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Kulturnämndens årsrapport 2019  
Förslag till beslut 
I kulturnämnden  

1. Kulturnämnden godkänner förvaltningens förslag till årsrapport 2019 enligt 
bilaga 1 och överlämnar densamma till kommunstyrelsen. 

2. Kulturnämnden fastställer resultatet för 2019 till 2 752 tusen kronor. 

3. Kulturnämnden fastställer balansomslutning för 2019 till 637 955 tusen kronor 
och utgående eget kapital till 18 794 tusen kronor. 

4. Kulturnämnden beslutar, enligt förvaltningens förslag i avsnitt 6.2 i bilaga 1, att 
de listade uppdragen förklaras fullgjorda eller utgår. 

5. Kulturnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Sammanfattning 
Förvaltningen har upprättat årsrapport för kulturnämnden 2019. Årsrapporten är sista 
ledet i uppföljningen av året. Analyser och slutsatser i rapporten utgör även viktiga delar 
av planeringen för kommande år. 

De formella delarna av årsrapporten utgör återrapportering till kommunstyrelsen av 
väsentliga händelser och verksamhetens utveckling under året samt uppföljning av 
särskilda beslut och uppdrag. Vidare återrapporteras kring de uppdrag nämnden fått i 
kommunfullmäktiges budget. 

Årsrapporten innehåller även en särskild fördjupningsdel riktad till kulturnämnden. I 
fördjupningsdelen redovisas analys av måluppfyllelse för nämndens mål för 
grunduppdraget och området styrning och ledning. Fördjupningsdelen innehåller också en 
analys av respektive sektors utveckling i förhållande till grunduppdraget och de politiska 
målen.   

Ekonomiska konsekvenser 
Årets resultat uppgår till 2,8 miljoner kronor vilket är mer än mot tidigare redovisad 
prognos. Den positiva avvikelsen mot budget beror främst på ökade intäkter för Stora 
Teatern under december månad samt minskade utbetalningar inom utjämningsbidraget på 
motsvarande 1,1 miljoner kronor. 

Kultur 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2020-01-31 
Diarienummer 0971/19 
 

Christian Steingrüber/Kultur/GBGStad 
Telefon: 031-368 32 65 
E-post: christian.steingruber@kultur.goteborg.se  
 
Agnetha Qvart/Kultur/GBGStad 
Telefon: 031-368 36 80 
E-post: agnetha.qvart@kultur.goteborg.se 



 

Göteborgs Stad [Kultur], tjänsteutlåtande 2 (6) 
   
   

Kulturnämndens eget kapital uppgår vid utgången av 2019 till 18,8 miljoner kronor vilket 
överstiger den, av KF rekommenderade, nedre gränsen för eget kapital med 3,8 miljoner 
kronor.  

Barnperspektivet 
Barn och unga är en prioriterad målgrupp för kulturnämnden och barnperspektivet 
genomsyrar kulturförvaltningens samtliga verksamheter. Riktade insatser för barn och 
unga har också genomförts under året inom till exempel Jämlik Stad och 
sommarlovssatsningen. Göteborgs Stads plan för barn- och ungkultur godkändes av 
kulturnämnden under 2019. Planen ligger nu för fastställande i kommunstyrelse och 
kommunfullmäktige vilket antas ske under våren 2020.  

Sedan bildandet av de nya förvaltningarna för förskola- och grundskola har förvaltningen 
noterat en markant nedgång i barn och ungas scenkonstbesök. För 2019 är minskningen 
20 procent. Förvaltningen arbetar nu tillsammans med skolförvaltningarna för att ta fram 
en reviderad modell för att säkerställa barn och ungas tillgång till scenkonstupplevelser.  

Mångfalds- och jämställdhetsperspektivet 
Förvaltningen verkar för att psykiska, fysiska, ekonomiska och geografiska faktorer inte 
ska utgöra hinder för stadens invånare och besökare att ta del av och utöva kultur. 
Prioriterade målgrupper är barn och unga samt äldre. Uppsökande verksamhet och 
särskilda satsningar utifrån olika målgrupper har genomförts. 

Förvaltningen arbetar aktivt för lika rättigheter och möjligheter både ur ett brukar- och 
medarbetarperspektiv. Förvaltningen arbetar även kontinuerligt med mänskliga 
rättighetsfrågor i samband med utställningar, scenkonstföreställningar och 
programverksamhet.   

Miljöperspektivet 
Kulturförvaltningen synliggör frågor och skapar samtal om miljö, klimat och hållbar 
livsstil genom program, aktiviteter och annan verksamhet inom respektive sektor. 
Nämndens verksamheter bidrar även till att öka göteborgarnas motivation och vilja att 
turista i sin egen stad. Hållbart resande, både i tjänsten och till och från arbetet, främjas 
och besökare uppmanas via hemsidor med mera att ta sig till nämndens institutioner och 
publika verksamheter med kollektivtrafik eller cykel. 

Däremot har kulturförvaltningen svårt att bedriva något övergripande strategiskt 
miljöarbete då de personella resurserna för det inte räcker till. Miljöansvaret i 
förvaltningen ligger i tjänsten för fastighet och säkerhet. Två områden som förvaltningen 
behövt, och kommer behöva, prioritera i relation till ett strategiskt miljöarbete. 

Omvärldsperspektivet 
Göteborgs Stads arbete med konst- och kulturpolitik samt kulturplanering är avgörande 
för att utveckla Göteborg som en attraktiv och socialt hållbar stad. Kulturen bidrar till att 
minska klyftorna i samhället samtidigt som det stärker Göteborgs attraktionskraft och 
tydliggör Göteborg som destination. Kulturen behöver ges förutsättningar att växa och 
utvecklas i takt med staden i övrigt. 
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Bilagor 
1. Bilaga 1 – Kulturnämndens årsrapport 2019 

2. Bilaga 2 – Redovisning av status för uppdrag 

3. Bilaga 3 – Uppföljning av enprocentregeln 

4. Bilaga 4 – Volym- och nyckeltal för sektor bibliotek 

5. Bilaga 5 – Volym- och nyckeltal för sektor museer  

6. Bilaga 6 – Volym- och nyckeltal för sektor fri konst och kultur 

7. Bilaga 7 – Noter och bokslutskommentarer 

8. Bilaga 8 – Medlemskap i internationella organisationer  

Expedieras till 
Kommunstyrelsen  
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Ärendet 
Förvaltningen har upprättat årsrapport för kulturnämnden 2019 i enlighet med stadens 
riktlinjer, regler och anvisningar. 

Beskrivning av ärendet 
Göteborgs Stads nämnder ska årligen upprätta en årsrapport. Årsrapporten är sista ledet i 
uppföljningen av årets verksamhet, ekonomi och utveckling inom personalområdet. 
Analyser och slutsatser i rapporten utgör även viktiga delar av planeringen för kommande 
år. 

Årsrapporten är en formell årsredovisning och därmed föremål för revision och 
ansvarsprövning. Kraven på budget och uppföljning inom kommunal sektor regleras 
framförallt i kommunallagen, i kommunal redovisningslag samt av Göteborgs Stads 
riktlinjer, regler och anvisningar inom området styrning, uppföljning och kontroll. 

Kulturnämndens årsrapport 2019 
Den formella årsrapporten har en disposition som syftar till återrapportering av särskilda 
frågor från kulturnämnden till kommunstyrelsen inom ramen för styrelsens uppsiktsplikt. 
Årsrapporten redovisar inledningsvis väsentliga händelser samt utvecklingen inom 
verksamhet, ekonomi och personal under året. Därefter följer uppföljning av särskilda 
beslut och uppdrag vilket blanda annat innefattar uppföljning av enprocentregeln, 
utvärdering av nämndens system för styrning, uppföljning och kontroll samt genomförda 
åtgärder inom ramen för Göteborgs Stads kulturprogram. I rapportens avsnitt 3 lämnas en 
övergripande genomgång av nämndens arbete med de mål och inriktningar som fanns 
med i kommunfullmäktiges budget för 2019 och i avsnitt 4 finns en aggregerad 
sammanställning och analys av nämndens volym- och nyckeltal för 2019.  

I avsnitt 5 redovisas kulturnämndens bokslut i form av resultat- och balansräkning samt 
finansieringsanalys. Utöver ekonomiska data innehåller avsnittet även en sammanfattande 
analys av det ekonomiska utfallet med fokus på de för resultatet och finansieringen 
viktigaste posterna.  

Kulturnämndens resultat för 2019 uppgår till 2,8 miljoner kronor och är mer än i senast 
gjorda prognos. De viktigaste förklaringarna till resultatet är ökade intäkter för Stora 
Teatern under december månad samt minskade utbetalningar inom utjämningsbidraget 
motsvarande 1,1 miljoner kronor. 

Förutom de formella delarna (avsnitt 1–5) så innehåller årsrapporten även ett sjätte avsnitt 
med syfte att ge kulturnämnden fördjupad information om verksamheten. I avsnittet 
redogörs för analys av måluppfyllelse gällande kulturnämndens egna mål för 
grunduppdraget och för styrning och ledning. I avsnitt 6.2 finns återrapportering kring de 
uppdrag förvaltningen fått och som föreslås förklaras fullgjorda alternativt utgå. Till varje 
uppdrag finns det en kortfattad motivering till det beslut som föreslås. Övriga pågående 
uppdrag redovisas med aktuell status i bilaga 2.  

Analys av volym- och nyckeltal per sektor och verksamhet framgår av bilaga 3–5.  

Fördjupningsdelen lämnas inte vidare till kommunstyrelsen. 
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1 Sammanfattning 
Nämndens anläggningar har haft 2 236 633 besök (exklusive stadsdelsbiblioteken), 
vilket är en minskning med 2,3 procent jämfört med 2018. Antalet har påverkats positivt 
av att Röhsska museet åter öppnat, av framgångsrika utställningar på Göteborgs 
stadsmuseum och av lyckade satsningar på Göteborgs konsthall men negativt av att 
Sjöfartsmuseet Akvariet varit stängt samt att Stadsbiblioteket haft färre besök. 
Höjningen av entréavgifterna till stadens museer 2018 bedöms inte ha lett till färre 
besökare.  
Stadsdelsbiblioteken samt kulturhuset Kåken har förts över till kulturnämnden (KN) 
med syftet att skapa en mer likvärdig biblioteksservice i staden samt hitta 
samordningsfördelar. Överföringen innebar att antalet årsarbetare på förvaltningen 
ökade från 400 till 565 och att KN fick ansvar för ytterligare 23 bibliotek. De resurser 
som förts över bedöms ha täckt de faktiska kostnaderna för 2019 men nya kostnader 
framkommer löpande och fortsatt analys behöver ske 2020. Utredningen kring de övriga 
verksamheter i Frölunda kulturhus som ska överföras till KN är klar och överföringen 
sker 1 januari 2020. 
En oberoende utredning om verksamheten vid Stora Teatern har slutförts. Fortsatt 
arbete kring Stora Teaterns framtida organisering är pausat i väntan på att 
stadsledningskontorets (SLK) och Stadshus AB:s utredning om huvudmannaskapet för 
Stora Teatern blir klar. KN har hemställt till kommunfullmäktige (KF) att utöka 
uppdraget med att också utreda en eventuell alternativ driftsform för 
gästspelsverksamheten.  
Under året har den reviderade Göteborgs Stads plan för barn- och ungkultur antagits av 
KN och hemställts till KF för fastställande. Plan för kulturplanering är under 
framtagande och ett internt arbete pågår för att säkerställa hållbara ersättningar till de 
konstnärer förvaltningen anlitar. 
KF har fattat beslut om fortsatt inriktning för om- och tillbyggnaden av Göteborgs 
konstmuseum i enlighet med den förstudie som nämnden arbetat fram. Genomförandet 
kommer att kräva extern delfinansiering. Om- och tillbyggnaden av Sjöfartsmuseet 
Akvariet har försenats på grund av en överklagad upphandling. Ny-öppning beräknas 
ske 2022. 
KS beslutade i maj att ge SLK i uppdrag, i samarbete med KN, att ta fram förslag på hur 
samverkan, finansiering och ansvarsfördelning kan utvecklas mellan Göteborgs Stad 
och Västra Götalandsregionen (VGR) avseende de samfinansierade 
kulturinstitutionerna. Ett avtal beräknas vara klart under 2020. 
Delredovisningen om inrättandet av en dansakademi för barn och unga visar att det inte 
finns ekonomiska förutsättningar att ta fram en långsiktig lösning. KN har därför 
beslutat om en pilotverksamhet för att kunna utvärdera modellen. Återrapportering sker 
2020. 
Under året trädde nämndens nya riktlinjer och regler för samtliga stödformer i kraft. 
Syftet med förändringen är bland annat att säkerställa att stödformerna ligger i linje med 
kulturprogrammets strategiska mål samt att säkerställa efterlevnaden till 
kommunallagens krav på likabehandling. Då verksamhetsstödet numera är öppet för alla 
ökade antalet ansökningar med 30 procent, vilket lett till större konkurrens då de 
tillgängliga medlen inte utökats. Stödet till det fria kulturlivet har under många år varit 
oförändrat samtidigt som det fria kulturlivet växer. Förvaltningen bedömer att 
situationen riskerar utvecklingen av stadens fria kulturliv. 
De fria kulturaktörerna vittnar om att det blivit svårare att nå barn och unga efter 
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omorganisationen av förskola och grundskola. Förvaltningen ser också en minskning av 
barn och ungas scenkonstupplevelser under året. Antal besök som subventionerats med 
utjämningsbidraget har minskat med 20 procent jämfört med 2018. Även 2018 
minskade de subventionerade besöken med cirka 20 procent jämfört med 2017. 
Förvaltningen har fortsatt hög arbetsbelastning och bristande möjligheter till 
återhämtning. Det beror i stor utsträckning på den strukturella underfinansieringen av 
verksamheten samt på kortsiktiga lösningar på långsiktiga problem. 
Stadens och Trafikverkets arbete med kompensationsåtgärder inom ramen för 
Västlänken har delvis avstannat och staden uppfattar att Trafikverkets ambitionsnivå 
förändrats negativt. Enligt mark- och miljödomstolens deldom ska åtgärder, som syftar 
till att stärka kulturmiljön, genomföras. Samtal kring hur arbetet framåt ska struktureras 
och genomföras har inletts. Både inom staden och med Trafikverket. 
Anvisning för arbetet med fristadskonstnär har tagits fram i samverkan med social 
resursnämnd och en gemensam intresseanmälan om att ta emot en konstnär har lämnats 
till The International Cities of Refuge Network (ICORN). En ny fristadskonstnär 
förväntas vara på plats våren 2020. 
Det ekonomiska resultatet för 2019 uppgår till 2,8 miljoner kronor som främst beror på 
minskade utbetalningar inom utjämningsbidraget och ökade biljettintäkter för Stora 
Teatern under december månad. Nämndens eget kapital uppgår vid utgången av 2019 
till 18,8 miljoner kronor vilket är 3,8 miljoner kronor mer än den rekommenderade 
lägsta-nivån. 



6 

2 Verksamhetsanalys 

2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling 

 
Kulturinstitutioner 
I april fördes stadsdelsbiblioteken och kulturhuset Kåken över till KN. Uppdraget att se 
över öppettider och lokalisering samt utreda möjligheter och konsekvenser av att införa 
Meröppet på biblioteken pågår. Utredningen om organisering och överföring av 
verksamheter i Frölunda kulturhus har slutförts. 
KF har beslutat om fortsatt inriktning och investeringsnivå för om- och tillbyggnaden av 
Göteborgs konstmuseum. Arbetet fortsätter nu med att säkra extern finansiering. 
Förvaltningen har tillsammans med HIGAB startat arbetet med förstudien för nya 
magasin. Om- och tillbyggnaden av Sjöfartsmuseet Akvariet har försenats på grund av 
en överklagad upphandling. Ny-öppning beräknas ske 2022. 
KS har beslutat att ta fram ett avtal som reglerar samverkan mellan Göteborgs Stad och 
VGR avseende stadens museer samt se över ansvaret för Göteborgs stadsteater. 
Uppdraget innefattar även att undersöka hur dialogen mellan parterna kan förbättras. 
 
Besöksutveckling och publika satsningar 
Antalet besökare till nämndens institutioner har ökat i och med överföringen av 
stadsdelsbiblioteken men då förvaltningen saknar tillförlitlig helårsstatistik så är dessa 
inte med i totalsiffran för 2019. Besöksantalet uppgick till 2 236 633 besök, vilket är en 
minskning med 2,3 procent jämfört med 2018. Besöksantalet påverkades positivt av att 
Röhsska museet åter öppnat och av populära utställningar på Göteborgs stadsmuseum 
men negativt av att Sjöfartsmuseet Akvariet är stängt. Utvärderingen av entréavgifterna 
till stadens museer visar att dessa uppfattas som rimliga. Höjningen 2018 bedöms inte 
ha lett till färre besökare. 
Arbetet för ökad och mer jämlik tillgång till kultur för barn och unga har innefattat 
kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn inom ramen för stadens 
sommarlovssatsning. 2019 nåddes fler än 9 400 barn och unga inom ramen för 
satsningen. 
 
Kulturstöd och det fria kulturlivet 
Verksamhetsstödet är ett sätt att möta det fria kulturlivets behov av stabilitet och 
möjlighet till utveckling. Att stödformen numera är sökbar för alla säkerställer 
kommunallagens krav på likabehandling. Antalet ansökningar ökade med 30 procent 
jämfört med före förändringen. Något som dock lett till ökad konkurrens om tillgängliga 
medel då budgeten är oförändrad. 
De fria kulturaktörerna vittnar om att det blivit svårare att nå barn och unga efter 
omorganisationen av förskola och grundskola. Förvaltningen ser också en minskning av 
barn och ungas scenkonstupplevelser under året. Antal besök som subventionerats med 
utjämningsbidrag har minskat med 20 procent jämfört med 2018. Även 2018 minskade 
de subventionerade besöken med cirka 20 procent jämfört med 2017. 
Kulturförvaltningen arbetar tillsammans med skolförvaltningarna för att utveckla 
hållbara lösningar för framtiden. 
Utifrån det ekonomiska läget, omorganisationen i staden samt behovet av långsiktig 
samverkan med VGR, ser förvaltningen inte att ett förslag på etablering av en 
dansakademi kan prioriteras. KN har dock beslutat om ett pilotsamarbete med 
Regionteater Väst. Modellen ska utvärderas och redovisas till KN 2020. 
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Beslutet att avveckla Göteborgs Stads litteraturpris och överföra prissumman till 
sökbara förstärkningsmedel för litteraturområdet har utvärderats. Bedömningen är att 
satsningen uppnått syftet och varit positiv för konstområdet. 
I augusti antog KN den reviderade Göteborgs Stads plan för barn- och ungkultur. 
Planen har hemställts till KS och KF för fastställande. 
 
Stadsutveckling och konstnärlig gestaltning 
Arbetet med kompensationsåtgärder för Västlänken har delvis avstannat och staden 
uppfattar att Trafikverkets ambitionsnivå förändrats negativt. Enligt mark- och 
miljödomstolens dom ska åtgärder, som stärker kulturmiljövärdena, genomföras. 
Kulturkonsekvensanalys (KKA) har efterfrågats av staden som del av planprogrammet 
för Biskopsgården vilket varit positivt både för det aktuella programmet och för att 
förankra KKA som en naturlig del av stadens arbete med stadsutveckling. 
 
Budget 2020 
Förvaltningen har arbetat intensivt med att ta fram ett budgetförslag i balans. Det 
kommunbidrag nämnden erhöll innebar besparingar på 29,7 miljoner kronor. 
 

2.1.1 Viktiga framtidsfrågor 

Kulturnämnden kommer att återkomma med genomarbetade beskrivningar av de 
viktigaste framtidsfrågorna i samband med nämndens verksamhetsnomineringar under 
våren 2020. Kulturförvaltningens bedömning i nuläget är att nomineringarna sannolikt 
kommer att beröra nedan listade frågor. Vilka de slutliga nomineringarna blir kommer 
nämnden tillsammans med förvaltningen att arbeta fram. Nomineringarna kommer att 
beslutas av kulturnämnden senast i april månad och skickas in som underlag till 
kommunfullmäktiges budgetarbete inför verksamhetsåret 2021. 

• Revidering av Göteborgs Stads kulturprogram. 
• Omlokaliseringen av Göteborgs konsthall. 
• Om- och tillbyggnaden av Göteborgs konstmuseum. 
• Färdigställd ombyggnation av Sjöfartsmuseet Akvariet. 
• Nya magasin för Göteborgs Stads samlingar. 
• Ett välplanerat och bra mottagande av verksamheter från stadsdelsnämnderna. 
• Resurser för att kunna utöka budgeten för kulturstöd. 
• Resurser så att kulturen kan växa och utvecklas i takt med staden. 
• Kulturnämnden som investerande nämnd. 
• Trestegsfinansiering (kommun-region-stat). 
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2.2 Fördjupad analys beträffande ekonomi 

2.2.1 Analys av årets utfall 

Resultat (tkr) Bokslut 2019 Budget 2019 Avvikelse Bokslut 2018 Bokslut 2017 

Intäkter 139 001 126 176 12 825 124 930 117 683 

Kostnader -637 955 -627 882 -10 073 -530 155 -511 015 

Kommunbidrag 401 181 401 181 0 401 200 391 000 

Kommunbidrag, 
tillägg 100 525 100 525 0 4 900  

Resultat 2 752 0 2 752 875 -2 332 

Eget kapital 18 794 16 042 2 752 16 042 15 167 

 
Årets resultat 
Årets resultat uppgår till 2,8 miljoner kronor vilket är cirka 1,4 miljoner kronor högre än 
prognosticerat resultat i oktober. De främsta anledningarna till avvikelsen från prognos 
är att utbetalningarna av utjämningsbidrag blev 1,1 miljoner lägre än budget samt att 
Stora Teaterns biljettintäkter ökat under december månad med cirka 700 000 kronor. 
Sektor bibliotek har haft ökade lokalkostnader för stadsdelsbiblioteken under hösten 
med cirka 1,7 miljoner kronor i syfte att förbättra arbetsmiljön men har samtidigt haft en 
positiv avvikelse på personal, framflyttade behov samt lägre kostnad för staden-
gemensamma system och tjänster än beräknat. 
 
Eget kapital 
Eget kapital ökar med 2,8 miljoner kronor och uppgår till 18,8 miljoner kronor vid 2019 
års utgång vilket är 3,8 miljoner kronor över rekommenderad lägstanivå. 
 
Avvikelse verksamhetens intäkter 
Verksamhetens intäkter avviker positivt mot budget med 12,8 miljoner kronor vilket 
främst beror på att kulturnämnden erhållit fler externa bidrag för samarbeten och projekt 
såsom kultursommarjobb, lovaktiviteter, friplanket och olika utvecklingsprojekt som 
Vuxna i lärande, Stärkta bibliotek samt andra projekt som Tidernas Göteborg. Utöver 
detta har Stora Teatern haft en utökad verksamhet och Röhsska museet har haft ökad 
publik. Även en ökad efterfrågan på arkeologiska tjänster har bidragit till att intäkterna 
överstiger budgeterad nivå. En inte obetydlig del av avvikelse beror också på extern 
finansiering av verksamhet som ligger inom ramen för nämndens grunduppdrag såsom 
utställningsverksamhet på museerna men där det saknas kommunbidragsfinansiering av 
uppdraget. 
 
Avvikelse verksamhetens kostnader 
Totala verksamhetskostnader överstiger budget med totalt 10,1 miljoner kronor. 
Övriga verksamhetskostnader avviker negativt mot budget med 5,2 miljoner kronor. 
Den främsta orsaken är kostnaderna för att utföra uppdrag förvaltningen åtagit sig att 
utföra där extern finansiering förekommer eller för ej budgeterad 
utställningsverksamhet där extern finansiering är nödvändig för genomförande. Även 
ökade kostnader för utökad verksamhet på Stora Teatern, ökad efterfrågan på 
arkeologiska tjänster i stadsutvecklingen, ny-öppnandet av Röhsska museet samt för 
ytterligare evakuering av inventarier och museiföremål på Sjöfartsmuseet Akvariet har 
bidragit till avvikelsen. 



9 

Personalkostnaderna avviker negativt med 4,9 miljoner kronor mot budget men består 
av både positiva och negativa avvikelser. Dels ökade kostnader för genomförandet av 
samarbeten och projekt som är externt finansierade men även positiva avvikelser inom 
främst sektor bibliotek eftersom förvaltningen inte haft möjlighet att rekrytera i den takt 
som behövts. 
 

2.2.1.1 Resultat per verksamhetsområde 

Resultat per 
verksamhets-
område (tkr) 

Bokslut 2019 Budget 2019 Avvikelse Bokslut 2018 Bokslut 2017 

Kulturkansliet 22 887 22 947 60 474  

Förvaltnings-
gemensamt och 
nämnd 

24 013 27 183 3 170 749 1 267 

Kulturstrategiska 3 425 3 776 351 1 952  

Sektor bibliotek 214 615 215 032 417 2 725 -1 212 

Sektor museer 75 332 75 383 51 -5 341 -2 230 

Sektor fri konst 
och kultur 158 682 157 385 -1 297 316 -157 

Totalt 498 954 501 706 2 752 875 -2 332 

I budgeten för 2019 ingick ett budgeterat överskott på 1 miljoner kronor för sektor bibliotek och ett budgeterat underskott på 1 
miljon kronor förvaltningscentralt. 

 
Förvaltningsgemensamt, kulturkansliet och nämnd 
Kulturkansliet visar ett resultat i linje med budget. 
Förvaltningsgemensamt och nämnd visar ett positivt resultat på cirka 3,2 miljoner 
kronor vilket främst beror på lägre kostnader för kommungemensamma tjänster för IT- 
och administrativa system. Svårigheter fanns att uppskatta en realistisk kostnad 
avseende stadsdelsbiblioteken eftersom inga underlag fanns att tillgå vid övertagandet 
av verksamheten. Denna positiva avvikelse har balanserat upp andra negativa avvikelser 
med anledning av utökat uppdrag samt att den har möjliggjort åtgärder i syfte att 
förbättra arbetsmiljö och säkerhet inom förvaltningen. Även ökad marknadsföring har 
möjliggjorts i syfte att öka intäkterna för verksamheter med hög självfinansieringsgrad. 
Förvaltningen har utöver detta avsatt ytterligare 500 000 kronor till STIM då ett nytt 
avtal ännu inte är framförhandlat. Riktlinjer finns dock om att alla kommuner ska teckna 
avtal med STIM.  
 
Kulturstrategiska avdelningen 
Verksamheten avviker positivt med 351 000 kronor som till viss del beror på att 
Göteborg inte har haft någon Fristadskonstnär under 2019. 
 
Sektor bibliotek 
Sektor bibliotek visar ett positivt resultat på cirka 1,4 miljoner kronor vilket är en 
positiv avvikelse med 417 000 kronor mot budgeterat resultat. 
Intäkter 
Intäkterna avviker positivt med 775 000 kronor och avser ej budgeterade lönebidrag och 
bidrag för projektet Vuxna i Lärande där även motsvarande kostnader finns. 
Förseningsavgifter avviker negativt vilket dels beror på att det är en intäkt som inte är 
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påverkbar men även att trenden är att användarna blir mer digitala i sitt användande av 
tjänsterna. 
Kostnader 
Personalkostnaderna avviker cirka 430 000 kronor mot budget och ligger i stort sett 
enligt budget men beror på både positiva och negativa avvikelser. Sektorn avviker 
positivt med 2,2 miljoner kronor främst på grund av att ersättningsrekryteringar, för 
ordinarie personal som arbetat med utvecklingsprojekt, inte kunnat genomföras i den 
takt som behövts. En annan orsak till avvikelsen är att rekryteringar inte gjorts enligt 
plan för vissa tjänster då det funnits en osäkerhet kring de ekonomiska ramarna för den 
tillkommande verksamheten. Tillfälliga kostnaderna avviker med 1,8 miljoner kronor. 
Övriga kostnader avviker negativt med 788 000 kronor vilket till största delen beror på 
ökade kostnader för ombyggnadstillägg avtalade före överföringen av 
stadsdelsbiblioteken, ökade hyres- och städkostnader samt reparation och underhåll av 
fastigheter med cirka 1,7 miljoner kronor i syfte att förbättra arbetsmiljön inom 
stadsdelsbiblioteken men även för ökade hyror gällande ombyggnadstillägg som ett 
resultat av tidigare fattade beslut i stadsdelsnämnderna. 
Kostnader för främst annonsering och främmande tjänster avviker positivt med 
cirka 900 000 kronor vilket balanserat upp resultatet. 
Kulturförvaltningen gör bedömningen att kulturnämnden fått täckning för de kostnader 
som rör stadsdelsbiblioteken under 2019 i samband med att ansvaret för dessa 
överfördes till nämnden. Samtidigt som en försiktighet i rekrytering och inköp bidragit 
positivt. Särskilt mot slutet av året har flera kostnader tillkommit, vilka förvaltningen 
tidigare inte haft information om, såsom omfattning av ombyggnadstillägg och 
flyttkostnad för Backa bibliotek. Vissa lokaler har varit eftersatta och behov finns av 
arbetsmiljö- och säkerhetsrelaterade åtgärder. Fortsatt analys behövs under 2020 för att 
säkerställa kostnadstäckning. Förvaltningen kommer även att arbeta aktivt med att 
säkerställa eventuellt positiva synergieffekter av sammanslagningen. 
Framöver är det även viktigt att bevaka att nämnden erhåller tillräckliga resurser för 
driften av de planerade i kulturhusen i Bergsjön och på Backaplan som nämnden 
kommer att få ansvar för när dessa är färdigställda. 
 
Sektor museer 
Sektor museer visar ett resultat på 51 000 kr vilket är i linje med budget men består av 
både positiva och negativa avvikelser, som främst beror på ett utökat åtagande som 
finansierats genom externa bidrag för projekt. 
Intäkter 
Intäkterna avviker positiv med 6,0 miljoner kronor mot budget vilket dels beror på 
ökade entréintäkter där ny-öppnandet av Röhsska museet i februari bidragit positivt. 
Ökad efterfrågan av arkeologiska tjänster i stadsutvecklingsfrågor bidrar även de 
positivt på intäktssidan men där motsvarande kostnad även avviker negativt. En del av 
budgetavvikelsen beror också på externa intäkter för utställningsverksamhet som 
egentligen är att betrakta som grunduppdrag men där externa medel krävs för 
genomförande. 
Bidrag avviker positivt med cirka 700 000 kr då sektorn har erhållit bidrag för kostnader 
att genomföra projekt såsom jubileumsprojektet Tidernas Göteborg, marinpedagogiska 
projekt samt bidrag för lovsatsningar, samtidigt som bidraget för 
Söderbergsutställningen uteblev. 
Konferensverksamheten samt övrig försäljning har gått sämre än förväntat och avviker 
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negativt med 1,0 miljon kronor då beläggning varit lägre i början av året samt att 
konferensverksamheten på Röhsska museet är ny. 
Kostnader 
Personalkostnaderna avviker negativt med 2,4 miljoner kronor vilket dels beror på 
utökade uppdrag finansierade av bidrag men även på ökad efterfrågan inom arkeologi, 
arvoden för medverkande i projekt, utökat värdskap för att möta den ökade publiken till 
Röhsska och en arkivarie för att säkerställa rättssäkerheten avseende arkivhandlingar. 
Övriga kostnader avviker negativt med 3,6 miljoner kronor till följd av ökade kostnader 
för dels en större omfattning av den arkeologiska uppdragsverksamheten men även för 
ökade kostnader för den marina verksamheten. Evakueringen av Sjöfartsmuseet 
Akvariet, då fler föremål och inventarier på Sjöfartsmuseet Akvariet har behövt flyttas 
ut ur byggnaden än planerat samt genomförandet av jubileumsprojektet Tidernas 
Göteborg har medfört ökade kostnader. 
Planerade investeringar, finansierade med leasing, har inte hunnits med i den takt som 
planerats vilket resulterar i en positiv avvikelse på cirka 300 000 kronor. 
 
Sektor fri konst och kultur 
Sektor fri konst och kultur visar ett negativ resultat på 1,3 miljoner kronor vilket är 
cirka 1,8 miljoner kronor bättre än i senaste prognos och beror på att utjämningsbidraget 
är 1,1 miljoner kronor lägre för året samt att biljettintäkterna för Stora Teatern avviker 
positivt med 700 000 kronor under december månad. 
Intäkter  
Intäkterna för året avviker positivt med 8,0 miljoner kronor och beror till största del av 
erhållna bidrag för att genomföra samarbeten såsom sommarlovsaktiviteter och 
kultursommarjobb. 
Biljettintäkterna avviker positivt och beror i huvudsak på ett utökat programutbud på 
Stora Teatern. Ökad marknadsföring under året har påverkat försäljningen positivt. 
Andra verksamheter som avviker positivt är sommarunderhållningen, friplanket samt 
instrumentförrådet. 
Kostnader 
Personalkostnaderna avviker negativt med 2,5 miljoner kronor och beror på ökade 
lönekostnader för genomförande av samarbeten finansierade av externa bidrag. 
Sammanlagt avviker kostnaderna negativt med 6,8 miljoner kronor och avser kostnader 
för att genomföra uppdrag, finansierade av externa bidrag, som kultursommarjobb och 
lovaktiviteter samt Friplanket, finansierat av Trafikverket. Andra ökade kostnader är 
gager och medverkandekostnader för en utökad programverksamhet på Stora Teatern 
samt nya samarbeten på Göteborgs konsthall och sommarunderhållningen. Utredningen 
av Stora Teatern och enprocentregeln, som genomförts under året, har också bidragit till 
ökade kostnader. 
Utjämningsbidraget, som är ett efterstöd, avviker positivt med 1,1 miljoner kronor då 
nyttjandet av bidraget har minskat. En trolig orsak till detta är att förskole- och 
grundskolenämnden har omorganiserats vilket inneburit att användarna haft svårare att 
hitta rätt plattform för att söka bidraget. Arbetssättet håller på att ses över för att säkra 
stödets fortsatta nyttjandegrad i staden. 
Åtgärder i syfte att förbättra arbetsmiljön, stärka säkerhetsarbetet, öka 
marknadsföringen samt utveckling av digitala kanaler för sektorns verksamheter har 
kunnat genomföras genom omfördelning av resurser inom ram. 
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2.2.1.2 Bruttokostnadsutveckling 

Bruttokostnadsutveckling 2019 2018 2017 

Utveckling i procent 20,3 3,7 0,3 

 
Då stadsdelsbiblioteken fördes över till kulturnämnden 1 april gjordes en ekonomisk 
reglering motsvarande 100,5 miljoner kronor (helårsbudget 134 miljoner kronor). 
Bruttokostnadsutvecklingen är cirka 20 procent vilket beror på de tillkommande 
verksamheterna. Exkluderat de tillkommande verksamheterna är 
bruttokostnadsutvecklingen 1,4 procent vilket är lägre mot föregående år som en följd 
av minskat kommunbidrag mot föregående år med 4,9 miljoner kronor, varav 2,7 
miljoner kronor avsåg tillfällig utökning gällande utökade öppettider. 
 

2.3 Värdering av eget kapital 

Syftet med nämndens eget kapital är att möjliggöra ett långsiktigt ekonomiskt 
perspektiv i verksamheten för att kunna möta oförutsedda händelser utan att ordinarie 
verksamhet behöver påverkas i en kortsiktig och ej önskvärd riktning. Nämnden bör 
sträva efter att ha eget kapital på en nivå som kan motiveras utifrån de risker som finns i 
verksamheten, så kallade nämndrisker. 
För facknämnder med ett kommunbidrag på mellan 500 - 750 miljoner kronor är 
nuvarande rekommenderad riktnivå för eget kapital 15 - 25 miljoner kronor. Nämndens 
eget kapital i 2019 års bokslut uppgår till 18,8 miljoner kronor och ligger därmed 3,8 
miljoner kronor över den nedre riktnivå. 
Ansvaret för stadsdelsbiblioteken överfördes till kulturnämnden den 1 april 2019 och en 
ekonomisk reglering gällande kommunbidrag gjordes mellan stadsdelsnämnderna och 
kulturnämnden men inget eget kapital tillfördes kulturnämnden. Eftersom nämndens 
ansvar har utökats med fler verksamheter och både omsättning och kommunbidrag ökar 
bör kulturnämnden utvärdera hur stort det egna kapitalet ska vara utefter de risker 
kulturnämnden ansvarar för och kommer att ansvara för framöver. 
En tydlig risk som identifierats är Higabs marknadsanpassning av hyrorna, vilket kan 
innebära hyresökningar utöver den indexuppräkning som nämnden tidigare fått 
ersättning för enligt stadens budgetmodell. En annan risk är ökade hyreskostnader för 
om- och tillbyggnad av nämndens kulturinstitutioner. Flera verksamheter har en hög 
självfinansieringsgrad, vilket är en risk i sig eftersom verksamheten är beroende av 
externa intäkter för att täcka fasta kostnader. Att de regionala bidragen till stadens 
museer minskat över tid ökar risken ytterligare. 
I budget 2020 beslutade kulturnämnden att ianspråkta eget kapital motsvarande 2,2 
miljoner kronor för att få en budget i balans. Eftersom nämndens årsomslutning och 
ansvarsområde förväntas utökas till 2021 med fler verksamheter bör kulturnämnden 
arbeta för att stärka det egna kapitalet. 
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2.4 Utveckling inom personalområdet 

2.4.1 Personalvolym och lönekostnad 

Belopp i tkr 2019 2018 2017 

Lönekostnad exklusive 
arvoden 209 080 150 109 145 741 

Arbetad tid 
(årsarbetare) 565 405 396 

Lönekostnad per 
årsarbetare 370 370 368 

 
Antal årsarbetare har ökat mellan 2018 och 2019 beroende på förvaltningens förändrade 
uppdrag i och med överföringen av stadsdelsbiblioteken och kulturhuset Kåken. Antal 
årsarbetare har inte varit tillräckligt i förhållande till verksamhetens behov. 
Personalomsättning och rekryteringsbehov har varit stora främst inom sektor bibliotek, 
där det funnits vakanser under året. Förvaltningen har inte hunnit rekrytera i tid något 
som påverkat medarbetarnas arbetsmiljö negativt. Publika verksamheter har dock 
prioriterats och hela det planerade uppdraget har kunnat genomföras. 
Lönekostnad per årsarbetare är den samma som tidigare år, det vill säga att en negativ 
löneglidning har skett mellan åren, trots genomförd lönerevision om cirka 2,4 procent. 
Detta beror främst på att de tillkommande biblioteksverksamheterna har en homogen 
grupp av medarbetare med en medianlön runt 30 000 kronor per månad, det vill säga en 
grupp med lönenivåer som inte är lönedrivande i förhållande till den totala 
personalbudgeten. Ytterligare en förklaring är att personalomställning gällande sex 
personer har bidragit till årets lönekostnad men inte till löneutvecklingen. 
 

