
 

Göteborgs Stad kommunstyrelsen 1 (2) 
  

   

Yrkande angående – Ansökan om att ingå i Unescos 
nätverk för kreativa städer, för att utnämnas till City of 
Literature. 

 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Göteborgs Stads ansökan om att ingå i UNESCO Creative Cities Network, för att 
utnämnas till UNESCO City of Literature, godkänns. 

2. Avsiktsförklaring om samarbete vid eventuell utnämning av Göteborg till UNESCO 
City of Literature antas för Göteborgs Stads del i enlighet med bilaga 4 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 

3. Stadsdirektören får i uppdrag att underteckna avsiktsförklaring om samarbete vid 
eventuell utnämning av Göteborg till UNESCO City of Literature mellan Göteborgs 
Stad, Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen, i enlighet med bilaga 4 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. Stadsdirektören har bemyndigande att 
godkänna redaktionella förändringar av avsiktsförklaringen. 

4. Ansökan, i enlighet med bilaga 7 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, sänds 
till Svenska Unescorådet senast 30 april 2021 under förutsättning att det finns en 
signerad avsiktsförklaring mellan Göteborgs Stad, Göteborgs universitet och Västra 
Götalandsregionen som säkrar samarbete kring åtagandet gentemot Unesco, i enlighet 
med bilaga 4. 

5. Stadsledningskontoret skall vara behjälpliga så långt som möjligt i ärendet men får i 
uppdrag att lösa och säkerställa att finansiering för att driva arbetet som UNESCO 
City of Literature, löses helt via externa parter. 

6. Kommunstyrelsens uppdrag 2019-06-12 § 496 till stadsledningskontoret att ansöka 
om att Göteborg ska bli en UNESCO City of Literature 2021 samt kommunstyrelsens 
uppdrag 2020-03-24 § 240 om att söka medfinansiering från externa parter samt 
återrapportera ansökan inklusive budget, förklaras fullgjorda.  

 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Kulturnämnden får i uppdrag att ansvara förstadens åtagande i Unescos nätverk för 
kreativa städer om Göteborg utses till UNESCO City of Literature. 

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande 
2021-02-26 
 

 
  
 
 
Ärende nr: KS 2021-03-03, 2.1.7, Dnr: 0530/19 
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Yrkandet 
SD tog redan i maj 2019 tydlig ställning för att Göteborgs kommun vid den tidpunkten 
inte skulle ansöka om att bli en ”Unesco city of Literature”. Sverigedemokraterna 
befarade redan då att engagemanget skulle bli betydligt mycket dyrare än först 
prognostiserat. Sverigedemokraterna befarade även att engagemanget inte skulle få en 
positiv inverkan på kommunens lagstadgade ansvar och kärnuppgift - att lära alla barn 
och unga att läsa och skriva.  

I mars 2020 föreslog så även stadsledningskontoret att avskriva ansökan om att Göteborg 
skulle bli en Unesco City of Literature. Det är dock beklagligt att det den gången behövde 
gå så långt som att budgeten spräcktes betydligt (och det innan projektet ens dragit igång) 
innan fler än SD avrådde från att gå vidare. Trots kraftigt spräckt budget fanns det då 
delar av stadens ledande tjänstemän och politiska representanter som ändå föreslog att gå 
vidare och satsa stadens resurser på ett internationellt symbol- och prestigeprojekt. 

Sverigedemokraterna är inte negativa till utnämningen i sig eller att Göteborg ansöker om 
att utses till UNESCO City of Literature. Sverigedemokraterna anser dock att skattemedel 
främst skall gå till kommunens kärnverksamheter. En av dessa kärnverksamheter är att 
bedriva skolverksamhet och att läsa stadens barn att läsa och skriva. 

Om Göteborgs stad beslutar att ansöka om att bli UNESCO City of Literature kommer 
Sverigedemokraterna inte motarbeta det, under förutsättningen att all finansiering för att 
driva arbetet som UNESCO City of Literature finansieras via externa aktörer. 

I ett läge där Sveriges PISA-resultat år för år sjunker allt djupare - detta även efter att de 
allra lägsta resultaten rensats bort - är det än viktigare att kommunens resurser satsas rätt. 
Att då prioritera kommunens resurser på att lära stadens barn och unga i skolan att läsa 
och skriva är, enligt Sverigedemokraterna, en sådan korrekt satsning och prioritering. 
Detta inte minst i ett läge där vi har många barn och unga som kämpar med svenska 
språket för att kunna bli en fungerande del av Göteborg. 
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Yrkande angående – Ansökan om att ingå i 
Unescos nätverk för kreativa städer, för att 
utnämnas till City of Literature 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Göteborgs Stads ansökan om att ingå i Unesco Creative Cities Network, för att 
utnämnas till Unesco City of Literature, avslås. 

2. Göteborgs Stad avbryter arbetet med att ansöka om att ingå i Unesco Creative Cities 
Network, för att utnämnas till Unesco City of Literature. 

Yrkandet 
När ärendet först behandlades i kommunstyrelsen i mars 2019 på initiativ av 
Vänsterpartiet och Miljöpartiet var bilden som gavs av engagemanget att det avsåg en 
fyraårsperiod med en total kostnad på 400 000 kr. De borgerliga partierna anslöt till 
förslaget och betonade att för dem: ” är det viktigt att kostnaderna hålls på en rimlig nivå. 
Fördelningen av kostnaderna på fyra år blir uppskattningsvis 100 000 kr per år.” 

Nu behandlar kommunstyrelsen ett förslag till ansökan där kostnaden uppgår till 2 
miljoner kr per år istället för 100 000 kr per år. Genom att lägga personalresurser på 
Västra Götalandsregionen och Göteborgs Universitet minskar stadens kostnad med 
hälften. Det är dock fortfarande en kostnad som är tio gånger högre än vad högerpartierna 
bedömde som en ”rimlig nivå” för två år sedan. 

Socialdemokraterna har från ärendets början varit kritiska till bristen på faktaunderlag om 
vad ansökan och engagemanget som litteraturstad innebär. Vi har också efterfrågat en 
analys över vad åtagandet ska ge tillbaka till staden. Att engagemanget som litteraturstad 
inte avser en fyraårsperiod utan är ett långsiktigt åtagande som kräver ett kostsamt, aktivt 
deltagande är nu uppenbart för alla. Detta var också bakgrunden till att 
stadsledningskontoret under förra året föreslog kommunstyrelsen att avbryta 
ansökningsförfarandet. De rödgröna gjorde dock återigen gemensam sak med 
högerpartierna och drev igenom att staden skulle fortsätta med detta dyra och diffusa 
projekt.  

Socialdemokraterna vill sätta välfärden först och minska antalet kortsiktiga projekt. 
Resurser bör allokeras till långsiktigt läsfrämjande insatser för barn och unga. Det är 
sympatiskt att man i ansökan lyfter den befintliga och redan finansierade kraftsamlingen 
Staden där vi läser för våra barn. Ytterligare finansiering tillkommer enligt underlaget 
från Statens kulturråd men det framgår inte om denna tillkommande finansiering är 
beroende av stadens Unesco-ansökan eller är medel staden ändå hade fått del av. 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
 
2021-02-26 

Socialdemokraterna 
  
Ärende nr 2.1.7 
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Tyngdpunkten i ansökan ligger på nätverkande och plattformsbyggande för litterära 
aktörer, tjänstepersoner och politiker. Det som framgår av underlaget är en omfattande 
organisation och struktur för olika arbetsgrupper, mötesgrupper, projektgrupper och 
kommunikationsgrupper och hur dessa ska mötas under åren. Det är flera internationella 
möten årligen, nationella möten, stormöten och trepartsmöten. Resor, möten, konferenser 
och seminarier har givetvis ett värde och kan säkert innebära intressanta tillfällen för 
förkovran och socialt utbyte för de litterära aktörer, tjänstepersoner och politiker som 
deltar. Det är dock oklart hur detta kommer bidra till att öka litteraturens betydelse och 
värde för invånarna i Göteborg.  
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Ansökan om att ingå i Unescos nätverk för 
kreativa städer, för att utnämnas till City of 
Literature 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Göteborgs Stads ansökan om att ingå i UNESCO Creative Cities Network, för att 
utnämnas till UNESCO City of Literature, godkänns. 

2. Avsiktsförklaring om samarbete vid eventuell utnämning av Göteborg  
till UNESCO City of Literature antas för Göteborgs Stads del i enlighet med bilaga 4 
till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 

3. Stadsdirektören får i uppdrag att underteckna avsiktsförklaring om samarbete vid 
eventuell utnämning av Göteborg till UNESCO City of Literature mellan Göteborgs 
Stad, Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen, i enlighet med bilaga 4 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. Stadsdirektören har bemyndigande att 
godkänna redaktionella förändringar av avsiktsförklaringen. 

4. Ansökan, i enlighet med bilaga 7 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, sänds 
till Svenska Unescorådet senast 30 april 2021 under förutsättning att det finns en 
signerad avsiktsförklaring mellan Göteborgs Stad, Göteborgs universitet och Västra 
Götalandsregionen som säkrar samarbete kring åtagandet gentemot Unesco, i enlighet 
med bilaga 4.  

5. Finansiering om en miljon kronor årligen från och med 2022 för att driva arbetet som 
UNESCO City of Literature, vid en eventuell utnämning, hänskjuts till 
budgetberedningen. 

6. Kommunstyrelsens uppdrag 2019-06-12 § 496 till stadsledningskontoret att ansöka 
om att Göteborg ska bli en UNESCO City of Literature 2021 samt kommunstyrelsens 
uppdrag 2020-03-24 § 240 om att söka medfinansiering från externa parter samt 
återrapportera ansökan inklusive budget, förklaras fullgjorda. 

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kulturnämnden får i uppdrag att ansvara för stadens åtagande i Unescos nätverk för 
kreativa städer om Göteborg utses till UNESCO City of Literature. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen fattade 2019-06-12 § 496 beslut om att ge stadsledningskontoret i 
uppdrag att ansöka om att Göteborg ska bli en UNESCO City of Literature 2021. 
Kommunstyrelsen fattade 2020-03-25 § 240 beslut om att resurser för att ta fram ansökan 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2021-02-05 
Diarienummer 0530/19 
 

Handläggare  
Linda Johannessen 
Telefon: 031-368 01 22 
E-post: linda.johannessen@stadshuset.goteborg.se 
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skulle lösas inom stadsledningskontorets rambudget. Dessutom gavs 
stadsledningskontoret i uppdrag att under 2020 söka medfinansiering från externa parter 
för att finansiera stadens åtagande som UNESCO City of Literature samt att 
återrapportera ansökan inklusive budget till kommunstyrelsen för ställningstagande inför 
att ansökan ska skickas in till Svenska Unescorådet den 30 april 2021. 

Initiativet till ansökan kom från en rad litterära aktörer, som betonade Göteborgs starka 
profil inom litteraturområdet. Arbetet med ansökan har aktiverat ett fördjupat samarbete 
mellan offentlig sektor, akademi, näringsliv och civilsamhälle. Göteborgs universitet och 
Västra Götalandsregionen stödjer Göteborgs Stads ansökan om att gå med i Unescos 
nätverk för kreativa städer, och avser ingå en avsiktsförklaring för att bidra till de resurser 
som krävs för åtagandet gentemot Unesco vid en eventuell utnämning.  

Stadsledningskontoret bedömer att kulturnämnden är den aktör i staden som bör få 
uppdraget att ansvara för stadens åtagande som UNESCO City of Literature om ansökan 
beviljas. Vid en utnämning gäller ett sådant åtagande tills vidare. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Att ingå i nätverket av kreativa städer är inte förenat med någon avgift, men en stad som 
utses förbinder sig att bedriva ett långsiktigt och hållbart arbete i nätverket. 
Stadsledningskontorets bedömning är att ett åtagande som UNESCO City of Literature 
omfattar två miljoner kronor årligen för arbete i nätverket och koordinering i staden. 
Genom samarbetet med Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen blir 
Göteborgs Stads åtagande en miljon kronor årligen, i form av resurser för koordinator och 
kommunikationsinsatser. I ansökan ingår också en handlingsplan som omfattar sex 
miljoner kronor årligen, vilken finansieras av ett tjugotal aktörer. Göteborgs Stad ingår 
enbart med ordinarie verksamhet i handlingsplanen.  

Stadsledningskontoret bedömer att kulturnämnden är den aktör i staden som bör få 
uppdraget att ansvara för stadens åtagande som UNESCO City of Literature om ansökan 
beviljas, och det är därmed också till kulturnämnden som finansiering om en miljon 
kronor ska riktas. Kulturförvaltningen har i beredningen av ansökan bedömt att det inte 
finns utrymme att hantera uppdraget utan tillkommande finansiering. Blir Göteborg 
utnämnd så gäller det tills vidare. 

Det som tillkommer om Göteborg blir utnämnd till UNESCO City of Literature är att ett 
antal funktioner i Göteborgs Stad förväntas delta i lokala möten enligt en struktur som 
Göteborg angivit i ansökan. Detta kräver resurser från i första hand kulturförvaltningen, 
vilket hanteras inom ram eftersom det bedöms vara i begränsad omfattning. 
Utgångspunkten är att nämnder och styrelser deltar och bidrar i arbetet då de bedömer att 
sammanhanget ger ett mervärde för deras verksamheter. 

De kulturella och kreativa näringarna i Göteborg visar en stadig tillväxt på litteraturens 
område de senaste åren. Många företag är förlag och Göteborg är främst i landet på 
produktion och distribution av kulturtidskrifter. Litteraturbranschen karakteriseras av 
ökade exportintäkter, med ett ackumulerat värde för export av svensk litteratur som har 
tredubblats under de senaste tio åren. 
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Det lokala näringslivet ser konkurrensfördelar i att verka i en officiellt erkänd 
litteraturstad då det ger positiv uppmärksamhet i media såväl lokalt som internationellt 
och underlättar för internationellt utbyte och export.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Internationella utbyten innebär sannolikt att resande ökar. I enlighet med stadens policy 
och riktlinjer för resor i tjänsten ska de minst klimatpåverkande färdmedlen undersökas 
och väljas och när det är lämpligt ska webb- och videomöten ersätta resor.  

Bedömning ur social dimension 
En befolkning med hög läsförmåga är en viktig faktor för en robust demokrati och ger 
samhället motståndskraft mot desinformation och propaganda. I Göteborgs profil som 
litteraturstad har läs- och skrivfrämjande och aktivt arbete för yttrandefrihet och medie- 
och informationskunnighet en framskjuten position. Detta går i linje med den nationella 
strategin för samarbete med Unesco, och bedöms vara frågor där Sverige kan bidra med 
särskild kunskap och kompetens i FN-systemet.  

Arbetet med ansökan har samlat och fördjupat samarbetet mellan många aktörer som 
verkar för social hållbarhet i Göteborg. Syftet med att söka en utnämning till UNESCO 
City of Literature är att tydligt nyttja litteraturens kraft som hävstång i arbetet för Agenda 
2030. I ansökan ingår en handlingsplan för stadens första fyra år i nätverket, där sex olika 
insatsområden beskrivs. Göteborgs Stads mest omfattande insats i handlingsplanen är 
genom ”Staden där vi läser för våra barn”, som är en kraftsamling sedan 2015 där flera av 
stadens nämnder samverkar för att ge barn en god start i livet. Forskning visar på ett 
viktigt samband mellan daglig läsning med barn och deras läs- och språkliga förmåga – 
vilket ger bättre förutsättningar att lära sig i skolan. Detta ska bidra till att fler blir 
behöriga till gymnasiet, fler vidareutbildar sig och fler får jobb. 

Resultatet av arbetet med de sex insatsområdena i handlingsplanen är kopplade till 
UNESCOs Thematic Indicators for Culture in the 2030 Agenda vilka följer kulturens 
effekt på faktorer som skolresultat, läsförståelse, kunskaps- och handelsutbyte, vidgat 
deltagande, delaktighet och ökad jämlikhet. Arbetet som City of Literature blir ett tydligt 
sätt att visa hur kultur och kreativitet bidrar till stadens arbete i linje med de globala 
utvecklingsmålen.   

