
 

Göteborgs Stad Trafikkontoret, tjänsteutlåtande 1 (6) 
  

   

Svar på remiss - förslag till Göteborgs Stads 
Plan för kulturprogrammet 2023 - 2026  
Förslag till beslut 
I trafiknämnden 

1. Trafiknämnden tillstyrker förslaget utifrån trafikkontorets tjänsteutlåtande. 
2. Trafiknämnden översänder trafikkontorets tjänsteutlåtande samt bilaga 2 till 

trafikkontorets tjänsteutlåtande till kulturnämnden som trafiknämndens eget 
yttrande. 

Sammanfattning 
Kulturförvaltningen har tagit fram ett förslag till plan för Göteborgs Stads kulturprogram 
2023 - 2026. Kulturnämnden beslutade den 2021-12-16 § 275 att remittera förslag till 
nämnder och styrelser för yttrande. Efter revidering av plan kommer ärendet tillbaka för 
beslut i kulturnämnden efter sommaren 2022, inför beslut i kommunstyrelsen och 
fastställande i kommunfullmäktiga hösten 2022. 
 
Planens genomförande har byggts på samarbete med olika förvaltningar och styrelser. 
Planens fokus ligger på att stärka kulturens position i samhälls- och stadsutvecklingen 
och dess förutsättningar för att ingå i stadens långsiktiga planering. Infrastrukturen ska 
stärkas för kulturen och fler människor ska vara delaktiga i kulturlivet. Flera insatser 
syftar till att bygga broar mellan verksamheter och att utveckla gemensamma och sakliga 
beslutsunderlag.  

Insats 6 berör trafikkontoret. Den handlar om att ta fram modell för att integrera 
kulturplanering i stadsutvecklingsprocesser och implementera densamma. 
Kulturnämnden tillsammans med stadens nämnder inom stadsutveckling tilldelas 
huvudansvar för insatsen i planen.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
I planen anges att det ska tas fram en modell samt implementera modellen i stadens 
gemensamma stadsutvecklingsprocesser. Detta för att säkerställa att kulturvärden beaktas 
vid prioriteringar och beslut inför kommande steg i processen. Arbetet med att delta i 
utvecklingen samt samordna konst och kultur i stadsutvecklingsprocessen kräver en 
dedikerad funktion, vilket kräver finansiering.  

Kulturplanering integrerad i tidigt skede i stadsutvecklingsprocesserna medför troligtvis 
en mer kostnadseffektiv hantering av konst och kultur vid planering av staden än om 
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dessa tillförs i ett senare skede. Detta kan gynna medborgarna genom effektiv användning 
av skatteintäkter. Kulturplanering integrerad i stadsutvecklingen innebär möjlighet till 
större kulturell påverkan på hur staden prioriterar när staden planerar staden, till exempel 
mer inkluderande miljöer för alla, vilket på lång sikt kan ha en gynnsam ekonomisk 
effekt för människors välbefinnande. 

Sedan 2013 är det ett krav i Göteborgs Stad att förvaltningar och helägda bolag ska 
avsätta en procent av den totala byggkostnaden för konstgestaltning om de bygger nytt, 
bygger om eller bygger till.  

Enprocentregeln för konst finansierar framtagning av konst och arvode för konstnären. 
Förberedande arbete, inklusive konstkonsult, förstudie och skissuppdrag bekostas av 
verksamhetens driftbudget. För att få en långsiktigt fungerande konstpolitik bör 
kommunfullmäktiges budget till den investerande förvaltningen inkludera driftskostnader 
utifrån prioriterade projekt för konst.  

