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Kulturnämndens årsrapport 2021 
Förslag till beslut 
I kulturnämnden 

1. Kulturnämnden godkänner förvaltningens förslag till årsrapport 2021 enligt 
bilaga 1 och överlämnar densamma till kommunstyrelsen.

2. Kulturnämnden fastställer resultatet för 2021 till -3 557 tusen kronor.

3. Kulturnämnden beslutar att ianspråktaga 3 120 tusen kronor av nämndens eget 
kapital i enlighet med Göteborgs Stads regler för ekonomisk planering, budget 
och uppföljning för att täcka del av underskottet för 2021.

4. Kulturnämnden beslutar att hänskjuta resterande 437 000 kronor av underskottet 
för 2021 att hanteras under budgetåret 2022.

5. Kulturnämnden fastställer balansomslutningen för 2021 till 145 546 tusen kronor.

6. Kulturnämnden beslutar, enligt förvaltningens förslag i avsnitt 6.1 i bilaga 1, att 
de listade uppdragen förklaras fullgjorda eller utgår.

7. Kulturnämnden godkänner förvaltningens förslag till barnbokslut (nulägesanalys) 
2021 enligt bilaga 8.

8. Kulturnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning 
Förvaltningen har upprättat årsrapport för kulturnämnden 2021. Årsrapporten är sista 
ledet i uppföljningen av året. Analyser och slutsatser i rapporten utgör viktiga delar av 
planeringen för kommande år. 

De formella delarna av årsrapporten utgör återrapportering till kommunstyrelsen av 
väsentliga händelser och verksamhetens utveckling under året samt uppföljning av 
särskilda beslut och uppdrag.  

Årsrapporten innehåller även en särskild fördjupningsdel riktad till kulturnämnden. I 
fördjupningsdelen redovisas analys av måluppfyllelse för nämndens mål för 
grunduppdraget, området styrning och ledning samt väsentliga händelser. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Årets resultat uppgår till -3 557 tusen kronor vilket är mer än i tidigare redovisad 
prognos. Budgetavvikelsen beror främst på högre kostnader för kontorstjänster, åtgärder 
kopplade till lokalbehovsplanen för biblioteken, utebliven indexeringen av 
regionbidraget till museerna samt högre kostnadsutfall för Stora Teatern och kulturhusen. 
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Restriktioner kopplade till pandemin som ändrats över tid och oklarheter kring vissa 
staden-interna kostnader har försvårat prognosarbetet.  

Verksamhetsintäkterna avviker negativt mot budget med 6 miljoner kronor vilket främst 
beror på minskade externa intäkter i spåren av pandemin. Restriktioner och 
rekommendationer har påverkat antalet besökare till de publika verksamheterna negativt. 
Även intäkter från förseningsavgifter, konferensverksamhet, försäljning i butiker och 
kulturhusens caféverksamhet har påverkats negativt.  

Kulturnämndens eget kapital uppgår vid utgången av 2021 preliminärt till 21,4 miljoner 
kronor. Fastställandet av det egna kapitalet kommer dock först kunna göras efter 
kommunstyrelsens bokslutsberedning. Detta då kulturnämnden inte har mandat att 
ianspråkta eget kapital till en nivå som täcker underskottet för 2021. Därav föreslår 
förvaltningen att kulturnämnden hänskjuter 437 000 kronor av underskottet för 2021 för 
vidare hantering under verksamhetsåret 2022. Nämnden har då två val; antingen 
hanteras underskottet genom att verksamheterna gör motsvarande överskott för 2022 
alternativt så använder sig nämnden i samband med bokslut 2022 av eget kapital för att 
reglera kvarvarande underskott. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Kulturförvaltningen synliggör frågor och skapar samtal om miljö, klimat och hållbar 
livsstil genom program, aktiviteter och annan verksamhet inom respektive verksamhet. 
Nämndens verksamheter bidrar även till att öka göteborgarnas motivation och vilja att 
turista i sin egen stad. Hållbart resande, både i tjänsten och till och från arbetet, främjas 
och besökare uppmanas via hemsidor med mera att ta sig till nämndens institutioner och 
publika verksamheter med kollektivtrafik, cykel eller till fots. 

Kulturförvaltningen har svårt att bedriva något övergripande strategiskt miljöarbete då de 
personella resurserna inte räcker till. Miljöansvaret i förvaltningen ligger inom tjänsten 
för fastighet och säkerhet. Två områden som förvaltningen behöver prioritera i relation 
till ett strategiskt miljöarbete. 

Under 2021 har förvaltningen dock kunnat avsätta resurser och upphandla konsult för 
upprättandet av ett miljöledningssystem enligt tidigare beslut från kommunfullmäktige. 

Bedömning ur social dimension 
Barn och unga är en prioriterad målgrupp för kulturnämnden och barnperspektivet 
genomsyrar kulturförvaltningens samtliga verksamheter. Göteborgs Stads plan för barn- 
och ungkultur godkändes av kommunfullmäktige under 2020. Sedan bildandet av de nya 
förvaltningarna för förskola- och grundskola har förvaltningen noterat en markant 
nedgång i barn och ungas scenkonstbesök. Förvaltningen arbetar nu tillsammans med 
skolförvaltningarna för att ta fram en reviderad modell för att säkerställa barn och unga 
en mer likvärdig tillgång till scenkonstupplevelser. Här är implementeringen av KuBo 
(kulturbokningen) ett viktigt redskap. Under 2021 har dock det riktade arbetet mot barn- 
och unga drabbats hårt av situationen med Covid-19 och även om förvaltningen arbetat 
aktivt för att minska dessa konsekvenser har tillgången till kultur minskat. 

Förvaltningen verkar för att psykiska, fysiska, ekonomiska och geografiska faktorer inte 
ska utgöra hinder för stadens invånare och besökare att ta del av och utöva kultur. 
Prioriterade målgrupper är barn och unga samt äldre. Uppsökande verksamhet och 
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särskilda satsningar utifrån olika målgrupper genomförs. Det sistnämnda har varit särskilt 
viktigt under pandemin då tillgången till kultur för målgrupperna minskat betydligt.  

Förvaltningen arbetar aktivt för lika rättigheter och möjligheter både ur ett brukar- och 
medarbetarperspektiv. Förvaltningen arbetar även kontinuerligt med mänskliga 
rättighetsfrågor i samband med utställningar, scenkonstföreställningar och 
programverksamhet.   

Göteborgs Stads arbete med konst- och kulturpolitik samt kulturplanering är avgörande 
för att utveckla Göteborg som en attraktiv och socialt hållbar stad. Kulturen bidrar till att 
minska klyftorna i samhället samtidigt som det stärker Göteborgs attraktionskraft och 
tydliggör Göteborg som destination. Kulturen behöver ges förutsättningar att växa och 
utvecklas i takt med staden i övrigt. 

Bilagor 
1. Kulturnämndens årsrapport 2021. 

2. Noter och bokslutskommentarer. 

3. Uppföljning av plan för kontroll 2021. 

4. Volym- och nyckeltal avdelning Göteborgs bibliotek och kulturhus. 

5. Volym- och nyckeltal avdelning Göteborgs museer och konsthall. 

6. Volym- och nyckeltal avdelning kultur- och samhällsutveckling. 

7. Status för kulturnämndens uppdrag. 

8. Kulturnämndens barnbokslut (nulägesanalys) 2021. 

9. Kulturnämndens årsrapport avseende enprocentregeln. 

Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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Ärendet 
Kulturförvaltningen har upprättat årsrapport för kulturnämnden 2021 i enlighet med 
stadens riktlinjer, regler och anvisningar. 

Beskrivning av ärendet 
Göteborgs Stads nämnder ska årligen upprätta en årsrapport. Årsrapporten är sista ledet i 
uppföljningen av årets verksamhet, ekonomi och utveckling inom personalområdet. 
Analyser och slutsatser i rapporten utgör viktiga delar av planeringen för kommande år. 

Årsrapporten är en formell årsredovisning och därmed föremål för revision och 
ansvarsprövning. Kraven på budget och uppföljning inom kommunal sektor regleras 
framförallt i kommunallagen, i kommunal redovisningslag samt av Göteborgs Stads 
riktlinjer, regler och anvisningar inom områdena styrning, uppföljning och kontroll. 

Kulturnämndens årsrapport 2021 
Den formella delen av årsrapporten har en disposition som syftar till återrapportering av 
särskilda frågor från kulturnämnden till kommunstyrelsen inom ramen för styrelsens 
uppsiktsplikt. Årsrapporten inleds med en sammanfattning, därefter följer en redovisning 
av indikatorer, en redogörelse av väsentliga avvikelser samt en uppföljning av 
kommunfullmäktiges mål. Kapitel 3 innehåller en redogörelse för utvecklingen inom 
personal- och ekonomiområdet samt uppföljning av särskilda beslut eller uppdrag.  

I kapitel 4 redovisas kulturnämndens bokslut i form av resultat- och balansräkning samt 
finansieringsanalys. Utöver ekonomiska data innehåller avsnittet även en sammanfattande 
analys av det ekonomiska utfallet med fokus på de för resultatet och finansieringen 
viktigaste posterna.  

Årets resultat uppgår till -3 557 tusen kronor vilket är mer än i tidigare redovisad 
prognos. Budgetavvikelsen beror främst på högre kostnader för kontorstjänster, åtgärder 
kopplade till lokalbehovsplanen för biblioteken, utebliven indexeringen av 
regionbidraget till museerna samt högre kostnadsutfall för Stora Teatern och kulturhusen. 
Restriktioner som ändrats över tid och oklarheter kring vissa staden-interna kostnader har 
försvårat prognosarbetet.  

Verksamhetsintäkterna avviker negativt mot budget med 6 miljoner kronor vilket främst 
beror på minskade externa intäkter i spåren av pandemin. Restriktioner och 
rekommendationer har påverkat antalet besökare till de publika verksamheterna negativt. 
Även intäkter från förseningsavgifter, konferensverksamhet, försäljning i butiker och 
kulturhusens caféverksamhet har påverkats negativt.  

Kulturnämndens eget kapital uppgår vid utgången av 2021 preliminärt till 21,4 miljoner 
kronor. Fastställandet av det egna kapitalet kommer dock först kunna göras efter 
kommunstyrelsens bokslutsberedning. Detta då kulturnämnden inte har mandat att 
ianspråkta eget kapital till en nivå som täcker underskottet för 2021. Därav föreslår 
förvaltningen att kulturnämnden hänskjuter 437 000 kronor av underskottet för 2021 för 
vidare hantering under verksamhetsåret 2022. Nämnden har då enligt Göteborgs Stads 
regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning två val; antingen hanteras 
underskottet genom att verksamheterna gör motsvarande överskott för 2022 alternativt så 
använder sig nämnden i samband med bokslut 2022 av eget kapital för att reglera 
kvarvarande underskott. Förvaltningen gör bedömningen att ett underskott av den 
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aktuella storleken kan hanteras inom ram under 2022 i det fall nämnden väljer den 
lösningen. 

Förutom de formella delarna (kapitel 1–4) så innehåller årsrapporten även tre ytterligare 
kapitel med syfte att ge kulturnämnden fördjupad information om verksamheten. I kapitel 
5 redogörs för väsentliga händelser, ekonomisk analys och statistik för respektive 
avdelning. I kapitel 6 finns återrapportering kring de uppdrag förvaltning och/eller nämnd 
fått och som föreslås förklaras fullgjorda alternativt att utgå. Till varje uppdrag finns det 
en kortfattad motivering till det beslut som föreslås. Övriga pågående uppdrag redovisas 
med aktuell status i bilaga 7. I det avslutande kapitel 7 analyseras måluppfyllelsen för 
nämndens egna mål kopplade till grunduppdraget. 

Analys av volym- och nyckeltal per sektor och verksamhet framgår av bilaga 4–6. 

Fördjupningsdelen är avsedd för kulturnämnden och lämnas inte per automatik vidare till 
kommunstyrelsen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden att godkänna nämndens årsrapport för 2021 
enligt bilaga 1, samt övriga bilagor till detta tjänsteutlåtande. Nämnden föreslås vidare att 
fastställa årets resultat, balansomslutning och de uppdrag som framgår av avsnitt 6.1 i 
bilaga 1. Slutligen föreslås nämnden att ianspråktaga 3 120 tusen kronor av det egna 
kapitalet samt hänskjuta 437 000 kronor att hanteras under budgetåret 2022 för att täcka 
årets underskott. 

GÖTEBORGS STADS KULTURFÖRVALTNING 

Anna Rosengren 

Förvaltningsdirektör 

Christian Steingrüber 

Förvaltningscontroller 
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1 Sammanfattning 
Covid-19 
Rekommendationer och restriktioner har följts. Utbud, arbetssätt och lokaler har 
anpassats. Det digitala utbudet har utökats, kulturstödet förstärkts och anpassats 
och fler kultursommarjobb har erbjudits. Sammantaget har dock tillgången till 
kultur minskat som en följd av pandemin. 

Bedömningen är att det finns en förväntan på fortsatt digitalisering från brukarna 
men att nämnden saknar resurser att möta detta fullt ut. 

Arbetsmiljö 
Nämnden har de senaste åren fått utökat uppdrag utan tillräcklig finansiering, 
hanterat kostnadsökningar och i detta prioriterat publik verksamhet. Prioriteringen 
har skett på bekostnad av organisationen, framförallt inom styr-, stöd- och 
specialistresurser, genom kortsiktiga besparingar inom säkerhet, miljö och personal 
jämte en ökad grad av självfinansiering. Arbetsmiljön för chefer och specialister 
har trots vidtagna åtgärder försämrats och förvaltningen bedömer att fortsatta 
besparingar inom dessa områden inte är möjliga. Som exempel kan nämnas att 
nämnden idag träffas av styrsignaler från cirka 50 planer och program. En enhetlig 
hantering av dessa kräver resurser som nämnden inte på långa vägar förfogar över. 

Stadsrevisionen ”… rekommenderar nämnden att stärka uppföljningen av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet genom att aktivt verka för att arbetsmiljön 
förbättras inom de områden där brister identifieras”.  

Företagshälsovården har också uppmärksammat att chefsstödet är otillräckligt, 
något som skapat brister i arbetsmiljö på en nivå som tydligt avviker från övriga 
verksamheter i Göteborgs Stad. Nämnden nominerade om utökade resurser men 
detta prioriterades inte i kommunfullmäktiges budget. Nämnden fick däremot ett 
uppdrag att åtgärda bristerna. 

Ekonomi 
Årets resultat avviker negativt mot budget med 3,6 miljoner kronor. Avvikelsen 
beror främst på högre kostnader för kontorstjänster, åtgärder kopplade till 
lokalbehovsplanen för biblioteken, utebliven indexering av regionbidraget till 
museerna samt högre kostnadsutfall inom Stora Teatern och kulturhusen. 
Intäkterna avviker negativt mot budget med 6 miljoner kronor. Detta då de flesta 
publika verksamheterna varit stängda delar av året. Restriktioner som ändrats över 
tid och oklarheter kring vissa staden-interna kostnader har försvårat prognosarbetet. 

Prognoserna under året pekade länge på lägre genomförandekostnader, lägre 
bemanning och förväntat regionalt bidrag. Baserat på prognosen i samband med 
delårsrapporten gjordes en omfördelning av resurser till Göteborgs bibliotek och 
kulturhus för upprustning av lokaler samt arbetsmiljöåtgärder. Därtill gjordes en 
omfördelning på 7 miljoner kronor till det fria kulturlivet. 

Övrigt 

• Projekten Kulturhuset Bergsjön och Sjöfartsmuseet Akvariet fortlöper. 
Båda öppnar för besökare under 2022. Nämnden har även beslutat om ett 
bibliotek på Opaltorget som förväntas öppna i början på 2023. 
 

• Ansvaret för Stora Teatern övergår till Stadsteatern den 1 januari 2022. 
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• Förstudien för om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum är beslutad 

av kommunfullmäktige. Då planprocessen redan är försenad bedöms hela 
tidplanen för projektet flyttas fram med ett (1) år. 
 

• Projekt Nya magasin blir försenat med minst sex månader som en följd av 
försenade underlag från kretslopp och vatten samt för att planprocessen 
förväntas ta längre tid än vanligt. 
 

• Nytt boknings- och bidragssystem har upphandlats av idrotts- och 
föreningsförvaltningen i samarbete med bland andra kulturförvaltningen. 
Implementering pågår och en första leverans förväntas i april 2022. 
 

• Den digitala plattformen för kulturutbud, KuBo, har lanserats. KuBo 
kommer på sikt möjliggöra en mer likvärdig tillgång till kultur för stadens 
barn och unga. 
 

• Göteborg har utnämnts till Unesco City of Literature. Samordnings-
uppdraget ligger hos kulturnämnden. Ansökan arbetades fram av Göteborg 
Stad i samverkan med de två andra huvudaktörerna Göteborgs universitet 
och Västra Götalandsregionen samt med Författarcentrum Väst, 
Bokmässan och Litteraturhuset. 
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2 Väsentlig styrinformation till 
kommunledningen 

2.1 Verksamhetens utveckling 

2.1.1 Redovisning av resultat 

Effektmått och övriga mått/nyckeltal 

Mått/nyckeltal Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Hållbara ersättningar * i.u. i.u. -40 % 

Antalet relationsskapande aktiviteter ska 
minst uppgå till 25 12 26 

Nöjd medborgarindex - kultur 71 i.u. i.u. 

Aktiva biblioteksanvändare i särskilt 
prioriterade stadsdelar ska öka jämfört 
medföregående år 

i.u. -19,9 % -4,5 % 

Aktiva biblioteksanvändare över 55 år i 
Göteborg ska öka jämfört med föregående 
år 

i.u. 3,8 % -6,2 % 

Antalet registrerade användare i 
nedladdningstjänsten för litteratur för 
personer med läsnedsättning ska öka 
jämfört med föregående år 

16,7 % 20,5 % 1 % 

Antalet besök till den digitala 
utomhuskartan för stadens utomhuskonst 
ska öka 

20 747 42 438 52 977  

* Tanken var att utifrån utfallet 2020 göra en nollmätning och därigenom få fram underlag för indikatorn. Utifrån 
situationen med Covid-19 och hur den påverkat kulturnämndens verksamheter och det fria kulturlivet har det inte 
varit möjligt att ta fram en relevant indikator tidigare. Under 2021 har dock avdelning Göteborgs museer och 
konsthall genomfört en nollmätning. Indikatorn bygger på data från denna och är därmed med nödvändighet inte 
representativ för nämndens samtliga verksamheter. 

Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling 

Mått 2019 2020 2021 

Totala anläggningsbesök 
samtliga verksamheter * 

2019 = 2 236 633 
2018 = 2 289 750 

 
Diff: -53 117 

2020 = 3 119 486 
2019 = 2 038 507 

 
Diff: +1 080 979 

2021 = 2 536 936 
2020 = 3 119 486 

 
Diff: -582 550 

Totala anläggningsbesök 
Göteborgs museer och 
konsthall ** 

2019 = 537 130 
2018 = 531 017 

 
Diff: +6 113 

2020 = 256 397 
2019 = 537 130 

 
Diff: -280 733 

2021 = 279 886 
2020 = 256 397 

 
Diff: +23 489 

Totala anläggningsbesök 
Göteborgs bibliotek och 
kulturhus *** 

2019 = 1 501 377 
2018 = 1 561 939 

 
Diff: -60 562 

2020 = 2 863 089 
2019 = 1 501 377 

 
Diff: +1 361 712 

2021 = 2 257 050 
2020 = 2 863 089 

 
Diff: -606 039 
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Bruttokostnadsutveckling 
(%) **** 20 % 12 % 6,6 % 

Andel kostnader 
finansierade av externa 
intäkter (%) ***** 

12 % 8,5 % 5,5 % 

Antal årsarbetare ****** 

2019 = 565 
2018 = 405 

 
Diff: +160 

2020 = 632 
2019 = 565 

 
Diff: +67 

2021 = 677 
2020 = 632 

 
Diff: +45 

* 2021 tillkom ansvaret för samtliga Göteborgs Stads kulturhus vilket påverkar möjligheterna till historiska 
jämförelser. Covid-19 hade en stor negativ inverkan på verksamheterna vilket förklarar den kraftiga nedgången i 
antalet besök. Sjöfartsmuseet Akvariet var fortsatt stängt för ombyggnad. 
** 2021 Göteborgs museer och konsthall ingår i redovisningen. Tidigare år redovisar enbart museernas siffror. 
2020 var museerna öppna fram till 14 november men stängde sedan med anledning av Covid-19. 2019 var 
Sjöfartsmuseet Akvariet stängt hela året och Röhsska museet öppnade 23 februari. 
*** 2021 tillkom ansvaret för samtliga Göteborgs Stads kulturhus vilket påverkar möjligheterna till historiska 
jämförelser. Covid-19 hade en stor negativ inverkan på verksamheterna vilket förklarar den kraftiga nedgången i 
antalet besök. I siffrorna för 2019 ingår stadsdelsbiblioteken endast nio av tolv månader på grund av det årets 
förändring av ansvar mellan stadsdelsnämnderna och kulturnämnden. 
**** 2021 tillkom ansvaret för samtliga Göteborgs Stads kulturhus vilket påverkar möjligheterna till historiska 
jämförelser. Covid-19 hade en stor negativ inverkan på verksamheterna vilket förklarar den kraftiga nedgången i 
antalet besök. I siffrorna för 2019 ingår stadsdelsbiblioteken endast nio av tolv månader på grund av det årets 
förändring av ansvar mellan stadsdelsnämnderna och kulturnämnden. 
***** Andelen intäkter finansierande av externa intäkter sjunker främst som en följd av att verksamheter med hög 
självfinansieringsgrad tappat externa intäkter under pandemin. 
****** 2019 flyttades ansvaret för stadens samlade folkbibliotek över till kulturnämnden, 2020 tillkom ansvaret 
för Frölunda kulturhus samt lokala evenemang och 2021 tillkom ansvaret för stadens övriga kulturhus. 
 

Det totala antalet besök till kulturnämndens verksamheter är klart lägre i år jämfört 
med 2020. Huvudorsaken till det är att museerna, konsthallen och stadsbiblioteket 
varit stängda del av året som en följd av restriktioner och rekommendationer 
kopplade till pandemin. 2020 bedrevs verksamheten normalt fram till mars månad 
för att därefter begränsas. Redan då var delar av verksamheterna stängda men det 
gällde framförallt bibliotek med klart lägre besöksvolymer än till exempel 
stadsbiblioteket.  

Programverksamheter, evenemang och liknande har likt tidigare under pandemin 
varit inställda, genomförts digitalt eller i vissa fall genomförts utomhus. I takt med 
att restriktionerna togs bort under året kunde förvaltningen ansvarsfullt börja skala 
upp verksamheterna igen. Att de fysiska besöksvolymerna omedelbart ska 
återhämta sig är däremot inte sannolikt. Dels utifrån ett förändrat konsumtions-
mönster, dels utifrån hur pandemin fortsatt påverkar på människors beteende. I 
sammanhanget bör dock påpekas att Göteborgs museer och konsthall faktiskt ökar 
antalet besök 2021 jämfört med 2020 trots att verksamheterna varit öppna kortare 
tid under året. En positiv trend som förhoppnings fortsätter när den fjärde vågen av 
pandemin klingar av. 

Personalvolymsutvecklingen under året visar på en ökning med 45 årsarbetare 
(ÅA). Ökningen beror dels på de verksamheter som överfördes till kulturnämnden 
från övriga nämnder i samband med stadens omorganisation (cirka 30 ÅA), dels på 
ett ökat antal kultursommarjobbare och genomförda ersättningsrekryteringar som 
inte genomfördes under 2020 på grund av anpassningar utifrån pandemin. 

Bruttokostnadsutvecklingen beror i huvudsak på utökat uppdrag samt på 
kostnadsutveckling för framför allt löner och hyror. Påverkan av Covid-19 är även 
detta år påtaglig. En omfördelning har gjorts till det fria kulturlivet. 
Kostnadsandelen som finansieras av externa intäkter sjunker med 3 procent som en 
följd av lägre intäkter i verksamheter med hög självfinansieringsgrad. 
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2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling 
Covid-19 

Orsak till att avvikelsen uppstått 
Covid-19 har haft en fortsatt negativ inverkan på kulturnämndens verksamhet under året. 
Det gäller framförallt de publika verksamheterna. Samtliga bibliotek, kulturhus, museer 
samt konsthallen har haft begräsningar i öppettiderna. 

Konsekvenser för de verksamheten är till för 
När museerna och konsthallen den 20 april öppnade igen för fysiska besök så fanns det 
fortsatt omfattande restriktioner för hur verksamheten kunde bedrivas. Länsstyrelsen 
gjorde tillsyn på samtliga museer och på konsthallen för att se hur restriktionerna 
efterlevdes. Inga synpunkter inkom. Restriktionerna lättades sedan ytterligare den 15 juli 
vilket gjort det enklare att bedriva en mer normal verksamhet även om vissa restriktioner 
fortsatt kvarstod till den 29 september. I juli och augusti var besökstrycket relativt högt 
och köbildningar uppstod. Detta kunde hanteras väl av verksamheterna. Utöver att 
återigen erbjuda fysiska besök så har möjligheten till digitalt innehåll fortsatt erbjudits som 
ett komplement. Under sommaren erbjöd museerna och konsthallen sommarlovs-
aktiviteter utomhus. I december när nya restriktioner infördes gick antalet besök ner igen. 
 
All fysisk programverksamhet på biblioteken, Stora Teaterns gästspelsscen, kulturhusen 
inklusive Frilagret, Sommarunderhållningen och Skolbio Göteborg har varit inställd under 
delar av året och caféverksamheterna i kulturhusen och på stadsbiblioteket har varit 
delvis stängda. Biblioteken har varit öppna men har haft begränsad service mot normalt 
och har också behövt begränsa maxantalet samtida besökare utifrån storleken på 
bibliotekslokalerna. All fysisk programverksamhet inomhus har varit delvis inställd och 
återupptogs först när restriktionerna tillät det i början av september. De publika 
verksamheterna Speldags och Kultursommarjobb har kunnat genomföra sitt utbud 
utomhus till exempel utanför äldreboenden och på torg och andra spelplatser. Viss 
verksamhet har fortsatt kunnat erbjudas online genom streamade förställningar, program, 
samtal och biovisningar.  
 
Biblioteken har anpassat verksamheten för att minska risken för smittspridning under hela 
perioden. Besökare har endast tillåtits göra kortare besök och varje bibliotek har haft ett 
max för antal samtida besökare. Bord och stolar i biblioteken har varit borttagna och 
antalet tillgängliga datorer har begränsats för att minska smittspridning. Stadsbiblioteket 
öppnade den 4 januari efter att ha varit tillfälligt stängt under slutet av 2020. 
Stadsbiblioteket erbjöd då endast hämtning av reservationer och återlämning av media. 
18 maj öppnades huset upp helt igen. Under sommarlovet genomfördes 
utomhusaktiviteter för barn och unga på bibliotek och kulturhus. Bokbussarna och 
bokcyklarna har varit mycket uppskattade. Bokbussarna har haft fokus på de särskilt 
prioriterade stadsdelarna som en del av kulturnämndens uppdrag. 
 
Verksamheterna har fått vidta åtgärder för att undvika trängsel. Behovet av mer 
datorservice än vad som erbjudits har varit påtagligt under hela perioden. Köer har 
uppstått vilket medfört irritation. Det sistnämnda har blivit särskilt tydligt under året då 
trycket på dessa tjänster ökat. Personalen upplever fortsatt en frustration från besökare 
när dessa inte kan få svar på frågor som rör socialkontor, medborgarkontor eller 
Försäkringskassan vilka samtliga har dragit ner på sin service. Situationen har lett till 
tätare samarbete mellan kulturförvaltningen, stadens socialförvaltningar samt konsument- 
och medborgarservice vilket bland annat resulterat i ett mobilt medborgarkontor. Trots att 
restriktionerna lättades under sommaren är det många biblioteksbesökare som inte 
återvänt. Avsaknaden av sitt- och studieplatser, begränsad tillgång till datorer samt 
myndigheternas allmänna rekommendationer är troliga orsaker.  
 
Antalet ansökningar om kulturstöd är fortsatt högt och konkurrensen om tillgängliga medel 
mycket hård. Pandemin medför utmaningar för kulturlivet och anpassningar i 
stödsystemen behöver fortsätta tills dess att restriktionerna lättas. 
Depositionsverksamheten hos Göteborg Konst pausades under pandemin då inga 
verksamhetsbesök kunde göras. I takt med att restriktionerna nu lättas kan verksamheten 
försiktigt återstartas. 
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Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer 
Det har varit fler och mer öppna bibliotek i staden jämfört med förra sommaren. 
Förvaltningen har hittat fungerande arbetssätt utifrån en insikt om att pandemin kan pågå 
länge och att verksamheterna behöver kunna ge service på ett ansvarsfullt sätt. Stadens 
museer, Stora Teaterns gästspelsscen och övriga arrangerande verksamheter har det 
senast 1,5 åren fått lägga en stor andel av arbetstiden på att ställa in, och planera om, 
verksamhet vilket varit krävande ur ett medarbetarperspektiv. Samtidigt har processen 
med att överföra Stora Teatern till Stadsteatern AB pågått vilket upptagit arbetstid för 
såväl medarbetare som chefer.  
 
Personalen behöver vara mer på plats när verksamheterna nu stegvis återgår till mer 
normala förhållanden. Människor har skaffat sig andra vanor under pandemin och 
tolerans för trängsel och större samlingar är lägre än innan. Detta påverkar återgång till 
arbetsplatserna som behöver ske med hänsyn till möjliga risker. Pandemins påverkan på 
verksamheterna har varit stor. Efterlevnad och anpassning av myndigheternas och 
stadens restriktioner har inneburit att mycket resurser har lagts på att anpassa 
verksamheten för att kunna erbjuda service, tillgängliggöra tjänster och samtidigt arbeta 
för smittsäkerhet med god arbetsmiljö i det fysiska rummet.  
 
Sjukfrånvaron inom stora delar av verksamheten har trots pandemin varit normal, 
sannolikt som en följd av att många medarbetare haft möjlighet att arbeta hemifrån. 
Under den period (november - april) som museerna och konsthallen var helt stängda 
tilldelades medarbetarna som normalt arbetar i de publika verksamheterna andra 
arbetsuppgifter såsom att bidra i planering och utveckling av kommande utställningar 
samt i arbetet med att digitalisera samlingarna. Ett normalt verksamhetsår har museerna 
och konsthallen flertalet visstidsanställda, så har inte varit fallet under 2021.  
 
Den ordinarie personalstyrkan som arbetar med stödet till det fria kulturlivet har förstärkts 
under hösten för att underlätta hantering och klara inflödet av ett ökat antal ansökningar 
då kulturstödet utökades med 7 miljoner kronor i ett återstartsstöd. Majoriteten av alla 
möten genomförs fortsatt digitalt vilket har positiva fördelar men har även skapat negativa 
arbetsmiljöeffekter i form av stress och trötthet. Särskilt chefer spenderar allt för många 
timmar i sträck i möten framför en skärm utan möjligheter till fysisk som psykisk variation. 
Medarbetare vittnar om svårigheten att arbeta effektivt tillsammans då arbetsgrupper 
sällan ses. 

Ekonomiska konsekvenser 
Göteborgs museer och konsthall har en negativ avvikelse mot budget gällande intäkter 
för året. Museerna är beroende av de externa intäkterna för att kunna finansiera 
verksamhetens totala kostnader. Därför är det av största vikt att vara öppna för publik 
verksamhet och att besökarna börja komma tillbaka. Framflyttade utställningar, på grund 
av pandemin, har till viss del kompenserat genom lägre kostnader men påverkar då i sin 
tur framtida möjlighet till intäkter till museerna. Det finns även en risk att extern 
finansiering påverkas negativt framåt om besökarantalet går ner. 

Vidtagna åtgärder 
En levande verksamhetsplanering och en flexibel organisation krävs för att ställa om efter 
de för tillfället rådande restriktionerna och eventuellt nya behov kopplade till arbetsmiljö 
och lokaler. Goda analyser av det ekonomiskt utfall ger bra beslutsunderlag till 
verksamhetens chefer för att kunna ta relevanta beslut och därmed revidera planer i syfte 
att bättre nå uppsatta mål.  
 
Antalet visstidsanställd personal har hållits på ett minimum som en följd av att framförallt 
museerna varit stängda delar av året samt efter åter-öppning fortsatt bedrivit 
verksamheten utifrån då gällande restriktioner.  
 
Planer har flyttats fram i tid och reviderats vilket möjliggjort att kostnader avseende 
nödvändiga åtgärder kopplade till arbetsmiljö och lokaler inom främst 
biblioteksverksamheten har kunnat täckas inom årets budget. I övrigt har verksamheten 
pågått med samma vidtagna åtgärder som rapporterats tidigare under pandemin. 
Åtgärder som i takt med att restriktionerna lättar kan avvecklas på ett ansvarsfullt sätt. 
 
Under hösten omfördelades 7 miljoner kronor till det fria kulturlivet i en utökad stödform. 
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Arbetsmiljö 

Orsak till att avvikelsen uppstått 
Kulturnämnden har under de senaste åren fått tillkommande uppdrag med bristande 
finansiering och samtidigt hanterat kostnadsökningar och effektiviseringar där 
kulturnämnden prioriterat publik verksamhet. Prioriteringen har skett på bekostnad av de 
interna förutsättningarna i organisationen kring styr-, stöd- och specialistresurser. 
Åtgärder har skett genom kortsiktiga besparingar på till exempel chefstjänster, säkerhet, 
miljö och personalbefrämjande åtgärder samt genom en ökad grad av självfinansiering. 
Med anledning av den långvariga bristande arbetsmiljösituationen, gör kulturförvaltningen 
bedömningen att fortsatta besparingar inom dessa områden inte är möjliga.  
 
Bilden ovan delas av stadsrevisionen som i sin granskning av verksamhetsåret 2020 ”… 
rekommenderar nämnden att stärka uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
genom att aktivt verka för att arbetsmiljön förbättras inom de områden där brister 
identifieras”. Två av de områden där stadsrevisionen identifierat brister är arbetsmiljön för 
chefer samt för styr-, stöd- och specialistfunktioner.  
 
Företagshälsovården har också uppmärksammat de långvarigt dåliga förutsättningarna 
för cheferna att utföra sitt uppdrag, vilket skapat en bristande arbetsmiljö på en nivå som 
tydligt avviker från övriga verksamheter i Göteborgs Stad. 

Konsekvenser för de verksamheten är till för 
I hanteringen av tidigare års besparingar har kulturnämnden prioriterat den publika 
verksamheten. Effekterna av den bristande arbetsmiljön inom förvaltningen torde därmed 
ha haft en marginell påverkan på dem verksamheten är till för. Skulle den bristande 
arbetsmiljön tillåtas fortgå och leda till långvariga sjukskrivningar och svårigheter att 
rekrytera så kommer en sådan situation till slut att spilla över på verksamhetens kvalitet 
och möjlighet till utveckling. Något som skulle få negativ inverkan på nämndens möjlighet 
att nå kommunfullmäktiges mål. 
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Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer 
De brister som åsyftas i granskningen är primärt den ohållbara arbetsmiljön för chefer och 
specialister. Något som blivit ännu tydligare i de senaste årens chefs- och 
medarbetarenkäter, arbetsmiljöronder samt i hälsoundersökningar. Det är också brister 
som förvaltningen påtalat under en rad år och som förvärrats i takt med utökade, delvis 
ofinansierade, uppdrag och samtidiga besparingar.  
 
Förvaltningen har arbetat för att förbättra situationen utifrån tillgängliga resurser genom 
att omfördela, slå ihop, omorganisera och rekrytera. Dessa åtgärder har inte fullt ut 
åtgärdat bristerna. Förvaltningens bedömning är att de interna möjligheterna att åtgärda 
de kvarstående bristerna är uttömda. Nu krävs det resurser som medger rekryteringar för 
att kunna stärka de organisatoriska förutsättningarna i förhållande till förvaltningens 
uppdrag. För att resurser ska kunna frigöras behöver omfattningen av nämndens 
verksamhet minska.  
 
I det fall arbetsmiljöbristerna inte åtgärdas finns en hög risk för långvariga sjukskrivningar, 
oönskad personalomsättning samt svårigheter att rekrytera. Kulturnämndens behov och 
ansvar inom områdena fastighet, säkerhet och miljö har ökat markant som en följd av 
utökat uppdrag, omorganisering, politiska beslut och nödvändig utveckling. Det handlar 
bland annat om ansvaret för stadens kulturhus, ansvaret för stadens samlade 
biblioteksverksamhet och nytt miljöledningssystem (vilket är ett krav från 
kommunfullmäktige).  
 
Förutom tillkommande verksamheter samt utökat ansvar i arbetet med hantering av 
lokalfrågor och att ta fram lokalbehovsplaner, finns det betydande arbetsmiljöproblematik 
kopplat till övriga lokaler gällande bland annat trångboddhet och personsäkerhet. 
Kulturnämnden förfogar idag inte övertillräckliga resurser för att möta dessa behov vilket 
dels pressar befintlig personal, dels försämrar förutsättningarna för nämndens möjlighet 
att genomföra sitt samlade uppdrag.  
 
Slutligen är det också så att nämndens ansvarsområden tydligt gränsar till sociala och 
näringspolitiska frågor i staden vilket gör nämnden till en frekvent remissinstans samt 
utpekat ansvarig i flera av stadens planer och program (nämnden träffas av styrsignaler 
från cirka 50 planer och program). Något som ökar de administrativa kraven ytterligare 
utifrån stadens arbete med ledning och styrning. 

Ekonomiska konsekvenser 
Kulturnämndens nuvarande ram medger inte att medel avsätts i den utsträckning som 
behövs för att dessa uppdrag ska kunna hanteras på det sätt som krävs eller för att 
stadsrevisionens rekommendation ska kunna omhändertas. För att säkra kompetensen 
och för att nämnden ska kunna ta sitt i ansvar i dessa frågor behöver 
kommunbidragsramen utökas.  
 