2.4.2 Övrig utveckling inom personalområdet 

Fokus inom personalområdet har legat på organisationsarbetet inom sektor bibliotek 
gällande tillkommande verksamheter i form av stadsdelsbiblioteken och Kulturhuset 
Kåken. Implementering av ny organisation och dess ledningsstruktur, gemensamma 
arbetssätt samt konsolidering av frågor gällande organisatorisk rättvisa har varit delar av 
organisationsarbetet, jämte sektorns arbete med utveckling av ett gemensamt arbetssätt. 
För övriga sektorer inom förvaltningen har det fleråriga arbetet med organisation, 
struktur och kultur gett tydligt positiva effekter för organisationens förutsättningar att 
utföra uppdraget i form av tydlighet kring uppdrag, roll och ansvar, utökat samarbete, 
delaktighet med mera.  
Den förvaltningsgemensamma medarbetarskapsutvecklingen under perioden har syftat 
till fortsatt strävan mot robusta samarbetskulturer och effektiva team. Förvaltningens 
chefer har tillsammans arbetat fram förvaltningens ledarroll, utifrån bland annat 
forskningsbaserad kunskap kring tillitsbaserad ledning och styrning. Ledarrollen 
kompletterar förvaltningens chefsroll och dessa två tillsammans bildar en utgångspunkt 
för utövande och utveckling av förvaltningens chefsorganisation. Åtgärderna inom 
medarbetarskap och ledarskap har vidtagits i syfte att förbättra förvaltningens interna 
kultur och skapa bättre organisatoriska och sociala arbetsmiljöförutsättningar. Effekter 
av vidtagna åtgärder kommer förhoppningsvis att ge utslag på arbetsmiljösituationen 
som följs upp i samband med organisatoriska och sociala arbetsmiljöronder. 
Sjukfrånvaron för 2019 är 5,5 procent och innebär en minskning med 0,7 
procentenheter. Sjukfrånvaron för staden som helhet är 8,1 procent och för 
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fackförvaltningar 7,1 procent. Förvaltningens korttidsfrånvaro understiger 2 procent. 
Sjukfrånvaron är högst inom sektor bibliotek med 7 procent.  
Förvaltningens bedömning är att hög arbetsbelastning och bristande möjligheter till 
återhämtning är en kvarvarande risk i organisationen. Den är nära förbunden med den 
strukturella underfinansieringen av verksamheten och kortsiktiga lösningar på 
långsiktiga frågor. Arbetsmiljö, arbetsbelastning och förekomst av hot och våld inom 
sektor bibliotek har varit föremål för extern granskning och uppföljning av revision och 
Arbetsmiljöverket. Förvaltningen har arbetat med aktiva åtgärder under året för hela 
organisationen. Förbättringsarbete pågår och ska fortsätta även 2020.  
Personalrörlighet är fortfarande hög och rekryteringsbehoven större än förvaltningen 
hinner rekrytera, särskilt inom sektor bibliotek. Cirka 100 tjänster tillsattes under 
perioden och förvaltningen hade cirka 60 externa annonser. Störst rekryteringsbehov 
finns inom sektor bibliotek, som utgörs av förvaltningens största personalgrupp – 
bibliotekarier. Externa avgångar har föranlett större intern rörlighet. Betydande antal 
personer har fått nya eller förändrade uppdrag vilket delvis skapat ytterligare 
rekryteringsbehov. På grund av osäkert ekonomiskt läge har förvaltningen tillämpat 
tillfälliga lösningar för att täcka vakanser. Detta skapar på sikt en ohållbar 
arbetsmiljösituation både för chefer och medarbetare och påverkar förvaltningens 
verksamhet negativt. 
Förvaltningens lönebild försvårar också rekryteringsmöjligheterna. Trots de extra 
lönesatsningar som skett för olika yrkesgrupper de senaste fem åren ligger 
förvaltningens löneläge inte i paritet med jämförbara verksamheter. Svårigheter finns 
också i att leva upp till kraven i chefsbefattningen då förutsättningarna för 
chefsuppdragen är bristfälliga. Både när det gäller chefsstöd, bristande ekonomiska 
resurser och målkonflikter i uppdraget. 
Chefsorganisation har varit fulltalig under perioden. Dock är arbetsbelastning och 
bristande möjligheter till återhämtning fortfarande ett problem för chefer och 
stödfunktioner. Exempelvis har chefer och medarbetare på verksamhetsstöd inom sektor 
bibliotek fått utökade arbetsuppgifter och högre arbetsbelastning, med nio fler enheter 
att stödja och bidra till verksamhetsutveckling med. Administrativa krav och antalet 
underställda har ökat för cheferna, samtidigt som de administrativa stödfunktionerna 
inte är tillräckliga. Chefernas förutsättningar i förvaltningen speglar den 
arbetsmiljösituation som beskrivs i arbetsmiljörapporten för stadens chefer – höga krav i 
kombination med fler underställda, bristande möjligheter till återhämtning och bristande 
stöd. Åtgärder för att påverka arbetsbelastningen i en positiv riktning genomförs 
successivt. Åtgärderna rör organisatoriska förutsättningar, arbetsorganisation och 
arbetssätt. Vissa förstärkningar har skett i form av rekrytering inom stödfunktioner. 
Anpassning till verksamhetsbehoven och kraven som ställs på ledning, uppföljning och 
kontroll, behöver dock fortsatt ske. 
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2.5 Redovisning av uppdrag ifrån KS/KF som fördelats utanför 
kommunfullmäktiges budget 

Uppdrag till nämnd/styrelse Välj Status -
 enligt anvisning Kommentar - enligt anvisning 

 Kulturnämnden får i uppdrag att 
tillsammans med SDN Askim-
Frölunda-Högsbo inkomma med en 
beräkning av 
biblioteksverksamhetens andel av 
kostnader för lokaler och andra 
gemensamma resurser i Frölunda 
Kulturhus. 
 
KF 2019-03-28 §17 
Riktas till kulturnämnden 
 
 

 Pågående 

KN 2019-09-23 § 178: Kulturnämnden 
hemställer till kommunfullmäktige att 
förklara uppdraget fullgjort. 
KS 2020-01-15 §: Kommunstyrelsen 
beslutar enligt stadsledningskontorets 
förslag. Ärendet går vidare för 
behandling i kommunfullmäktige. 
Därefter kan uppdraget förklaras 
fullgjort. 

2.6 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag 

2.6.1 Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll 

Förvaltningen bedömer att kulturnämndens och kulturförvaltningens system för 
styrning, uppföljning och kontroll är tillräckligt effektivt. Flera insatser har gjorts i år 
och även föregående år för att förbättra systemet. 
Vad gäller planerings- och uppföljningsprocessen har flera delar utvecklats under året 
inför budget- och uppföljning 2020. Ett antal hållbara indikatorer har identifierats som 
möjliga verktyg för att bättre analysera graden av måluppfyllelse inom grunduppdraget 
och inom styrning och ledning. Den totala riskbilden för kulturnämndens 
verksamhetsområde har uppdaterats och de mest väsentliga riskerna har urskilts i en 
samlad riskbild som bilagts budget 2020. Konkreta åtgärder för de risker som bedöms 
kunna hanteras har tagits fram i en åtgärdsplan som finns med som bilaga till nämndens 
verksamhetsplan för 2020. Plan för intern kontroll identifierar några få utvalda 
områden, processer eller moment som bedöms särskilt viktiga att granska i syfte att 
verifiera redan beslutade åtgärder och kontrollaktiviteter. Plan för intern kontroll 
inklusive beslutade kontrollaktiviteter finns med som bilaga till kulturnämndens budget 
för 2020. 
Förvaltningens riskhantering och arbete med intern kontroll behöver emellertid fortsatt 
systematiseras och bättre integreras i den ordinarie planerings- och 
uppföljningsprocessen på ytterligare nivåer i organisationen. Arbetet med lämpliga 
resultatindikatorer för att mäta måluppfyllelse behöver också fortsätta under nästa år 
utifrån kommunfullmäktiges budget och stadens nya styrsystem. 
Förvaltningen arbetar aktivt inom området dialog- och delaktighetsprocesser samt 
brukarundersökningar. Däremot saknas en systematisk metod och systematiska 
arbetssätt för medborgarundersökningar för att bättre kunna fånga behov och synpunkter 
hos dem vi är till för, både brukare och de som inte använder våra verksamheter. Att 
utveckla detta område kräver dock ytterligare ekonomiska och personella resurser vilket 
kulturförvaltningen bedömer inte är möjligt att avsätta i dagsläget. 
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2.6.2 Brukar-/kundorienterad kvalitetsledning 

Kulturförvaltningen arbetar aktivt inom området dialog- och delaktighetsprocesser samt 
brukarundersökningar. Exempelvis genom referens- och brukargrupper i 
utställningsarbete eller ambassadörskap i stadsdelarna för att fånga upp behov och 
synpunkter avseende ungkultur. Flera bredare undersökningar genomfördes under 2018 
gällande bland annat priskänslighet för stadens museer samt användningen av stadens 
bibliotek. 
Den NKI-undersökning som biblioteken gör vartannat år syftar till att få information om 
användarnas upplevelse av kvalitet. Den kunskapen ligger sedan, tillsammans med 
andra undersökningar av både användare och icke-användare, till grund för ett pågående 
utvecklingsarbete kallat Mötet med användaren. På stadsbiblioteket har det även 
genomförts en användarstudie med intervjuer av 450 användare med syfte att bättre 
förstå behoven. Tillsammans med en analys av besöksantalet under olika tidpunkter 
användes resultatet som beslutsunderlag för en ändring av öppettiderna samt ändrad 
bemanning och införande av lättöppet utifrån användarnas servicebehov. 
Sektor museer har gjort tre besöksundersökningar under 2019 som del i sektorns 
systematiska arbete. Däremot saknas en förvaltningsgemensam systematisk metod och 
systematiska arbetssätt för medborgarundersökningar för att bättre kunna fånga behov 
och synpunkter hos dem vi är till för, både brukare och de som inte använder våra 
verksamheter. Att utveckla detta område kräver dock ytterligare ekonomiska och 
personella resurser vilket kulturförvaltningen bedömer inte är möjligt att avsätta i 
dagsläget. 
 

2.6.3 Sponsring 

Kulturnämnden har inte fattat beslut om nya sponsringsåtaganden under 2019. 
 

2.6.4 Övriga beslut och/eller uppdrag 

2.6.4.1 Uppföljning av enprocentregelns tillämpning i stadens förvaltningar 
och bolag 

Kulturnämnden har till uppgift att verka för att den offentliga konsten blir ett naturligt 
och framträdande inslag i samhällsmiljön genom att processleda konstprojekt med 
medel från enprocentregeln. Tillsammans med konstsakkunniga driver 
kulturförvaltningen genom enheten Göteborg konst, konstprojekt av hög konstnärlig 
kvalitet som involverar platsen, invånarna och de sociala relationer som finns i staden. 
Kulturförvaltningen har sedan enprocentregeln infördes 2013 arbetat intensivt med att 
metodutveckla och utforma goda rutiner för att säkerställa konstnärligt 
handlingsutrymme och samtidigt skapa ett välfungerande tvärsektoriellt samarbete med 
stadens byggande bolag och förvaltningar. 
För perioden 2017–2019 har de kommunala bolagen och förvaltningarna tillsammans 
redovisat 73 pågående och/eller avslutade konstprojekt. De sammanlagda avsatta medel 
som redovisats i uppföljningen av enprocentregeln 2017–2019 uppgår till 95,7 miljoner 
kronor, och utfallet för förbrukade medel under 2019 är 24,2 miljoner kronor. Detta är 
en ökning av avsatta medel med 19,6 procent, och en ökning av använda medel med 
44,8 procent jämfört med föregående år. 
Förvaltningen har idag goda samverkansrelationer med ett flertal av bolagen och 
förvaltningarna trots att stadens förvaltningar och bolag arbetar med olika verktyg och 
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förhållningssätt. Förvaltningen konstaterar dock att det återstår mycket arbete i 
samverkan om enprocentregeln för att kvalitetssäkra den offentliga konsten och dess 
processer. Drygt 44 procent av de sammanlagda enprocentsmedlen avsatta 2017–2019 
har projektletts på egen hand av lokalnämnden samt av några av stadens bostadsbolag. 
Under samma period har kulturförvaltningen processlett cirka 20 procent av 
enprocentregelns samlade konstprojektbudget i staden, medan 35,4 procent av medlen 
som var avsatta för offentlig konst ännu inte använts av olika anledningar. 
Förvaltningen kan också konstatera att delar av bostadsbolagens medel som inte använts 
i samverkan med kulturförvaltningen inte heller har använts till att producera ny 
kvalitativ offentlig konst i egen regi. 
 

Av avsatta medel i enlighet med enprocentregeln 2017–2019 Andel 

I samverkan med Göteborg Konst * 20,0 % 

Ej i samverkan med Göteborg Konst * 44,5 % 

Medel som ej resulterat i uppstartade konstprojekt 35,4 % 

* Exakta siffror finns inte. Uppskattad felmarginal: +/- 0,5 procent  

Ett problem är en varierande juridisk tolkning i förvaltningarna och bolagen gällande 
upphandlingsformer enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och vilken typ av 
konstgestaltning som kan bekostas genom investeringsmedel med hänsyn till 
bestämmelser om kommunal redovisning. Till exempel har trafiknämnden en mycket 
stor investeringsbudget som ännu inte har resulterat i konstgestaltning på grund av 
denna tolkningsproblematik. Förvaltningen lägger mycket administrativ tid på att 
diskutera och lösa frågor om samverkan, upphandling och juridik i varje enskilt projekt. 
Under 2019 påbörjades en utredning av arbetet med enprocentregeln i Göteborg Stad. 
Utredningen kommer att presenteras 2020. Utredningen kommer bland annat att 
redovisa en beskrivning av strukturella problem, omvärldsbevakning samt förslag på 
förbättringar kring stadens arbete med enprocentregeln. 
Under 2019 har sex konstprojekt med medel från enprocentregeln färdigställts i 
samverkan med Göteborg Konst, och ytterligare ett 15-tal är under produktion: 

1. Bildradiogatan, Helena Mutanen, Teckning 
2. Gång- och vägtunnel i Kviberg, Ola Åstrand, Blodet i oss 
3. Pehr Erikssons plats i Haga, Signe Johannessen och Erik Rören, Hagavågen 
4. Temporär konstgestaltning, Västlänken Haga, Pia Sandström, Göteborgssviten: 

underjorden 
5. Kretslopp och Vattens lokaler i Alelyckan, Christine Ödlund, Inkommande kraft 
6. Skottårsgatan i Kortedala, Goran Hassanpour och Fanny zu Knyphausen, 

Meaning well while doing harm 
Den offentliga konsten har goda förutsättningar att möta de mellanmänskliga 
utmaningar som följer med omfattade stadsutveckling och samhällsförändring. När den 
fria konsten ges utrymme i livsmiljön aktiveras de offentliga rummen genom att tillföra 
nya perspektiv och bidra med demokratiska kvaliteter samt genom att skapa värden för 
allmänheten att ta del av och uppleva tillsammans. På så vis kan konsten förstärka och 
fördjupa både etiska och existentiella dimensioner av stadens publika mötesplatser och 
stadens historia och samtid - sådant som inte alltid låter sig uttryckas i ord. 
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2.6.4.2 Samhälls- och stadsutveckling 

 
Västlänken 
Förvaltningens arbete inom ramen för Västlänken är omfattande. Enheterna Göteborg 
konst respektive stadsutveckling medverkar i en rad processer och ingår i flertalet 
arbets- och referensgrupper samt i styrgruppen för VLIS – Västlänken i staden. 
Göteborg konst deltar i VLIS, som Göteborg Stads sakområdesansvariga representant i 
konst- och arkitekturgruppen. Tillsammans med VLIS har Göteborg konst under året 
kontrakterat Göteborgs internationella konstbiennal (GIBCA) och Skogen att 
genomföra temporära konstprojekt under tiden som Västlänken byggs. En viktig del i 
arbetet är även att Göteborg konst följer utvecklingsarbetet och produktionsstart för de 
konstprojekt som redan är upphandlade av Trafikverket och Statens konstråd. 
Arbetet kring station Centralen har intensifierats och praktisk samverkan med konstnär, 
arkitekt och Statens konstråd har inletts. Samordning av stadens erbjudande till 
Trafikverket gällande projektet Staden runt byggplatsen har också varit i fokus och i 
slutet av året erhölls finansiering till tre av byggplanksprojekten. Förvaltningen har valt 
att fokusera på konstnärliga uttryck och möjligheten att lära mer om stadens historia 
genom stadsvandringar. Under året har en lista med åtgärdsförslag färdigställts inom 
ramen för programmet Göteborg förstärkt.  
Stadens och Trafikverkets arbete med kompensationsåtgärder har delvis avstannat och 
staden uppfattar att Trafikverkets ambitionsnivå förändrats negativt. Enligt mark- och 
miljödomstolens deldom ska åtgärder, som syftar till att stärka kulturmiljön, 
genomföras. Samtal kring hur arbetet framåt ska struktureras och genomföras har 
inletts. Både inom staden och med Trafikverket. 
Kulturnämnden erhöll 1 miljon kronor i extra ersättning från Trafikverket 2018 för 
arbetade timmar med Västlänken. För 2019 erhöll kulturnämnden endast 96 000 kronor 
i extra ersättning, trots att uppdraget kvarstår i samma omfattning. 
 
Jämlik stad 
Förvaltningen har arbetat med samtliga målområden inom Jämlik stad och har riktat 
flera satsningar och aktiviteter till förskolor, skolor och äldreboenden i Göteborgs 
prioriterade områden parallellt med generella insatser för alla i staden. Exempel är 
kultursommarjobb, sommarunderhållning, museilektioner, cirkusskola, urban konst, 
samarbete mellan museer och fritidsgårdar, bokbussverksamheten samt aktiviteter inom 
ramen för mobiliseringen Staden där vi läser för våra barn. Staden där vi läser för våra 
barn innebär läsfrämjande satsningar för barn, unga och familjer samt särskilda insatser 
i prioriterade områden för att stimulera språk- och läsutvecklingen. 
Förvaltningen har också medverkat i stadens lovsatsning för barn och unga mellan 6–15 
år som finansierats via medel från Socialstyrelsen. Kulturhuset Kåken är sedan flera år 
en HBTQ-certifierad verksamhet. Under hösten 2019 om-certifierades verksamheten 
och programmet utökades med bland annat träffar för regnsbågsfamiljer och en HBTQ-
bokcirkel för unga. 
Förvaltningens strategiska arbete för dels en ökad medveten kulturplanering i 
stadsutvecklingen och dels för mer likvärdig kultur för barn- och unga i staden bland 
annat genom framtagna stadsövergripande planer, bidrar också till arbetet inom Jämlik 
stad. 
Göteborgs Stads plan för barn- och ungkultur har antagits av kulturnämnden och ligger 
nu för fastställande i kommunfullmäktige. Planen utgör ett viktigt underlag för ett 
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systematiskt arbete på området vilket i förlängningen kommer att bidra till en mer 
jämlik tillgång till kultur för barn och unga. 
 
Näringslivstrategiskt arbete 
Kommunfullmäktige beslutade 2018 om ett näringslivsstrategiskt program för 
Göteborgs Stad som beskriver hur staden gemensamt ska arbeta med strategiska 
näringslivsfrågor på ett målinriktat sätt. Sex strategiska områden har identifierats: 
kompetensförsörjning, attraktionskraft, infrastruktur och tillgänglighet, markberedskap 
och fysisk planering, företagsklimat och innovationskraft. Förvaltningen medverkar 
sedan hösten 2018 i arbetsgrupperna för Attraktionskraft och Innovation vilka även är 
de områden och mål i programmet som kulturnämnden utsetts som delansvariga för. 
Exempel på insatser för att stärka attraktivitet och innovation är att staden ska skapa 
tillåtande miljöer som främjar entreprenörskap, att marknadsföra staden genom att 
utveckla berättelsen om Göteborg samt att satsa på kreativa näringar som katalysator för 
innovation. Beslut har fattats om gemensamma aktiviteter inom ramen för programmet. 
Dessa sträcker sig fram till och med 2021. 
 
Lokalförsörjningsprogram  
Lokalsekretariatet har i uppdrag att ta fram ett lokalförsörjningsprogram för Göteborg 
Stad med syfte att förbättra den strategiska styrningen av stadens lokalförsörjning för 
kommunal service. Förvaltningen har tillsammans med andra förvaltningar och bolag 
medverkat i att ta fram rätt prioriteringar för staden och delge erfarenheter av det egna 
arbetet med lokalfrågor. Programarbetet har fortsatt under 2019 och en formell 
samrådsremiss har besvarats av kulturnämnden. Lokalförsörjningsprogrammet är i 
nuläget bordlagt i kommunstyrelsen. 
 
Överföring av stadsdelsbiblioteken 
Sedan den 1 april organiseras folkbiblioteken i Göteborg Stad inom kulturnämnden och 
verksamheten består idag av Stadsbiblioteket, 300 m2, två bokbussar, 23 
biblioteksenheter i stadsdelarna och Kulturhuset Kåken. Avsikten med 
sammanslagningen var dels att skapa en mer likvärdig och kvalitativ 
biblioteksverksamhet i staden och dels att effektivisera genom att samordna 
kompetenser, funktioner och uppgifter. Arbetet med att söka samordningsvinster har 
påbörjats. Uppdraget i budgeten att se över bibliotekens lokalisering, utbud, öppettider 
och meröppet har påbörjats och återrapporteras våren 2020. 
Nya bibliotek planeras i staden, enligt beslut som fattats av kommunstyrelsen. 
Bergsjöns bibliotek flyttar till Bergsjöns kulturhus i början av 2022 enligt gällande plan. 
En förstudie för Kulturhus Backaplan startas vid årsskiftet, där Lundby bibliotek utgör 
cirka hälften av byggnaden. Kulturhuset beräknas stå klart 2026–2027. 
 

2.6.4.3 Uppdrag inom Biblioteksplan för Göteborgs Stad 

Nuvarande biblioteksplan löper ut 2021. Nämnden ansvarar enligt reglemente för 
aktualitetsgranskning och för att vid behov initiera revidering. Förvaltningen kommer 
under början av 2020 att föreslå nämnden att hemställa till kommunstyrelsen om ett 
uppdrag att revidera Biblioteksplanen för Göteborgs Stad tillsammans med berörda 
förvaltningar i staden. 
Uppdraget att tydliggöra placeringen av befintliga bibliotek med syfte att i samråd med 
stadsdelsnämnderna värdera lämpligheten för att uppnå en god biblioteksstruktur i 
staden har påbörjats och kommer att färdigställas under våren 2020. Uppdraget hör 
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också ihop med uppdrag i fullmäktiges budget som handlar om att se över lokalisering, 
öppettider och utbud på stadens bibliotek. Uppdraget ingår i övriga uppdrag som 
kommer att redovisas i biblioteksutredningen våren 2020. 
Uppdraget att klargöra bokbussarnas roll fullgjordes i och med beslutet om att köpa in 
de två nya el-drivna bokbussarna. Planeringen för hur de ska komplettera befintliga 
bibliotek pågår. De nya bokbussarna, som kommer i halvårsskiftet 2020, kommer att 
kunna trafikera hela staden. Något som av miljöskäl ej är möjligt med nuvarande 
bokbussar. 
Uppdraget att redovisa modeller för utformning av ändamålsenliga skolbibliotek har 
påbörjats av den nya grundskoleförvaltningen. 
Uppdraget att föreslå former för beaktande av biblioteksservice som en integrerad del i 
detaljplanearbete och i stadens övriga planering för utveckling och tillväxt är tänkt att 
omhändertas i samband med förvaltningens framtagande av plan för kulturplanering. I 
stadsdelarna har nya bibliotek planerats i samband med byggnationerna av 
stadsdelshuset på Selma Lagerlöfs torg, Bergsjöns kulturhus samt kulturhus Backaplan. 
Uppdraget att ge förslag till framtida finansiering av och ansvar för bibliotekstjänster till 
vuxenstuderande har inte genomförts. Ett nytt arbetssätt behövs i och med den 
förändrade biblioteksorganisationen och nya förutsättningar för vuxnas lärande. Frågan 
föreslås därför hanteras i samband med den nya biblioteksplanen. 
Uppdraget att ge förslag på hur samverkan och samspel mellan arkiv, bibliotek och 
museer kan utvecklas och förstärkas har genomförts och rapporten är överlämnad till 
sektor museer. Uppdraget föreslås därmed som fullgjort. 
 

2.6.4.4 Åtgärder i handlingsplanerna för Göteborgs Stads kulturprogram 

Under året har den reviderade Göteborgs Stads plan för barn- och ungkultur antagits av 
kulturnämnden och skickats för godkännande i kommunstyrelsen och för fastställande i 
kommunfullmäktige, plan för kulturplanering är under framtagande och ett internt 
arbete pågår för att säkerställa hållbara ersättningar till de konstnärer förvaltningen 
samarbetar med. Arbetet med att revidera kulturprogrammet kommer att inledas under 
2020. 
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3 Uppföljning av kommunfullmäktiges budget 

3.1 Kommunfullmäktiges mål/inriktningar 

 
Kulturen ska berika och utmana 
Nämndens verksamheter lyfter och möjliggör mångbottnade berättelser om vår historia, 
samtid och framtid. Nämnden stödjer det fria kulturlivet och värnar konstens egenvärde. 
Nämnden stöttar verksamheter som förflyttar tankar, gränser och ger nya perspektiv. 
 
Tydlighet och öppenhet i kulturstödet 
Nya riktlinjer för kulturstödet har införts med syftet att skapa likabehandling och 
transparens i hanteringen av ansökningar. 
 
Attraktiva museer och tillgängliga samlingar 
Beslutet i KF att gå vidare med om- och tillbyggnaden av Göteborgs konstmuseum var 
en viktig milstolpe. Så även det fortsatta arbetet med nya magasin för stadens samlingar. 
Projekten är nödvändiga för att nämnden ska kunna uppfylla sina åtaganden. Om- och 
tillbyggnaden av Sjöfartsmuseet Akvariet kommer att lyfta Göteborg som museistad. 
 
Biblioteken - en ingång till kulturen 
Den samlade folkbiblioteksverksamheten har större möjlighet att skapa en mer likvärdig 
biblioteksservice i staden och gemensamt bedriva läsfrämjande arbete, skapa digital 
delaktighet och handledning i informationshantering. Den pågående 
biblioteksutredningen kommer att ge beslutsunderlag för den framtida 
biblioteksverksamheten. 
 
Kultur för barn och unga 
Göteborgs Stads plan för barn- och ungkultur godkändes av kulturnämnden under 
hösten och skickades vidare för godkännande i kommunstyrelsen och fastställande i 
kommunfullmäktige. Planen är ett viktigt strategiskt verktyg för att öka tillgången till 
kvalitativ kultur för barn och unga. 
 
Förbättrade villkor för kulturens entreprenörer och utövare 
Nämnden arbetar aktivt med att säkerställa hållbara ersättningar och tillgodose det fria 
kulturlivets behov av lokaler. Nämnden verkar för en nära samverkan med akademi, 
näringsliv och civilsamhälle. Nämnden är även delansvarig för områdena attraktion och 
innovation i Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program.  
 
En fristad för det fria ordet 
En anvisning för arbetet med fristadskonstnär har tagits fram i samverkan med social 
resursnämnd och en gemensam intresseanmälan om att ta emot en konstnär har lämnats 
till ICORN. 
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3.2 Kommunfullmäktiges budgetuppdrag till nämnden 

Uppdrag från kommunfullmäktiges budget 
Har uppdraget genomförts? JA/Nej. Om inte ge 
en kort kommentar om orsak och eventuellt till 
vilken del uppdraget har genomförts 

Stadens nämnder och bolag ges i uppdrag att 
erbjuda praktikplatser och olika former av 
sommarjobb till unga 

Ja. 
 
Kulturförvaltningen har erbjudit drygt 50 
praktikplatser under året, samt 160 
kultursommarjobb. 

Kulturnämnden ges i uppdrag att se över hur 
stadens samlingar kan göras mer tillgängliga för 
allmänheten 

Nej. 
 
Uppdraget omhändertas i arbetet med "förstudie 
nya magasin" som kommer till kulturnämnden i 
april 2020 samt genom den pågående 
digitaliseringen av Göteborgs Stads samlingar. 

Kulturnämnden ges i uppdrag att se över och 
utvärdera entréavgifter 

Ja. 
 
Uppdraget är klart och redovisades för 
kulturnämnden 2019-06-18, dnr 1161/18. 

Kulturnämnden ges i uppdrag att se över 
lokalisering, öppettider och utbud på stadens 
bibliotek 

Nej. 
 
Utredning pågår och resultatet kommer att 
presenteras för kulturnämnden under första 
halvåret 2020. 

Kulturnämnden ges i uppdrag att säga upp 
hyresavtal för Stora Teatern 

Nej. 
 
Uppdraget är just nu vilande i avvaktan på att den 
utredning som stadsledningskontoret och 
Stadshus AB genomför ska bli klar. 
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4 Sammanställning av volym- och nyckeltal 
VOLYM- OCH NYCKELTALSREDOVISNING 2019 2018 2017 2016 

GRUNDUPPDRAG     

Sektor bibliotek     

Antal besök 1) 1 501 377 1 561 939 1 587 755 1 540 899 

Antal medieutlån 991 565 1 014 489 1 039 514 1 064 843 

Deltagare i pedagogiska aktiviteter, barn och unga 8 993 7 552 8 187 6 463 

Antal pedagogiska aktiviteter 289    

varav barn och unga 289 345 327 475 

Antal besök per öppen timma 345 345   

Sektor museer     

Antal anläggningsbesök 2) 537 130 531 017 672 617 744 053 

varav verksamhetsbesök 436 935 445 353 584 351 607 355 

varav verksamhetsbesök, barn och unga 110 631 145 842 185 895 185 904 

Deltagare i pedagogiska aktiviteter, barn och unga 33 643 60 009 51 700 59 787 

Antal pedagogiska aktiviteter 3 290 2 991 3 296 3 851 

varav barn och unga 1 663 1 836 1 712 2 221 

Sektor fri konst och kultur     

Antal anläggningsbesök 3) 198 126 196 794 218 296 243 763 

varav verksamhetsbesök 198 126 196 794 218 296 243 763 

varav verksamhetsbesök, barn och unga 4) 7 624 8 818 11 315 11 626 

Deltagare i pedagogiska aktiviteter, barn och unga 11 356 11 657 12 437 - 

Antal pedagogiska aktiviteter 615 709 519 - 

varav barn och unga 615 709 519 - 

Antal besök per öppen timma 37 24 28 25 

MEDARBETARSKAP/LEDARSKAP     

Antal årsarbetare, arbetad tid 565 405 396 403 

Andel kvinnliga medarbetare, i procent 71 70 70 71 

Andel kvinnliga chefer, i procent 84 82 79 80 

Antal rekryteringar, tillsvidareanställda 65 49 21 29 

varav kommuninterna rekryteringar 1 5 1 4 

Nöjd medarbetarindex - 49 46 44 

Nöjd ledarindex - 50 46 56 

Frisknärvaro 50 49 51 51 

EKONOMI     

Andel finansierat av externa intäkter 11 % 12 % 13 % 15 % 

Andel finansierat av statliga och regionala bidrag 10 % 11 % 11 % 11 % 

Andel finansierat av kommunbidrag 79 % 77 % 76 % 74 % 

Kulturnämndens kommunbidrag per invånare 
(belopp i kr), 5) 868 712 703 684 

Andel av totalt kommunbidrag, 6) 1,59 % 1,28 % 1,3 % 1,3 % 

Eget kapital (belopp i tusentals kronor, tkr) 18 794 16 042 15 168 17 500 
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Stiftelser och gåvor     

Antal stiftelser och gåvor 20 20 21 23 

Summa bundet eget kapital, (belopp i tkr) 215 041 222 330 139 262 205 026 

Summa fritt eget kapital, disponibelt (belopp i tkr 6 931 14 539 11 005 9 498 

Utbetalt kapital från stiftelser och gåvor (belopp i tkr) 5 378 5 854 3 985 4 493 

 
1) I utfallet ingår inte stadsdelsbiblioteken. 
2) Under 2018 var Röhsska museet helt stängt och Sjöfartsmuseet Akvariet stängde under hösten. Under 2019 öppnade Röhsska 
museet igen i februari medan Sjöfartsmuseet Akvariet var stängt hela året. 
3) I utfallet ingår Stora Teatern, Göteborgs Konsthall och Frilagret 
4) Endast Stora Teaterns besökande barn och unga ingår i utfallet då Frilagret och Göteborgs Konsthall har fri entré och inte har 
ett system för att räkna barn och unga. 
5) Andel inklusive stadsdelsbiblioteken från 1 april 
6) Inklusive tillkommande verksamhet  

4.1 Analys och kommentar till volym- och nyckeltal 

Under 2019 har kulturnämnden haft 2 236 633 anläggningsbesök, vilket är en 
minskning med 53 117 besök, motsvarande två procent, jämfört med föregående år. 
Antalet besökare har främst ökat till Göteborgs konsthall och Stora teatern. Frilagret har 
ett lägre antal besökare jämfört med föregående år till följd av färre arrangemang vilket 
varit en medveten strategi för att uppnå en rimligare arbetsmiljö. 
Antalet besök minskar marginellt till Stadsbiblioteket vilket sannolikt beror på kortare 
öppettider under sommaren, färre program och aktiviteter samt att biblioteksappen 
används av allt fler. Även antalet utlån minskar till följd av ändrade beteende i 
samhället där tillgången till böcker möjliggjorts genom andra digitala tjänster. 
Antal besök till museerna i staden ökar något trots att två museer inte varit öppna under 
hela året. Röhsska museet nyöppnade i slutet av februari och har varit mycket välbesökt 
medan Sjöfartsmuseet Akvariet har varit stängt för om- och tillbyggnad under hela året. 

4.1.1 Sektor bibliotek 

Sedan den 1 april 2019 organiseras folkbiblioteken i Göteborg inom 
kulturförvaltningen. Tabellen ovan redovisar dock enbart stadsbibliotekets verksamhet 
eftersom mätvärdena bakåt i tiden speglar den tidigare verksamheten. Från och med 
2020 kommer statistik redovisas för den samlade verksamheten. 
Biblioteken, inklusive stadsdelsbiblioteken, hade under 2019 närmare 4,2 miljoner 
besök vilket är en marginell minskning jämfört med föregående år. Stadsbiblioteket, 
300 m² och bokbussarna hade 1,5 miljoner besökare vilket är cirka 4 procent lägre än 
2018. Stadsbiblioteket på Götaplatsen är stadens mest besökta kulturinstitution med 
mellan 3 000 - 5 000 besök per dag och 1,2 miljoner besök 2019. Biblioteket 300 m² 
ingår tillsammans med Lundby bibliotek och Angereds bibliotek bland de i övrigt mest 
besökta biblioteken med mellan 230 000 och 250 000 besökare per år. 
Totalt hade biblioteken 3,8 miljoner medieutlån inklusive stadsdelsbiblioteken vilket är 
en ökning med 2,2 procent jämfört med 2018. Förvaltningen kan se att ökningen av 
omlån möjliggjorda genom bibliotekens digitala tjänster ökat med 16,7 procent. E-
bokslånen som tidigare ökat minskade under 2019 med 10 procent vilket beror på ett 
uppehåll av tjänsten under leverantörsbyte. Efter bytet har utlånen återigen börjat öka. 
De bibliotek som erbjuder meröppet ökar också sina utlån. Samtidigt minskade 
medieutlånen för stadsbiblioteket något. Minskningen av både besök och utlån på 
stadsbiblioteket bedöms bero på förändrade öppettider under sommaren och minskat 
antal program. Detta då antalet besök per öppen timma är oförändrat. 
Under hösten har sektorn initierat ett projekt för att höja den digitala kompetensen på 
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biblioteken. Projektet pågår under 2020 och är en del av det nationella projektet Digitalt 
först med användaren i fokus. Målet är att kunna erbjuda en jämlik digital service på 
biblioteken, med fokus på bibliotekens egna tjänster. 
Antalet pedagogiska aktiviteter för barn och unga minskade jämfört med 2018 vilket 
främst beror på minskad programbudget 2019. Antalet deltagare ökade dock trots detta 
vilket främst beror på de nationella sommarlovsmedlen vilka möjliggjorde ytterligare 
programaktiviteter på stadsbiblioteket som fyllde hörsalen. Ungdomsverksamheten 
Dynamo attraherar ungdomar från hela staden och erbjuder arrangemang av olika slag 
så som läxhjälp, bokcirklar, workshops och TV-spelturneringar. Stadsbiblioteket 
fortsätter att arbeta med externt finansierade projekt kopplade till mobiliseringsområdet 
Staden där vi läser för våra barn och strävar efter att nå barn och unga med 
läsfrämjande insatser också utanför biblioteksrummet. 
Det är viktigt inför framtida jämförelser att ha med sig att flera av biblioteken i 
stadsdelarna har hållits stängda under sommaren på grund av flytt och ombyggnationer 
vilket påverkat besöksantalet. Backa bibliotek har flyttat till nya lokaler, biblioteket i 
Frölunda kulturhus har varit stängt för renovering, liksom Högsbo bibliotek. För att 
ändå erbjuda viss biblioteksverksamhet fanns en av bokbussarna dagtid vid Frölunda 
Torg under tiden biblioteket var stängt samt att verksamhet pågick i Positivparken, men 
besökstappet relativt förra sommaren är ändå stort. Några bibliotek har också varit 
sommarstängda under en kortare period. 

4.1.2 Sektor museer 

Den publika verksamheten inom sektor museer är stabil. Alla öppna museer går enligt 
prognos eller marginellt över prognos vad gäller besök. År 2019 var Göteborgs 
konstmuseum och Göteborgs stadsmuseum öppet tolv månader, Röhsska museet 
nyöppnade i slutet på februari efter att ha varit stängt i nästan två år och Sjöfartsmuseet 
Akvariet var helt stängt för besökare men erbjöd ändå en rad publika aktiviteter på 
andra platser. Totalt når stadens museer 537 130 besökare vilket är marginellt fler än 
föregående år. En större avvikelse från föregående år är att museerna når en lägre andel 
barn och unga. Detta hör främst samman med att Sjöfartsmuseet Akvariet är stängt. 
Museet är det mest populära familjemuseet i staden och en sänkning av total andel barn 
och unga är därför väntad. En annan orsak som kan bidra är att sektor museer valt att 
prioritera att arbeta uppsökande gentemot områden där besöksantalet är lågt. Det arbetet 
är resurskrävande vilket påverkar kvantiteten men ger kvalitet. Avslutningsvis så har 
museerna också valt att i större utsträckning erbjuda programverksamhet även för 
vuxengrupper, vilket är ett strategiskt val utifrån att verksamheten också vill nå den 
målgruppen. Antalet pedagogiska aktiviteter är därför fortsatt mycket högt och har till 
och med ökat i jämförelse med föregående år men inte lika många riktar sig enkom mot 
barn och unga. 

