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Nytt yrkande angående Avtal med Västra 
Götalandsregionen om gemensam 
finansiering av kulturinstitutioner i Göteborg 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Kommunfullmäktige godkänner Avtal med Västra Götalandsregionen om gemensam 
finansiering av kulturinstitutioner i Göteborg. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att ge i uppdrag till Göteborg Stads stadsdirektör att 
underteckna avtalet med Västra Götalandsregionen. 

 

Yrkandet 
Sedan år 1998 gäller mellan och Göteborg Stad och Västra Götalandsregionen 
ett avtal som reglerar finansieringen av vissa kulturinstitutioner i Göteborg. Det 
finns ett behov av att ingå ett nytt avtal avseende finansieringen av 
kulturinstitutionerna mellan Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen. 
Ett nytt förslag till avtal har tagits fram mellan företrädare för Göteborgs 
Stad och Västra Götalandsregionen. I Göteborg har frågan avseende nivå för 
finansiering hanterats i kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU). 
 
Det nya avtalet slår fast ett belopp på 105 MSEK som Västra 
Götalandsregionen ska betala till Göteborgs Stad för år 2022. För år 2023 
och kommande år ska beloppet uppräknas med det index som 
regionfullmäktige beslutar om för kulturverksamheter inom Västra 
Götalandsregionen, dock ej inräknat särskilda anslag till verksamheter inom 
Västra Götalandsregionen vid stora satsningar eller investeringar. 

 
Bilaga 1. Avtal om gemensam finansiering av kulturinstitutioner i Göteborg 
Parter 

(1) Västra Götalandsregionen, org. nr. 232100-0131, Regionens hus, 
462 80 Vänersborg 

(2) Göteborgs Stad, org. nr. 212000-1355, 404 82 Göteborg 
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Mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad gäller ”Huvudavtal” 
av den 11 november 1998 vilket reglerar vissa frågor mellan Parterna vid 
bildandet av Västra Götalandsregionen samt den skatteväxling som då 
skedde. 

Enligt § 25 i Huvudavtalet och enligt punkt 2 i Bilaga 2 till Huvudavtalet 
ska Västra Götalandsregionen lämna bidrag till verksamheterna vid 
Göteborgs Stadsteater AB, Konstmuseet, Röhsska museet, Göteborgs 
Stadsmuseum och Sjöfartsmuseet Akvariet (nedan gemensamt benämnda 
Kulturinstitutionerna). Vidare anges att Parterna är ense om att träffa en 
särskild överenskommelse om formerna för Västra Götalandsregionens 
inflytande över verksamheterna. Den 11 juni 1999 ingicks 
”Överenskommelse enligt punkt 25 i avtalet mellan Västra 
Götalandsregionen och Göteborgs kommun. Stadsteatern” (nedan 
”Överenskommelsen”). 

Enligt bestämmelser i Huvudavtalet och Överenskommelsen ska Västra 
Götalandsregionen utge visst ekonomiskt stöd till Göteborg Stad för drift av 
Kulturinstitutionerna. Varken Huvudavtalet eller Överenskommelsen har 
någon angiven avtalstid eller någon bestämmelse om uppsägning av avtalet. 

Då tillämpningen av Huvudavtalet och Överenskommelsen har kommit att 
ändras över tid, och då det finns behov av förtydligande gällande hur det 
ekonomiska stödet ska fastställas, har Parterna nu enats om följande avtal, 
vilket i enlighet med § 7 nedan ersätter bestämmelser om 
Kulturinstitutionerna i Huvudavtalet och Överenskommelsen. 

 

2. Årligt stöd till Göteborgs Stad för drift av Kulturinstitutionerna 

Västra Götalandsregionen ska årligen lämna ett ekonomiskt stöd till 
Göteborgs Stad för drift av Kulturinstitutionerna. 

För verksamhetsåret 2022 uppgår stödet till 105 000 000 kronor. 

För efterkommande år ska beloppet uppräknas med det index som 
regionfullmäktige beslutar om för kulturverksamheter inom Västra 
Götalandsregionen, dock ej inräknat särskilda anslag till verksamheter inom 
Västra Götalandsregionen vid stora satsningar eller investeringar. 

 

3. Medel från kultursamverkansmodellen 

De statliga medel som Västra Götalandsregionen fördelar till Göteborgs 
Stad inom kultursamverkansmodellen omfattas inte av detta avtal utan 
hanteras enligt de särskilda reglerna och rutinerna för dessa medel. 

 

4. Information 

Vid samtliga de Kulturinstitutioner som erhåller finansiering enligt detta 
avtal ska Göteborgs Stad på ett tydligt sätt informera om att 
Kulturinstitutionerna erhåller finansiering från Västra Götalandsregionen. 
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5. Samråd och samverkan mellan Parterna 

Parterna ska årligen träffas för att följa upp och utvärdera detta avtal. 

 

6. Ändring av avtalet 

Detta avtal kan endast ändras genom ett skriftligt tillägg som är 
undertecknat av båda Parter. Det belopp som Västra Götalandsregionen 
utger varje år ändras enligt vad som anges i § 2. 

 

7. Detta avtal ersätter de tidigare 

Detta avtal utgör Parternas hela överenskommelse i fråga om finansiering av 
Kulturinstitutionerna. Från och med den dagen som detta avtal börjar gälla 
enligt § 8 nedan ska bestämmelserna avseende samfinansieringen av 
Kulturinstitutionerna i Huvudavtalet § 25 och Överenskommelsen inte 
längre gälla mellan Parterna. 

Genom den betalning som årligen sker enligt detta avtal är Parterna överens 
om att Västra Götalandsregionen fullgör sina skyldigheter avseende 
finansiering av Kulturinstitutionerna i enlighet med skatteväxlingen mellan 
Parterna. 

 

8. Ikraftträdande och giltighet 

Beslut om att godkänna detta avtal ska fattas av Parternas respektive 
fullmäktige. Detta avtal börjar gälla mellan Parterna när båda Parters 
fullmäktigebeslut har vunnit laga kraft.  

 

Göteborg  

 

Västra Götalandsregionen   Göteborgs Stad 

 

____________________________ ____________________________ 
Regiondirektör  Stadsdirektör 
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