missgynnas – alla
föreningar får ett större stöd!
-

Ta bort det socioekonomisk differentierade aktivitetsbidraget – och öka det
lokala aktivitetsstödet för alla föreningar.
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6.2 Underlätta för trossamfunden
Trossamfunden är en viktig del av civilsamhället. Många gånger får trossamfunden bidrag av
kommunen för de unika bidragen för sina stora samhällsinsatser, till exempel deras stöd till
utsatta grupper och barn- och ungdomsverksamhet. I Göteborg gör de ovärderliga insatser för att
skapa större trygghet på platser som vissa tider kan upplevas som otrygga, men också i
ekonomiskt utsatta områden.
Trots detta ser vi att det råder en större osäkerhet för trossamfunden om Göteborgs stad kommer
att ge dem stöd då kommunen väljer att göra vitt skilda bedömningar. I vissa fall får
trossamfunden stöd av kommunen, samtidigt finns det exempel där de varken får
anläggningsstöd eller kommunal borgen när de exempelvis bygger lokaler för
ungdomsverksamhet. Anledningen är kommunen i en del fall bedömer verksamheten som ickereligiös och i andra fall som religiös – trots att det handlar om samma syften, exempelvis att
hjälpa och ge trygga miljöer för barn och unga.
Situationen är orättvis och skapar en orimlig osäkerhet för trossamfunden och de verksamheter
som stödet går till. Det är svårt att planera framtiden när inte vet vilket stöd de kan få av
kommunen.
-

Göteborgs stad ska formulera en stadsövergripande policy som ska klargöra
vad som räknas som religiös verksamhet för att undvika osäkerhet för
trossamfunden.

6.3 Regional samordnare för civilsamhället
Vi ser ständigt hur civilsamhällets verksamheter ansträngs på grund av den administrativa insats
som krävs från organisationerna. Många av dem är aktiva på kommunal nivå i flera delar av Västra
Götaland, och idag innebär det att föreningarna måste göra flera olika ansökningar när de vill
utöka sin verksamhet till flera delar av regionen. Det skapar onödigt krångel och i värsta fall går
det ut över verksamheten.
För att göra det enklare för civilsamhället vill vi i samarbete med Västra Götalandsregionen ta
initiativ till en regional samordnare, som ska underlätta för föreningar att bedriva verksamhet i
hela regionen, med extra uppdrag att ha en rådgivande roll.
-

Göteborgs stad ska initiera en regional samordnare för civilsamhället för att
underlätta för föreningar att verka över hela Västra Götaland.
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7. Fler aktiviteter för barn och äldre
7.1 Bryt äldres ensamhet
Äldreomsorgen i Göteborg håller generellt sätt en hög kvalitet, men trots det visar en
undersökning av Socialstyrelsen att fler än hälften av våra äldre besväras av ensamhet.
Äldreboendets utformning eller högre personalbemanning är i sig inte tillräckligt för att säkra
äldres välbefinnande. Det krävs mer för att vi ska kunna känna livsglädje och kunna vara en del
av en gemenskap.
Äldre som är pigga har möjlighet att besöka stadens träffpunkter för äldre och delta i
föreningslivet, men dessa behöver utvecklas för att nå fler.
Vi vill att Göteborgs stad ska göra en kartläggning över det sociala innehåll som idag erbjuds av
civilsamhället, och i samråd med civilsamhället diskutera hur äldreomsorgen i Göteborg kan
utveckla sitt sociala innehåll.
Kommunen kan inte ensamt bryta de äldres ensamhet och isolering. Civilsamhälle, volontärer
och föreningar har nyckelroller och det är viktigt att de släpps in i stadens offentliga
verksamheter. Samverkan med civilsamhället ska därför stärkas.
-

Samarbetet mellan civilsamhället och Göteborgs äldre ska stärkas för att
skapa en hållbar kraft som gynnar både Göteborgs föreningsliv och de äldres
tillvaro.

-

Ge den kommande Äldreombudsmannen i uppdrag att kartlägga
civilsamhällets verksamheter för äldre och se över framtida behov där
civilsamhället kan bidra.

-

Verka för att utveckla Göteborgs träffpunkter i samverkan med idéburna
organisationer.

-

Arbetet med att erbjuda kultur på äldreboenden i samverkan med
civilsamhället ska fortsätta att utvecklas.