Alternativet till en utökad ram är att nämnden får dra ner på ambitionsnivån för den 
reglements- och/eller lagstyrda verksamheten och prioritera bort tidigare politiska initiativ. 
Att spara ytterligare på styr-, stöd- och specialisttjänster blir kontraproduktivt utifrån vad 
stadsrevisionen kommit fram till. Något som även förvaltningen pekat på under en längre 
tid.  
 
Senast 2022 ser kulturförvaltningen att det är verksamhetskritiskt att fem-sju nya tjänster 
tillsätts inom de aktuella områdena. Det förutsätter en utökad ram om cirka 6 miljoner 
kronor vilket kulturnämnden verksamhetsnominerade om. Någon sådan prioritering 
gjordes dock inte i kommunfullmäktiges budget för 2022. Kulturnämnden fick dock att 
riktat uppdrag att lösa problemet. 
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Vidtagna åtgärder 
Omorganisationerna 2018 och 2021 har syftat till att ta emot nya verksamheter och 
uppdrag, samt att förbättra de interna förutsättningarna för arbete, samarbete, ledning 
och styrning, och genom det avlasta chefer men också möjliggöra bättre måluppfyllelse. I 
den senaste omorganisationen har verksamheterna samordnats utifrån nämndens 
kärnuppdrag i de tre nya verksamhetsavdelningarna; Göteborgs museer och konsthall, 
Göteborgs bibliotek och kulturhus samt avdelningen för kultur- och samhällsutveckling.  
 
Den förväntade nyttan med förändringen är bland annat att interna samarbeten ska 
underlättas, att organisationen ska bli tydligare externt och att cheferna ska få mer 
likvärdiga förutsättningar. När det gäller det sistnämnda så har storleken på enheter och 
omfattningen av ansvar för cheferna setts över och gjorts mer likvärdiga. Därtill har 
chefsrollen i förvaltningen genomlysts utifrån ansvar och uppdrag och skiktats bättre 
mellan olika chefsnivåer. Implementeringen av den nya organisationen sker med externt 
stöd till ledningsgrupper och chefer. Syftet är att utveckla och förbättra samarbeten inom 
ledningsgrupper samt stärka ledar- och chefskapet både utifrån det personliga 
ledarskapet och det strukturella. 
 
Implementeringen har också inneburit att en ny organisation för facklig samverkan har 
upprättats, att en ny samverkansöverenskommelse är beslutad samt att insatser för 
uppstart av samverkan i nya grupper är genomförd. Några strategiska stödfunktioner har 
tillförts förvaltningen i samband med ny nämndorganisation. Det handlar om 
utvecklingsledare med fokus på mänskliga rättigheter, uppstart av det nya kulturhuset i 
Bergsjön samt en kommunikatör. Av dessa har dock finansiering följt med endast för en. 
Förvaltningen har även hunnit i kapp med nödvändiga rekryteringar på medarbetarnivå. 
Tio vakanta chefspositioner har tillsatts, både med tillsvidare och tillfälliga lösningar och 
samtliga chefer har tillträtt sina poster. Det innebär att de chefer som har haft dubbla 
uppdrag under en period nu är avlastade och arbetar i sina ursprungliga uppdrag. 
 

Omtag kring upphandling och införande av nytt boknings- och bidragssystem 

Orsak till att avvikelsen uppstått 
Intraservice hade tidigare ansvar för den staden-gemensamma upphandlingen av ny e-
tjänst för bokning och bidrag. Tidsplanen flyttades fram vid ett flertal tillfällen. Den 
leverantör som under 2020 upphandlades för framtagande av nytt system levererade ej 
enligt avtal vilket gjorde att staden avbröt samarbetet. Berörda förvaltningar tog då över 
ansvaret för arbetet i syfte att säkerställa ett verksamhetsnära system samt en tids- och 
resurseffektiv upphandling. Detta då behovet av ett nytt system är akut. Arbetet har letts 
av idrotts- och föreningsförvaltningen (IoFF) i samverkan med övriga berörda 
förvaltningar. 

Konsekvenser för de verksamheten är till för 
Dagens e-tjänst har stora brister vilket innebär hinder och tekniska problem för den som 
ansöker om stöd. Det gör bland annat att nya sökande utan tidigare erfarenhet har en 
större tröskel att övervinna för att nå fram till kulturförvaltningen. Det innebär en osäker 
investering i tid för den som söker stöd att ge sig in i processen. Något som riskerar att 
minska förtroendet för kulturnämnden och hindra utövare från att erhålla stöd. 

Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer 
Den nuvarande e-tjänsten innebär även ett arbetsmiljöproblem för medarbetare och 
chefer. Problemen med den nuvarande tjänsten som inte uppdateras och som saknar 
support, innebär mer administration, kommunikation, frustration och stress samt bidrar till 
bristande organisatorisk tillit. Manuell hantering av ansökningar och utbetalningar innebär 
ökad risk för felhantering. Reviderade regler för vissa stödformer kan inte implementeras 
digitalt utan måste hanteras manuellt. Bristande IT-stöd innebär också att data inte kan 
omhändertas digitalt från återrapporteringar av beviljat kulturstöd, vilket leder till bristande 
uppföljning och underlag för sammantagen analys. 

Ekonomiska konsekvenser 
Försvårar arbetet med att utbetala kulturstöd. Driftsstopp och manuella processer minskar 
tiden för kvalitativt stöd och samarbete vilket minskar effekten av utbetalt stöd. Manuell 
hantering är tids-och resurskrävande och risken för fel ökar samt felaktiga utbetalningar. 
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Vidtagna åtgärder 
Idrotts- och föreningsförvaltningen (IoFF) tog över upphandlingsprocessen och skalade 
ner kravbilden för att snabbt matcha behoven med befintliga system på marknaden. 
Arbetet har skett i samarbete med övriga berörda förvaltningar, däribland 
kulturförvaltningen. IoFF har nu avslutat upphandlingen framgångsrikt och ett avtal med 
en ny leverantör är påskrivet. Sammantaget kommer det nya systemet att innebära 
kostnadsökningar för nämnden. Det nu upphandlade systemet är dock mer 
kostnadseffektivt än den tidigare föreslagna lösningen. Implementeringsarbetet 
påbörjades under oktober månad med målet att ha en första grundleverans i april 2022. 
Tills dess innebär dock bristerna i det befintliga IT-stödet fortsatt manuell hantering vilket 
medför arbetsmiljöproblem som krävt personalförstärkning under hösten för att hantera 
inkommande ansökningar på ett korrekt sätt. 

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål 

2.2.1 Organisationsmål 
Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor 

Indikator Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Mål 2021 

Medarbetarengagemang 
(HME) - Totalindex 69 69 72 75 

Sjukfrånvaro kommunalt 
anställda 5,5 % 7,3 % 5,0 % 5,0 % 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) och har ökat från 69 till 72*. Index för 
HME bildas av del-indexen som handlar om "styrning", "motivation" och 
"ledarskap" i medarbetarenkäten. Förvaltningens arbete med att stärka ledarskap, 
ledning och styrning och övrig utveckling i verksamheten har troligtvis påverkat 
medarbetarnas upplevelser av HME. Målvärdet för perioden är inte uppnått. 
Prognosen är att HME kommer fortsätta öka baserat på trenden från föregående år. 

Sjukfrånvaron för 2020 var tydligt påverkad av pandemin och är inte långsiktigt 
representativt. Sjukfrånvaron för 2021 är 5 procent. Utfallet är en fingervisning om 
att pandemins effekter börjar avta och att sjukfrånvaron börjar återgå mot de nivåer 
som rådde före pandemin. En viss dold sjukfrånvaro kan finnas, då hemarbete har 
möjliggjort för medarbetare att arbeta i vissa fall när sjukdomen inte har varit för 
svår. 

*HME 72 avser medarbetarenkäten som är genomförd under 2020 där resultatet 
bearbetades under 2021. 
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2.2.2 Nämndspecifika mål från kommunfullmäktige 

2.2.2.1 Göteborg Stad ska verka för att kulturperspektivet är en integrerad del i 
stadsutvecklingen 

Måluppfyllelse 

 Viss 

Mått/Indikator Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Målvärde 2021 

Antal besök till den 
digitala kartan för stadens 
utomhuskonst ska öka 

20 747 42 438 52 977 50 000 

2.2.2.2 Göteborgs Stad ska skapa goda förutsättningar för stadens institutioner och 
det fria kulturlivet för att erbjuda kulturupplevelser av hög kvalitet och bredd 

Måluppfyllelse 

 Viss 

Analys av resultat 
Göteborgs museer och konsthall har haft en negativ avvikelse mot 
rekommenderade nivåer på 40 procent. För 2021 betyder det cirka 600 000 kronor 
mindre i utbetalde ersättningar än vad som vore fallet om de nationella riktlinjerna 
följts. Hur mycket ersättningar som betalas ut årligen är beroende av vilken 
programläggning som föreligger och hur många konstnärer som anlitas för att 
realisera det publika utbudet. Det är väsentligt att understryka att det finns en risk 
att färre och färre konstnärer anlitas för att det inte finns möjlighet att betala 
korrekta ersättningar. Det påverkar allsidigheten i det publika utbudet och 
konstnärers möjligheter att verka. 

Åtgärder för högre måluppfyllelse 
Ska kulturnämnden kunna förbättra villkoren för konsten och konstnärerna så är 
rimliga ersättningsnivåer en av de viktigaste frågorna. Såväl för de enskilda 
uppdragstagarna som för bilden av kulturnämnden som en ansvarsfull och 
professionell uppdragsgivare. Kulturnämndens nuvarande kommunbidrag medger 
dock inte annat än marginella justeringar. För att höja måluppfyllelsen krävs 
ytterligare resurser. 

  

Mått/Indikator Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Målvärde 2021 

Hållbara ersättningar   -40%  

Indikatorn för 2021 avser endast data från avdelning Göteborgs museer och konsthall. 
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2.2.2.3 Göteborgs Stad ska sträva efter att tillgängliggöra kulturen för fler, inte 
minst de grupper som sällan tar del av stadens kulturliv 

Måluppfyllelse 

 Viss 

Mått/Indikator Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Målvärde 2021 

Antalet relationsskapande 
aktiviteter ska minst uppgå till 25 12 26 15 

Antalet besök till museernas 
funktion "sök-i-samlingarna" 
ska minst uppgå till 

 154 166 178 632 160 000 

Utlån av barnmedia per 
barninvånare i Göteborg (0-17 
år) ska minst uppgå till 

8,6 8,1 7,6 7,3 

Aktiva biblioteksanvändare i 
särskilt prioriterade 
stadsdelar ska öka jämfört 
med föregående år 

 -10,6% -4,5% 20% 

Aktiva biblioteksanvändare 
över 55 år i Göteborg ska öka 
jämfört med föregående år 

 0,7% -6,2% 5% 

Antalet registrerade 
användare i 
nedladdningstjänsten för 
litteratur för personer med 
läsnedsättning ska öka 
jämfört med föregående år 

16,7% 19,3% 2% 20% 

Antalet besök per år till 
biblioteken ska minst uppgå 
till 

1 501 377 2 863 089 2 257 050 3 292 450 

Antal utlån av media per år 
ska minst uppgå till * 991 565 3 757 339 3 581 992 3 682 613 

2.2.3 Verksamhetsnära mål 

2.2.3.1 Vara en attraktiv arbetsplats med trygga och rättvisa villkor, samt med ett 
klimat kännetecknat av delaktighet, inflytande och förtroendefullt samarbete 
och bemötande 

Måluppfyllelse 

 God 

Mått/Indikator Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Målvärde 2021 

Förvaltningens index för 
"Attraktiv arbetsgivare" ska öka 49 51 57 53 

Förvaltningens index för "Hållbart 
medarbetarengagemang (HME)" 
ska öka 

69 69 72 75 

Förvaltningens index för 
"Inflytande" ska öka 51 51 60 60 

Förvaltningens enskilda värde för 
"Bemötande internt" ska öka  4 4,2 4,5 
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Mått/Indikator Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Målvärde 2021 

Andelen personer som INTE varit 
utsatta för kränkande 
särbehandling/mobbning i arbetet 
ska öka 

72 73 73 75 

Sjukfrånvaro ska inte överstiga 5,5% 6,6% 5% 5,5% 

Chefsrörlighet ska inte överstiga 13% 23% 21% 25% 

Jämställdheten bland chefer ska 
spegla jämställdhet bland 
medarbetarna 

16% 20% 21% 25% 

Utfall 2021 avser resultat från förvaltningens medarbetar- och chefsenkät som genomfördes under 2020 och 
förbättringsarbete utifrån resultatet skedde under 2021. En ny medarbetarenkät är genomförd under hösten 2021 
och arbete med resultat kommer att ske under 2022. 

2.2.3.2 Bedriva ändamålsenlig och effektiv verksamhet som långsiktigt bidrar till 
hållbar utveckling och god ekonomisk hushållning 

Måluppfyllelse 

 Viss 

2.2.3.3 Skapa goda och hållbara villkor för konsten och konstnärerna 

Måluppfyllelse 

 Viss 

Mått/Indikator Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Målvärde 2021 

Hållbara 
ersättningar 

  -40%  

Indikatorn för 2021 avser endast data för avdelning Göteborgs museer och konsthall. 

 
Det har på grund av pandemin varit fortsatt svårt att ta fram rättvisande data för 
indikatorn. En nollmätning har dock kunnat genomföras inom avdelning Göteborgs 
museer och konsthall. Resultatet visar en negativ avvikelse mot rekommenderade 
nivåer på 40 procent. För 2021 betyder det cirka 600 000 kronor mindre i utbetalde 
ersättningar än vad som vore fallet om de nationella riktlinjerna följts. Hur mycket 
ersättningar som betalas ut årligen är beroende av vilken programläggning som 
föreligger och hur många konstnärer som anlitas för att realisera det publika 
utbudet. Det är väsentligt att understryka att det finns en risk att färre och färre 
konstnärer anlitas för att det inte finns möjlighet att betala korrekta ersättningar. 
Det påverkar allsidigheten i det publika utbudet och konstnärers möjligheter att 
verka. 

Ska kulturnämnden kunna förbättra villkoren för konsten och konstnärerna så är 
rimliga ersättningsnivåer en av de viktigaste frågorna. Såväl för de enskilda 
uppdragstagarna som för bilden av kulturnämnden som en ansvarsfull och 
professionell uppdragsgivare. Kulturnämndens nuvarande kommunbidrag medger 
dock inte annat än marginella justeringar. För att höja måluppfyllelsen krävs 
ytterligare resurser. 
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2.2.3.4 Främja delaktighet, interkulturell dialog och människors lust och motivation 
att ta del av och utöva konst och kultur 

Måluppfyllelse 

 God 

Mått/Indikator Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Målvärde 2021 

Museernas och konsthallens 
verksamhetsbesök ska minst 
uppgå till 

487 204 208 267 203 091 550 000 

Antalet relationsskapande 
aktiviteter ska minst uppgå till 25 12 26 15 

Utlån av barnmedia per 
barninvånare i Göteborg (0-17 år) 
ska minst uppgå till 

8,6 8,1 7,6 7,3 

Aktiva biblioteksanvändare i 
särskilt prioriterade stadsdelar 
ska öka jämfört med föregående 
år 

 -10,6% -4,5% 20% 

Aktiva biblioteksanvändare över 
55 år i Göteborg ska öka jämfört 
med föregående år 

 0,7% -6,2% 5% 

Antalet registrerade användare i 
nedladdningstjänsten för 
litteratur för personer med 
läsnedsättning ska öka jämfört 
med föregående år 

16,7% 19,3% 2% 20% 

Antalet besök per år till 
biblioteken ska minst uppgå till 1 501 377 2 863 089 2 257 050 3 292 450 

Antal utlån av media per år ska 
minst uppgå till * 991 565 3 757 339 3 581 992 3 682 613 

Antalet programaktiviteter per år 
ska minst uppgå till 8 557 2 045 2 248 2 111 

2.2.3.5 Främja och möjliggöra kunskapsuppbyggnad, sammanhang och 
delaktighet 

Måluppfyllelse 

 God 

Mått/Indikator Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Målvärde 2021 

Antal redigerade och tillförda 
poster i museernas databaser 
för samlingar ska öka 

535 338 617 858 719 034 679 000 

Antalet besök till museernas 
funktion "sök-i-samlingarna" 
ska minst uppgå till 

 154 166 178 632 160 000 

Antal besök till den digitala 
kartan för stadens 
utomhuskonst ska öka 

20 747 42 438 52 977 50 000 
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2.2.3.6 Skapa en attraktiv livsmiljö i staden 

Måluppfyllelse 

 Viss 

Mått/Indikator Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Målvärde 2021 

Antal besök till den digitala 
kartan för stadens 
utomhuskonst ska öka 

20 747 42 438 52 977 50 000 
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3 Övrig uppföljning till 
kommunledningen 

3.1 Utveckling inom personalområdet 

3.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-
perspektiv 
Kulturförvaltningen 2019 2020 2021 

Total sjukfrånvaro (%) 5,5 % 7,3 % 5,0 % 

Förvaltningsextern personalomsättning (%) 10,6 % 4,8 % 7,9 % 

Sjukfrånvaron för 2020 var tydligt påverkad av pandemin. Sjukfrånvaron för 2021 
var 5 procent. Utfallet är en fingervisning om att pandemins effekter börjar avta 
och att sjukfrånvaron börjar återgå mot de nivåer som rådde före pandemin. En viss 
dold sjukfrånvaro kan finnas då hemarbete har möjliggjort för medarbetare att 
arbeta i vissa fall när sjukdomen inte har varit för svår. 

Personalomsättningen har under perioden varit högre än motsvarande perioden 
föregående år, dock inom ramen för vad som är att betrakta som normalt. Förra 
årets låga personalomsättning var sannolikt en effekt av pandemin och att 
förvaltningen avvaktade med en del rekryteringar som följd av anpassad 
verksamhet till pågående pandemi. 

Antal nya personer i förvaltningen är högre med cirka 35 i förhållande till antal 
personer som har slutat. Det beror på tillkommande medarbetare i samband med 
verksamhetöverföring från stadsdelsnämnderna. Övrig personalomsättning beror på 
ersättningsrekryteringar. 

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området 
Övergripande läget inom HR området 
Förvaltningens arbete ur HR-perspektiv har under perioden fokuserat på 
implementering av ny organisation, mottagande av nya verksamheter, förberedelser 
för verksamhetövergång av Stora Teatern, hantering av Covid-19 samt chefernas 
arbetsmiljösituation. Förvaltningens utvecklingsarbete inom HR har påverkats 
negativt av pandemin. Vissa planerade kompetensutvecklingsinsatser för chefer 
och medarbetare, eller större gruppaktiviteter som har syftat till att implementera 
ny organisation, har inte kunnat genomföras. Detta har medfört viss försening i 
delar av utvecklingsarbetet. 