Bilagor 
1. Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2020-03-25, § 240  
2. Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2019-06-12 § 496 
3. UNESCO Creative Cities Network Mission Statement (uppdrag och 

mandat för nätverket på global nivå) 
4. Avsiktsförklaring om samarbete vid eventuell utnämning av Göteborg till 

UNESCO City of Literature 
5. Letters of support 
6. Utvärdering av samrådsprocessen, bilaga till Svenska Unescorådet 
7. Göteborgs Stads ansökan om att ingå i Unescos nätverk av kreativa städer 

inom fältet litteratur 

  



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 4 (10) 
   
   

Ärendet  
Kommunstyrelsen har att ta ställning till om Göteborg ska ansöka om att ingå i Unescos 
nätverk för kreativa städer, utifrån det förslag till inriktning, medfinansiering och budget 
som arbetats fram under året som kandidat till nätverket. Underlaget är i linje med 
uppdrag från kommunstyrelsen 2020-03-24 § 240. En ansökan behöver sändas till 
Svenska Unescorådet senast 30 april. Beviljas ansökan så utnämns Göteborg till 
UNESCO City of Literature 31 oktober 2021. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen fattade 2019-06-12 § 496 beslut att ge stadsledningskontoret i uppdrag 
att ansöka om att Göteborg ska bli en UNESCO City of Literature 2021. 
Kommunstyrelsen fattade 2020-03-24 § 240 beslut om att resurser för att ta fram ansökan 
skulle lösas inom stadsledningskontorets rambudget. Dessutom gavs 
stadsledningskontoret i uppdrag att under 2020 söka medfinansiering från externa parter 
för att finansiera stadens åtagande som UNESCO City of Literature samt att 
återrapportera ansökan inklusive budget till kommunstyrelsen för ställningstagande inför 
att ansökan ska skickas in till Svenska Unescorådet den 30 april 2021. 

Initiativet till Göteborgs ansökan om att bli en litteraturstad i Unesco kom från 
Bokmässan i Göteborg, Författarcentrum Väst, Göteborgs Litteraturhus, Svenska PEN, 
Poesiwerken, Politisk Poesifestival och ytterligare åtta aktörer, som betonade Göteborgs 
starka profil inom litteraturområdet. Initiativet, i form av en skrivelse, behandlades i 
kommunstyrelsen 2019-03-13 § 167 med beslut att ansöka redan 2019. Men tiden för att 
bereda ansökan blev för knapp och arbetet fick avbrytas efter återkoppling från Unescos 
programråd. Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-12 § 496 att ge stadsledningskontoret i 
uppdrag att istället söka 2021. 

Efter kommunstyrelsens beslut 2020-03-24 § 240 sändes intresseanmälan in till Svenska 
Unescorådet för att stå som kandidat till nätverket i ett år. 

Nätverkets syfte 
Unescos nätverk för kreativa städer startade 2004 för att stödja internationellt samarbete 
mellan städer som identifierat kreativitet som en strategisk faktor för hållbar 
stadsutveckling. I nätverket arbetar städerna inom ett av sju kreativa fält: hantverk och 
folklig konst, digitala konstnärliga uttryck, film, design, gastronomi, litteratur eller musik.  

I nätverket representeras staden i huvudsak av kommunens tjänstepersoner och politiker, 
men en bred samverkan med akademi, näringsliv, civilsamhälle och författare, förläggare 
och andra aktörer inom litteraturområdet är en grundförutsättning för arbetet. Samspelet 
med omgivande region uppmärksammas också som en nyckelfaktor. 

Nätverket består av totalt 246 kreativa städer. Inom litteraturfältet finns 39 städer i 28 
länder på 6 kontinenter. I Sverige finns två kreativa städer: Östersund inom gastronomi 
och Norrköping inom musik. 

Året som kandidat till nätverket 
Stadsledningskontoret har tillsammans med kulturförvaltningen lett en projektgrupp som 
tagit fram ansökan. Deltagarna i projektgruppen har ansvarat för kommunikation och 
förankring i sina nätverk och varit skribenter i ansökan. Projektgruppen har genomfört en 
omfattande kartläggning av litteraturfältet där närmare 500 litteraturaktörer, verksamheter 
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och evenemang från gräsrot till elit synliggjorts. I detta arbete har också ideella krafter 
bidragit med kunskap och engagemang. Två trepartsmöten har genomförts med 
representanter från kulturnämnder, kulturdirektörer och vicerektor vilket utmynnat i en 
avsiktsförklaring mellan Göteborgs Stad, Göteborgs universitet och Västra 
Götalandsregionen. 

I projektgruppen har följande funktioner ingått: ordförande för Författarcentrum Väst, 
affärschef för Bokmässan, verksamhetsansvarig för Göteborgs Litteraturhus, 
verksamhets- och programansvarig för Jonsereds herrgård vid Göteborgs universitet, 
Västra Götalandsregionens regionutvecklare kultur vid koncernkontoret samt enhetschef 
och konsulent vid Förvaltningen för kulturutveckling, projektledare Angereds bokmässa, 
en enhetschef för bibliotek och två medarbetare från kulturstrategiska avdelningen vid 
kulturförvaltningen i Göteborgs Stad. Processledaren för Staden där vi läser för våra barn 
som en del av Jämlik Stad har också ingått i arbetet tillsammans med en rad andra 
nyckelfunktioner som bistått med statistik (Business Region Göteborg och Västra 
Götalandsregionen), varit samtalspartner kring kommunikation och destinationsfrågor 
(Göteborg & Co och Turistrådet Västsverige) och uttalat ett nationellt intresse och stöd 
för ansökan (Statens kulturråd, Sveriges Författarförbund, Svenska PEN och Svenska 
Förläggareföreningen).  

Business Region Göteborg AB ingår i ansökans beskrivning av hur staden skapar 
plattformar för utveckling av de kulturella och kreativa näringarna. Blir Göteborg 
utnämnd till en kreativ stad inom Unesco så står Business Region Göteborg redo att växla 
upp samverkan både lokalt och internationellt utifrån sin expertis att samordna företag, 
offentlig verksamhet och akademi kring komplexa utmaningar. Under kandidatåret har 
Näringslivsgruppen på Göteborg & Co varit en viktig medaktör, bland annat i 
marknadsföringsinsatsen ”Fönsterpoesi”. Det är en serie uppläsningar i gaturummet av ett 
urval av poeter som speglar hela Göteborg med olika poesigenrer och bakgrunder för att 
fånga en så bred publik som möjligt och visa mångfald. En film om Fönsterpoesin har 
spridits på hemsidor och sociala medier som synliggör arbetet med ansökan och där 
författare och poeter beskriver vad en utnämning av Göteborg till Unesco City of 
Literature skulle betyda för stadens författare och deras verk.  

Arbetet med att ta fram ansökan har etablerat nationella och internationella kontakter i 
nätverket, men framför allt aktiverat ett fördjupat samarbete mellan stad, region, akademi, 
näringsliv och civilsamhälle kring litteratur. Göteborg har ingått i nätverkets arbete på 
nationell nivå tillsammans med övriga kreativa städer i Sverige; Östersund City of 
Gastronomy och City of Music Norrköping. Ansökan har presenterats muntligt för 
Svenska Unescorådet, som återkopplat att inriktningen är i linje med den nationella 
strategin för Sveriges samarbete med Unesco. 

Göteborgs ansökan har en rad stödbrev; från chefsnätverket för internationella 
bokmässor, Svenska PEN, Sveriges Författarförbund, Västsvenska handelskammaren, 
Business Region Göteborg och Göteborg & Co. Fler stödbrev väntas. 

Ansökans innehåll och profil 
Nätverkets ansökningsformulär omfattar 15 avsnitt. Ansökan inleds med en allmän 
presentation av staden och stadens utmaningar. Det mest omfattande avsnittet är en 
kartläggning av stadens kulturella tillgångar inom litteraturfältet (avsnitt 10). Därpå följer 
en handlingsplan (avsnitt 11) där staden ska presentera sina planerade insatser för att nå 
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nätverkets mål; att nyttja kulturens kraft för en hållbar utveckling på lokal och 
internationell nivå. 

Göteborgs ansökan ger en samlad bild av litteraturfältet i stad och omgivande region, 
vilket tidigare saknats. Det är ett litterärt ekosystem med drivna aktörer som på olika sätt 
producerar, sprider och stimulerar litteratur och läsning i Göteborg. Deras insatser bidrar 
till social hållbarhet och en attraktiv stad.  

Handlingsplanen fokuserar på läs- och skrivfrämjande insatser, vidgat deltagande i 
kulturlivet, insatser för yttrandefrihet och medie- och informationskunnighet samt insatser 
för att stärka kreativa näringar och litteraturexport. En gemensam faktor är behovet av 
ökad internationalisering för ökad förståelse och förmåga att agera i den komplexa tid vi 
lever i. 

Handlingsplanens projekt: 
Lokala initiativ (kommunala och regionala perspektiv): 

• Staden där vi läser för våra barn  The City where we read to our children 
• Staden som diktsamling  The City as a collection of Poems 
• Den litterära väven i den sociala välfärden  Weaving the literary and social welfare 

Internationella initiativ: 
• Strategier för yttrandefrihet – i en ny tid  Freedom of expression – in a new era 
• Vär(l)den i världen Göteborg – internationella författarmöten 

The Wor(l)d in the World of Gothenburg – international authors program 
• Litterär balansakt i fyra väderstreck – internationella utbyten    

Literary balancing the world – international exchanges 
 

Den svenska regeringen är tydlig med vilken röst Sverige ska vara i Unesco. Frågan om 
mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och arbete för demokrati är prioriterade frågor enligt 
Strategi för Sveriges samarbete med Unesco 2018–2021 och Sverige ska arbeta för att 
”Unesco åstadkommer tydliga resultat” inom dessa. I strategin klargörs att Sverige ser 
”en global tillbakagång för de mänskliga rättigheterna, demokratin och rättsstatens 
principer. Yttrandefriheten inskränks /…/ Människorättsförsvarare, journalister och 
kulturutövare utsätts för förföljelse, hot och våld både offline och online.” Ett exempel är 
att antalet författare och konstnärer som söker skydd i programmet ICORN ökar, vilket 
tydligt berör Göteborg som varit fristad sedan 25 år tillbaka.  

Budget  
Budgeten består av två delar: Handlingsplanens projektbudget 2022–2025 och 
Organisation för åtagande gentemot Unesco. Det är enbart åtagandet gentemot Unesco 
som innebär en ny satsning för Göteborgs Stad.  

Del 1. Projektbudget, totalt sex miljoner kronor per år. 
I handlingsplanen ingår Göteborgs Stad med ordinarie verksamhet och verksamhet som 
tillfälligt riktas eller växlas upp för att bidra till insatser i handlingsplanen. Göteborgs 
Stads andel av de resurser som ingår i projektbudgeten är 37%. Utgångspunkten är att 
nämnder och styrelser deltar och bidrar i arbetet då de bedömer att sammanhanget ger ett 
mervärde för deras verksamheter. 

Medfinansiärer genom egen planerad verksamhet, kompletterande resurser via 
samverkan, beviljade medel och sökta medel: Västra Götalandsregionen, Göteborgs 
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universitet, Författarcentrum Väst, Göteborgs Litteraturhus, Bokmässan i Göteborg, 
ICORN, Svenska PEN, Sveriges Författarförbund, Hanaholmen, S Fischer Stiftung, 
Tyska Akademien, City of Music Norrköping, National Nordic Museum/Hugo House i 
Seattle, Nordisk kulturfond, Nordisk Kulturkontakt, Statens kulturråd, Svenska 
Akademien, Svenska institutet, Sveriges Författarfond, Inter-American Development 
Bank, Allmänna arvsfonden och ytterligare ca 20 fonder för tex resestipendier. 

Del 2. Organisation - åtagande gentemot Unesco, totalt två miljoner kronor per år. 
Åtagandet omfattar Kanslifunktion med Focal Point, obligatoriska möten, arrangemang, 
publikationer och kommunikationsinsatser. Finansieras av Göteborgs Stad, Göteborgs 
universitet och Västra Götalandsregionen enligt avsiktsförklaring. Göteborgs Stads andel 
av de resurser som krävs för åtagandet är 50%. 

 
Budget per år 2022–2025 (efter fyra år lämnas en ny handlingsplan till UNESCO)  
 

 2022 

Varav 
Göteborgs 

Stads insats 2023 2024 2025 

1. Projektbudget  5 915 000 2 195 000 6 042 800 5 270 000 5 356 000 

Staden där vi läser för våra barn 1 800 000 1 200 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 

Staden som diktsamling 510 000 260 000 510 000 510 000 510 000 

Den litterära väven i den sociala välfärden 490 000 60 000 490 000 490 000 310 000 

Totalt för lokala projekt: 2 800 000 1 520 000 2 800 000 2 800 000 2 620 000 

Strategier för yttrandefrihet – i en ny tid 1 655 000 455 000 1 055 000 905 000 905 000 

Vär(l)den i världen Göteborg 630 000 220 000 760 000 770 000 770 000 

En litterär balansakt i fyra väderstreck 830 000 0 1 427 800 795 000 1 061 000 

Totalt för internationella projekt:  3 115 000 675 000 3 242 800 2 470 000 2 736 000 

2. Organisering – åtaganden gentemot 
Unesco 

2 000 000 1 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

   TOTALT 7 915 000 3 195 000 7 042 800 6 270 000 6 356 000 

 
Göteborgs Stads årliga insatser i handlingsplan 2022-2025 (projektbudget) 
Göteborgs Stads insats omfattar totalt 2 195 000 kronor av den samlade projektbudgeten 
om 5 915 000 kronor, vilket innebär drygt en tredjedel. Göteborgs Stad deltar enbart med 
ordinarie verksamhet, på två sätt: 

• Ordinarie verksamhet (verksamhet som ingår i Litteraturstaden Göteborg utan 
några ytterligare förväntningar om vi blir utnämnda): 
Här ingår förskoleförvaltningens, socialförvaltningarnas och kulturförvaltningens 
insatser inom Staden där vi läser för våra barn. Den huvudsakliga externa 
bidragsgivaren är Statens kulturråd, som står bakom att nämnas i ansökan. I Staden 
som diktsamling ingår förvaltningen för kretslopp och vatten och Göteborg & Co:s 
insatser med brunnslockspoesi inom jubileumsprojektet Rain Gothenburg. 
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Stadsbibliotekets internationella författarscen ingår i klustret av internationella 
utbyten och litterära arrangemang som i ansökan benämns Vär(l)den i världen 
Göteborg.  

• Ordinarie verksamhet som tidvis riktas eller växlas upp för att bidra till insatser i 
handlingsplanen som litteraturstad i Unesco: 
Detta handlar om arbetstid för medarbetare inom kulturförvaltningen som ingår i 
arbetsgrupp och projektgrupp för Den litterära väven i välfärden, som är ett initiativ 
för att stärka samspelet mellan professioner inom fälten litteratur och folkhälsa, vård 
och omsorg, för att med hjälp av litteratur stärka fler människor i olika typer av 
utsatthet. I projektet Strategier för yttrandefrihet – i en ny tid ingår Göteborgs 25-
årsjubileum som fristad för förföljda konstnärer, med väsentligt stöd från Västra 
Götalandsregionen som fristadsregion. I Staden som diktsamling ingår en resurs i 
form av arbetstid för medarbetare inom kulturförvaltningen som ingår i arbetsgrupp 
och/eller projektgrupp. 

En rad projektgrupper ansvarar för de projekt som ingår i den fyraåriga handlingsplanen. 
Varje enskild projektgrupps ansvar omfattar alla delar av det enskilda projektets 
genomförande, från finansiering till uppföljning. Vid en eventuell utnämning av Göteborg 
till UNESCO City of Literature kan samverkansöverenskommelser skrivas kring 
projekten, vilket blir kanslifunktionens sätt att stödja medaktörernas åtagande gentemot 
varandra. Göteborgs Stad har inte ansvar för projekt som tex avbryts. Eftersom Unesco 
inte bidrar med finansiering så ska heller inga medel återbetalas.  