4.1.3 Sektor fri konst och kultur 

Göteborgs konsthall, Stora Teatern och Frilagret hade 2019 198 126, vilket är en liten 
ökning på knappt 1 procent jämfört med föregående år. 
Stora Teaterns gästspelsverksamhet fortsätter att öka vad gäller antal besökare och antal 
sålda biljetter och beläggningsgraden på gästspelsscenen är fortsatt stabil. 2019 hade 
Stora Teaterns gästspelsverksamhet 76 700 besök vilket är en ökning med 3 procent 
jämfört med 2018. Förvaltningen ser en minskning av antalet barn och unga som besökt 
Stora Teaterns föreställningar under året, något som kan förklaras av omorganisationen i 
staden, med förändrade ansvar och roller. De pedagogiska aktiviteterna utgörs i första 
hand av cirkusskolor som Stora Teatern bedriver på såväl teatern som ute i stadsdelarna. 
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Både i form av terminskurser och lovverksamhet. Under året har finansieringen av 
terminskurserna försämrats och det finns en risk vad gäller den framtida finansieringen 
av verksamheten, som är starkt beroende av externa bidrag. 
Antalet besök på Frilagret minskade med 9 procent mot föregående år och resulterade i 
71 157 besök. Även antal arrangemang minskade med 13 procent mot föregående år och 
resulterade i 475 genomförda arrangemang 2019 mot 546 året innan. 
Vidareutvecklingen av Frilabbets återkommande workshops genererade 92 aktiviteter 
som besöktes av 720 kulturintresserade. Majoriteten av dessa var unga inom de 
prioriterade målgrupperna. Projektet Friplanket, som är en del av arbetet med att 
presentera konst på byggplanken för Västlänken, var nytt för 2019. Projektet finansieras 
av Trafikverket. Totalt genererade utställningsverksamheten i det offentliga rummet 28 
etableringar och en graffiti-workshop. 
Under 2020 har Göteborgs konsthall nått över 50 000 besökare vilket är unikt i 
konsthallens historia. Ökningen med 13 procent från föregående år visar att 
konsthallens verksamhet har uppmärksammats i staden och att den blivit mer angelägen 
för dess publik. Konsthallen har under de senaste två åren genomfört strategiska 
kommunikationsinsatser och ett utvecklings- och förändringsarbete. Antalet 
pedagogiska aktiviteter ligger fortfarande på en stabil nivå och verksamheten arbetar 
strategiskt med att nå människor i deras närmiljöer och skapa långsiktiga relationer med 
nya målgrupper inom den pedagogiska verksamheten. 
Göteborg konsthall och Stora Teatern har för fjärde året i rad genomfört kostnadsfria 
sommarlovsaktiviteter med medel från regeringens sommarlovssatsning vilket i år 
resulterade i totalt 63 aktiviteter och 913 deltagande barn och unga mellan 6–15 år. 

4.1.4 Medarbetarskap och ledarskap 

Ökning av årsarbetartalet med 160 årsarbetare mellan 2018–2019 beror på mottagandet 
av stadsdelsbiblioteken och Kulturhuset Kåken. 
Jämställdheten mellan kvinnor och män är oförändrad jämfört med tidigare år (70/30). 
Jämställdheten bland cheferna speglar fortfarande inte jämställdhetsnivån bland 
medarbetarna. Samtliga tillkommande chefer under perioden var kvinnor. På ett staden-
övergripande plan, bidrar förvaltningen till ökningen av andelen kvinnor i chefsposition. 
Personalrörligheten har varit stor under året, med drygt 100 tillsatta tjänster, där 65 
stycken varit externa rekryteringar. De flesta rekryteringarna har gjorts inom sektor 
bibliotek där rörligheten är större än förvaltningens möjligheter att återanställa. 
Försenade rekryteringar inom sektor bibliotek har haft negativa effekter på 
arbetsbelastning och arbetsmiljö. 
Satsningar och åtgärder som har genomförts i syfte att förbättra de organisatoriska och 
sociala förutsättningarna har gett effekt vilket syns i en ökning av nöjd-medarbetarindex 
och nöjd-ledarindex. 

4.1.5 Ekonomi 

Av kulturnämndens totala kostnader på 637,96 miljoner kronor finansieras 79 procent 
av kommunbidrag, 11 procent av externa intäkter samt 10 procent av regionala och 
statliga bidrag. Andelen kostnader som finansieras av externa intäkter och bidrag har 
minskat med 2 procent mot föregående år.  
Eftersom möjligheten att höja priser och avgifter i syfte att kompensera för ökade 
kostnader i verksamheterna inte varit möjlig behöver nämnden hantera kommande 
hyresökningar, för ombyggnationer av gamla fastigheter och andra kostnadsökningar 
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genom att omfördela resurser inom ram om ingen kompensation erhålls. Det regionala 
bidraget till museiverksamheten fortsätter att minska i relation till kommunbidraget. 
Kulturnämndens kommunbidrag per invånare i Göteborg är 868 kronor för 2019 
inkluderat stadsdelsbiblioteken. Exkluderat tillkommande verksamhet blir 
kommunbidraget i stället 694 kronor vilket är en minskning med 18 kronor per invånare 
eller 2,5 procent lägre jämfört med 2018. 
Kulturnämndens andel av stadens totala kommunbidrag är 1,59 procent inkluderat 
tillkommande verksamhet under året (ej helårseffekt). Exkluderat tillkommande 
verksamhet blir andelen istället 1,27 procent, vilket är en marginell minskning mot 
tidigare år. 
Tillkommande verksamhet för stadsdelsbiblioteken från 1 april 2019 med 100,5 
miljoner kronor påverkar jämförelsen mellan åren. 
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5 Bokslut 

5.1 Sammanfattande analys 

Årets resultat 
Årets resultat uppgår till 2,8 miljoner kronor vilket är 1,4 miljoner kronor bättre än 
prognos per oktober vilket dels beror på att utjämningsbidraget blev lägre än budgeterat 
samt att Stora Teaterns biljettintäkter ökade under december månad.  
 
Eget kapital 
Eget kapital ökar med 2,8 miljoner kronor och uppgår till 18,8 miljoner kronor vid 2019 
års utgång vilket är 3,8 miljoner kronor över rekommenderad lägstanivå. 
 
Avvikelse verksamhetens intäkter 
Verksamhetens intäkter avviker positivt mot budget med 12,8 miljoner kronor vilket till 
största del beror på att kulturnämnden erhållit fler externa bidrag för olika samarbeten 
och projekt men även till viss del även en ökad publik och ökad efterfrågan av tjänster i 
stadsutvecklingen. Förseningsavgifter och konferensverksamhet avviker negativt. 
 
Avvikelse verksamhetens kostnader 
De totala verksamhetskostnaderna avviker negativt med 10,1 miljoner kronor mot 
budget vilket till största del beror på kostnader för att utföra externt finansierade 
uppdrag men även för utökad verksamhet på Stora Teatern, tjänster i stadsutvecklingen, 
ny-öppnandet av Röhsska samt ytterligare evakuering av museiföremål på 
Sjöfartsmuseet Akvariet. 
Personalkostnaderna avviker negativt med anledning av dels ökade kostnader för externt 
finansierade samarbeten och projekt men även positiva avvikelser då förvaltningen inte 
haft resurser för att rekrytera enligt plan. 

5.2 Resultaträkning 

Jämförelsestörande post 
Tillkommande verksamhet från 1 april 2019 för stadsdelsbiblioteken med motsvarande 
100,5 miljoner kronor påverkar jämförelsen mellan åren. 
 
Verksamhetens intäkter 
Utfallet är 139 miljoner kronor vilket är en positiv avvikelse mot budget med 12,8 
miljoner kronor vilket till största del beror på att kulturnämnden erhållit fler externa 
bidrag för olika samarbeten och projekt såsom kultursommarjobb, lovaktiviteter, 
Friplanket, olika utvecklingsprojekt som Vuxna i lärande, Stärkta bibliotek samt andra 
projekt som Tidernas Göteborg. 
Även en utökad verksamhet på Stora Teatern, ökad publik på Röhsska museet och ökad 
efterfrågan av arkeologiska tjänster har bidragit till att intäkterna överstiger budgeterad 
nivå. 
Det finns även negativa avvikelser mot budget som beror på minskade 
förseningsavgifter samt minskade intäkter för konferensverksamhet. 
Förändring av intäkter mot föregående år 
Utfallet för 2019 är 14,1 miljoner högre än 2018. 5 miljoner kronor av förändringen 
mellan åren har att göra med den tillkommande verksamheten för stadsdelsbiblioteken. 



29 

De främsta anledningarna till de ökade intäkterna mot föregående år är ökade bidrag för 
projektet Stärkta bibliotek med 5,4 miljoner kronor. Andra bidragande orsaker är 
utökning av kultursommarjobb, Friplanket samt ökade entré- och biljettintäkter samt att 
bidrag från stiftelsen Sjöfartsmuseet Akvariet erhållits för kostnader kopplade till om- 
och tillbyggnad. 
Intäkter för förseningsavgifter och konferensverksamhet har minskat samt att Göteborgs 
dans- och teaterfestival inte genomförts under året bidrar till en minskning mellan åren. 
 
Verksamhetens kostnader 
Utfallet av de totala verksamhetskostnaderna är 637,96 miljoner kronor vilket är en 
negativ avvikelse på 10,1 miljoner kronor mot budget. 
Utfallet av övriga verksamhetskostnader uppgår till 341,3 vilket är en negativ avvikelse 
mot budget med 5,2 miljoner kronor. Den främsta orsaken till detta är kostnaderna för 
att utföra externt finansierade uppdrag. Även tillkommande kostnader för utökad 
verksamhet på Stora Teatern, ökad efterfrågan av arkeologiska tjänster i 
stadsutvecklingen, ny-öppnandet av Röhsska museet, ytterligare evakuering av 
museiföremål på Sjöfartsmuseet Akvariet samt fastighetsrelaterade kostnader inom 
stadsdelsbiblioteken bidrar till en negativ avvikelse. Utfallet för kulturstöd ingår här 
med 86,2 miljoner kronor. 
Positiva avvikelser mot budget beror främst på lägre utjämningsbidrag, framflyttade 
behov samt lägre kostnader för staden-gemensamma system och tjänster. 
Utfallet för personalkostnaderna uppgår till 296,7 vilket är en negativ avvikelse mot 
budget med 4,9 miljoner kronor men består av både ökade kostnader för externt 
finansierade samarbeten och projekt samt positiva avvikelser till viss del inom sektor 
museer men främst inom sektor bibliotek då förvaltningen inte har rekryterat enligt 
plan. 
Förändring av kostnader mot föregående år 
Utfallet av totala verksamhetskostnader för 2019 är 107,8 miljoner högre mot 
föregående år varav 100,5 miljoner kronor avser budgetjustering för tillkommande 
verksamhet per 1 april 2019. (ej helår) 
Om man bortser från den tillkommande verksamheten är utfallet 7,3 miljoner kronor 
högre mot 2018.  
Främsta anledningen till ökningen är kostnader förknippade med externt finansierade 
uppdrag och samarbeten. 
Personalkostnaderna har ökat med anledning av tillkommande verksamhet 1 april samt 
årlig lönejustering. Det har även varit positiva avvikelser inom förvaltningen som beror 
på att vakanta tjänster inte har kunnat tillsättas i den takt som planerats. 
Göteborgs dans- och teaterfestival har inte genomförts under året vilket påverkar 
kostnaderna. Även färre utbetalningar av utjämningsbidrag påverkar. 
Kommunbidraget är 4,9 miljoner lägre mot 2018 varav 2,7 miljoner kronor avsåg 
tillfällig satsning av utökade öppettider samt 2,2 miljoner kronor som avsåg mindre 
planerad verksamhet för 2019. 
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Resultaträkning (tkr) 2019 2018 2017 2016 

Verksamhetsintäkter     

Avgiftsintäkter, not 1 24 833 21 333 17 990 17 110 

Statliga och regionala bidrag 63 611 57 889 52 373 56 228 

Övriga intäkter, not 2 50 557 45 708 47 320 57 611 

Summa verksamhetsintäkter 139 001 124 930 117 683 130 949 

Verksamhetskostnader     

Löner och arvoden -213 271 -153 937 -149 497 -145 756 

Sociala avgifter o övriga personalkostnader -83 390 -59 690 -56 102 -56 004 

Lokalkostnader fastighetsservice o energi -109 334 -77 427 -76 651 -72 423 

Övriga verksamhetskostnader -231 525 -238 656 -228 352 -235 047 

varav lämnade bidrag -86 145 -77 407 -79 573 -77 472 

Avskrivningar -364 -364 -364 -374 

Summa verksamhetskostnader -637 884 -530 074 -510 966 -509 604 

Nettokostnad -498 883 -405 144 -393 283 -378 655 

Kommunbidrag     

Kommunbidrag, not 3 401 181 401 200 390 400 378 400 

Kommunbidrag - tillägg 100 525 4 900 600 785 

Summa kommunbidrag 501 706 406 100 391 000 379 185 

Finansiella intäkter/kostnader     

Finansiella intäkter 13 20 23 5 

Finansiella kostnader -84 -101 -72 -27 

Summa finansiella intäkter/kostnader -71 -81 -49 -22 

Resultat 2 752 875 -2 332 508 

Noter och bokslutkommentarer framgår av bilaga 7 till tjänsteutlåtandet för kulturnämndens årsrapport 2019. 
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5.3 Balansräkning 

Jämförelsestörande post 
Tillkommande verksamhet från 1 april 2019 för stadsdelsbiblioteken motsvarande 100,5 
miljoner kronor. 

Tillgångar (tkr) 2019 2018 2017 2 016 

Anläggningstillgångar     

Byggnader 56 74 91 108 

Maskiner och tekniska anläggningar 0 0 0 0 

Förbättringsutgifter på annans fastighet 2 336 2 683 3 029 3 376 

Inventarier och verktyg 0 0 0 0 

Summa anläggningstillgångar, not 4 2 392 2 757 3 120 3 484 

Omsättningstillgångar     

Förråd och lager, not 5 2 797 2 661 3 398 3 157 

Kundfordringar 2 655 3 106 3 001 4 552 

Övriga kortfristiga fordringar, not 6 70 594 59 586 54 482 26 661 

Upplupna intäkter, förutbetalda kostnader, not 7 26 166 21 755 18 277 20 290 

Kassa och bank, not 8 17 017 13 704 23 582 28 795 

Summa omsättningstillgångar 119 229 100 812 102 740 83 455 

Summa Tillgångar 121 621 103 568 105 860 86 939 

Eget kapital och skulder     

Eget kapital     

Ingående eget kapital 16 042 15 168 17 751 20 493 

Justering eget kapital 0  -251 -3 250 

Årets resultat 2 752 875 -2 332 508 

Summa eget kapital, not 9 18 794 16 042 15 168 17 751 

Långfristiga skulder     

Långfristig skuld 0 0 0 0 

Summa långfristiga skulder 0 0 0 0 

Kortfristiga skulder     

Övriga kortfristiga skulder, not 10 46 188 37 265 46 159 27 509 

Moms 693 350 632 431 

Upplupna kostnader och förinbetalda intäkter, not 11 55 946 49 910 43 901 41 248 

Summa kortfristiga skulder 102 827 87 526 90 692 69 188 

Summa Eget kapital och skulder 121 621 103 568 105 860 86 939 

Noter och bokslutskommentarer framgår av bilaga 7 till tjänsteutlåtande för kulturnämndens årsrapport 2019. 
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5.4 Finansieringsanalys 

Jämförelsestörande post 
Tillkommande verksamhet från 1 april 2019 för stadsdelsbiblioteken motsvarande 100,5 
miljoner kronor. 

Finansieringsanalys (tkr) 2019 2018 2017 2016 

Likvida medel vid årets början 13 704 23 582 28 795 29 228 

Internt tillförda medel     

Rörelseresultat före avskrivningar 3 187 1 321 -1 919 904 

Återredovisat kommunbidrag   -251 -3 250 

Finansnetto -71 -82 -49 -22 

Summa internt tillförda medel 3 116 1 239 -2 219 -2 368 

Förändring rörelsekapital     

Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder 15 301 -3 167 21 504 -7 666 

Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar -14 967 -8 687 -24 257 9 132 

Ökning(-)/minskning(+) förråd och lager -136 737 -241 469 

Summa förändring rörelsekapital 198 -11 117 -2 994 1 935 

Nettofinansiering från verksamheten 3 313 -9 878 -5 213 -433 

Förändring likvida medel 3 313 -9 878 -5 213 -433 

Likvida medel 17 017 13 704 23 582 28 795 
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6 Fördjupning till nämnd 

6.1 Uppföljning av kulturnämndens mål 

6.1.1 Skapa goda och hållbara villkor för konsten och konstnärerna 

Strategi 

Kulturförvaltningen ska stödja och utveckla det fria kulturlivet genom relevanta och 
tillgängliga stödformer samt fortsatt bidra till att skapa goda och hållbara villkor för 
konsten och konstnärerna i enlighet med kulturprogrammets intentioner.  
 
Förvaltningen ska uppmärksamma konstens och konstnärers villkor i syfte att öka 
kunskapen internt, inom politisk ledning och bland externa aktörer. Förvaltningens 
ambition är att finna gemensamma och hållbara principer och ersättningsnivåer för 
arvodering till konstnärer som anlitas i nämndens verksamheter. 
 
Det samlade konst- och kulturutbudet i Göteborgs Stad ska synliggöras och 
kommuniceras bättre i samverkan med Göteborg & Co. Förvaltningen ska även bidra 
till utvecklingen av en hållbar infrastruktur för de kulturella och kreativa näringarna 
genom att särskilt stärka förutsättningarna inom dans- och filmbranschen. 

Måluppfyllelse 

 Viss 

Uppföljning och analys 

Under 2019 har en förvaltningsövergripande arbetsgrupp arbetat med att ta fram 
riktlinjer för arvodering till konstnärer som anlitas av förvaltningen. Gruppen har 
undersökt vilka konsekvenser ett gemensamt och systematiskt arbetssätt i förvaltningen 
skulle innebära, både gällande utbildningsinsatser, samsyn och implementering av 
riktlinjer men framförallt ekonomiskt. Förslaget innefattar bland annat en indikator som 
ska visa mellanskillnaden mellan vad som betalas ut i arvode och vad som skulle 
betalats ut om nationella rekommendationer hade följts. Avsteg från nationella 
rekommendationer och tariffer ska motiveras. Uppföljning och analys sker på årsbasis. 
Inom sektor museer är de nationella riktlinjerna avseende konstnärers rätt till ersättning 
för medverkan vid utställningar en avgörande förtroendefråga. En löpande dialog pågår 
inom sektorn hur verksamheten kan höja ersättningsnivåerna. Som ett led i det arbetet 
har Konstnärernas riksförbund anlitats för att utbilda berörd personal i hur MU-avtalet 
(se fotnot) kan fungera vägledande och tillämpas i praktiken. 
Kulturnämndens nya riktlinjer och regler för samtliga stödformer har trätt i kraft. Syftet 
är att stödformerna bättre ska harmoniera med kulturprogrammets strategiska mål samt 
att uppnå ökad transparens och likabehandling. I samband med förändringen så infördes 
även en ny stödform, utvecklingsstöd. Utvecklingsstöd kan beviljas till projekt som 
stimulerar till konstnärlig eller kulturell utveckling och som avser att skapa en kvalitativ 
och/eller strukturell förändring. Verksamhetsstödet är ett sätt att möta det fria 
kulturlivets behov av stabilitet och skapa förutsättningar för långsiktig utveckling. 
Förvaltningen noterar att "öppnandet" av stödet innebär cirka 30 procent fler 
ansökningar jämfört med förra året. Sannolikt kommer antalet ansökningar fortsätta öka, 
vilket kommer skapa större tryck på kulturnämndens budget för kulturstöd. 
Kulturnämnden subventionerar barn och ungas scenkonstbesök genom 
utjämningsbidraget. Flera av de fria kulturaktörernas organisationer vittnar om att det 
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blivit svårare att nå barn och unga i samband med omorganisationen av förskola och 
grundskola. Förvaltningen ser också en minskning av antalet scenkonstupplevelser för 
barn och unga, vilket antas bero på omorganisationen av förskola och grundskola och 
uppkomna otydligheter kring ansvar, mandat och budget. Antalet scenkonstbesök som 
subventionerats har minskat med 20 procent under 2019. Även 2018 minskade de 
subventionerade besöken med 20 procent jämfört med 2017. 
Kulturförvaltningen hanterar stadens utvecklingsstöd till kulturskolan. 2019 beviljades 
stöd på cirka 2,9 miljoner kronor till projekt som anpassats enligt de nya riktlinjerna. 
Det är 2,5 miljoner kronor mindre än 2018 till följd av besparingar i verksamheten. De 
nya riktlinjerna syftar till att kulturskolan ska bli mer tillgänglig och relevant för fler 
barn och unga. 
Under året har förvaltningen arbetat för en hållbar infrastruktur för dansbranschen 
utifrån aktuell handlingsplan. Arbetet har bland annat inneburit en kartläggning av det 
urbana dansfältet och dess förutsättningar, därutöver har förvaltningen arbetat med att 
möjliggöra en produktionsplattform för dans. Ett pilotsamarbete har påbörjats 
tillsammans med Regionteater Väst för att undersöka förutsättningarna för en 
dansakademi med inriktning på barn och unga. Kulturnämnden har efter en 
delredovisning gett förvaltningen i uppdrag att återkomma med en slutredovisning av 
ärendet under 2020. 
Inom ramen för Göteborgs Stads filmsatsning pågår en uppdatering av handlingsplanen 
för film. Arbetet sker i samråd med VGR och Business Region Göteborg (BRG). 
Medverkar gör även lokala och regionala aktörer inom kulturområdet samt näringslivet. 
Inrättandet av funktionen som samordnare för locations på kulturförvaltningen har fallit 
väl ut. Under 2019 har 156 produktioner inom film och rörlig bild fått hjälp. Det är en 
ökning med cirka 100 produktioner jämfört med 2018. 
Åtgärder för högre måluppfyllelse 
En förvaltningsgemensam anvisning är ett viktigt första steg i att skapa bättre och mer 
jämlika villkor för de konstnärer som förvaltningen anlitar. Att arvodera professionellt 
verksamma konstnärer och utövare enligt nationella rekommendationer får dock stora 
ekonomiska konsekvenser. Det innebär att det behövs en långsiktig strategi med 
prioritering av medel för ändamålet, och för att hålla verksamheternas omfång på 
nuvarande nivå krävs ytterligare medel. Skulle så inte ske riskerar kulturutbudet att 
minska. 
Med nuvarande resurstilldelning går det inte att räkna upp budgeten för kulturstöd så att 
denna täcker kostnadsökningar, befolkningstillväxt och det utökade kulturlivet i 
Göteborg. Idag går en stor del av det utbetalda kulturstödet direkt till lokalhyror. Risken 
är att detta leder till att Göteborgs fria kulturliv halkar efter i utvecklingen och tappar i 
konkurrensen om statliga och regionala stöd. Då fler nu kan ansöka om verksamhetsstöd 
innebär det en ökad konkurrenssituation. För ökad måluppfyllelse krävs därmed utökad 
budget. 
Förvaltningen har påbörjat en genomlysning av hur hantering och utbetalning av 
utjämningsbidraget bättre kan möta de nya skolförvaltningarnas möjlighet att tillgodose 
barn och ungas tillgång till kultur. Ambitionen är att ett nytt arbetssätt, som tas fram i 
samråd med förskole- och grundskoleförvaltningarna, kommer bidra till att fler 
föreställningar köps vilket gagnar såväl barn och unga som det fria kulturlivet. Från det 
att de nya riktlinjerna började gälla kan utjämningsbidraget nyttjas även på fritiden samt 
för fler kulturaktörer. Det innebär att fria kulturutövare kan erbjuda subventionerade 
föreställningar även på lov och helger. 
Med programmet Meeting point ska Göteborgs konsthall verka för stärkta utbyten och 
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skapa nya mötesplatser mellan lokala och internationella konstnärer, curatorer och 
teoretiker. Syftet är att etablera Göteborgs konsthall som en konsthall med både 
nationell och internationell attraktionskraft. 
Cirkusresidens på Stora Teatern och det övriga arbetet kring att stärka ny-cirkusens 
möjligheter till utveckling kräver fortsatt extern finansiering. En ny ansökan om 
projektmedel har beviljats av VGR vilket innebär att Cirkus i Väst-projektet kan 
fortsätta 2020. Cirkusresidensen kan här tjäna som exempel på verksamhet som 
rimligen är att betrakta som del av kulturnämndens grunduppdrag men där det saknas en 
stabil finansiering. Hade kommunbidragsramen täckt den här, och andra, verksamheter 
hade förutsättningarna för långsiktig utveckling varit betydligt bättre.   
Sammantaget arbetar kulturförvaltningen dagligen med att öka måluppfyllelsen. Bland 
annat genom att tydligt definiera vårt grunduppdrag och rikta våra resurser åt rätt håll. 
Satsningar på bättre arbetsmiljö har också gett positiva effekter i delar av verksamheten. 
Dock är det svårt att ytterligare öka måluppfyllelsen på ett markant sätt utan att mer 
resurser tillförs verksamheten eller att arbetsmiljön återigen försämras. 
1) MU-avtalet kallas ramavtalet för konstnärers ersättning för medverkan vid 
utställningar. Det tecknades mellan staten och Konstnärernas Riksorganisation, 
Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare, Svenska Fotografers förbund och 
Svenska Tecknare och trädde i kraft 2009. MU-avtalet är bindande för statliga 
institutioner men principerna bör vara vägledande även för andra arrangörer med 
offentlig finansiering. 
 

6.1.2 Främja delaktighet, interkulturell dialog och människors lust och 
motivation att ta del av och utöva konst och kultur 

Strategi 

Kulturförvaltningen ska öka tillgången till kultur och särskilt prioriterade grupper är 
barn, unga och äldre.  
 
Mångbottnade bilder av staden, världen och livet ska lyftas fram genom utställningar 
och program. Att öka tillgängligheten till stadens museer både avseende innehåll, tilltal 
och fysiska rum är prioriterat. Om- och tillbyggnader av Sjöfartsmuseet Akvariet och 
Göteborgs konstmuseum samt omlokaliseringen av Göteborgs konsthall behöver 
säkerställas.  
 
Hållbara relationer till besökare och samarbetsparter ska etableras genom att 
förhållningssätt och arbetssätt utvecklas för vidgat deltagande och ökat inflytande. 
Relationsskapande och deltagardrivna aktiviteter ska möjliggöras.  
 
Genom biblioteken ska förvaltningen tillhandhålla öppna mötesplatser som främjar 
människors lust och motivation att ta del av litteratur, medier, samhällsinformation, 
kulturupplevelser och skapande. Förvaltningen bidrar till ett jämlikt Göteborg genom att 
nå prioriterade grupper med såväl riktade insatser som generella aktiviteter.  
 
Förvaltningen ska också stödja det fria kulturlivet så att staden förses med levande och 
angelägen konst och kultur, med både spets och bredd i det samlade kulturutbudet. 

Måluppfyllelse 

 God 
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Uppföljning och analys 

Stadsdelsbiblioteken ingår numera i kulturförvaltningen. Genom stadsdelsbibliotekens 
placering har förvaltningens lokala förankring i staden i västenlig grad ökat. 
Stadsdelsbiblioteken har tillsammans närmare 2,7 miljoner besök och cirka 7 000 
aktiviteter per år. Aktiviteterna planeras utifrån ett brett utbud av kulturupplevelser för 
göteborgare i alla åldrar och socioekonomiska förhållanden. När överföringen nu är 
genomförd och implementeringen kommit en bit på väg kan arbetet påbörjas med att 
identifiera hur den samlade folkbiblioteksverksamheten kan utvecklas. Arbetet kommer 
att kräva resurser och behöva få ta sin tid. Stadsdelsbiblioteken har många viktiga 
samarbeten med lokala parter i stadsdelarna, vilket gör nätverkande och 
relationsbyggande till viktiga arbetsmetoder. 
Arbetet för att främja barn- och ungas läsande har bedrivits i ett flertal projekt inom 
ramen för Staden där vi läser för våra barn, ett mobiliseringsområde inom Jämlik stad. 
För att nå bibliotekens mål behöver den läsfrämjande verksamheten ske i samverkan 
med andra aktörer runt om i staden som till exempel barnavårdscentraler, 
familjecentraler, öppna förskolor med flera. Det kan vara pedagogiska samtal kring 
språkutveckling och läsning, bokprat, bokdepositioner och gemensamma aktiviteter. 
Genom projektet Stärkta bibliotek – staden där vi läser! som finanserias av Kulturrådet 
stärks relationerna mellan professionella vuxna som möter barn och unga. En del under 
första året var att i samarbete med park- och naturförvaltningen skapa ett Barnens 
växthus i Trädgårdsföreningen. Syftet med Barnens växthus var att sprida läsglädje och 
väcka läslust hos barn samt stärka vårdnadshavare och andra vuxna i sin roll som 
högläsare och läsfrämjare. Utgångspunkten var förskoleklassboken Gropen som under 
våren delades ut till cirka 6 500 barn. Ett annat syfte med Barnens Växthus var att nå ut 
till barn i särskilt prioriterade områden varför delar av insatserna riktades direkt till ett 
antal utvalda skolor.  
I Bokstart gör bibliotekspersonal hembesök hos familjer i de särskilt prioriterade 
områdena med nyfödda barn och ger dem bokgåvor samt vägledning kring föräldrarnas 
roll i barnens tidiga språkutveckling. Utöver detta anordnas aktiviteter för barn och 
unga. Aktiviteterna gör biblioteken angelägna för familjer, barn och unga och stimulerar 
till upptäckt av bland annat litteratur, film och musik. Kulturförvaltningen samarbetar 
också med social resursförvaltning med guidning för socioekonomiskt utsatta grupper, 
läsecirklar för hemlösa kvinnor, språkcafér för nyanlända med mera. 
Sedan sammanslagningen har sektor bibliotek arbetat med fyra gemensamma 
indikatorer för att förstärka arbetet för de prioriterade målgrupperna. De handlar om att 
öka utlån av barnmedia, öka antalet aktiva biblioteksanvändare i de särskilt prioriterade 
stadsdelarna, öka antalet aktiva biblioteksanvändare över 55 år samt att öka antalet 
registrerade användare i nedladdningstjänsten för litteratur för personer med 
läsnedsättning. Under året har en arbetsgrupp skapat förutsättningar för att öka 
bibliotekens stöd i användningen av nedladdningstjänsten för litteratur för personer med 
läsnedsättning. Detta sker genom utbildningsinsatser, informationsspridning och 
marknadsföring. Insatserna kommer förhoppningsvis att visa effekt i användningen 
under 2020. Antalet registrerade användare ligger på 16,5 procent för 2019 vilket är 
något lägre än målet. Digitalt först är ett nationellt och regionalt projekt som 
förvaltningen deltar i för att stärka biblioteksmedarbetares kunskaper om digitala 
verktyg för att bättre kunna stödja användarnas digitala delaktighet. 
Bokbussarna spelar en viktig roll i det läsfrämjande arbetet. De besöker områden i och 
strax utanför Göteborg där de boende har långt till ett fysiskt bibliotek. Bussarna 
besöker också förskolor i de särskilt prioriterade områdena. En kartläggning över 
bibliotekens lokalområden och befolkning är sammanställd. Den beskriver förutom den 
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lokala kontexten bibliotekens öppettider, besök och utlån samt verksamhet i stort 
kopplat till användarna. Resultatet av kartläggningen kommer att kopplas till den 
bibliotekslokaliseringsanalys som pågår inom sektorn. 
I juli fick kulturförvaltningen sin ansökan om att delta i Erasmus-projektet Creative 
Ageing beviljad. Göteborg är tillsammans städerna Leeuwarden (NL), Ostend (BE), 
Brighton & Hove (UK), Berlin (DE) partners i projektet vars fokus kommer att ligga på 
att lära av varandra och utveckla metoder för att inkludera äldre personer som står långt 
från kulturlivet. 
Röhsska museet öppnade åter den 23 februari. I samband med det blev en ny 
basutställning och tre nya tillfälliga utställningar tillgängliga för publik. Museet har haft 
höga publikssiffror och ny-öppnandet har mottagits väl. Under året valde Torstens 
Söderbergs stiftelse att avsluta sitt 25 år långa engagemang i att dela ut världens största 
designpris. Röhsska museet som stått värd för priset visade därför ingen 
pristagarutställning. Engagemanget i nordisk design kommer dock inte att minska och 
museet har bidragit till att etablera ett nytt nätverk för nordiska designmuseer. 
Sjöfartsmuseet Akvariet har varit stängt under 2019. Ny-öppning planeras att ske under 
2022. Under tiden som museet är stängt finns vissa samlingar och kunskap tillgängliga i 
andra former. Museet har mött dryga 10 000 besökare under året och har varit synligt 
som gäst på Göteborgs stadsmuseum, genom uppsökande lektioner på skolor, ute i 
stadsrummet genom stadsvandringar och hamnturer samt genom utställningen Haeyeno 
- havets kvinnor som är på turné. 
Efter en hemställan från kulturnämnden beslutade kommunfullmäktige att gå vidare 
med om- och tillbyggnaden av Göteborgs konstmuseum. Byggnaden är sedan länge 
eftersatt och dåligt anpassad till verksamhetens behov. Inte minst har verksamheten 
under de senaste åren behövt vidta kostnadsdrivande åtgärder för att begränsa skadedjur. 
Förstudien beskriver hur byggnaden ska omvandlas till en modern, energieffektiv och 
logistiskt välfungerande museibyggnad av internationell standard. 
Under 2019 har tio tillfälliga utställningar öppnat på stadens museer. Samtliga har nått 
sina publikmål och omskrivits medialt. Bland dessa kan nämnas satsningen Göteborgs 
garderob som visas på Göteborgs stadsmuseum där museets unika dräktsamling har 
inventerats, dokumenterats och tillgängliggjorts. Pablo Picassos verk Akrobatfamiljen 
har visats i Basel och Paris och haft nära en miljon besökare. Verket återvände till 
Göteborgs konstmuseum och ställdes ut under hösten i en välbesökt utställning. I 
projektet Du är öppnade konstmuseet upp för nya arbetssätt där inbjudna personer fått 
tolka de utställda konstverken för att belysa dem på ett nytt sätt. Alla Göteborgs Stads 
museer har välbesökta programverksamheter på så väl museerna som utanför. Under 
sommaren har Göteborgs stadsmuseum med hjälp av externa medel från Trafikverket 
kunnat genomföra kostnadsfria stadsvandringar. Samtliga Göteborgs Stads museer har 
syntolkade och teckenspråkstolkade visningar, visningar på lätt svenska, särskilda 
program riktade mot personer med demensdiagnos med mera. En stor andel av 
programutbudet genomförs via samarbeten internt inom förvaltningen men också med 
externa parter. Röhsska museet har ett statligt uppdrag att verka för att bli en mötesplats 
för frågor inom design, konsthantverk och mode. Under året har programaktiviteter 
genomförts inom ramen för uppdraget tillsammans med lokala, regionala och nationella 
samarbetsparter. Museet har också varit värd för rundabordssamtal med nationella 
samarbetsparter utifrån politik för gestaltad livsmiljö. 
Göteborg dans- och teaterfestival har tillsammans med Stora Teatern arbetat med EU-
projektet Be Spectactive där en programgrupp bestående av tio personer tillsammans 
med producenter valt ut en programpunkt till Stora Teaterns repertoar. Arbetet kommer 
fortsätta under 2020. För att lyfta den urbana dansscenen har lokalt verksamma dansare 
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fått möjlighet att vara för-akt till de stora dansakterna på Stora Teatern. 
Vidareutveckling av Frilagrets återkommande workshop Frilabbet genererade 92 olika 
aktiviteter som besöktes av 720 kulturintresserade. Majoriteten av dessa var unga inom 
de prioriterade målgrupperna. Projektet Friplanket startade under året och är en del av 
arbetet med att presentera konst på byggplanken under tiden för byggandet av 
Västlänken och finansieras av Trafikverket. 
Göteborgs konsthall har under året satsat på ett omfattande program med visningar, 
performance, konstnärssamtal och fördjupade presentationer i samband med 
utställningarna, flera arrangerade av inbjudna gästcuratorer för att lyfta nya perspektiv 
och bidra till en ökad mångfald. Dessa är välbesökta och drar nya målgrupper. 
Verksamheten genererar ett kvalitativt program där något färre, men väl genomarbetade 
aktiviteter, ger ett bättre resultat både vad gäller att nå ut till fler och i själva 
genomförandet. Inom den pedagogiska verksamheten arbetar Göteborgs konsthall med 
att nå människor i deras närmiljöer och skapa långsiktiga relationer med nya 
målgrupper. 
Under våren genomförde Göteborgs konsthall och museerna 1 760 kostnadsfria 
museilektioner, vilket är 5 procent färre än motsvarande period 2018. Minskningen kan 
förklaras av att museerna tydligt riktat resurser mot de särskilt prioriterade områdena 
snarare än att nå de skolor som löpande besöker verksamheterna. Utmaningar finns 
också med bokningssystemet som är föråldrat och behöver bytas ut. Därtill har andelen 
avbokade lektioner ökat vilket är en trend som behöver analyseras under 2020. Det 
uppsökande arbetet i de särskilt prioriterade områdena fortsätter. Sjöfartsmuseet 
Akvariet har också en stor uppsökande verksamhet gentemot ålderdomshem. En 
indikator togs fram i början av året för att mäta andelen uppsökande lektioner som ledde 
till återbesök. Målet om 20 procent återbesök har överskridits med råge på Göteborgs 
konsthall som systematiskt arbetat med att boka in besök i verksamheten. 
Sjöfartsmuseet Akvariet å andra sidan har gjort många uppsökande insatser men kan 
inte boka in återbesök under tiden museet är stängt. Indikatorn bedöms som svåranvänd 
och ett nytt sätt att mäta behöver säkerställas under 2020. En annan central del av den 
pedagogiska verksamheten vid institutionerna är att arbeta relationsskapande det vill 
säga att arbeta med olika grupper över tid och återkommande för att stärka relationen 
mellan verksamhet och målgrupp. Grupperna kan vara från skolor, fritidsgårdar, 
föreningar, ålderdomshem med flera. År 2018 genomfördes 25 sådana 
relationsskapande aktiviteter och under 2019 har den siffran fördubblats. 
Kulturförvaltningens institutioner har en stark närvaro i digitala medier och stort 
genomslag i press. Till exempel har sektor museer ökat unika besök till hemsidan med 
26 procent, andelen följare på Instagram och Facebook har ökat med 35 respektive 14 
procent. Göteborgs stadsmuseums samarbete med Göteborg & Co Hur hamnade vi här? 
– tio filmer där göteborgares frågor om staden besvarades har haft drygt 650 000 
visningar i museets sociala mediekanaler. 
Som en del av förvaltningens arbete för ökad och mer jämlik tillgång till kultur för barn 
och unga har kostnadsfria sommarlovsaktiviteter erbjudits målgruppen 6–15 år inom 
stadens sommarlovssatsning. Förvaltningen nådde denna sommar drygt 9 400 barn och 
unga. 
Den översyn och utvärdering av museernas entréavgifter som har genomförts visar att 
nuvarande entréavgifter uppfattas som rimliga av både besökare och icke-besökare, 
samt att museerna inte tappat besökare i samband med avgiftshöjningen som 
genomfördes den 1 januari 2018. 
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Åtgärder för högre måluppfyllelse 
I den av kommunstyrelsen nyligen antagna Göteborgs Stads plan för barn- och 
ungkultur 2019–2023 pekas en rad insatser ut för att främja barns tillgång till konst och 
kultur. Ett led i att förverkliga planen är att formalisera och utveckla samverkan med 
fackförvaltningarna inom skolområdet. 
I och med att kulturförvaltningen numera omfattar stadens samlade 
folkbibliotekskompetens, skapas ökade möjligheter att erbjuda en tillgänglig, relevant 
och öppen biblioteksverksamhet för en jämlik stad. En områdeskartläggning är 
genomförd som ger faktaunderlag om demografi, antal besök, utlån med mera i syfte att 
rikta insatser och bättre kunna bidra till lärande, läsande, skapande och demokrati. 
Uppdraget i budgeten att se över bibliotekens lokalisering, utbud, öppettider och 
Meröppet pågår och rapporteras våren 2020. Förvaltningen fortsätter även med 
befintliga och nya projekt och fortsätter söka statliga och regionala medel för att få 
utrymme att arbeta med utveckling av prioriterade frågor, såsom digitalisering och 
läsfrämjande för barn och unga. Satsningen på digital media har högt fokus. 
Förvaltningen fortsätter att prioritera arbetet med att nå de i bibliotekslagen 
identifierade målgrupperna barn och unga, personer med funktionsnedsättning, personer 
med andra modersmål än svenska och nationella minoriteter. 
De nya eldrivna bokbussarna kommer vid halvårsskiftet 2020 att ersätta de äldre 
dieseldrivna bussarna. Bussarna kommer att ha ett tydligt barn- och familjefokus. 
Användarundersökningar ger oss viktig kunskap om våra användares behov och utgör 
beslutsunderlag inför satsningar. 
Det publika arbetet vid stadens museer är beroende av en välfungerande infrastruktur. 
Utifrån det är det särskilt viktigt att om- och tillbyggnaden av Sjöfartsmuseet Akvariet 
förlöper enligt plan, att motsvarande projekt för Göteborgs konstmuseum realiseras 
samt att planerna för nya magasin genomförs. Utan dessa satsningar finns det betydande 
risker för den fortsatta driften av verksamheterna både utifrån arbets- och besöksmiljö, 
samt miljön för den konst och de föremål som staden äger, förvaltar och ställer ut. 
Göteborgs konsthall är också i ett läge där nya lokaler behövs för att kunna utveckla 
verksamheten. Den tänkta omlokaliseringen till Magasin 113 i Frihamnen är fortsatt 
fördröjd vilket stoppar en nödvändig utveckling av verksamheten. 
Utifrån kraven i museilagen och det faktum att stadens museer har en relativt sett hög 
självfinansieringsgrad är det svårt att ytterligare öka måluppfyllelsen utan att det tillförs 
mer resurser till verksamheten. Det är redan idag en realitet att ett visst utbud behöver 
väljas för att klara budget något som i förlängningen riskerar att leda till att lagens krav 
på allsidighet och trovärdighet inte uppfylls fullt ut. Det är också svårt att prioritera det 
mer långsiktiga och kunskapsuppbyggande arbete, samt arbetet med att nå ut till en 
bredare målgrupp. Sektor museer arbetar systematiskt med publikundersökningar för att 
utveckla ett utbud som är efterfrågat av fler än de som redan besöker museerna. Särskilt 
fokus riktas till barn och unga i de särskilt prioriterade områdena, samt till den grupp 
som tror att museerna är något för dem men som ännu inte besöker. 
Förvaltningen hade som mål att minst 50 procent av ambassadörsbesöken skulle ske i de 
särskilt prioriterade stadsdelarna. 2019 uppgick den andelen till 70 procent något som 
förhoppningsvis kommer leda till fler initiativ från unga från dessa stadsdelar. 
Göteborgs konsthall har haft svårigheter att möta den stora efterfrågan på skapande 
aktiviteter för barn och unga. I december skapades därför en ny verkstad i konsthallen. 
Detta gör att verksamheten kan erbjuda fler besökare att delta i skapande workshops. 
Stadens projektorganisation för sommarlovssatsningen har bibehållits i väntan på 
besked om en fortsatt nationell satsning. Om regeringen beslutar att inte bevilja medel 
för 2020 i samband med tilläggsbudgeten, kommer förvaltningen inte genomföra 
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aktiviteter i den omfattning som skett under de senaste åren. 
 