Förvaltningen har fokuserat på att säkerställa grunduppdraget, utifrån förändrade 
förutsättningar med hänsyn till pågående pandemi. Arbetsmiljöarbetet under 
perioden har fokuserat på att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö. Anpassning 
av arbetssätten till digitala former och delvis arbete hemifrån har varit möjliga att 
genomföra i delar av förvaltningen där uppdraget har medgett det. 
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Avvikelser och risker 
Två större övergripande riskområden kvarstår i förvaltningen, trots det 
förbättringsarbete som genomförts: 

• Personsäkerhet för medarbetare som arbetar i publik verksamhet har inte 
förbättrats under perioden, snarare tvärtom, trots minskat antal besökare. 
Publika verksamheter som finns på platser och i områden där social oro 
finns är öppna, tillgängliga och gratis. Under pandemin har de ofta varit de 
enda öppna verksamheterna i vissa områden. Besökare som är missnöjda 
med erbjuden service samt otrevligt och/eller hotfullt bemötande har varit 
närvarande i många publika verksamheter under perioden. 
 

• Chefernas och specialfunktionernas arbetsbelastning är fortsatt hög och har 
så varit en längre tid. Risk för ohälsa finns. Förvaltningens 
arbetsmiljösituation har varit i fokus både för olika förbättringsåtgärder, 
uppföljning till kulturnämnden, men har också uppmärksammats av 
företagshälsovård och stadsrevision. 

Förvaltningens bedömning är att nämndens uppdrag inte matchar de resurser som 
ställts till förfogande. Organisationen har inte förutsättningar att bära hela 
uppdraget, vilket medför att arbetsmiljösituationen påverkas negativt, speciellt för 
chefer och specialistfunktioner. Trots omorganisation, förändrat arbetssätt och en 
rad andra vidtagna åtgärder, kommer förvaltningen inte åt problematiken. 
Bedömningen är att en översyn av resurser i förhållande till uppdraget är 
nödvändig. Antingen behöver resurser tillskjutas förvaltningen eller så måste 
prioriteringar i verksamheten göras. Kulturnämnden träffas idag av styrsignaler 
från nästan 50 planer och program. En enhetlig implementering av dessa kräver 
resurser som kulturnämnden inte på långa vägar förfogar över. 

3.2 Ekonomisk uppföljning 

3.2.1 Analys av årets utfall 

Resultatredovisning i sammandrag 

Belopp i tkr Bokslut 
2021 

Budget  
2021 Avvikelse Bokslut 

2020 
Bokslut 

2019 

Intäkter 132 745 138 759 -6 014 129 300 139 014 

Kostnader -760 689 -762 799 2 110 -714 150 -637 968 

Kommunbidrag 624 387 624 040 347 595 200 501 706 

Resultat -3 557 0 -3 557 10 350 2 752 

Eget kapital 21 443 25 000 -3 557 29 145 18 794 

Tillkommande verksamheter och uppdrag som påverkar jämförelse mellan åren: 
- Frölunda kulturhus 2020 med 23,4 miljoner kronor. 
- Blå Stället 2021 med 13,2 miljoner kronor. 
- Tilläggsbudget avseende lokala evenemang 2020 med 1 miljon kronor och 1,5 miljon kronor 2021. 
- Tilläggsbudget avseende tillfällig förstärkning till det fria kulturlivet med 13 miljoner kronor 2021. 
- Tilläggsbudget avseende utökat uppdrag för Bergsjöns kulturhus med 1 miljon kronor, samordning barn och 
ungkulturplan 200 000 kronor, riktade satsningar om 23 miljoner kronor, utvecklingsprojekt till museerna med 7,9 
miljoner kronor samt avdrag för tillfälligt kulturstöd 2020 med -25 miljon kronor och 1 miljon avseende bidrag 
Göteborgs interreligiösa center. 
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Årets resultat uppgår till -3,6 miljoner kronor. 

Under pandemins andra år har intäkterna fortsatt avvika negativt mot budget. Det 
handlar framförallt om minskade entré-, försäljnings- och konferensintäkter. 
Budgetavvikelsen har mildrats av att nämnden erhållit externa bidrag för 
samarbeten och projekt, nationella krisstöd samt statligt stöd för ökade 
sjuklönekostnader. 

Sjukfrånvaro, vakanta tjänster samt lägre behov av bemanning har inneburit lägre 
personalkostnader än budgeterat. Rekrytering till vakanta tjänster har inte skett 
enligt plan. Lägre personalkostnader för externt finansierade samarbeten och 
projekt påverkar också. 

Budgetavvikelsen för kostnaderna beror främst på högre kostnader för 
kontorstjänster, åtgärder kopplade till lokalbehovsplanen för biblioteken, utebliven 
indexeringen av regionbidraget till museerna samt högre kostnadsutfall för Stora 
Teatern och kulturhusen. Under året har nämnden återfört tidigare 
resultatpåverkande avsättningar om 4,9 miljoner kronor avseende bedömda osäkra 
kostnader gällande omlokalisering- och projekteringskostnader. 

Prognoserna under året pekade länge på lägre genomförandekostnader, lägre 
bemanning och förväntade bidrag. Baserat på det gjordes en omfördelning av 
resurser till Göteborgs bibliotek och kulturhus för upprustning av lokaler samt 
arbetsmiljöåtgärder. Därtill omfördelades ytterligare 7 miljoner kronor till det fria 
kulturlivet. 

3.2.2 Uppföljning av erhållna statsbidrag 

Specialdestinerat/ riktat 
statsbidrag 

Erhållen ersättning 
och/eller uppbokad 

fordran avseende 
2021 (i tkr) 

Spec. kod Bidragsgivare 

Folkhälsomedel 6 9019 Kulturrådet 

Stärkta bibliotek - staden där vi 
läser! 1 964 9019 Kulturrådet 

Stärkta bibliotek - nyanlända 
biblioteksguider 980 9019 Kulturrådet 

Nyanländaspåret Biblioteksguide 732 9019 Kulturrådet 

Litteraturstöd 1 944 9019 Kulturrådet 

Kulturrådet Angereds bokmässa 120 9019 VGR 

Läs Hjärta Förskola 61 9019 Kulturrådet 

Läs Hjärta Läger 26 9019 Kulturrådet 

Bokstart Göteborg 47 9019 Kulturrådet 

Lovsatsning 2 491 9052 Socialstyrelsen 

Läs Hjärta Förskola 666 9056 Kulturrådet 

Speldags - Motverka ensamhet 1 413 9059 Socialstyrelsen 

Kulturrådet Designpedagogik 337 9060 Kulturrådet 

Bidrag från Riksantikvarieämbetet 388 9060 Riksantikvarieämbetet 

Fristadskonstnär 100 9060 Kulturrådet 

La Bamba 207 9060 Arvsfonden 

Lönebidrag 2 970 9068 AMS 
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Högriskskydd sjuklönekostnader 8 9084 Försäkringskassan 

Hammarkullen Konstverkstad -
 Projekt Leader 283 9086 EU 

Folkhälsomedel 81 9B01 Kulturrådet 

Årligt regionbidrag VGR för 
grunduppdrag 51 684 9B03 VGR 

Årligt stöd för konsulentarbete för 
dans/konst 223 9B03 VGR 

Arrangörsstöd 1 907 9B03 VGR 

GDTF 539 9B03 VGR 

Cirkus i Väst 954 9B03 VGR 

Bokstart Göteborg 5 9B03 Kulturrådet 

Pedagogik Konsthall 6 9B03 Kulturrådet 

Fristadskonstnär 685 9B03 VGR 

Tillfällig ersättning 
sjuklönekostnader 1 402 9B70 Försäkringskassan 

Europa Direkt 267  EU 

EU-samarbete 46  EU 

OECD 59  EU 

3.3 Värdering av eget kapital 
Nämnd bör ha goda skäl motiverade utifrån sin specifika riskbild för att alltför 
mycket avvika från de rekommenderade nivåerna. Eget kapital som överstiger den 
nivå som nämnd motiverar utifrån ovanstående förutsättningar ska återredovisas till 
kommunstyrelsen. 

För facknämnder med ett kommunbidrag på mellan 500 - 750 miljoner kronor är 
rekommenderad riktnivå för eget kapital 15 - 25 miljoner kronor. Nämndens eget 
kapital i 2021 års bokslut uppgår till 21,4 miljoner kronor och ligger därmed 3,6 
miljoner kronor under den högre riktnivån. 

Eftersom nämndens ansvar har utökats med fler verksamheter behöver 
kulturnämnden utvärdera hur stort det egna kapitalet bör vara utefter de risker som 
kulturnämnden kommer att ansvara för framåt. 

Risker 
Nedan följer en motivering varför kulturnämnden bör ha ett eget kapital i linje med 
den högre rekommenderade nivån. 

Sedan 2019 ansvarar nämnden för 25 fler bibliotek, tre befintliga och två planerade 
kulturhus samt stora utvecklingsprojekt de kommande åren där finansieringen 
bedöms som osäker. 

Stadens museer har en hög grad av självfinansiering tillsammans med en stor andel 
fasta kostnader vilket gör ekonomin sårbar. Andra viktiga faktorer att beakta är att 
de regionala bidragen till stadens museer inte räknas upp i samma takt som 
kostnaderna ökar då det saknas ett avtal med Västra Götalandsregionen (VGR). Ett 
nytt avtal med VGR behöver komma till stånd och beslutas av kommunstyrelsen. 

Det finns dels en osäkerhet i stiftelsernas fortsatta möjlighet till finansiering, dels 
kring hur effekterna av pandemin påverkar externa aktörers vilja att bidra till 
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utställningsverksamheten och då som en följd av hur möjligheterna att hålla öppet 
under 2022 kan komma att begränsas av befintliga eller kommande restriktioner. 

2021 tog kulturnämnden över verksamhet i samband med ny nämndorganisation 
och får ett utökat ansvar inom demokrati och befolkningsansvaret. Detta behöver 
hanteras inom nämndens befintliga ekonomiska ram. 

Det finns sedan tidigare ett stort behov inom miljö-, fastighets- och 
säkerhetsområdet. Nämnden har i uppdrag att implementera ett 
miljöledningssystem, agera mellanhandshyresvärd samt ha arbetsmiljöansvaret i 
kulturhusen. Kulturförvaltningen har inför 2022 enbart kunna prioritera visst behov 
varför det fortsatt inte finns tillräcklig kunskap eller tillräckliga resurser för att 
möta detta ansvar framåt. 

Pandemin har påverkat människors beteende och det finns en risk att ändrade vanor 
fortsätter att påverka nämndens publika verksamheter och därför även intäkterna. 
Särskilt utmanande blir det inom museerna som är beroende av intäkter för att 
täcka sina fasta kostnader. 

En annan tydlig risk som identifierats är Higabs aviserade hyreshöjningar som 
innebär kostnadsökningar utöver indexuppräkning men även ökade hyreskostnader 
för om- och tillbyggnad av nämndens kulturinstitutioner. Därutöver finns ett stort 
underhållsbehov av lokaler och arbetsmiljöanpassningar där kostnader kan uppstå 
med kort varsel. Den indexuppräkning som nämnden får ersättning för i 
budgetprocessen är inte tillräcklig för att täcka kostnadsutvecklingen för löner, 
priser eller hyror. 

Mot bakgrund av ovanstående risker och det mycket större risktagandet i budget 
2022 anser kulturnämnden att nämndens eget kapital bör ligga nära den övre 
rekommenderade gränsen. 

3.4 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag 

3.4.1 Utvärdering av system för styrning, uppföljning och 
kontroll 
Kulturförvaltningen bedömer att kulturnämndens system för styrning, uppföljning 
och kontroll är tillräckligt effektivt. Flera insatser har under senare år gjorts för att 
förbättra systemet. Ett arbete som kommer att fortsätta under 2022. 

Vad gäller planerings- och uppföljningsprocessen så pågår ett förbättringsarbete 
som har intensifieras under 2021 och som kommer att fortsätta under 2022. Ett 
antal möjliga indikatorer har identifierats som verktyg för att bättre analysera 
graden av måluppfyllelse inom grunduppdraget och inom styrning och ledning. Det 
arbetet fortgår under 2022. Den totala riskbilden för kulturnämndens 
verksamhetsområde har uppdaterats och de mest väsentliga riskerna har urskilts i 
en samlad riskbild som bilagts budget 2022. Konkreta åtgärder för de risker som 
bedöms kunna hanteras tas fram i en åtgärdsplan som finns med som bilaga till 
nämndens verksamhetsplan. Plan för intern kontroll identifierar några få utvalda 
områden, processer eller moment som bedöms särskilt viktiga att granska i syfte att 
verifiera redan beslutade åtgärder och kontrollaktiviteter. Plan för intern kontroll 
inklusive beslutade kontrollaktiviteter finns med som bilaga till kulturnämndens 
verksamhetsplan. 
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Förvaltningens riskhantering och arbete med intern kontroll behöver emellertid 
fortsatt systematiseras och bättre integreras i den ordinarie planerings- och 
uppföljningsprocessen på ytterligare nivåer i organisationen. Arbetet med lämpliga 
resultatindikatorer för att mäta måluppfyllelse behöver också fortsätta under nästa 
år utifrån kommunfullmäktiges budget och stadens nya styrsystem. 

Förvaltningen arbetar aktivt inom området dialog- och delaktighetsprocesser samt 
brukarundersökningar. Däremot saknas en systematisk metod och systematiska 
arbetssätt för medborgarundersökningar för att bättre kunna fånga behov och 
synpunkter hos dem vi är till för, både brukare och de som inte använder våra 
verksamheter. Att utveckla detta område kräver dock ytterligare ekonomiska och 
personella resurser vilket kulturförvaltningen bedömer inte är möjligt att avsätta i 
dagsläget. 

3.4.2 Brukar-/kundorienterad kvalitetsledning 
Kulturförvaltningen arbetar aktivt inom området dialog- och delaktighetsprocesser 
samt brukarundersökningar. Exempelvis genom referens- och brukargrupper i 
utställningsarbete eller ambassadörskap i stadsdelarna för att fånga upp behov och 
synpunkter avseende ungkultur. Flera bredare undersökningar genomfördes under 
2018 gällande bland annat priskänslighet för stadens museer samt användningen av 
stadens bibliotek. 

Den NKI-undersökning som biblioteken gör vartannat år syftar till att få 
information om användarnas upplevelse av kvalitet. Den kunskapen ligger sedan, 
tillsammans med andra undersökningar av både användare och icke-användare, till 
grund för ett pågående utvecklingsarbete kallat Mötet med användaren. På 
stadsbiblioteket genomfördes 2019 en användarstudie med intervjuer av 450 
användare med syfte att bättre förstå behoven. Tillsammans med en analys av 
besöksantalet under olika tidpunkter användes resultatet som beslutsunderlag för en 
ändring av öppettiderna samt ändrad bemanning och införande av lättöppet utifrån 
användarnas servicebehov. Under 2020 genomfördes en undersökning med syfte 
att anpassa öppettiderna på Stadsbiblioteket samt att användarnas upplevelse av 
bibliotekens betydelse under pandemin har följts upp. 

Göteborgs museer och konsthall genomför minst en brukarundersökning per år. 
Ibland fler om det finns behov utifrån en särskild utvecklingsfråga. Däremot saknas 
en förvaltningsgemensam metod och systematiskt arbetssätt för 
medborgarundersökningar för att bättre kunna fånga behov och synpunkter hos 
dem vi är till för, både brukare och de som inte använder våra verksamheter. Att 
utveckla detta område kräver dock ytterligare ekonomiska och personella resurser 
vilket kulturförvaltningen bedömer inte är möjligt att avsätta i dagsläget. 

3.4.3 Uppföljning av implementering av program för full 
delaktighet 
Revideringen av Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med 
funktionsnedsättning hanterades av kulturnämnden i samband med 
förvaltningsremissen. Därefter har nämnden inte erhållit någon särskild 
information om arbetet med programmet då det inte varit aktuellt. 

Kulturförvaltningen har inte specifikt implementerat de aktiviteter som finns i 
programmet utan arbetat med frågan om full delaktighet inom ramen för 
kulturnämndens grunduppdrag. På samma sätt hanteras de flesta planer och 
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program som berör kulturnämndens verksamheter. Att tillgängliggöra 
kulturnämndens verksamheter för personer med funktionsnedsättningar är en i allt 
väsentligt ordinarie del av verksamheten. Krav på det finns bland annat i den 
speciallagstiftning som styr delar av nämndens verksamheter samt är inskrivet i 
nämndens reglemente. 

Kulturnämnden träffas idag av styrsignaler från nästan 50 planer och program. En 
enhetlig implementering av dessa kräver resurser som kulturnämnden inte på långa 
vägar förfogar över. Det finns idag ett pågående utvecklingsarbete inom 
kulturförvaltningen när det gäller att prioritera aktiva insatser inom ramen för 
stadens planer och program. Ambitionen är att utifrån rådande ekonomiska 
förutsättningar prioritera de planer och program där kulturnämnden har störst 
möjlighet att påverka kommunfullmäktiges mål i positiv riktning. 

3.4.4 Övriga beslut och/eller uppdrag 
Kulturnämnden får i uppdrag att se över avgifter för skolbibliotek gällande 
de folkbibliotek som används som skolbibliotek av de fristående skolorna. 
(KF budget 2021) 

Förvaltningen har undersökt vilka avtal som de tidigare 
stadsdelsnämnderna/biblioteken ingått med fristående skolor och nuvarande 
avgifter för skolbiblioteksservice. Undersökningen har visat att inga avtal finns. 
Förvaltningen har definierat en basnivå för biblioteksservice folkbiblioteket kan 
utföra för samlokaliserade grundskolor vid en överenskommelse. Det går att höja 
servicenivån med tillägg av tjänst förutsatt att folkbiblioteksverksamheten tillåter. 
Det är uträknat en kostnad i relation till servicenivån som bygger på att bibliotek 
och skola är samlokaliserade. Servicenivån och kostnaden kommer utgöra grunden 
i avtal om skolbiblioteksservice framöver. 
 
Om en friskola eller kommunal skola som inte är samlokaliserade önskar ingå en 
överenskommelse med bibliotek för skolbiblioteksservice utgår förvaltningen från 
den fastställda basnivån för biblioteksservice folkbiblioteket. Kostnaderna för 
biblioteksservice som inte är samlokaliserade kommer dock innebära en högre 
avgift och kan endast ske om förutsättningarna för verksamheten så tillåter. 
Vidare avser förvaltningen att omhänderta gränsdragningar mellan folkbibliotek 
och skolbibliotek i samband med att en ny biblioteksplan arbetas fram under 2022. 
Arbetet kommer genomföras i samarbete med grundskoleförvaltningen och 
utbildningsförvaltningen. 

  

Kulturnämnden får i uppdrag att beräkna de kostnader/intäkter som kan 
härledas till Stora Teaterns verksamhet inom kulturnämndens budget 
(KF 2020-12-10 §26) 

En delrapportering av uppdraget redovisades till kulturnämnden våren 2022 genom 
ett eget ärende (KN 2021-04-19, § 87). Bedömningen som gjordes då var att 
merkostnader för ersättningsrekrytering och nya arbetsplatser skulle uppgå till 
cirka 3,45 miljoner kronor varav 150 000 kronor är tillfälliga för 2022. Samtidigt 
konstaterades att slutredovisning av uppdraget att beräkna kostnader och intäkter 
som kan härledas till Stora Teaterns verksamhet först kan göras efter att 
ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar rörande 
verksamhetsövergången mellan kulturnämnden och Göteborgs Stadsteater AB är 
fastställda. Tillkommande behov för att täcka ovanstående merkostnader på cirka 
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3,45 miljoner kronor, varav 3,3 miljoner kronor är permanenta, beskrevs även i 
kulturnämndens verksamhetsnomineringar 2022-2024. 

