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Revidering av kulturnämndens reglemente 

Till Göteborgs kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande 
den 11 juni 2020 med ändring enligt yrkande från V, M, L, MP och C  
den 25 september 2020 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Kapitel 2 i reglemente för Göteborgs Stads kulturnämnd i enlighet med bilaga 3 till
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande med ändring enligt yrkande från
V, M, L, MP och C, antas.

2. SDN Angered, SDN Lundby och SDN Östra Göteborg ska överlämna de allmänna
handlingar och arkiv som behövs för att driva kulturhusen vidare av kulturnämnden.

3. Överlämnandet av de allmänna handlingar och arkiv som beskrivs i beslutspunkt 2
ska ske i enlighet med de beslut som tas av arkivnämnden. Tidpunkt för
överlämnande är den 1 januari 2021.

4. Kommunfullmäktiges uppdrag, 2020-05-14 § 25, till kommunstyrelsen om att
återkomma med ett reviderat reglemente för kulturnämnden förklaras fullgjort.

---- 

Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen förekom skiljaktiga meningar: 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkade bifall till yrkande från SD den 11 september 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkade bifall till yrkande från V, M, L, MP och C 
den 25 september 2020. 

Kommunstyrelsen beslutade utan omröstning att bifalla Axel Josefsons yrkande. 

Jörgen Fogelklou (SD) reserverade sig mot beslutet. 

Blerta Hoti (S), Jonas Attenius (S) och tjänstgörande ersättaren Viktoria Tryggvadottir 
Rolka (S) deltog inte i beslutet. 

Martin Wannholt (D) och Jessica Blixt (D) deltog inte i beslutet. 

Kommunfullmäktige 

Handling 2020 nr 223 
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Elisabet Lann (KD) antecknade som yttrande en skrivelse från den 25 september 2020. 

Representanterna från S antecknade som yttrande en skrivelse från  
den 29 september 2020. 

 
 
Göteborg den 30 september 2020 
Göteborgs kommunstyrelse 
 

 

Axel Josefson 

Mathias Sköld 
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Yttrande angående – Revidering av 
kulturnämndens reglemente

Yttrandet 

Socialdemokraterna har länge uppmärksammat den avtalsbundna sjupartimajoriteten på 
omorganisationens problem. Flera beslut verkar ha fattats utan hänsyn tagen till 
personalens vardag, pandemins påfrestningar, omvärldsförändringar och legitim kritik. 
Vid flera tillfällen under processen har Socialdemokraterna krävt att den politiska 
styrningen av omorganisationen blir tydligare, att interimistiska nämnder tillsätts tidigare, 
att ansvarsområden och verksamheter fördelas på ett lämpligare sätt, att de nya 
nämndernas politiker får förutsättningar och mandat nog att utföra sitt viktiga uppdrag 
och att tidsplanen justeras för att omorganisationen ska bli så effektiv och mjuk som 
möjligt för alla berörda.  

Varje gång har sjupartikoalitionen valt att premiera sitt eget avtal; förslag och inspel från 
andra partier har avslagits utan argument eller sakligt skäl. Omorganisationen blir därmed 
politisk färgad på ett närmast unikt sätt, och en mycket stor del av Göteborgs väljarkår 
ställs helt utan inflytande över välfärdsverksamheters förvaltningsform. Vi beklagar djupt 
att sjupartikoalitionen har valt denna smala lösning och kan – efter den exkluderande 
inställning som präglat processen – inte göra annat än att avstå från att delta i samtliga 
beslut om samtliga till nämndomorganisationen tillhörande reglementesrevideringar. 

Kommunstyrelsen 

Yttrande 

2020-09-29 

Socialdemokraterna 

Ärende nr 2.1.19 



 

Göteborgs Stad kommunstyrelsen 1 (1) 
  

   

Yrkande angående revidering av 
kulturnämndens reglemente 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. 2 kap. 1§ i reglemente för Göteborgs stads kulturnämnd justeras till ”Nämnden 
ska driva och samordna stadens kulturstrategiska arbete, stödja och främja 
konsten i dess olika former och konstnärernas villkor i staden. Nämnden ska 
bedriva och utveckla publika kulturinstitutioner och mötesplatser som inte 
åligger annan nämnd. Därtill ska nämnden bidra till utvecklingen av 
kulturvärden i stadsutvecklingen samt aktivt bidra i den strategiska 
stadsplaneringen.” 

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
Särskilt yttrande 
Särskilt instämmande 
 
Datum (2020-09-25) 
 

V, M, L, MP, C 
KD  
FI 
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Yrkande Revidering av kulturnämndens 
reglemente 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Nuvarande formulering i kulturnämndens reglemente som föreslås ändras: 
Kap 2 § 1  
Nämnden ska driva och samordna stadens kulturstrategiska arbete, stödja och främja 
konsten i dess olika former och konstnärernas villkor i staden. Nämnden ska bedriva 
och utveckla publika kulturinstitutioner och mötesplatser som inte åligger annan 
nämnd. Därtill ska nämnden bidra till utvecklingen av kulturvärden i 
stadsutvecklingen. 
 