7.2 Alla barn har rätt till fritidsaktiviteter
Alla barn ska ha chansen att utveckla sina intressen och talanger. Men vissa sporter och
aktiviteter kan kosta för mycket för ekonomiskt utsatta familjer. Därför är det mycket olyckligt
att den rödgröna regeringen valde att ta bort fritidspengen som Kristdemokraterna drev igenom i
Alliansregeringen. Kristdemokraterna i Göteborg vill återinföra fritidspengen på kommunal nivå.
Fritidspengen riktar sig till barn som lever i hushåll som har haft försörjningsstöd i minst sex
månader, och ska täcka faktiska utgifter för deltagande i regelbundna fritidsaktiviteter. På så sätt
får fler barn chansen till en aktiv och utvecklande fritid, och till gemenskap och delaktighet.
-

Till dess att staten återinför fritidspengen så ska en kommunal fritidspeng
finnas som kan sökas av barnfamiljer med försörjningsstöd.
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8. Ett tryggare Göteborg
8.1 Inget barn ska vara hemlöst
Hemlösheten bland Göteborgs barnfamiljer ökar, enligt Social resursförvaltning. Under 2016
stod 512 barn utan fast bostad och i slutet av 2017 är den siffran uppe i 683 barn. Trots att
Göteborgs stad 2015 antog en kommunal strategi mot hemlöshet har den inte fått den effekt som
var avsedd.
Enligt Göteborgs Räddningsmissions rapport “En säng för natten” är barnperspektivet sällan
självklart när det kommer till frågor om hemlöshet. En fjärdedel av de akutboenden som finns i
Sverige tar inte emot barn och det finns mycket få boende som riktar sig mot barnfamiljer.
-

Arbeta, i samråd med civilsamhället, aktivt för att barnperspektivet bejakas i
allt arbete med hemlöshet.

-

Kommunen ska öka sitt stöd till de civila organisationernas arbete mot
hemlöshet, speciellt riktat mot barnfamiljer.

8.2 En stabil mötesplats i Nordstan
Det finns idag göteborgare som är rädda när de rör sig i och runt Nordstan. Vi behöver arbeta på
olika sätt för att hitta lösningar så att man kan känna sig tryggare, samtidigt som vi skapar ett
bättre alternativ för de människor som av olika skäl uppehåller sig där.
Kommunen måste därför stötta ideella organisationer som vill skapa en stabil mötesplats och
vara mer närvarande vid Nordstan. En sådan önskan finns bland annat hos Fryshuset som vill
flytta sina lokaler mer centralt för att komma närmare ungdomarna.
Polisen i Göteborg beskriver att Nordstan har blivit en plats där grovt kriminella gäng värvar
ungdomar. De som agerar brottsligt ska straffas, men det är viktigt att begränsa rekryteringen
och arbeta förebyggande. Därför måste vi stärka arbetet för att ungdomar ska känna sig sedda
och få andra förebilder. Annars är risken att de lättare dras in i nedbrytande, brottslig
verksamhet.
En tidigare stängning av Nordstan kan bidra men är långt ifrån tillräckligt. Att på ett bättre sätt
nå ungdomarna och skapa förutsättningar för gemenskap är mer långsiktigt.
Idag finns det ideella organisationer i Göteborg som arbetar för att skapa gemenskaper där unga
syns, hörs och räknas. De jobbar bland annat med fritidsaktiviteter, sociala projekt och
utbildning. Organisationerna gör stora insatser även inne i köpcentret, men ofta görs detta
arbete på samlingsplatser och ungdomsgårdar som är spridda över hela stan.
Idag är Nordstan en riskmiljö. Genom en satsning på en stabil samlingsplats i närheten av
köpcentret skapar vi ett tryggt och lättillgängligt alternativ för ungdomarna. Det skulle bidra till
att färre hamnar i utanförskap och kriminalitet.

-

Skapa en trygg mötesplats intill Nordstan i samarbete med civilsamhället.

-

Uppmuntra möjligheten till utökad nattvandring i riskmiljöer.
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8.3 Öka säkerheten för religiös verksamhet
I december 2017 skedde ett antisemitiskt attentat mot synagogan i Göteborg, speciellt riktat mot
ungdomar. Vi har under det senaste året kunna följa denna skrämmande utveckling i flera delar
av Sverige. Även deras verksamheter i form av skolor, äldreboenden och förskolor är drabbade
och har idag ett ökat skyddsbehov. Samtidigt ser vi en ökad hotbild mot de muslimska
församlingarna i Sverige. I Göteborg finns det exempel där nazister har marscherat på gatorna
under judiska högtider samt där moskéer har blivit utsatta för ett antal terrorattentat.
Kristdemokraterna uppmuntrar religiösa verksamheter inom välfärdssektorn, och vi kommer
aldrig att acceptera att dessa verksamheter inte får det skydd som de behöver. Säkerheten
gällande religiös verksamhet måste stärkas.
-

Fokusera på trossamfundens skyddsbehov.

8.4 Stoppa våldet i nära relationer
Det yttersta uttrycket för bristen på jämställdhet i ett samhälle är våld i nära relationer. Den som
utsätts för våld ska ha rätt till snabbt och långsiktigt stöd både i det akuta skedet, men även för
att kunna bygga upp ett liv efteråt.
Vi vill uppmuntra civilsamhällets arbete med utsatta personer genom att garantera tillgången till
boende och stödpersoner.
Den kommunala samordningen måste fungera väl i samråd med kvinno- och mansjourerna.
Kristdemokraterna i Göteborg vill stärka stödet till dessa verksamheter.
-

Stärk stödet till kvinno- och mansjourer.

