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Yrkande angående Kultur möter Kultur  

 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Kulturnämnden ges i uppdrag att ta fram underlag för att kunna utlysa ansökan för  

det fria kulturlivet för förslag om aktiviteter inom Kultur möter Kultur. 

2. Grundskolenämnden ges i uppdrag att inom ramen för Skolan som arena identifiera 

skolor som vill vara plats för Kultur möter Kultur, som ett kompletterande 

integrationsinitiativ med kulturen i centrum.   

3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att inom budgetunderlag 2022 inkludera en central 

budgetpost om 2 miljoner kronor för Kultur möter Kultur.  

 

Bakgrund 

 

Kultur berikar och bygger mänskliga relationer. Kulturen är också en avgörande del i 

samhällsbygget.  

För de utmaningar och problem som finns i samhället med utanförskap, motsättningar 

och integration så kan kulturen precis som idrotten vara något som bidrar till gemenskap 

och förståelse mellan olika perspektiv och bakgrunder. Det behövs många olika åtgärder 

i samhället, men kulturen kan skapa kittet människor emellan. Vi måste alla hjälpas åt 

att bryta negativa spiraler men lika viktigt är möjlighet till positiva spiraler för såväl 

individer som samhället i stort.  

Kultur möter Kultur innebär att staden ger plats för olika kulturformer med skolor som 

lokal, efter skoltid. Det fria kulturlivet ges utrymme att tillsammans dela varandras 

livsberättelser genom att skapa musik, sång, teater, dans, poesi; och genom alla olika 

konstformer möta varandras kulturer. 

Grundskolenämnden kan genomföra detta inom arbetssättet Skolan som arena vilket 

just handlar om att öppna skolan som mötesplats för andra aktörer. 

För Kulturnämnden är detta en möjlighet att skapa ytterligare kopplingar mellan 

kulturen och unga göteborgare, och även de unga sinsemellan. 

Våra skolor är en stor tillgång precis som det fria kulturlivet. Genom att sammanföra 

dessa inom Kultur möter Kultur vill vi skapa en ny pusselbit som bidrar till förståelse, 

gemenskap och livsglädje.  