Huvudmannaskapet för Stora Teatern lämnade kulturnämnden 1 januari 2022. 
Därmed har kommunbidragsramen till kulturnämnden minskat med 22,3 miljoner 
kronor. Merkostnader uppstår dock inom kulturnämndens ansvar med 3,3 miljoner 
kronor. Dels tjänster avseende det ansvar som kvarstår inom kulturnämndens 
uppdrag, dels avseende kontorsarbetsplatser för medarbetare som idag sitter på 
Stora Teatern. Nämnden erhöll ej ersättning för verksamhetsnominering rörande 
ekonomiska konsekvenser som en följd av ny huvudman för Stora Teatern (3,3 
miljoner kronor). 

Då kulturnämndens nya organisation inte verkat under ett normalår finns det 
osäkerheter kring både intäkts- och kostnadsutvecklingen samt av effekterna av 
pågående förändringsarbete. Då pandemin inte är över förstärks och förlängs 
osäkerhetsfaktorn. Av den anledningen bedömer förvaltningen att det finns 
möjligheter att kunna omhänderta merkostnaderna på kort sikt under 2022. Om så 
inte skulle vara fallet får åtgärder tas under året i stället för att föreslå besparingar i 
budget 2022. Detta för att undvika att besparingar tidigt på året senare visar sig 
vare ej nödvändiga. Förvaltningen kommer att följa den ekonomiska utvecklingen 
noga och ge nödvändiga analyser i uppföljningsrapporteringen till nämnd under 
året. 

Om åtgärder behövs eller inte är tidigt att säga. Prioriteringar är dock nödvändiga 
och kan enbart täckas inom ram då pandemins restriktioner sätter begränsningar på 
genomförande av verksamhet, dvs mindre tillgång till kultur. På längre sikt 
behöver en prioritering göras av verksamhet om ingen effektivisering eller 
samordning kan frigöra motsvarande resurser. 
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4 Bokslut 

4.1 Sammanfattande analys 
Årets resultat 
Årets resultat uppgår till -3,6 miljoner kronor. 

Den främsta anledningen till avvikelser på både intäkter och kostnader för året är 
de restriktioner som varit aktuella vid olika tidpunkter. Pandemin har dels påverkat 
intäkter negativt men restriktionerna har även inneburit att verksamheten inte 
kunnat utföra sitt uppdrag som planerat vilket har inneburit lägre 
genomförandekostnader. Detta har möjliggjort för nämnden att kunna omfördela 7 
miljoner kronor till det fria kulturlivet i ett återstartstöd under december men även 
600 000 kronor tidigare under året. Det fria kulturlivet har haft svåra 
förutsättningar under pandemin. Även lägre kostnader för STIM, tidigare bedömda 
avsättningar samt erhållna statliga och regionala bidrag har påverkat positivt. 

Förändringarna mot tidigare prognos är dels att den årliga indexuppräkningen till 
museerna på 600 000 kronor beslutades att inte betalas ut så länge det saknas ett 
avtal med Västra Götalandsregionen (VGR). Resterande avvikelse finns inom 
avdelning Göteborgs bibliotek och kulturhus. En förhandling har pågått under 
hösten gällande kontorstjänster och vilka kostnader som där skall fördelas mellan 
hyresgästerna. Då det saknas en staden-gemensam princip för denna 
kostnadsfördelning var den svår att bedöma. Fördyringen uppskattas i bokslutet till 
1,6 miljoner kronor. Vidare har Stora Teatern och kulturhusen haft svårt att 
bedöma merkostnader för återöppnande av verksamheter som tidigare varit 
stängda. Detta innebär en fördyring mot tidigare prognos med 1,4 miljoner kronor. 

Eget kapital 
Eget kapital uppgår till 21,4 miljoner kronor vid 2021 års utgång, vilket är 3,6 
miljoner kronor under rekommenderad högstanivå. 

Verksamhetens intäkter 
Verksamhetens nettointäkter avviker negativt mot budget med 6 miljoner kronor 
vilket till största del beror på effekterna av pandemin. 

Intäktsbortfallet avser främst de publika verksamheternas intäkter, så som 
entréintäkter till stadens museer, sålda biljetter till arrangemang och föreställningar 
på Stora Teatern samt caféverksamhet. Även konferensuthyrning, butiksförsäljning 
och förseningsavgifter har ett lägre utfall än budget. Den totala intäktsavvikelsen 
blir dock lägre som en följd av tillfälliga statliga bidrag för sjuklönekostnader med 
1,4 miljoner kronor, samt bidrag för samarbeten och projekt såsom exempelvis 
kultursommarjobb med 3,2 miljoner kronor och lovsatsning med 2,5 miljoner 
kronor. 

Verksamhetens kostnader 
Personalkostnaderna avviker positivt mot budget med 3,5 miljoner kronor då 
behovet av bemanning varit lägre än normalt eftersom bibliotek och museer dels 
varit stängda, dels haft lägre servicegrad under året. Korttidsfrånvaron påverkar 
positivt, speciellt i början och slutet av året. Personalkostnader kopplade till 
kultursommarjobb uppgår till 2,2 miljoner kronor vilket påverkar negativt då det 
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inte var budgeterat för 2021. 

Övriga verksamhetskostnader avviker negativt med 1,4 miljoner kronor mot 
budget. Det beror till största del på lägre genomförandekostnader för framflyttade 
och inställda föreställningar, arrangemang och programverksamhet. Lägre 
retroaktiva STIM-kostnader om 700 000 kronor bidrar till lägre budgetavvikelse. 

Utöver verksamhetskostnader påverkar tidigare gjorda avsättningar positivt med 
4,9 miljoner kronor då kostnaderna inte faller ut som bedömt. Avsättningen avser 
osäkra kostnader i och med åtaganden gällande omlokalisering av Göteborgs 
konsthall och kontorslokalerna på Norra Hamngatan 8. 

Restriktionernas effekt har möjliggjort omfördelning av medel till det fria 
kulturlivet med 7,6 miljoner kronor under 2021. 

Kommunbidrag 
Ett tillägg till kommunbidragsramen om 347 000 kronor har skett under året 
gällande förvaltningens kostnader i jubileumsprojektet. Avräkning görs i början av 
2022. 

4.2 Resultaträkning 
Resultaträkning 

Resultaträkning (tkr) 2021 2020 2019 2018 

Verksamhetsintäkter     

Avgiftsintäkter, not 1 12 195 12 852 24 833 21 333 

Statliga och regionala bidrag 69 252 68 257 63 611 57 889 

Övriga intäkter, not 2 51 298 48 191 50 557 45 708 

Summa verksamhetsintäkter 132 745 129 300 139 001 124 930 

Verksamhetskostnader     

Löner och arvoden -266 131 -243 060 -213 271 -153 937 

Sociala avgifter o övriga personalkostnader -104 628 -96 277 -83 390 -59 690 

Lokalkostnader fastighetsservice o energi -140 529 -130 566 -109 334 -77 427 

Övriga verksamhetskostnader -249 022 -243 852 -231 525 -238 656 

varav lämnade bidrag -99 040 -102 885 -86 145 -77 407 

Avskrivningar -364 -364 -364 -364 

Summa verksamhetskostnader -760 674 -714 119 -637 884 -530 074 

Nettokostnad -627 929 -584 819 -498 883 -405 144 

Kommunbidrag     

Kommunbidrag, not 3 624 040 569 200 401 181 401 200 

Kommunbidrag - tillägg 347 26 000 100 525 4 900 

Summa kommunbidrag 624 387 595 200 501 706 406 100 

Finansiella intäkter/kostnader     

Finansiella intäkter 1 0 13 20 

Finansiella kostnader -15 -31 -84 -101 

Summa finansiella intäkter/kostnader -14 -31 -71 -81 

Resultat -3 557 10 350 2 752 875 
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Verksamhetsintäkter 
Utfallet är 132,7 miljoner kronor för året vilket är en negativ avvikelse mot budget 
med 6 miljoner kronor vilket främst beror på minskade externa intäkter i spåren av 
pandemin. Restriktioner och rekommendationer har påverkat antalet besökare till 
de publika verksamheterna negativt. Även intäkter från förseningsavgifter, 
konferensverksamhet, försäljning i butiker och kulturhusens caféverksamhet har 
påverkats negativt. 

Statliga och regionala bidrag uppgår till 69,3 miljoner kronor och avser ersättning 
för kostnader avseende tillfälliga projekt och samarbeten samt för 
kostnadsökningar relaterade till pandemin. Det årliga regionala bidraget till stadens 
museer uppgår till 51,7 miljoner kronor. 

Nämnden har erhållit kostnadstäckning för samarbeten och projekt såsom 
kultursommarjobb med 3,2 miljoner kronor, lovsatsning med 2,5 miljoner kronor 
samt stärkta bibliotek med 2,5 miljoner kronor för att nämna några av det större. 
Statligt bidrag för sjuklönekostnader har erhållits med 1,4 miljoner kronor. 

Förändring av intäkter mot föregående år 
Intäktsförändringen jämfört med år 2020 är 3,5 miljoner högre. Pandemieffekten 
återspeglas i lägre avgiftsintäkter med drygt 600 000 kronor medan övriga intäkter 
ökar med 3,1 miljoner kronor så även statliga och regionala bidrag som ökar med 
cirka 1 miljon kronor varav ersättning för höga sjuklönekostnader minskar med 2,5 
miljoner kronor mellan perioderna. 

Främsta förklaringen till förändring mellan perioderna är restriktionernas effekt, 
det vill säga intäktsbortfall för de publika verksamheterna. Även 
konferensverksamhet, café- och butiksförsäljning samt förseningsavgifter har 
minskat med anledning av pandemin. 

Verksamhetskostnader 
Verksamhetskostnaderna uppgår till 760,7 miljoner kronor vilket är en ökning med 
46,6 miljoner kronor. 

Ansvaret för kulturhuset Blå Stället gick över till kulturnämnden 1 januari 2021. 
Det har påverkat kostnader för löner samt intäkterna mellan åren. Det utökade 
uppdraget motsvarar 13,2 miljoner kronor i kommunbidragsökning år 2021. 

Utöver ovanstående förändring med tillhörande kostnader, har nämnden fått 
tillkommande uppdrag med 1,7 miljoner kronor, lön- och hyresindexuppräkning 
om 8,2 miljoner kronor samt riktade satsningar med 23 miljoner kronor för 
kulturstöd och biblioteksverksamhet. Kostnadsökningen för utvecklingsprojekt 
inom museerna uppgår till 7,9 miljoner kronor. Övriga kostnadsökningar, behov 
motsvarande 15 miljoner kronor samt nämndens beslut om att ianspråkta 2,2 
miljoner kronor av eget kapital har hanterats genom omfördelningar inom ram. 

Restriktionerna har medfört lägre kostnader för genomförande av verksamhet, 
vilket möjliggjort en omfördelning under året till det fria kulturlivet med 7,6 
miljoner kronor. Kostnader som påverkar positivt är avsättningar som inte faller ut 
som planerat med 4,9 miljoner kronor samt en lägre retroaktiv STIM-kostnad med 
700 000 kronor. 

Tidigare avsättning för osäkra projekterings- och förgäveskostnader med anledning 
av omlokaliseringar av Göteborgs konsthall samt kontorsplatserna på Norra 
Hamngatan 8 påverkar resultatet positivt med 4,9 miljoner kronor. 

Utfallet för personalkostnaderna uppgår till 370,8 miljoner kronor vilket är en 
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positiv avvikelse mot budget med 3,5 miljoner kronor vilken främst beror på 
vakanta tjänster och frånvaro. Lönekostnaderna för externt finansierade samarbeten 
och projekt har dock ökat. Exempel är statliga bidrag för kultursommarjobb, 
lovsatsningar och stärkta bibliotek där bidrag erhållits för motsvarande 
lönekostnad. 

Ökningen mellan åren är 31,4 miljoner kronor varav 8,6 miljoner kronor avser den 
årliga indexregleringen för löner. Tillkommande verksamhet, uppdrag och externt 
finansierade projekt bidrar också till ökningen mellan perioderna. 

Utfallet för övriga verksamhetskostnader uppgår till 249 miljoner kronor vilket är 
en ökning mot föregående år med 9 miljoner kronor. Ökningen, utöver generella 
indexuppräkningar, avser främst ansvar och tillkommande verksamhet mellan åren. 
Göteborgs dans- och teaterfestival och speldags har genomförts under 2021 medan 
sommarunderhållningen ställdes in. 

Kostnader för leasing, stadens IT-kostnader samt förvaltningens system ökar med 
4,3 miljoner kronor jämfört med 2020. 

Lokalkostnaderna uppgår till 140,5 miljoner kronor vilket är en ökning med 10 
miljoner kronor mot föregående år. Cirka 1,5 miljoner kronor avser årets 
indexuppräkning. Kostnader för kontorstjänster, lokalanpassningar, 
omförhandlingar av nya hyresavtal samt hyra för Blå Stället bidrar till ökade 
kostnader. Lokalanpassningar har kunnat genomföras inom biblioteken kopplat till 
lokalbehovsplanen då lokaler varit stängda för publik verksamhet och de ökade 
kostnaderna varit möjliga att omhänderta inom ram. 

Utfallet för kulturstöd ingår med 99 miljoner kronor varav 13 miljoner kronor avser 
en tillfällig budgetsatsning från kommunfullmäktige till det fria kulturlivet. 
Ökningen från föregående år är 3,8 miljoner kronor och motsvaras av -25 miljoner 
kronor för tillfällig satsning 2020, tillfällig satsning 2021 med 10 miljoner kronor, 
permanent utökning med 3 miljoner kronor, årets omfördelning på 7,6 miljoner 
kronor samt ett lägre uttag av årets arrangörsstöd med 600 000 kronor. 

Kommunbidragstillägg under året 
Kostnader kopplade till jubileumsprojekt som fallit ut under året har med 
motsvarande summa om 347 000 kronor tillförts kommunbidragsramen. 
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4.3 Balansräkning 
Balansräkning 

Tillgångar (tkr) 2021 2020 2019 2018 

Anläggningstillgångar     

Byggnader 22 39 56 74 

Maskiner och tekniska anläggningar 0 0 0 0 

Förbättringsutgifter på annans fastighet 1 643 1 990 2 336 2 683 

Inventarier och verktyg 0 0 0 0 

Summa anläggningstillgångar, not 4 1 665 2 029 2 392 2 757 

Omsättningstillgångar     

Förråd och lager, not 5 2 678 2 940 2 797 2 661 

Kundfordringar 11 099 -10 930 2 655 3 106 

Övriga kortfristiga fordringar, not 6 88 343 106 135 70 594 59 586 

Upplupna intäkter, förutbetalda kostnader, not 7 27 426 30 026 26 166 21 755 

Kassa och bank, not 8 14 335 10 604 17 017 13 704 

Summa omsättningstillgångar 143 881 138 775 119 229 100 812 

Summa tillgångar 145 546 140 804 121 621 103 568 

Eget kapital och skulder     

Eget kapital     

Ingående eget kapital 29 145 18 794 16 042 15 168 

Justering eget kapital -4 145 0 0 0 

Årets resultat -3 557 10 350 2 752 875 

Summa eget kapital, not 9 21 443 29 144 18 794 16 042 

Avsättningar     

Avsättningar, not 10 1 500 6 400   

Summa avsättningar 1 500 6 400   

Långfristiga skulder     

Långfristig skuld 0 0 0 0 

Summa långfristiga skulder  0 0 0 

Kortfristiga skulder     

Övriga kortfristiga skulder, not 10 67 343 42 125 46 188 37 265 

Moms 697 10 878 693 350 

Upplupna kostnader och förinbetalda intäkter, not 11 54 563 52 257 55 946 49 910 

Summa kortfristiga skulder 122 603 105 260 102 827 87 526 

Summa eget kapital och skulder 145 546 140 804 121 621 103 568 

Noter och bokslutskommentarer framgår av bilaga 2 till tjänsteutlåtande för kulturnämndens 
årsrapport 2021. 
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4.4 Finansieringsanalys 
Finansieringsanalys 

Finansieringsanalys (tkr) 2021 2020 2019 2018 

Likvida medel vid årets början 10 604 17 017 13 704 23 582 

Internt tillförda medel     

Rörelseresultat före avskrivningar -3 179 10 744 3 187 1 321 

Återredovisat kommunbidrag -4 144 0 0 0 

Återföring av avsättningar -4 900 4 900 0 0 

Finansnetto -14 -30 -71 -82 

Summa internt tillförda medel -12 237 15 614 3 116 1 239 

Förändring rörelsekapital     

Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder 15 614 2 433 15 301 -3 167 

Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar 93 -24 317 -14 967 -8 687 

Ökning(-)/minskning(+) förråd och lager 261 -143 -136 737 

Summa förändring rörelsekapital 15 968 -22 027 198 -11 117 

Nettofinansiering från verksamheten 3 731 -6 413 3 313 -9 878 

Förändring likvida medel 3 731 -6 413 3 313 -9 878 

Likvida medel 14 335 10 604 17 017 13 704 
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5 Styrinformation till nämnden 

5.1 Fördjupad styrinformation kulturnämnden 

5.1.1 Väsentliga händelser Göteborgs museer och konsthall 
• Kommunfullmäktige beslutade i oktober att om- och tillbyggnaden av 

Göteborgs konstmuseum ska genomföras. Fördröjningen av det politiska 
beslutet samt den tidplan som stadsbyggnadskontoret presenterat avseende 
detaljplanarbetet har lett till en förskjutning av projektets färdigställande 
med cirka 12 månader jämfört med vad som angavs i förstudien. Projektet 
är omfattande och kommer pågå under flera år varför osäkerheter i tidplan 
är något som kommer att behöva hanteras löpande. 
 

• Göteborgs museer och konsthalls högst prioriterade projektet är nya 
magasin. Under året har underlag inför ansökan om bygglov och 
upphandling av generalentreprenör arbetats fram under ledning av Higab. 
Tidplanen för bygglovet har dessvärre försenats då underlag till handlingen 
från kretslopp och vatten dröjde samt för att stadsbyggnadskontoret 
meddelat att handläggningstiden förväntas vara längre än vanligt. 
Förseningen för projektet som helhet beräknas i nuläget bli cirka sex 
månader. 
 