8.5 Inrätta ett resurscenter mot hedersvåld
I Sverige uppmärksammades hedersrelaterad brottslighet på allvar först i början av 2000-talet.
Det finns därför mindre erfarenhet att arbeta med dessa frågor än med våldsutsatta kvinnor
generellt. För att drabbade ska få rätt stöd behövs en kraftsamling och ett starkare samarbete
mellan myndigheter, kommunen och civila organisationer med kunskap inom området.
I Stockholms län finns ett resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck, Origo, sedan
början av 2013. Polis, barnmorska och kuratorer finns under ett tak och i arbetsgruppen talas ett
flertal olika språk.
Även i Göteborg finns det många utsatta som behöver rådgivning och stöd. Med ett
resurscentrum skapar vi ökade möjligheter för utsatta barn och unga att tala fritt och vara sig
själva. Teamet ska även fungera som ett stöd för yrkesverksamma som möter dessa barn och
unga i sitt arbete. Det behövs ökad kunskap för att kunna förebygga och förhindra
hedersrelaterat våld och förtryck.
Drabbade ska få den hjälp som de har rätt till. Alla barn och unga har rätt att forma sitt liv,
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bestämma över sin egen kropp, leva med vem man vill, och till ett liv fritt från hot, våld och
förtryck. Mänskliga fri- och rättigheter gäller för alla och alltid.
Vi vill att Göteborgs stad ska utreda inrättandet ett resurscentrum mot hedersrelaterat våld och
förtryck i Göteborg. Det hedersrelaterade våldet och förtrycket är idag ett omfattande
samhällsproblem. Det visar sig bland annat genom att 70 000 barn och unga i Sverige är rädda
att bli gifta mot sin vilja.
Det är därför av stor betydelse att Göteborg fördjupar sitt arbete i dessa frågor. Det handlar om
att stå upp för de flickor och pojkar som i dag får sina liv begränsade och som inte får göra egna
självständiga val.
-

Göteborgs stad ska utreda inrättandet av ett resurscenter mot
hedersrelaterat våld och förtryck, samt stödja och samarbeta med deras
verksamhet om så önskas av berörda föreningar.

9. Samarbete med idrottsföreningarna
9.1 Skydda barn mot sexuella övergrepp inom idrotten
Inom till exempel idrotten finns det många vuxna som gör ovärderliga insatser och som är
fantastiska förebilder för barn och ungdomar. Men vi vet också att sexuella övergrepp mot barn
är ett allvarligt samhällsproblem som idrotten inte är befriad ifrån.
Detta kan vi aldrig acceptera. För barnens skull måste vi vara så beredda vi kan vara och agera så
snabbt som möjligt, både förebyggande och för att hjälpa de som redan har drabbats. Därför har
Kristdemokraterna i Göteborg tillsammans med Alliansen drivit igenom att staden ska skapa en
handlingsplan för att hjälpa föreningar att hantera situationen då sexuella övergrepp har ägt rum
eller misstänks ha ägt rum.
Vi vet att personer som har benägenhet att begå sexuella övergrepp söker sig till miljöer där de
kan knyta kontakter med barn och ungdomar, och givetvis även inom idrottens värld. En studie
från Gymnastik- och idrottshögskolan visar att 5,5 procent av unga idrottare har utsatts för
sexuella övergrepp av sin tränare. Konsekvenserna för de som utsätts för sexuella övergrepp är
oerhörda och skadorna potentiellt livslånga.
Det förebyggande arbetet är en absolut nödvändighet. Därför har Kristdemokraterna i Göteborg
också drivit igenom ett förslag om att Idrotts- och föreningsnämnden ser över hur föreningarna
på bästa sätt kan stöttas i att skydda barn mot övergrepp.
Första steget är klart, men det behövs ytterligare insatser för att alla barn ska känna sig trygga i
föreningsmiljöer. Vi vill därför att Göteborgs stad tar initiativ till en utbildning för ledare i
civilsamhället, där fokus ligger på hur man ska agera vid sexuella övergrepp och trakasserier
samt hur man kan arbeta förebyggande i dessa frågor.
Alla barn och ungdomar har rätt att utvecklas i en trygg och säker miljö.
-