Ändras till 
Nämnden ska driva och samordna stadens kulturstrategiska arbete, stödja och främja 
konsten i dess olika former och konstnärernas villkor i staden. Nämnden ska bedriva 
och utveckla publika kulturinstitutioner och mötesplatser som inte åligger annan 
nämnd. Därtill ska nämnden bidra till utvecklingen av kulturvärden i 
stadsutvecklingen, med fokus på svensk och nordisk kultur. 
 
Samt  
 
Kap 2 § 3   
Nämnden ska medverka i samhällsplaneringen tillsammans med andra nämnder, 
samhällsorgan, organisationer och fria kulturutövare för att främja stadens kulturliv. 
Nämnden ska också aktivt bidra i den strategiska stadsplaneringen. Nämnden har en 
konsultativ roll gällande inriktningen av kulturverksamheten i Göteborg.  
Nämnden ska verka för ett regionalt, nationellt och internationellt samarbete inom 
kulturområdet. 
 
Ändras till: 
 
1. Nämnden ska medverka i samhällsplaneringen tillsammans med andra nämnder, 
samhällsorgan, organisationer och fria kulturutövare för att främja stadens kulturliv. 
Nämnden har en konsultativ roll gällande inriktningen av kulturverksamheten i 
Göteborg.  
2. Nämnden ska utifrån sitt verksamhetsansvar vara en aktiv part när det gäller 
insatser inom kommungemensamma frågor som trygghetsarbete, folkhälsoarbete, 
sociala erfarenheter i samhällsplaneringen samt samverkan med civilsamhället. 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
 
Datum 2020-09-11 
 

 
  
Ärende nr 8 
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Nämnden ska i sin organisation skapa förutsättningar för samverkan på 
stadsområdesnivå med andra verksamheter i staden.   
3. Nämnden ska verka för ett regionalt, nationellt och internationellt samarbete inom 
kulturområdet, med fokus på svensk och nordisk kultur. 
 

2. I övriga bifalla SLKs förslag till beslut. 

Yrkandet 
Text överflödig. 
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Revidering av kulturnämndens reglemente  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Kapitel 2 i reglemente för Göteborgs Stads kulturnämnd i enlighet med bilaga 3 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas.  

2. SDN Angered, SDN Lundby och SDN Östra Göteborg ska överlämna de allmänna 
handlingar och arkiv som behövs för att driva kulturhusen vidare av kulturnämnden.  

3. Överlämnandet av de allmänna handlingar och arkiv som beskrivs i beslutspunkt 2 
ska ske i enlighet med de beslut som tas av arkivnämnden. Tidpunkt för 
överlämnande är den 1 januari 2021. 

4. Kommunfullmäktiges uppdrag, 2020-05-14 § 25, till kommunstyrelsen om att 
återkomma med ett reviderat reglemente för kulturnämnden förklaras fullgjort. 

Sammanfattning 
Beslutet om en ny nämndorganisation (KF 2020-05-14 § 5) medför att samtliga stadens 
kulturhus samlas på kulturnämnden från och med årsskiftet 2020/2021. Det medför även 
att andra delar av det uppdrag som omhändertagits av stadsdelsnämnderna och social 
resursnämnd nu behöver omhändertas av andra nämnder, däribland kulturnämnden. 
Därutöver beslutade kommunfullmäktige 2020-05-14 § 25 att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att återkomma med reviderat reglemente för kulturnämnden med anledning av att 
kulturnämnden får ansvar för genomförandet av lokalt förankrade evenemang. I detta 
ärende lämnas förslag till reviderat reglemente som omhändertar samtliga uppdrag.  

Föreliggande ärende omfattar lydelsen i reglementets kapitel 2. Ett förslag om vissa 
revideringar i reglementets kapitel 1 och 3 hanteras i ett separat ärende ”Justering av 
gemensamma och likalydande kapitel 1 och 3 i reglementena för kommunstyrelsen och 
stadens nämnder”, dnr 1088/20. Om kommunfullmäktige beslutar om förändringar i 
kapitel 1 och 3 uppdateras samtliga nämnders reglementen i dessa delar, så även 
kulturnämndens.  

I samband med att ansvaret för stadens kulturhus överförs till kulturnämnden behöver 
nuvarande huvudmän även överlämna vården av de allmänna handlingar och arkiv som 
behövs för att driva verksamheten vidare. Överlämnandet ska ske i enlighet med de beslut 
som tas i arkivnämnden.  

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension 
Värderingen utifrån rubricerade dimensioner har stadsledningskontoret tidigare redovisat 
i de olika beslutsunderlag som överlämnats till kommunstyrelsen och 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2020-06-11 
Diarienummer 0976/20 
 

Handläggare  
Johan Pheiffer 
Telefon: 031-368 02 38 
E-post: johan.pheiffer@stadshuset.goteborg.se  
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kommunfullmäktige inför ställningstagandet att genomföra förändringen av stadens 
nämndsorganisation. De budgetmässiga konsekvenserna har stadsledningskontoret 
redogjort för i underlaget ”Förutsättningar för Göteborgs Stads budget 2021 – 2023” och 
därtill gjorda kompletteringar. Frågan kring reglementet som hanteras i detta ärende 
innebär en effektuering av redan fattade beslut och bedöms inte medföra ytterligare 
aspekter utifrån dessa dimensioner. 