Göteborgs Stads åtagande gentemot Unesco 
En stad som ingår i Unescos nätverk för kreativa städer förbinder sig att bedriva ett 
långsiktigt och hållbart arbete med nätverket, vilket enligt stadsledningskontorets 
bedömning omfattar resurser på totalt två miljoner kronor. Göteborgs Stads insats blir en 
miljon kronor, genom att Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen stödjer 
Göteborgs Stad ansökan och parterna tillsammans ansvarar för åtagandet enligt 
avsiktsförklaring, vilket omfattar följande: 

• Kanslifunktion med tre koordinatorer bestående av Focal Point Göteborgs Stad, 
Koordinator Västra Götalandsregionen och Koordinator Göteborgs universitet; vilka 
tillsammans utgör en heltidstjänst. Göteborgs Stad ska alltså inrätta/utse en Focal 
Point (Unescos begrepp för den person som är kontaktperson till/från Unesco).  

• Deltagande och arrangerande av obligatoriska möten enligt nätverkets regler och 
den struktur som Göteborg angivit i ansökans handlingsplan. 

• Anordnande av arrangemang för kompetensutveckling och samverkan. 
• Publikation, rapport till Svenska Unescorådet årligen och Unesco vart fjärde år. 
• Kommunikation löpande till och från Unesco, samverkanspartner, medverkande 

aktörer och allmänhet. 

Organisering i staden 
För att förvalta och utveckla samarbetet mellan Göteborgs Stad, Göteborgs universitet 
och Västra Götalandsregionen utifrån avsiktsförklaringen finns ett Trepartsmöte med en 
representant från varje part, som träffas minst en gång per år.  
Rådet består av en representant från varje part samt ledningsrepresentanter från bärande 
aktörer. Rådet ansvarar för att utveckla samverkan och förankra arbetet lokalt, regionalt 
och globalt. För Göteborgs Stads del föreslås kulturdirektör och en socialdirektör ingå i 
rådet, som träffas 1-2 ggr per år. 
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Arbetsgruppen består av representanter från kanslifunktionen och litteraturfältet och är 
den operativa motorn i arbetet. För Göteborgs Stads del föreslås två medarbetare från 
kulturförvaltningen ingå i arbetsgrupp/och eller projektgrupp.  
Kanslifunktionen är länken till Unesco och koordinerar arbetet med att genomföra 
rådande handlingsplan, ta fram nästkommande handlingsplan, och att rapportera avslutad 
period till Unesco. Kansliet ansvarar för att årligen upprätta en aktivitetsplan i relation till 
handlingsplan och att sammanställa en uppföljningsrapport till Svenska Unescorådet. 
Focal Point ska vara anställd i Göteborgs Stad. 
En rad projektgrupper ansvarar för de projekt som ingår i den fyraåriga handlingsplanen; 
såväl huvudprojekt som delprojekt. Varje enskild projektgrupps ansvar omfattar alla delar 
av det enskilda projektets genomförande, från finansiering till uppföljning.  
Kommunikationsgrupp för aktörernas kommunikatörer. 
Samråd med destination och näringsliv: Göteborg & Co, Business Region Göteborg, 
Turistrådet Västsverige mfl. 
Stormöte för Litteraturstaden Göteborg är en mötesplats för lokala och regionala 
litteraturaktörer och andra intresserade, en gång per år. 

Stadsledningskontorets möjlighet att justera ansökan  
Ansökningsformuläret publiceras på Unesco-nätverkets sida i början av april. Det kan 
komma justeringar jämfört med det formulär som gällde 2019, vilket är den mall som 
stadsledningskontoret utgått från i arbetet. Stadsledningskontoret kan därför komma att 
behöva justera ansökan, även efter kommunstyrelsens beslut. Ansökan ska därefter 
översättas och skickas till Svenska Unescorådet senaste 30 april. Svenska Unescorådet 
har godkänt att inleda sin bedömning av ansökan baserad på den svenska versionen vilket 
ger mer tid för översättning.   

Ansökan ska i sin helhet, inklusive ett rekommendationsbrev från Svenska Unescorådet, 
stödbrev från två nationella organisationer, letter of intent från kommunstyrelsens 
ordförande och tre foton som presenterar staden, sändas till Unesco senast 30 juni. Utöver 
de stödbrev som är obligatoriska bilagor i ansökan så sammanställer 
stadsledningskontoret alla inkommande stödbrev, som del av underlaget till Svenska 
Unescorådet.  

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret bedömer att uppdragen om att ta fram en ansökan, söka 
medfinansiering och återrapportera budget är fullgjorda. Därmed har 
stadsledningskontoret föreslagit att ansökan skickas in förutsatt att det finns en signerad 
avsiktsförklaring mellan Göteborgs Stads, Göteborg universitet och Västra 
Götalandsregionen. 

Stadsledningskontoret föreslår att kulturnämnden får i uppdrag att ansvara för Göteborgs 
medverkan i Unescos nätverk för kreativa städer, om ansökan beviljas. Kulturnämnden 
får därmed mandat att för Göteborgs Stads del besluta om framtida justeringar av 
avsiktsförklaringen med Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen, och alla 
andra typer av ställningstaganden kopplade till Göteborgs utnämning till City of 
Literature. Skulle avsiktsförklaringen i framtiden falla, utan att andra aktörer kliver in, så 
får kulturnämnden ompröva stadens engagemang i nätverket och återkoppla det till 
kommunstyrelsen.  
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Utifrån den inriktning som stadsledningskontoret föreslår, att kulturnämnden får ansvar 
för stadens medverkan i nätverket, anges kulturförvaltningen som kontaktperson (Focal 
Point) under ansökningsperioden.  

Stadsledningskontoret bedömer att Business Region Göteborg AB och Göteborg & Co 
AB är viktiga medparter för kulturförvaltningen om Göteborg blir utnämnd till City of 
Literature, utifrån sin expertis kring destinations- och näringslivsutveckling. 

Inom ramen för kommunstyrelsens övergripande ansvar för stadens internationella arbete, 
ska kommunstyrelsen samverka med kulturförvaltningen i sitt löpande arbete i nätverket. 
Vid en eventuell utnämning, ska samverkan regleras av kulturnämnden i linje med 
stadens styrande dokument för internationellt arbete. 

 

 

 

Jonas Kinnander 

Direktör Ärende och utredning 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Information om ansökan om att bli en Unesco 
Creative City of Literature 2021  

§ 240, 0530/19 

Beslut 
Enligt yrkande från V och MP med tillägg enligt yrkande från M, L och C: 

1. Göteborgs Stad ansöker om att bli en Unesco Creative City of Literature 2021. 

2. Resurser för att ta fram ansökan löses inom stadsledningskontorets rambudget. 

3. Finansiering för att driva arbetet ifall ansökan beviljas och Göteborg blir en 

litteraturstad hänskjuts till budgetberedningen. 

4. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att under 2020 söka medfinansiering från externa 

parter för att finansiera stadens åtagande som Unesco City of Literature 2021.  

5. Ansökan inklusive budget återrapporteras till kommunstyrelsen för ställningstagande 

inför att ansökan ska skickas in till Svenska Unescorådet den 30 april 2021. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 11 mars 2020, § 182. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 17 februari 2020. 

Yrkande från V och MP den 6 mars, reviderat den 10 mars 2020. 

Tilläggsyrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 20 mars 2020. 

Yttrande från S den 10 mars 2020. 

Yttrande från D den 6 mars 2020. 

Yttrande från SD den 9 mars 2020. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) och Helene Odenjung (L) yrkar bifall till yrkande från V och MP 

den 10 mars 2020 och tilläggsyrkande från M, L och C den 20 mars 2020. 

Jonas Attenius (S), Jessica Blixt (D) och Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till 

stadsledningskontorets förslag och avslag på yrkande från V och MP 

den 10 mars 2020 och tilläggsyrkande från M, L och C den 20 mars 2020. 

Propositionsordning  
Ordföranden Axel Josefson (M) ställer propositioner på stadsledningskontorets förslag 

och yrkandet från V och MP och finner att yrkandet från V och MP bifallits. Omröstning 

begärs. 

Kommunstyrelsen 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2020-03-25 



 

 

Kommunstyrelsen 
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Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till yrkande från V och MP och Nej för bifall 

till stadsledningskontorets förslag.” 

Daniel Bernmar (V), Helene Odenjung (L), Karin Pleijel (MP), Grith Fjeldmose (V), 

Emmyly Bönfors (C), tjänstgörande ersättaren Nina Miskovsky (M) och ordföranden 

Axel Josefson (M) röstar Ja (7). 

Blerta Hoti (S), Martin Wannholt (D), Marina Johansson (S), Jessica Blixt (D), Jörgen 

Fogelklou (SD) och Jonas Attenius (S) röstar Nej (6). 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer härefter propositioner på bifall respektive avslag på tilläggsyrkandet 

från M, L och C och finner att det bifallits. 

Protokollsanteckningar 
Elisabet Lann (KD) antecknar följande till protokollet: Om jag hade haft rätt att rösta 

hade jag röstat Ja. 

Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 20 mars 2020. 

Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 10 maj 2020. 

Representanterna från D antecknar som yttrande en skrivelse från den 6 mars 2020. 

Representanterna från SD antecknar som yttrande en skrivelse från den 9 mars 2020. 

Reservationer 
Blerta Hoti (S), Marina Johansson (S) och Jonas Attenius (S) reserverar sig mot beslutet 

enligt följande: Socialdemokraterna i kommunstyrelsen reserverar sig mot beslutet om 

ansökan att bli en Unesco Creative City of Literature. Beslutet är illa underbyggt och 

saknar analys av värdet för staden sett till kostnaden som beräknas till minst 2 miljoner kr 

per år tillsvidare. Vi är förvånade att de partier som drivit ärendet – V, MP, M, L, C och 

KD – vill gå vidare med en ansökan trots stadsledningskontorets uttryckliga avrådan. 

Martin Wannholt (D) och Jessica Blixt (D) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

yrkande. 

Jörgen Fogelklou (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 

Budgetberedningen 

 



 

 

Kommunstyrelsen 
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Dag för justering 

2020-04-20 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 

Mathias Sköld 

 

 

Ordförande 

Axel Josefson 

 

Justerande 

Daniel Bernmar 
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Återrapportering av uppdraget att ansöka om 
att bli en UNESCO City of Literature  

§ 496, 0530/19 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag och yrkande från V, MP, M, L och C: 

1. Information om att stadsledningskontoret efter återkoppling från UNESCOs 

programråd har avbrutit arbetet med ansökan till att bli en UNESCO City of 

Literature, antecknas. 

2. Kommunstyrelsens uppdrag 2019-03-13 § 167 till stadsledningskontoret att ansöka 

om att bli en UNESCO City of Literature förklaras fullgjort. 

3. Stadsledningskontoret får i uppdrag att ansöka om att Göteborgs Stad ska bli en 

UNESCO City of Literature 2021.  

4. Finansieringen hänskjuts till budgetberedningen. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 29 maj 2019, § 441. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 12 maj 2019. 

Yrkande från V, MP, M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 29 maj 2019. 

Yttrande från SD den 28 maj 2019. 

Yttrande från S den 7 juni 2019. 

Yrkanden 
Marina Johansson (S), Jörgen Fogelklou (SD) och Martin Wannholt (D) yrkar bifall till 

stadsledningskontorets förslag och avslag på yrkande från V, MP, M, L och C 

den 29 maj 2019. 

Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och yrkande från 

V, MP, M, L och C den 29 maj 2019. 

Propositionsordning  
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla stadsledningskontorets förslag. 

Ordföranden Axel Josefson (M) ställer härefter propositioner på bifall respektive avslag 

på yrkande från V, MP, M, L och C och finner att det bifallits. Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2019-06-12 



 

 

Kommunstyrelsen 
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Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall och Nej för avslag på yrkande från 

V, MP, M, L och C.” 

Daniel Bernmar (V), Helene Odenjung (L), Karin Pleijel (MP), Grith Fjeldmose (V), 

Naod Habtemichael (C), tjänstgörande ersättaren Nina Miskovsky (M) och ordföranden 

Axel Josefson (M) röstar Ja (7). 

Martin Wannholt (D), Marina Johansson (S), Jessica Blixt (D), Jörgen Fogelklou (SD), 

Jonas Attenius (S) och tjänstgörande ersättaren Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) röstar 

Nej (6). 

Protokollsanteckningar 
Elisabet Lann (KD) antecknar följande till protokollet: Om jag hade haft rätt att rösta 

hade jag röstat Ja. 

Representanterna från D antecknar följande till protokollet: Detta projekt kostar en bra bit 

över 500.000 kr per år enligt tjänsteutlåtandet. Kostnaden motsvarar 

Slottskogsobservatoriets årliga behov av stöd för att 10.000 besökare, främst skolbarn 

skall få ta del av mer naturvetenskap. Det senare säger Alliansen nej till av ekonomiska 

skäl. Prestigeprojekt med utlandsresor och arrangemang för vuxna prioriteras högre än 

kunskap för våra barn och unga. 

Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 29 maj 2019. 

Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 28 maj 2019. 

Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 7 juni 2019. 

Reservation 
Jörgen Fogelklou (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 

Budgetberedningen 

 

Dag för justering 

2019-06-24 

 



 

 

Kommunstyrelsen 

 
  

  
 

 

 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokollsutdrag 3 (3) 

   

   

Vid protokollet 

 

Sekreterare 

Mathias Sköld  

 

 

Ordförande 

Axel Josefson 

 

Justerande 

Daniel Bernmar 

 



 
MISSION STATEMENT 

 
 
Mission  
 
Launched in 2004, the UNESCO Creative Cities Network (UCCN) aims to strengthen cooperation with and 
among cities that have recognized creativity as a strategic factor of sustainable development as 
regards economic, social, cultural and environmental aspects.  
 
By joining the Network, cities acknowledge their commitment to sharing best practices, developing 
partnerships that promote creativity and the cultural industries, strengthening participation in cultural life and 
integrating culture in urban development plans.   
 
The Network further commits to supporting the United Nations frameworks, particularly the 2030 Agenda for 
Sustainable Development. 
 
The UNESCO Creative Cities Network covers seven creative fields: Crafts and Folk Art, Design, Film, 
Gastronomy, Literature, Media Arts, and Music.  

 
Objectives  
 
The UNESCO Creative Cities Network aims to:  
 

 strengthen international cooperation between cities that have recognized creativity as a strategic 
factor of their sustainable development;  

 stimulate and enhance initiatives led by member cities to make creativity an essential component of 
urban development, notably through partnerships involving the public and private sectors and civil 
society.  

 strengthen the creation, production, distribution and dissemination of cultural activities, goods and 
services;  

 develop hubs of creativity and innovation and broaden opportunities for creators and professionals in 
the cultural sector;  

 improve access to and participation in cultural life as well as the enjoyment of cultural goods and 
services, notably for marginalized or vulnerable groups and individuals;  

 fully integrate culture and creativity into local development strategies and plans.  

 
Areas of action  
 
The objectives of the UNESCO Creative Cities Network are implemented both at the level of the member 
cities and at the international level, notably through the following areas of action:  
 

 sharing experiences, knowledge and best practices;  

 pilot projects, partnerships and initiatives associating the public and private sectors, and civil society;  

 professional and artistic exchange programmes and networks;  

 studies, research and evaluations on the experience of the Creative Cities;  

 policies and measures for sustainable urban development;  

 communication and awareness raising activities.  



 

  

 

 

Avsiktsförklaring om samarbete  

vid eventuell utnämning av Göteborg  

till UNESCO City of Literature  
 

 

Ingående parter: 

Göteborgs Stad, Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen.  

 

Med Göteborgs Stad avses i denna avsiktsförklaring Göteborgs kommun, normalt benämnt 

Göteborgs Stad, inklusive de bolag som ingår i koncernen Göteborgs Stadshus AB. 

Med Göteborgs universitet avses i denna avsiktsförklaring hela myndigheten. 

Med Västra Götalandsregionen avses i denna avsiktsförklaring hela regionens organisation. 

Med parterna avses Göteborgs Stad, Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen. 

 

 

Bakgrund och syfte 

Unescos nätverk för kreativa städer UNESCO Creative Cities Network (UCCN) 

inrättades 2004 för att stödja internationellt samarbete mellan städer som identifierat 

kreativitet som en strategisk faktor för hållbar stadsutveckling.  

Syftet med avsiktsförklaringen är att bekräfta parternas avsikt att tillsammans stödja och 

främja samverkan inom litteraturfältet i Göteborg och Västsverige med utgångspunkt i en 

demokratisk värdegrund, och att formulera en organisatorisk plattform för den framtida 

samverkan som en UCCN-utnämning bygger på. 