6.1.3 Främja och möjliggöra kunskapsuppbyggnad, sammanhang och 
delaktighet 

Strategi 

Stadens konstsamling Göteborgarnas konst ska tillgängliggöras och förmedlas. 
Förvaltningen ska bidra till att fler tar del av konst i de offentliga rummen, såväl 
inomhus som utomhus. Ambitionen är att fler, utöver de som redan besöker 
förvaltningens institutioner, ska kunna ta del av kvalitativ konst.  
 
För att öka tillgängligheten till museernas samlingar och kunskaper ska det interna 
samarbetet inom sektor museer stärkas och processer kopplade till samlingsförvaltning 
ska utvecklas med fokus på hållbarhet och kvalitet. Avgörande för den aktiva 
samlingsförvaltningen är att nya magasin säkerställs under mandatperioden. 
 
Arbete med digitalisering av stadens samlingar ska prioriteras för att främja 
kunskapsuppbyggnad, sammanhang och delaktighet. 

Måluppfyllelse 

 Viss 

Uppföljning och analys 

Stadsrevisionen har konstaterat att nämnden i huvudsak har en tillräcklig följsamhet mot 
museilagen. Samtidigt konstaterar revisionen att museerna behöver komplettera sina 
ämneskunskaper, arbeta mer systematiskt med kunskapsuppbyggnad samt att den 
förstudie som pågår om nya magasin behöver leda till en ändamålsenlig lösning. I 
arbetet med förstudien har en fullständig genomlysning av nämndens volymer gjorts 
med hjälp av internationell expertis. Utöver volymer har också typ av material och 
därmed bästa förvaringsteknik kartlagts. Förstudien kommer att redovisas våren 2020. 
Under året har även ett omfattande arbete med att ta fram en ny övergripande struktur 
för museernas samlingsförvaltningsplaner samt att arbeta fram en gemensam 
samlingsförvaltningsplan genomförts. Både struktur och plan är antagna av nämnd 
under året. Alla museerna har därtill reviderat sina förvärvs- och accessionspolicies och 
sina deaccessions- och avyttringspolicies, samt påbörjat en inventering och uppdatering 
av övriga arbetsflöden inom samlingsförvaltningens olika processer. 
Sektor museer har också startat en rad större inventeringsinsatser för att dels säkerställa 
placering och tillföra ny kunskap, dels för att förbereda flytt av samlingar till nya 
magasin - ett arbete som kräver framförhållning. Arbetet som görs har också effekt på 
digitaliseringen av samlingarna. Andelen digitala poster som är tillgängliga externt i Sök 
i samlingen har under året ökat med 32 procent. Även en löpande översyn av 
långtidsutlån vid museerna pågår. Göteborgs konstmuseum, Göteborgs stadsmuseum 
och Sjöfartsmuseet Akvariet har genomfört större arbeten avseende de interna 
museibiblioteken. Göteborgs konstmuseum har etablerat och utvecklat samordnad 
skadedjurskontroll för att förebygga skadedjursproblem. Arbetet har medfört införandet 
av nya rutiner och en rad insatser gällande städning och tätning av sprickor i salar, 
magasin, förråd och arbetslokaler. 
Sektor museer har antagit en policy för forskning- och kunskapsuppbyggnad. Policyn 
ska skärpa inriktningen på arbetet med systematisk kunskapsuppbyggnad som pågår vid 
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samtliga museer. På Göteborgs konstmuseum har ett konservatoriskt forskningsprojekt 
kring Pablo Picassos Akrobatfamilj tillsammans med internationell expertis genomförts 
och en välbesökt utställning lyfte fram den nya kunskapen. Forskning sätter såväl 
museet som Göteborg på kartan internationellt. Göteborgs konstmuseum har också varit 
involverat i ett internationellt analysprojekt rörande verket Olivskog av Vincent van 
Gogh. Samarbete mellan Göteborgs stadsmuseum, Tekniska museet och Malmö museer 
i metodutvecklingsprojektet Tingens metod har fortsatt och fått ytterligare stöd av 
Kulturrådet. Göteborgs stadsmuseum genomförde även en konferens kring historisk 
keramik, som bidragit till ny kunskap om materialet. Inom ramen för 
samverkansprojektet Tidernas Göteborg med Göteborgs universitet, Göteborgs-Posten, 
Valand, Riksarkivet och Hasselbladstiftelsen har Göteborgs stadsmuseum inventerat, 
samlat in och tillgängliggjort nya fotografier. 50 historiska filmer har digitaliserats inom 
ramen för forskningsprojektet GPS 400 i samverkan med Göteborgs universitet. 
Röhsska museet har startat ett referensgruppsarbete med externa experter från 
universitet och designbranschen för arbetet med en förstudie av en ny form-historisk 
basutställning. Förvaltningen har varit delaktig i arbetsmöten gällande 
Riksantikvarieämbetets framtagande av vägledning för återlämnande av kulturföremål. 
Omorganisationen gällande stadsdelarna och bildandet av förvaltningarna för förskola 
och grundskola har haft stor inverkan på arbetet med stadens konstsamling, 
Göteborgarnas konst. Då ett stort antal verksamheter som tidigare organiserats under 
stadsdelarna fått nya verksamhetsorganisationer, och i och med det nya lokaler, har 
återtagande av konst varit stort. En fördjupad rapport kring depositionsverksamheten 
har presenterats för kulturnämnden under året. Förvaltningen ser en tendens till att flera 
verksamheter i staden endast har ekonomiskt utrymme att hyra ett fåtal verk. Något som 
leder till att konsten oftast placeras i allmänna utrymmen eller i kontorsmiljöer och inte 
kommer brukarna till del i samma utsträckning som förr. På Göteborg konsts hemsida 
finns en digital konstkarta för att skapa större tillgänglighet till stadens offentliga 
utomhuskonst. En ny digital och förbättrad konstkarta kommer lanseras våren 2020. 
Åtgärder för högre måluppfyllelse 
För att nå en ökad måluppfyllelse är det avgörande att den förstudie som pågår kring 
nya magasin genomförs enligt plan och att nödvändiga politiska beslut fattas för att 
säkerställa att förstudien kan realiseras. Därtill krävs att om- och tillbyggnaden av 
Göteborgs konstmuseum realiseras för att nämnden ska kunna ha möjligheter att ta 
ansvar för det aktiva förvaltandet av stadens samlingar. Det konst- och kulturhistoriska 
värdet av stadens museisamlingar är omfattande. 
Ägar- och förvaltaransvaret för Göteborgs stadsdelskonst behöver säkerställas och 
önskvärt vore att kulturnämnden får överta ansvaret. Ett övertagande av ansvaret kräver 
dock en utökad budget för att kunna hantera samlingen. En inventering av stadens 
skolkonst har genomförts och samtal pågår med grundskoleförvaltningen gällande 
organisatorisk tillhörighet och förvaltande. 
Göteborg konst arbetar med att korta kön för utplacering av konst till arbetsplatser 
genom att rama in grafiska blad ur arkivet. Nya podier och plexi-huvar har byggts för att 
tillmötesgå det ökade behovet av icke-väggfast konst. Vidare har Göteborg konst valt att 
koncentrera konsten till allmänna utrymmen på arbetsplatserna. 
Sedan september 2017 bedrivs det treåriga forskningsprojektet Deltagardrivna 
processer i offentlig verksamhet på kulturförvaltningen. Projektet ska ge ökad empirisk 
och teoretisk kunskap kring deltagandepraktiker med kulturförvaltningen i Göteborgs 
Stad som empirisk grund. Projektet drivs i form av en flexit-tjänst och finansieras av 
Riksbankens jubileumsfond, Högskolan i Borås och kulturförvaltningen. 
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6.1.4 Skapa en attraktiv livsmiljö i staden 

Strategi 

Kulturförvaltningen ska utveckla och formera den interna samverkan och tvärsektoriella 
arbetssätt inom området kultur och stadsutveckling. Detta innebär att säkerställa det 
förvaltningsövergripande uppdraget på Stadsutvecklingsenheten och nya arbetssätt i 
samverkan med Göteborg Konst. Att organisera den externa kommunikationen av 
kulturförvaltningens arbete på området ska prioriteras.  
 
Kulturvärden behöver bli en tydlig del av den nya Översiktsplanen för Göteborg och en 
plan för ökad medveten kulturplanering i stadens utveckling behöver fastställas. En 
bibliotekslokaliseringsanalys ska tas fram som underlag för att åstadkomma en god 
biblioteksstruktur i stadens utveckling. Förvaltningen ska främja konstnärlig integritet 
och oberoende så att en stor variation av konstnärliga utryck och perspektiv kan ta plats 
i stadens livsmiljöer. Det är alla viktiga delar i arbetet för att skapa en attraktiv livsmiljö 
och en socialt hållbar stad på sikt.  
 
Områden som särskilt ska uppmärksammas under nästa år är Västlänken och Program 
Biskopsgården. Arenaområdet kommer att prioriteras i mån av utrymme utifrån 
förvaltningens resurser.  
 
Utrymme ska ges för fler att ta del av, att påverka och att skapa konst i det offentliga 
rummet. Samhälls- och stadsplanering i ett historiskt och samtida perspektiv och 
gestaltade livsmiljöer ska lyftas i publik verksamhet. 

Måluppfyllelse 

 Viss 

Uppföljning och analys 

Lokaliseringsanalysen för stadens bibliotek är påbörjad men i och med 
omorganisationen av folkbiblioteken till en gemensam biblioteksorganisation hos 
kulturnämnden har arbetet fördröjts då förutsättningarna ändrats. Aktuell tidplan är att 
uppdraget redovisas våren 2020. Förvaltningen deltar i planerandet av de två nya 
kulturhusen i Bergsjön och på Backaplan. De kommande biblioteken kommer utgör 
hälften av de två kulturhusens yta. 
Förvaltningen har under våren gjort en genomlysning av intern samverkan och 
tvärsektoriella arbetssätt inom kultur och stadsutveckling. Utifrån genomlysningen har 
det tillsatts ett planeringsforum med syfte att utveckla det interna arbetet. 
Planprogrammet för Biskopsgården har varit särskilt uppmärksammat under våren 
2019. Genom att delta i arbetet från början har kulturförvaltningen haft möjlighet att 
föra in kulturperspektivet som en konstruktiv del av arbetet. Kulturkonsekvensanalysen 
(KKA) har efterfrågats av staden som del av programarbetet vilket varit positivt både 
för det aktuella programmet men också för att förankra KKA som del av stadens arbete 
med stadsutveckling. I april antog kulturnämnden förvaltningens yttrande kring ny 
översiktsplan och översände det i sin helhet till byggnadsnämnden. Nämnden har också 
lämnat yttrande kring fördjupad översiktsplan för centrala Göteborg samt för Högsbo-
Frölunda. Plan för kulturplanering har varit ute på remiss. Planen är i nuläget bordlagd i 
kulturnämnden men tas upp för ny behandling den 24 februari 2020. 
Enprocentregeln är ett strategiskt verktyg i stadsutvecklingen i Göteborg. Genom regeln 
produceras samtidskonst för offentliga miljöer. För perioden 2017–2019 har de 
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kommunala bolagen och förvaltningarna tillsammans redovisat 73 pågående och/eller 
avslutade konstprojekt. De sammanlagda avsatta medel som redovisats i uppföljningen 
av enprocentregeln 2017–2019 uppgår till 95,7 miljoner kronor, och utfallet för 
förbrukade medel under 2019 är 24,2 miljoner kronor. Det är en ökning av avsatta 
medel med 19,6 procent, och en ökning av använda medel med 44,8 procent jämfört 
med föregående år. Under 2019 har sex konstprojekt med medel från enprocentregeln 
färdigställts i samverkan med Göteborg konst, och ytterligare ett 15-tal är under 
produktion. 
Göteborg konst har sex pågående projekt med medel från Charles Felix Lindbergs 
donationsfond. Konstnär Knutte Wester är i produktion med ”Romano Parken – sång 
om en plats” vilken väntas invigas under våren 2020 på Göteborgs stadsmuseums 
innergård i väntan på Bergslagsparkens färdigställande och konstnär Thale Vangen är i 
produktion med bronskulturen ”Skymt” till Trätorget. Efter en paus på grund av 
hyresförhandlingar för Musikens Hus återupptas processen med konstgestaltningen av 
byggnaden. Färjenäsparken är nu beslutad plats för veteranmonumentet. HBTQ-
projektet och Ingrid Segerstedt-projektet är i planeringsstadiet och staden undersöker 
möjliga platsers förutsättningar. 
Göteborgs Stads och Trafikverkets arbete med kompensationsåtgärder för kulturmiljön, 
enligt regeringens villkor 1 för Västlänken, har delvis avstannat och staden uppfattar det 
som att Trafikverkets ambitionsnivå för arbetet har förändrats i en negativ riktning. 
Enligt mark- och miljödomstolens deldom ska konkreta åtgärder, som syftar till att 
stärka kulturmiljövärdena, genomföras inom fyra geografiska områden: 
Gullberget/Skansen Lejonet, Fästningsstaden Göteborg, Kungsparken/Nya Allén och 
Johannebergs landeri. Samtal behöver inledas kring hur arbetet framåt ska struktureras 
och genomföras. De förslag till kompensationsåtgärder för Fästningsstaden Göteborg 
som förvaltningen, i samråd med berörda parter, har arbetat fram hittills och som under 
en lång tid inneburit en hög arbetsbelastning för berörda medarbetare har Trafikverket 
meddelat till allra största del inte är aktuella att arbeta vidare med. 
Tillsammans med Västlänken i staden har förvaltningen genom Göteborg konst 
kontrakterat Göteborgs internationella konstbiennal (GIBCA) och Skogen att genomföra 
temporära konstprojekt under tiden som Västlänken byggs. 
Kulturförvaltningen, i samverkan med namnberedningen, har under perioden genomfört 
en översyn av beredningens instruktion. Kulturnämnden beslutade om en förtydligad 
instruktion i juni med syfte att bättre ge nämnden, beredningen och förvaltningen 
vägledning avseende uppgifter, ansvar och vilka ortnamn som ska beredas inför beslut i 
kulturnämnden. Under året har 46 nya namn behandlats i namnberedningen och 
förvaltningen har tagit fram en minnesskrift över namnberedningens 100-åriga historia. 
Åtgärder för högre måluppfyllelse 
Kulturförvaltningen behöver fortsatt utveckla de interna arbetsformerna för att 
säkerställa att vi i tillräckligt hög grad lever upp till målet om att skapa en attraktiv 
livsmiljö i staden. Kulturförvaltningen kommer på uppdrag av kulturnämnden utreda 
processen gällande enprocentregeln under 2020. Förvaltningen har tillsatt en extern 
utredare för att kartlägga och utreda processen och ta fram ett kunskapsunderlag. 
Utredningen ska ta upp mandat, finansieringsmodell samt upphandlingsfrågor. 
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6.1.5 Vara en attraktiv arbetsplats med trygga och rättvisa villkor, samt 
med ett klimat kännetecknat av delaktighet och inflytande och 
förtroendefullt samarbete och bemötande 

Strategi 

Förvaltningen kommer att fortsätta prioritera förbättrad samverkan, intern 
kommunikation och samarbete i syfte att stärka medarbetarnas delaktighet och 
inflytande, samt motverka förekomsten av kränkningar, mobbning och diskriminering. 
Kompetensutvecklande insatser för medarbetare kommer att vara i fokus som en 
fortsättning av tidigare genomförda chefsutvecklingsinsatser i syfte att förbättra en 
utvecklande och hälsofrämjande arbetsmiljö.  
 
För att öka jämlikhet, tydlighet och transparens i gemensamma frågor och uppnå 
förutsättningar inom förvaltningen för likvärdig hantering och organisatorisk rättvisa 
kommer konsolidering och uppdatering av rutiner och arbetssätt att fortsätta framöver. 
 
Förvaltningens lönebild som fortfarande inte är konkurrenskraftig, påverkar 
verksamheternas attraktionskraft, speciellt när det gäller specialist- och chefsroller. 
Fortsatta åtgärder är nödvändiga för att uppnå mer konkurrenskraftiga löner och 
därigenom kunna locka och behålla kompetens till förvaltningen. 

Måluppfyllelse 

 Viss 

Uppföljning och analys 

Förvaltningen har under perioden prioriterat utbildnings- och utvecklingsinsatser kring 
förbättrad samverkan, intern kommunikation och samarbete i syfte att stärka 
medarbetarnas delaktighet och inflytande, förbättra arbetsmiljöförutsättningar samt 
motverka förekomsten av kränkningar, mobbning och diskriminering. Hela 
förvaltningen har haft möjlighet att delta i utbildningsinsatsen kring samarbete, 
effektiva team och feed-back, som är en fortsättning på tidigare genomförda 
utbildningsinsatser för chefer. Sektorsspecifika insatser har handlat om 
kompetensutveckling i normkritik, bemötande eller olika verksamhetsinnehållsfrågor. 
Översyn av kommunikationskanaler per sektor har skett i syfte att förbättra och stärka 
internkommunikationen i organisationen. Olika insatser har också skett i syfte att 
förbättra partssamverkan och samarbete mellan arbetsgivare och fackliga organisationer 
som ett viktigt led för medbestämmande och arbetsplatsdemokrati. Utvärderingar av 
relationerna och samarbetsklimatet mellan arbetsgivare och fackliga organisationer i 
olika forum visar på hög grad av samarbete och god dialog. 
För att öka jämlikhet, tydlighet och transparens i gemensamma frågor och uppnå 
förutsättningar inom förvaltningen för likvärdig hantering och organisatorisk rättvisa 
har konsolidering och uppdatering av rutiner och arbetssätt fortsatt under perioden. 
Detta har också ingått i implementering av nya verksamhetsdelar i förvaltningens 
organisation. 
Förvaltningens attraktionskraft i rekryteringsprocesserna är fortfarande god sett till antal 
ansökningar per tjänst. Dock påvisas svårigheter i att locka seniora kompetenser och 
specialister samt chefer. Förvaltningens analys är att komplexiteten i uppdragen i 
kombination med hög arbetsbelastning och bristande förutsättningars samt icke 
konkurrenskraftigt löneläge påverkar negativt förvaltningens attraktionskraft. 
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Åtgärder för högre måluppfyllelse 
Förvaltningen behöver fortsätta sitt arbete för förbättring av organisatorisk, fysisk och 
social arbetsmiljö, främst gällande frågor om hög arbetsbelastning och bristande 
möjligheter till återhämtning. Chefer är en grupp som är extra utsatt i detta. Chefernas 
förutsättningar behöver förbättras, exempelvis genom förbättrat stöd. 
Översyn av förvaltningens löneläge kommer att fortsätta inför årets budgetarbete och 
nästkommande års lönerevision i syfte att ytterligare säkra förvarningen konkurrenskraft 
i lönebilden mot omvärlden och på så sätt säkerställa kompetensförsörjningen. 
 

6.1.6 Bedriva ändamålsenlig och effektiv verksamhet som långsiktigt 
bidrar till hållbar utveckling och god ekonomisk hushållning 

Strategi 

Förvaltningen fortsätter sitt arbete med att utveckla ekonomistyrningsprocesserna i syfte 
att nyttja de ekonomiska resurserna optimalt.  
 
Inköpsprocessen kommer att stärkas och utvecklas under året samt implementeras i den 
nya organisationen. Effekten förväntas bli ett tydligt och strukturerat arbete med fokus 
på effektiviseringar och kvalitet.  
 
För att upprätthålla nämndens verksamheter, hålla en budget i balans och ha en god 
beredskap för oförutsedda händelser kommer prioriteringar behöva göras för att fördela 
resurser mellan verksamheter under året i syfte att optimera resursanvändningen. 
Nämndens priser och avgifter ses över och ett aktivt arbete ska bedrivas för att söka 
externa finansieringslösningar.  
 
Förvaltningen strävar efter att göra tydliga överväganden kring aktuella projekt utifrån 
de effekter som förväntas uppnås för kulturen, verksamheten och staden. För att 
säkerställa kvaliteten i besluten kommer förvaltningen att följa budgetföljsamhet och 
kvaliteten i prognosen under året där tydliga tidsplaner, roller och rutiner för 
prognosarbetet behöver säkerställas på alla nivåer i förvaltningen. 

Måluppfyllelse 

 Viss 

Uppföljning och analys 
Översynen av kulturnämndens verksamheter i relation till grunduppdraget, som 
påbörjades under 2018, tillsammans med den fortsatta analysen av de ekonomiska 
förutsättningarna inför 2020 syftar till att skapa en tydlig ekonomisk bild till arbetet 
framöver om kulturnämnden står inför prioriteringar av verksamheter i budget 2021. 

Arbetet med att förtydliga förvaltningens gemensamma budget- och 
uppföljningsprocess har utvecklats vidare under året. Målet är att skapa bättre 
förutsättningar för att kunna göra omprioriteringar inom ram under året och därmed 
bättre nyttja nämndens resurser då antalet risker i budget 2020 har ökat i både storlek 
och antal. 
Åtgärder för högre måluppfyllelse 
Långsiktigt hållbar finansiering, samverkan och ett hela-staden perspektiv utgör viktiga 
grunder i det fortsatta arbetet. Utvecklingsarbetet har fått stå tillbaka under 2019 till 
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förmån för att implementera nya verksamheter. En första åtgärd har varit att forum på 
olika ansvarsnivåer har införts i syfte att arbeta tvärfunktionellt med systematiskt 
förbättringsarbete i de olika ekonomiska processerna. Nästa steg blir att identifiera vilka 
framgångsfaktorer som är nödvändiga för att uppnå målen och därmed också kunna 
planera för relevanta åtgärder. Detta arbete kommer att fortsätta under 2020. 
Förstärkningar görs inom styr- stöd- och specialistfunktioner för att möjliggöra att rätt 
kompetens utför arbetet vilket i längden leder till både bättre kvalitet och ökad 
effektivitet. 
I budgeten för 2019 vidtog nämnden åtgärder som var tillfälliga då det inte var möjligt 
att realisera långsiktiga åtgärder på kort sikt i så stora volymer. I det fortsatta arbetet 
framåt med att utveckla befintliga verksamheter samtidigt som de ekonomiska 
förutsättningarna blir tuffare, kommer förvaltningen att behöva göra både hållbara och 
strategiska förändringar. Den kortsiktiga planeringen för att få en budget i balans ger 
inte rätt förutsättningar för en effektiv och kvalitativ verksamhet. En tydlig prioritering 
från nämnden är nödvändig i det framtida budgetarbetet då verksamheter kan komma att 
behöva prioriteras mot varandra för att få en budget i balans. 
 

6.2 Redovisning av särskilda uppdrag till förvaltningen från 
kulturnämnden 

Uppdrag från kulturnämnden som föreslås utgå eller förklaras fullgjorda 

Nr. Uppdrag Återrapportering Förslag till beslut 

1 

Årligen genomlysa ett 
konstområde (KN 2016-01-26). 
Handlingsplan för Konstpolitik 
inom Kulturprogrammet. 

Medel för genomförande 
beviljades under åren 2016–18. 

Två genomlysningar har 
genomförts och rapporterats till 

nämnden. Förvaltningen 
bedömer att det inte finns mer 

medel avsatta för 
genomlysningar, att uppdraget 
kan förklaras fullgjort och att 

behovet kan lyftas igen i 
samband med revidering av 

Göteborgs Stads kulturprogram. 

Uppdraget förklaras 
fullgjort. 

2 

I samverkan med regionen 
fortsätta undersöka 
möjligheterna att etablera en 
produktionsmiljö för danskonst i 
Göteborg (KN 2016-05-24, § 
89). 

Kulturnämnden beslutade i 
samband med budget 2020 (KN 

2019-12-19, § 261) att 
utvecklingssatsningar för dans, 

med undantag för hemsidan 
Dansresursen, ska avslutas. 

Uppdraget utgår. 

3 

Att i samverkan med 
lokalsekretariatet undersöka 
lokaler för en produktionsmiljö 
för dansen i Göteborg utifrån 
den behovsanalys som tagits 
fram tillsammans med Västra 
Götalandsregionen (KN 2017-
03-28 § 66). 

Kulturnämnden beslutade i 
samband med budget 2020 (KN 

2019-12-19, § 261) att 
utvecklingssatsningar för dans, 

med undantag för hemsidan 
Dansresursen, ska avslutas. 

Uppdraget utgår. 

4 

Att utarbeta ett förslag till 
uppdragsavtal som reglerar 
stödet till Film i Väst från och 
med 2018 (KN 2017-04-25, § 
79). 

Kulturnämnden beslutade i 
samband med budget 2020 (KN 
2019-12-19, § 261) att stödet till 

Film i Väst tas bort och att en 
del används till Göteborgs Stads 

filmsatsning och resterande 
användas för att balansera 

budget 2020. 

Uppdraget utgår. 
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5 

Att fördjupat utreda de 
ekonomiska och organisatoriska 
förutsättningarna för inrättandet 
av en Barndansakademi (KN 
2018-02-08 § 14).Nämnden 
beslutade (KN 2019-05-28, § 
114) att förvaltningen ska 
återkomma med en 
slutredovisning av ärendet under 
2020 innehållande a) 
utvärdering av dansakademins 
verksamhet och organisation 
under pilotåret, b) förslag på 
långsiktig finansiering och 
organisation av Dansakademin. 

Kulturnämnden beslutade i 
samband med budget 2020 (KN 

2019-12-19, § 261) att 
utvecklingssatsningar för dans, 

med undantag för hemsidan 
Dansresursen, ska avslutas. 

Kulturförvaltningen avser 
återkomma med a) utvärdering 
av dansakademins verksamhet 
och organisation under pilotåret 

2020 men b) förslag på 
långsiktig finansiering och 

organisation av Dansakademin 
utgår i och med att 

dansutvecklingsuppdraget 
avslutats i budget. Förvaltningen 
föreslår därför en omformulering 

av uppdraget till a). 

Uppdraget 
omformuleras till att 
"förvaltningen ska 

återkomma med en 
utvärdering av 

dansakademins 
verksamhet och 

organisation under 
pilotåret 2020". 

6 

Att återkomma med ett förslag 
till kulturnämnden gällande ett 
kontinuerligt forum för dialog 
mellan kulturnämnden och det 
fria kulturlivet. Uppdrag från KN 
2018-05-22 § 86 punkt 9.KN 
2019-11-25 § 228: 
Kulturnämnden beslutar att 
kulturnämnden bjuder in två 
representanter från var och en 
av centrumbildningarna till 
dialog i samband med en av 
mandatperiodens 
fördjupningsdagar enligt förslag i 
yrkandet från (V) och (MP) 
2019-11-25. 

Förvaltningen bedömer att 
ursprungsuppdraget kan utgå 

och ersättas av uppdraget enligt 
tilläggsyrkandet. 

Uppdraget 
omformuleras till 
"kulturnämnden 

bjuder in två 
representanter från 

var och en av 
centrumbildningarna 
till dialog i samband 

med en av 
mandatperiodens 

fördjupningsdagar". 

7 

Att ta fram ett avtal som reglerar 
samverkan mellan parterna 
Lindholmen Science Park och 
kulturförvaltningen vad gäller 
Innovationsstöd för film och 
rörlig bild. Uppdrag från 
kulturnämnden 2018-12-11 § 
215p. 5. 

Förvaltningen ser inte behov av 
att ta fram ett avtal kring 

Innovationsstödet för film och 
rörlig bild eftersom det redan 

finns regler antagna av 
kulturnämnden. 

Kulturförvaltningen kommer 
dock att ta ett större grepp om 
filmsatsningen som helhet då 
förutsättningarna förändrats 

under 2019 och hela stadens 
filmsatsning nu utgår från 

kulturförvaltningen och inte från 
stadsledningskontoret som 

innan. 

Uppdraget utgår. 

8 

Föreslå former för beaktande av 
biblioteksservice som en 
integrerad del i samband med 
detaljplanearbete och i stadens 
övriga planering för utveckling 
och tillväxt. Uppdrag från 
kommunfullmäktige 2013-06-13 
och KN 2013-09-26Uppdrag i 
Biblioteksplan för Göteborgs 
Stad 2013-2021 

Uppdraget är omhändertaget i 
samband med förvaltningens 

framtagande av plan för 
kulturplanering. I stadsdelarna 

har nya bibliotek planerats i 
samband med byggande av 

stadsdelshuset på Selma 
Lagerlöfs torg, Bergsjöns 
kulturhus och kulturhus 

Backaplan. 

Uppdraget förklaras 
fullgjort. 

9 

Ge förslag till framtida 
finansiering av och ansvar för 
bibliotekstjänster till 
vuxenstuderande. Uppdrag från 
kommunfullmäktige 2013-06-13 
och KN 2013-09-26.Uppdrag i 
Biblioteksplan för Göteborgs 
Stad 2013-2021. 

Uppdraget har inte genomförts. 
Ett nytt arbetssätt behövs i och 

med den förändrade 
biblioteksorganisationen och nya 

förutsättningar för vuxnas 
lärande. Frågan föreslås därför 
hanteras i samband med den 

nya biblioteksplanen. 

Uppdraget utgår. 
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10 

Ge förslag på hur samverkan 
och samspel mellan arkiv, 
bibliotek och museer kan 
utvecklas och förstärkas. 
Uppdrag från 
kommunfullmäktige 2013-06-13 
och KN 2013-09-26.Uppdrag i 
Biblioteksplan för Göteborgs 
Stad 2013-2021. 

Biblioteksplanen ger nämnden i 
uppdrag att ge förslag på hur 

samverkan och samspel mellan 
arkiv, bibliotek och museer kan 

utvecklas och förstärkas. En 
utredning av Göteborgs stads 
museer har genomförts och är 

lämnad till sektor museer. 
Utredningen visade på 
rekommendationer för 

museernas interna bibliotek och 
i viss mån samverkan med 
andra offentliga bibliotek. 

Uppdraget förklaras härmed 
fullgjort. 

Uppdraget förklaras 
fullgjort. 

11 

Att utvärdera utvecklingsstödet 
till kulturskolan under år 2022 
med finansiering genom att ta i 
anspråk en del av 
utvecklingsstödet samma år. 
Uppdrag från kulturnämnden 
2018-03-27 § 42 p.6. 

Uppdraget gavs inför 2019-
2022. Kulturnämnden beslutade 
både i budget 2019 och budget 

2020 att minska 
utvecklingsstödet till 

kulturskolan. Uppdraget att 
utvärdera stödet är därmed inte 
aktuellt då det inte går att följa 

upp med kontinuitet. 

Uppdraget utgår. 

12 Årlig uppföljning av stadens 
tillämpning av enprocentsregeln. 

Kulturförvaltningen följer årligen 
upp tillämpningen av 

enprocentsregeln i stadens 
berörda nämnder och 

bolagsstyrelser genom en 
stadsgemensam rapport i 

Stratsys. Resultat och analys av 
uppföljningen rapporteras till 
kulturnämnden och därmed 
kommunstyrelsen i samband 

med kulturnämndens årsrapport. 
Uppdraget ingår i nämndens 
årliga uppföljningsarbete och 

kan därför utgå. 

Uppdraget utgår. 

13 

Kulturförvaltningen ska utreda 
på vilket sätt deltagar- och 
spontankultur kan utvecklas i 
Göteborg. Kulturnämndens mål- 
och inriktningsdokument2017 
och 2018. 

Uppdraget förslås utgå med 
hänsyn till att frågan 

omhändertas genom pågående 
forskningsprojekt om delaktighet 

som genomförs i samarbete 
mellan Högskolan i Borås. 

Uppdraget utgår. 

14 

Generationsmöten mellan unga 
och äldre ska prövas i alla 
stadsdelar och 
kulturförvaltningen ska 
samverka 
medstadsdelsförvaltningarna i 
detta arbete. Kulturnämndens 
mål- och 
inriktningsdokument2017 och 
2018. 

Uppdraget är genomfört i och 
med att flera verksamheter, 
bland annat på biblioteken, 

skapar generationsmöten i ett 
flertal aktiviteter, att handläggare 
på kulturförvaltningen nätverkat 

och samverkat med olika 
förvaltningar i stadsdelarna samt 

stadsledningskontoret, för att 
kartlägga, stödja och inspirera 

till kunskaps- och 
erfarenhetsutbyten mellan olika 
verksamheter och målgrupper. 

En fråga som diskuterats är 
Allåldersperspektivet som är 

tvärsektoriellt. 

Uppdraget förklaras 
fullgjort. 

15 

Att till nämndens planeringsdag i 
september muntligen återkoppla 
övergripande möjligheter och 
konsekvenser på kort och 
långsikt utifrån kulturnämndens 
politiska prioriteringar inför 

Kulturnämnden beslutade 2019-
12-19 § 261 om budget 2020. Uppdraget utgår. 



49 

kulturnämndens fortsatta arbete 
med budget 2020 under hösten. 
Uppdrag från kulturnämnden 
2019-06-18 § 134p. 4. 

16 

Undersöka möjligheterna till 
extern finansiering för realisering 
av förstudiens föreslagna 
åtgärder och att ytterligare 
precisera de beräknade tillfälliga 
kostnader som uppstår i 
samband med om- och 
tillbyggnaden av Göteborgs 
konstmuseum. Uppdrag från KN 
2017-02-09 § 8 

Kommunfullmäktige beslutade 
2019-12-10 § 12 att 

1. Inriktningen att en om- och 
tillbyggnad av 

Göteborgskonstmuseum ska 
göras i enlighet med Higab AB:s 
förstudie tillstyrks. Inriktningen 

inkluderar de uppdaterade 
ekonomiska bedömningarna i 

tjänsteutlåtandet.  
2. Kommunstyrelsen ges i 
uppdrag att, i samverkan 

medkulturnämnden, fortsätta 
arbetet lokalt, regionalt och 

nationellt för att realisera Higabs 
förstudie gällande en om- och 

tillbyggnad av 
Göteborgskonstmuseum. I 

arbetet inkluderas de 
uppdaterade ekonomiska 

bedömningarna i 
tjänsteutlåtandet. 

3. Higab AB ges i uppdrag att 
presentera en totalkalkyl där 

såväl extern, statliga och 
regional medfinansiering har 
beaktats, samt en beräknad 
hyreskostnad för Museet, till 

Göteborgs Stadshus AB innan 
kommunfullmäktige tar ställning 
till igångsättande av projektet. 

Uppdraget utgår. 

17 

Att genomföra en fördjupad 
förstudie avseende fjärrmagasin 
för nämndens samlingar. 
Uppdrag från 
kommunfullmäktige 2018-10-04 
§ 6. 

KF budget 2020: Kulturnämnden 
får i uppdrag att fortsätta arbetet 
med nya magasin för Göteborgs 

Stads samlingar. 

Uppdraget utgår. 

18 

Att återkomma till nämnden med 
en redovisning av samtliga 
kostnader (med anledning av 
överföringen av 
biblioteksverksamheten) 
medförslag på hur dessa kan 
hanteras. Uppdrag från 
kulturnämnden 2019-04-23 § 37. 

Överföringenav biblioteken är 
klar och kostnaderna redovisas i 

årsrapporten under särskilt 
avsnitt. 

Uppdraget förklaras 
fullgjort. 