Det samma gäller förvaltning och skötsel av konst i staden. Ansvaret ligger idag hos 
park- och naturnämnden och deras budget överensstämmer inte med storleken på det 
uppdrag de har och kommer få i förhållande till storlek på kommande investeringar för 
konst enligt enprocentregeln. Budget för förvaltning och skötsel behöver följa ambitionen 
för konstinvesteringar i staden. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Ett fungerande och rikt kulturliv i alla delar av staden kan bidra till att människor 
konsumerar mer tjänster i stället för produkter, vilket kan ge en positiv effekt på 
klimatavtrycket i staden. Detta i linje med miljöpolitikens fokus på generationsmålen - att 
konsumtionsmönster av varor och tjänster orsakar så små miljö- och hälsoproblem som 
möjligt. 

Att väl implementera kulturplanering i stadsutvecklingsprocessen för att skapa en 
attraktiv livsmiljö bör innebära ökade möjligheter att samverka med och integrera grön- 
och klimatstrategier i kulturplaneringen. Detta är av allt större vikt för att nå miljömålen 
när staden växer och förtätas. 

Bedömning ur social dimension 
Trafikkontoret har som mål att bidra till att människor som bor och vistas i vår stad lever 
ett gott liv, vilket kulturen bidrar till.  Kultur och kulturyttringar finns närvarande i alla 
stadens miljöer, både positivt och negativt. En välplanerad stad som inkluderar planering 
av kultur och konst i stadsutvecklingsprocessen bidrar till ökad trygghet, bättre möten och 
ökad tillgänglighet både ur fysisk, social och kulturell synvinkel.  

Trafikkontorets roll att verka för hållbar framkomlighet påverkar stadens utformning och 
människors möjligheter att vistas och verka i staden. Kulturförvaltningens plan med 
insatser för kulturplanering har som mål att skapa en attraktiv livsmiljö i staden.  

Planens syfte är att skapa en attraktiv livsmiljö i staden genom ökad samverkan mellan 
förvaltningar och bolag gällande konst och kultur. Detta bör innebära bättre 
förutsättningar för att ett hela-staden-perspektiv beaktas med syfte att konst och kultur 
ska bidra till målet om en jämlik stad men är inte tillräckligt tydligt beskrivet för att det 
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ska bli självklart. Ett förtydligande kring konsten och kulturens möjlighet att bidra till 
stadens mål om en jämlik stad skulle därför stärka planens bidrag till målet.    

Förhållande till styrande dokument  
Nedan visas en lista över stadens styrande dokument med tydligast koppling till planen 
och som berör trafiknämndens ansvarsområde  

• Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018 - 2026 
• Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 2018 - 2035 
• Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling fram till 2030 
• Göteborgs Stads Översiktsplan 
• Göteborg 2035 - Grönstrategi för en tät och grön stad 
• Göteborg 2035 - Trafikstrategi för en nära storstad 
• Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med 

funktionsnedsättning 2021 - 2026 
• Göteborgs Stads handlingsplan för Åldersvänliga Göteborg 2021 - 2026 
• Göteborgs Stads Plan för stärkta insatser mot rasism 2020 - 2023 

Bilagor 
 

Bilaga 1: Remissversion av Göteborgs Stads Plan för kulturprogrammet 2023-2026 

Bilaga 2:  Svar på remissfrågor från Kulturförvaltningen 
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Ärendet  
Kulturnämnden har översänt förslaget till Göteborgs Stads Plan för kulturprogram 2023 – 
2026 på remiss till nämnder i styrelser inom Göteborgs Stad. Trafikkontoret har beviljats 
förlängd svarstid till 2022-05-02.  

Beskrivning av ärendet 
Planens syfte är att förtydliga hur stadens förvaltningar och styrelser ska samverka för att 
bidra till de strategiska målen i kulturprogrammet för perioden 2023 - 2026.  

I kulturprogrammet samspelar tre perspektiv som tillsammans utgör stadens 
kulturpolitiska ambitioner: förutsättningar för konst och kultur genom Konstpolitik, 
människors rätt att ta del av konst och kultur genom Kulturpolitik och kulturens roll i 
stadsplaneringen genom Kulturplanering. Planen har som ambition att visa hur vi 
gemensamt ska lyckas i arbetet med att uppnå dessa prioriteringar. Kulturprogrammet är 
ett stadsövergripande styrdokument. 