 

Denna avsiktsförklaring säkrar parternas åtagande gentemot varandra vid eventuell 

utnämning av Göteborg till City of Literature, inom UCCN. Avsiktsförklaringen ska ligga till 

grund för parternas samverkan vid en utnämning och för de ytterligare överenskommelser 

som parterna behöver träffa för att genomföra parternas åtaganden enligt nedan. 

 

Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen stödjer Göteborgs Stads ansökan om 

att bli en City of Literature. Parterna avser att vidareutveckla den fördjupade samverkan 

mellan stad, region, akademi, näringsliv och civilsamhälle som arbetet med ansökan om att 

bli en officiellt utnämnd litteraturstad har startat. Med Göteborgs Stads, Västra 

Götalandsregionens och Göteborgs universitets unika tillgångar på litteraturområdet och 

enastående samverkan ser vi stora möjligheter att inom våra respektive verksamheter bidra 

till nätverkets internationella arbete för Agenda 2030; att öka takten i omställningen till ett 

mer hållbart samhälle lokalt, regionalt och globalt. Detta kommer positionera Göteborg och 

Västra Götaland som en litteraturaktör i världsklass.  

 

 



 

  

 

Genomförande, parternas ansvar 

Parterna ansvarar tillsammans för koordineringen av arbetet, vilket omfattar följande: 

• Kanslifunktion med tre koordinatorer bestående av Focal Point Göteborgs Stad, 

Koordinator Västra Götalandsregionen och Koordinator Göteborgs universitet.  

• Deltagande och arrangerande av obligatoriska möten i enlighet med vad som 

anges under rubriken obligatoriska möten. 

• Anordnande av arrangemang för kompetens och samverkan. 

• Publikation, rapport till Svenska Unescorådet årligen och Unesco vart fjärde år. 

• Kommunikation löpande till och från Unesco, samverkanspartner, medverkande 

aktörer och allmänhet.  

 

Ovan nämnda personella resurser i form av koordinatorer står respektive part för inom ramen 

för sin respektive verksamhet enligt fördelningsnyckeln stad 50%, region 30% och universitet 

20% – med riktmärke att de tillsammans utgör en heltidstjänst. Respektive part är ansvarig 

för att inom sin organisation skapa en ändamålsenlig organisering för avsiktsförklaringens 

genomförande. Parterna bekostar egna deltagarkostnader i obligatoriska möten och bidrar 

med lokalresurser. Parterna avser att vid en eventuell utnämning överenskomma hur övriga 

ekonomiska åtaganden ska fördelas. 

 

Obligatoriska möten 

I åtagandet som City of Literature ingår en rad obligatoriska möten, enligt nätverkets regler 

och den struktur som Göteborg angivit i ansökan: 

• UCCN årsmöte: årligt internationellt möte; staden ska minst representeras av 

borgmästare och focal point, men även aktör i kreativt fält kan delta. 

• UCCN City of Literature – subgruppsmöte: årligt internationellt möte för focal point 

men även politiker och aktörer i kreativt fält kan delta. 

• UCCN Sverige – årligt nationellt utvecklingsmöte där parterna deltar. Mötet 

arrangeras av Göteborg vart tredje år (tills fler städer utses). Parterna ansvarar då för 

genomförandet och dess kostnader efter överenskommelse om hur ekonomiska 

åtaganden ska fördelas. 

• Gothenburg City of Literature stormöte. Parterna turas om att arrangera det årliga 

mötet. Arrangerande part ansvarar för genomförandet och dess kostnader. 

• Trepartsmöte mellan parterna, minst 1 gång per år. 

• Rådsmöte: mellan parterna och ledningsrepresentanter från bärande aktörer, 1-2 

gånger per år. 

• På operativ nivå tillkommer möten för kansli, arbetsgrupp, projektgrupper mfl. 

 

Organisation för Gothenburg City of Literature  

För att förvalta samarbetet i förlängningen av avsiktsförklaringen finns ett Trepartsmöte med 

en representant från varje part. Trepartsmötet anger inriktningen på kansliets arbete, 

beslutar om ekonomiska åtaganden för varje ny fyraårsperiod och för varje enskilt år samt 

stakar på ett övergripande plan ut vägen för fortsatt samverkansutveckling. Trepartsmötet 

fastställer rapport och ny handlingsplan till Unesco vart fjärde år. Göteborgs Stad är 

sammankallande. 

 



 

  

 

 

Rådet består av en representant från varje part samt ledningsrepresentanter från bärande 

aktörer som anges i rådande handlingsplan. Rådet ansvarar för att utveckla samverkan och 

förankra arbetet lokalt, regionalt och globalt. Göteborgs Stad är sammankallande. 

Arbetsgruppen består av representanter från kanslifunktionen och litteraturfältet enligt 

rådande handlingsplan och är den operativa motorn i arbetet. Gruppen ansvarar för att 

genomföra handlingsplan, följa upp och driva utveckling samt förankra och återkoppla till 

allmänhet och andra kulturaktörer. Kanslifunktionen är sammankallande. 

Kanslifunktionen är länken till Unesco och koordinerar arbetet med att genomföra rådande 

handlingsplan, ta fram nästkommande handlingsplan, och att rapportera avslutad period till 

UNESCO. Kansliet ansvarar för att årligen upprätta en aktivitetsplan i relation till rådande 

handlingsplan, och att sammanställa en uppföljningsrapport till Svenska Unescorådet.  

En rad projektgrupper ansvarar för de projekt som ingår i den rådande handlingsplanen; 

såväl huvudprojekt som delprojekt. Varje enskild projektgrupps ansvar omfattar alla delar av 

det enskilda projektets genomförande, från finansiering till uppföljning. Varje huvudprojekt 

har representant i arbetsgruppen för att säkra god kommunikation. 

 

Utvärdering 

Samarbetet i förlängningen av avsiktsförklaringen utvärderas vart fjärde år i samband med 

rapportering till UNESCO.  

Giltighetstid 

Avsiktsförklaringen träder ikraft vid en utnämning av Göteborgs Stad till City of Literature och 

gäller tills vidare. 

 

Ort och datum Ort och datum Ort och datum 

 

 

 

 

 

----------------------------------   --------------------------------- ---------------------------------- 
Eva Hessman, stadsdirektör/VD Ewa Wiberg, rektor Ann-Sofi Lodin, regiondirektör                  

Göteborgs Stad/Göteborgs Göteborgs universitet Västra Götalandsregionen        

Stadshus AB         

    

 

 



January 11, 2021 
 
Nomination as a UNESCO City of Literature  

 

 
To Whom It May Concern: 
 
I am writing in support of Goteborg/Gothenburg, Sweden nomination as a UNESCO City of 
Literature. Having visited the city twice in the last twenty years, and knowing full well the 
dynamic nature of the city of Goteborg and its wonderful Goteborg Book Fair, I can only 
encourage you to seriously consider its application. In addition to my role as Secretary General 
of the International Book Fair Directors, I am also the International Representative of the 
Guadalajara Book Fair; for your information, Guadalajara has been chosen as the UNESCO Book 
Capital for 2022. This is a great, great honor. Further, as a novelist, I have had many friends, 
including Jacqueline Woodson and Paul Auster, take part in the late September book fair and 
festival and delight in the city and its passionate support of writers and reading.  
 
Below is the mandate of our organization: 
The Conference of International Book Fair Directors is an independent worldwide collaboration 
of book fair organizers working together to promote books and reading both in their own region 
and across the globe. Our mission is to bring together book fair directors from around the world 
to communicate openly and with honesty, to discuss ideas, share experiences and learn from 
each other in an atmosphere of friendship and support, away from the pulls of our day-to-day 
business.  
 
The first meeting of the book fair directors took place in Bellagio, Italy in 1994 with the support 
of the Rockefeller Foundation and since then twenty directors have met every other year in a 
different book fair site to discuss issues of common interest and concerns. 
 
As you can see, books and book fairs have been my life's interest. I can only say that if 
Goteborg is selected as a UNESCO City of Literature. You will be amazed by how the city and 

its citizens will support this selection.  
 
Please do not hesitate to contact me if you have any other questions. 

 
Yours sincerely, 
 
 
 
 
 

 
David Unger, Secretary General 
Conference of International Book Fair Directors 
Div of Hum NAC 5225 
The City College of New York 
New York, NY 10031 
(212) 650 7925 filny@aol.com 

mailto:filny@aol.com


 

Box 3157, 103 63 Stockholm • Besök: Författarnas och översättarnas hus, Drottninggatan 88 B • 
08-545 132 00 

info@forfattarforbundet.se • www.forfattarforbundet.se • Org.nr 802004-7687 

Letter of Support for the City of Gothenburg 
 
The Swedish Writers’ Union wishes to express wholehearted support for Gothenburg’s 
application to become a UNESCO City of Literature. 
 
The Swedish Writers’ Union is the only professional union in Sweden representing 
writers and literary translators. We have in excess of 3,000 members whose interests 
we represent as their “spokesperson” in dealings with the Swedish Government and 
the Riksdag, as well as all other organisations involved in cultural policy, on matters 
related to the professional conditions for all writers and translators in the literary field. 
 
The basis of our operations is safeguarding our members’ interests by defending 
freedom of expression, monitoring copyright legislation and ensuring that authors 
receive reasonable remuneration for their literary works. 
 
Literature is a multifaceted sector covering everything from public events, libraries, 
book circles and writing courses to literature study programmes, criticism, authorship, 
literary mediation and initiatives to promote reading.  We often speak of the 
importance of a functioning literary ecosystem, the health of which depends on each 
component functioning properly. This is the case in Gothenburg. While it may be 
Sweden’s second city, Gothenburg is very much at the forefront when it comes to 
literature.   
 
Investments in literature made by Gothenburg benefit the whole of Sweden. The 
annual Göteborg Book Fair is a case in point, as are the activities held at Göteborgs 
Litteraturhus [Gothenburg House of Literature] and the Literary Composition and 
Literary Translation programmes at HDK-Valand – Academy of Art and Design at the 
University of Gothenburg, not to mention the outstanding annual initiative to promote 
reading among children and young people that sees authors from all around the 
country visiting every school in Gothenburg and its suburbs. And Writers´ Centre West, 
an association for professional writers, organizes various literary events for the public 
including the Forum for poetry and prose. 
 
The exemplary literary activities conducted by the City of Gothenburg deserve 
international recognition.  There is much happening in Gothenburg that others would 
do well to take note of and draw inspiration from. A healthy literary ecosystem 
guarantees tomorrow’s readers.  
 
 
Stockholm 22.01.2021 
 
Grethe Rottböll 
Chair of the Swedish Writers’ Union 
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UNESCO Creative Cities Network  

Letter of Support UNESCO City of Literature 2021 Gothenburg candidacy 

It has been brought to my attention that Gothenburg is applying to be appointed the UNESCO 

City of Literature 2021. As the CEO of Göteborg & Co, I would like to express our support for the 

application.  

This year Gothenburg turns 400 years. We are celebrating this by developing Gothenburg into 

an even better place to visit, live in, and work in. The anniversary efforts are built on all three 

aspects of sustainability: social, ecological and economic; all in line with the city’s sustainability 

policies and guidelines for managing and implementing initiatives in residents’ best interests. 

Gothenburg is mobilising to become "The City Where We Read to Our Children". The project is 

designed to encourage reading with and for children in their early age, where the initiative is 

part of the city's equality work and a tribute to the fairy tale moment. In a city where we read for 

and with our children, more people become eligible for upper secondary school, more people 

can further their education, and more people get employed. The earlier we create a desire to 

read in our children, the greater the chance we have of giving them good opportunities later in 

life.  

Being appointed a City of Literature would be a great honour and great opportunities for 

Gothenburg. 

I strongly support the application of the UNESCO City of Literature 2021. 

 

 

Peter Grönberg  

CEO of Göteborg & Co 

 
Göteborg & Co is a municipal company, fully owned by the City of Gothenburg. We work towards a 

sustainable city, open to the world. The company mission is to get more people to discover and choose 

Gothenburg. We do this through wide-reaching collaboration, by leading and promoting the 

development of Gothenburg as a sustainable destination so that everyone who lives and works here 

benefits from a growing hospitality industry. 









 

Stadsledningskontoret 

 
  
 

Sammanställning  
av 19 enkätsvar 

Utvärdering av Samrådsprocess 
Utvärderingen av samrådsprocessen ersätter, enligt överenskommelse,  

Svenska Unescorådets krav på en sammanställning av remissvar. 

 

I mars 2020 fick stadsledningskontoret i uppdrag att ta fram 

en ansökan för att Göteborg ska utnämnas till UNESCO City 

of Literature. Initiativet till ansökan kom från en rad litterära 

aktörer, som i en skrivelse till kommunstyrelsen 2019 

betonade Göteborgs starka profil inom litteraturområdet. En 

projektledare på stadsledningskontoret har hållit ihop en 

omfattande samverkansprocess med representanter från 

offentlig sektor, akademi, näringsliv och civilsamhälle. 

Utvärderingen av samrådsprocessen genomfördes i mitten av 

januari 2021 i form av en digital enkät. Den sändes till 24 

representanter för 19 organisationer och besvarades av 19 

representanter i 15 olika organisationer.1 

Respondenter 

Initiativtagare till ansökan är:  

Bokmässan i Göteborg, Författarcentrum Väst, Litteraturhuset,  

Svenska PEN, Poesiwerken, Politisk Poesifestival, Sveriges 

Författarförbund, Föreningen Sveriges kulturtidskrifter,  

Göteborgs Poetry Slam, Nätverkstan, Akademin Valand vid  

Göteborgs universitet, Folkuniversitetet Göteborg,  

Kulturhuset Blå Stället, Svenska Förläggareföreningen. 

I projektgruppen ingår:  

Ordförande för Författarcentrum Väst, Affärschef för 

Bokmässan, Verksamhetsansvarig för Göteborgs Litteraturhus, 

Verksamhets- och programansvarig för Jonsereds herrgård vid 

Göteborgs universitet, Västra Götalandsregionens 

 
1 Bortfallet beror främst på att representanter i ett par organisationer slutat och att deras 

efterträdare inte hunnit bli insatta nog för att kunna utvärdera processen. 

Sedan mars 2020 står Göteborg som kandidat till nätverket för Unescos kreativa städer 

för att utnämnas till UNESCO City of Literature. Under kandidatåret har en projektgrupp 

brett förankrat ambitionerna som litteraturstad och utifrån sina nätverk arbetat fram 

innehållet i Göteborgs ansökan till Unesco. När samrådsprocessen nu utvärderats visar 

resultatet att de involverade och berörda aktörerna upplever hög delaktighet i arbetet, 

god kvalitet på ansökan och positiva effekter i form av stärkt samverkan. 

Vilken typ av organisation 
företräder du? 

Din roll i arbetet  
med ansökan? 
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       Vi har nött och stötts  
mot varandra men alla har 
också fått glänsa. 

Vi vet mer nu om hur  
olikheter är en styrka när 
målet är gemensamt. 

regionutvecklare kultur vid koncernkontoret samt enhetschef 

och konsulent vid Förvaltningen för kulturutveckling, 

Projektledare Angereds bokmässa, Enhetschef för bibliotek och 

två medarbetare från kulturstrategiska avdelningen vid 

kulturförvaltningen i Göteborgs Stad. Processledaren för Staden 

där vi läser för våra barn har varit adjungerad i arbetet. 

I styrgruppen ingår tre chefer från stadslednings- 

kontoret och två chefer från kulturförvaltningen. Stadsledningskontorets 

chefer har inte ingått i utvärderingen, då de företräder projektägaren. 

 

Struktur och förankring 

Arbetet med ansökan har omfattat många moment. Det har varit möten 

med projektgruppen varannan vecka, totalt 20 gånger inklusive längre 

temamöten. Alla deltagare i projektgruppen har varit ansvariga för att 

hämta kunskap från och förankra i sina nätverk, vilket har gjort arbetet 

väl känt i många organisationer och sammanhang. Projektgruppen har 

också arrangerat seminarium vid Bokmässan och en serie uppläsningar i 

gaturummet – Fönsterpoesi – för att synliggöra arbetet med ansökan för 

allmänheten. 