6.3 Indikatorer kopplade till grunduppdraget 

Driva och utveckla publika kulturinstitutioner, mötesplatser och verksamheter 

Mått/ indikator Utfall 2019 Mål 2019 Utfall 2018 Kommentar 

Museernas anläggningsbesök ska 
minst uppgå till 537 130 550 000 531 017 

Målet gäller då 
alla museer är 
öppna. Under 

2019 har 
Sjöfartsmuseet 
Akvariet varit 

stängt. 

Uppsökande aktiviteter ska leda till 
återbesök 25 % 20 % i.u. Osäkerheter i 

mätningen. 
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Mått/ indikator Utfall 2019 Mål 2019 Utfall 2018 Kommentar 

Utlån av barnmedia per barninvånare i 
Göteborg (0-17 år) ska minst uppgå till 8,6 9,1 i.u. 

Indikatorn är 
beräknad på en 
prognos på hur 

många barn som 
finns och kan 

därmed innehålla 
en viss 

felmarginal. 

Aktiva biblioteksanvändare (med aktivt 
bibliotekskort) i prioriterade stadsdelar 
ska öka jämfört med föregående år 

i.u. 5 % i.u. 

Måttet är nytt för 
2019. Underlaget 
för 2018 är inte 
tillförlitligt vilket 
gör det svårt att 

under 2019 
jämföra bakåt i tid. 

Metoden för 
statistikuppföljning 
ska säkerställas. 
Arbete pågår för 

att öka 
användarna i 
målgruppen, 
bland annat 

genom 
bokbussarna 

stadsdelsbibliotek
en. 

Aktiva biblioteksanvändare (med aktivt 
bibliotekskort) över 55 år i Göteborg 
ska öka jämfört med föregående år 

i.u. 3 % i.u. 

Måttet är nytt för 
2019. 

Dataunderlaget 
för 2018 är inte 
tillförlitligt vilket 
gör det svårt att 

jämföra bakåt i tid. 
Metoden för 

statistikuppföljning 
ska säkerställas. 
Arbete pågår för 

att öka 
användarna i 
målgruppen, 
bland annat 

genom 
utställningen 

"Årsrika" till vilken 
program som 
handlar om 

åldrande och 
hälsa kopplats. 

Antalet registrerade användare i 
nedladdningstjänsten för litteratur för 
personer med läsnedsättning ska öka 
jämfört med föregående år 

16,7 % 20 % i.u. 

Fokus under året 
var att utbilda 
medarbetare i 

medanvändarkont
akt i systemet. 

Andelen ambassadörsbesök i 
prioriterade stadsdelar ska utgöra minst 70 % 50 % i.u.  
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Aktivt förvalta och tillgängliggöra nämndens samlingar 

Mått/ Indikator Utfall 2019 Mål 2019 Utfall 2018 Kommentar 

Antal redigerade och tillförda poster i 
museernas databaser för samlingar ska 
öka 

535 338 i.u. i.u. 

Nollmätning avser 
total andel digitala 
poster (tillgängliga 

internt). 

Antal besök till den digitala kartan för 
stadens utomhuskonst ska öka 3 870 i.u. 3 500 

Under 2020 
lanseras en ny 

digital konstkarta 
vilket innebär en 

mer tillförlitlig 
mätning av antalet 

besök på sidan. 

6.4 Indikatorer kopplade till styr- och stödprocesserna 

Medarbetarskap och ledarskap 

Mått/ Indikator Utfall 2019 Mål 2019 Utfall 2018 

Förvaltningens index för "Attraktiv arbetsgivare" i 
medarbetarenkäten ska öka 56 55 53 

Förvaltningens "HME" (hållbart medarbetarindex) ska öka 69 70 68 

Förvaltningens index för "Inflytande" i medarbetarenkäten 
ska öka 51 55 49 

Förvaltningens enskilda värde för "Bemötande internt" i 
medarbetarenkäten ska öka 4,0 4,2 3,9 

Andelen personer som inte har varit utsatta för kränkande 
särbehandling och/eller mobbning i arbetet ska öka 72 74 69 

Sjukfrånvaron ska inte överstiga 5,5 % 6,0 % 6,6 % 

Chefsrörlighet ska inte överstiga 7 % 10 % 27 % 

Jämställdheten bland chefer ska spegla jämställdheten bland 
medarbetarna 20 % 30 % 17 % 

 



 Kulturnämndens uppdrag årsrapport 2019 
6  37  0  21  0  av 64 Uppdrag 

 

Övergripande indelning Status Uppdrag Slutdatum Kommentar och Ansvarig 

GRUNDUPPDRAG 
Stödja och främja konst, 
kulturella verksamheter 
och stadens fria 
kulturaktörer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Att utreda mer specifikt förutsättningarna för att ge 
något danskompani möjlighet att växa för att uppnå 
kontinuerlig verksamhet med anställningar minst 6 
månader/dansare/år. 
 
Beskrivning av uppdrag 
Uppdrag från kulturnämndens budget 2015. 
 

2019-06-30 På kulturnämnden 2017-05-23, § 104 fick förvaltningen i 
kompletterande uppdrag att, när utredningen om ett 
danskompani är klar, återkomma till nämnden för beslut 
om eventuell finansiering, tidsram och organisation. 
Kulturnämnden 2019-09-23 § 182 p. 2a. Uppdraget 
beslutades utgå i enlighet med förvaltningens förslag då 
uppdraget bedöms som orealistiskt att genomföra. 
Framförallt på grund av nämndens ansträngda ekonomi 
men också på grund av hög arbetsbelastning på 
tjänstepersonsnivå. 
 
Ansvarig 
Jonna Ulin 

 Årligen genomlysa ett konstområde 
 
Beskrivning av uppdrag 
Uppdrag från KN 2016-01-26 
Handlingsplan för Konstpolitik inom Kulturprogrammet 
 
Återkommande uppföljningsuppdrag att årligen 
genomlysa ett konstområde. 
 

2019-12-31 Föreslås förklaras fullgjort i årsrapport: Medel för 
genomförande beviljades under åren 2016–2018. Två 
genomlysningar har genomförts och rapporterats till 
nämnden. Förvaltningen bedömer att det inte finns mer 
medel avsatta för genomlysningar, att uppdraget kan 
förklaras fullgjort och att behovet kan lyftas igen i 
samband med revidering av Göteborgs Stads 
kulturprogram. 
 
Ansvarig 
Joakim Albrektson 

 I samverkan med regionen fortsätta undersöka 
möjligheterna att etablera en produktionsmiljö för 
danskonst i Göteborg 
 
Beskrivning av uppdrag 
Dnr 0729/17 
Uppdrag från kulturnämnden 2016-05-24 § 89 
 

2019-12-31 KN 2018-11-27 § 191: Delrapport. Kulturnämnden 
antecknar informationen samt rapporten ”Dansdeltat – en 
produktionsmiljö för dans i Västra Götaland”. 
Kulturnämnden översänder förvaltningens 
tjänsteutlåtande samt bilagd rapport till Göteborgs Stads 
grundskolenämnd och Västra Götalandsregionens 
kulturnämnd för kännedom. 
Föreslås utgå i samband med årsrapport: Kulturnämnden 
beslutade i samband med budget 2020 (KN 2019-12-19, 
§ 261) att utvecklingssatsningar för dans, med undantag 
för hemsidan Dansresursen, ska avslutas. 



Övergripande indelning Status Uppdrag Slutdatum Kommentar och Ansvarig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ansvarig 
Jonna Ulin 

 Att i samverkan med lokalsekretariatet undersöka 
lokaler för en produktionsmiljö för dansen i Göteborg 
utifrån den behovsanalys som tagits fram tillsammans 
med Västra Götalandsregionen 
 
Beskrivning av uppdrag 
Uppdrag från kulturnämnden 2017-03-28 § 66 
 

2019-12-31 KN 2018-11-27 § 191: Delrapport. Kulturnämnden 
antecknar informationen samt rapporten ”Dansdeltat – en 
produktionsmiljö för dans i Västra Götaland”. 
Kulturnämnden översänder förvaltningens 
tjänsteutlåtande samt bilagd rapport till Göteborgs Stads 
grundskolenämnd och Västra Götalandsregionens 
kulturnämnd för kännedom. 
 
Föreslås utgå i samband med årsrapport: Kulturnämnden 
beslutade i samband med budget 2020 (KN 2019-12-19, 
§ 261) att utvecklingssatsningar för dans, med undantag 
för hemsidan Dansresursen, ska avslutas. 
 
Ansvarig 
Jonna Ulin 

 Att i juni 2019 utvärdera förslaget om att införa 
öronmärkta, sökbara förstärkningsmedel för 
litteraturområdet inom projektstöd utifrån syftet att lyfta 
mindre uppmärksammade litteraturgenrer. Om 
förvaltningen efter en sådan utvärdering finner att syftet 
inte uppnåtts, bör omfördelningen av medel till 
projektstöd omprövas och möjligheten att istället föra 
över medlen till arbetsstipendier beaktas. 
 
Beskrivning av uppdrag 
Dnr 1005/16 
Uppdrag från kulturnämnden 2016-12-15 § 131 punkt 2 
 

2019-06-30 Kulturnämnden 2019-06-18 § 140: Uppdraget förklaras 
fullgjort. 
 
Ansvarig 
Jonna Ulin 

 Kulturnämnden ger Röda Sten Konsthall i uppdrag att 
med bibehållen uppdragsbeskrivning genomföra 
Göteborgs internationella konstbiennal 2021. 
Förvaltningen får även i uppdrag att efter 2019 års 
biennal utvärdera uppdraget kopplat till 
verksamhetsstödet och huvudmannaskapet (inför beslut 
om eventuell biennal 2023). 
 

2020-06-30 KN 2018-02-08 § 16: Kulturnämnden ger Röda Sten i 
uppdrag att med bibehållen uppdragsbeskrivning 
genomföra Göteborgs internationella konstbiennal 2021. 
Förvaltningen får även i uppdrag att efter 2019 års 
biennal utvärdera uppdraget kopplat till 
verksamhetsstödet och huvudmannaskapet (inför beslut 
om eventuell biennal 2023. 
Förvaltningen planerar att genomföra en utvärdering 
under 2020. 
 



Övergripande indelning Status Uppdrag Slutdatum Kommentar och Ansvarig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beskrivning av uppdrag 
Uppdrag från kulturnämnden 2018-02-08 § 16 
 

Ansvarig 
Jonna Ulin, Joakim Albrektson 

 Att utarbeta ett förslag till uppdragsavtal som reglerar 
stödet till Film i Väst fr.o.m. 2018 
 
Beskrivning av uppdrag 
Uppdrag från kulturnämnden 2017-04-25 § 79 
 

2019-12-31 På kulturnämndens sammanträde 2018-04-24 § 63 
beslutades att kulturnämnden i fråga om uppdragsavtalet 
avvaktar beslut i kommunstyrelsen angående 
utvärderingen av stadens filmsatsning. 
Vid kulturnämndens sammanträde 2018-05-22 § 83 
beslutades om utvärdering av Göteborgs Stads 
filmsatsning som startade 2014. Kulturnämnden 
hemställde till kommunstyrelsen att få i uppdrag att 
verkställa de förslag till ändringar som föreslogs inom 
ramen för genomförd utvärdering, samt om uppdrag att 
utarbeta en ny handlingsplan i enlighet med ny inriktning 
för strategier, arbetssätt och ekonomisk fördelning. 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-12-12 § 964 att 
anteckna kulturnämndens information om utvärderingen 
av Göteborgs Stads filmsatsning, samt att 
kulturnämndens hemställan besvaras i enlighet med vad 
som framgår av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 
Av detta framgår att stadsledningskontoret bedömer att 
kulturnämnden, genom sitt uppdrag att koordinera 
stadens filmsatsning har mandat att verkställa 
förändringar och justera i strategier och arbetssätt med 
mera. 
I samband med kommunstyrelsens behandling av 
utvärderingen av filmsatsningen, hemställde KS till 
kulturnämnden att ”återuppta dialog och samverkan med 
Västra Götalandsregionen för ytterligare avstämning i 
frågan om bidraget till Film i Väst inför år 2020 och 
framgent".  
Föreslås utgå i samband med årsrapport: Kulturnämnden 
beslutade i samband med budget 2020 (KN 2019-12-19, 
§ 261) att stödet till Film i Väst tas bort och att en del 
används till Göteborgs Stads filmsatsning och resterande 
användes för att balansera budget 2020. 
 
Ansvarig 
Jonna Ulin 

 Att fördjupat utreda de ekonomiska och organisatoriska 
förutsättningarna för inrättandet av en 
Barndansakademi 

2020-12-31 Kulturnämndens sammanträde 2019-05-28 § 114 p.1: 
Delredovisning av uppdraget godkänns. 



Övergripande indelning Status Uppdrag Slutdatum Kommentar och Ansvarig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beskrivning av uppdrag 
Uppdrag från KN 2018-02-08 § 14 
Dnr 0733/16 
 

Kulturnämndens sammanträde 2019-05-28 § 114 p.2: 
Förvaltningen får i uppdrag att återkomma till 
kulturnämnden med en slutredovisning av ärendet under 
2020 innehållande a) utvärdering av dansakademins 
verksamhet och organisation under pilotåret, b) förslag på 
långsiktig finansiering och organisation av 
Dansakademin. 
Föreslås omformuleras i årsrapport: Kulturnämnden 
beslutade i samband med budget 2020 (KN 2019-12-19, 
§ 261) att utvecklingssatsningar för dans, med undantag 
för hemsidan Dansresursen, ska avslutas. 
Kulturförvaltningen avser återkomma med a) utvärdering 
av dansakademins verksamhet och organisation under 
pilotåret 2020 men b) förslag på långsiktig finansiering 
och organisation av Dansakademin utgår i och med att 
dansutvecklingsuppdraget avslutats i budget. 
Förvaltningen föreslår därför en omformulering av 
uppdraget till a) "förvaltningen ska återkomma med en 
utvärdering av dansakademins verksamhet och 
organisation under pilotåret 2020". 
 
Ansvarig 
Jonna Ulin 

 Att se över hur de nationella minoriteterna bör stödjas. 
 
Beskrivning av uppdrag 
Dnr 0410/17 
Uppdrag från KN 2018-05-22 § 86 punkt 5 
 

2019-06-30 Kulturnämnden 2019-04-23 § 86 Återremiss 
Kulturnämnden 2019-05-28 § 112 p.3: Uppdraget 
förklaras fullgjort. 
 
Ansvarig 
Jonna Ulin 

 Att se över regler för hyressubventionen på Stora 
Teatern 
 
Beskrivning av uppdrag 
Dnr 0410/17 
Uppdrag från KN 2018-05-22 § 86 punkt 6 
samt 
KN 2019-12-16 § 247 p.3: Kulturnämnden ger 
förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till 
revidering av de styrande dokument som framgår av 
bilaga 2. 
 

2020-12-31 Ärendet har uppehåll i väntan på att utvärderingen av 
verksamheten på Stora Teatern ska slutföras. 
 
Ansvarig 
Jonna Ulin 



Övergripande indelning Status Uppdrag Slutdatum Kommentar och Ansvarig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Att återkomma med ett förslag till kulturnämnden 
gällande ett kontinuerligt forum för dialog mellan 
kulturnämnden och det fria kulturlivet. 
 
Beskrivning av uppdrag 
Dnr 0410/17 
Uppdrag från KN 2018-05-22 § 86 punkt 9 
 

2020-12-31 Muntlig redovisning i kulturnämnden 2019-04-23 § 78. 
KN 2019-09-23 § 182 p. 3a: Kulturnämnden beslutar att 
uppdraget kvarstår. Kulturnämnden beslutade enligt 
tilläggsyrkande från (V) och (MP) att centrumbildningarna 
för fria konstnärer i väst årsvis bjuds in till kulturnämnden 
för att ge uppdatering och diskutera situationen för sina 
medlemmar. 
KN 2019-11-25 § 228: Kulturnämnden beslutar att ovan 
tilläggsyrkande utgår samt att kulturnämnden bjuder in 
två representanter från var och en av 
centrumbildningarna till dialog i samband med en av 
mandatperiodens fördjupningsdagar enligt förslag i 
yrkandet från (V) och (MP) 2019-11-25. 
Till årsrapport: Uppdraget omformuleras till 
"kulturnämnden bjuder in två representanter från var och 
en av centrumbildningarna till dialog i samband med en 
av mandatperiodens fördjupningsdagar". 
 
Ansvarig 
Jonna Ulin 

 Att återkomma med förslag till hantering av hyran för 
Remfabriken efter att Higabs hyressättningsmodell 
beslutats i kommunfullmäktige. 
 
Beskrivning av uppdrag 
Dnr 0260/16 
Uppdrag från kulturnämnden 2018-05-22 § 87 punkt 10 
 

2020-06-30 Uppehåll av ärendet i väntan på beslut i 
kommunfullmäktige angående stadens 
hyressättningsmodell. 
 
Ansvarig 
Jonna Ulin, Britta Söderqvist 

 Utreda förslag till policy och regler för arvodering och 
ersättningsnivåer vid anlitande av konstnärer i 
kulturnämndens verksamheter 
 
Beskrivning av uppdrag 
Dnr 0741/18 
Uppdrag av KN 2018-10-23 § 159 p 2 
 

2020-02-29 Kulturnämnden 2019-12-16 § 244: Kulturnämnden 
bordlägger ärendet till den 6 februari 2020. 
 
Ansvarig 
Joakim Albrektson 

 Att ta fram ett avtal som reglerar samverkan mellan 
parterna Lindholmen Science Park och 
kulturförvaltningen vad gäller Innovationsstöd för film 

2019-12-31 Förvaltningen ser inte behov av att ta fram ett avtal kring 
Innovationsstödet för film och rörlig bild eftersom det 
redan finns regler antagna av kulturnämnden. 
Kulturförvaltningen kommer dock att ta ett större grepp 
om filmsatsningen som helhet då förutsättningarna 



Övergripande indelning Status Uppdrag Slutdatum Kommentar och Ansvarig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

och rörlig bild 
 
Beskrivning av uppdrag 
Uppdrag från kulturnämnden 2018-12-11 § 215 p. 5 
 

förändrats under 2019 och hela stadens filmsatsning nu 
utgår från kulturförvaltningen och inte från 
stadsledningskontoret som innan. 
 
Ansvarig 
Jonna Ulin 

 Uppdrag till Göteborgs Stads Namnberedning att ta 
fram nytt förslag till ortnamn istället för Burgårdens 
GCM-väg och Hedens GCM-väg, för fastställande i 
kulturnämnden 
 
Beskrivning av uppdrag 
Uppdrag från kulturnämnden 2018-12-11 § 220 
 

2019-08-31 Uppdrag fullgjort KN 2019-04-23 § 93 
 
Ansvarig 
Britta Söderqvist 

 Att utarbeta en ny handlingsplan för film i enlighet med 
ny inriktning för strategier, arbetssätt och ekonomisk 
fördelning 
 
Beskrivning av uppdrag 
Uppdrag från KN 2018-05-22 § 83 
 

2020-06-30 Vid kulturnämndens sammanträde 2018-05-22 § 83 
beslutades om utvärdering av Göteborgs Stads 
filmsatsning som startade 2014. Kulturnämnden 
hemställde till kommunstyrelsen att få i uppdrag att 
verkställa de förslag till ändringar som föreslogs inom 
ramen för genomförd utvärdering, samt om uppdrag att 
utarbeta en ny handlingsplan i enlighet med ny inriktning 
för strategier, arbetssätt och ekonomisk fördelning. 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-12-12 § 964 att 
anteckna kulturnämndens information om utvärderingen 
av Göteborgs Stads filmsatsning, samt att 
kulturnämndens hemställan besvaras i enlighet med vad 
som framgår av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 
Av detta framgår att stadsledningskontoret bedömer att 
kulturnämnden, genom sitt uppdrag att koordinera 
stadens filmsatsning har mandat att verkställa 
förändringar och justera i strategier och arbetssätt med 
mera. 
 
Kvarstår. Tidplan våren 2020. 
 
Ansvarig 
Jonna Ulin 

 Att återkomma till kulturnämnden med förslag till 
fördelning av Riktat Stöd för 2020 till Göteborgs 
Interreligiösa Center, i enlighet med vad som framgår 
av förvaltningens tjänsteutlåtande. 

2020-03-31 Tidplan 24 februari. 
 
 



Övergripande indelning Status Uppdrag Slutdatum Kommentar och Ansvarig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Driva och utveckla publika 
kulturinstitutioner, 
mötesplatser och 
verksamheter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beskrivning av uppdrag 
Kulturnämnden 2019-12-19 § 264 
 

Ansvarig 
Jonna Ulin 

 Att återkomma till kulturnämnden med förslag till 
reviderade Regler för ateljéstöd 
 
Beskrivning av uppdrag 
KN 2019-12-16 § 247 p.3: Kulturnämnden ger 
förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till 
revidering av de styrande dokument som framgår av 
bilaga 2. 
 

2020-12-31  
 
Ansvarig 
Jonna Ulin 

 Att återkomma till kulturnämnden med förslag till 
reviderade Regler för utjämningsbidrag 
 
Beskrivning av uppdrag 
KN 2019-12-16 § 247 p.3: Kulturnämnden ger 
förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till 
revidering av de styrande dokument som framgår av 
bilaga 2. 
 

2020-12-31  
 
Ansvarig 
Jonna Ulin 

 Genomföra en oberoende utvärdering av verksamheten 
vid Stora Teatern från hösten 2013 fram till idag. 
 
Beskrivning av uppdrag 
Uppdrag från kulturnämnden 2019-02-08 § 43 
Dnr 0124/19 
 
Utvärderingen ska svara på om verksamheten bedrivits 
i enlighet med de riktlinjer kulturnämnden slog fast 
2013-09-26 samt om vilken roll verksamheten spelar för 
scenkonsten i Göteborg och regionen idag. 
Förvaltningen ska bedöma om det är möjligt att driva 
verksamheten vidare i andra former. Utvärdering och 
förvaltningens bedömning om eventuell fortsatt 
verksamhet redovisas till nämnden senast sista 
kvartalet 2019. 
 

2019-11-30 KN 2019-10-21 § 202: Kulturnämnden bordlägger ärendet 
till den 2019-11-25. 
KN 2019-11-25 § 220: Kulturnämnden förklarar uppdraget 
fullgjort. 
  
Ansvarig 
Joakim Albrektson 

 A. Tydliggöra placeringen av befintliga bibliotek med 
syfte att, i samråd med stadsdelsnämnderna, värdera 
lämpligheten för att uppnå en god biblioteksstruktur i 

2020-06-30 Uppdraget är påbörjat och kommer att redovisas till 
kulturnämnden under våren 2020. 
 



Övergripande indelning Status Uppdrag Slutdatum Kommentar och Ansvarig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

staden. I denna del ingår också att klargöra 
bokbussarnas roll och redovisa modeller för utformning 
av ändamålsenliga skolbibliotek. 
 
Beskrivning av uppdrag 
Uppdrag från kommunfullmäktige 2013-06-13 och KN 
2013-09-26 
Uppdrag i Biblioteksplan för Göteborgs Stad 2013–2021 
 

Ansvarig 
Anette Eliasson 

 B. Föreslå former för beaktande av biblioteksservice 
som en integrerad del i samband med detaljplanearbete 
och i stadens övriga planering för utveckling och tillväxt. 
 
Beskrivning av uppdrag 
Uppdrag från kommunfullmäktige 2013-06-13 och KN 
2013-09-26 
Uppdrag i Biblioteksplan för Göteborgs Stad 2013–2021 
 

2019-12-31 Uppdraget föreslås förklaras fullgjort i samband med 
årsrapport: Uppdraget är omhändertaget i samband med 
förvaltningens framtagande av plan för kulturplanering. I 
stadsdelarna har nya bibliotek planerats i samband 
byggande av stadsdelshuset på Selma Lagerlöfs torg, 
Bergsjöns kulturhus och kulturhus Backaplan. 
 
Ansvarig 
Anette Eliasson 

 C. Redovisa förslag för utformning av det ”digitala 
biblioteket”, kostnader och dess finansiering och 
huvudmannaskap. Förslag till systemägarskap för det 
digitala biblioteket och övrigt IT-stöd för 
biblioteksverksamheten ska också redovisas. 
 
Beskrivning av uppdrag 
Uppdrag från kommunfullmäktige 2013-06-13 och KN 
2013-09-26 
Uppdrag i Biblioteksplan för Göteborgs Stad 2013–2021 
 

2020-06-30 Kulturnämnden 2019-09-23 § 182 p. 2b. Uppdraget 
beslutades utgå i enlighet med förvaltningens förslag då 
uppdraget inte längre är aktuellt att genomföra. 
 
Ansvarig 
Anette Eliasson 

 D. Ge förslag till framtida finansiering av och ansvar för 
bibliotekstjänster till vuxenstuderande. 
 
Beskrivning av uppdrag 
Uppdrag från kommunfullmäktige 2013-06-13 och KN 
2013-09-26 
Uppdrag i Biblioteksplan för Göteborgs Stad 2013–2021 
 

2019-12-31 Uppdraget föreslås utgå i samband med årsrapport: 
Uppdraget har inte genomförts. Ett nytt arbetssätt behövs 
i och med den förändrade biblioteksorganisationen och 
nya förutsättningar för vuxnas lärande. Frågan föreslås 
därför hanteras i samband med den nya biblioteksplanen. 
 
Ansvarig 
Anette Eliasson 

 E. Ge förslag på hur samverkan och samspel mellan 
arkiv, bibliotek och museer kan utvecklas och 
förstärkas. 
 
Beskrivning av uppdrag 

2019-12-31 Biblioteksplanen ger nämnden i uppdrag att ge förslag på 
hur samverkan och samspel mellan arkiv, bibliotek och 
museer kan utvecklas och förstärkas. En utredning av 
Göteborgsstads museer har genomför och är lämnad till 
sektor museum. Utredningen visade på 
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Uppdrag från kommunfullmäktige 2013-06-13 och KN 
2013-09-26 
Uppdrag i Biblioteksplan för Göteborgs Stad 2013–2021 
 

rekommendationer för museernas interna bibliotek och i 
viss mån samverkan med andra offentliga bibliotek. 
Uppdraget föreslås förklaras fullgjort i årsrapport. 
 
Ansvarig 
Anette Eliasson 

 Utarbeta en Barn- och ungdomskulturplan för 
Göteborgs Stad i samverkan med berörda förvaltningar 
och bolag 
 
Beskrivning av uppdrag 
Uppdrag från KN 2016-01-26 
Kompletterande budgetbeslut KS 2016-04-06 
Handlingsplan för Kulturpolitik inom Kulturprogrammet 
 

2020-04-30 KN 2018-12-11 § 210: Kulturnämnden remitterar förslag 
till Göteborgs Stads plan för barn- och ungkultur 2019–
2023 till nämnder och bolag i Göteborgs Stad. 
2019-08-26 § 157 Kulturnämnden översänder Göteborgs 
Stads plan för barn- och ungkultur 2019 - 2023 till 
kommunstyrelsen inför fastställande i kommunfullmäktige. 
KS 2019-12-11: Ärendet bordläggs. KS 15/1 2020: Bifall 
till stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för 
beslut i kommunfullmäktige. 
 
Ansvarig 
Joakim Albrektson 

 Undersöka möjligheterna till extern finansiering för 
realisering av förstudiens föreslagna åtgärder och att 
ytterligare precisera de beräknade tillfälliga kostnader 
som uppstår i samband med om- och tillbyggnaden av 
Göteborgs konstmuseum. 
 
Beskrivning av uppdrag 
Uppdrag från KN 2017-02-09 § 8 
Dnr 1295/12 
 

2019-12-31 Kulturnämnden 2019-04-23 § 80: Delrapport och 
hemställan återremitteras. 
Kulturnämnden 2019-05-28 § 109 p.2: Förvaltningens 
delredovisning angående förankringsarbetet avseende 
behov och finansiering av en om- och tillbyggnad av 
Göteborgs konstmuseum antecknas. 
Förvaltningen föreslog till sammanträdet den 2019-09-23 
att uppdraget kan utgå då frågan om Konstmuseets om- 
och tillbyggnad är i kommunstyrelsen för 
ställningstagande och att uppdragen till följd av beslut i 
KS kan ha en annan karaktär. 
Kulturnämnden 2019-09-23 § 182 p. 3: Kulturnämnden 
beslutar att uppdraget kvarstår. 
KF 2019-12-10: Beslut enligt kommunstyrelsens förlag att 
tillstyrka yrkande från M, V, L, MP och C den 15 
november 2019: 
1. Inriktningen att en om- och tillbyggnad av Göteborgs 
konstmuseum ska göras i enlighet med Higabs förstudie 
tillstyrks. Inriktningen inkluderar de uppdaterade 
ekonomiska bedömningarna i tjänsteutlåtandet. 
2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att, i samverkan med 
kulturnämnden, fortsätta arbetet lokalt, regionalt och 
nationellt för att realisera Higabs förstudie gällande en 
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om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum. I 
arbetet inkluderas de uppdaterade ekonomiska 
bedömningarna i tjänsteutlåtandet. 
3. Higab AB ges i uppdrag att presentera en totalkalkyl 
där såväl extern, statliga och regional medfinansiering har 
beaktats, samt en beräknad hyreskostnad för Museet, till 
Stadshus AB innan kommunfullmäktige tar ställning till 
igångsättande av projektet. 
Uppdraget föreslås utgå i samband med årsrapport. 
 
Ansvarig 
Britta Söderqvist 

 Utveckla ett stadenövergripande arbetssätt för arbetet 
med kulturella och kreativa näringar inom mode, 
design, konsthantverk och arkitektur i Göteborg 
 
Beskrivning av uppdrag 
Uppdrag från KN 2018-06-12 § 100 
Uppdraget är koppat till utvecklingen av Röhsska 
museet som nationell mötesplats för konsthantverk och 
design. 
 

2019-04-30 Kulturnämnden 2019-06-18 § 136 p. 1: Uppdraget utgår. 
 
Ansvarig 
Britta Söderqvist, Joakim Albrektson 

 Ta fram en handlingsplan för ett långsiktigt, strategiskt 
arbete med kulturella och kreativa näringar inom mode, 
design, konsthanterverk och arkitektur i Göteborg. 
 
Beskrivning av uppdrag 
Uppdrag från KN 2018-06-12 § 100 
Uppdraget är koppat till utvecklingen av Röhsska 
museet som nationell mötesplats för konsthantverk och 
design. 
 

2019-04-30 Kulturnämnden 2019-06-18 § 136 p. 2: Uppdraget utgår. 
 
Ansvarig 
Britta Söderqvist, Joakim Albrektson 

 En strategi för nämnden internationella samarbeten ska 
tas fram. Strategin ska avspegla nämndens politiska 
prioriteringar. 
 
Beskrivning av uppdrag 
Kulturnämndens mål- och inriktningsdokument 2018 
 

2020-06-30 Pågående arbete, ärendet planeras gå upp till 
kulturnämnden för beslut 2: a kvartalet 2020. 
 
Ansvarig 
Joakim Albrektson 

 Att utvärdera utvecklingsstödet till kulturskolan under år 
2022 med finansiering genom att ta i anspråk en del av 

2019-12-31 Uppdraget föreslås utgå i samband med årsrapport: 
Uppdraget gavs inför 2019–2022. Kulturnämnden 



Övergripande indelning Status Uppdrag Slutdatum Kommentar och Ansvarig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

utvecklingsstödet samma år. 
 
Beskrivning av uppdrag 
Dnr 1654/17 
Uppdrag från kulturnämnden 2018-03-27 § 42 p.6 
 

beslutade både i budget 2019 och budget 2020 att 
minska utvecklingsstödet till kulturskolan. Uppdraget att 
utvärdera stödet är därmed inte aktuellt då det inte går att 
följa upp med kontinuitet. 
 
Ansvarig 
Jonna Ulin 

 Att utreda möjligheter och konsekvenser av meröppet 
på samtliga bibliotek inom kulturnämndens ansvar 
 
Beskrivning av uppdrag 
Dnr 0370/19 
Uppdrag från kulturnämnden 2019-04-23 § 79 
 

2020-08-31 Uppdraget kommer att hanteras i samband med 
uppdraget att se över bibliotekens öppettider, utbud och 
lokalisering, där också kostnad är specificerad. 
Uppdraget är påbörjat och kommer att redovisas under 
våren till nämnden. 
 
Ansvarig 
Anette Eliasson 

 Att återkomma till nämnden med en redovisning av 
samtliga kostnader (m a a överföringen av 
biblioteksverksamheten) med förslag på hur dessa kan 
hanteras 
 
Beskrivning av uppdrag 
Dnr 0065/19 
 
Uppdrag från kulturnämnden 2019-04-23 § 37 
 

2019-12-31 Följs upp och redovisas löpande till kulturnämnden 
genom dels muntliga ekonomiska dragningar på 
nämndens sammanträden, dels genom delårs- och 
årsrapporter. 
Föreslås förklaras fullgjort i samband med årsrapport 
2019. 
 
Ansvarig 
Anette Eliasson 

 Att utreda förslaget gällande Kortedala bibliotek vidare 
inom den nuvarande och framtida 
biblioteksverksamheten 
 
Beskrivning av uppdrag 
Uppdrag från kulturnämnden 2019-06-18 § 127 
 

2020-01-31 Kulturnämnden 2019-10-21 § 195: Kulturnämnden 
förklarar uppdraget fullgjort. 
 
Ansvarig 
Anette Eliasson, Marja-Leena Uitto Adolfsson 

 Återkomma senast till nämndens fördjupningstillfälle 
under våren 2020 med en tidsättning av uppdraget att 
göra en översyn av hur resurser till biblioteken ska 
fördelas 
 
Beskrivning av uppdrag 
Uppdrag från KN 2019-11-25 § 227. 
Uppdraget hör ihop med uppdragen om att se över 
stadens 1. biblioteksstruktur (uppdrag från 
biblioteksplan för Göteborgs Stad 2013–2021), 2. 

2020-03-31 Uppdraget hör ihop med tidigare uppdrag om att se över 
biblioteksstruktur, öppettider och utbud. Det blir därför en 
del av den rapporten och kommer att redovisas i 
samband med utredningen våren 2020. 
 
Ansvarig 
Anette Eliasson 
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Aktivt förvalta och 
tillgängliggöra nämndens 
samlingar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lokalisering, öppettider och utbud (KF budget för 2019) 
samt Meröppet (KN 2019-04-23 § 79 ). 
 

 Att återkomma med en redovisning om hur 
förutsättningarna för stadens fria scenkonstaktörers 
produktionsmöjligheter och speltillfällen ser ut i staden 
och på vilket sätt det skulle påverka dem om 
kulturnämnden lämnar Stora Teatern. 
 
Beskrivning av uppdrag 
KN 2019-11-25 § 220:  
Detta uppdrag gavs i samband med att kulturnämnden 
förklarade uppdraget att utvärdera Stora Teatern som 
fullgjort. 
På samma sammanträde hemställde även 
kulturnämnden till kommunfullmäktige att uppdraget till 
kommunstyrelsen och Göteborgs Stadshus AB att 
utreda det framtida huvudmannaskapet för Stora 
Teatern (KF:s budget 2018-11-22 § 11) utökas med en 
utredning om en eventuell alternativ driftsform för 
gästspelsverksamheten vid Stora Teatern, med 
uppdragsformulering enligt kulturförvaltningens 
tjänsteutlåtande samt tilläggsyrkande från (S), (MP), (V) 
och (D). 
 

2020-12-31  
 
Ansvarig 
Jonna Ulin, Joakim Albrektson 

 Att genomföra en fördjupad förstudie avseende 
fjärrmagasin för nämndens samlingar 
 
Beskrivning av uppdrag 
Uppdrag till Higab AB från kulturnämnden 2018-09-25 § 
136  
 
Uppdrag från kommunfullmäktige 2018-10-04 § 6: 
Kommunstyrelsen tillsammans med kulturnämnden får i 
uppdrag att ta fram en förstudie med inriktningen ett 
renodlat fjärrmagasin för kulturnämndens samlingar 
med placering utanför centrum i enlighet med 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 
Kommunfullmäktiges uppdrag att teckna ett 
intentionsavtal med Riksarkivet om eventuell 
samlokalisering avbryts. Fastighetsnämnden får i 
uppdrag att ta fram förslag på mark för etablering av ett 
fjärrmagasin i enlighet med inriktningen ovan samt 

2019-12-31 Uppdraget föreslås utgå i samband med årsrapport då KF 
i 2020 gett följande uppdrag: Kulturnämnden får i uppdrag 
att fortsätta arbetet med nya magasin för Göteborgs 
Stads samlingar. 
 
Ansvarig 
Britta Söderqvist 
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Bidra till hållbar samhälls- 
och stadsplanering, 
utveckling av kulturvärden 
och konstnärlig 
gestaltning i stadens rum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ansöka om planbesked. 
 

 Att genomföra en lokalinventering, inklusive 
kostnadsberäkning, avseende ersättningslokaler för 
delar av nuvarande magasin (parallellt med och som en 
del i förstudieuppdraget). 
 
Beskrivning av uppdrag 
Uppdrag från KN 2017-08-29 § 148 
Dnr: 1184/17 
 

2019-06-30 Kulturnämnden 2018-02-08 § 13: Kulturnämnden uppdrar 
åt lokalsekretariatet att teckna hyresavtal avseende 
ersättningslokal för delar av kulturnämndens magasin, i 
enlighet med lokalsekretariatets yttrande. De lokaler som 
avtalet avser har en yta om 2 482 m² vilket är cirka 2 000 
m² mindre än det ursprungliga uppdragets omfattning. 
Det finns därmed ett fortsatt behov av ersättningslokaler 
för delar av kulturnämndens magasin, varför 
lokalsekretariatets uppdrag att identifiera lokaler 
motsvarande cirka 2 000 m² kvarstår. 
Kulturnämnden 2019-09-23 § 182 p. 2c. Uppdraget 
beslutades utgå i enlighet med förvaltningens förslag då 
uppdraget omhändertas i samband med ärendet om 
förstudie gällande nya magasin. 
 
Ansvarig 
Britta Söderqvist 

 Att ta fram förslag på nya riktlinjer för bevarandeplaner 
avseende nämndens samlingar, hur bevarandeplanerna 
löpande kan uppdateras och hur återrapportering till 
nämnd ska ske. 
 
Beskrivning av uppdrag 
Uppdrag från KN 2018-06-12 § 103 
 

2019-12-31 Kulturnämnden 2019-03-25 § 59 p.4: Kulturnämnden 
förklarar uppdraget fullgjort. 
 
Ansvarig 
Britta Söderqvist 

 Ta fram samlingsförvaltningsplaner för respektive 
museum i enlighet med förvaltningens förslag till 
struktur och innehåll. 
 
Beskrivning av uppdrag 
Uppdrag från kulturnämnden 2019-03-25 § 59 p.2 
 

2019-12-31 KN 2019-12-16 § 245: Kulturnämnden förklarar uppdraget 
fullgjort. 
 
Ansvarig 
Britta Söderqvist 

 Utarbeta en kulturplaneringsstrategi som underlag till 
Stadsutveckling 2035 
 
Beskrivning av uppdrag 
Uppdrag från KN 2016-01-26 
Kompletterande budgetbeslut KS 2016-04-06 
Handlingsplan för Kulturplanering inom 

2020-03-31 KN 2018-12-11 § 211: Kulturnämnden remitterar förslag 
till Plan för Göteborgs Stads kulturplanering 2019–2023 
till nämnder och styrelser i Göteborgs Stad samt övriga 
remissinstanser. 
Planerar att redovisas februari 2020. 
 
