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Bilaga 2 

Göteborgs Stads Plan för kulturprogrammet 2023 – 2026 
Remissmall 
Instruktion: Eventuella kommentarer skrivs i de vita rutorna. Bedömningarna kan med 
fördel innehålla konkreta förslag.  

Nämnd/Styrelse trafiknämnden 
 

1. Övergripande synpunkter på 
planens innehåll och uppbyggnad:  
a. Saknas det några aktiviteter?  
b. Finns det någon aktivitet som 

ska tas bort? 
c. Finns det aktiviteter som kräver 

justering? Vad i så fall ska 
justeras? 

a) Ja, det behövs framtagande av ett 
konstprogram för staden och en 
plan för konst 

b) Nej 
c) Ja, för att konst inte fortsatt ska ses 

och behandlas som den tärande 
sektorn behöver begreppen 
förändras i skrivelsen: stöd ändras 
till finansiering av konst och 
konstutövande. Enprocentregeln är 
idag den allra mest omfattande 
finansieringsformen som idag finns 
för konst i staden och den skapar 
arbetstillfällen och 
finansieringsmöjligheter för konst 
och konstnärer och är ej en 
stödform. 

c) 6.1 o 6.2: specifikt nämna 
enprocentregeln och utveckling av 
plan/program för konst samt 
rutiner för konst i 
stadsutvecklingsprocesserna 

 
2. ANSVAR: Synpunkter på förslag 

till ansvar för aktiviteter angående: 
a. Huvudansvar 
b. Delansvar 
c. Saknas någon part som bör ges 

ansvar?  
 

Insats 6: delansvar bör inkludera 
kommunala bostadsbolag 

 

3. EKONOMI: Synpunkter på 
ekonomiska förutsättningar och 
konsekvenser. Aktiviteten kan 
genomföras: 

Det krävs ansvarig som lägger tid och 
planerar implementering. Kompetens 
behövs inom förvaltningen kring 
prioriteringar gällande kultur och konst.  
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a. Inom ordinarie verksamhet 
och/eller budgetram. 

b. Med utökad budgetram. 

b) Implementering kan behöva utökad 
budgetram om aktiviteter inte är helt 
integrerat i ordinarie 
verksamhetsplanering för utveckling av 
plats.  

4. UPPFÖLJNING/NYCKELTAL: 
Synpunkter på former för 
uppföljning och 
indikatorer/nyckeltal:  
a. I enlighet med förslaget. 
b. Förslag på befintliga 

utvärderingar/nyckeltal där 
aktiviteters resultat och effekter 
kan avläsas. 

c. Andra förslag på former där 
aktiviteters resultat och effekter 
kan avläsas. 
 

c) Nollmätning och mätning av 
resultat/effekter kring kommunala 
finansieringsformer som inte är 
stödåtgärder.  

 

5. Hur bedömer ni att er verksamhets 
långsiktiga mål överensstämmer 
med planens intentioner? 
 

Trafikkontorets långsiktiga mål att 
skapa en attraktiv och levande miljö för 
människor att vistas i, verka och besöka 
stämmer väl med planens intentioner 
och bör innebära att förvaltningen anser 
att de kulturella värdenas roll och plats i 
samhället är viktiga.  

6. Vilka ser ni som de mest avgörande 
faktorerna för att planen ska leda till 
handling? 
 

Kulturförvaltningen behöver ta ledning, 
driva och vara den långsiktiga och 
sammanhållande kraften i arbetet med 
att integrera kultur i en pågående 
utveckling av 
stadsutvecklingsprocessen. Det behövs 
en mycket god förståelse och tätt 
samarbete med de nya förvaltningarna 
så att kulturplanering kommer in i 
avgörande beslutande forum och 
skeenden som driver stadsutvecklingen 
framåt. 

7. Saknar ni något i planen som är 
avgörande för att den ska leda till 
handling? 
 

Det behöver vara uttalat att 
kulturförvaltningen ska bjudas in/vara 
representerad i de olika skeden och 
beslutsfattande forum som 
kännetecknar hela utvecklingsprocessen 
för stadsutveckling. Kulturplanering 
kan annars tappas bort eller inte följas 
upp. 

En större involvering av representanter 
av utövare inom kreativa och kulturella 
näringar skulle bidra till ökad insyn och 



 

Trafikkontoret, Grundmall 3 (3) 

engagemang från de som i första hand 
berörs av planen. 
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