    

Bilagor 
1. Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-05-14 § 5 
2. Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-05-14 § 25 
3. Förslag till reglemente för kulturnämnden   
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Ärendet  
Revideringen av kulturnämndens reglemente föranleds av två olika beslut från 
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutade 2020-05-14 § 5 att överföra ansvaret 
för resursnämndsuppdrag gällande kulturhuset Blå Stället och övriga planerade kulturhus 
till kulturnämnden från 1 januari 2021. Därutöver beslutade kommunfullmäktige 2020-
05-14 § 25 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma med reviderat reglemente för 
kulturnämnden med anledning av att kulturnämnden får ansvar för genomförandet av 
lokalt förankrade evenemang. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-05-14 §5 att från 1 januari 2021 inrätta fyra nya 
nämnder med ansvar för individ- och familjeomsorg, fritidsverksamhet och övrig 
socialtjänst enligt den inriktning som framgick av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 
Inriktningen innebär att de fyra regionala socialnämnderna får ett lokalt 
samordningsansvar för ett antal kommungemensamma frågor inom respektive 
stadsområde: trygghetsarbete, folkhälsoarbete, sociala erfarenheter i samhällsplaneringen 
samt samverkan med civilsamhället. Den föreslagna skrivningen under samverkan, 
kapitel 2, § 3 syftar till att tydliggöra att kulturnämnden behöver vara en aktiv part när det 
gäller insatser inom dessa områden och skapa förutsättningar inom sin organisation för 
samverkan kring dessa frågor inom respektive stadsområde. Motsvarande skrivning 
föreslås även i flera andra nämndreglementen, såväl nya som befintliga. 

Kommunfullmäktiges beslut om en ny nämndorganisation för staden som ska träda i kraft 
vid årsskiftet 2020/2021 innebär att stadsdelsnämnderna och social resursnämnd upphör. 
Ansvaret för den verksamhet som idag bedrivs inom dessa nämnder ska till övervägande 
del överföras till någon av de sex nya nämnder som ska inrättas. Delar av 
verksamhetsansvaret kommer överföras till några av stadens befintliga facknämnder.  

Kommunfullmäktige beslutade 2020-05-14 § 5 att överföra ansvaret för 
resursnämndsuppdrag gällande kulturhuset Blå Stället och övriga planerade kulturhus till 
kulturnämnden från 1 januari 2021. Utöver detta har kommunfullmäktige gett 
kommunstyrelsen i uppdrag att revidera kulturnämndens reglemente till följd av beslutet 
om att de får ansvar för genomförandet av lokalt förankrade evenemang (2020-05-14 § 
25).   

I kulturhusutredningen 2012-02-06 definierades fem regionala kulturhus i staden. Dessa 
är; Blå Stället i Angered, Kåken i Härlanda, Frölunda kulturhus samt de båda planerade 
kulturhusen på Backaplan och i Bergsjön. Utredningen var ett underlag till det beslut om 
finansiering av stadens kulturhusinstitutioner som togs 2013. Av de tre befintliga 
kulturhusen har två (Kåken och Frölunda) sedan tidigare förts över till kulturnämnden 
som från och med årsskiftet 2021 nu får ansvar för stadens samtliga kulturhus.  

Föreliggande ärende omfattar lydelsen i reglementets kapitel 2. I bilaga 3 till detta 
tjänsteutlåtande ingår kapitel 1 och 3 för att kulturnämndens reglemente ska kunna läsas i 
sin helhet. Ett förslag om vissa revideringar i dessa kapitel hanteras i ett separat ärende 
”Justering av gemensamma och likalydande kapitel 1 och 3 i reglementena för 
kommunstyrelsen och stadens nämnder”, dnr 1088/20. Ärendet är överlämnat för 
behandling i kommunstyrelsen vid sammanträdet 2020-09-16. Om kommunfullmäktige 
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därefter beslutar om förändringar i kapitel 1 och 3 uppdateras samtliga nämnders 
reglementen i dessa delar, så även kulturnämndens. 

Överlämnande av allmänna handlingar 
Såväl organisatoriska som andra typer av verksamhetsförändringar innebär i princip alltid 
konsekvenser för arkivvården och arkivbildningen. Enligt 4 § arkivlagen (1990:782) 
ansvarar varje myndighet för vården av sina allmänna handlingar, ett ansvar som även 
inkluderar arkiv eller delar av arkiv som övertagits från en annan myndighet. Enligt 6 § 
arkivförordningen (1991:446) ska en myndighets arkivbildning ses över i samband med 
att organisationen ändras. Utöver bestämmelserna om arkiv i arkivlagen och 
arkivförordningen gäller Göteborgs Stads föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och 
informationshantering (Kommunfullmäktiges beslut den 23 november 2017, § 22).   

I samband med att kulturhuset Blå Stället och kommande kulturhus överförs till 
kulturnämnden från och med 2021-01-01 behöver nuvarande huvudmän överlämna de 
allmänna handlingar och arkiv som behövs för att driva verksamheten. Förändringen 
ställer krav på beslut kring överlämnande av allmänna handlingar från överlämnande 
myndighet till mottagande myndighet. I aktuellt fall avser detta SDN Angered, SDN 
Lundby, SDN Östra Göteborg och kulturnämnden.  