Ansvarig 
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Kulturprogrammet 
 

Joakim Albrektson 

 Årlig uppföljning av stadens tillämpning av 
enprocentsregeln 
 
Beskrivning av uppdrag 
Återkommande uppdrag för kulturnämnden i egenskap 
av process- och uppföljningsansvarig för 
enprocentsregeln i Göteborgs Stad.  
 
Kulturförvaltningen följer årligen upp tillämpningen av 
enprocentsregeln i stadens berörda nämnder och 
bolagsstyrelser genom en stadsgemensam rapport i 
Stratsys. Resultat och analys av uppföljningen 
rapporteras till kulturnämnden och därmed 
kommunstyrelsen i samband med kulturnämndens 
årsrapport. 
 

2019-12-31 Uppföljning av enprocentsregeln 2019 redovisas till 
kulturnämnden och kommunstyrelsen i samband med 
årsrapport. 
Uppdraget föreslås utgå i samband med årsrapport: 
Kulturförvaltningen följer årligen upp tillämpningen av 
enprocentsregeln i stadens berörda nämnder och 
bolagsstyrelser genom en stadsgemensam rapport i 
Stratsys. Resultat och analys av uppföljningen 
rapporteras till kulturnämnden och därmed 
kommunstyrelsen i samband med kulturnämndens 
årsrapport. Uppdraget ingår i nämndens årliga 
uppföljningsarbete och kan därför utgå. 
 
Ansvarig 
Jonna Ulin 

 Årligen redovisa fördelningen mellan beslutade mans- 
och kvinnonamn gällande stadsdelar, trafikleder, gator, 
vägar, broar, hamnar samt parker, torg och andra 
öppna platser 
 
Beskrivning av uppdrag 
Återkommande uppföljningsuppdrag från 
kulturnämnden 2013-05-19. 
 

2020-02-29 Kulturnämnden 2017-04-25 § 85: Fördelningen ska 
rapporteras en gång per år i samband med årsrapport. 
Kulturnämnden 2019-06-18 p. 3: Uppdraget att särskilt 
rapportera fördelningen utgår. 
 
Ansvarig 
Britta Söderqvist 

 Kulturförvaltningen ska utreda på vilket sätt deltagar- 
och spontankultur kan utvecklas i Göteborg 
 
Beskrivning av uppdrag 
Kulturnämndens mål- och inriktningsdokument 2017 
och 2018 
 
Kartläggningen ska inkludera en jämförande studie i hur 
andra kommuner, exempelvis Karlstad, Malmö och 
Stockholm hanterar frågan. 
 

2019-12-31 Uppdraget förslås utgå i samband med årsrapport med 
hänsyn till att frågan omhändertas genom pågående 
forskningsprojekt om delaktighet som genomförs i 
samarbete mellan Högskolan i Borås. 
 
Ansvarig 
Joakim Albrektson 

 Generationsmöten mellan unga och äldre ska prövas i 
alla stadsdelar och kulturförvaltningen ska samverka 
med stadsdelsförvaltningarna i detta arbete. 
 

2019-12-31 Uppdraget föreslås förklaras fullgjort i samband med 
årsrapport: Uppdraget är genomfört i och med att flera 
verksamheter, bland annat på biblioteken, skapar 
generationsmöten i ett flertal aktiviteter, att handläggare 
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Beskrivning av uppdrag 
Kulturnämndens mål- och inriktningsdokument 2017 
och 2018 
 

på kulturförvaltningen nätverkat och samverkat med olika 
förvaltningar i stadsdelarna samt stadsledningskontoret, 
för att kartlägga, stödja och inspirera till kunskaps- och 
erfarenhetsutbyten mellan olika verksamheter och 
målgrupper. En fråga som diskuterats är 
Allåldersperspektivet som är tvärsektoriellt. 
 
Ansvarig 
Anette Eliasson, Joakim Albrektson 

 En samverkansplattform ska skapas ihop med akademi, 
de kreativa och kulturella branscherna och ideella 
aktörer inom mode, design, konsthantverk och 
arkitektur 
 
Beskrivning av uppdrag 
Kommunfullmäktiges budget 2018. Ska genomföras 
2018. 
 

2019-06-30 Kulturnämnden 2019-06-18 § 136 p. 4: Uppdraget 
förklaras fullgjort. 
 
Ansvarig 
Britta Söderqvist, Joakim Albrektson 

 Undersöka möjliga samverkansformer inom ramen för 
det nya innovationscentret i Lindholmenområdet 
 
Beskrivning av uppdrag 
Uppdrag från KN 2018-11-27 § 195 
Dnr: 1210/18 
 

2019-06-30 Kulturnämnden 2019-06-18 § 136 p. 3: Uppdraget 
förklaras fullgjort. 
 
Ansvarig 
Joakim Albrektson 

STYRNING OCH LEDNING 
Intern styrning och 
kontroll 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Att återkomma till kulturnämnden med förslag till 
reviderad Arbetsordning för kulturnämnden 
 
Beskrivning av uppdrag 
KN 2019-12-16 § 247 p.3: Kulturnämnden ger 
förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till 
revidering av de styrande dokument som framgår av 
bilaga 2. 
 

2020-03-31 Uppdraget redovisas till kulturnämndens sammanträde 
2020-02-06. 
 
Ansvarig 
Nike Vallström 

 Att återkomma till kulturnämnden med förslag till 
reviderad delegationsordning 
 
Beskrivning av uppdrag 
KN 2019-12-16 § 247 p.3: Kulturnämnden ger 
förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till 
revidering av de styrande dokument som framgår av 

2020-03-31 Uppdraget redovisas till kulturnämndens sammanträde 
2020-02-06. 
 
Ansvarig 
Nike Vallström 
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Ekonomi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bilaga 2. 
 

 En översyn av nämndens verksamheter i relation till 
grunduppdraget ska påbörjas 
 
Beskrivning av uppdrag 
Kulturnämndens mål- och inriktningsdokument 2018 
 

2019-06-30 Kulturnämnden 2019-06-18 § 134 p. 2: Uppdraget 
förklaras fullgjort. 
 
Ansvarig 
Anna Rosengren 

 Att till nämndens planeringsdag i september muntligen 
återkoppla övergripande möjligheter och konsekvenser 
på kort och lång sikt utifrån kulturnämndens politiska 
prioriteringar inför kulturnämndens fortsatta arbete med 
budget 2020 under hösten. 
 
Beskrivning av uppdrag 
Uppdrag från kulturnämnden 2019-06-18 § 134 p. 4 
 

2019-12-31 Uppdraget föreslås utgå i årsrapport då kulturnämnden 
beslutade om budget 2020 på sammanträdet den 2019-
12-19 § 261. 
 
Ansvarig 
Anna Rosengren, Agnetha Ljungqvist Qvart 

 Komplettera underlaget "Kulturnämndens verksamheter 
i förhållande till grunduppdraget samt nämndens 
ekonomiska förutsättningar inför 2020" enligt yrkande 
från (S), (V), (MP), (Fi) och (D). 
 
Beskrivning av uppdrag 
Uppdrag från kulturnämnden 2019-06-18 § 134 p. 7 
 
a) Listan över Övriga verksamheter på sidan 15 vill vi få 
kompletterat med uppgifter om ytterligare verksamheter 
såsom deltagande i Västlänken, vilka belastar 
budgeten. 
b) En utförligare information kring övriga verksamheter i 
form av statistik om respektive verksamhets genomslag 
och kostnad. 
c) Informationen önskar vi ha oss tillhanda snarast dock 
senast till sammanträdet i augusti. 
 

2019-08-26 Kulturnämnden 2019-08-26 § 159 p.2: Kulturnämnden 
förklarar uppdraget fullgjort. 
 
Ansvarig 
Anna Rosengren, Agnetha Ljungqvist Qvart 

 Att till nämndens planeringsdag i september se över de 
uppdrag som nämnden har gett till förvaltningen. I 
redovisningen ska framgå koppling till nämndens 
uppdrag enligt reglementet samt ekonomiska 
konsekvenser. 
 

2019-09-30 Kulturnämnden 2019-09-23 § 182 p. 6: Kulturnämnden 
förklarar uppdraget fullgjort. 
 
Ansvarig 
Anna Rosengren, Agnetha Ljungqvist Qvart 
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Fastighet och säkerhet 
 

Beskrivning av uppdrag 
Uppdrag från kulturnämnden 2019-08-26 § 160 
 

 Att till nämndens planeringsdag i september göra en 
översyn av nämndens intäkter i form av hyror, entréer 
och avgifter. 
 
Beskrivning av uppdrag 
Uppdrag från kulturnämnden 2019-08-26 § 160 
 

2019-09-30 Kulturnämnden 2019-09-23 § 182 p. 6: Kulturnämnden 
förklarar uppdraget fullgjort. 
 
Ansvarig 
Anna Rosengren, Agnetha Ljungqvist Qvart 

 Att till nämndens planeringsdag i september att 
gällande de lagstiftande områdena att återkomma med 
hur verksamheterna skulle kunna bedrivas i enlighet 
med lagstiftningen på ett rättssäkert sätt och i 
överensstämmelse med dagens kommunbidragsram. 
 
Beskrivning av uppdrag 
Uppdrag från kulturnämnden 2019-08-26 § 160 
 

2019-09-30 Kulturnämnden 2019-09-23 § 182 p. 6: Kulturnämnden 
förklarar uppdraget fullgjort. 
 
Ansvarig 
Anna Rosengren, Agnetha Ljungqvist Qvart 

 Att återkomma med en muntlig dragning på 
nämndmötet den 6 februari gällande åtgärder på 16,7 
miljoner kronor för framflyttade behov och 
påverkansbara kostnader, i enlighet med yrkande från 
(M), (L) och (KD). 
 
Beskrivning av uppdrag 
KN 2019-12-16 § 252 
 

2020-02-29 Uppdraget redovisas till kulturnämndens sammanträde 
2020-02-06. 
 
Ansvarig 
Anna Rosengren, Agnetha Ljungqvist Qvart 

 Att hantera 3,6 miljoner kronor genom ökade intäkter, 
till exempel avgifter för skolbibliotek, eller minskade 
kostnader. Uppdraget återrapporteras till nämnden på 
sammanträdet den 6 februari 2020. 
 
Beskrivning av uppdrag 
Kulturnämnden 2019-12-19 § 261 
 

2020-02-29 Uppdraget redovisas till kulturnämndens sammanträde 
2020-02-06. 
 
Ansvarig 
Anna Rosengren, Agnetha Ljungqvist Qvart 

 Att genomföra en lokalinventering, inklusive 
kostnadsberäkning, avseende ersättningslokaler för 
kontorslokalerna på Norra Hamngatan 8. 
 

2020-12-31 Arbetet pågår, förvaltningen håller kontakt med 
lokalförvaltningen. Målbild klar 2020–2021. 
 
Ansvarig 



Övergripande indelning Status Uppdrag Slutdatum Kommentar och Ansvarig 
Beskrivning av uppdrag 
Uppdrag från kulturnämnden 2019-06-18 § 138 
 

Agnetha Ljungqvist Qvart 

POLITISKA MÅL OCH 
UPPDRAG 
Fler behöver jobba i 
Göteborg 
 
Kultur i en modern stad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uppdrag från KS/KF till 
nämnd/styrelse fr o m 
2019 - utöver uppdrag från 
KF:s budget 

 Stadens nämnder och bolag ges i uppdrag att erbjuda 
praktikplatser och olika former av sommarjobb till unga 
 
Beskrivning av uppdrag 
Kommunfullmäktiges budget 2019 
 

2019-12-31 Uppdraget är fullgjort och redovisas i årsrapport 2019. 
 
Ansvarig 
Tatjana Marin Kartal, Jonna Ulin 

 Kulturnämnden ges i uppdrag att se över hur stadens 
samlingar kan göras mer tillgängliga för allmänheten 
 
Beskrivning av uppdrag 
Kommunfullmäktiges budget 2019 
 

2020-05-31 Uppdraget omhändertas i arbetet med förstudie nya 
magasin som kommer till kulturnämnden i april 2020. 
 
Ansvarig 
Britta Söderqvist 

 Kulturnämnden ges i uppdrag att se över och utvärdera 
entréavgifter 
 
Beskrivning av uppdrag 
Kommunfullmäktiges budget 2019 
Muntlig delrapport redovisats kulturnämnden 2018-12-
11 § 218 angående museernas förändrade entréavgifter 
2018 
 

2019-06-30 Kommunfullmäktiges budget 2019 
Muntlig delrapport redovisats kulturnämnden 2018-12-11 
§ 218 angående undersökning av besökarnas 
priskänslighet m.m. 
Kulturnämnden 2019-06-18 § 137: Uppdraget förklaras 
fullgjort. 
 
Ansvarig 
Britta Söderqvist 

 Kulturnämnden ges i uppdrag att se över lokalisering, 
öppettider och utbud på stadens bibliotek 
 
Beskrivning av uppdrag 
Kommunfullmäktiges budget 2019 
 

2020-04-30 Utredning pågår och resultatet kommer att presenteras 
för kulturnämnden under första halvåret 2020. 
 
Ansvarig 
Anette Eliasson 

 Kulturnämnden ges i uppdrag att säga upp hyresavtalet 
för Stora Teatern 
 
Beskrivning av uppdrag 
Kommunfullmäktiges budget 2019 
 

2020-12-31 Uppdraget är just nu vilande i avvaktan på att den 
utredning som stadsledningskontoret och Stadshus AB 
genomför ska bli klar. 
 
Ansvarig 
Jonna Ulin 

 Kulturnämnden får i uppdrag att tillsammans med SDN 
Askim-Frölunda-Högsbo inkomma med en beräkning av 
biblioteksverksamhetens andel av kostnader för lokaler 

2019-12-31 KN 2019-09-23 § 178: Kulturnämnden hemställer till 
kommunfullmäktige att förklara uppdraget fullgjort. 
KS 2020-01-15 §: Kommunstyrelsen beslutar enligt 



Övergripande indelning Status Uppdrag Slutdatum Kommentar och Ansvarig 
och andra gemensamma resurser i Frölunda Kulturhus. 
 
Beskrivning av uppdrag 
KF 2019-03-28 §17 
Riktas till kulturnämnden 
 

stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för 
behandling i kommunfullmäktige. Därefter kan uppdraget 
förklaras fullgjort. 
 
Ansvarig 
Anette Eliasson, Agnetha Ljungqvist Qvart 

 



Kulturförvaltningen

Göteborg  
konst.

2019Å
rs

ra
pp

or
t 

 
En

pr
oc

en
tr

eg
el

n

goteborgkonst.se



VAD ÄR ENPROCENTREGELN?
SEDAN 2013 SKA BYGGANDE FÖRVALTNINGAR OCH 
HELÄGDA BOLAG INOM GÖTEBORGS STAD AVSÄTTA 
MINST EN PROCENT AV BYGGKOSTNADERNA FÖR 
KONST I ALLA NY-, OM- OCH TILLBYGGNADSPROJEKT. 
DET GÄLLER ÄVEN ALLMÄNNA OFFENTLIGA PLATSER 
SOM LEKPLATSER, TORG, PARKER OCH TRAFIKPLATSER.



Med avsikt att få stadens nämnder och helägda 
bolag att bättre nyttja konsten och konstnärerna 
i stadsutvecklingen, beslutade Göteborg Stads 
kommunfullmäktige att införa enprocentregeln 2013. 
I samband med beslutet tilldelades kulturnämnden 
ett processägarskap och uppföljningsansvar för 
enprocentregeln.

Syftet med enprocentregeln är att skapa ett stabilt 
och mer långsiktigt ekonomiskt utrymme för konsten 
i planeringen och byggandet av offentliga miljöer. 
Enprocentregeln är ett verktyg för hela staden som får 
byggsektorn och kultursektorn att mötas.

I Göteborgs Stads kulturprogram, som antogs av 
kommunfullmäktige 2013, framgår att kulturen är till för 
alla, samt att konsten bör ha en självklar plats i stadens 
utveckling för att förverkliga ett demokratiskt inflytande. 
Konstpolitiken värnar om konstens och konstnärernas 
möjlighet att verka fritt och obundet. Genom att betona 
den estetiska dimensionen, konstens fria ställning och 
egenvärde, stärks demokratin.

Att arbeta med konstgestaltning på gemensamma 
platser och i offentliga rum är komplext. Det finns många 
fördelar med att konstnärliga uppdrag integreras i plan- 
och byggprocessen. En väl framarbetad konstgestaltning 
har potential att inkludera en mångfald aspekter, så som 
platsens historia, kulturvärden, funktioner och sociala 
kvaliteter.

_____

Cecilia Borgström-Fälth 
Enhetschef Göteborg Konst 
December 2019



”Konst 
förflyttar 
tankar och 
gränser. 
Konst får oss 
att förstå 
vår historia, 
samtid och 
framtid.”
GÖTEBORG KONST 
STADENS KONSTENHET



Inledning

Kulturnämnden har genom enheten Göteborg 
Konst till uppgift att verka för att den offentliga 
konsten blir ett naturligt och framträdande inslag i 
samhällsmiljön genom att processleda konstprojekt 
med medel från enprocentregeln. Tillsammans 
med konstsakkunniga driver enheten konstprojekt 
av hög konstnärlig kvalitet som involverar 
platsen, invånarna och de sociala relationer som 
finns i staden. Kulturförvaltningen har sedan 
enprocentregeln infördes 2013 arbetat intensivt 
med att metodutveckla och utforma goda rutiner 
för att säkerställa konstnärligt handlingsutrymme 
och samtidigt skapa ett välfungerande tvärsektoriellt 
samarbete med stadens byggande bolag och 
förvaltningar.

Enprocentregeln är ett viktigt strategiskt verktyg för 
att skapa relevanta och hållbara förutsättningar för 
den offentliga konsten att samverka med andra ge-
staltande kompetenser i stadsutvecklings processer. I 
regeringens proposition Politik för gestaltad livsmiljö 
som antogs 2018 fastslås att konstnärliga, kulturhis-
toriska och sociala kvaliteter är lika viktiga som arki-
tektur-, form- och design och att den ökade utbred-

ningen av enprocentregeln i landet haft  av görande 
betydelse för denna attitydförändring. 

Enprocentregeln innebär att de byggande förvalt-
ningarna och stadens helägda bolag ska avsätta medel 
till offentlig konst vid ny-, om- eller tillbyggnation. 
Konstprojekten löper generellt över fem år och medel 
avsätts som tas i anspråk under en följd av år. För 
perioden 2017–2019 har de kommunala bolagen och 
förvaltningarna tillsammans redovisat 73 pågående 
och avslutade konstprojekt. De sammanlagda avsatta 
medel som redovisats i uppföljningen av enprocent-
regeln 2017–2019 är 95,7 mnkr, och utfallet för 
förbrukade medel under 2019 är 24,2 mnkr. Detta 
är en ökning av avsatta medel med 19,6%, och en 
ökning av använda medel med 44,8% jämfört med 
föregående år.

Göteborg Konst har idag goda samverkansrelatio-
ner med ett flertal av bolagen och förvaltningarna 
trots att stadens förvaltningar och bolag arbetar med 
olika verktyg och förhållningssätt. Göteborg Konst 
konstaterar att det återstår mycket arbete i sam verkan 
om enprocentregeln för att kvalitetssäkra den offent-
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liga konsten och dess processer. Drygt 44 % av de 
sammanlagda enprocentsmedlen avsatta 2017–2019 
har projektletts på egen hand av Lokalnämnden 
samt av några av stadens bostadsbolag. Under samma 
period har Göteborg Konst processlett cirka 20 % 
av enprocentregelns samlade konstprojektbudget i 
staden, medan 35,4 % av medlen som var avsatta för 
offentlig konst ännu inte använts av olika anledningar. 
Göteborg Konst kan också konstatera att delar av 
bostadsbolagens medel som inte använts i samverkan 
med Göteborg Konst inte har använts till att produ-
cera ny kvalitativ offentlig konst.

Ett problem är en varierande juridisk tolkning i för-
valtningarna och bolagen gällande upphandlingsformer 
enligt LOU och vilken typ av konstgestaltning som 
kan bekostas genom investeringsmedel med hänsyn 
till bestämmelser om kommunal redovisning. Till 
exempel har Trafikkontoret en mycket stor inves-
teringsbudget som ännu inte har resulterat i konst-
gestaltning på grund av denna tolkningsproblematik, 
med undantag av några mindre projekt. Göteborg 
Konst lägger mycket administrativ tid på att disku-
tera och lösa frågor om samverkan, upphandling och 

juridik i varje enskilt projekt. Under 2019 påbörja-
des en utredning av arbetet med enprocentregeln i 
Göteborg Stad. Utredningen kommer att presenteras 
2020. Utredningen kommer bland annat att redovisa 
en beskrivning av strukturella problem, omvärlds-
bevakning samt förslag på förbättringar kring stadens 
arbete med enprocentregeln.

Under 2019 har fem konstprojekt med medel från 
enprocentregeln färdigställts i samverkan med 
Göteborg Konst, och ytterligare ett femtontal är i 
produktion.

Den offentliga konsten har goda förutsättningar att 
möta de mellanmänskliga utmaningar som följer 
med omfattade stadsutveckling och samhällsföränd-
ring. När den fria konsten ges utrymme i livsmiljön 
aktiveras de offentliga rummen genom att tillföra nya 
perspektiv och bidra med demokratiska kvaliteter 
samt genom att skapa värden för allmänheten att ta 
del av och uppleva tillsammans. På så vis kan konsten 
förstärka och fördjupa både etiska och existentiella 
dimensioner av våra publika mötesplatser och stadens 
historia och samtid - sådant som inte alltid låter sig 
uttryckas i ord.
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INVIGNING AV HAGAVÅGEN I JUNI 2019, MED ELEVER FRÅN 
HAGASKOLAN SOM ARBETAT TILLSAMMANS MED KONST-
NÄRERNA SIGNE JOHANNESEN OCH ERIK RÖREN. 
FOTO: JAN PETER DAHLQVIST

7



MEANING WELL WHILE DOING HARM, 2019, 
GORAN HASSANPOUR OCH FANNY ZU KNYPHAUSENYN, 
FOTO: JAN PETER DAHLQVIST

TECKNING, HELENA MUTANEN, 2019 
FOTO: JAN PETER DAHLQVIST
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Projekt som 
färdigställts 
under 2019

Göteborg Konst arbetar för att främja konstnärlig 
integritet och oberoende så att en stor variation 
konstnärliga uttryck och perspektiv kan ta plats i 
stadsrummen. Tillsammans med konstsakkunniga 
driver enheten konstprojekt som involverar platsen, 
invånarna och de sociala relationer som finns i en 
stad.

Inkommande Kraft
Higab har för Kretslopp och vattens räkning byggt 
ett nytt huvudkontor i Alelyckan. I samband med 
det utformades ett konstgestaltningsuppdrag 
som skulle tillföra idéer och inspiration kring 
verksamhetens ansvar för samhälleliga funktioner. 
Uppdraget gick till konstnären Christine Ödlund. 
Ödlunds konstgestaltning Inkommande kraft stod 
klar i december 2019 och består av en aluminiumfris, 
väggobjekt i aluminium, videoinstallationer, 
oljepastellmålningar och en mobil oljemålning på 
duk. Verken sprider sig över huset, både utomhus och 
inomhus, och är inspirerade av fotosyntesen, kompost 
och soptippar.

Hagavågen
Konstnärsduon Erik Rören och Signe Johannessen 
fick genom Torguppdraget och GöteborgsLokaler i 
uppdrag att göra en konstgestaltning till Pehr Eriks-
sons plats i Haga. Genom en deltagarbaserad process 
där de samarbetade med barn boende i Haga och 
musikern Magnus Holmén, skapade de skulpturen 
Hagavågen och visan En vädjan till yttrandefriheten. 
Medskapande och en önskan om maktförskjutning är 
kännetecknande för Rören/Johannessen. Konstnärer-
na tog fasta på historien om journalisten och opini-
onsbildaren Pehr Eriksson som givit namn åt torget. 
Vågen som skimrande spränger upp ur gatstens-

beläggningen knyter an till Pehr Erikssons många 
offentliga brandtal och till arbetarrörelsens ”Speaker’s 
Corner”-tradition.

Meaning well while 
doing harm
På beställning av Bostadsbolaget har konstnärerna 
Goran Hassanpour och Fanny zu Knyphausenyn 
uppfört verket Meaning well while doing harm vid 
Skottårsgatan i Kortedala. Det skulpturala verket 
består av ett språkträd över alla levande och utdöda 
indoeuropeiska språk utstansade i en vitlackerad 
stålkonstruktion i spiralformat. I konstruktionen 
har även dörrar och handtag stansats ut. Liknande 
dörrar finns i nästan varje miljonprogramshem och 
kan ses som en symbol för inkludering och öppenhet, 
men också utestängdhet. Samma dubbla mening och 
laddning finns även i relation till språk. 

Teckning
På beställning av Bostadsbolaget har konstnären 
Helena Mutanen skapat skulpturen Teckning. Verket 
är en tolkning av en teckning som publicerades i ett 
tyskt humormagasin 1892. Bilden, som kan ses som 
både en anka och en kanin, fick stor spridning när 
den publicerades i en av Ludwig Wittgensteins skrif-
ter som ett exempel på en gestalt som kan uppfattas 
på olika sätt. I verket Teckning har Mutanen utgått 
från den endimensionella förlagan när hon skapat en 
tredimensionell skulptur.

Göteborgssviten
Läs mer på sidan 12 under Västlänken.



HAGAVÅGEN, 2019, SIGNE 
 JOHANNESEN OCH ERIK RÖREN. 
FOTO: JAN PETER DAHLQVIST
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Exempel på projekt 
som Göteborg 

Konst processleder

Bergsjöns kulturhus
I Bergsjön byggs ett nytt multifunktionellt kulturhus 
som ska erbjuda rum för kultur i alla dess former. 
Kulturhuset och torget vill vara ett välkomnande var-
dagsrum för dem som bor i Bergsjön och samtidigt 
locka göteborgare från hela staden. På beställning av 
Higab, Park -och naturförvaltningen och i samverkan 
med SDF Östra Göteborg, har Göteborg Konst un-
der 2019 formulerat ett koncept för konstgestaltning 
som har sin utgångspunkt i det gedigna medborgar-
dialogsarbete som drivits av stadsdelsförvaltningen 
i många år. Upphandling av skissande konstnärer 
kommer ske våren 2020.

Lindholmens tekniska 
gymnasium
Vid årsskiftet 2019/20 flyttar elever och lärare 
på Lindholmens tekniska gymnasium in i en ny 
och modern skolbyggnad. Med fokus på hållbar 
 utveckling, stor flexibilitet och enkel omställbarhet 
av lokalerna, ska den nybyggda skolan förmedla 
kunskap och nytänkande. Göteborg Konst arbe-
tar på beställning av Lokalförvaltningen med ett 
konst gestaltningsprojekt i två delar som tar sin 
utgångspunkt i de tekniska utbildningarna på skolan. 
Konstnären Anssi Pulkinen upphandlades 2019 och 
kommer nu att  genomföra dels ett storskaligt, perma-
nent och visionärt konstverk till atriet på entréplan 
samt ett pedagogiskt konstprojekt där elever och 
lärare deltar. 

Adventsvägen
Framtiden Byggutveckling AB har i samverkan 
med Göteborg Konst upphandlat konstnären Johan 
Paalzow för en kontgestaltning på Adventsvägen i 
norra Kortedala. Paalzow har påbörjat produktionen 
av en tre meter hög svampliknande skulptur, Dotty. 
Skulpturen, som skapar en mötesplats, ska placeras 
intill tre nybyggda bostadsfastigheter i ett av Korte-
dalas typiska 50-talsområden. Verket beräknas vara 
klart för leverans och invigning i mitten av 2020, och 
kommer därefter att ägas och förvaltas av bostads-
bolaget Poseidon.

Friskväderstorget
2019 beställde Bostadsbolaget en förstudie av 
 Göteborg Konst för att undersöka Friskvädertorgets 
karaktär samt kartlägga de kulturella och gestaltade 
verksamheter som varit och pågår kring torg och 
bostadshus. Förstudien ledde till att Bostadsbola-
get fattade beslut att uppföra en konstgestaltning 
på platsen. Konstgestaltningen ska förhålla sig till 
det 150 meter långa bostadshuset med tillhörande 
garage byggnad och deras speciella betongarkitektur, 
samt till trygghetsskapande ljus som grundförutsätt-
ning. Upphandling av konstnär påbörjades under 
hösten 2019 och färdigställande av konstverk beräk-
nas till våren 2021.



Konst under byggtiden
Göteborg Konst deltar i VLiS - Västlänken i  Staden 
som Göteborg Stads sakområdesansvariga repre-
sentant i konst- och arkitekturgruppen. Fokus för 
arbetet i gruppen har bland annat varit att följa 
utvecklingsarbetet mot produktionsstart för de 
konstprojekt som upphandlades av Trafikverket och 
Statens Konstråd under 2017.

Då planerings- och produktionstiderna löper över 
många år och vissa delprojekt i byggprojektet re-
dan har blivit försenade har Statens konstråd under 
2018–2019 börjat undersöka möjligheten för både 
Katarina Grosses och Dahn Vos verk att installeras 
tillfälligt på andra platser i staden. Göteborg Konst 
bistår Statens konstråd i att identifiera lämpliga plat-
ser och med kontakter till beslutsfattande personer i 
Göteborgs Stad. 

Under hösten 2019 utlystes en arkitekturtävling 
för station Haga, arrangerad av Göteborgs Stad, 
 Trafikverket och Västtrafik/Västfastigheter. Göteborg 
Konsts representant i VLiS ingick som sakkunnig 
i referensgruppen tillsammans med statens och 
regionens konstrepresentanter. Referensgruppen 
formulerade tillsammans ett utlåtande om samtliga 
tävlingsbidrag utifrån konstens perspektiv. Juryns 
beslut i tävlingen tas i början 2020. 

Göteborg Konst deltog också som sakområdes-
ansvariga för konsten i arbetsgruppen Staden runt 
byggplanken. I denna grupp lyfts frågor som berör 
invånarnas möjlighet till navigering och information, 
trygghets- och säkerhetsfrågor, samt förslag till olika 
platsskapande satsningar.

Tillsammans med VLiS - Västlänken i Staden har 
Göteborg Konst kontrakterat Göteborgs interna-
tionella konstbiennal (GIBCA) och Skogen att 
genomföra temporära konstprojekt under tiden som 
Västlänken byggs.

GIBCA – Göteborgs 
Internationella 
Konstbiennal & Pia 
Sandström
I september 2019, under vernissagen för GIBCA, 
invigdes konstnären Pia Sandströms första del i 
en trilogi av ljudverk för stationsområdet Haga. 
 Samlingstitel för verket är Göteborgssviten och konst-
nären avser färdigställa en del varje år som projektet 
”Konst under byggtiden av Västlänken” löper. Den 
första delen av Sandströms verk fokuserade på under-
jorden och de aktiviteter som pågår under våra fötter 
och djupt in i berget som nu håller på att sprängas 
ut för att skapa rum för de nya tågtunnlarna. Del två 
och tre i trilogin kommer att färdigställas under 2020 
och 2021.

Under 2020–2021 fortsätter samarbetsprojektet 
mellan Göteborg Konst och GIBCA då ytter-
ligare konstnärer kopplas in för att skapa ljudverk 
som relaterar Västlänkenstationerna Centralen och 
 Korsvägen.

Konstplattformen 
Skogen
Skogens undersökande konstprojekt för ”Konst under 
byggtiden av Västlänken” drivs genom studiegruppen 
Kronotopia. Studiegruppen och konstprojektet löper 
från 2019–2021. I november 2019 genomfördes en 
första exkursion med konstnärerna i studiegruppen 
där de besökte byggplatsen vid Haga och samtalade 
med byggledare och andra tjänstepersoner i bygg-
projektet. Inför 2020 planeras fler exkursioner som 
delvis kommer att öppnas för allmänheten. De konst-
närer som utgör studiegruppen Kronotopia kommer 
att starta upp sina individuella produktioner och 
allteftersom genomföra publika presentationer.

Västlänken
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UNDER ARBETET MED GÖTEBORGSSVITEN BESÖKTE 
KONSTNÄREN PIA SANDSTRÖM EN AV BYGGARBETS-
PLATSERNA FÖR VÄSTLÄNKEN.. 
FOTO: OLA CARLSSON



UR MASTHUGGSKAJENS KONST-
PROGRAM, DECEMBER 2019

14

”Värna den 
konstnärliga 
friheten i 
process, form 
och innehåll”



Ett konstprogram är en plan över när, var och hur 
konstprojekt kan komma in i byggprojekt. Det ger en 
konstnärlig strategisk och tematisk blick på plat-
ser och situationer för konstgestaltning i offentliga 
miljöer. Programmet redovisar också de specifika 
förutsättningar och möjligheter som finns.

Konstprogram Linbanan
För Trafikkontoret skrev Göteborg Konst i samarbete 
med Västra Götalands konstenhet fram ett konst-
program som beskrev de tematiska och praktiska 
förutsättningarna för hur konsten kunde ta plats i 
den då tilltänkta stadslinbanan. Utifrån konceptet 
”Framtidsutsikter” skulle en konstnär upphandlas 
att skapa ett immateriellt permanent konstverk som 
skulle omfatta linbanans hela sträckning och samtliga 
stationer. I november 2019 beslutade dock Göteborgs 
trafiknämnd och Västtrafik att projektet med stads-
linbanan skulle läggas ned.

Konstprogram 
Masthuggskajen 
Ett konstprogram har tagits fram för Masthuggska-
jens hela planområde. Konstprogrammet tar fasta på 
tre områden och tre teman. Det första temat foku-
serar på östra Masthuggskajens historia som fönster 
mot världen. Ett andra tema fokuserar på en historia 
som ligger närmre samtiden med de verksamheter 
och kulturyttringar som finns på platsen idag. Det 
tredje temat saknar formulering och utgör drömmen 
om vad som skulle kunna kallas konstens innersta 
väsen, och som skapar rum för tanken att färdas fritt 
oaktat en stadsplaneringsprocess som ställer krav 
och förväntningar. Upphandling av konstnärskap ska 
inledas i samverkan med Älvstranden Utveckling AB 
under våren 2021.

Exempel på 
konstprogram
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Verk som tillkommit 
genom enprocentregeln 

2013–2019

• Stadsbiblioteket, Kent Karlsson, Lorem ipsum

• Gång- och vägtunnel Banehagsgatan i Klippan, Michael Richter och Karen 
Froede, Amfibietunneln

• Gångtunnel vid Briljantgatans hållplats, Peter Ojstersek, More Eyes

• Studentboende, Selma Lagerlöfs torg, Ekta & Ollio, väggmålning

• Gångtunnel under Gråbovägen i Hjällbo, Anna Persson, Sluta aldrig att 
drömma

• Torshallen, klättervägg, Fredrik Norén, Mount Everest

• Göteborgs Hamn, ID-port, Runo Lagomarsino, Europa

• Bravida Arena, Per Petersson, TIFO

• Bravida Arena, Thomas Nordström & Annika Oskarsson, Alla möter alla

• Bostadshus, Egnahemsvägen, Åsa Greaker, Glaserad grönska

• Parkeringshuset Snipan, Första Långgatan, Martin Formgren, Albedo

• Redbergsparken, Alina Chaiderov, UT

• Gång och cykeltunnel under Västerleden i Tynnered, Patrik Bengtsson, Tids-
tunneln

• Jöns Rundbäcks plats, Klas Eriksson, We can be local, just for one day

• Lorensbergsparken, Sara Nilsson, Kultur & Natur

• Gångtunnel vid Fjällviolen i Rannebergen, Marie Dahlstrand

• Temporär gestaltning vid Hjällbo Torg, Juan-Pedro Fabra Guemberena, Bar-
nen från Hjällbo (Barnen från Moheda)

• Temporär gestaltning på Blå Stället, Maja Hannisdal, Ilmari Paananen och 
Wilhelm Blomberg, Tysta danser

• Utanför Scandinavium, Judith Hopf, A line

• Santos Idrottshall, Éva Mag, Jag + Du = Vi

• Återvinningscentral, Rannebergen, Ilja Karilampi, thinking thinking dot dot 
dot

• Gångtunnel vid Fjäderharvsgatan, Angered, Pia Männikö, Forest Sound
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• Fasad till Nya Lundenhallen, Örgryte, Mikeal Johansson, Game changer

• Blidvädersgatan, Ragnhild Alexandersson, Naga

• Sävenäsverket, Jessica Lloyd-Jones, Forest Fuel

• Askimsbadet i Askim, Jens Evaldsson, Askim Escape Pod

• Bildradiogatan, Helena Mutanen, Teckning

• Gång- och vägtunnel i Kviberg, Ola Åstrand, Blodet i oss

• Pehr Erikssons plats i Haga, Signe Johannessen och Erik Rören, Hagavågen

• Temporär konstgestaltning, Västlänken Haga, Pia Sandström, Göteborgs-
sviten: underjorden

• Kretslopp och Vattens lokaler i Alelyckan, Christine Ödlund, Inkommande 
kraft

• Skottårsgatan I Kortedala, Goran hassanpour och Fanny zu Knyphausen, 
Meaning well while doing harm

Pågående projekt 
genom enprocentregeln

• Konst under byggtiden av Västlänken (Haga, Centralen, Korsvägen)

• Trappa vid Radiotorget (Frölunda) 

• Fasad till parkeringsgarage Syster Estrids gata (Guldheden)

• Lindholmens Tekniska Gymnasium (Lindholmen)

• Parkeringshuset Väst Masthugget (Masthuggskajen)

• Gångstråk i Lindholmshamnen  (Lindholmen) 

• Allmän plats Selma Stad (Hisingen)

• Bostadsområde vid Adventsvägen (Kortedala)

• Vid parkeringshus, Friskväderstorget (Biskopsgården)

• Inköp av befintligt verk till Monsungatan (Västra Eriksberg)

• Kulturhuset Bergsjön (Bergsjön) 

• Stadsteaterns foajé (Centrum)
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Göteborg Konst.
Gör plats för konsten!

Konst förflyttar tankar och gränser. Konst 
får oss att förstå vår historia, samtid och 
framtid. Därför avsätter byggande bolag och 
förvaltningar inom Göteborgs Stad minst en 
procent av kostnaderna för konst i alla ny-, 
om- och tillbyggnadsprojekt. I nära samarbete 
med dessa aktörer och konstnären leder vi 
på Göteborg Konst processen fram till färdigt 
konstverk eller konstprojekt.

När konsten får ta plats skapar vi platser för 
möten, reflektion och diskussion. Platser som 
överraskar, stör och berör. 