Styrgruppen har träffats sju gånger. Dessutom har två trepartsmöten 

genomförts med representanter för kulturnämnderna, kulturdirektörer 

och vicerektor vilket utmynnat i en avsiktsförklaring mellan Göteborgs 

Stad, Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen. 

Tidslinje för det arbete som genomförts, och för det som återstår: 
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       Vad som kanske hade 

underlättat och effektiviserat 

processen hade varit om vi 

initialt hade lagt lite tid på  

att presentera oss och 

beskrivit våra egna  

perspektiv på frågan. 

Om vi varit tydligare med  

våra egna plattformar hade  

vi snabbare kunnat nyttja 

dem. 

 

Delaktighet, lärande och öppet klimat 

Göteborg har i detta arbete valt ett inkluderande arbetssätt som tagit 

förhållandevis stora tidsresurser i anspråk hos framförallt deltagarna i 

projektgruppen, då alla varit ansvariga för faktainsamling och 

formulering av texter, och hos initiativtagarna som ingått i 

faktagranskning. Men så har också en kartläggning av litteraturfältet 

genomförts där nära 300 aktörer och ytterligare 200 återkommande 

evenemang, utbildningar och andra verksamheter synliggjorts och i olika 

mån involverats. Kartläggningen ger en samlad bild av litteraturfältet i 

stad och omgivande region, vilket tidigare saknats, och utgör själva 

fundamentet för ansökan.  

I utvärderingen av samrådsprocessen reflekterar flera respondenter kring 

det stora lärande som skett under processens gång. ”Hela 

ansökningsförfarandet har lett till ett kollektivt lärande både för oss som 

deltagit samt andra parter som tagit del av arbetet underhand.” och 

”Delaktighet, engagemang och samarbete har varit mycket starkt genom 

hela ansökningsprocessen, dessutom växt sig allt starkare under resans 

gång. Detta är dock ingen självklarhet! Det är ett arbete i sig att skapa ett 

sådant klimat att detta blir möjligt.” 

 

Ansökan har tagits fram med 
stor delaktighet från relevanta 
aktörer (1 = instämmer inte alls 
och 5 = instämmer helt)  
19 svar 

Respondenternas bedömning  

Enkäten fokuserade på tre områden, där respondenterna fått bedöma och 

kommentera i vilken utsträckning de instämmer i tre påståenden om 

ansökningsprocessen; stärkt delaktighet, kvalitet och samverkan.  

Om processen för framtagandet av ansökan: 

”Som extern part har vi involverats mycket i arbetet med ansökan…” 

”Samarbetet har fungerat mycket väl avseende struktur och 

arbetsformer.” 

”Rätt kompetenser och mycket erfarenhet i gruppen.” 

”Det har varit en gedigen, omfattande och strukturerad process.” 

”Svårt att sätta sig in i processen… inte haft möjlighet att avsätta särskilt 

mycket tid.” 

”Fint klimat i gruppen och respekt för olika åsikter utan att köra fast.” 

”Vi är en av initiativtagarna och är fortsatt positiva, men vår 

branschförening har inte haft möjlighet att lägga mycket tid på ansökan 

pga litet kansli och coronasituationen.” 

”Jag vill tacka stadsledningskontoret som lett arbetet på ett transparent, 

tydligt och strukturerat sätt. Det har gjort det lätt att delta.” 

. 
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Ansökningsprocessen har 
stärkt samverkan kring 
litteraturfrågor i Göteborg  
och omgivande region.  
19 svar 

       Det har varit en  
utmaning att planera  
projekt utan att veta  
om Göteborg kommer 
att bli en City of Literature. 
 

Innehållet i ansökan ger en 
god bild av Göteborg som 
Litteraturstad. 
19 svar 

 

 

  

Om ansökans innehåll och kvalitet: 

”En innehållsligt mycket intressant, relevant och balanserad ansökan.” 

”UNESCOS blankett främjar inte helhetstänkande, den styckar upp  

och fragmentiserar och man förleds till att inte se skogen för bara träd.” 

”Gedigen ansökan. Och visar väl på de viktiga delar som måste finnas  

för att ett rikt litteraturliv ska kunna bedrivas.” 

”Jag är nöjd med det som har kommit med. Vi har stärkt kopplingarna  

till Agenda 2030 och vi förhåller oss till FN:s agenda med ett konkret 

innehåll. Känns bra!” 

Om det långsiktiga mervärde som arbetet med ansökan har medfört: 

”Det bästa är att ett samarbete inletts oavsett om vi blir litteraturstad  

eller inte.” 

”Jag ser också hur det har gynnat större del av landet. Det inspirerar 

många mindre orter att satsa på ordet, språket och litteraturen.” 

”Vi för samtal och får syn på varandras uppdrag på sätt som vi inte  

gjort tidigare. Det har lagt en god grund för kommande samarbete.” 

”Ansökningsarbetet har stärkt redan befintlig samverkan och fört 

organisationer och nyckelpersoner i centrala funktioner närmre varandra. 

 

Förankring, förankring, förankring 

Göteborgs ansökan om att bli en kreativ stad inom fältet litteratur baseras 

på ett gediget förankringsarbete. Projektgruppens aktörer har varit 

formellt utsedda i sina respektive organisationer och gruppens arbete har 

organiserats för att representera alla fyra fält (offentlig sektor, akademi, 

näringsliv och civilsamhälle). Författarcentrum Väst har haft en särskild 

roll som företrädare för författare. Litteraturföreningen Skrifts 

undersökning 2020 om ”Att vara författare i Väst” är ett exempel på 

initiativ från författare, med stöd av Författarcentrum Väst och Göteborgs 

Stad, som genomförts för att skapa kunskap inför ansökan till UNESCO 

City of Literature. Författare har också involverats för att beskriva det 

som är unikt för Göteborg.  

Arbetet med ansökan har fört samman nya samarbetspartners och skapat 

en avsiktsförklaring mellan de tre bärande offentligt finansierade 

aktörerna stad, universitet och region. Dessa tre kommer tillsammans 

ansvara för koordinering, obligatoriska möten, rapporter och 

kommunikation och andra åtaganden gentemot Unesco genom en 

kanslifunktion med medarbetare från alla tre parter.  

En lärdom utifrån utvärderingen är vikten av att investera i samarbete. För 

att underhålla den goda samverkanskulturen kommer kanslifunktionen 

anordna stödjande och stimulerande arrangemang och kompetensutveck-

ling för aktörer som verkar inom Göteborg UNESCO City of Literature.  
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       Vi har imponerat 
och överraskat många. 
Vi har skapat 
nyfikenhet och 
intresse för Göteborg 
som litteraturstad! 

 
 

Summering 

Samrådsprocessen kring Göteborgs ansökan om att ingå i Unescos nätverk 

för kreativa städer, för att utnämnas till City of Literature, har utvärderats 

genom en enkät med involverade och berörda aktörer. Resultatet visar att 

de upplever hög delaktighet i arbetet, god kvalitet på ansökan och att 

arbetet med ansökan har lett till stärkt samverkan.  

Som insikter lyfts att arbetet skulle blivit mer effektivt om mer tid lagts 

initialt på att respektive part klargjort sina olika bevekelsegrunder till 

engagemang i ansökan. Ett dilemma i arbetet som lyfts har varit att avgöra 

vilka åtaganden respektive organisation kan ta på sig och hur arbetet kan 

förankras utan att veta om ansökan beviljas.  

Det finns en stor nöjdhet med arbetet och med ansökan. Flera respondenter 

pekar på att oavsett hur det går med ansökan så kommer Göteborg kunna ta 

vara på arbetet och samarbetsmöjligheterna. Det finns en stolthet över att 

staden presenteras som en litteraturstad med driv, kompetens, vilja och 

mångfald i en internationell kontext.  

 

Flera av aktörerna kommer att inkomma med stödbrev för att ytterligare 

klargöra sitt formella stöd för Göteborgs ansökan. 
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Gustaf Adolfs Torg 4 A cityhall@goteborg.se 

www.goteborg.se 404 82 Göteborg +46 31 365 00 00 (contact center) 

Unesco City of Literature 2021 

Göteborgs fullständiga ansökan –UTKAST 2021-02-05 

 

1. NAME OF CITY: Gothenburg 

2. COUNTRY: Sweden 

3. CONTACTS: 

3.1 Mayor of the City  

Title (Mr): Mr 

Family name: Josefson 

First name: Axel 

Address: Gustav Adolfs torg 1, 404 8 2 Göteborg, Sweden 

Telephone number: +46 31 365 00 00 

Email address: axel.josefson@politiker.goteborg.se 

 

3.2 Representative of the Mayor 

The representative will facilitate the communication between the Mayor (the Municipality), and the 

UCCN Secretariat and provide political support to the designated “Main executive contact” of the city 

(see point 3.3). 

Title (Mr/Ms): Ms 

Family name: Fogelgren 

First name: Ann Catrine 

Institution/function: City of Gothenburg/Chair of Culture Commission 

Status/type of institution: Politician/Municipality 

Address: Norra Hamngatan 8 

Telephone number: +46 31 365 00 00 

Email address: ann.catrine.fogelgren@politiker.goteborg.se 

Other important information: - 

 

3.3 Main executive contact 

The main executive contact will be the focal point of the city for all communication and coordination 

concerning the UNESCO Creative Cities Network. This person should belong to the unit or structure 

executing and managing the designation. In case of the city’s designation, this person should be 

officially designated by the Mayor or competent municipal authorities (see point 10.4). 

Title (Mr/Ms): Mr 

Family name: Albrektson 

First name: Joakim 

Institution/function: City of Gothenburg/ Head of Department for Cultural Development 

Status/type of institution: Director/Municipality 

Address: Norra Hamngatan 8 

Telephone number: +46 31 368 32 18 

Email address: Joakim.albrektson@kultur.goteborg.se 
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Other important information:  

 

3.4 Alternative contact 

The alternative contact will provide support and backup to the “Main executive contact”. 

Title (Mr/Ms): Ms 

Family name: Johannessen 

First name: Linda 

Institution/function: City of Gothenburg/Policy Officer, City Hall 

Status/type of institution: Officer/Municipality 

Address: Gustaf Adolfs Torg 4 A 

Telephone number: +46 31 368 01 22 

Email address: linda.johannessen@stadshuset.goteborg.se 

Other important information: - 

 

4. CREATIVE FIELD: 

Please choose only one between: Crafts and Folk Art, Design, Film, Gastronomy, Literature, Media 

Arts, and Music. 

Literature 

5. GENERAL PRESENTATION OF THE CITY 

Presentation of the main geographical, demographic, cultural and economic characteristics of the city; 

mode of governance, principal cultural facilities and infrastructures, international connections, etc. 

(1500 characters maximum). 

 

Författarnas och läsarnas Göteborg är Sveriges näst största stad med nästan 600 000 invånare 

och Skandinaviens största hamn vid Göta Älvs mynning. 2021 firar staden 400 år med 

visionen att vara internationellt känd som en modig förebild för hållbar tillväxt.  

Staden präglas av närheten till hav och skärgård, och har ett rikt utbud av kulturhus, museer, 

bibliotek, teatrar, konserthus och mötesplatser. Västsverige är platsen där Sveriges äldsta bok, 

en medeltida mässbok från 1150 finns.  

Detta är en snabbt växande storstadsregion med infrastrukturella investeringar på 1000 

miljarder kronor kommande två decennier. Mångfalden är stor med 27 procent utrikesfödda 

invånare, modersmålsundervisning i skolor på mer än 80 språk, och litteratur på 65 språk på 

biblioteken. Göteborg är också Sveriges största universitetsstad med 60 000 studenter. 

Göteborgs Stad styrs av kommunfullmäktiges folkvalda politiker. Råd för prioriterade 

grupper (äldre, HBTQ, funktionsnedsatta, nationella minoriteter) samt ett 

ungdomsfullmäktige stärker den lokala demokratin.  

Samverkan kommun-region på kulturområdet är stark, och vilar på landets största regionala 

skattefinansierade kulturbudget med ett brett mandat och flera strategiska uppdrag där 

Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen agerar ihop. På nationell nivå stödjer Statens 

kulturråd satsningar av nationellt och internationellt intresse, och har lyft Göteborg som en 

förebild inom arbetet med läsfrämjande insatser. 
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6. MAIN DEVELOPMENT OPPORTUNITIES AND CHALLENGES FACING THE CITY – 

USING CREATIVITY AS A DRIVER FOR ACTION 

Every city is unique and pursues its own objectives according to its particular context and priorities. In 

this section, candidate cities are invited to explain how they consider that culture and creativity – 

particularly in the creative field concerned – can act as a driver for identifying opportunities and 

challenges, and then proposing interventions that seek to maximize the potential of the creative field 

concerned for sustainable urban development and mitigate and resolve the challenges they face 

(1200 characters maximum) 

Göteborg är en segregerad stad där klyftorna ökar. Fullföljda studier är en viktig nyckel till 

förbättrade levnadsvillkor. Kraftsamlingen sedan 2015, ”Staden där vi läser för våra barn” 

förbättrar barns läs- och språkliga förmåga vilket ger bättre förutsättningar att lära sig i 

skolan. Detta ska bidra till att fler blir behöriga till gymnasiet, fler vidareutbildar sig och fler 

får jobb. 

Demokrati som motståndskraft mot desinformation och propaganda samt aktivt arbete för att 

värna yttrandefriheten är viktiga frågor för oss, då såväl stad som region är medlemmar i 

ICORN. Västra Götalandsregionen stod värd för UNESCO MIL-konferens 2019 och världens 

första UNESCO-professor i yttrandefrihet, utnämnd 2015, verkar vid Göteborgs universitet. 

I takt med klimatförändringarna ökar den regnrika hamnstaden Göteborgs utmaningar, och 

staden adresserar dessa progressivt med hjälp av konst och kultur för att mobilisera i 

pågående miljöarbete: i jubileumsprojektet Rain Gothenburg med konst som bara syns i regn 

samt med poesi på stadens brunnslock, skulpturala verk i älven och annan vattennära konst.  

Såväl Göteborgs Stad som Västra Götalandsregionen satsar därtill aktivt på kreativa näringar 

som katalysator för innovation.  

 

7. GLOBAL DEVELOPMENT STRATEGIES AND POLICIES  

Presentation of the city’s main and global development strategies and policies, particularly those in 

line with the international development agendas, such as the United Nations’ 2030 Agenda for 

Sustainable Development (1000 characters maximum). 

 

Göteborgs starkaste strategi är samverkan. Det finns en lång tradition av samarbete mellan 

offentlig sektor, akademi, näringsliv och civilsamhälle för att påskynda omställningen till ett 

ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle. Västsverige har en världsledande 

position inom ett antal innovationsområden och har fått toppbetyget Innovation Leader+ i 

EU:s Regional Innovation Scoreboard 2019. 

Stadens kartläggning av de globala hållbarhetsmålen visar att Göteborgs Stad har en aktiv 

styrning inom alla relevanta delmål i Agenda 2030. Som litteraturstad vässar vi särskilt 

arbetet inom SDG målen 3, 4, 10, 11 och 17 och analyserar utvecklingsarbetet med 

UNESCOs Thematic Indicators for Culture in the 2030 Agenda (TICA). 

Göteborg har utsetts till världens mest hållbara destination fem år i rad 2016–2020 enligt 

Global Destination Sustainability Index och har en av Europas bästa näringslivsstrategier 

enligt European Entrepreneurial Region Award 2020. 
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8. EXPECTED IMPACT OF THE DESIGNATION AND THE MEMBERSHIP ON THE 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE CITY  

Presentation of the main reasons behind the decision to submit an application to the UNESCO 

Creative Cities Network and the expected long-term impact of the designation for the sustainable 

development of the city, particularly over the next four years following the eventual designation 

(1200 characters maximum). 