För att överlämnandet ska vara möjligt krävs först beslut i kommunfullmäktige och 
därefter beslut i arkivnämnden. De beslut som tas om allmänna handlingar i samband 
med verksamhetsövergång har fyra huvudsakliga utgångspunkter: 

• Det ska vara tydligt vilken myndighet som har ansvar för vilka allmänna handlingar 
och arkiv. 

• Personalen som arbetar i den mottagande myndigheten ska ha tillgång till den 
information de behöver för att kunna utföra sitt arbete. 

• En ändamålsenlig arkivredovisning och efterlevnad av offentlighetsprincipen både nu 
och i framtiden ska kunna säkerställas. 

• För personuppgifter i allmänna handlingar och arkiv ska det vara tydligt vilken 
myndighet som har tagit över personuppgiftsansvaret.  

Ett överlämnande av allmänna handlingar och arkiv för berörda kulturhus kan enligt 
arkivlagen (15 §) ske först efter att kommunfullmäktige har gett sitt godkännande. Detta 
godkännande sker med stöd av beslutssatserna 2 och 3 i detta tjänsteutlåtande.  

Efter kommunfullmäktiges beslut om godkännande av överlämnande av allmänna 
handlingar och arkiv samt framställan från berörda stadsdelsnämnder beslutar 
arkivnämnden enligt Föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering (8 
kap. 11§) om vilka arkiv som får överlämnas till och vilka allmänna handlingar och 
uppgifter som får införlivas med kulturnämndens arkiv.  

Kulturnämnden ansvarar för mottaganden av de allmänna handlingarna och en 
ändamålsenlig arkiv- och informationshantering. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Beträffande ansvaret för att genomföra de lokalt förankrade evenemangen föreslår 
stadsledningskontoret att uppräkningen av nämndens verksamhetsområde och uppgifter i 
kap.2 § 2 kompletteras med en punkt innehållande det tillkommande ansvaret att 
genomföra lokalt förankrade evenemang. 
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Eftersom ett av kulturnämndens huvudsakliga ändamål redan är att ”bedriva och utveckla 
publika kulturinstitutioner” föranleder överföringen av kulturhusen inte någon större 
förändring av reglementet. De ansvarar redan idag för två av de tre befintliga kulturhusen 
utan att detta framgår specifikt av reglementet. Av reglementet framgår dock att nämnden 
ansvarar för stadens hus för ung kultur. Stadsledningskontoret föreslår att denna 
formulering vidgas till ” stadens definierade kulturhus och kulturhus för unga” vilket 
därmed innefattar de fem regionala kulturhusen samt frilagret och eventuella framtida 
tillkommande kulturhus. 

Den föreslagna skrivningen under samverkan, kapitel 2, § 3 syftar till att tydliggöra att 
kulturnämnden behöver vara en aktiv part när det gäller insatser inom dessa områden och 
skapa förutsättningar inom sin organisation för samverkan kring dessa frågor inom 
respektive stadsområde. Motsvarande skrivning föreslås även i flera andra 
nämndreglementen, såväl nya som befintliga. 

Stadsledningskontoret bedömer därmed att kommunfullmäktiges uppdrag till 
kommunstyrelsen 2020-05-14 § 25, om att återkomma med ett reviderat reglemente för 
kulturnämnden kan förklaras fullgjort.  

Stadsledningskontorets förslag till ett reviderat andra kapitel i kulturnämndens 
reglemente framgår i sin helhet av bilaga 3.  Förslag på tillägg och nya formuleringar i 
förhållande till nuvarande reglemente sammanfattas i tabell nedan.  

Nuvarande formulering i kulturnämndens 
reglemente 

 

Förslag på tillägg och nya formuleringar i 
kulturnämndens reglemente 

 
Kap 2 § 2 stadens hus för ung kultur samt 
för gästspelsscen för nationell och 
internationell scenkonst samt konsthallen 

Kap 2 § 2.2 stadens definierade kulturhus 
och kulturhus för unga samt för 
gästspelsscen för nationell och 
internationell scenkonst samt konsthallen  

Kap 2 § 2.3 Kap 2 § 2.3 genomförande av lokalt 
förankrade evenemang som inte åligger 
annan nämnd 
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Nuvarande formulering i kulturnämndens 
reglemente 

 

Förslag på tillägg och nya formuleringar i 
kulturnämndens reglemente 

 
Kap 2 § 3  

Nämnden ska medverka i 
samhällsplaneringen tillsammans med 
andra nämnder, samhällsorgan, 
organisationer och fria kulturutövare för 
att främja stadens kulturliv. Nämnden ska 
också aktivt bidra i den strategiska 
stadsplaneringen. Nämnden har en 
konsultativ roll gällande inriktningen av 
kulturverksamheten i Göteborg. 

Nämnden ska verka för ett regionalt, 
nationellt och internationellt samarbete 
inom kulturområdet. 