Tillsammans tar vi konsten ut i staden.
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Bilaga 4 
Sektor Bibliotek 
Sammanställning av volym och nyckeltal 

Sektor bibliotek 2019        2018          2017        2016 

Antal besök 1 501 377 1 561 939 1 587 755 1 540 899 
Antal medieutlån 991 565 1 014 489 1 039 514 1 064 843 
Deltagare i pedagogiska aktiviteter, barn och unga 8993 7 552 8 187 6 463 
Antal pedagogiska aktiviteter 289    
Varav barn och unga 289 345 327 475 
Antal besök per öppen timma 345 345   

 

Analys och kommentar till volym- och nyckeltal 

Sedan den 1 april 2019 organiseras folkbiblioteken i Göteborg inom 
kulturförvaltningen. Tabellen ovan redovisar dock enbart stadsbibliotekets 
verksamhet eftersom mätvärdena bakåt i tiden speglar den tidigare verksamheten 
innan sammanslagningen. Från och med 2020 kommer statistik att redovisas för 
den samlade verksamheten. 
Sektor biblioteks uppdrag är att balansera de behov som användarna har och som 
är folkbibliotekens uppgifter enligt bibliotekslagen. Målet är att så många som 
möjligt ska känna sig välkomna och genom bibliotekens verksamheter, digitalt, i 
biblioteket eller uppsökande i samhället, kunna ta del av tjänster och erbjudanden.  
Totalt, hade alla folkbiblioteken i Göteborg, dvs inklusive de överförda 
biblioteken från stadsdelarna, under 2019 närmare 4,2 miljoner besök vilket är en 
marginell minskning jämfört med föregående år.  
Stadsbiblioteket, 300 m² och bokbussarna hade 1,5 miljoner besökare vilket är 
cirka 4 procent lägre än 2018. Stadsbiblioteket på Götaplatsen är stadens mest 
besökta kulturinstitution med mellan 3 000 - 5 000 besök per dag och totalt drygt 
1,2 miljoner besök 2019. Biblioteket 300 m² ingår tillsammans med Lundby 
bibliotek och Angereds bibliotek bland de i övrigt mest besökta biblioteken med 
mellan 230 000 och 250 000 besökare per år. 
Totalt hade alla de tjugofem biblioteken tillsammans 3,8 miljoner medieutlån 
vilket är en ökning med 2,2 procent jämfört med 2018. Omlån möjliggjorda 
genom bibliotekens digitala tjänster, biblioteksapp och webbplats, har ökat med 
16,7 procent medan e-bokslån som tidigare ökat, minskat med 10 procent vilket 
kan förklaras med ett uppehåll av tjänsten under leverantörsbyte. Efter uppehållet 
ökar antalet e-bokslån igen. 
De bibliotek som erbjuder meröppet ökar också sina utlån. Samtidigt minskade 
medieutlånen för stadsbiblioteket något, vilket går att utläsa i ovan tabell. 
Minskningen av både besök och utlån på stadsbiblioteket bedöms bero på 
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minskade öppettider under sommaren och minskat antal program. 
Förvaltningen har efter sammanslagningen av stadsdelsbiblioteken uppdaterat den 
publika plattformen som finns på samtliga bibliotek, genom att säkerställa att det 
finns väl fungerande datorer för informationssökning och utskriftshantering. 
Med syfte öka digital delaktighet initierades ett projekt för att höja 
biblioteksmedarbetarnas digitala kompetens. Projektet pågår under 2020 och är en 
del av det nationella och regionala projektet Digitalt först med användaren i 
fokus. Målet är att kunna erbjuda en jämlik digital service på biblioteken, med 
fokus på bibliotekens egna tjänster. 
Utbudet av digitala tjänster ökar. Strömmande tjänst för film har upphandlats och 
införts. I ett första läge erbjöds kvalitetsfilm för barn och ungdomar och under 
senhösten ökade erbjudandet med film för vuxna. Digitala språkkurser finns på ca 
100 olika språk. Allt ges tillgång till via bibliotekskortet. 

På grund av besparingar hade Stadsbiblioteket kortare öppettider under 
sommaren, samt färre program och aktiviteter för besökarna. Detta har påverkat 
antalet besök och utlån negativt. Biblioteksappen används av alltfler. Via appen 
kan böcker enkelt beställas, vilket gör att fler ärenden kan göras utan att besöka 
biblioteken. 
Antalet pedagogiska aktiviteter har minskat för barn och unga jämfört förra året 
vilket främst beror på minskad programbudget 2019. Dock har antalet deltagare i 
pedagogiska aktiviteter för barn och unga på stadsbiblioteket ökat med 19 procent 
vilket främst beror på att de nationella sommarlovsmedlen som beslutades sent, 
kompletterade programbudgeten. Sommarlovsmedlen möjliggjorde att anordna tio 
fullsatta aktiviteter i hörsalen. 
Övriga programaktiviteter som erbjudits har varit mycket välbesökta. 
Ungdomsverksamheten Dynamo attraherar ungdomar från hela staden och 
erbjuder arrangemang av olika slag så som läxhjälp, bokcirklar, workshops och 
TV-spelturneringar. Stadsbiblioteket erbjuder närmare 190 studieplatser och totalt 
finns det cirka 900 studieplatser på samtliga folkbibliotek. 
Antalet besök och utlån påverkas också av övriga programverksamheter och 
aktiviteter inom biblioteken. Biblioteken erbjuder sammantaget många 
arrangemang till exempel författar- och poesisamtal, skrivarkurser, språkträffar, 
läs- och bokcirklar på olika språk, datorhandledning, teknik-drop in, teater, 
filmvisningar och mycket mer. Biblioteket är en viktig mötesplats för stadens 
befolkning och en plats för att vara i ett socialt sammanhang, likväl som att många 
kommer för att enskilt läsa, studera eller arbeta. 
Arbetet för att främja barn- och ungas läsande har bedrivits i ett flertal projekt 
inom ramen för Staden där vi läser för våra barn, ett mobiliseringsområde inom 
Jämlik stad. För att nå bibliotekens mål behöver den läsfrämjande verksamheten 
ske i samverkan med andra aktörer runt om i staden som till exempel 
barnavårdscentraler, familjecentraler, öppna förskolor med flera. Det kan vara 
pedagogiska samtal kring språkutveckling och läsning, bokprat, bokdepositioner 
och gemensamma aktiviteter.  
Genom projektet Stärkta bibliotek – staden där vi läser! som finanserias av 
Kulturrådet stärks relationerna mellan professionella vuxna som möter barn och 
unga. Projektet handlar om att stärka det läsfrämjande arbetet i staden samt att 
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skapa hållbara strategier för arbetet. En del under första året var att i samarbete 
med park- och naturförvaltningen skapa ett Barnens växthus i 
Trädgårdsföreningen. Syftet med Barnens växthus var att sprida läsglädje och 
väcka läslust hos barn samt stärka vårdnadshavare och andra vuxna i sin roll som 
högläsare och läsfrämjare. Utgångspunkten var förskoleklassboken Gropen som 
under våren delades ut till cirka 6 500 barn. Ett annat syfte med Barnens Växthus 
var att nå ut till barn i särskilt prioriterade områden varför delar av insatserna 
riktades direkt till ett antal utvalda skolor.  
I Bokstart gör bibliotekspersonal hembesök hos familjer i de särskilt prioriterade 
områdena med nyfödda barn och ger dem bokgåvor samt vägledning kring 
föräldrarnas roll i barnens tidiga språkutveckling. Utöver detta anordnas 
aktiviteter för barn och unga. Aktiviteterna gör biblioteken angelägna för familjer, 
barn och unga och stimulerar till upptäckt av litteratur, film, musik, dataspel och 
kunskaper inom olika områden. Kulturförvaltningen samarbetar också med social 
resursförvaltning med guidning för socioekonomiskt utsatta grupper, läsecirklar 
för hemlösa kvinnor, språkcaféer för nyanlända, EU-direktkontor och information 
till företagare på olika språk. 
Bokbussarna spelar en viktig roll i det läsfrämjande arbetet. De besöker områden i 
och strax utanför Göteborg där de boende har långt till ett fysiskt bibliotek. 
Bussarna besöker också förskolor i de särskilt prioriterade områdena. De två nya, 
el-drivna, bokbussarna levereras till sommaren vilket kommer att ha en positiv 
inverkan på verksamheten.  
En kartläggning över bibliotekens lokalområden och befolkning är sammanställd. 
Den beskriver förutom den lokala kontexten bibliotekens öppettider, besök och 
utlån samt verksamhet i stort kopplat till användarna. Resultatet av kartläggningen 
kommer att kopplas till den bibliotekslokaliseringsanalys som pågår inom sektorn. 
Flera av biblioteken i stadsdelarna var stängda under sommaren på grund av flytt 
eller ombyggnationer. Backa bibliotek flyttade till nya lokaler och var stängt 
under sommaren, biblioteket i Frölunda kulturhus och Högsbo bibliotek var 
stängda för renovering. Som komplement i Frölunda fanns under stängningen en 
av bokbussarna dagtid vid Frölunda Torg och biblioteksverksamheten flyttade ut 
till Positivparken.  Besökstappet blir ändå relativt förra sommaren stort. Några 
bibliotek har också varit sommarstängda under en kortare period. 
Mer-öppet infördes på några stadsdelsbibliotek under 2018, på Askims och 
Kyrkbyns bibliotek samt i projektet biblioteksverksamhet i Nya Hovås. Mer-öppet 
är en teknisk lösning som gör att biblioteksanvändare kan gå in och använda 
bibliotekets tjänster med sitt bibliotekskort även då personal inte är närvarande 
under särskilda tider, vilket väsentligt ökar tillgänglighet och användning. 
Besöken på t ex Kyrkbyns bibliotek ökade under 2019 med 22,5 procent och 
utlånen med 28,6 procent jämfört med 2018. Biblioteket var med hjälp av 
tekniken tillgängligt med självservice 365 dagar för besökarna.  

Axplock av aktiviteter som genomförs på biblioteken i staden 
För att utföra uppdraget att främja en demokratisk samhällsutveckling arbetar 
biblioteken med flera metoder. Det som påverkar besök och utlån är aktiviteterna 
som erbjuds antingen på biblioteken eller i det uppsökande arbetet. Några 
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exempel på aktiviteter som erbjuds i stadsdelarna. Bygglekplatsbiblioteket i Norra 
Biskopsgården. Läxhjälp med RKUF och Mattecentrum, utåtriktat och 
relationsskapande arbete som vänder sig till familjer där föräldrar förbättrar 
språkkunskaper för att kunna hjälpa sina barn med skoluppgifter. Nära samarbete 
med Öppna förskolan. Biskopsgårdens bibliotek har en tydlig språkprofil och 
arbetar med lokal förankring och språklig bredd.  

Världslitteraturhuset i Gamlestaden har varit öppet sitt första helår och arbetar 
vidare med målsättningen att bli en ny mötesplats för språk och litteratur på andra 
språk än svenska. Tillgängligheten till lokalerna och närområdet ökar allteftersom 
områdets byggen färdigställs.  

VIL-projektet, Vuxna i lärande, är ett samarbete med förvaltningen för 
Arbetsmarknad och vuxenutbildning. Biblioteken handleder grupper av vuxna i 
lärande och visar bibliotekens tjänster. Flera bibliotek har studiecirklar på lättläst 
svenska, samarbetar med lokala utbildningsanordnare och tar emot studiebesök.  

Lokaler och publika ytor på Kortedala bibliotek har rustats upp och de publika 
ytorna strukturerats om utifrån bibliotekens prioriterade målgrupper, vilket 
påverkat besökssiffrorna positivt.  

Biblioteken i Majorna och Linnéstaden har samarbetat med Hälsolots och erbjudit 
drop-in rådgivning om hälsa med fysioterapeut, dietist, fixare och tandhygienist. 
Uppskattade möten och samtal uppstår och förebyggande hälsorådgivning vävs 
naturligt in i vardagen. Information till seniorer med olika lokala verksamheter 
samt Göteborgs nya Äldreombudsman anordnades på Majornas bibliotek, vilket 
leder till vägar in till olika sociala aktiviteter och kunskap om stödfunktioner. 

Stadsbiblioteket anordnar förutom många andra kulturprogram och program 
kopplade till EU-direkt-kontoret, en serie program med koppling till 
Företagarinfo, som riktar sig till den som funderar på att starta eget, nyss startat 
eller redan driver företag. Exempel på aktiviteter är när Skatteverket som vänder 
sig till nya företagare inom kulturbranschen, Coompanion, NyföretagarCentrum, 
Drivhuset och föreläsningar om hur man använder Facebook i sitt företagande, 
vad man skall tänka på när man skapar en webbsida för sitt företag och hur man 
använder affärsdatabaserna UC Selekt och Kompass. Handledning/enskilda 
databasvisningar av affärsdatabaserna i biblioteket. Läsecirklar pågår, t ex 
talbokscirklar där den yngsta deltagaren är 57 och den äldsta fyller 100 i februari.  
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Bilaga 5 

Sektor Museer 

Sammanställning av volym- och nyckeltal 

Sektor museer 2019 *** 2018** 2017* 2016 

Antal 

anläggningsbesök 
537 130 531 017 672 617 744 053 

varav 

verksamhetsbesök 
436 935 445 353 584 351 607 355 

varav 

verksamhetsbesök, 

barn och unga 

110 631 145 842 185 895 185 904 

Deltagare i 

pedagogiska 

aktiviteter, barn och 

unga 

33 643 60 009 51 700 59 787 

Antal pedagogiska 

aktiviteter 
3 290 2 991 3 296 3 851 

varav barn och 

unga 
1 663 1836 1712 2221 

*2017 stängde Röhsska museet 1 mars ** 2018 var Röhsska museet stängt hela året och Sjöfartsmuseet Akvariet stängde i 

mitten av september *** 2019 var Sjöfartsmuseet Akvariet stängt hela året och Röhsska museet öppnade 23 februari 

Analys och kommentar till volym- och nyckeltal 

Sektor museer gör ett stabilt år vad gäller den publika verksamheten där alla 

öppna museer går enligt prognos eller marginellt över prognos vad gäller besök. 

År 2019 var Göteborgs konstmuseum och Göteborgs stadsmuseum öppna 12 

månader, Röhsska museet nyöppnade efter att ha varit stängt nästan 2 år och 

Sjöfartsmuseet Akvariet var helt stängt för besökare under året men erbjöd ändå 

en rad publika aktiviteter på andra platser.  

Totalt når sektor museer 537 130 besökare vilka är marginellt fler än föregående 

år.  

En större avvikelse från föregående år är att museerna når en lägre andel barn och 

unga. Detta hör främst samman med att Sjöfartsmuseet Akvariet är stängt. Museet 

är det mest populära familjemuseet i staden och en sänkning av total andel barn 

och unga är därför väntad.  

En annan orsak som kan bidra är att sektor museer valt att aktivt arbeta 

uppsökande gentemot områden där besöksantalet är lågt. Det arbetet är 

resurskrävande vilket påverkar kvantiteten men ger kvalitet.  

Avslutningsvis så har också museerna valt att i större utsträckning erbjuda 

programverksamhet även för vuxengrupper, vilket är ett strategiskt val utifrån att 

vi också vill nå den äldre målgruppen. Antalet pedagogiska aktiviteter är därför 



 

 

Göteborgs Stad Kulturförvaltningen, Bilaga 5 2 (10) 

  

   

fortsatt mycket högt och har till och med ökat i jämförelse med föregående år men 

inte lika många riktar sig enkom mot barn och unga. 

 

Göteborgs stadsmuseum 2019 

Göteborgs stadsmuseum 2019 2018 2017 2016 

Antal anläggningsbesök 208 935 200 718 247 097 208 384 

varav verksamhetsbesök, totalt 181 900 174 372 219 392 178 720 

varav verksamhetsbesök, barn och unga 60 032 66 344 69 438 59 979 

Deltagare i pedagogiska aktiviteter, barn och unga 10 694 14 000 10 145 11 750 

Antal pedagogiska aktiviteter 877 697 482 633 

varav pedagogiska aktiviteter, barn och unga 468 597 356 479 

Antal aktiviteter vid uppsökande verksamhet 7 25 35 40 

Öppethållande, antal timmar per vecka 45   45 45 45 

Göteborgs stadsmuseums satsning på utställningen Göteborgs garderob har gett 

museet starka besökssiffror. Försommarens kampanjer för utställningarna 

Göteborgs garderob och Göteborgs födelse bedöms ha påverkat det goda 

resultatet positivt. Stadsvandringarna i samarbete med Trafikverket har varit en 

succé med över 100 fullbokade vandringar och totalt 1 700 deltagare. Årets 

sommarlovssatsning skedde på stadsmuseets innergård i samarbete mellan 

Göteborgs stadsmuseum och Sjöfartsmuseet Akvariet. I samband med detta 

genomfördes uppsökandearbete gentemot fritids i de särskilt prioriterade 

områdena. Tillsammans med stadsutvecklingsenheten har pedagogik vid 

arkeologiska fältgrävningar kunnat genomföras både som museilektioner och 

allmänna visningar. Populär har också VR-stationen i museets foajé varit, som 

erbjuder besökarna att vandra runt i 1600-talets Göteborg. Den 23 oktober 

öppnade utställningen Vi och Dom som särskilt inriktar sig till ungdomar i år 9 

och gymnasiet. Ett samarbete med Polismuseet i Stockholm. 

Göteborgs konstmuseum 2019 

Göteborgs konstmuseum 2019 2018 2017 2016 

Antal anläggningsbesök 213 806 218 378 248 879 202 880 

varav verksamhetsbesök, totalt 175 324 177 780 213 253 167 013 

varav verksamhetsbesök, barn och unga 33 593 36 240 44 216 33 956 

Deltagare i pedagogiska aktiviteter, barn och unga 14 098 31 360 19 305 17 069 

Antal pedagogiska aktiviteter 1 263 1 106 1 364 1 054 

varav pedagogiska aktiviteter, barn och unga 569 597 743 664 

Antal aktiviteter vid uppsökande verksamhet 10 6 14 0 

Öppethållande, antal timmar per vecka 41 41 41 41 

Göteborgs konstmuseum gör ett bra år med något bättre siffror än prognostiserat. 

Efter två år med ”nya” entréavgifter har en bra modell för prognostisering skapats 

och följer beräknade intäkter väl. Museet har haft en jämn spridning av besökare 

under året. Tillfälliga utställningar som Tori Wrånes Your Next Vacation is 

Calling och Från guldålder till Hammershøi” har lockat besökare tillsammans 

med de projekt som tagit avstamp i den egna samlingen: Närstudie av 
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Akrobatfamilj – Perspektiv på Picasso och Världen omkring dig. Den 

pedagogiska verksamheten har genomförts i samma omfattning som föregående 

år. Betydande händelser har varit turnerade sommarlovsverksamhet i Göteborgs 

särskilt prioriterade områden samt uppsökande lektionsverksamhet för låg- och 

mellanstadiet, främst i Tynnered. Teckenspråkstolkning planeras numera 

regelmässigt in till vernissager samt utvalda visningar och program. Tillsättningen 

av en programsamordnartjänst har stärkt samarbetena med Högskolan för Scen 

och Musik, Konsthögskolan Valand, Göteborgs Stadsbibliotek och Göteborgs 

Symfoniker, samt med vänföreningen. De särskilda satsningar som det roterande 

värdskapet med introduktioner på både svenska och engelska i olika utställningar 

höjer antalet aktiviteter och deltagare. Dock har museet sett ett tapp av bokade 

visningar för elever inom högskola och konstskola (-70%) till följd av sektorns 

borttagande av rabatterad entré för dessa grupper, samt den beslutade tariffen för 

visning som ökade 2019. 

Röhsska museet 2019 

Röhsska museet 2019*** 2018** 2017* 2016 

Antal anläggningsbesök 104 366 8 275 13 953 113 373 

varav verksamhetsbesök, totalt 69 688 8 275 12 361 105 446 

varav verksamhetsbesök, barn och unga 13 298 784 2 363 11 770 

Deltagare i pedagogiska aktiviteter, barn och unga 7 231 436 1 700 8 740 

Antal pedagogiska aktiviteter 736 124 185 753 

varav pedagogiska aktiviteter, barn och unga 414 38 89 443 

Antal aktiviteter vid uppsökande verksamhet 17 13 3 20 

Öppethållande, antal timmar per vecka 41 0 32,5 35 
*2017 stängde Röhsska museet 1 mars **Siffran anger antalet besökare museet har mött utanför huset 2018 t ex på 

stadsbiblioteket där en utställning visades i början av året ***2019 öppnade Röhsska museet 23 februari 

Röhsska museet nyöppnad 23 februari och har på 10 månader haft fler besökare 

än vad som var prognostiserats. Vid jämförelse med 2016, som var det senaste 

året när museet höll helt öppet, så är antalet anläggningsbesök högre utifrån att 

siffran 2019 endast gäller 10 månaders öppettid. Däremot är antalet 

verksamhetsbesök lägre. Museet ska närmre undersöka hur besök registreras för 

att säkerställa att det blir rätt. Med utställningarna Unmaking Democratic Design, 

Ocean Plastics och den nya permanenta utställningen Inspiration Ostasien, har 

museet sett en ökning av barn och unga. Den pedagogiska verksamheten 

inriktning har kretsat kring nyöppningen. Nya grepp med pedagogiska inslag i 

utställningsrummen – en snickarbod i Unmaking Democratic Design och en 

vävstol The Weaving Workshop Revisited – har prövats framgångsrikt. Vid 

årsskiftet lanseras Skattkistan, en aktivitet för barn och medföljare i museet som är 

översatt till engelska och arabiska. Programverksamheten har stärkts genom ett 

strategiskt arbete kring det nationella Mötesplatsuppdraget inom vilket totalt 10 

aktiveter genomförts i samverkan med externa, lokala, regionala och nationella 

samarbetspartners. Den uppsökande verksamheten har syftat till att utveckla 

långsiktiga relationer med skolor i Biskopsgården och sammanlagt har 17 

uppsökande tillfällen genomförts. 
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Sjöfartsmuseet Akvariet 2019 

Sjöfartsmuseet Akvariet 2019** 2018* 2017 2016 

Antal anläggningsbesök 10 023 103 646 162 688 219 416 

varav verksamhetsbesök, totalt 10 023 84 926 139 345 156 176 

varav verksamhetsbesök, barn och unga 3 708 42 474 69 878 80 199 

Deltagare i pedagogiska aktiviteter, barn och unga 1 620 14 213 20 550 22 228 

Antal pedagogiska aktiviteter 414 1 064 1 265 1 411 

varav pedagogiska aktiviteter, barn och unga 212 622 524 635 

Antal aktiviteter vid uppsökande verksamhet 53 100 51 74 

Öppethållande, antal timmar per vecka 0 45 45 45 
* Sjöfartsmuseet Akvariet stängde mitten av september 2018 **Sjöfartsmuseet Akvariet är stängt 2019 siffrorna hänvisar 

till publika aktiviteter utanför huset 

Sjöfartsmuseet Akvariet har varit helt stängt hela 2019 men en publik 

verksamheten har bedrivits på andra platser. Museet har samarbetat med 

Göteborgs stadsmuseum under och haft sommarlovsaktiviteter för barn på 

stadsmuseets gård. På Göteborgs stadsbibliotek genomförde även Sjöfartsmuseet 

Akvariet programaktiviteter i samband med att utställningen Min flykt visades på 

biblioteket. Andra samarbeten har varit uppmärksammandet av Tornedalingarnas 

med Göteborgs konstmuseum, visningar på båt i samarbete med Göteborgs hamn, 

programverksamhet på stadsdelsbibliotek i tre olika områden och uppsökande 

museilektioner tillsammans med skolbio. Utställningen Haenyo –havets kvinnor 

har också visats på Östasiatiska museet i Stockholm till 1 mars 2020 och som är 

ett samarbete mellan Sjöfartsmuseet Göteborg, Sydkoreanska ambassaden och 

Statens museer för världskultur. 

Entrébiljetter museer 2019 
 2019 2018 

Biljetter 
sålda 

årsbilj.  
återbesök  

Totalt 

besök 

med 

årsbilj. 

sålda 

dagbilj.  

sålda bilj. 

tillfälligt 

förhöjd 

entré  

sålda 

årsbilj.  
återbesök  

Totalt 

besök 

med 

årsbilj. 

sålda 

dagbilj. 

sålda bilj. 

tillfälligt 

förhöjd 

entré  

fria 

seniorbilj. 

Göteborgs 

konstmuseum 
12 790 11 836 24 626 29 998 14 425 10 219 10 182 20 401 23 681 22 800 2 466 

Göteborgs 

stadsmuseum 
19 167 15 233 34 400 29 124 0 16 072 13 020 29 092 22 814 0 3 121 

Röhsska 
museet 

16 193 11 249 27 442 19 794 0 0 0 0 0 0 0 

Sjöfartsmuseet 

Akvariet 
0 0 0 0 0 12 110 7 862 19 972 10 059 0 1 932 

Totalt 48 150 38 318 86 468 78 916 14 425 38 401 31 064 69 465 56 581 22 800 7 519 

Försäljningen av årsbiljetter ökade med 25 procent och antalet dagbiljetter med 39 

procent. Samtidigt minskade försäljningen av entrébiljetter till utställningar med 

förhöjd entré med 58 procent. Det är viktigt att läsa siffrorna utifrån kontexten av 

vilket utbud som erbjudits. Budget för de tillfälliga utställningar med förhöjd entré 

som visats – Młoda Polska och Från guldålder till Hammershøj, båda på 

Göteborgs konstmuseum – har följts.  

År 2018 var budgeten för intäkterna för utställningar med förhöjd entré 

prognosticerat högre och även då följdes prognos. Viss procent av höjningen av 
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sålda dagbiljetter kan alltså spåras dit. Denna relation kan dock inte förklara hela 

den stora ökningen av försäljning av biljetter på museerna. En annan anledning 

bedöms vara att seniorer inte längre erbjuds fri entré vilket förvaltningen 

omfördelade resurser för inom ram. En annan faktor var att Röhsskas nyöppning 

var svårprognosticerad i budget och årsbokslut visar att en omfattande del av de 

entréintäkter som skapats utöver budget på sektor museer har genererats där. Men 

även Göteborgs konstmuseum och Göteborgs stadsmuseum gör starka resultat. 

Besöksstatistiken pekar på att ungefär lika många besökare, dock färre barn och 

unga. Sjöfartsmuseet Akvariets stängning påverkar andel barn och unga som 

kommer till verksamheten kraftigt. Då vuxna är betalande besökare vilket också 

bidrar till sektorns goda resultat avseende entréintäkter. Sektorns bedömning är att 

utbudet har lockat, kommunikationsinsatserna har fungerat väl och nått brett samt 

det faktum att sektor museer har skärpt sin strategi för när fri entré erbjuds har 

också påverkat resultatet positivt.  

2018 var första året med höjda entréavgifter och en analys av besökarnas 

priskänslighet redovisades till kulturnämnden under 2019. Sektor museer fastslog 

att nya priser inte har påverkat drivkraften att gå på museerna men att det är 

viktigt att fortsätta med besöksundersökningar som ett led i att planera ett 

attraktivt och kvalitativt utbud. Arbetet med publikundersökningar fortsätter och 

ett utvecklingsarbete kring affärsmodellen inklusive biljettstrategin kommer att 

fortlöpa. 

Museilektioner 2019 

Att erbjuda museilektioner är en del av grunduppdraget för Göteborgs 

konstmuseum, Göteborgs stadsmuseum, Röhsska museet, Sjöfartsmuseet Akvariet 

och Göteborgs konsthall. Erbjudandet är kostnadsfritt för Göteborgs stads skolor. 

Fram till år 2019 fick externa samarbetsparter som ville delta i arbetet en mindre, 

ej kostnadstäckande, ersättning för att erbjuda kostnadsfria museilektioner. Från 

2019 togs detta bort men möjligheten att nyttja bokningssystemet 

www.museilektioner.se kvarstod.  

 Stadens museer och 

konsthall 2019 

Antal avbokade lektioner 

2019* 

Stadens museer och 

konsthall 2018 

Stadens museer och konsthall 1 760 283 1 855 

Externa samarbetsparter 1 219 278 2 226 

Totalt  2 979 577 4 081 

Statistiken som redovisas ovan hämtas från www.museilektioner.se och då 

kulturförvaltningen inte har något avtal med de externa samarbetsparterna att de 

måste registrera allt i systemet så är statistiken vad gäller externa samarbetsparter 

ej säkerställd. För 2019 uppvisar statistiken en minskning av bokade och 

genomförda museilektioner med 27 procent. Minskningen för kulturnämndens 

institutioner är emellertid endast 5 procent.  
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Stadens museer och konsthall per 

stadsdel 

Göteborgs 

konsthall 

Göteborgs 

konstmuseu

m 

Göteborgs 

stadsmuseu

m 

Röhsska 

museet 

Sjöfartsmuse

et akvariet 

 
201

9 

2018

* 

201

9 

201

8 

201

9 

201

8 

201

9 

201

8 
2019 2018 

SDF Angered 
96 60 24 4 34 27 11 

0 
36 32 

SDF Askim-Frölunda-Högsbo 
15 16 37 35 34 39 28 

0 
9 45 

SDF Centrum 
39 49 106 59 87 61 68 

0 
12 38 

SDF Lundby 
12 9 34 11 27 33 22 

0 
18 20 

SDF Majorna-Linné 
26 25 50 57 44 70 41 

0 
55 91 

SDF Norra Hisingen 
0 11 17 28 20 30 17 

0 
0 32 

SDF Västra Göteborg 
19 36 53 30 40 37 30 

0 
20 66 

SDF Västra Hisingen 
3 5 20 22 29 24 18 

0 
9 19 

SDF Örgryte-Härlanda 
9 24 20 21 33 43 24 

0 
8 34 

SDF Östra Göteborg 
17 22 26 19 29 36 18 

0 
3 21 

Summa stadsdelar 
236 257 387 286 377 400 277 

0 
170 398 

Gymnasieskolan Göteborg 
103 110 45 109 43 53 38 

0 
33 119 

Annan kommun* 
3 - 24 

- 
19 - 5 

- 
0 - 

Summa totalt 
342 367 456 

395 
439 453 320 

0 
203 517 

Antal avbokade lektioner* 
48 

- 
93 

- 
59 

- 
55 

- 
28 - 

*Från 2019 redovisas andelen besök som varit bokad men avbokats av någon anledning men också hur många lektioner som erbjuds till 

utomkommunala verksamheter.  

Minskningen kan bero på att museerna tydligt riktat resurser mot de särskilt 

prioriterade områdena snarare än till skolor som årligen besöker verksamheterna. 

Utmaningar finns även med bokningssystemet som är föråldrat och behöver bytas 

ut. Därtill har andelen avbokade lektioner ökat vilket är en trend som behöver 

analyseras under 2020. En åtgärd bör vara att stärka samarbetet med förskole- och 

grundskoleförvaltningen i frågor som rör erbjudandet av fria museilektioner. 

Museilektioner når alla stadsdelar men det finns fortsatt en viss överrepresentation 

av centrala skolor. Arbetet mot SDF Angered har genererat ett positivt genomslag 

samtidigt som det kvarstår arbete att möjliggöra för fler lektioner för skolorna på 

Hisingen. 

Tillgängliggörande av museernas samlingar 

Sektor museer har i sitt grunduppdrag att arbeta med aktiv samlingsförvaltning, i 

enlighet med museilagen, för att tillgängliggöra museernas samlingar. 

Digitalisering av samlingarna är centralt för ökad tillgänglighet, både för 

effektivare arbete internt och för ökat engagemang externt bland besökare, 

forskare och andra samarbetsparter.  
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Några väsentliga händelser i det aktiva samlingsförvaltningsarbetet under 2019 

var att Göteborgs konstmuseums genomförde närmare 200 konserveringsåtgärder, 

varav några större konserveringsprojekt. Göteborgs stadsmuseum har registrerat 

cirka 1 100 minnesföremål från Backabranden, arbetat med de 100 intervjuer med 

göteborgare som samlats in inom ramen för jubileumsprojektet, samt genomfört 

en omfattande inventering av oregistrerat material i stadsmuseets 

industrihistoriska samlingar. Inför utställningen Göteborgs garderob har över 700 

poster ändrats eller nyregistrerats och dryga 1 500 nya föremålsbilder har förts in i 

databasen. Sjöfartsmuseet Akvariet har tömts inför ombyggnad vilket har medfört 

uppordning av samlingar, nyregistreringar i databasen samt identifiering av 

möjliga deaccessionsärenden. Röhsska museet har inventerat och flyttat dryga 2 

000 föremål till nytt förvaringssystem. Dessutom digitaliserat en större donation 

av modeskisser, samt påbörjat ett arbete med att digitalisera och ompaketera 

museets utställningsarkiv. 

Digitalisering 

Antal digitalt internt 

tillgängliga poster totalt* 

Antal nya och justerade digitalt 

internt tillgängliga poster totalt* 

2019 2019 

Göteborgs 

konstmuseum 
39 063 18 812 

Göteborgs 

stadsmuseum** 
390 776 61 941 

Röhsska museet 18 438 6 569 

Sjöfartsmuseet 

Akvariet*** 
87 111 31 639 

Totalt 535 338 118 961 

* En digital post kan vara objekt, delobjekt, underobjekt, ljud, film, namn inklusive personposter formgivare, konstnärer, utställning samt 

digitalt dokument  

Sektor museer har tre databaser: Carlotta som Göteborgs stadsmuseum använder, 

Museum Plus som Göteborgs konstmuseum, Röhsska museet och Sjöfartsmuseet 

Akvariet använder, samt Visual Arkiv som är en databas för arkivmaterial som 

Göteborgs stadsmuseum och Sjöfartsmuseet Akvariet använder. Samtliga 

databaser har en del som är externt tillgänglig för publik och en intern som inte är 

det. År 2019 är en nollmätning avseende vad som totalt finns tillgängligt internt 

och hur många av dessa poster som är nya eller justerade. Databaserna är en 

avgörande del i det interna aktiva samlingsförvaltningsarbetet där allt som rör ett 

objekt i samlingen dokumenteras. 

Sök i samlingen är den externa delen och tillgängliggör delar av det digitaliserade 

samlingarna via museernas hemsidor. Information som är endast för internt bruk 

eller poster med för lite information visas då inte. 
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Sök i samlingen – 

tillgänglig via nätet 

Antal besök Sök i 

samlingen* 

Antal digitalt publicerade 

poster totalt i sök i 

samlingen** 

Antal nya och redigerade 

publicerade poster totalt i 

sök i samlingen*** 

2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 

Göteborgs 

konstmuseum  
45 205 

36 

911 
36 894 6 847 3 719 3 507 1 681 219 500 

Göteborgs 

stadsmuseum 
47 841 

27 

991 
31 975 

389 

596 

301 

040 
293 693 61 371 7 347 15 215 

Röhsska museet 11 232 2 159 2 081 6 323 6 104 5 762 279 342 0 

Sjöfartsmuseet 

Akvariet**** 
2 447 - - 18 253 8 767 8 738 7 834 29 - 

Totalt 
106 

725 

67 

061 
70 950 

421 

019 

319 

630 
311 700 71 165 7 937 20 215 

*Från 2019 redovisas totala andelen besök till funktionen sök i samlingen, ej unika besökare som tidigare år. **En digital post kan vara 

objekt, delobjekt, underobjekt, ljud, film, namn inklusive personposter formgivare, konstnärer, utställning samt digitalt dokument. *** Från 

2019 ändrades sättet att räkna så att definitionen breddas då alla nya och redigerade poster bidrar till att öka tillgänglighet och 

kunskapsuppbyggnad. *****Under år 2018 låg Sjöfartsmuseet Akvariets databas nere större delen av 2018 pga. migrering. Sjöfartsmuseet 

saknar statistikräknare för sina databaser så siffran för antal besök i sök i samlingen hämtas från hemsidestatistik.  

Under tidigare år har i sök i samlingen endast statistik för publicerade verk 

redovisats för Göteborgs konstmuseum och Röhsska museet men från och med 

2019 redovisas även antalet publicerade personposter (konstnärer, formgivare) 

vilket till största del förklarar ökningen från föregående år. En betydande del av 

Göteborgs stadsmuseums ökning av nya poster avser dryga 47 000 namn som 

tillkommit när bibliotekskatalogen överförts från ett separat system in i Carlotta. 

Dryga 7 000 av de totalt redovisade digitalt publicerade posterna för 

Sjöfartsmuseet Akvariet avser arkivposter.  

Museilagen förordar att museerna ska möjliggöra utlån av samlingar för att för 

fler ska kunna ta del av dem. Utlån är strategiskt viktigt för att säkerställa 

nationella och internationella samarbeten som dels kan leda till gemensam 

kunskapsuppbyggnad, dels till publikt attraktiva utställningsprojekt genom inlån 

av verk. 

Utlån 
Antal utlånade föremål* 

Antal låntagande 

institutioner nationellt 

Antal låntagande 

institutioner 

internationellt 

2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 

Göteborgs 

konstmuseum** 
628 81 44 64 11 9 14 10 10 

Göteborgs stadsmuseum 79 79 82 3 3 5 0 0 0 

Röhsska museet** 59 5 36 10 3 3 3 2 1 

Sjöfartsmuseet Akvariet 377 404 368 59 92 61 1 0 1 

Totalt 1 143 569 530 136 109 78 18 12 12 

* Inkluderar långtidsutlån **Göteborgs konstmuseum och Röhsska museet har endast från 2019 inkluderat långtidsutlån i statistiken 

I tidigare års rapportering har vare sig Göteborgs konstmuseum eller Röhsska 

museet redovisat långtidsutlån vilket är den främsta förklaringen till ökningen av 

antalet utlån från föregående års statistik. Röhsska museets genomförde utlån 

mycket restriktivt under stängning men i samband med nyöppningen så har 

utlånen ökat igen. På Göteborgs konstmuseum har de nationella utlånen över åren 

minskat och de låntagande institutionerna utgörs av en mindre grupp som istället 
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lånar regelbundet. Färre institutioner når krav gällande säkerhet och klimat, samt 

har en ekonomi som klarar av att hantera kostnaderna i samband med inlån.  
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Digitala kanaler och press 

Museernas digitala kanaler är viktiga plattformar för såväl kommunikation av 

museernas utbud och kunskap, som för interaktion med publiken. 

 

Digitala kanaler 

Webb 

(unika besökare) 

Facebook 

(antal följare) 

Instagram 

(antal följare) 

2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 

Göteborgs 

konstmuseum 

146 

863 
124 954 -** 

11 

013 
9 646 8 650 9 800 7 295 4 700 

Röhsska museet 
105 

989 
44 835* 58 946 7 927 6 733 6 397 12 503 8 833 7 877 

Göteborgs 

stadsmuseum 

122 

505 
99 608 153 611 

12 

978 

11 

624 

10 

516 
5 605 4 376 3 684 

Sjöfartsmuseet 

Akvariet 
52 733 70 668 57 210*** 3 040 2 820 2 337 1 421 1 263 1058 

Totalt 
428 

090 
340 065 269 767 

34 

958 

30 

823 

27 

900 
29 329 21 767 17 319 

*21 723 besök till ny webb som publicerades juni 2018 **uppgift saknas då år 2017 mättes antal sidvisningar inte användare. ***18/4–

31/12. Ny hemsida lanserades för museet januari 2017, Google Analytics på först 18 april.  

 

Sektor museers samtliga digitala kanaler ökar stadigt. Unika besök på hemsidorna 

har ökat med 26 procent, följare på Facebook och Instagram med 14 procent 

respektive 35 procent. Större aktiviteter, främst utställningar genererar alltid högre 

aktivitet i sociala medier. Röhsska museet nya hemsida har haft den kraftigaste 

ökningen vilket var väntat då museet nyöppnade. Sjöfartsmuseet Akvariets å 

andra sidan ser en minskning vilket beror omvänt på att museet är stängt. 