Göteborgs stad ska i samråd med föreningar tar fram en utbildning där
ledare inom civilsamhället utbildas gällande konkret arbete mot sexuella
övergrepp inom föreningslivet.
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9.2 Stäng inte ute simföreningarna
Från och med hösten 2017 erbjuder Göteborgs stad avgiftsfri simundervisning för sina
förskoleklasser och årskurs två. Detta gäller även för elever i årskurs fem, sex, åtta och nio som
behöver extra stöd för att klara skolans simkunnighetskrav.
Istället för att samarbeta med civilsamhället har Göteborgs stad valt att satsa på en egen
verksamhet som konkurrerar ut simföreningarnas verksamhet. Beslutet har fått allvarliga
konsekvenser för simföreningarna som dräneras på både barn att undervisa samt personal. Hur
den avgiftsfria simundervisningen organiseras är en överlevnadsfråga för föreningarna.
Kristdemokraterna i Göteborg vill därför att kommunen ska upphandla undervisningsstöd till
den avgiftsfria simundervisningen enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). Vid
upphandling kan såväl olika typer av företag som ideella organisationer delta, och det finns även
möjlighet för staden att välja de alternativ som svarar bäst mot behovet. Det är grundläggande
att det finns en mångfald av aktörer, och upphandlingen ska organiseras så att detta möjliggörs.
-

Den avgiftsfria simundervisningen för barn ska genomföras i samarbete
med simföreningarna, istället för i kommunal regi.

9.3 Öka tillgängligheten för parasport
Civilsamhället är en viktig bas för människor med funktionsnedsättning. Det har på ett helt unikt
sätt blivit en röst för en stor grupp människor, som annars har svårt att synas och höras i
samhället, och gett dem plats på arenorna – inte bara på läktarna.
Idag finns det många förebilder inom parasporten. Exempelvis har Paralympics bidragit till en
ökad medvetenhet om syftet och fördelarna med parasport, och visat på att det är möjligt att
människor med funktionsnedsättning kan leva ett aktivt liv utifrån sina förutsättningar.
Samtidigt pekar Riksidrottsförbundet på att 4–5 procent av funktionsnedsatta personer i Sverige
är medlemmar i en idrottsförening, jämfört med över 50 procent av övriga befolkningen.
Parasportföreningarna har idag svårt att nå barn och ungdomar med en funktionsnedsättning.
Därför vill vi i en högre grad samordna så att föreningar kommer ut till stadens skolor för att
informera om sin verksamhet i Göteborg.
Kristdemokraterna i Göteborg vill att Göteborgs stad tar initiativ till en dialog med idrotten för
att fler barn och unga med funktionsnedsättning ska nås av och inkluderas i idrottsverksamhet.
Det finns en folkhälsoaspekt i att öka föreningsdeltagandet generellt, och specifikt bland
människor med funktionsnedsättning. Alla ska ha rätt till en möjlighet att idrotta och utöva en
aktiv fritid.
-

Göteborgs stad ska utveckla tillgänglighet på offentliga idrotts- och
motionsanläggningar, för att underlätta föreningarnas aktiviteter.

-

Göteborgs stad ska samordna så idrottsföreningar har möjlighet att komma
ut till stadens skolor för att informera om sin verksamhet.
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10. Sammanfattning
Civilsamhället är en enorm styrka i samhället. Det är här grunden läggs för demokrati,
medmänsklighet och ett fungerande Göteborg. Civilsamhällets insatser är nödvändiga för att
samhället ska fungera. Det handlar om allt från idrottsorganisationer till idéburna
hjälporganisationer.
Trots detta väljer det rödgröna styret i Göteborg att ständigt motarbeta civilsamhället och ser
hellre att så mycket som möjligt görs i offentlig regi. I bästa fall ser de rödgröna partierna dessa
organisationer som något som hjälper dem att fylla behov som de inte kan täcka själva, men som
ska bort så fort de gör detta själva.
I den här rapporten presenterar Kristdemokraterna i Göteborg 24 förslag för ett starkare
civilsamhälle i Göteborg. Våra förslag grundar sig på att civilsamhället är en del av samhället,
som tillsammans med det offentliga bidrar med kunskap och engagemang, och att politiken ska
lägga sig i föreningarnas verksamhet så lite som möjligt.
På det här sättet vill vi bidra till en attitydförändring i hur man ser på civilsamhället i Göteborg.
Göteborg behöver ett starkt civilsamhälle.
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11. Kontakt
Kristdemokraterna Göteborg

Post – och Besöksadress
Drottninggatan 30
411 14 Göteborg
Telefon. 031 13 89 30

Epost: gbg@kristdemokraterna.se
Twitter: @kd_gbg
Instagram: @kristdemokraternagbg
Hemsida: www.kdgoteborg.se

David Lega, Kommunalråd (KD)

Postadress
David Lega
Kommunstyrelsen
404 82 Göteborg

Besöksadress
Rådhuset
Gustav Adolfs torg 1
Göteborg

Epost: david.lega@kristdemokraterna.se
Twitter: @davidlega
Instagram: @legadavid
Facebook: facebook.com/legahandsfree
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