Kap 2 § 3  

1. Nämnden ska medverka i 
samhällsplaneringen tillsammans med 
andra nämnder, samhällsorgan, 
organisationer och fria kulturutövare för 
att främja stadens kulturliv. Nämnden har 
en konsultativ roll gällande inriktningen 
av kulturverksamheten i Göteborg. 

2. Nämnden ska utifrån sitt 
verksamhetsansvar vara en aktiv part när 
det gäller insatser inom 
kommungemensamma frågor som 
trygghetsarbete, folkhälsoarbete, sociala 
erfarenheter i samhällsplaneringen samt 
samverkan med civilsamhället. Nämnden 
ska i sin organisation skapa 
förutsättningar för samverkan på 
stadsområdesnivå med andra 
verksamheter i staden.  

3. Nämnden ska verka för ett regionalt, 
nationellt och internationellt samarbete 
inom kulturområdet. 

 

 

 

Jonas Kinnander 

Direktör Ärende och utredning  

Eva Hessman 

Stadsdirektör  

 



 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokollsutdrag 1 (2) 
  

   

Förslag till inrättande av fyra regionala 
nämnder, tidpunkt för överföring av 
kulturskolan till grundskolenämnden samt 
fördelning av ansvar för tillståndsärenden 
§ 5, 0603/20 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

1. Fyra nya nämnder med ansvar för individ- och familjeomsorg, fritidsverksamhet och 
övrig socialtjänst med egna förvaltningsorganisationer inrättas från 1 januari 2021 
enligt den inriktning som framgår av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.  

2. Nämnderna enligt beslutspunkt 1 ska benämnas Göteborgs Stads socialnämnd följt 
av stadsområdet som utgör nämndens ansvar, det vill säga Nordost, Centrum, Sydväst 
och Hisingen.  

3. Ansvar för kulturskolan överförs till grundskolenämnden per 1 januari 2021. 
4. Resursnämndsuppdrag för kulturhuset Blå Stället och övriga planerade kulturhus 

överförs till kulturnämnden per 1 januari 2021.  
5. Nämnd med ansvar för funktionsrättsfrågor och stöd till personer med 

funktionsnedsättning enligt kommunfullmäktiges beslut 2020-02-20 § 7 ska 
benämnas Göteborgs Stads nämnd för funktionsstöd.  

6. Nämnd med ansvar för äldreomsorg samt hälso- och sjukvård enligt 
kommunfullmäktiges beslut 2020-02-20 § 7 ska benämnas Göteborgs Stads äldre 
samt vård- och omsorgsnämnd.  

7. Ansvar för tillståndsenheten med nuvarande placering inom social resursnämnd 
överförs till miljö- och klimatnämnden 1 januari 2021. Ett särskilt utskott ska inrättas 
under nämnden.  

8. Antalet ledamöter och ersättare i miljö- och klimatnämnden fastställs till 11 
ledamöter och 11 ersättare från och med 1 januari 2021. 

Handling 
2020 nr 92. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V), Stina Svensson (FI), Karin Pleijel (MP) och Nina Miskovsky (M) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Lillemor Williamsson (D) yrkar bifall till förslaget från D i kommunstyrelsen. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till förslaget från SD i kommunstyrelsen. 

Kommunfullmäktige 
 

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2020-05-14 



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  
  

 

 

 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokollsutdrag 2 (2) 
   
   

Jonas Attenius (S) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att kommunstyrelsens förslag 
bifallits. 

Reservationer 
Ledamöterna från D reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. 

Ledamöterna från SD reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. 

Protokollsutdrag skickas till 
Samtliga stadsdelsnämnder 
Grundskolenämnden 
Social resursnämnd 
Kulturnämnden 
Miljö- och klimatnämnden 

 

Dag för justering 
2020-05-20 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 
Lina Isaksson  

 

 

Ordförande 
Anneli Rhedin 

 

 

Justerande 
Pär Gustafsson  

 

Justerande 
Håkan Eriksson 

 



 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokollsutdrag 1 (1) 
  

   

Organisering och samordning av lokalt 
förankrade evenemang  
§ 25, 0353/19 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

1. Kulturnämnden får ansvar för genomförande av lokalt förankrade evenemang som i 
huvudsak vänder sig till stadens befolkning.  

2. Av kommunledningens ram överförs 1 000 tkr från halvårsskiftet 2020 och i 
budgetberedningen inför 2021 föreslås 2 500 tkr överföras till kulturnämnden.  

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma med reviderat reglemente för 
kulturnämnden. 

Handling 
2020 nr 96. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen  
Kulturnämnden 
Budgetberedningen 

Dag för justering 
2020-05-20 

Vid protokollet 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2020-05-14 

Sekreterare 
Lina Isaksson  

 

 

Ordförande 
Anneli Rhedin 

 

 

Justerande 
Pär Gustafsson  

 

Justerande 
Håkan Eriksson 

 



   

Reglemente för Göteborgs Stads 
kulturnämnd 
Kapitel 1 - Inledande bestämmelser 

Innehållet i detta kapitel gäller för samtliga nämnder och för kommunstyrelsen. 

§ 1 Detta reglemente träder i kraft den 16 april 2020. 