 

Göteborg är en energirik litteraturstad i en mångspråkig kontext med ett aktivt 

jämlikhetsarbete – tre komponenter vi vill växla upp för att stärka litteraturens roll i 

välfärdsarbetet. UCCN ger en gemensam plattform för stadens litterära aktörer. Läsning är 

avgörande för ett jämlikt samhälle, och litteraturen ger ingång till andra världar och 

erfarenheter. Som Sveriges andra största stad, nationell röst och regional 

arbetsmarknadsmotor behöver vi fördjupa omvärldsförståelse, strategier och metoder. Detta 

gör UNESCOs Creative Cities till ett viktigt nätverk för Göteborg. Impact, long-term and 

next four years: fördjupat internationellt idéutbyte och nya strategier för arbete med 

demokrati och yttrandefrihet; progressiv och fördjupad tvärsektoriell samverkan kring 

litteratur och välfärd; ökad kulturell och social välfärd med vidgat deltagande i kulturlivet för 

prioriterade grupper; ökad läsförmåga, studieförmåga och delaktighet hos barn och unga; 

stärkt ställning för lokala författare med utländsk bakgrund; ökad synlighet för litteratur i det 

offentliga rummet, tillväxt i kulturella och kreativa näringar; ökad internationalisering av 

litteraturfältet och för litteraturen som konstart. 

 

9. PREPARATION PROCESS FOR THE APPLICATION  

The design and preparation of the application submitted by the city must involve stakeholders in the 

creative field concerned, drawn from the private and public sectors, academia and civil society, 

as well as creators, professionals and practitioners. Describe how each of these groups have 

been consulted and/or engaged in the process of preparing the application; and how each group will 

benefit from the designation and membership to the Network (1000 characters maximum). 

 

Initiativet till ansökan togs av Författarcentrum Väst, Bokmässan i Göteborg, Göteborgs 

Litteraturhus, Svenska PEN, Poesiwerken, Politisk Poesifestival och ytterligare åtta aktörer. 

Många av dessa aktörer har varit med i projektgruppen som på uppdrag av kommunstyrelsen 

arbetat fram ansökan.  

 

Deltagarna i projektgruppen har företrätt kommun, region, akademi, näringsliv och 

civilsamhälle och har ansvarat för kommunikation och förankring i sina nätverk samt 

formulerat texter i ansökan. Projektgruppen har genomfört en omfattande kartläggning där 

författare, arrangörer och verksamheter från gräsrot till elit i hela regionen involverats och 

synliggjorts.  

Alla medaktörer har under arbetets gång häpnat över rikedomen i Göteborgs och Västsveriges 

litterära ekosystem. Arbetet med ansökan har redan nu stärkt infrastrukturen och skapat nya 
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samarbeten. Med tillgång till internationell kunskap och nätverk underlättar det för alla 

involverade parter och fältet som helhet att utvecklas. 

 

 

10. COMPARATIVE ASSETS OF THE APPLICANT CITY MADE AVAILABLE TO THE 

NETWORK 

In the following fields, candidate cities are invited to present their main cultural assets – particularly 

those in the creative field concerned – that may be highlighted and tapped into locally and 

internationally to further the Network’s objectives: making creativity, especially in the creative field 

concerned, an essential driver of sustainable urban development. Applicants are strongly advised 

to avoid presenting lists and to provide succinct and relevant information so that the city’s cultural and 

creative assets can be assessed properly (1000 characters maximum for each field).  

 

10.1 Role and foundations of the creative field concerned in the city’s history and 

development.  

I Göteborgs historia spelar litteraturen en viktig roll. Från invigningen av stadens första 

folkbibliotek 1861, till 1900-talsbiblioteken som en grundbult i expansiv stadsutveckling med 

Nordens modernaste stadsbibliotek och filialbibliotek vid förortstorg och 2000-talets utökade 

service till även hemlösa, nyanlända och asylsökande är anslaget tydligt: fria tjänster och fritt 

bibliotekskort för att gagna livskvalitet, delaktighet och bildning. Yttrandefrihet ligger väl 

förankrat i Göteborgs historia från Göteborgs Handels- och Sjöfarts- Tidning och publicisten 

Torgny Segerstedt, till att bli Sveriges första ICORN-fristad och med landets första 

UNESCO-professur och Segerstedtsinstitutet vid stadens lärosäte. Landets första 

författarutbildning på högskolenivå är stigen ur den skandinaviskt unika folkbildningen, 

stadens starka entreprenörs- och samverkansanda kommer till uttryck i mängden 

kulturtidskrifter, förlag och litteraturscener samt den i Norden ledande Göteborg Book Fair, 

som stärker branschen, besöksnäringen, det offentliga samtalet – och själva litteraturen. 

Göteborgs många framstående författare, poeter och dramatiker lyser med kraft i detta ljus. 

 

10.2 Current economic importance and dynamism of the cultural sector and, in 

particular, of the creative field concerned: data, statistics and other indicators on its 

contribution to economic development and employment in the city, number of cultural 

enterprises, etc.   

Den offentligfinansierade kulturen är stark, med 1680 anställda inom kultur varav drygt 550 

på litteraturens område inom de tre aktörerna Göteborgs Stad, Göteborgs universitet och 

Västra Götalandsregionen. Drygt 6 300 anställda finns inom kulturella och kreativa näringar i 

Göteborg, med stadig tillväxt på litteraturens område de senaste åren. 2 543 litterära och 

konstnärliga företag finns (11,8% av alla registrerade företag) med en positiv 

sysselsättningstillväxt (5%, 2018). Många företag är förlag. Göteborg är främst i landet på 

produktion och distribution av kulturtidskrifter. Litteraturbranschen karakteriseras av ökade 

exportintäkter, med ett ackumulerat värde för export av svensk litteratur till ett belopp som på 

nationell nivå har tredubblats under de senaste tio åren. På regional nivå är kulturella och 
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kreativa näringar ett prioriterat styrkeområde för näringslivsutveckling med ca 20 500 företag 

och 35 590 anställda, varav 6 900 inom litteratur och press. 

  

10.3 Different communities and groups engaged in, and/or that earn their livelihoods 

from, the creative field concerned.  

Ett flertal intresseorganisationer finns, däribland Författarcentrum Väst (FCV, 350 

medlemmar) som verkar för författarnas villkor, har kostnadsfri författarförmedling och 

driver nätverk: interkulturella Klubb Fenix för författare med annat modersmål än svenska 

och Barnboksnätet. En stor grupp förläggare, redaktörer, kulturjournalister, kulturskribenter, 

kritiker och översättare får sitt uppehälle via stadens ca 60 förlag; nationell radios och TV:s 

fasta redaktioner i regionen; dagstidningen Göteborgs-Posten med daglig räckvidd till 6 av 10 

invånare digitalt och i print; samt ett tjugotal kulturtidskrifter inbegripet Nordens äldsta 

kulturtidskrift Ord&Bild, några av landets tyngsta redaktioner och medlemmar i Eurozine 

europeiskt tidskriftsnätverk. Ytterligare får sitt uppehälle via stadens tjugotal bokhandlar. 

Engagerade litteraturföreningar samt ett stort antal kulturföreningar – däribland 

Afrikagrupperna och Judiska Salongen – anordnar litterära aktiviteter. 

 

10.4 Major fairs, conferences, conventions, congresses, and other national and/or 

international events organized by the city over the past five years, aimed at 

professionals and practitioners in the creative field concerned (creators, producers, 

marketers, promoters, etc.).  

Göteborgs universitet har en omfattande konferens- och seminarieverksamhet med lokalt, 

regionalt, nationellt och internationellt utbyte för professioner inom bland annat litterär 

gestaltning, översättning, litteraturkritik, litteratur- och språkvetenskap, digitalisering av 

litteratur. Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen (VGR) anordnar fortlöpande kurs-, 

kompetens- och nätverksträffar för professionella och praktiker. VGR arrangerar också större 

konferenser såsom den årliga fortbildningskonferensen Bibliotopia, och Filmkunnighetsdagen 

med medie- och informationskunnighet i fokus. Bokmässan i Göteborg samlar över 700 

utställare, 100 internationella agenter, flertalet branschprofiler, inhemska författare och 

internationellt kända författare. Mässan har en särskild branschdag, och specifika program för 

översättare, agenter och poeter anordnas. Verksamma inom bibliotek, skolor, förskolor, 

kulturjournalistik och övrig bransch kompetensutvecklar sig via mässans seminarieutbud. 

 

10.5 Major festivals, conventions and other large-scale events organized by the city in 

the past five years in the creative field concerned and aimed at a local, national and/or 

international general audience.  

Den internationella bokmässan i Göteborg är Nordens största medie- och kulturevenemang. 

Bokmässan riktar sig både till bransch och allmänhet, vilket gör den unik i världen (90 000 

besökare). 2020 ställde bokmässan snabbt om till en digital festival (600 000 visningar) vilket 

underlättades av den goda samverkan mellan stadens litterära aktörer. Det finns också flera 

lokala bokmässor med fokus på minoriteter och mångspråk. I Västsverige finns ytterligare tre 

litterära festivaler. Göteborgs Poesifestival startade 1983 och arrangeras sedan 2017 av och 

med unga poeter från stadens förorter. Det finns flera andra festivaler för tex poesi, romaner 
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och spoken word. Folkbiblioteken i Göteborg har en bred programverksamhet, med 2050 

event per år, och arrangerar bland annat Internationell författarscen, Världspoesidagen och 

Världsbokdagen. Svenska PEN arrangerar Fängslade författares dag. Litteraturen har även 

given plats på Vetenskapsfestivalen och andra årliga stadsfestivaler. 

10.6 Main mechanism, courses and programmes to promote culture and creativity, as 

well as arts education for youth in the creative field concerned, both within the formal 

and informal education systems, including existing active institutions providing 

capacity-building in this field.  

Göteborgs universitet är störst i Skandinavien på konstnärliga utbildningar med unik bredd, 

program i litterär gestaltning och översättning, samt forskarutbildning på HDK-Valand och 

Högskolan för scen och musik. Kulturvetenskap och estetiska vetenskaper ger program samt 

kurser som Medier, estetik och kulturellt entreprenörskap och Kultur och demokrati. Till 

kulturlivet utexamineras årligen hundratals studenter från universitetet, och ett trettiotal 

internationella kulturprojektledare från yrkeshögskoleutbildningen Kulturverkstan. 

Skandinaviens unika folkbildningstradition har ett starkt fäste i Göteborg och regionen med 

folkhögskolor, studieförbund och föreningar som erbjuder allmänheten ett konstnärligt brett 

kursutbud. Göteborgs gymnasier, grundskolor och förskolor integrerar konstnärliga ämnen. 

Staden erbjuder lärarledd Kulturskola för 7500 elever på deras fritid och har fått pris för 

skolbibliotek i världsklass. Vid årliga Litteraturveckan besöker författare och illustratörer 

grundskoleklasser; 2019 hade 47 författare 460 lektioner och träffade 11 500 elever.  

 

10.7 Lifelong learning, tertiary education, vocational schools, training centers, 

residencies and other higher education institutions specialised in the creative field 

concerned.  

Göteborgs universitet ger skandinavisk författarutbildning i litterär gestaltning, utbildning i 

bilderboksskapande, litteraturvetenskap, - didaktik, -kritik, redaktionell praktik och litteratur 

på arabiska, engelska, franska, japanska, kinesiska, spanska och tyska. Här finns konstnärlig 

forskarutbildning i litterär gestaltning, och program för såväl litterär översättning i kontakt 

med svensk och utländsk samtidslitteratur som översättning med fokus på facktexter och 

förlag. Folkbildande skrivarkurser ges av Angereds Författarskola, Kvinnofolkhögskolan, 

Skrivarakademin Folkuniversitetet och andra folkhögskolor och studieförbund. Med språket 

som verktyg för förändring och frigörelse verkar skrivarskolorna Norma (för unga kvinnor 

och transpersoner), Qalam och Gatulyktor. Skrivfrämjande finns även för 

tvångsomhändertagna unga och inom psykiatrisk slutenvård. Berättarministeriet ger 

kostnadsfria skolprogram i områden med hög arbetslöshet för att locka elever att erövra det 

skrivna ordet. 

10.8 Research centers, specialized institutes and programmes in the creative field 

concerned. 

Vid Göteborgs universitet arbetar Centrum för digital humaniora och Centrum för kritiska 

kulturarvsstudier med litteratur i sin mångvetenskapliga verksamhet, och Jonsereds herrgård 

– ett intellektuellt centrum och mötesplats för samverkan – anordnar konferenser, seminarier 

och forskarbaserade litterära salonger. Svenska Akademien har via ständige sekreterare och 
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ledamöter en koppling till universitetet, där också redaktionerna för Svensk Ordbok och 

Svenska Akademiens Ordlista är placerade. Litteraturbanken, som delfinansieras av 

Akademien, har sin redaktion i Göteborg, där forskare och alumner arbetar med att 

digitalisera den svenska litteraturen och nu har skapat en digital Litteraturkarta över 

författarskap i Västsverige. I Borås finns Bibliotekshögskolan, Sveriges främsta utbildning 

för biblioteks- och informationsvetenskap. Det fristående forskaranknutna Clandestino 

Institut bedriver verksamhet i stad och region om rasism och kolonialism med utgångspunkt i 

bland annat litteratur. 

10.9 Recognised infrastructure for the creation, production and dissemination of 

activities, goods and services in the creative field concerned, at the professional level 

(for example, centres for professionals, cultural enterprise incubators, chambers of 

commerce with specific programmes for cultural goods and services, etc.). 

I Lagerhuset huserar medlemsbaserade Göteborgs Litteraturhus, en infrastruktur för ett 60-tal 

medlemsorganisationers aktiviteter på litteraturfältet, samt Nätverkstan som stöttar och 

utvecklar stadens och regionens kulturliv med öppen medieverkstad, resurscentrum för 

kulturtidskrifter, redovisningsbyrå och utbildning. I huset finns även förlag, 

tidskriftsredaktioner, journalister och översättare, och här samordnas projekt med fokus på 

branschutveckling och digital omställning. Bokmässan i Göteborg är en internationell 

infrastruktur för branschfolk med program utformat i samarbete med Statens kulturråd om 

litteraturens och förlagsbranschens utveckling. Andra plattformar är KKN Forum (mötesplats 

för aktörer inom kulturella och kreativa näringar), Författarcentrum Västs författarförmedling 

och Manusfabriken (för författare att kunna verka och växa i). Forum för poesi och prosa är 

en Göteborgsbaserad infrastruktur för uppläst litteratur byggd på samarbeten i hela 

Västsverige. 

 
10.10 Main facilities and cultural spaces dedicated to practice, promotion and 

dissemination in the creative field concerned and aimed at the general public and/or 

specific audiences (youth, women, vulnerable groups, etc.) 

Folkbiblioteken är kärnan i litteraturens infrastruktur, och finns enligt lag i varje svensk 

kommun. Göteborg har 25 bibliotek med 4 miljoner besök årligen och ett läsfrämjandearbete 

med särskilt fokus på barn och unga, funktionsnedsatta och mångspråk. Stadens nyaste 

bibliotek Världslitteraturhuset är en mötesplats för språk och litteratur på andra språk än 

svenska. Bibliotek vid universitet, högskolor och skolor stödjer utbildningssektorn, och 

bokbussar ger service till läsare i ytter- och glesområden. Offentligt finansierade kulturhus 

och mötesplatser erbjuder ett rikt utbud kring litteratur, läsande och eget skapande med 

integrerad verksamhet för, eller direkt riktad till, unga, äldre, HBTQ-personer, personer med 

funktionsnedsättning och nationella minoriteter. Inom ett antal projekt finns samverkan 

mellan kultur, hälso- och sjukvård; konst- och skrivarateljéer inom psykiatrin; Föreningen för 

narrativ medicins arbete med patientberättelser, och biblioterapi är några exempel.  

 

10.11 Present a maximum of three major programmes or projects developed by the 

city in the past three years to promote wider participation in cultural life, especially in 

the creative field concerned, particularly those aimed at disadvantaged or vulnerable 

social groups. 
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Projekt Röja läshinder: Göteborgs bibliotek satsar på att öka antal registrerade användare i 

nedladdningstjänsten Legimus, en talbokstjänst från MTM, Myndigheten för tillgängliga 

medier. Målet är att fler ska få tillgång till litteratur, att främja läsandet för alla, oavsett 

läshinder. Syftet är att aktivt bidra till en mer jämlik stad. 

Made in [district name]: en litterär tidning av barn 10 – 17 år där varje publicering inleds 

med skrivarworkshops, i syfte att skapa meningsfull fritid tillsammans, har under de senare 

åren utvecklats i fler mångspråkiga utsatta områden. Insatser som kombinerar idrott och 

läsning har också gett tydliga resultat på trygghet och delaktighet. 