Utvecklingsarbete pågår där de digitala kanalerna genomlysts och en digital 

strategi tas fram. 

Göteborg stadsmuseum, Göteborgs konstmuseum, Röhsska museet och 

Sjöfartsmuseet Akvariet har generellt stort genomslag i press där 

uppmärksamheten är både positiv och negativ. 

Under 2019 i stor utsträckning varit just positiv med en rad fina artiklar och 

recensioner av bland annat Röhsska museets nyöppnande samt utställningarna 

Göteborgs Garderob på Göteborgs stadsmuseum och Världen omkring dig på 

Göteborgs konstmuseum där ett mycket uppmärksammat verk av Jörgen 

Svenssons Pizzeria återinstallerades på museets fasad. Tydligt är att när TT väljer 

att skriva får informationen mycket stor spridning i landet. För att kunna arbeta än 

mer strategiskt med press ska en presstrategi arbetas fram.  

Press 
Artiklar/inslag  Lästillfällen (i miljoner) 

2019 2018 2017 2019 2018 2017 

Göteborgs konstmuseum 617 766 611 62,9 77,2 66,4 

Röhsska museet 663 491 812 71,3 50,5 82,3 

Göteborgs stadsmuseum 380 360 712 34,3 42,3 89,7 

Sjöfartsmuseet Akvariet 177 133 206 17,7 22,6 30,3 

Totalt 1 837 1 750 2 341 186,2 192,6 268,7 



 

 

Kulturförvaltningen 

 
  

Göteborgs Stad Kulturförvaltningen, Bilaga 6 1 (9) 

  

   

Bilaga 6 

Sektor fri konst och kultur 

Sammanställning av volym- och nyckeltal 

Sektor Fri konst och kultur 2019 2018 2017 2016 

Antal anläggningsbesök 1) 198 126 196 794 218 296 243 763 

varav verksamhetsbesök 198 126 196 794 218 296 243 763 

varav verksamhetsbesök, barn och unga 2) 7 624 8 818 11 315 11 626 

Deltagare i pedagogiska aktiviteter, barn och unga 11 356 11 657 12 437 - 

Antal pedagogiska aktiviteter 615 709 519 - 

varav barn och unga 615 709 519 - 

Antal besök per öppen timma 3) 37 24             28  

     

1) I utfallet ingår Stora Teatern, Göteborgs Konsthall och Frilagret  

2) Endast Stora Teaterns besökande barn och unga ingår i utfallet då Frilagret och Göteborgs 

Konsthall har fri entré och inte har ett system för att räkna barn och unga. 

3) Utfallet avser Göteborgs Konsthall 

Analys och kommentar till volym- och nyckeltal 

Sektor Fri konst och kultur har totalt haft 198 126 anläggningsbesök på Göteborgs 

Konsthall, Stora Teatern och Frilagret 2019, vilket är en ökning jämfört med 

föregående år. 

Stora teaterns gästspelsverksamhet fortsätter att öka både antal besökare och antal 

sålda biljetter. 2019 hade Stora Teaterns gästspelsverksamhet 76 700 

anläggningsbesök. I likhet med 2018 genomfördes ingen sommarklubb 

(Backstage) i Stureplansgruppens regi, vilket förklarar differensen jämfört med 

2017. En viss minskning av antalet barn och unga som besökt Stora teaterns 

föreställningar under året noteras, något som fortsatt kan förklaras av 

omorganisationen i staden, med förändrade ansvar och roller. De pedagogiska 

aktiviteterna utgörs i första hand av cirkusskolor som Stora Teatern bedriver både 

i själva teatern och i stadsdelar, både i form av terminskurser och lovverksamhet. 

Under året har finansieringen av terminskurserna försämrats och det finns ser en 

risk vad gäller den framtida finansieringen av den verksamheten, som är starkt 

beroende av externa bidrag.  

 

Antalet besök på Frilagret minskade med 9 procent mot föregående år och 

resulterade i 71 157 anläggningsbesök. Även antal arrangemang minskade med 13 

procent mot föregående år och resulterade i 475 genomförda arrangemang 2019 

mot 546 året innan. Vidareutveckling av Frilabbets återkommande workshops 

bidrog även dem till ett uppsving under hösten och genererade 92 olika aktiviteter 
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som besöktes av 720 kulturintresserade. Majoriteten av dessa var unga inom de 

prioriterade målgrupperna. Projektet Friplanket, som är en del av arbetet med att 

presentera konst på byggplanken under tiden för bygget av Västlänken och 

finansieras av Trafikverket, var nytt för 2019. Totalt genererade 

utställningsverksamheten i det offentliga rummet 28 etableringar och en graffiti-

workshop. 

Frilagret har under det senaste året arbetat med att hitta en avvägd och balanserad 

nivå för att möta efterfrågan på arrangemang och samtidigt skapa en hållbar 

arbetsmiljö -ett arbete som har intensifierats under hösten.  

 

Under 2020 har Göteborgs Konsthall uppnått över 50 000 besökare vilket är unikt 

i konsthallens historia och är en ökning med 6 000 besökare (13 procent) från 

föregående år, vilket visar att konsthallens verksamhet har uppmärksammats i 

staden och är angelägen för dess publik. Ökningen kan förklaras med att 

konsthallen under de senaste två åren genomfört strategiska 

kommunikationsinsatser och ett omfattande utvecklings- och förändringsarbete 

som inkluderat att formulera ny vision och kärnvärden för verksamheten (mod, 

kvalitet, relevans och öppenhet). I verksamheten har en satsning på utställningar 

med hög internationell kvalitet och relevans, som skapar nya rumsliga upplevelser 

av konsthallens rum, samt program och pedagogiska aktiviteter med hög kvalitet 

och variation skapat förutsättningar för konsthallen att nå ut till fler och bredare 

målgrupper. Ytterligare en avgörande faktor för den markanta ökningen av 

besöksantalet har bland annat varit att viktiga satsningar och prioriteringar har 

kunnat göras under året tack vare extern finansiering. 

Antalet pedagogiska aktiviteter ligger fortfarande på en stabil nivå och Göteborgs 

Konsthall arbetar strategiskt med att nå människor i deras närmiljöer och skapa 

långsiktiga relationer med nya målgrupper inom den pedagogiska verksamheten.  

  

Göteborg Konsthall och Stora Teatern har också genomfört kostnadsfria 

sommarlovsaktiviteter med medel från regeringens sommarlovssatsning som 

resulterade i totalt 63 aktiviteter och 913 deltagande barn och unga mellan 6-15 år 

dessa besök ingår i årets utfall. 
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Kulturstöd och bidrag 

Volym- och nyckeltal stöd och 
bidrag 

2019 2018 2017 2016 2015 

Kulturstöd      

Beviljat belopp i kulturstöd, totalt 
tkr 

76 651 73 258 74 976* 68 114* 70 412* 

Antal stöd och stipendier, totalt 

 

809 776 810 806 845 

Antal besök till organisationer 
med verksamhetsstöd 

 

-                     1 212 923           1 300 00 1 244 000 1 197 000 

varav barn och unga - 327 492 290 000 300 000 207 000 

Antal aktörer som erhållit 
utjämningsbidrag 

          41           40 39 42 40 

Antal besök av barn och unga, 
föreställningar med 
utjämningsbidrag 

       30 960        39 011 49 386 42 665 54 119 

Kulturskola och 
instrumentuthyrning 

     

Beviljat belopp i utvecklingsstöd 
till kulturskolan, totalt tkr 

      2 970       5 570 4 409* 5 570** 5 570 

Antal beviljade 
utvecklingsprojekt 

           8            4 13 22 34 

varav stadsdelsgemensamma 
projekt 

           8            4 5 4 2 

Antal instrumentuthyrningar 5 814 5 742 5 527 5 307 4 874 

Andel uthyrningar med fri 
instrumenthyra, i procent 

          46           46 44 44 46 

 

Kommentar/analys av volym- och nyckeltal 2019 

Kulturnämnden har beviljat totalt 76,7 miljoner kronor fördelade på 809 antal stöd 

och stipendier. Antalet beviljade stöd 2019 är något fler än föregående år. Två 

faktorer som påverkat antalet är delvis en ökning av antalet behöriga sökanden till 

ateljéstödet dels avvecklandet av interkulturellt projektstöd där fler fick 

beviljanden än vad som varit möjligt inom den nya stödformen utvecklingsstöd. 

Kulturnämnden subventionerar barn och ungas scenkonstbesök till Göteborgs fria 

kulturgrupper och aktörer genom utjämningsbidraget. Flera av de fria 

kulturaktörernas organisationer vittnar om att det blivit svårare för det fria 

kulturlivet att nå barn och unga i samband med omorganisationen av förskola och 

grundskola. Förvaltningen ser också en minskning av antal barn och ungas 

scenkonstupplevelser totalt under året, vilket troligtvis beror på omorganisation 

och därmed otydligheter kring ansvar, mandat och budget för de som ansvarar för 

barnkulturfrågor. Antalet scenkonstbesök som subventionerats med 

utjämningsbidrag har minskat till 30 960 besök under 2019. Detta är en minskning 

om cirka 20 procent jämfört med föregående år. Det ska därutöver tilläggas att 

siffran 2018 visade en minskning i sin tur om cirka 20 procent jämfört med året 

därförinnan. 
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Den 1 juni öppnades utjämningsbidraget till att nyttjas även på barns fria tid samt 

för fler kulturaktörer aktörer i och med att det nya riktlinjerna började gälla. Det 

innebär att fria kulturutövare kunnat erbjuda subventionerade föreställningar även 

på lov och helger. Totalt omfattar det 2 291 barn under hösten. 

Sektorn hanterar stadens utvecklingsstöd till kulturskolan. 2018 beviljades bidrag 

om 2,9 miljoner kronor fördelat på åtta stadsdelsgemensamma projekt som 

anpassats till de nya riktlinjer som börjar gälla under 2019 och som syftar till att 

kulturskolans ska bli mer tillgänglig och relevant för fler barn och unga i 

Göteborg oavsett vilken stadsdel man bor i. 

Andelen fria instrumentuthyrningar verkar ha stabiliserats de senaste åren och 

ligger på 44 – 46 procent. Dock ökar det sammanlagda antalet uthyrda instrument. 

Under 2019 var det totala antalet uthyrningarna 5 814, att jämföra med 5 742 

motsvarande tid 2018. Detta motsvarar en knapp ökning 1,5 procent. De senaste 

åren har ökningen legat på 4 procent så en viss förändring har skett i form av 

minskad stigning eller möjligtvis ett stabiliserat läge. Andelen uthyrningar med fri 

instrumenthyra ligger dock kvar på 46 procent. En trend under de senaste åren är 

en kraftig minskning av lånen till kulturskolan. När det var som flest utlån till 

kulturskolan fakturerades 1 090 instrument jämfört med 633 innevarande år. Sett 

till antalet elevlån noteras däremot en ökning med 4 procent. 

Stora Teatern 

Volym- och nyckeltal      

Stora Teatern 2019 2018 2017 2016 2015 

Antal anläggningsbesök 76 700          74 380 104 587 106 235 93 228 

varav verksamhetsbesök 76 700          74 380 104 587 106 235 93 228 

varav verksamhetsbesök, barn 
och unga 

7 624 
           8 818 11 315 11 626 11 531 

varav Backstage 0 0 22 050 30 921 28 826 

Deltagare i pedagogiska 
aktiviteter, barn och unga 

5 079 
           4 964 5 282 - - 

Antal pedagogiska aktiviteter, 
barn och unga 

324 
              347 320 - - 

Antal sålda biljetter 60 165          58 069 59 461 51 830 37 592 

      

Beläggningsgrad i procent 79             77 78 77 69 

Beläggningsgrad betalande i 
procent 

70 
                        66                71 67 62 

      

 

Kommentar/analys av volym- och nyckeltal 2019 

Stora teaterns gästspelsverksamhet fortsätter att öka både antal besökare och antal 

sålda biljetter och resulterade i 76 700 anläggningsbesök varav 10 procent 

utgjordes av barn och unga. Vi ser en viss minskning av antalet barn och unga 

som besökt Stora teaterns föreställningar under året, något som fortsatt kan 

förklaras av omorganisationen i staden, med förändrade ansvar och roller.  
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De pedagogiska aktiviteterna utgörs i första hand av cirkusskolor som Stora 

Teatern bedriver både i själva teatern och i stadsdelar, främst Västra Hisingen, 

både i form av terminskurser och lovverksamhet. Under året har finansieringen av 

terminskurserna försämrats och vi ser en risk vad gäller även den framtida 

finansieringen av den här verksamheten, som är starkt beroende av externa bidrag.  

Beläggningsgraden är fortsatt stabil och den betalande har gått upp, bland annat 

beroende på att ett minskat antal fribiljetter. I likhet med 2018 så genomfördes 

ingen sommarklubb (Backstage) i Stureplansgruppens regi, vilket förklarar 

differensen jämfört med 2017.   

En av årets mer exceptionella produktioner var Dramatens gästspel av Påklädaren 

med Krister Henriksson och Sven-Bertil Taube i huvudrollerna. Satsningen 

innebar ett stort risktagande med cirka 1,5 miljoner kronor i kostnader, men blev 

inte bara konstnärligt en succé utan även publikt med åtta slutsålda 

föreställningar. En sådan produktion är inget som Stora Teatern regelbundet kan 

räkna med och det är därför inte möjligt att räkna in de biljettintäkterna på 

närmare 1,5 miljoner kronor som ett intäktskrav för verksamheten kommande år. 

Hösten startade sedan svagare med sämre försäljning i september än beräknat, 

vilket gjorde att vi med kort varsel beslutade att lägga in ett antal bredare 

produktioner: Augustifamiljen, Albin Lee Mehldau och en juljazzkonsert. 

Samtliga dessa tre konserter blev mycket välbesökta och bidrog till att årets 

biljettförsäljning återigen satte rekord. 

 

Göteborgs Konsthall 

Volym- och nyckeltal      

Göteborgs Konsthall 2019 2018 2017 2016 2015 

Antal anläggningsbesök 50 269 44 266 43 570 39 161 38 230 

varav verksamhetsbesök, totalt 50 269  44 266 43 570 39 161 38 230 

varav verksamhetsbesök, barn 
och unga 

_ 
- - - - 

Deltagare i pedagogiska 
aktiviteter, barn och unga 

6 277 
6693 7 155 6 196 8 750 

Antal aktiviteter totalt, hemarena 453 532 353 323 328 

varav utställningar 6 4 6 6 6 

varav pedagogiska aktiviteter, 
barn och unga 

291 
362 199 169 209 

varav övriga aktiviteter 156 166 148 148 123 

Antal aktiviteter vid uppsökande 
verksamhet 

161 
155 125 211 155 

Öppethållande, antal timmar per 
vecka 

36 
36 36 36 36 

Antal besök per öppen timme           37 24 28 25 24 
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Kommentar/analys av volym- och nyckeltal 2019 

Under 2020 har Göteborgs Konsthall uppnått över 50 000 besökare vilket är unikt 

i konsthallens historia och är en ökning med 6 000 besökare (13 procent) från 

föregående år och visar att konsthallens verksamhet har uppmärksammats i staden 

och är angelägen för dess publik. Ökningen kan bland annat förklaras med att 

Göteborgs Konsthall under de senaste två åren genomfört strategiska 

kommunikationsinsatser och ett omfattande utvecklings- och förändringsarbete 

som inkluderat att formulera ny vision och kärnvärden för verksamheten (mod, 

kvalitet, relevans och öppenhet). I verksamheten har en satsning på utställningar 

med hög internationell kvalitet och relevans, som skapar nya rumsliga upplevelser 

av konsthallens rum, samt program och pedagogiska aktiviteter med hög kvalitet 

och variation skapat förutsättningar för konsthallen att nå ut till fler och bredare 

målgrupper. 

  

Året inleddes med den välbesökta utställningen Here med den brittisk/kenyanska 

konstnären Phoebe Boswell - en utställning som berörde angelägna frågor om 

rasism, behovet av tillhörighet och förmågan att bearbeta personliga trauman och 

sorg. På våren presenterades den traditionsenliga examensutställningen med 

magisterelever vid Akademin Valand. Under sommaren visades utställningen 

Fragmented Realities som presenterade storskaliga installationer av en grupp 

nationella och internationella konstnärer som utforskade existentiella och 

samhällspolitiska frågor genom upplösning av materia och form. Som en 

samarbetspartner till Göteborgs Internationella Konstbiennal (GIBCA) visades 

under hösten utställningen Part of the Labyrinth, som Göteborgs Konsthall för 

första gången sedan Röda Sten Konsthall blev värd för biennalen fick ett större 

besöksantal jämfört med huvudarenan Röda Sten Konsthall. I december öppnade 

den uppmärksammade grupputställningen Varje löv är ett öga, som löper under 

våren 2020 och behandlar markkonflikter och urfolkskamper runt om i världen. 

  

Göteborgs Konsthall har under året satsat på ett omfattande program med 

visningar, performance, konstnärssamtal och fördjupade presentationer i samband 

med utställningarna, flera arrangerade av inbjudna gästcuratorer för att lyfta nya 

perspektiv och bidra till en ökad mångfald. Dessa är välbesökta och drar nya 

målgrupper till institutionen. Verksamheten genererar ett kvalitativt program där 

något färre, men väl genomarbetade aktiviteter, ger ett bättre resultat både vad 

gäller att nå ut till fler och i själva genomförandet.  

  

Strategiska kommunikationsinsatser har lett till ett tydligare och mer enhetligt 

Göteborgs Konsthall. Bland annat har en ny grafisk profil implementerats fullt ut 

under året. Tillsammans med satsningar på en ny hemsida och distribution av 

trycksaker runtom i Göteborg har fler kunnat ta del av vad konsthallen har att 

erbjuda. Även på sociala medier har det strategiska arbetet gett utdelning - 

interaktionen ökar och fler än någonsin tidigare vill följa konsthallen. Ett exempel 

är att antalet följare på Facebook under 2019 ökade med 16 procent till drygt 6 

000 följare. 
   

Antalet pedagogiska aktiviteter ligger fortfarande högt, särskilt de uppsökande 

som i år har ökat något då Göteborgs Konsthall inom den pedagogiska 

verksamheten strategiskt arbetar med att nå människor i deras närmiljöer och 
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skapa långsiktiga relationer med nya målgrupper. En särskild satsning har gjorts i 

och med Urban Konst samarbete med Familjebostäder i att aktivera det övergivna 

parkeringshuset Saturnushus i Bergsjön med konstnärliga produktioner och 

program. Även Seniorklubben har under året etablerats med fler deltagare och 

aktiviteter, där gruppen själva är involverad i programläggningen för att öka 

delaktighet och relevans.  

  

Utifrån begränsningar i nuvarande lokaler är det dock svårt att möta den stora 

förfrågan om skapande aktiviteter för barn och unga. I december skapades därför 

en ny aktivitetsbaserad pedagogisk verkstad i konsthallens tidigare läsrum. Detta 

gör att verksamheten bättre kan svara upp mot efterfrågan och erbjuda fler 

besökare att delta i mer kvalitativa skapande workshops under 2020.  

  

Göteborgs Konsthall har även i år bedrivit kostnadsfri lovverksamhet för 

målgruppen 6-15 år med medel från regeringens lov- och sommarlovssatsningar. 

Under året har verksamheten haft en mobil ”skapande verkstad” (en cykel med 

flak) som besökt mötesplatser runt om i hela staden. Syftet är att nå människor 

som annars inte besöker konsthallen samt att öka närvaron på platser där 

verksamheten har svårt att nå ut.  

 

Avgörande för årets verksamhet och denna markanta ökning av besöksantalet har 

varit de extra medel och till stor del extern finansiering som Göteborgs Konsthall 

haft under 2019. Viktiga satsningar och prioriteringar har gjorts som annars inte 

hade varit möjliga att göra. 

Frilagret och övrig publik verksamhet  

Volym- och nyckeltal      

Frilagret 2019 2018 2017 2016 2015 

Antal anläggningsbesök 71 157        78 148 70 139 98 367 50 447 

varav verksamhetsbesök 71 157         78 148 70 139 98 367 50 090 

Antal evenemang 475            546 464 580 541 

Övrig publik verksamhet      

Antal besök, Speldags 54 331 54 821 52 254 50 409 52 124 

Antal besök, 
Sommarunderhållningen 

39 279 
        42 565 41 754 50 578 46 700 

Antal besök barn och unga, 
Skolbio Göteborg 

11 984 
        16 071 17 951 18 712 16 389 

 

Kommentar/analys av volym-och nyckeltal 2019 

Frilagret  

Under 2019 minskade antalet besök på Frilagret med 9 procent mot föregående år 

och resulterade i 71 157 anläggningsbesök. Även antal arrangemang minskade 

med 13 procent mot föregående år och resulterade i 475 genomförda arrangemang 

2019 mot 546 året innan.  
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Vidareutveckling av Frilabbets återkommande workshops genererade 92 olika 

aktiviteter som besöktes av 720 kulturintresserade. Majoriteten av dessa var unga 

inom de prioriterade målgrupperna.  

 

Projektet Friplanket, som är en del av arbetet med att presentera konst på 

byggplanken under tiden för bygget av Västlänken och finansieras av 

Trafikverket, var nytt för 2019. Totalt genererade utställningsverksamheten i det 

offentliga rummet 28 etableringar och en graffiti-workshop.  

Frilagret har under det senaste året arbetat med att hitta en avvägd och balanserad 

nivå för att möta efterfrågan på arrangemang och samtidigt skapa en hållbar 

arbetsmiljö -ett arbete som har intensifierats under hösten. I en positiv bemärkelse 

kan resultatet ses som en fingervisning, utifrån givna mål och ramar, vilken 

omfattning verksamheten klarar av att bedriva för att vara i balans. 

 

Göteborg Skolbio 

För andra året i rad har Skolbio Göteborg ett lägre antal besök än föregående 

11 984 besök (2019). En anledning till de sviktande talen beror troligtvis, precis 

som föregående år, på den omorganisation som grundskolan i Göteborg 

genomgått. Göteborg jobbar nu tillsammans med kultursamordnarna i staden upp 

en ny struktur för ett bättre samarbete vilket med största sannolikhet kommer leda 

till ökning av bokade platser. 

Göteborg skolbio har inte längre tillgång till Draken vilket även det kan ha 

resulterat i mindre antal platser på vissa filmer, samt påverkat prissättningen. 

Förlusten av Draken, som en central biosalong med stor dragningskraft har säkert 

också påverkat såväl prissättningen som minskningen av biobesök. 

Under 2019 har Göteborg Skolbio erhållit stöd från Levande Historia, vilket 

bidragit till att höstens filmutbud breddats ytterligare och genererat några smalare 

filmer som berör starka och aktuella ämnen. Filmerna har varit välbesökta av 

klasser från prioriterade områden, ofta med efterföljande samtal med intressanta 

och kunniga gäster för att fördjupa filmupplevelsen. Under 2019 har flera nya 

samarbeten startat delvis med hjälp av stödet från Levande historia som resulterat 

i utvidgade visningar, filmpedagogiskt arbete och samtal. Samarbeten med andra 

kulturinstitutioner och verksamheter i staden har också fördjupats i syfte att nå fler 

och för att ge mervärde i bredd och djup i filmupplevelsen.    

Speldags har under 2019 nått en publik på 54 331 personer under 1 945 

speltillfällen på totalt 79 platser runt om i staden. På grund av minskad budget 

tvingades verksamheten dra ner på antalet spelveckor från 44 till 42, vilket 

resulterade i cirka 500 färre besökare och en minskning med 37 spelningar jämfört 

med föregående år. Att verksamheten ändå nådde ett så stort antal besökare kan 

förklaras av att utbudet har haft en hög kvalitet och därmed lockat många 

besökare. 
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Sommarunderhållningen har haft 90 akter och 67 programpunkter som besökts av 

39 279 personer, vilket är en minskning av drygt 3 000 jämfört med föregående 

år. Minskningen av antalet besökare kan främst förklaras med att 

sommarunderhållningen inte hade någon stor utomhusakt på Göteborgs 

Kulturkalas, utan i stället valde att arrangera en Kuba-afton på Stora teatern som 

inte kan ta emot lika mycket publik. 
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Bilaga 7 
Noter och bokslutskommentarer 2019 
Belopp anges i tkr där inget annat anges. 

Not 1. Avgifts- och entréintäkter 

Avdelning 2019 2018 2017 2016 2015 

Stora Teatern 9 824 6 837 6 927 6 637 3 807 

Stadsbiblioteket 2 384 1 905 1 886 1 805 2 019 

Konstmuseet 4 535 4 814 4 091 2 649 3 182 

Stadsmuseet 3 756 2 905 1 964 1 530 1 189 

Röhsska museet 2 886 2 107 1 162 1 335 

Sjöfartsmuseet 0 1 875 1 407 1 661 1 560 

Fri Konst & Kultur  1 448 2 987 1 431 1 651 1 420 

Övrigt 0 8 177 15 33 

varav entréer museer 11 171 9 609 7 946 6 952 7 245 

Totalt 24 833 21 333 17 990 17 110 14 545 

Not 2. Övriga intäkter 

Övriga intäkter 2019 2018 2017 2016 2015 

Försäljning 8 340 9 138 9 012 8 890 9 485 

Lönebidrag 3 281 3 312 2 808 2 400 2 714 

EU-bidrag 738 278 552 906 187 

Stiftelsemedel 5 803 4 659 6 332 6 732 9 950 

Hyror, lokaler mm 2 886 3 100 3 404 3 023 3 249 

Sålda tjänster 21 933 17 322 18 999 19 817 21 314 

Övriga bidrag 7 576 7 899 6 213 15 843 6 023 

Totalt övriga intäkter 50 557 45 708 47 320 57 611 52 922 

Not 3. Kommunbidrag 

Kommunbidrag 2019 2018 2017 2016 2015 

Beslut enligt KF 401 181 401 200 390 400 378 400 376 800 

Tillägg 100 525 4 900 600 785 1 600 

Totalt kommunbidrag 501 706 406 100 391 000 379 185 378 400 
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Not 4. Anläggningstillgångar – investeringar 

Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för 
planmässiga avskrivningar och eventuella nedskrivningar. 

Anläggningstillgångar - 
investeringar Byggnader 

Förbättrings-
utgifter annans          

fastighet 
Totalt 

Bokfört värde 2019-01-01 412 11 339 11 751 

Årets investeringar 0 0 0 

Årets avyttringar 0 0 0 

IB ackumulerade planmässiga 
avskrivningar -339 -8 656 -8 995 

Årets avskrivningar -17 -347 -364 

Bokfört värde 2019-12-31 56 2 336 2 392 

 
Not 5. Förråd och lager  

Förråd och lager består av varor som säljs på butikerna på museerna. Erforderliga 
avdrag för inkurans och nedskrivning har förekommit. Schablonmässig värdering 
har gjorts. 
 
Not 6. Summa icke räntebärande kortsiktiga fordringar 
Gåvokapitalet är placerat i fonder via stadens stiftelseförvaltning och medel 
rekvireras efter museernas inköp för gåvomedel. Gåvornas sammanlagda kapital 
uppgår till 650 000 kronor och motsvarande belopp redovisas också som 
kortfristig skuld i balansräkningen. 

Gåvor/ övriga kortfristiga 
fordringar 2019 2018 2017 2016 2015 

Albert Ekmans legat 0 0 0 5 82 

Inköpsfonden 0 179 202 259 603 

Karin och Sten Forselius 
donation 500 875 1 846 2 115 2 270 

Övriga kortfristiga fordringar  60 595 50 580 45 547 17 038 28 493 

Momsredovisning 9 499 7 952 6 887 7 244 6 599 

Summa icke räntebärande 
kortsiktiga fordringar 70 594 59 586 54 482 26 661 38 047 

Not 7. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  

Ett exempel på förutbetald kostnad är hyra som betalas under december 2019 men som avser 
första månaden 2020. 

Interimsfordringar 2019 2018 2017 2016 2015 

Higab 16 991 14 782 14 896 13 801 13 663 

Wallenstam 2 360 2 360 1 846 1 813 1 266 

Övriga 6 815 4 613 1 535 4 676 4 990 

Totala interimsfordringar 26 166 21 755 18 277 20 290 19 919 
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Not 8. Koncernkonto 

Koncernkonto 2019 2018 2017 2016 2015 

Saldo per 31 dec  17 017 13 704 23 582 28 795 29 228 

 
Not 9. Eget kapital 

Eget kapital 2019 2018 2017 2016 2015 

Ingående eget kapital 16 042 15 167 17 751 20 493 21 940 

Justeringar under året 0 0 -251 -3 250 -4 440 

Årets resultat 2 752 875 -2 332 508 2 993 

Summa utgående eget 
kapital 18 794 16 042 15 168 17 751 20 493 

 
Not 10. Övriga kortfristiga skulder 

Övriga kortfristiga skulder 2019 2018 2017 2016 2015 

Charles Felix Lindberg 0 90 221 267 425 

Museerna 7 061 4 028 179 864 595 

Gåvokapital fonder 500 1 055 2 049 2 379 2 954 

Leverantörsskulder 32 785 29 527 40 370 20 905 25 002 

Övr. kortfristiga skulder 5 842 2 565 3 340 3 094 5 450 

Totala kortfristiga skulder 46 188 37 265 46 159 27 509 34 426 

 
Not 11. Förinbetalda intäkter och upplupna kostnader 

Interimsskulder 2019 2018 2017 2016 2015 

Upplupna semesterlöner 18 576 10 550 10 766 10 520 10 533 

Upplupna övr. kostnader 10 522 16 278 15 658 10 298 11 261 

Förutbetalda övr. intäkter 26 848 23 082 17 477 20 430 20 494 

Totala interimsskulder 55 946 49 910 43 901 41 248 42 288 
 

Leasing 2019 2018 2017 2016 2015 

Återstående kostnad för 
tecknade leasingavtal 46 899 37 210 44 867 53 635 58 542 

 

Antalet avtal har ökat då verksamheten för stadsdelsbiblioteken har förts över till 
kulturnämnden under 2019. 
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1 Inledning och instruktion 

1.1 Uppdrag 

Stadsledningskontorets internationella avdelning ansvarar för att leda, samordna och 
följa upp stadens internationella arbete. Denna inventering genomförs i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut om utvärdering och prövning av stadens medlemskap i 
internationella organisationer och nätverk. 
Inventeringen avser deltagande i branschspecifika internationella organisationer, det vill 
säga ”organisationer där enskilda nämnder, inom ramen för sitt verksamhetsområde, 
fattat beslut om medlemskap”. 
Följande organisationer klassas som stadsövergripande, det vill säga ”organisationer i 
vilka kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen fattat beslut om medlemskap” och 
deltagande i dessa behöver därmed inte redovisas i inventeringen: 
· Eurocities 
· Délice - Good food cities of the world 
· LUCI - Lighting Urban Community International 
· ICLEI - Local Governments for Sustainability 
· Åldersvänliga Göteborg - WHO nätverk för Age-friendly Cities and Communities 
· Alliance for Urban Sustainability 
· European Coalition of Cities against Racism (ECCAR) 
· Covenant of Mayors for Climate & Energy 
· TEN-T 

1.2 Omfattning 

I enlighet med ”Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad”, 
kommer en inventering av detta slag fortsättningsvis att genomföras en gång per 
mandatperiod. 
Diarieför förvaltningens rapport. Stadsledningskontoret diarieför endast en översikt över 
samtliga förvaltningars och bolags rapportering. 
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2 Grundläggande uppgifter 

Namn 
År då Göteborgs Stad 
blev medlem i 
organisationen 

Beskrivning av 
organisationen 

Länk till 
organisationens 
hemsida 

The International Cities 
of Refuge Network 
(ICORN) 

2010 
Internationellt nätverk av 
fristäder för förföljda 
författare. 

www.icorn.org 

International network of 
for Contemporary 
performing arts (IETM) 

2002 Internationellt nätverk för 
samtida scenkonst. www.ietm.org 

International Theatre 
institute (ITI) 2017 

Medlemskap knutet till 
medlemskap i 
"Scensverige", en 
organisation som verkar 
för att främja den svenska 
scenkonstens utveckling 
och utöka de 
internationella 
relationerna. 

www.iti-worldwide.org 

Union International de 
la Marionette (UNIMA) 1984 

Är en ideell förening och 
nationell sektion av 
internationella 
dockteaterföreningen 
UNIMA som vänder sig 
dockteatrar. 

www.unima.org 

Europe for Festivals, 
Festivals for Europe 
(EFFE) 

  www.efa-aef.eu 

International Federation 
of Library Associations 
and Institutions (IFLA) 

 

Internationellt nätverk för 
folkbibliotek där nästan 
biblioteksorganisationer 
från alla världens länder 
är med. 

www.ifla.org 

Art Libraries Society 
Norden (ARLIS)  Förening för nordiskt 

konstbibliotekssamarbete. www.arlisnorden.org 

International council of 
Museums (ICOM) 1960-talet 

Internationell organisation 
för samarbete och 
professionell utveckling 
inom museisektorn. 

www.icomsweden.se 

International Institute 
for Conservation of 
Historic and Artistic 
work (IIC) 

 Internationellt nätverk för 
bevarandefrågor. www.iiconservation.org/ 

International Congress 
of Maritime Museums 
(ICMM) 

1970-talet 

Branschorganisation som 
arrangerar kongresser 
och erbjuder tekniskt stöd 
i bevarandefrågor, 
forskning med mera. 

www.icmmonline.org/ 

Nordic Public 
Aquariums   - 

European Union of 
Aquarium Curators 
(EUAC) 

  www.euac.org 
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3 Kontaktuppgifter 
Organisation Kontaktperson E-post Telefon 

ICORN Malin Schiller malin.schiller@kultur.goteborg.se 031-368 32 70 

IETM Pernilla Appelqvist pernilla.appelqvist@kultur.goteborg.se 0707-80 09 99 

ITI Martin Hansson martin.hansson@kultur.goteborg.se 0702-47 41 77 

UNIMA Torbjörn Alström torbjorn.alstrom@kultur.goteborg.se 0707-85 51 29 

Övriga 
museiorganisationer Britta Söderqvist britta.soderqvist@kultur.goteborg.se 031-368 36 85 

Övriga 
biblioteksorganisationer Anette Eliasson anette.eliasson@kultur.goteborg.se 031-368 33 47 
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4 Styrande dokument 
Namn Styrande dokument Diarienummer 

The International Cities of 
Refuge Network (ICORN) 

Anvisning för fristadsarbetet i 
Göteborgs Stad 
 
Avtal med ICORN gällande 
Göteborg som fristad 

KN dnr. 0586/19 
 
 
KN dnr. 0587/19 

International network of for 
Contemporary performing arts 
(IETM) 

  

International Theatre institute 
(ITI) Ja, stadgar Se föreningens hemsida 

UNIMA Ja, stadgar Se föreningens hemsida 

Europe for Festivals, Festivals 
for Europe (EFFE)   

International Federation of 
Library Associations and 
Institutions (IFLA) 

UNESCOS 
folkbiblioteksmanifest Göteborgs Stads biblioteksplan 

Art Libraries Society Norden 
(ARLIS) Ja, stadgar Se föreningens hemsida 

International council of 
Museums (ICOM) Ja, etiska regler Se föreningens hemsida 

International Institute for 
Conservation of Historic and 
Artistic work (IIC) 

Ja, strategisk plan som 
revideras regelbundet Se föreningens hemsida 

International Congress of 
Maritime Museums (ICMM) Ja Se föreningens hemsida 

Nordic Public Aquariums   

European Union of Aquarium 
Curators (EUAC)   
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5 Kostnader 
Namn Årsavgift för medlemskap Övriga kostnader (2019) 

The International Cities of 
Refuge Network (ICORN) 1 500 euro/år 

Resekostnader tillkommer för 
årliga möten samt för faktiskt 
mottagande av fristadskonstnär 
då det är aktuellt. 

International network of for 
Contemporary performing arts 
(IETM) 

455 euro/år  

International Theatre institute 
(ITI) 2 040 kr/år  

UNIMA 200 kr/år Resekostnader till styrelse- och 
årsmöten. 

Europe for Festivals, Festivals 
for Europe (EFFE)   

International Federation of 
Library Associations and 
Institutions (IFLA) 

575 euro/år  

Art Libraries Society Norden 
(ARLIS)   

International council of 
Museums (ICOM) 8 000 kr/år  

International Institute for 
Conservation of Historic and 
Artistic work (IIC) 

360 pund/år  

International Congress of 
Maritime Museums (ICMM) 345 euro/år  

Nordic Public Aquariums   

European Union of Aquarium 
Curators (EUAC)   
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6 Syfte med stadens deltagande 
Namn Nytta för staden Mål 

The International Cities of 
Refuge Network (ICORN) 

Positiv PR och 
omvärldsbevakning. 

Kunskapsutbyte mellan 
fristäderna och nätverk mellan 
författarna. EU-projekt för 
framträdanden och publicering 
av författarnas verk. 

International network of for 
Contemporary performing arts 
(IETM) 

Nätverksbyggande och 
omvärldsbevakning inom 
internationell scenkonst. 

Ha möjlighet att delta i möten 
och nätverksträffar, samt driva 
gemensamma frågor på 
området. 

International Theatre institute 
(ITI) 

Engagemang i världens största 
scenkonstorganisation. 
Anordnar bland annat 
världsdansdagen och 
världsteaterdagen. 

Fördjupa förståelsen och öka 
det skapande samarbetet mellan 
scenkonstaktörer över 
gränserna. 

UNIMA 

Medarrangör av FIGUR-
internationell figurteaterfestival 
med mera. Samarrangerar 
seminarier med mera. 

Internationella nätverk, sprida 
kunskap om svensk figurteater, 
internationell projektsamverkan. 
Nordiska samarbeten. 

Europe for Festivals, Festivals 
for Europe (EFFE)   

International Federation of 
Library Associations and 
Institutions (IFLA) 

Omvärldsbevakning. Den årliga 
medlemskonferensen 
genomfördes i Göteborg 2019, 
då staden marknadsfördes 
tillsammans med Göteborg & 
Co. 

 

Art Libraries Society Norden 
(ARLIS)  

Kompetensutveckling, 
nätverkande och kunskaps-
fördjupningen i verksamheten. 

International council of 
Museums (ICOM) 

Stadens museer blir delaktiga i 
en global utveckling inom till 
exempel utbildning, trendanalys, 
samverkan och 
kompetensutveckling inom 
branschen. 

Nätverk och 
kompetensutveckling. 

International Institute for 
Conservation of Historic and 
Artistic work (IIC) 

Ökad kunskap internationellt 
vilka unika verk som finns 
representerade i Göteborgs 
konstmuseums samling. 
Yrkeskompetens, förtroende och 
samarbete som i sin tur ge 
museet möjlighet att samarbeta 
kring in- och utlån av verk. 

Nätverk och 
kompetensutveckling. 

International Congress of 
Maritime Museums (ICMM)  

Kompetensutveckling, nätverk 
och input till den egna 
verksamheten. 

Nordic Public Aquariums  
Nätverk, årlig konferens, utbyta 
information och byten av 
organismer mellan akvarierna. 

European Union of Aquarium 
Curators (EUAC)  Rådgörande, deltagande på 

årsmöte. 
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