§ 2 Genom detta reglemente har kommunfullmäktige utfärdat föreskrift om 
nämndens verksamhet och arbetsformer. Nämnden ska fullgöra de uppgifter 
som framgår av detta reglemente samt i övrigt de uppgifter som tillagts 
nämnden genom särskilda beslut i kommunfullmäktige. 

§ 3 Nämnden ska fullgöra sina uppgifter med fokus på kvalitet för dem 
verksamheten riktar sig till och effektiva arbetsformer för att utföra uppdragen. 
Till detta hör att aktivt följa och agera på förändring och utveckling kopplat till 
ansvarsområdet, i syfte att förbättra verksamhet och arbetsformer. 

§ 4 Nämnden ska inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande innan beslut 
fattas i verksamhet som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 
för kommunen. 

§ 5 Nämnden ska utföra sitt uppdrag utifrån demokratisk grundsyn, principer om 
mänskliga rättigheter och mot diskriminering. 
Kommunens medlemmar ska behandlas lika om det inte finns sakliga skäl för 
något annat. Oavsett förutsättningar, bakgrund och var i kommunen man bor, 
ska människor bli värdigt bemötta och få en god och likvärdig service. 

§ 6 Nämnden ska skapa förutsättningar för demokratisk delaktighet och inflytande i 
nämndens verksamhet för kommunens invånare och andra grupper som 
verksamheten riktar sig till. 

§ 7 Effekten av nämndens arbete ska bidra till utvecklingen av ett Hållbart 
samhälle. En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens 
behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa 
sina behov. hållbar utveckling består av tre dimensioner som samspelar och 
stödjer varandra; social hållbarhet, ekologiska hållbarhet och ekonomisk 
hållbarhet. 

§ 8 Nämnden ska vid beslut och utövande av uppdrag värna ett hela-staden-
perspektiv. Nämnden har ansvar för att samråda med och aktivt söka 
samverkan med andra nämnder och styrelser när de egna besluten och det egna 
agerandet påverkar andra eller när det är nödvändigt för att uppnå helhetssyn i 
genomförandet av kommunfullmäktiges visioner och mål. 

  



Kapitel 2 - Kulturnämndens uppdrag  

Det kommunala ändamålet  

§ 1 Nämnden ska driva och samordna stadens kulturstrategiska arbete, stödja och 
främja konsten i dess olika former och konstnärernas villkor i staden. 
Nämnden ska bedriva och utveckla publika kulturinstitutioner och 
mötesplatser som inte åligger annan nämnd. Därtill ska nämnden bidra till 
utvecklingen av kulturvärden i stadsutvecklingen. 

Nämndens verksamhetsområde och uppgifter  

§ 2 Nämnden ska fullgöra de uppgifter som enligt lag åläggs kommunen. I detta 
ingår bland annat att 

1. ansvara för folkbiblioteksverksamhet i enlighet med Bibliotekslagen. 
2. genom museerna bidra till samhället och dess utveckling genom att 

främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning. Museerna ska 
aktivt förvalta sina samlingar för att nå verksamhetens mål, i enlighet 
med Museilagen. 

3. ansvara för vård och förvaltande av arkeologiska föremål som 
tillvaratagits inom staden och som enligt kulturmiljölagen erhållits 
genom stående begäran om fyndtilldelning,  

4. i stadsplaneringen bidra med kulturvärden, kulturarvs- och kulturmiljö-
kunskap i enlighet med Plan- och bygglagen och Kulturmiljölagen samt 

5. besluta om namn på stadsdelar, gator, vägar och stråk, broar, parker, 
torg och kommunala anläggningar, institutioner m.m. enligt 
Kulturmiljölagen och God ortnamnssed. Nämnden ansvarar för 
registerhållning av ortsnamn. 

Därutöver ansvarar nämnden för  
1. stadens museiverksamhet och att aktivt förvalta och tillgängliggöra 

samlingarna, 
2. stadens definierade kulturhus och kulturhus för unga samt för 

gästspelsscen för nationell och internationell scenkonst samt 
konsthallen, 

3. genomförande av lokalt förankrade evenemang som inte åligger annan 
nämnd.                     

4. att fastställa kriterier för bidragsgivning och beslut om stöd och 
stipendier till kulturell verksamhet och fria kulturutövare, i de fall inte 
annan nämnd ansvarar för detta, 

5. att i samverkan med nämnder och styrelser verka för stadens 
tillämpning av en-procentsregeln om konstnärlig gestaltning och 
utsmyckning i samband med byggnation, 

6. inköp och vård av inomhuskonst för utsmyckning av offentliga lokaler 
och byggnader samt registerhållning av inomhus- och utomhuskonst 
inköpt av kulturnämnden samt 

7. att bereda förslag, inkomna till kommunfullmäktige gällande Charles 
Felix Lindbergs donationsfond, om donationsmedlens användning samt 
verkställa kommunfullmäktiges beslut rörande fonden. 
 
 



Samverkan 
§ 3 1. Nämnden ska medverka i samhällsplaneringen tillsammans med andra 

nämnder, samhällsorgan, organisationer och fria kulturutövare för att 
främja stadens kulturliv. Nämnden har en konsultativ roll gällande 
inriktningen av kulturverksamheten i Göteborg. 