• Stadens museer och konsthall öppnade för publik först den 20 april till 
följd då rådande restriktioner. Under 2021 har besökstalen långsamt 
återhämtat sig. Nya restriktioner i december fick dock den positiva trenden 
att avta. Avdelningen har fortsatt att digitalt tillgängliggöra 
verksamheterna på olika sätt. Ett nytt nyckeltal för att få en kunskap om 
antal digitala besök har arbetats fram där en nollmätning visar på 
1 565 498 digitala besök under 2021. De fysiska besöken landar på 
203 091 vilket i princip motsvarar antalet besök 2020 men med skillnaden 
att institutionerna då var öppna cirka två månader längre. Besökssiffrorna 
är dock fortsatt inte uppe på de nivåer som rådde före pandemin, något som 
markant påverkar museernas ekonomi negativt. På kort sikt har 
kulturförvaltningen kunnat hantera intäktsbortfallet genom interna 
omfördelningar men på längre sikt utgör den höga självfinansieringsgraden 
en tydlig risk. 
 

• Göteborgs museer och konsthall har genomfört en nollmätning avseende 
följsamhet mot Kulturnämndens riktlinje för arvodering vid engagemang 
av konstnärer och utövare i nämndens verksamheter. Årsbokslut visar att 
programverksamheten har en hög grad av följsamhet mot riktlinjen men att 
det finns en betydande diskrepans i nivån på utbetalningarna inom 
utställningar. Sammantaget har avdelningen en diskrepans om -40 procent 
mot nationellt rekommenderad nivå. 
 
 
 



 
Årsrapport 2021 34 (57) 
Kulturnämnden  
  

• Göteborgs museer och konsthall har fått ett breddat uppdrag i att titta på 
fler platser för en omlokalisering av Göteborgs Konsthall. Detta efter att 
Magasin 113 sålts till en privat aktör. Arbetet genomförs tillsammans med 
stadsledningskontoret. 
 

• Göteborgs museer och konsthall genomförde omfattande satsningar i 
samband med stadens 400-års jubileum samtidigt som mycket av 
Göteborgs Stads övriga program fick ställas in. Exempel är utställningarna 
Göteborg berättar, Grejen med Göteborg producerade av Göteborgs 
stadsmuseum och Brännpunkt Europa. Nysakligheter 1919–1939 
producerad av Göteborgs konstmuseum med ett omfattande ekonomiskt 
stöd från Sten A Olssons stiftelse för forskning och kultur. 

5.1.2 Väsentliga händelser Göteborgs bibliotek och kulturhus 
• Nya gemensamma verksamhetsmål har tagits fram inom avdelningen och 

aktiviteter har skapats för att bidra till högre måluppfyllelse. Målen syftar 
bland annat till att stärka det läsfrämjande arbetet och har resulterat i en ny 
läsfrämjandeplan som ger en gemensam riktning för kommande satsningar. 
 

• Överföringen av Stora Teaterns gästspelsscen till Stadsteatern är 
genomförd. De arrangerade verksamheter som varit organiserade under 
Stora Teatern och som kvarstår hos kulturnämnden är; Speldags, 
Sommarunderhållningen samt lokala evenemang. 
 

• Kulturnämnden antog den föreslagna lokalbehovsplanen för folkbiblioteken 
2021-2030 under hösten. Planen möjliggör ett kostnadseffektivt sätt att 
tillgodose biblioteksservice i relation befolkningsutvecklingen fram till 
2030. Genomförandet av planen förutsätter att kommunfullmäktige tillför 
ekonomiska resurser. 
 

• Stadsbiblioteket 300 m2 har flyttat till nya lokaler på Östra hamngatan 32. 
Kontraktet löper på sex år och medför ökade hyreskostnader om 1 miljon 
kronor. 
 

• Kulturnämnden har uppdragit åt lokalförvaltningen att teckna hyresavtal 
avseende lokal för nytt bibliotek på Opaltorget. Inflyttning beräknas ske 
årsskiftet 2022/2023. Kostnadsökningen beräknas preliminärt till 4 
miljoner kronor per år. 
 

• Som ersättning för folkbiblioteksverksamheten på Älvstrandens 
skolbibliotek har två nya lokaler inhyrts. Dels en mindre lokal på Eriksberg 
med barn och familjeprofil, dels en servicestation på ICA i Sannegården. 
Hyres- och driftskostnader finansieras genom omfördelning av befintliga 
medel. 
 

• Under hösten möjliggjordes etablering av ett pop-up bibliotek för barn och 
familjer i Biskopsgården. Verksamheten har mottagits positivt av 
målgruppen. Verksamheten bedrevs tillfällig i en mindre lokal på 
Friskväderstorget. 
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• Göteborg har blivit utnämnd till Unesco City of Literature. 2022 inleds en 
formell samverkan mellan de tre huvudparterna Göteborgs Stad, Göteborgs 
universitet och Västra Götalandsregionen. Kulturnämnden i Göteborgs 
Stad kommer samordna arbetet. En gemensam kanslifunktion kommer att 
inrättas och en samordnare kommer anställas på kulturförvaltningen. 
 

• Kulturrådet har beviljat en ansökan om extra medel för Stärkta bibliotek. 
Projektet omfattar två delar; en del som riktar sig mot unga vuxna med 
psykisk ohälsa och en del som har fokus på äldre. Biblioteken planerar att 
starta delprojektet Unga vuxna med psykisk ohälsa under hösten 2021 och 
delprojekt Äldre planeras att komma igång under första kvartalet 2022. 
 

• Lokala evenemang har genomförts i nära dialog med de grupper som 
representerar de nationella minoriteterna. På grund av pandemin har 
evenemangen genomförts digitalt. Alla evenemang har dock kunnat 
genomföras och har blivit väl mottagna. 

5.1.3 Väsentliga händelser Kultur- och samhällsutveckling 
• Med anledning av pandemin infördes anpassningar och tillfälliga avsteg 

från regler i fem av stödformerna under 2020. I november 2021 beslutade 
kulturnämnden att tillfälliga avsteg från regler vad gäller tre av 
stödformerna förlängs till och med 2022. För att stötta det fria kulturlivet 
när samhället öppnar igen utlyste kulturnämnden ett tillfälligt 
Återstartsstipendium för yrkesverksamma konstnärer eller kulturarbetare i 
Göteborg. Drygt 700 inkomna ansökningar bereddes. I december fattade 
kulturnämnden beslut om att fördela 7 miljoner kronor till 140 stipendiater 
à 50 000 kronor vardera. 
 

• Kulturnämnden har antagit en ny handlingsplan för film och rörlig bild för 
2021 - 2025. Det övergripande målet är att Göteborg ska vara en självklar 
plats för film och rörlig bild. Handlingsplanen vilar på fyra ben; strategiskt 
utvecklingsarbete, operativt stöd, infrastrukturellt stöd samt erbjudande om 
monetära stöd. Lindholmen Science Park och Business Region Göteborg är 
viktiga samverkansparter. 
 

• Lanseringen av KuBo innebär en gemensam satsning tillsammans med 
förskole- och grundskoleförvaltningarna, för att tillgängliggöra ett brett 
utbud och en mer likvärdig tillgång av konst och kultur för barn och unga. 
Samverkan med spelplatser inom bibliotek och kulturhus är viktig för den 
geografiska spridningen och för att tillgängliggöra för fler barn att ta del av 
konst och kultur. Under pilotåret har regelbundna dialoger med fria 
kulturutövare skett för att lyssna in behov kring förändrade villkor och för 
att förbättra och förenkla bokningsstrukturen. 
 

• Kommunfullmäktiges beslut om utdelning ur Charles Felix Lindbergs 
donationsfond 2021 resulterade i att två av sammanlagt tolv motioner 
beviljades. Dels en staty över svensk damfotboll, dels ett konstverk i 
Kvibergs Park. 
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• Arbetet med konstgestaltningar för stadsrummen runtom stationerna i 
Västlänken har intensifierats. Det gäller specifikt för stationerna Haga och 
Korsvägen där en utlysning om uppdragen har kommunicerats nationellt 
och internationellt. 
 

• Ett förslag till Göteborgs Stads handlingsplan för kulturprogrammet 2023 
- 2026 har arbetats fram. Handlingsplanen ska bidra till målen i 
kulturprogrammet och till att stärka kulturens roll i samhälls- och 
stadsutvecklingen. Kulturnämnden har skickat handlingsplanen på remiss 
till berörda nämnder och styrelser. 
 

• Arbetet med att stärka kulturens roll i stadens samhälls- och stadsplanering 
sker genom att fokusera på prioriterade planprogram såsom Tynnered, 
Linnéplatsen och Biskopsgården. Arbetet bygger på samverkan och 
metodutveckling tillsammans med planerande förvaltningar och genom att 
beskriva, inventera och lyfta fram de fem definierade kulturvärdena i tidiga 
skeden. Kulturnämnden har yttrat sig över byggnadsnämndens förslag till 
ny översiktsplan. Bedömningen är att det finns goda förutsättningar att 
hävda kulturens roll i den framtida stadsutvecklingen. 
 

• Göteborgs Stad har firat 25 år som fristad. Ett omfattande arbete har gjorts 
för att belysa fristadsarbetet; genom att synliggöra nuvarande och före 
detta fristadskonstnärers arbeten men också genom att lyfta frågan om 
yttrandefrihet i bredare sammanhang. Satsningarna har fått genomslag i 
press och i form av nya samarbeten. 
 

• Rapporten Var platsar kulturen? har publicerats och ger aktuell kunskap 
om kulturlivets platser och lokaler i Göteborg. Den har bland annat använts 
som faktaunderlag i Göteborg Stads förslag till ny översiktsplan, och 
kommer framöver användas som kunskapsunderlag i andra sammanhang 
där förutsättningar för kreativa verksamheter lyfts. 
 

Under året färdigställda offentliga konstverk där kulturförvaltningen 
medverkat i framtagandet 

Konstverk Konstnär Placering Kommentar 

"Under samma 
himmel" Ebba Matz Färjenäsparken Veteranmonument 

som invigs i maj 2022. 

"Till minne av Ingrid 
Segerstedt Wiberg" Johan Malmström Samhällsvetenskapliga 

biblioteket 

Skulpturen är den 
fjärde i Göteborg 
någonsin av en 
namngiven kvinna. 

- " - A. Karlsson Rixon - " -  

"Curious elements" David Bramham Flatåsskolan 

Finansierat av Per och 
Alma Olssons fond i 
samarbete med 
lokalförvaltningen. 

"Ekosystem" Johannes Heldén Musikens hus 

Tredelat verk; en 
målad aluminium-
skulptur, en ljus-
installation samt en 
dikt. Verket överlåtet 
till Higab. 
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"Romanoparken" Knutte Wester - 

Är en bok som är en 
del av det tidigare 
färdigställda 
konstverket 
"Romanoparken -
 sång om en plats". 

5.1.4 Väsentliga händelser Stab, HR och Ekonomi 
• Förvaltningen har sedan flera år tillbaka ett samarbete med Stockholm och 

Malmö för att utbyta erfarenheter och samverka kring frågor som förenar 
oss. Arbetet har intensifierats under pandemin där storstäderna har haft 
liknande situationer att hantera. Vidare har de politiska företrädarna i 
kulturnämnderna haft kontinuerliga dialoger med syfte att initiera en 
konstruktiv dialog om storstädernas roll och potential i den nationella 
kulturpolitiken och i synnerhet inom ramen för kultursamverkansmodellen. 
Stockholm, Göteborg och Malmö har en nyckelroll inom landets kulturella 
infrastruktur, med innovationskraft, resurser och en koncentration av 
professionella kulturutövare och institutioner av nationell betydelse. Dialog 
och samverkan mellan staten, regionerna och storstäderna behöver 
utvecklas så att genomslaget av den nationella kulturpolitiken förstärks. 
 

• Chefsstödet och chefernas förutsättningar har vidareutvecklats. Externt 
stöd till chefer har anlitats utifrån verksamheternas behov. En rad 
kompetensutvecklingsinsatser har skett inom områden såsom inköp, 
personsäkerhet, kompetensförsörjning, arbetsmiljö, digitala verktyg, 
strukturell diskriminering samt normkritisk rekrytering. 
 

• Kartläggning, kommunicering och effektivisering av processer pågår med 
syfte att förbättra chefernas förutsättningar inom ledning och styrning. 
Extra fokus har lagts på frågor som ekonomiska prognoser, personsäkerhet, 
utveckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet, utveckling av metoder 
och systematik kring kompetensförsörjning, vidareutveckling av 
internkommunikation med mera. 
 

• Hantering av pandemin har krävt systematiskt stöd och snabba åtgärder. 
Trots att pandemin pågått i två års tid, har det även 2021 funnits behov av 
omställning och beredskap för snabba beslut. Verksamheterna har tagit 
stort ansvar för anpassning av arbetsmiljön och servicen i det dagliga 
arbetet. Stödfunktionerna har bidragit med systematisk hantering av frågor, 
tydlighet och information, snabba svar för enhetlig hantering av olika 
situationer och processer i arbetsmiljöarbetet. 
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5.2 Fördjupad ekonomisk uppföljning 
kulturnämnden 
Belopp i tusentals kronor (tkr) Utfall 2021 Senaste prognos 

2021 

Avdelning Utfall Budget Avvik. Prognos Budget 

Göteborgs bibliotek och kulturhus -344 412 -349 295 4 883 7 787 -349 295 

Göteborgs museer och konsthall -104 349 -98 018 -6 331 -6 192 -98 018 

Kultur- och samhällsutveckling -122 560 -115 697 -6 863 -5 976 -115 697 

Förvaltningsgemensamt och nämnd -56 623 -61 030 4 407 4 380 -61 030 

Kommunbidrag 624 387 624 040 347  624 040 

Resultat -3 557 0 -3 557 0 0 

 
Avdelning Göteborgs bibliotek och kulturhus 
Årets resultat är 4,9 miljoner kronor vilket är 3,4 miljoner kronor lägre än tidigare 
prognos. Detta beror dels på att kontorstjänster blivit 1,6 miljoner kronor dyrare. 
Risken har varit känd en tid men då förhandlingar har pågått under hösten och 
staden saknar en gemensam princip för hur kostnader skall fördelas på nyttjande 
hyresgäster, eller vilka kostnader som skall fördelas ut, har förvaltningen försökt 
att hitta en väg framåt som inte innebär en så stor fördyring. Det har dessvärre inte 
varit framgångsrikt. 
 
Prognosen för Stora Teatern och kulturhusen, på grund av förändrade 
förutsättningar och behov av att stänga och öppna verksamheterna med hänsyn till 
restriktionerna, har påverkat utfallet negativt med drygt 1 miljon kronor. 

Intäkterna avviker negativt mot budget med 3,9 miljoner kronor men vägs till viss 
del upp av erhållna bidrag med 3,3 miljoner kronor för kultursommarjobb samt 
med 600 000 kronor för Speldags.  

Intäkter för konferens- och kaféverksamhet samt kopierings- och förseningsavgifter 
avviker negativt mot budget. 

Stora Teaterns publika verksamhet har påverkats av årets restriktioner vilket 
påverkar både intäkter och genomförandekostnader tillsammans med framflyttade 
och inställda evenemang. Stora Teaterns verksamhet avviker negativt med 2,7 
miljoner kronor. 

Göteborgs dans- och teaterfestival och speldags har genomförts under året medan, 
Sommarunderhållningen inte har genomförts enligt plan vilket har påverkat 
möjligheten att erhålla intäkter. Under året har projektet La bamba genomförts på 
Frölunda kulturhus i samverkan med nämnden för äldre samt vård och omsorg för 
målgruppen äldre med funktionsnedsättningar vilket påverkat intäkterna. 

Övriga bidrag som erhållits avser projekten lovsatsning, stärkta bibliotek, samt 
litteraturstöd för att nämna några av de större. 

Personalkostnaderna avviker positivt med 5,1 miljoner kronor då behovet av 
bemanning varit lägre eftersom bibliotek och kulturhus varit delvis stängda eller 
haft lägre servicegrad. Programverksamhet och projektaktiviteterna har inte heller 
kunnat genomföras enligt plan, vilket även detta har bidragit till en positiv 
avvikelse. 
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På grund av de restriktioner som gällt under året har vissa omfördelningar inom 
ram kunnat göras varför kostnader för underhåll av lokaler och arbetsmiljöåtgärder 
ökat med 300 000 kronor. För att öka säkerheten inom utsatta bibliotek har 
bevakning behövts sättas in vilket har lett till ökade kostnader på 700 000 kronor. 

Avdelning Göteborgs museer och konsthall 
Årets resultat är -6,3 miljoner kronor. Intäkterna avviker negativt mot budget på 
helår med drygt 7 miljoner kronor. Det som till viss del påverkar positivt är dels 
framflyttade externt finansierade utställningsprojekt men även lägre kostnader till 
följd av stängda publika verksamheter, uteblivna program och pedagogisk 
verksamhet. 

Utökning för inköp av konst har skett med 250 000 kronor. Statliga bidrag har 
dessutom erhållits under året för att möjliggöra arbete med lovsatsningar. 

Avdelning kultur- och samhällsutveckling 
Den negativa avvikelse mot budget uppgår till 6,9 miljoner kronor och avser främst 
det utökade kulturstödet på 7 miljoner kronor i en ny stödform i slutet av året. 
Totalt har 7,6 miljoner kronor omfördelats till det fria kulturlivet utöver årets 
budget. 13 miljoner kronor i budget 2021 avser en tillfällig utökning av 
kulturstödet med anledning av pandemin. 

Uttaget av arrangörsstödet avviker positivt med 600 000 kronor. 

Då kulturstöden har ökat i stor omfattning har verksamheten behövt ta in 
förstärkning för att klara av hanteringen vilket har lett till ökade personalkostnader. 

Förvaltningen har omfördelat 250 000 kronor och förstärkt inköpsbudgeten för 
Göteborgs konst under året. Ytterligare satsningar har varit möjliga såsom steg ett i 
övergången till ny konstdatabas och att Romanoboken har kunnat slutföras. 

Förvaltningsövergripande verksamheter 
Utfallet för de förvaltningsövergripande verksamheterna avviker positivt mot 
budget med 4,4 miljoner kronor vilket främst beror på erhållna bidrag, lägre 
ackumulerade STIM-kostnader och tidigare bedömda osäkra kostnader som ej fallit 
ut samt vakanta tjänster. 

En ökning av förvaltningens kostnader för IT, såsom konsulttjänster, material, 
leasing samt program och licensavgifter innebär en negativ påverkan på 2 miljoner 
kronor som hanterats inom ram. 

Nämnden har erhållit statlig ersättning för sjuklönekostnader med 1,4 miljoner 
kronor. 

Risk 2022 
Bedömningen är att pandemin i någon mån fortsatt kommer att påverka nämndens 
möjlighet att utföra verksamhet vilket kommer att påverka intäkterna negativt. 
Genomförandekostnaderna har generellt varit lägre men för de evenemang som 
blivit av digitalt ses en viss fördyring. Sannolikt kommer en stor del av 
verksamhetskostnaderna att bli lägre om inte ett genomförande kan ske. Oavsett 
finns en risk att tillgängligheten till kultur kommer att minska om restriktionerna 
fortsätter, vilket fortsätter påverka nämndens möjligheter till att utföra planerad 
verksamhet. Vissa statliga och regionala bidrag kan bli möjliga att erhålla även för 
2022. 

