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Ansökan om stöd 2012 från Göteborgs Interreligiösa Råd  
 

Förslag till beslut 
 

1. Kulturnämnden beviljar Göteborgs Interreligiösa Råd 1 000 000 kronor i stöd 
för 2012. 

2. Göteborgs Interreligiösa Råd ska redovisa beviljat stöd samt ansöka om stöd 
årligen inför de kommande verksamhetsåren 2013 och 2014 i likhet med andra 
verksamheter med årligt stöd. 

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

Ärendet 

I enlighet med yrkande av S, MP och V i kommunstyrelsen 2011-06-01 angående 
kompletterande budgetbeslut, gavs kulturnämnden ett breddat uppdrag för interreligiös 
dialog. Det innebär att kulturnämnden tillförs medel ur anslaget statliga schablonmedel 
för flyktingmottagande under åren 2012, 2013 och 2014.    

Göteborgs Interreligiösa Råd har inkommit med en ansökan om stöd för 2012.  

 

Göteborgs Interreligiösa Råd 

Göteborgs Interreligiösa Råd är en ideell förening som bildades 2007 av dåvarande 
biskopen och består idag av 15 religiösa eller andliga ledare från fem olika religioner. 
Föreningens syfte är att främja dialog och samverkan mellan olika religiösa företrädare i 
Göteborg. Tillsammans ska de verka för respekt och förståelse för religiöst liv och 
skapa mötesplatser för människor av olika tro. 
 
Föreningen planerar att bygga upp ett Interreligiöst Center vars syfte är att skapa 
mötesplatser där tro och religionsdialog står i centrum. Centret ska utgöra en 
samlingsplats och informationskanal för församlingar, föreningar, allmänhet och 
utbildningar. Centret kommer att ledas av en styrgrupp bestående av tio ledamöter; fyra 
från det interreligiösa centret, tre från ett rådslag där alla församlingar är välkomna att 
delta, två ledamöter från nätverket Unga som tror samt en adjungerad ledamot från 
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Göteborgs Stad. Centret kommer att samarbeta med Göteborgs Universitet och flera 
studieförbund.  
 
Verksamheten som planeras kommer bl.a. att omfatta utbildningsinsatser och 
informationshantering, kunskapsspridning, organisering och arrangering av tillfällen för 
interreligiös dialog mellan individer och grupper etc. Det interreligiösa centret kommer 
också att företräda grupper i olika sammanhang som t.ex. rör hållbar utveckling, icke-
våldskultur och krisberedskap. 
 
 
Förvaltningens bedömning 
Göteborgs Interreligiösa Råd bifogar en förstudie till sin ansökan som utgör en 
verksamhetsbeskrivning. Idén att inrätta ett Interreligiöst Center är väl förankrad i 
många församlingar och samfund och är också förankrad i stadens politiska ledning.  
Verksamheten som planeras kan utgöra ett verktyg för ökad dialog mellan olika grupper 
och ökad kunskapsspridning vilket gagnar förståelse och tolerans mellan människor. Att 
många ungdomar kan engageras är en styrka. En liknande verksamhet i Leicester i 
England står som förebild till idén vilket bidrar till att den planerade verksamheten 
förefaller uppdaterad och inspirerad av liknande exempel i vår omvärld. 
 
Förvaltningen föreslår att stödet beviljas och att föreningen inkommer med en 
redovisning avseende verksamhetens innehåll och ekonomi årligen, i samband med 
ansökan om stöd inför kommande år, på samma sätt som andra organisationer med 
verksamhetsstöd hanteras i kulturnämnden. Förvaltningen föreslår vidare att paragrafen 
omedelbart justeras eftersom verksamheten är påbörjad. 
 

Ekonomiska konsekvenser 

Kulturnämnden tillförs 1 000 tkr av statliga medel från kommunstyrelsen 2012, liksom 
åren 2013 och 2014, avsedda för ändamålet. 

 

GÖTEBORGS KULTURFÖRVALTNING 

 
 
 
Björn Sandmark 
förvaltningschef 
   Kristina Frizell 
   utredningsledare 
 
 
 
 

Bilaga: Ansökan om stöd från Göteborgs Interreligiösa Råd, förstudie samt föreningens 
stadgar. 
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