Efter den prisbelönade utställningen Vi är romer som gjordes av romer och Göteborgs 

stadsmuseum med stöd av Europeiska socialfonden, initierades Romska berättelser, ett 

samarbete mellan nationella minoriteten romer och Författarcentrum Väst med 

skrivarworkshops, översättningar och publicering. De romska skribenterna föreläser i skolor 

och bibliotek för att öka kunskapen om romers historia och situation idag. 

 

10.12 Present a maximum of three major programmes or projects developed in the 

past three years in the creative field concerned that have helped to create and/or 

strengthen relations of cooperation between different actors, including the city, the 

private sector, creators, civil society, academia and/or other relevant stakeholders. 

2016 startade Manusfabriken på initiativ av det fria kulturlivet och Lindholmen Science 

Park som är ett kommunalt bolag där staden, universitetet, regionen, Chalmers Tekniska 

Högskola och näringslivet ingår. Här erbjuds ett sammanhang där författare, film och teknik 

möts, scriptlabs arrangeras och residensplatser finns.  

2018 startade den årliga Angereds bokmässa på initiativ av lokala invandrade författare. 

Den är unik som en litterär arena utanför stadskärnan där litteratur och poesi med ett 

förortsperspektiv lyfts och där etablerade och oetablerade författare möter ny publik. 
Bokmässan sker i samverkan mellan lokala författare, folkhögskola, närsjukhus, näringsliv 

mfl med stöd av Statens kulturråd.  

 

2019 blev Medier & demokrati en nationell plattform för medierelaterad AI-utveckling. Här 

möts kommersiella medier, public service och landets ledande medieakademier, däribland 

Göteborgs universitet, för att stärka mediernas innovationskraft, journalistiken, det offentliga 

samtalet och demokratin.  

 

10.13 Role and impact of the main professional and non-governmental civil society 

organizations that are active in the city in the creative field concerned. 

Göteborg och Västsverige kännetecknas av sina många icke-hierarkiska samarbeten mellan 

universitetet, bibliotek, mässor, förlag, litterära föreningar och övrigt civilsamhälle. Exempel 

på dessa är samarbetet mellan universitetsutbildningen Litterär gestaltning och 

Folkhögskolan i Angereds författarskola, och relationen mellan stadens många mindre 

bokmässor, förlagen och exempelvis exil- och arbetarförfattare. Göteborg och regionen är ett 

starkt fäste för yttrandefrihet med sina ICORN fristäder, Svenska PENs första lokalavdelning, 



 

 

City of Gothenburg, City Hall  10 (19) 

   

   

vid Göteborgs universitet UNESCO-professur i yttrandefrihet, Scholars at Risk, Segerstedts- 

och V-DemInstitutet, samt engagerade litterära aktörer, tidskrifter och föreningar. 

Författarcentrum Väst har en betydelsefull roll att genom författarförmedling och projekt 

stärka de regionala författarnas arbets- och inkomstmöjligheter. Göteborgs Litteraturhus har 

en viktig roll som samordnare av samarbeten och central mötesplats för civilsamhällets 

aktörer.  

10.14 Main initiatives, policies, guidelines, programmes and measures, implemented 

by the city in the past five years to improve the status of creators and to support 

creative work, particularly in the creative field concerned. 

Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen (VGR) är kulturstrategiskt betydelsefulla 

aktörer. Stadens kulturprogram kombinerar konstnärliga och demokratiska satsningar med 

målet att staden ska bli en ledande kultur- och evenemangsstad: att hävda konstens integritet, 

oberoende och egenvärde; att främja konstnärlig yttrandefrihet och kvalitet; och att främja 

ökad tillgänglighet, delaktighet, interkulturell dialog och eget skapande. Detta inbegriper att 

skapa goda och hållbara villkor för konsten och konstnärerna. VGR är en kulturpolitisk 

föregångsregion i Sverige. Dess kulturstrategi 2020–2023 anger prioriteringar för att stärka 

litteratur och läsfrämjande; utveckla författares, översättares och dramatikers villkor; öka 

antalet litterära arenor; stärka barns och ungas läsande samt invånarnas medie- och 

informationskunnighet. Detta med hjälp av uppdrag till institutioner och organisationer, 

arbets- och kulturstipendier, arrangörs- och essästöd samt residensverksamhet. 

 

10.15 Main initiatives, policies, guidelines, programmes and measures, implemented 

by the city in the past five years to support and enhance local cultural industries in 

the creative field concerned. 

Genom Göteborgs Stads prisbelönta näringslivsstrategiska program 2018–2026 ingår kreativa 

näringar i innovationsprocesser i samarbete med bland andra Lindholmen Science Park AB 

och konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Göteborgs Stads kulturprogram lyfter 

fram stöd till kulturella kreativa näringar som en strategisk framtidsfråga. Business Region 

Göteborg driver samverkan mellan aktörer inom kulturella och kreativa näringar. Västra 

Götalandsregionens program för utveckling av kulturella och kreativa näringar 2018–2020 

innehåller insatsområdet branschutveckling inom litterärt skapande, bibliotek och press. Det 

senare har möjliggjort för bl a Föreningen Lagerhuset att arbeta för att stärka strukturerna och 

villkoren för en publicistisk bransch i förändring, samt för Nätverkstan att stötta små 

kulturföretag i hållbart företagande. Göteborgs universitet och Kulturverkstan utbildar också i 

kulturellt entreprenörskap. 

10.16 Main international and/or regional cooperation initiatives in the creative field 

concerned, developed with cities from different countries in the past five years. 

Göteborgs Stad har fleråriga samarbeten med städer som Lyon (Frankrike), Chicago (USA), 

Shanghai (Kina) och Nelson Mandela Bay (Sydafrika), det senare med fokus kultur, 

utbildning och näringsliv. Då Sydkorea var temaland på Bokmässan i Göteborg 2019, 

samarbetade Göteborg och Seoul om innehåll på båda bokmässor. Författarcentrum Väst 

samarbetar med författare i Newcastle (Storbritannien), Thorshavn på Färöarna (Danmark) 

och Reykjavik, UNESCO City of Literature (Island) inom litterära projekt. Inom Nordiskt 
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nätverk för kulturtidskrifter finns samarbete mellan Göteborg, Lillehammer och Bergen i 

Norge. Tidskriften Glänta samarbetar litterärt med Zagreb (Kroatien) och med tidskrifter i 

Istanbul (Turkiet). Göteborgs Litteraturhus samarbetar i projekt med poeter från 

Johannesburg och Pretoria (Sydafrika). Föreningen Möte Kambodja-Sverige utvecklar 

samarbeten i Phnom Penh. Göteborgs Poetry Slam arrangerar internationella mästerskap i 

samarbete med bl.a. Chicago (USA) och Helsingfors (Finland).  

  

10.17 Major programmes or projects implemented in the last three years that directly 

or indirectly support and create synergies with at least one of the other creative fields 

in the Network. 

Gränsöverskridande konstnärlig verksamhet har utvecklats under de tre senaste åren. 

Göteborgs stadstriennal har aktiverat synergier mellan stadsutveckling, arkitektur, design och 

media arts. Vid universitetet har den multikonstnärliga plattformen PARSE utbyten mellan 

konstformer utifrån breda teman som exkludering, arbete, integration och intersektionalitet, 

och Jonsereds herrgårds experimentseminarier för samman musik, gastronomi, litteratur, 

media arts, arkitektur och konsthantverk. Träffpunkten Ögat har skapat kulturellt 

gränsöverskridande projekt, studiecirklar och workshops, och nätverket PoPP och 

Poesiwerken gör produktioner mellan poeter, scenkonstnärer och filmare. Det internationella 

projektet Att skriva dansen och dansa skriften har med HBTQ-fokus utforskat textens 

koreografi i samverkan mellan litteratur, dans, film och musik inklusive Göteborg 

International Organ Academy.  

 

10.18 Main international cooperation initiatives and/or partnerships developed in the 

past three years involving at least two of the seven creative fields covered by the 

Network (crosscutting and/or trans-sectoral projects). 

Samarbeten och partnerskap har utvecklats under de tre senaste åren. Konstnärliga fakultetens 

multikonstnärliga plattform PARSE är huvudpartner i Society for Artistic Research, som 

stödjer konstnärlig forskning inom och utom akademiska institutioner. HDK-Valand har 

aktiva multikonstnärliga partnerskap i Norden och Baltikum, flertalet europeiska länder samt 

Indien, Japan, Kanada, Kina, Korea, Nya Zeeland, Taiwan och USA. Andra aktiva 

universitetsnätverk inom crosscutting är International Society for Intermedial Studies, The 

European Popular Culture Association och The International Association for the Fantastic in 

the Arts. Centre for Sustainable Urban Futures, en transsektoriell plattform som drivs av 

praktiker och forskare inom arkitektur, konst och design, har utvecklat partnerskap i 

Argentina, Indien, Kenya, Sydafrika och Storbritannien. 

10.19 Main facilities and infrastructures made available as well as events (fairs, 

conferences, conventions, etc.) organized by the city in the past three years aimed at 

promoting the creative fields covered by the Network, other than the main creative 

field concerned by the application. 

Staden och regionen är starka på många kreativa områden. Göteborgs Symfoniker och 

GöteborgsOperan med Danskompaniet räknas som institutioner i världsklass. Göteborg Art 

Sounds är Sverige främsta festival för ljudkonst, modern komposition, improvisation och 

electronica, Way Out West fyller årligen Göteborg med världsartister inom pop och rock, och 
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med politiskt fokus introducerar den brokigt genreöverskridande Clandestino Festival musik 

från världens alla hörn. Film i Väst är en av Europas mest attraktiva samproducenter med en 

ledande roll i europeiskt filmliv och 600 svenska och internationella långfilmer, 

dokumentärfilmer och tv-dramer producerade under ca 30 år. Göteborg Film Festival är 

Nordens största publika filmfestival med årligen ca 450 filmer från ett 80-tal länder. Design, 

konsthantverk och media arts har likaså ett starkt fäste i stad och region med Röhsska museet, 

Textilmuseet i Borås, Göteborgs Konstmuseum, Göteborgs Konsthall och Göteborgs 

internationella konstbiennal. 

10.20 Provide the city’s overall earning and expenditure account over the last five 

years, showing amounts devoted to the creative field concerned. 

Göteborgs Stads totala intäkter för 2019 uppgick till 59 252 mnkr (50 743 mnkr 2015, 55 208 

mnkr 2016, 56 309 mnkr 2017, 57 649 mnkr 2018) med ett överskott på över 2 200 mnkr 

(1 181 mnkr 2015, 2 323 mnkr 2016, 2 369 mnkr 2017, 2 355 mnkr 2018). Kommunens 

sammanlagda kostnader för kultur har succesivt ökat, dessa uppgick till 666 mnkr under 2019 

(598 mnkr 2015), 16% mer än motsvarande belopp som en svensk kommun genomsnittligt 

avsätter för kultur per invånare. Kulturnämndens verksamhet finansieras till 80 procent av 

kommunbidrag, 11 procent av region- och statsbidrag och resterande 9 procent genom övriga 

intäkter. 

Driften av biblioteken är den enskilt största budgetposten i kommunens kulturbudget. 2019 

avsatte Göteborgs Stad totalt 201 mnkr (174 mnkr 2015). Sammantaget ägnar Göteborgs 

Stad, Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitetet årligen 470 mnkr åt fältet 

litteratur med bibliotek, språk och översättning, arrangörsstöd och stipendier. 

Instruktion: Alla belopp anges i euro. 

11. CONTRIBUTION TO ACHIEVING THE OBJECTIVES OF THE NETWORK 

In this section, the candidate cities are invited to present an appropriate medium-term (four-year) 

action plan describing the main initiatives that the city commits to achieving the Network’s 

objectives: using creativity as a driver of sustainable development at the local and international levels. 

The proposed initiatives must correspond to the objectives and the areas of action specified in the 

Creative Cities Network Mission Statement. Please have a full knowledge of this document before 

filling in this part. The action plan and proposed initiatives should be realistic, coherent and feasible 

in line with the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development. It is recommended to 

describe the main planned initiatives in a meaningful manor rather than multiple theoretical lists of 

actions. In case of designation, the city will be expected to implement this action plan in case of its 

designation and to report on the implementation of the plan in its compulsory quadrennial 

Membership Monitoring Report (in other terms, in case of designation following the 2019 Call for 

Applications, the city shall submit its first report in 2023). 

 

11.1 Presentation of a maximum of three major initiatives, interventions, programmes 

or projects aimed at achieving the objectives of the Network locally (city level) by 

enhancing the role of culture and creativity in the sustainable development of the city 

Two of the proposed initiatives should correspond to the creative field concerned and one of the 

initiatives presented should be of a cross-cutting nature and link with at least one of the other 

creative fields covered by the Network. The presentation of the proposed initiatives should notably 

include the scope, objectives, outreach and stakeholders (partners, participants and beneficiaries), 

https://en.unesco.org/creative-cities/sites/creative-cities/files/uccn_mission_statement_rev_nov_2017.pdf
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the expected results and impact to highlight the quality, diversity and innovation of the approach. 

Initiatives supported by the city involving the public and private sectors, civil society, professional 

associations and cultural institutions are encouraged (3200 characters maximum). 

 

Information till läsaren under korrekturperioden: 

Vi etablerar här förkortningar som vi kan använda i projekten, eftersom vi inte får plats att 

skriva ut aktörernas fullständiga namn under 11.1 och 11.2. Förkortningarna är: City of 

Gothenburg CG, Region Västra Götaland RVG, University of Gothenburg UG, Göteborg 

Book Fair GBF, Writers´ Center West WCW, Gothenburg house of Literature GHL  

För översättaren: 

Västra Götalandsregionen (VGR) översätts till Region Västra Götaland (RVG)  

Västsverige (West Sweden)  

Turistrådet Västsverige (West Sweden Tourist Board)  

 

THE CITY WHERE WE READ TO OUR CHILDREN 

Högläsning, barns språk- och läsutveckling ska bli en angelägenhet för fler i vårt 

mångspråkiga samhälle. Vidareutveckling av prisbelönt tvärsektoriell samverkan, nu utifrån 

organisationer som bildar ansvarskedja kring barns språkresa under uppväxten; Läsoteket.se 

metodstöd i arbetet med läsovana familjer; Bokstart hembesök med bokgåvor i prioriterade 

stadsdelar; utveckla kombinationen litteratur och idrott. Bygger på föräldraengagemang, 

modersmålets kraft, samspelets betydelse och läslust genom både tryckt och digital media 

inklusive silent books (textlösa böcker). Samverkan: Göteborgs Stad CG (förskola, skola, 

Världslitteraturhuset och bibliotek, kommunala bolag), Västra Götalandsregionen RVG, 

Göteborgs universitet UG, näringsliv och föreningsliv. Målgrupper: barn, ungdomar, och 

deras viktiga vuxna. Deltagare: författare, forskare, bibliotekarier, pedagoger, social- hälso- 

och kulturarbetare, vårdnadshavare, barn och ungdom. Förväntat resultat: ökad läsförståelse, 

bättre skolresultat och ökad jämlikhet enligt TICA 13, 14, 15, 17 och 20 (TICA: se avsnitt 7). 

THE CITY AS A COLLECTION OF POEMS 

Lekfullt experimentellt i stadens rum. Crosscutting med media/arts och design som synliggör 

litteraturstaden Göteborg samt främjar delaktighet och bygger mångspråkiga broar för 

reflektion kring samhällets utmaningar. Projektet läser staden och staden läser litteraturen på 

brunnslock, fönster, spårvagnar och bussar, reklamplatser, berg-och husväggar, kanaler, älven 

och digitalt. Projektet bygger vidare på tidigare spårvagns-, brunnslocks- och fönsterpoesi, 

Rain Gothenburg och Urban Konst. Samverkanspartner är CG (kretslopp och vatten, 

konsthall och kommunala bolag); trafik- och fastighetsbolag, Författarcentrum Väst WCW, 

Göteborgs Litteraturhus GHL, UG, folkbildning, lokalpress, lokalt närings- och föreningsliv. 

Målgrupp: allmänheten. Deltagare: poeter, författare, forskare, litteraturfältets aktörer, 

konstnärer, formgivare och tekniker. Förväntat resultat: det offentliga rummet som 

allmänning, som en plats där alla får tillgång till litteratur, poesi och kreativitet. Följs upp 

enligt TICA 5, 18, 20, 21.  

