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Yttrande angående - Yrkande från D angående 
Kultur möter Kultur   
 
Kulturen för samman människor av olika bakgrund och bidrar till kunskap och 
förståelse mellan människor. Att regelbundet få uppleva konst och kultur i olika 
former är en rättighet och är särskilt viktigt under uppväxten. Det finns idag stora 
utmaningar i Göteborg att göra kulturen likvärdig och förutsättningarna ser 
mycket olika ut över staden. Det är av största vikt att ta den utmaningen på allvar.  
 
Det är därför positivt att en översyn har gjorts och att Göteborgs Stads plan för 
barn- och ungkultur har antagits och nu implementeras i staden. Målet med planen 
är att tydliggöra barn och ungas rättigheter till konst och kultur samt säkerställa 
former för stadens samverkan för att åstadkomma större och mer jämlik tillgång 
över hela staden till konst och kultur för, av och med barn och unga. Planen har en 
indelning med tre huvudområden; tillgång till konst och kultur inom alla 
skolformer, infrastruktur för barnkulturstaden Göteborg samt strategisk 
utveckling. Barn och unga ges idag möjlighet att i förskola och skola både lära sig 
att konsumera kultur och att själva skapa. Kulturskolan, Skapande skola samt 
nätverken KULF och KULIS är viktiga beståndsdelar i det arbetet.   
 
I tillägg genomförs viktiga satsningar såsom det nya Kulturhuset i Bergsjön som 
planeras att öppnas i halvårsskiftet 2022. Kulturhuset blir en mötesplats för såväl 
bergsjöbor som övriga göteborgare i alla åldrar och ger kulturens entreprenörer en 
ny arena. Även planeringen av Backa kulturhus pågår i enlighet med uppdraget. 
Precis som för övriga kulturhus och lokala bibliotek kommer de nya 
mötesplatserna att bli ett nav för kreativitet men också utgöra en viktig 
samhällsfunktion.     
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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.  