Nämnden har en sedan tidigare en hög självfinansieringsgrad.  KF beslutade i 
höstas gällande att säkerställa externa driftsmedel årligen motsvarande 25-30 mnkr. 
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Förvaltningens bedömning är att kulturnämnden och förvaltningen har starkt 
begränsade möjligheter att säkerställa ekonomin för ökade driftskostnader inom 
eget ansvarsområde utan att det är en fråga för hela Staden. 

Ökade offentliga medel till Göteborgs museer kräver främst politiska beslut och 
handlingar för att stärka möjligheterna till ökade medel från region och stat. Det är 
även kommunfullmäktige som beslutar om priser och avgifter såsom entréavgift till 
museerna. 

Egenintäkter till museerna inom näringsverksamhet är begränsade av lagrum såsom 
kommunallag och konkurrenslagstiftningen. Externa medel, som sponsring och 
donationer, kan genereras till projekt inom kärnuppdragen men inte till löpande 
driftskostnader för hyra eller fastighetsrelaterade kostnader. 

Framflyttade utställningsproduktioner gör att externa finansiärer riskerar att dra sig 
ur, vilket innebär att nämnden riskerar utebliven finansiering till museernas 
utställningar. Utställningarna är en förutsättning för museerna att behålla sin höga 
självfinansieringsgrad då dessa bidrar till att kunna behålla ett högt publikantal. En 
utebliven utställning skulle ha stor påverkan på budgeterade intäkter. Museerna är 
beroende av att kunna hålla öppet då verksamheten har en stor andel fasta 
kostnader och är beroende av intäkterna. 

Arbetsmiljön fortsätter att påverkas negativt då hög korttidsfrånvaro och försenade 
rekryteringar påverkar förutsättningarna för genomförandet utöver arbetsbelastning 
för de som är i tjänst. 

Då det saknas en princip i staden för vilka kostnader som skall fördelas i avtalen 
gällande kontorstjänster kan kostnadsökningar ske utan större förvarning och 
medföra oförutsedda kostnadsökningar. 

Förvaltningens beräkningar visar att den nya hyresmodellen inte motsvarar den 
ramjustering som gjorts i budget 2022 utan att nämnden står inför en bedömd 
fördyring med 1,5 miljoner kronor. 

Det saknas fortsatt avtal med Västra Götalandsregionen gällande samfinansiering 
av museerna vilket gör att den årliga indexeringen inte betalas ut förrän det finns på 
plats. 

För att skapa bra förutsättningar framåt är det av vikt att kunna skapa en flexibel 
verksamhet som kan ställa om efter ständigt nya förutsättningar. För att klara det 
behövs dels ett systematiskt förbättringsarbete i hur verksamhet kan bedrivas utan 
att minska målsättning samt ett tydligt stöd i ekonomiska analyser och prognoser 
som bidrar till bra beslutsunderlag till verksamheterna för att kunna göra relevanta 
förflyttningar för bästa målsättning till dem vi är till för. Detta förutsätter att 
förvaltningen har de stödfunktioner som krävs i relation till verksamhetens 
omfattning vilket inte uppfyllt idag. 
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5.3 Sammanställning av volym- och nyckeltal 
Volym- och nyckeltalsredovisning 

VOLYM- OCH 
NYCKELTALSREDOVISNING 2021 2020 2019 2018 

GRUNDUPPDRAG     

Göteborgs bibliotek och kulturhus Endast 
bibliotek 

Endast 
bibliotek 

Endast 
stads-

biblioteket 

Endast 
stads-

biblioteket 

Antal besök 2 257 
050 

2 863 
089 1 501 377 1 561 939 

Antal medieutlån 3 581 
992 

3 757 
339 991 565 1 014 489 

Antal verksamhetsbesök kulturhus och 
övriga arrangerande verksamheter 173 880* 261 817 147 857** 152 528** 

- varav barn och unga 14 112** 18 159  8 993  7 552 

Göteborgs museer och konsthall     

Antal anläggningsbesök 279 886 256 397 537 130 531 017 

- varav verksamhetsbesök 203 091 184 148 436 935 445 353 

- varav verksamhetsbesök, barn och unga 44 638 52 526 110 631 145 842 

Deltagare i pedagogiska aktiviteter, barn 
och unga 15 380 9 962 33 643 60 009 

Antal pedagogiska aktiviteter 1 189 1 159 3 290 2 991 

- varav barn och unga 548 448 1 663 1 836 

MEDARBETARSKAP/LEDARSKAP     

Antal årsarbetare, arbetad tid 677 632 565 405 

Andel kvinnliga medarbetare, i procent 69 70 71 70 

Andel kvinnliga chefer, i procent 80 80 84 82 

Antal rekryteringar, tillsvidareanställda 110 54 65 49 

- varav kommuninterna rekryteringar 94 42 1 5 

Nöjd medarbetarindex 72 i.u. i.u. 49 

Nöjd ledarindex 47 i.u. i.u. 50 

Frisknärvaro 51 40 50 49 

EKONOMI     

Andel finansierat av externa intäkter 5,5 % 8,5 % 12 % 13 % 

Andel finansierat av externa bidrag 12 % 9,5 % 10 % 11 % 

Andel finansierat av kommunbidrag 82,5 % 82 % 78 % 76 % 

Kommunbidrag per invånare (belopp i kr) 1 070 1 015 868 712 

Andel av totalt kommunbidrag 1,80 % 1,81 % 1,59 % 1,28 % 

Eget kapital (belopp i tkr) 21 433 29 144 18 794 16 042 

Stiftelser och gåvor     

Antal stiftelser och gåvor 19 19 20 20 

Summa bundet eget kapital, (belopp i tkr) 246 724 226 728 215 041 222 330 

Summa fritt eget kapital, disponibelt 
(belopp i tkr) 6 599 5 264 6 931 14 539 

Utbetalt kapital från stiftelser och gåvor 
(belopp i tkr) 6 071 6 234 5 378 5 854 



 
Årsrapport 2021 42 (57) 
Kulturnämnden  
  

Volymtal för "Antal besök" och "Antal medieutlån" för avdelning Göteborgs bibliotek och kulturhus åren 2018-
2019 avser endast Stadsbiblioteket. Samma nyckeltal för åren 2020-2021 avser endast 
folkbiblioteken inom avdelningen. 
*Avser Frölunda Kulturhus, Blå Stället, Stora teatern, Frilagret, Kultursommarjobb, Speldags och Skolbio. 
**Avser Stora teatern, Frilagret, Kultursommarjobb, Speldags, Sommarunderhållningen och Skolbio 
***Blå Stället har ej redovisat varav barn och unga 
På grund av en större omorganisation samt verksamhetsmottagande under 2020 är det svårt att ta fram relevanta 
jämförelsesiffror mellan perioderna. 

5.3.1 Analys av volym- och nyckeltal 
Kulturnämndens verksamheter har haft 2 536 936 anläggningsbesök under året. 
Det är en minskning med 582 550 besök, motsvarande 19 procent, jämfört med 
föregående år. Antalet besökare har främst minskat till bibliotek och kulturhus. 
Under 2020 var de publika verksamheterna inom avdelning Göteborgs museer och 
konsthall öppna drygt 10 månader jämfört med 8 månader under år 2021. Detta på 
grund av restriktioner som lagts till följd av Covid-19. Trots det ökade besöken 
2021, vilket är positivt. 

E-bokslån och strömmad film fortsätter att öka. Under 2021 ökade antalet e-
bokslån med drygt 20 procent jämfört med föregående år. Ökningen är med stor 
sannolikhet en effekt av pandemin och förvaltningen kan konstatera att 
verksamheten når fler användare då e-medier på flera språk erbjuds. Trots 
erbjudandet till göteborgarna om att erbjuda fri tillgång till e-böcker (max 2 
samtidiga lån) ser förvaltningen att låntagarna i snitt lånar cirka 3 böcker per 
månad. E-böcker är i nuläget dyrare än traditionell media men genom att använda 
olika licensmetoder bedömer förvaltningen i att det går att kontrollera 
kostnadsutvecklingen i det korta till medellånga perspektivet. 

Göteborgs museer och konsthall har under åren med pandemin utvecklat sitt utbud 
för barn och unga, såväl det fysiska som det digitala. Antalet pedagogiska 
aktiviteter och antalet barn och unga som deltar visar på god tillgänglighet trots 
pandemin. 

5.3.1.1 Göteborgs bibliotek och kulturhus 

Verksamheterna har under hela året varit mer eller mindre påverkade av pandemin. 
Biblioteksverksamheten var under första halvåret till största del inriktad på 
självservice, utökad uppsökande service samt på digitala bibliotekstjänster. 
Samtliga bibliotek har hållit öppet under hela året men uppmanat till korta besök 
för att minska smittspridningen. 

Biblioteken ser en fortsatt nedgång av både besök och utlån. Besöken har minskat 
med cirka 20 procent på helåret jämfört med 2020. Stadsbiblioteket är det bibliotek 
som tappat flest besökare och har en minskning på 40 procent. En viss 
återhämtning jämfört med första halvåret har skett men om jämförelsen görs med 
året före pandemin så har besöken minskat med 65 procent på stadsbiblioteket i 
jämförelse med 2019. 

Utlånen av media har under året minskat med knappt 5 procent. Utlånen genom 
bokbussarna har å sin sida ökat med över 50 procent. Detta kan främst förklaras 
med att de två nya bokbussarna trafikerat stadens hållplatser hela året vilket inte 
skedde under 2020. 

Programverksamheten har hållits både digitalt och fysiskt. Verksamheterna 
genomförde bland annat workshops, uppsökande verksamhet med bokcyklar, 
författarbesök och teaterföreställningar. Totalt genomfördes 2 248 
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programaktiviteter arrangerade av biblioteken varav 555 program var digitala. 

Kulturhusen och de övriga arrangerande verksamheterna har precis som 
biblioteken tvingats ställa in, skjuta upp och omvandla sina program till digitala 
och streamade visningar. Kulturhuset Blå stället genomförde till exempel 101 
program varav 76 var digitala och Skolbio har under en del av året visats digitalt. 
 
Den publika verksamheten har endast kunnat genomföras till viss del, vilket precis 
som förra året avspeglas i nyckeltalen. 

5.3.1.2 Göteborgs museer och konsthall 

Redovisat utfall i tabellen för åren 2018–2020 gäller enbart Göteborgs museer. 
Från 2021 ingår även Göteborgs konsthall i statistiken. Under 2020 var 
institutionerna öppna drygt 10 månader. Under år 2021 har museerna och 
konsthallen endast varit öppna lite mer än 8 månader på grund av restriktionerna. 

Trots ovanstående ökade besökstalen 2021 jämfört med 2020 vilket är positiv 
utveckling utifrån de utmaningar som restriktionerna innebär för verksamheterna. 
Det är dock märkbart att museer och konsthall påverkas snabbt av förändringar i 
smittläget. Den positiva trenden från maj, när institutionerna öppnade, höll sig hela 
året fram till december då nya restriktioner infördes på samhällsnivå. 

Museer och konsthall har haft ett starkt utbud, som också omskrivits medialt, vilket 
genererat bra med besök trots det utmanande läget. Museer och konsthall har under 
åren med pandemin kunnat utveckla sitt utbud för barn och unga, såväl det fysiska 
som det digitala. Antalet pedagogiska aktiviteter och antalet barn och unga som 
deltar visar på god tillgänglighet trots allt. Avdelningen har nu även möjlighet att 
mäta de digitala besöken vilket möjliggör statistik och bättre förutsättningar för 
analys. 

5.3.1.3 Medarbetar- och ledarskap 

Ökning av årsarbetartalet (45 ÅA) mellan 2020 - 2021 beror på mottagande av 
kulturhusverksamheter Blå Stället, Bergsjöns kulturhus och övriga tillkommande 
uppdrag/medarbetare i samband med stadsdelsomorganisationen, ökat antal 
kultursommarjobbare samt genomförda rekryteringsprocesser för vakanta tjänster 
och tidigare tillfälliga bemanningslösningar. 

Jämställdheten mellan kvinnor och män är så gott som oförändrad jämfört med 
tidigare år (69/31). Även jämställdhet bland chefer är oförändrat, där chefer som är 
kvinnor är överrepresentativa i förhållande till kvinnor i förvaltningen. Generellt 
sätt bidrar förvaltningen till ökningen av andelen kvinnor i chefsposition i 
samhället i stort och i staden. 

Totalt har 260 medarbetare rekryterats under året, varav 110 tjänster är tillsvidare 
(kultursommarjobbare ingår inte i beräkningen av rekryteringar). 
Antal rekryteringar för tillsvidare tjänster har fördubblats i förhållande till tidigare 
period, från 54 till 110. Ökningen speglar verksamhetens behov av personal efter 
att verksamheterna återöppnat och ökat tillgänglighet.  Av de rekryterade utgör 
män 30 procent och kvinnor 70 procent. Många rekryteringar beror på 
tillkommande verksamheter och dess behov av personal såsom producenter, 
kommunikatörer, samordnare och enhetschefer. Rekrytering av bibliotekarier och 
biblioteksassistenter står för 89 stycken och värdar för 12 stycken av årets totala 
antal rekryteringar. Detta är en direkt effekt av att verksamheterna ökat sitt utbud 
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efter lättnaderna i restriktionerna. 

Totalt har förvaltningen publicerat 65 externa annonser och antalet ansökningar per 
tjänst har ökat markant. Två chefstjänster har utlysts under året. Svårrekryterade 
tjänster är bland annat utredare, bokbusschaufför och chefer. 

Periodens medarbetarenkät visar tydlig förbättring på alla index och delområden, 
förutom organisatorisk tillit, jämfört med mätningarna 2019 och 2018. 
Arbetsbelastning och möjligheter till återhämtning har blivit väsentligt förbättrade 
för alla förutom förvaltningsövergripande stödfunktioner. Kränkningar och 
trakasserier har minskat, lika så upplevelser av hot och våld. Det gäller även inom 
biblioteksverksamheten. Chefsenkäten visar också förbättring i de flesta områden, 
förutom upplevelser av stress. 

Frisknärvaron har ökat i förhållande till tidigare period troligtvis på grund av 
möjligheter att arbeta hemifrån, ex vid förkylningssymptom eller hemkarantän, när 
man är tillräckligt frisk för att kunna arbeta, men har eller avvaktar symptom som 
gör att man inte kan vara på arbetsplatsen. 

5.3.1.4 Ekonomi 

Av kulturnämndens totala kostnader på 760,7 miljoner kronor finansieras 82,5 
procent av kommunbidrag, 5,5 procent av externa intäkter samt 12 procent av 
statliga och regionala bidrag. 

Andelen kostnader som finansieras av externa intäkter har minskat med 3 procent 
jämfört med föregående år medan andelen finansierat av bidrag fortsätter att öka. 
För 2021 är ökningen 2 procent. Pandemin fortsätter att påverka verksamheterna då 
minskat antal besökande har gett lägre intäkter än budgeterat. 

Pandemins effekt återspeglas även på personalkostnaderna, då dessa har varit lägre 
än budgeterat som en följd av att behovet av visstidsanställningar varit mindre då 
museer och bibliotek har varit delvis stängda eller haft lägre servicegrad. De totala 
kostnaderna har dock ökat bland annat på grund av tillkommande verksamhet men 
då genomförandetakten varit lägre på grund av restriktionerna har en omfördelning 
om 7,6 miljoner kronor gjorts till det fria kulturlivet. 

Nämndens möjligheter att höja priser och avgifter i syfte att kompensera för ökade 
kostnader i verksamheterna är begränsade. Bland annat utifrån den negativa 
påverkan det kan få på självfinansieringsgraden. Det innebär att nämnden inte kan 
hantera kommande hyresökningar för ombyggnationer av gamla fastigheter, 
omlokaliseringar och andra ej påverkbara kostnadsökningar genom att omfördela 
resurser inom ram. Om kommunbidraget inte utökas för att täcka kommande 
kostnadsökningar står kulturnämnden inför prioritering av verksamhet. 

Som en följd av stadens omorganisation saknas fortsatt vissa avtal så även avtalet 
med Västra Götalandsregionen (VGR) för samfinansieringen av stadens museer. 
Avsaknaden av avtal med VGR innebär att ingen indexering av museernas 
regionbidrag betalats ut under 2020 och 2021. 

Risken finns att andelen externa intäkter och bidrag minskar framåt då stiftelser 
och andra tillfälliga bidrag minskar, till viss del av ändrade förutsättningar 
förorsakade av pandemins effekter på världsekonomin. En stor del av nämndens 
verksamhet är idag finansierad av externa medel och om dessa minskar påverkas 
utvecklingsprojekt, samarbeten och utställningar där vissa delar ligger inom 
nämndens lagstadgade grunduppdrag. 
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Nämndens andel av kommunens totala kommunbidrag för 2021 ligger kvar på 1,8 
procent som föregående år. 
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6 Redovisning av nämndens 
uppdrag 

6.1 Uppdrag som förklaras fullgjorda eller utgår 
Nr. Uppdrag Återrapportering Förslag till beslut 

1 

Kulturnämnden får i uppdrag att 
se över avgifter för skolbibliotek 

gällande de folkbibliotek som 
används som skolbibliotek av de 

fristående skolorna. 
 

(KF budget 2021) 

En utförligare redovisning av 
uppdraget återfinns i avsnitt 
3.4.4. Övriga beslut och/eller 
uppdrag, i årsrapport 2021. 

Uppdraget förklaras 
fullgjort. 

2 

Kulturnämnden får i uppdrag att 
beräkna de kostnader/intäkter 

som kan härledas till Stora 
Teaterns verksamhet inom 
kulturnämndens budget.  

 
(KF 2020-12-10, § 26) 

En utförligare redovisning av 
uppdraget återfinns i avsnitt 
3.4.4. Övriga beslut och/eller 
uppdrag, i årsrapport 2021. 

Uppdraget förklaras 
fullgjort. 

3 

Nämnder och styrelser får i 
uppdrag att säkerställa att 

stadens alla chefer omfattas av 
ett fungerande systematiskt 

arbetsmiljöarbete enligt 
arbetsmiljölagen.  

 
(KF 2021-08-26, § 34) 

Kulturförvaltningens chefer 
omfattas av förvaltningens 
löpande arbetsmiljöarbete. 
Chefernas arbetsmiljöfrågor 
hanteras dels som en del av 

medarbetarnas arbetsmiljö, dels 
specifikt utifrån chefernas 

uppdrag och förutsättningar. 
Cheferna har regelbundna APT. 
LSG (lokal samverkansgrupp) 

och FSG 
(förvaltningsövergripande 

samverkansgrupp) är 
skyddskommittéer för chefernas 
arbetsmiljö. Riskbedömningar 

och åtgärdsplaner upprättas för 
att förbättra chefernas 

arbetsmiljö. Resurser avsätts 
och åtgärder genomförs för att 
uppnå förbättringar i chefernas 

arbetsmiljö. 

Uppdraget förklaras 
fullgjort. 

4 

Nämnder och styrelser får i 
uppdrag att säkerställa att det 
finns skyddskommittéer som 

hanterar chefers 
arbetsmiljöfrågor.  