WEAWING THE LITERARY AND SOCIAL WELFARE  

Projektet ska med litteraturen som ingång stärka människor i utsatthet sett till klass, kön, 
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etnicitet, socioekonomi, utbildning, hälsa och livslängd i en tid av samhällsomvandlingar 

likväl som välfärdspolitiken stärks att bli mer öppen för fler perspektiv genom konstnärers 

blick. I utveckling av litteraturens ekosystem och samverkansdynamiken i stad och region 

fördjupas läs- och skrivfrämjande med biblioterapi, shared reading, läs/skrivarverkstäder; 

medie- och informationskunnighet; digital delaktighet i allåldersperspektiv; metodutveckling 

mellan aktörer och målgrupper; konferenser och nätverksträffar. Samverkan: CG, RVG, UG, 

Göteborg Book Fair GBF, WCW, GHL, sjukhus, föreningen för narrativ medicin 

(överläkare), Angereds bokmässa, folkbildning, lokalt närings- och föreningsliv. Deltagare: 

författare, bibliotekarier, forskare, verksamma i social-, kultur- och hälsoarbete samt brukare. 

Förväntat resultat: vidgat deltagande ökar välbefinnandet, fler skrivande grupper. Följs upp 

enligt TICA 18, 19, 20, 21, 22. 

 

11.2 Presentation of a maximum of three major initiatives, programmes or projects 

aimed at achieving the objectives of the Network on an international level, particularly 

those involving other member cities in the Network 

The presentation of the proposed initiatives should notably include the scope, objectives, outreach, 

stakeholders (partners, participants and beneficiaries) and expected results and impact, to highlight 

the quality, diversity and innovation of the approach. Initiatives supporting the extension of the 

Network in under-represented regions and countries, as well as actions involving cities in 

developing countries, are encouraged. A cross-cutting initiative linking several of the creative fields 

covered by the Network may be presented (3200 characters maximum). 

 

FREEDOM OF EXPRESSION – IN A NEW ERA 

I en tid av vittrande demokratier, växande hot och förföljelse. Med 25 år som ICORN-fristad, 

fristadsregionen Västra Götaland och Uddevalla fristad sedan 2015, avser Göteborg att 

mobilisera i yttrandefrihet med nya strategier, initiera samarbeten mellan Cities of Literature 

och ICORNs fristäder, stärka allianser i Norden, Europa och övriga världen, introducera till 

forskning, publicistik och litteratur samt medie- och informationskunnigheten för ett robust 

demokratiskt samhälle. Capacity building med strategikonferenser, seminarier, utbildning, 

stärkt fristadsarbete, internationella profilseminarier på Bokmässan, program på Fängslade 

Författares Dag och utställningar med program för skolbarn och allmänhet. Samverkan: CG, 

RVG, UG, GB, WCW, GHL, ICORN, PEN, Hanaholmen, S Fischer Stiftung, Tyska 

Akademien, Sveriges Författarförbund, m.fl. Medverkande och målgrupper: författare, 

forskare, filosofer, journalister, yttrandefrihetsaktörer m.fl. Förväntat resultat: stärkt arbete 

för yttrandefrihet, utvecklad samverkan och ökad förståelse för globalt läge enligt TICA 19, 

13, 18, 20. 

THE WOR(L)D IN THE WORLD OF GOTHENBURG – INTERNATIONAL 

AUTHORS PROGRAM  

Glokala laborationer med möten mellan erfarenheter, kulturer och språk; internationella och 

lokala författare, översättare, kritiker, forskare; och med deras läsare. Syftet är att fördjupa 

det internationella litterära utbytet, och i progressiv samverkan demokratisera litteraturfältet 

till förmån för den mångspråkiga allmänheten. Här ingår residens, översättarutbildningar, 

internationella seminarier på Bokmässan, Internationell författarscen på Stadsbiblioteket, 

Världslitteraturhuset, och författarbesök knutna till lokala språkcommunities. Medverkande: 
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litterära förebilder, internationellt kända författare, författare från invånares tidigare 

hemländer. Samverkan: CG, RVG, UG, GBF, WCW, GHL, Angereds Bokmässa, 

författarförbund, kulturinstitut, stadens internationella författarnätverk, förlag, tidskrifter, 

festivaler, föreningar och communities. Förväntat resultat: ökat utbyte, tillväxt i kulturella 

näringar, större mångfald i utbud, fler perspektiv ges röst enligt TICA 7, 8, 10, 12. 

LITERARY BALANCING THE WORLD – INTERNATIONAL EXCHANGES  

En litterär balansakt i alla väderstreck, som även ryms i mångspråkiga Göteborg. Konkret 

utvecklingssamarbete för att fördjupa förståelsen för litteraturens kraft i samhällen med olika 

utmaningar. 1) Utveckla ett nätverk för judisk litteratur bland Unesco-städer. 2) Litteratur- 

och demokratiutbyte med Sydafrika kring minoritetsspråk och översättning. 3) Författar-, 

översättar-, residens- och förlagsutbyte om barnböcker med Montevideo i Uruguay och 

Bucheon i Sydkorea. 4) Crosscutting inom lyrik och musik med Phnom Penh i Kambodja 

kring poetmöten, översättning och antologiutgåva. 5) Nordiskt författar-, residens- och 

kunskapsutbyte med Seattle i USA kring skrivande och allåldersperspektiv. Samverkan: CG, 

RVG, UG, GBF, WCW, GHL, Judiska salongen, PEN, City of Music Norrköping, National 

Nordic Museum/Hugo House i Seattle, Inter-American Development Bank samt universitet, 

bokmässor och intresseorganisationer i berörda städer. Förväntat resultat: ökat kunskaps- och 

handelsutbyte enligt TICA 2, 8, 10, 12, 13, 14 och 17. 

 

11.3 Estimated budget for implementing the proposed action plan 

It is recommended to present the estimated overall annual budget for implementing the proposed 

action plan over a period of 4 years, as well as the respective percentages that will be earmarked to 

local and international initiatives. All of the resources that the city expects to contribute should be 

mentioned, not only including financial resources but also other resources (personnel, facilities, etc.). 

Please indicate any existing funding or funding applications envisaged to national and international 

funding bodies such as regional and national development banks and institutions, in order to 

complement the budget from the Municipality itself. Alternative and innovative fundraising 

mechanisms may be presented (500 characters maximum).  

The evaluation will not be made on the basis of the size of the proposed budget but in terms of its 

feasibility, coherence, achievability and sustainability in relation to the action plan. 

 

PROJEKT (11.1-2): 6 mnkr per år, 47% lokala, 53% internationella.  

Bas: GC 37%, GBF, WCW, GLH, UG, RVG.  

Samverkan: ICORN, PEN, Sveriges Författarförbund, Hanaholmen, S Fischer Stiftung, 

National Nordic Museum/Hugo House i Seattle, ambassader, akademier och andra kreativa 

städer mfl.  

Beviljade medel: Nordisk kulturfond, Nordisk Kulturkontakt.  

Sökes: Statens kulturråd, Svenska Akademien, Svenska institutet, Sveriges Författarfond, 

Inter-American Development Bank mfl.  

STRUKTUR (11.4): 2 mnkr per år (CG 50%, RVG, UG). 

 

11.4 Intended structure for the implementation and management of the action plan 

Presentation of the organization and governance structure of the city, as well as the resources in 

terms of personnel and/or the entity that will be established to ensure the planning and 

implementation of the proposed action plan and an active contribution by the city to the achievement 
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of the Network’s objectives. It is recommended that the person in charge of this entity will also be the 

focal point of the city in case of designation. Brief presentation of the organizational structure and the 

planned working arrangements of the entity, as well as the potential partners to implement the action 

plan with names, designations and contact details of key experts, non-governmental organizations 

(NGOs) and academic institutions (1500 characters maximum). 

 

Strukturen har en långsiktig stabilitet genom: 

Trepartsmöten som säkrar åtagandet gentemot UNESCO (CG, UG, RVG) 

Ett råd för litteraturstaden Göteborg med bärande aktörers ledningsrepresentanter 

(kulturdirektör och socialdirektör CG, kulturdirektör RVG, vicerektor för samverkan och 

prefekt HDK-Valand UG, ordförande WCW, chef GBF, ordförande GHL)  

Koordinatorgrupp/kansli med Focal Point (CG) och koordinatorer (UG, RVG) som 

samordnar möten, kommunikation och utvärdering. 

Arbetsgrupp med kansliets tre koordinatorer (CG, UG, RVG) och företrädare från GHL, 

WCW, GBF, Angereds bokmässa samt representanter som kan skifta mellan åren: fria 

litteraturlivet, förlag, tidskrifter och crossover/samverkan. Gruppen är den operativa motorn i 

arbetet som litteraturstad. 

Projektgrupper för alla de huvud- och delprojekt som ingår i handlingsplanen. Varje 

huvudprojektgrupp har en representant i arbetsgruppen för att säkra god kommunikation 

mellan grupperna.  

Kommunikationsgrupp för aktörernas kommunikatörer. 

Samråd – destination och näringsliv: Göteborg & Co, Turistrådet Västsverige, Business 

Region Göteborg mfl. 

Årsmöte för Litteraturstaden Göteborg är en mötesplats för lokala litteraturaktörer och 

andra intresserade. 

 

Arbetsgruppen driver projektet The City as a Collection of Poems – för att konkretisera hur 

samarbetet i Litteraturstaden kan lyfta fram författare och läsare (både blivande och 

etablerade) och skapa möten i det offentliga rummet.  

 

 

11.5 Intended plan for communication and awareness-raising 

Presentation of a plan for the communication and awareness-raising for promoting the Network and 

its objectives to a wide audience, as well as the expected outcomes and impact of the proposed 

action plan (1000 characters maximum). 

 

Kommunikationen ska visualisera och fira stadens status som UNESCO City of Literature 

och visa på de möjligheter som öppnar sig genom nätverket för kreativa städer. Förväntad 

effekt är att alla som lever, besöker och verkar i Göteborg har en hög kännedom om stadens 

rika litteraturutbud och en stolthet över utnämningen. 

Göteborgs Stad ansvarar för kommunikationen gentemot Unesco och för en särskild infosida 

på sin webbplats. Kanslifunktionen ansvarar för att övrig kommunikation utvecklas i 

samverkan med partners och övriga aktörer. För effektiv kommunikation används de många 

involverade aktörernas redan etablerade kanaler.  

Genom satsningarna i handlingsplanen stärker vi staden, utvecklar perspektiv på konstnärlig 

kvalitet, introducerar forskning, fördjupar samverkan och delar best practice. Det ger en 
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plattform för att utveckla kulturens roll som hävstång för hållbar stadsutveckling och 

kommunicera nätverkets mål. Effekten ska bli särskilt tydlig för stadens arbete med 

mångspråk och jämlikhet.   
 

12. SUBMISSION OF THE MEMBERSHIP MONITORING REPORT 

If designated, the city shall provide every four years, a Membership Monitoring Report as requested 

by UNESCO, which provides detailed information on the effective implementation of activities related 

to its designation as a UNESCO Creative City and on their impact. The first such report will be 

expected in 2023 for cities designated following the current Call for Applications. 

 

13. PARTICIPATION IN ANNUAL CONFERENCES OF THE NETWORK 

If designated, the city shall ensure the participation of a delegation from the city, including at 

least one representative, ideally together with the Mayor, in the Annual Conferences of the 

UNESCO Creative Cities Network and shall be responsible for covering any travel and subsistence 

costs incurred. In the event that more than one representative attend (exclusive of the Mayor), it is 

recommended that the aforementioned city focal point should be included. 

 

14. PROVIDING INFORMATION TO THE SECRETARIAT 

If designated, the city shall provide regularly and in time relevant and up-to-date information related to 

the implementation of the city’s membership, notably any change in the contact details (see sections 

3.1, 3.2, 3.3, 3.4) 

 

15. COMMUNICATION MATERIALS 

In order to prepare communication materials about your city in the event of its designation, please 

complete the following fields. This information will be used on the UNESCO website and in other 

communication materials of the UNESCO Creative Cities Network. 

Therefore, please kindly note that the city is fully responsible for the quality and accuracy of the 

submitted communication materials. In order to facilitate the preparation of these materials, you may 

refer to the UCCN website where a city page for each current member is presented. 

 

15.1 Brief and pertinent presentation of the cultural assets and creative industries of 

the city in the creative field concerned and avoid merely promoting the city’s tourism.  

Data, statistics and other indicators in the field of cultural and creative fields are highly recommended 

(1300 characters maximum). 

 

Hamnstaden Göteborg med 600 000 invånare är en av Europas snabbast växande 

storstadsregioner. Den kreativa näringen är expansiv i Göteborg med stadens 2500 kreativa 

företag och med Bokmässan i Göteborg som motor - en av världens stora internationella 

bokmässor som kombinerar bransch och allmänhet. Exporten av svensk litteratur har 

tredubblats de senaste tio åren. 

Göteborg har givet sin storlek en imponerande litterär infrastruktur som hämtar näring från 

gräsrotsinitiativ och den nordiska traditionen av starkt rotad yttrandefrihet, demokrati, 

folkbildning och offentligt finansierad kultur. Det är Sveriges största universitetsstad med 

60 000 studenter och ett masterprogram i litterär gestaltning. Här finns de intellektuella och 

ekonomiska förutsättningarna för många att våga tänka och skapa fritt.  
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Västsverige har ett spännande landskap av festivaler och bokmässor, och författarskap ur 

historien kan nås via den digitala litteraturkartan.se. Väven av bibliotek, föreningar och 

scener är tät med tex Göteborgs Litteraturhus som ger författare möjlighet att mötas och 

utvecklas. Göteborg har varit fristad för förföljda författare och konstnärer sedan 1996, stolt 

över tex fristadsförfattaren Svetlana Aleksijevitj Nobelpris 2015. 

 

 

15.2 Contributions of the city in terms of achieving the objectives of the Network 

according to the proposed action plan (700 characters maximum, presented in bullet 

points) 

Detta avsnitt färdigställs i samband med att kommunikationen kring ansökan fastställs. 

 

15.3 A maximum of three URL links to websites related to the creative field concerned 

and the contents of the application 

Detta avsnitt färdigställs i samband med att kommunikationen kring ansökan fastställs. 

 

15.4 List of the city’s membership in other UNESCO’s cities networks (including 

UNESCO Global Network of Learning Cities, International Coalition of Inclusive and 

Sustainable Cities, and Megacities Alliance for Water and Climate), as well as other 

major international and inter-regional cities networks or platforms 

Göteborgs Stad anslöt sig under 2019 till ECCAR (European Coalition of Cities against 

Racism), den europeiska grenen av den globala koalitionen som inrättades av UNESCO 2004 

för att motverka rasism. Staden är medlem i ytterligare 70 internationella organisationer och 

nätverk, nedan följer ett urval av medlemskapen: 

- Eurocities 

- ICLEI - Local Governments for Sustainability 

- AFCC - Age-friendly Cities and Communities 

- Alliance for Urban Sustainability 

- Cities for Children 

- Mayors for Peace 

- IFHP - International Federation for Housing and Planning 

- IWA - International Water Association 

- ICORN - The International Cities of Refuge Network 

- IETM - International network of for Contemporary performing arts 

- ITI - International Theatre Institute 

- Union International de la Marionette 

- IFLA - International Federation of Library Associations and Institutions 

- ARLIS - Art Libraries Society Norden 

- ICOM - International Council of Museums 

- IIC - International Institute for Conservation of Historic and Artistic work 

- ICMM - International Congress of Maritime Museums 
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- EAHSA - European Association of Homes and services for the Ageing 

- Global Covenant of Mayors for Climate & Energy 

- Green Digital Charter 

- Fair Trade Towns International 

- ECAD - European Cities Network for Drug Free Societies 

- LUCI - Lighting Urban Community International 

- POLIS - City and Regions for transport innovation 

- IAEC - International Association of Educating Cities 

- ICCA - International Congress and Convention Association 

- IAAPA- The Global Association for the Attractions Industry 

- TEA - Themed Entertainment Association 

- IAPH - International Association of Ports and Harbors 

- World Ports Climate Action Program 
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