Förslaget för plan för kulturprogram innehåller sju insatser som stadens förvaltningar och 
styrelser planerar genomföra för att bidra till målen i kulturprogrammet.  

Illustration 1. Modellen visar översiktligt insatsernas relation till perspektiv, övergripande mål 
och urvalet av strategier i kulturprogrammet:  

Göteborgs Stads kulturprogram 
Perspektiv Övergripande mål Strategier Insatser i plan 2023 - 2026 

Konstpolitik Att skapa goda och 
hållbara villkor för 
konsten och 
konstnärerna. 

Utöka lokalt samarbete.  
 
Stärka finansieringen. 
 
Utveckla och förnya 
mötesplatser för kultur.  
 
Utöka samverkan med 
andra politikområden.  
 
Gör kulturplanering till 
en del av plan-
processen så att 
kulturen är integrerad i 
stadsutvecklingen. 
 

1 Samordna och synliggöra stadens 
stödformer. 

2 Stärka konst- och kulturlivets roll i 
stadens besöksnäring. 

Kulturpolitik Främja delaktighet, 
interkulturell dialog 
och människors lust 
att vara delaktiga i 
och utöva kultur. 

3 Stärka samverkan för kompetens- 
och metodutveckling.  

4 Utveckla metoder för statistik och 
analys. 

Kulturplanering Skapa en attraktiv 
livsmiljö. 

5 Utveckla och tillämpa metoder för 
hantering av kulturdata i 
stadsplanering.  

6 Implementera kulturplanering i 
stadsutvecklingsprocesser.  

7 Stärka kulturens roll i befintlig 
miljö.  

 

De föreslagna insatserna ska på längre sikt bidra till att fördjupa rutinerna för att göra 
kulturella värden tydliga i stadsutvecklingsprocessen. 

Förvaltningens bedömning 
Trafikkontoret ställer sig positivt till förslaget till Göteborgs Stads Plan för 
kulturprogrammet 2023 – 2026.  

Trafikkontoret anser att förslaget till plan för kulturplanering övergripande belyser 
kulturens roll och värde i stadsutvecklingen. Trafikkontoret instämmer i att frågan om de 
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kulturella värdenas roll och plats i samhället är särskilt aktuell när Göteborgs står inför 
sitt största utvecklingssprång i modern historia. Staden ska växa med nära en tredjedel till 
2035. Övergripande anser kontoret att det viktigt att uttrycka en tydlig ambition vad avser 
kulturmiljön när staden växer. 

När det gäller planens förslag till insatser lämnar trafikkontorets följande synpunkter: 

Konstpolitik 
Övergripande mål: Skapa goda och hållbara villkor för konsten och konstnärerna 
Insats 1: Samordna och synliggöra stadens stödformer 
 
Trafikkontoret ställer sig positiv till insatsen, men anser att det är begränsande att enbart 
referera till stödformer för att skapa goda och hållbara villkor för konsten. Det cementerar 
ett synsätt på konst som tärande i stället för närande. Trafikkontoret anser att 
kulturförvaltningen bör se över begreppet och snarare benämna det finansieringsformer, 
alternativt använda respektive begrepp för den typ av finansiering det åsyftar. 

Trafikkontoret lämnar denna synpunkt inom ramen för att trafikkontoret och övriga 
förvaltningar och bolag möjliggör finansiering för konst genom enprocentregeln. Denna 
nämns kort i insats 6, men är en betydande finansieringsmöjlighet för konst och skapar 
arbetstillfällen för konstnärer.  

Kulturplanering  
Den insats som direkt berör trafiknämnden är: 

Insats 6:  Implementera kulturplanering i stadsutvecklingsprocesser 

Aktivitet 6.1   Ta fram en modell för att integrera kulturplanering i stadens befintliga 
gemensamma stadsutvecklingsprocesser. 