2. Nämnden ska utifrån sitt verksamhetsansvar vara en aktiv part när det 
gäller insatser inom kommungemensamma frågor som trygghetsarbete, 
folkhälsoarbete, sociala erfarenheter i samhällsplaneringen samt 
samverkan med civilsamhället. Nämnden ska i sin organisation skapa 
förutsättningar för samverkan på stadsområdesnivå med andra 
verksamheter i staden.  

3. Nämnden ska verka för ett regionalt, nationellt och internationellt 
samarbete inom kulturområdet. 

Taxor och avgifter 
§ 4 1. Nämnden ska föreslå kommunfullmäktige ändringar av 

avgiftskonstruktioner eller avgiftsnivåer inklusive val av index för 
uppräkning av de avgifter som förekommer inom nämndens 
verksamhetsområde och som inte nämnden delegerats ansvar för. 

2. Nämnden fastställer avgifter av mindre ekonomisk betydelse som inte 
med hänsyn till kraven på likabehandling av kommunens medlemmar, 
ska fastställas av kommunfullmäktige. 

3. Nämnden fastställer själv avgifter som hänförs till stadens samlade 
biblioteksverksamhet. 

4. Nämnden ska årligen justera avgifterna utifrån det index som reglerats 
genom kommunfullmäktiges beslut enligt p.1. 

Statsbidrag 
 § 5       Nämnden ansvarar för att enligt lag och förordningar administrera och 
             samordna riktade statsbidrag samt besluta om bidragets fördelning inom egen 
             nämnd, i de fall ansvaret inte ligger på annan nämnd. 
 
 § 6       Nämnden ansvarar för att enligt lag och förordningar administrera och  
             samordna statsbidrag som rör fler än en nämnd inom kulturområdet, i de fall 
             ansvaret inte ligger på annan nämnd. 

 
Styrande dokument 
§ 7 Nämnden har ansvar för aktualitetsgranskning och vid behov initiera revidering 

av stadens biblioteksplan. 

Uppdrag efter beställning/överenskommelser 
§ 8 Nämnden kan efter beställning från länsstyrelsen utföra arkeologiska under-

sökningar inom staden i enlighet med kulturmiljölagen. 
Nämnden kan efter överenskommelse med nämnder och bolag göra 
inventeringar och uppdrag inom kulturområdet. 



Särskilda organ/utskott/lokala styrelser 
§ 9 Nämnden kan i erforderlig omfattning inrätta och avskaffa beredningsorgan 

och utskott inom sitt verksamhetsområde. Till utskott får endast 
nämndledamöter väljas. 

Sammansättning 
§ 10 Kulturnämnden består av elva ledamöter och sex ersättare. 

 

Kapitel 3 - Generella bestämmelser  

Innehållet i detta kapitel gäller för samtliga nämnder och för kommunstyrelsen. 

Allmänna bestämmelser 

Generella skyldigheter 
§1 Nämnden ska inom sitt respektive verksamhetsområde följa vad som anges i 

lag eller annan författning. De ska följa det fullmäktige – i reglemente, i 
samband med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska 
fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna 
uppdrag och angivna riktlinjer. 
Nämnden ska också se till att de har en god intern kontroll och fortlöpande 
håller sig informerad om och utvärderar hur systemet för intern kontroll 
fungerar. 

§ 2 Det åligger nämnden att till Stadsrevisionen tidigt anmäla misstankar om 
allvarligare oegentligheter inom dess verksamhet. 

Organisation inom verksamhetsområdet 
§ 3 Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med 

hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra 
författningar för verksamheten. 

Personalansvar  
§ 4 Nämnden har personalansvaret inom sitt verksamhetsområde och svarar 

därmed för personalpolitiska och personaladministrativa beslut för sina 
arbetstagare, om inte personalutskottet tillagts särskilda befogenheter enligt 
kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning. Nämnden får 
besluta om att ingå kollektivavtal med tillämpning inom nämndens 
verksamhetsområde och på villkor, som kommunstyrelsens personalutskott 
äger ange. 
Nämnden ska arbeta i enlighet med de styrande dokument som 
kommunfullmäktige fastställt avseende förvaltnings- och bolagschefer. 
Nämnden ska se till att en instruktion för förvaltningschefen upprättas och 
antas. 



Personuppgifter  
§ 5 Nämnden är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter 

som sker i dess verksamhet. 

Planering, uppföljning och kontroll samt rapportering till fullmäktige  
§ 6 Nämnden ska bedriva sitt arbete med styrning, budget, uppföljning och 

kontroll så att det egna ansvaret för verksamheten säkerställs. 
Nämnden svarar också för att eventuella åtgärder vidtas med anledning av 
väsentliga avvikelser i verksamhet och ekonomi. 
Nämnden är skyldig att följa den av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 
gällande ordningen för styrning på området. 
Nämnden har alltid utöver den löpande rapporteringen ett ansvar att på eget 
initiativ informera om förändrade förutsättningar eller händelser som kan vara 
av betydelse för den kommunövergripande uppföljningen och styrningen av 
verksamheten. 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
§ 7 Av kommunallagen framgår att kommunstyrelsen har ett ansvar att fortlöpande 

följa stadens verksamhet. Detta innebär att kommunstyrelsen ska ha en 
överblick och kontroll över nämndernas verksamhet. 
Kommunstyrelsen har rätt att ta del av nämndernas handlingar och räkenskaper 
samt i övrigt granska nämnderna och dess verksamheter. 
Nämnden ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som 
begärs såvida informationen inte omfattas av sekretess. I den händelse 
informationen om verksamheten är sekretessbelagd måste alternativa sätt att 
överlämna informationen övervägas. 