Aktivitet 6.2. Implementera modellen i stadens gemensamma stadsutvecklingsprocesser, 
för att säkerställa att kulturvärden får en tydlig plats. 

Huvudansvar i denna insats ligger på kulturnämnden tillsammans med 
byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, trafiknämnden och park och naturnämnden 
(Samtliga nämnder, utom kulturnämnden, ingår i omorganisationen som syftar till att 
skapa en ny organisation för stadsutveckling och som kommer att träda i kraft vid 
årsskiftet 2022/2023). 

Trafikkontoret ställer sig positiv till insatsen, och anser det är viktigt att kultur och konst 
planeras in i stadsutvecklingen i tidigt skede för att kunna skapa rätt förutsättningar och 
möjligheter för kultur. Det anges uttryckligen i Göteborg Stad budget för 2022 att 
kulturplanering ska vara en integrerad del i stadsutvecklingen. Nya uppdrag och krav 
medför ökade behov av specialistkompetenser och resurser på förvaltningarna vilket 
behöver tas med i stadens planering och budgetarbete. 

Kulturplanering kan tillföra viktiga värden till hur vi tar oss an stadsutvecklingsprocessen 
för att få en hållbar, levande och inkluderande stadsmiljö. Detta kräver att arbetet med en 
modell utgår från de skeden som styr stadsutvecklingen på lång och kort sikt. Även om 
kulturförvaltningen har huvudansvar för insatsen så behöver berörda förvaltningar vara de 
som bjuder in till rätt forum för att kulturförvaltningen ska känna till och kunna vara 
delaktiga i beslut.   
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Kulturplanering kan inte avgränsas med uppdelning mellan till exempel mark och 
byggnation. Det behövs ett välutvecklat samarbete mellan nämnder och förvaltningar för 
att kunna ta ett övergripande perspektiv, där sedan varje nämnd och förvaltning har sin 
särskilda roll, kompetens och ansvar för att möjliggöra ett framgångsrikt arbete.  

Trafiknämnden, med många stora investeringsprojekt, är en betydande finansiär av konst 
i stadsmiljö genom enprocentregeln. Trafikkontoret ser behov att förtydliga processen för 
att integrera och implementera arbete med konst i stadsutvecklingsprocessen. Även här är 
det viktigt att planering av konst kommer in i tidigt skede så konsten kan bli integrerad 
och påverka gestaltning av stadsmiljöer. 

Kommunstyrelsen har ett uppdrag att genom stadsledningskontoret ta fram styrande 
dokument för enprocentregeln för konst. Trafikkontoret vill poängtera att det behövs 
övergripande styrande dokument för konst för att inom stadsutvecklingsprocessen kunna 
välja ut prioriterade projekt utifrån en övergripande plan för vad staden vill uppnå med 
konst. Detta berörs inte särskilt i planen men ambitionen kring konst skulle behöva 
nämnas och förtydligas. 

Insats 7, Stärka kulturens roll i befintlig miljö 

Fokus i insatsen ligger på kommunikation och samverkan avseende lokaler för 
kulturutövning. Den förväntade effekten är bland annat ökad trygghet genom 
platsutveckling i områden där lokaler riskerar att stå tomma. Trafikkontoret har inget 
angivet ansvar i insatsen men har synpunkter på avgränsningarna. 

Trafikkontoret arbetar med platsutveckling på allmän plats, bland annat inom 
verksamhetsområdet temporärt platsskapande, ”Ta Plats”. Insatsen behöver vidgas till att 
omfatta kulturutveckling på allmän plats då den omgivande miljön påverkar hur kulturen 
kan agera på, och i anslutning till, allmän plats, bland annat som arena för temporär konst 
och kultur. Den omgivande miljön påverkar starkt hur trygg och attraktiv en miljö 
upplevs. Trafikkontoret anser att det behövs ett nära samarbete och gemensamma 
åtgärder mellan förvaltningarna för att uppnå önskad effekt med fler platser som ger ökat 
utrymme för kultur och ökad trygghet genom platsutveckling.  
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