Information och samråd  
§ 8 Nämnden ska i möjligaste mån från annan nämnd erhålla den information och 

det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag 
omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.  
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör 
kommunstyrelsens eller annan nämnds verksamhet.  
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt 
berörda. Nämnden beslutar om formerna för samrådet. 

Arbetsformer 
Tid och plats  
§ 9 Nämnden sammanträder på tid och plats som nämnden bestämmer.  

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter 
begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra 
sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om 
det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.  
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för 
extra sammanträde.  



Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller 
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice 
ordförandena.  
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller 
tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot 
och ersättare snarast underrättas om beslutet. 

Nämndens ledamöter får, när särskilda skäl föreligger, delta i nämndens 
sammanträde på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se 
och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte 
obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Ledamot som 
önskar delta på distans ska i förväg anmäla detta till ordföranden. Ordföranden 
avgör om närvaro får ske på distans. 
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i 
nämnden. 

Kallelse 
§ 10 Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken 

ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som 
varit ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera 
ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten 
vara ålderspresident.  
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet.  
Kallelsen ska sändas till varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald 
som får närvara vid sammanträdet i god tid före sammanträdesdagen. Kallelse 
får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen 
för kallelse.  
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska 
bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av 
handlingar har skett. 

Offentliga sammanträden  
§ 11 Med stöd av 6 kap 25§ kommunallagen bemyndigas stadens nämnder, 

exklusive kommunstyrelsen, att besluta om att hålla sammanträde öppet för 
allmänheten. 

Närvarorätt  
§ 12 Kommunalråd eller ersättare i kommunstyrelsen (biträdande kommunalråd) har 

rätt att delta i sammanträden med nämnder inom det egna ansvarsområdet och 
har då rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten samt rätt att få sin 
mening antecknad i protokollet.  
Härutöver får nämnden medge annan förtroendevald rätt att närvara vid 
sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i 



kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om nämnden 
beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna.  
Stadsdirektören har närvaro- och yttranderätt i kommunstyrelsen och i övriga 
nämnder. 
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid 
nämndens sammanträden. 

 
  



Ordföranden  
§ 13 Det åligger ordföranden att;  

⋅ leda nämndens arbete och sammanträden 

⋅ kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente 

⋅ kalla ersättare  

⋅ inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden 
vid behov är beredda  

⋅ se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden  

⋅ bevaka att nämndens beslut verkställs 

Presidium  
§ 14 Kommunfullmäktige väljer för mandattiden bland nämndens ledamöter en 

ordförande och en eller två vice ordförande. 

Vice ordförande och i förekommande fall andre vice ordförande (presidiet) 
biträder ordföranden vid fullgörande av dennes uppgifter. 

Vid förfall för ordföranden inträder i dennes ställe vice ordförande och vid 
förfall för vice ordförande inträder i dennes ställe, i förekommande fall, andre 
vice ordförande. 

Ersättare för ordföranden och vice ordförandena  
§ 15 Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde 

eller en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som 
ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den 
som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång 
tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem. 

Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt 
uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga 
ordförandens/övriga presidiets uppgifter. 

Förhinder  
§ 16 En ledamot eller ersättare som är förhindrad att närvara vid sammanträde bör 

skyndsamt anmäla detta. 

Ersättares tjänstgöring  
§ 17 Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde 

ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som 
står i tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in. 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe.  
Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning 
som fullmäktige har bestämt.  



Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin 
mening antecknad till protokollet.  
En ersättare som börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför 
annan ersättare. 

Jäv, avbruten tjänstgöring 
§ 18 En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 

ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. 
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund 
av annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet. 

Reservation  
§ 19 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 

reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 
Motsvarande gäller vid omedelbar justering. 

Justering av protokoll  
§ 20 Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.  

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av 
ordföranden och en ledamot. 

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.  
§ 21 Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet 

kungörs enligt gällande bestämmelser.  
Nämnden ska underrätta kommunstyrelsen om ändringen och dess innehåll så 
snart en uppdatering av kommunens styrande dokument bedöms nödvändig. 

Delgivningsmottagare  
§ 22 Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller 

annan anställd som nämnden beslutar. 

Undertecknande av handlingar  
§ 23 Om nämnden inte beslutar annat ska handlingar som utfärdas på nämndens 

vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. Vid 
förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den 
ledamot som styrelsen utser. 
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av 
nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på dess vägnar.  
Delegationsbeslut fattas i nämndens namn och ska anmälas i den ordning 
nämnden beslutar. Handlingar som utfärdas med anledning av sådant beslut 
ska, om inte annat finns föreskrivet, undertecknas av delegaten. 
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