 
(KF 2021-08-26, § 34) 

Cheferna delar många av 
arbetsmiljöfrågor med sina 
medarbetare. Chefernas 

arbetsmiljöfrågor är en del av 
ordinarie arbetsmiljöarbetet för 

olika arbetsplatser som hanteras 
inom ramen för LSG (lokal 

samverkan) som 
skyddskommittéer. Utöver detta 

är det FSG 
(förvaltningsövergripande 

samverkan) som är 
skyddskommitté för chefernas 
gemensamma organisatoriska 
och sociala arbetsmiljöfrågor. 

Uppdraget förklaras 
fullgjort. 
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Nr. Uppdrag Återrapportering Förslag till beslut 

5 

Nämnder och styrelser får i 
uppdrag att säkerställa att 

arbetsplatsträffar (APT) 
genomförs för samtliga chefer.  

 
(KF 2021-08-26, § 34) 

APT för kulturförvaltningens 
chefer genomförs inom ramen 
för respektive ledningsgrupp. 
Detta arbetssätt har i flera år 

varit en naturlig del av 
förvaltningens SAM 

(systematiskt arbetsmiljöarbete). 

Uppdraget förklaras 
fullgjort. 
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7 Fördjupad uppföljning av 
kulturnämndens 
huvudprocesser 

7.1 Huvudprocess - stödja och främja konst, 
kulturella verksamheter och stadens fria 
kulturaktörer 

7.1.1 Skapa goda och hållbara villkor för konsten och 
konstnärerna 

Måluppfyllelse 

 Viss 
 

Analys av resultat 
Spridning av informationen om arbetet med riktlinjerna för hållbara ersättningar 
till konstnärliga utövare startades i början av året men på grund av pandemin och 
att få arrangemang har kunnat genomföras har implementeringen stannat av. 
Göteborgs museer och konsthall beslutade dock i verksamhetsplan att eftersträva 
mer enhetliga ersättningsnivåer inom avdelningen och gjorde därför en medveten 
omfördelning inom ram i syfte att jämna ut skillnader för de ersättningar som 
betalas ut. Detta har medfört en jämnare nivå. Utbetalningar av arvoden till utövare 
kodas i ekonomisystemet för att kunna utgöra underlag för vidare analys. I 
samband med årsrapporten har en första utvärdering gjorts och den visar på en god 
följsamhet till den interna riktlinjen för hållbara ersättningar. Samtidigt visar 
utvärderingen tydligt att de ersättningar som betalas ut tydligt avviker från de 
nationellt rekommenderade nivåerna. För 2021 uppgår den avvikelsen till -40 
procent. Detta gäller framförallt för medverkande- och produktionsersättningar, för 
utställningsersättningar kan de rekommenderade nivåerna i allt väsentligt 
efterlevas. 

Som ett led i att stärka cirkusens möjligheter till utveckling har Stora teatern 
deltagit i projektet Cirkus i Väst. Projektet som sker i samarbete med regionen har 
trots pandemin kunnat genomföra ett antal aktiviteter bland annat Creative Stage 
där cirkusartister fick möjlighet att jobba med professionella coacher, med ljus och 
ljud på Stora Teaterns scen för att utveckla sina nummer, vilka också 
dokumenterades. I samarbete med Mölndals Stad och Konstkollektivet har även en 
sommarcirkusskola på Konstkollektivet genomförts med 20 barn i åldrarna 9 - 12 
år. Cirkusläger i Mariestad för 30 barn mellan 7 - 15 år är var också en av 
aktiviteterna för att stärka cirkusen såväl som det cirkusresidens som har 
genomfördes i augusti på Stora Teatern. Från och med årsskiftet 2021 - 2022 
övergår huvudmannaskapet för Stora Teatern till Stadsteatern AB. 
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Åtgärder för högre måluppfyllelse 
Kulturnämnden har beslutat att skicka ett förslag till Göteborgs Stads plan för 
kulturprogrammet 2023-2026 på remiss till berörda nämnder och styrelser. Några 
insatser syftar till att tillgängliggöra stadens stödformer för kulturella och kreativa 
näringar, samt på andra sätt stärka konstens och kulturens ställning i staden. 

I den översyn som avdelning bibliotek och kulturhus kommer genomföra av 
programprocessen under hösten kommer nämndens riktlinjer för hållbara 
ersättningar vara en viktig del både för producenter på bibliotek och kulturhus 
samt övriga som arbetar med arrangerande verksamhet. 

De rekommenderade nationella ersättningsnivåerna utgår bland annat ifrån 
besöksantal. Det gör att till exempel museer bör ersätta i nivå med de statliga 
museerna. Den möjligheten finns dock inte inom nuvarande budgetram. 
Förvaltningen är uppdragsgivare och arbetsgivare för det fria kulturlivet och 
hållbara ersättningar är ytterst en fråga om trovärdighet. För att kunna hålla rimliga 
ersättningsnivåer måste antalet anlitade utövare hållas nere vilket får negativ 
påverkan på utbudet. Att kunna anlita utövare från olika konstnärliga fält är en 
förutsättning för Göteborgs museer och konsthalls verksamhet och att anlita färre 
aktiva konstnärer får påverkan på museernas förutsättningar att i enlighet med 
museilag erbjuda en allsidig verksamhet. 

Högre måluppfyllelse kräver en utökad ram. 

7.2 Huvudprocess - driva och utveckla publika 
kulturinstitutioner, mötesplatser och 
verksamheter 

7.2.1 Främja delaktighet, interkulturell dialog och människors 
lust och motivation att ta del av och utöva konst och kultur 

Måluppfyllelse 

 God 
 

Analys av resultat 
Kommunfullmäktige har beslutat att en om- och tillbyggnad av Göteborgs 
konstmuseum ska genomföras. En fördröjning av det politiska beslutet och utifrån 
den tidplan som stadsbyggnadskontoret presenterat avseende detaljplanarbetet 
finns en cirka 12 månaders förskjutning i tidplanen jämfört med vad som redovisats 
i förstudien. Arbetet är omfattande och ska pågå under en lång tid och osäkerheter i 
tidplan kommer behöva hanteras löpande. 

Göteborgs museer och konsthall har fått ett breddat uppdrag att titta på fler platser 
för en omlokalisering av Göteborgs Konsthall. Detta efter att Magasin 113 sålts till 
en privat aktör. Arbetet med om- och tillbyggnad av Sjöfartsmuseet Akvariet löper 
på. Under året har omfördelningar inom ram med syfte att stärka projektet 
genomförts. 

Göteborgs museer och konsthall öppnade för publik först 20 april till följd av 
restriktionerna. Trots att institutionerna varit öppna endast lite mer än 8 månader 
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under 2021 har besökstalen långsamt återhämtat sig. Nya restriktioner i december 
fick den positiva trenden att dippa något. Avdelningen har med erfarenheterna från 
år 2020 framgångsrikt fortsatt att digitalt tillgängliggöra verksamheterna på olika 
sätt. Ett nytt nyckeltal för att få en kunskap om antal digitala besök har arbetats 
fram där en nollmätning i samband med årsbokslut visar på 1 565 498 digitala 
besök. Fysiska verksamhetsbesök landar på 203 091 vilket motsvarar nästan exakt 
samma antal besök som verksamheterna hade år 2020 men med skillnaden att 
institutionerna då var öppna drygt två månader längre. 

Under året har webbplatserna för Göteborgs stadsmuseum och Sjöfartsmuseet 
Akvariet byggts om och strategin att öka fokus på kunskaps- och 
upplevelseinnehåll har bidragit till att besöken till institutionernas webbplatser ökat 
med 21 procent. Följare till de sociala kanalerna ökar stabilt där livesänd 
programverksamhet samt ett allt större intresse för podd-lyssnande och att ta del av 
de filmer institutionerna producerar bidrar.  Avdelningen har skapat ett rikare 
innehåll digitalt, som ökat tillgängligheten för fler publikgrupper. Vissa livesända 
program har nått fler besökare än vad de fysiska lokalerna hade kunnat inrymma. 
Filmproduktioner finns också kvar och genererar många besökare över tid att 
jämföra med om detta innehåll endast hade genomförts som en fysisk 
programpunkt och då nått ett fåtal. 

KuBo lanserades under våren. Avdelningens museilektioner erbjuds via 
plattformen. Under våren genomfördes lektionerna digitalt för att under hösten 
återigen erbjudas fysiskt men också digitalt. Sammantaget har 539 lektioner 
genomförts, varav 195 var digitala. Det är en ökning från 2020 men långt ifrån de 
nivåer som museerna och konsthallen nådde före pandemin. Utöver museilektioner 
har också en del pedagogiskt material tillgängliggjorts för nedladdning och 
Göteborgs Konsthall fysiska studiematerial Snacka om konst har haft stor nationell 
spridning bland gymnasier och folkhögskolor. 

Avdelningens verksamheter bedriver sedan en tid ett mer systematiskt 
relationsskapande arbete med fokus på barn och unga och även på verksamhet i 
hela stadsrummet. Det är resurskrävande men har stora kvalitativa fördelar. Längst 
i arbetet har Röhsska museet kommit med ett fördjupat arbete i Biskopsgården och 
Göteborgs Konsthall med verksamhet i Lövgärdet. Dessa är framgångsrika bland 
annat tack vara samarbeten med aktörer på platsen från såväl det offentliga som 
civilsamhället. Extra medel tillfördes också lovsatsningar för år 2022. Erfarenheter 
och samarbeten som är etablerade inom det relationsskapande arbetet kunde med 
dessa extra medel växlas upp och museerna och konsthallen genomförde aktiviteter 
i bland annat Biskopsgården, Lövgärdet, Tynnered och Bergsjön. Under det att 
Sjöfartsmuseet Akvariet byggs om har den pedagogiska verksamheten fortsatt och 
utöver museilektioner på plats i skolor har ett stort intresse för olika föreläsningar 
funnits från äldreboenden och mötesplatser för äldre. 

Göteborgs museer och konsthall genomförde omfattande satsningar i samband med 
stadens 400-års jubileum samtidigt som mycket av Göteborgs Stads övriga 
program ställdes in. Några exempel är utställningarna Göteborg berättar, Grejen 
med Göteborg och Brännpunkt Europa. Den sistnämnda genomförbar tack vare ett 
omfattande stöd från Sten A Olssons stiftelse för forskning och kultur. Visningar av 
Götaplatsen och också stark representation i Göteborgs stadstriennal var andra 
uppmärksammade bidrag till stadens firande. 

År 2021 har gett nya rekordnoteringar avseende antal artiklar i nyhetsmedier och 
antal lästillfällen (räckvidd). Mediekvaliteten bedöms som mycket hög då det är 
positiva nyheter om utställningar och museerna och konsthallen olika 
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utvecklingsprojekt som dominerar. 

Pandemin har även haft en fortsatt stor påverkan på stadens biblioteksverksamhet. 
Efterlevnad av myndigheternas och stadens restriktioner har inneburit att mycket 
resurser har lagts på att anpassa verksamheten för att kunna erbjuda service, 
tillgängliggöra bibliotekens tjänster och samtidigt arbeta för smittsäkerhet med god 
arbetsmiljö i det fysiska rummet. Prioriteringen att hålla biblioteken öppna har varit 
betydelsefull då flera andra instanser och samhällsfunktioner stängt ner. Att 
begränsa tillgången till de fysiska medierna genom stängning av hela och delar av 
stadsbiblioteket samt att vissa bibliotek haft minskade öppettider har dock fått 
negativa konsekvenser för det läsfrämjande arbetet. 

Många av bibliotekens och kulturhusens programaktiviteter har ställts om och 
gjorts digitala. Det har varit utvecklande att arbeta på den digitala arenan och 
verksamheterna har provat många olika lösningar. Det finns dock stora skillnader i 
hur verksamheterna lyckas med att nå ut via digitala plattformar och sociala 
medier. Den digitala arenan är ett bra komplement men väger inte upp behovet av 
fysiska aktiviteter utifrån en social dimension. Det digitala utanförskapet är trots 
allt omfattande även om den minskar för varje år, och skiljer sig åt mellan olika 
områden utifrån ett socioekonomiskt perspektiv. Avdelningen deltar i ett projekt 
tillsammans med äldre - samt vård och omsorgsförvaltningen (ÄVO) för att bidra 
till att minska den digitala klyftan för äldre som står långt utanför digitaliseringens 
möjligheter. I projektet deltar även flera andra förvaltningar vilket ökar kunskapen 
om stadens olika verksamheter och möjliggör lösningar med en större kraftfullhet 
än om en enskild förvaltning ansvarat för projektet. 

Insatserna för ett demokratistärkande arbete har fortsatt handlat om att testa och 
utveckla nya sätt att nå ut med verksamheterna och skapa relationer till både 
användare och icke-användare på den digitala och uppsökande arenan. Under 
sommaren har biblioteken arbetat uppsökande med hjälp av bokcyklar i 
stadsmiljön. Barnbokbussarna har under pandemin kört sina ordinarie turer. Under 
sommaren har de också varit på flera nya platser och nått nya målgrupper och 
användare. Barnbokbussarna har haft välbesökta hållplatser i de särskilt 
prioriterade områdena, men också i Slottsskogen och Frihamnen. 

Pandemin och de begränsningar den fört med sig på verksamhetens publika arbete 
och biblioteket och kulturhus som mötesplats har gjort att aktiviteter inte kunnat 
genomföras i önskad omfattning. Bedömningen är att begränsad tillgång till 
bibliotek och kulturhus drabbat ungdomar hårt och förvaltningen ser en stor 
utmaning i att återknyta de relationer och besök som verksamheterna tidigare haft. 
En annan målgrupp som påverkats starkt är målgruppen 70+, här har avdelningen 
bidragit till att öka livskvalitén för fler genom att erbjuda bokkassar som levererats 
hem. 

Ordinarie verksamhet riktad mot äldre har förut främst varit knuten till biblioteken 
och kulturhusens lokaler vilket försvårats under pandemin och lett till att kontakten 
med målgruppen minskat. Många av de planerade programverksamheterna för 
äldre ställdes in under perioden och en del omvandlades till digitala program. Detta 
gällde även Speldags verksamhet som fick ställas om utifrån restriktionerna. I viss 
utsträckning har det strategiska kultur- och läsfrämjande arbetet för äldre ändå 
kunnat utföras. Boken-kommer service, där boklådor och talböcker skickats hem till 
framförallt äldre och personer med läsnedsättning är ett gott exempel på 
läsfrämjande insatser och även talboksutlåning har fortskridit under pandemin. 
Under sommaren 2021 har Kultursommarjobb producerat föreställningar i form av 
musik och dans och teater som visats utanför stadens äldreboenden. 
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Kultursommarjobbarna har tillsammans med verksamheten Speldags också 
medverkat i Senior Göteborgs projekt "Kultur till kvarteret" som är ett 
samarbetsprojekt i vilket trygghets- och seniorboenden hos både allmännyttan och 
privata förvaltare deltagit. 

Arbetet med att skapa en mer effektiv och likvärdig biblioteksservice i staden är 
påbörjat. För första gången har biblioteken i Göteborg haft samordnade öppettider 
under sommaren. Det innebär bland annat att fler bibliotek haft öppet under 
helgerna. Med samordnade öppettider utifrån till exempel bibliotekens storlek och 
placering i staden blir det lättare att kommunicera med användarna om när de kan 
utföra sina besök. Vidare så har kulturnämnden fattat beslut om bibliotekens 
lokalbehovsplan som kommer att ligga till grund för utvecklingen av 
biblioteksinfrastrukturen åren som kommer, avtal för ersättningsbibliotek för 
Älvstrandens bibliotek har tecknats, ett pop-up bibliotek höll öppet under hösten på 
Friskväderstorget och arbetet med Bergsjöns kulturhus går snart in i slutfasen. 

Under 2021 lanserades KuBo. Den innebär en förvaltningsövergripande gemensam 
satsning tillsammans med förskole- och grundskoleförvaltningen, för att 
tillgängliggöra ett brett utbud och en mer jämlik tillgång av konst och kultur för 
barn och unga. Implementeringen av KuBo har skett successivt under 2021. 
Lanseringen inleddes med förvaltningens museilektioner samt skolbiovisningar och 
utvidgades med föreställningar av det fria kulturlivet. Ett strategiskt 
samordningsuppdrag finns inom avdelningen kultur- och samhällsutveckling som 
tillsammans med förskole- och grundskoleförvaltningen har ansvarat för 
programläggningen. Samverkan med spelplatser inom bibliotek och kulturhus är 
viktig för den geografiska spridningen och för att tillgängliggöra för fler barn att ta 
del av konst och kultur. Strukturer för samordning och styrning inom förvaltningen 
samt med skolförvaltningarna håller på att formas. Under pilotåret har regelbundna 
dialoger med fria kulturutövare skett för att lyssna in behov kring förändrade 
villkor och för att förbättra och förenkla bokningsstrukturen. Satsningen är ett 
mycket viktigt verktyg för arbetet med Göteborgs Stads plan för barn- och 
ungkultur. 

Åtgärder för högre måluppfyllelse 
Pandemin försvårar analysen av vad som skulle krävas för högre måluppfyllelse. 
Vad institutionerna gör är inte alltid avgörande utan mycket hänger på restriktioner 
i samhället, besökares drivkrafter utifrån rådande läge samt externa beslut så som 
skolans riktlinjer i pandemitider. 

De positiva beslutet i frågan om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum 
bedöms vara helt avgörande för högre måluppfyllelse. Det samma gäller att 
identifiera en omlokalisering som fungerar för Göteborgs konsthall. Båda dessa 
projekt är helt nödvändiga för att leva upp till lagstadgade arbetsmiljökrav men 
också krav på tillgänglighet. För konstmuseets del handlar det även om att 
säkerställa säkerheten för samlingarna och möjliggöra fortsatt publik verksamhet 
på Götaplatsen. 

Avgörande är också att kunna utveckla det digitala arbetet. Mer digitalt innehåll ute 
i verksamheterna har skapat större tryck på fortsatt utveckling. 
Kompetensutveckling och ett breddat ansvar för det digitala har aktualiserats. 
Under stängning av museerna har resurser kunnat omfördelas. Nu när 
institutionerna är öppna igen skulle utökade resurser krävas för att hålla samma 
takt. 

Målgruppen barn och unga är central för samtliga av kulturförvaltningens 
verksamheter. Emellertid saknas stabil finansiering för nämndens museer, arbetet 
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är starkt projektifierat och det pedagogiska arbetet genererar inte intäkter. Högre 
målupplevelse skulle kräva en utökad ram destinerad för pedagogik. 

För biblioteks- och kulturhusverksamheten är det väsentligt att undersöka de 
förändringar som pandemin medfört samt vad de vidtagna åtgärderna fått för effekt 
och genomslag. Verksamheterna behöver också förstå vad den förändrade 
samhällsbilden innebär, både ur ett globalt och lokalt perspektiv. Kunskap om den 
förändrade omvärlden och pandemins effekter kan kopplas bibliotekens och 
kulturhusens uppdrag och kompetenser och genom det fortsätta arbetet med att 
fånga upp förlorade användare och besökare och utveckla verksamhet och 
arbetssätt. 

För att fånga upp de barn som gick miste om en naturlig inskolning till läsningen 
genom att besöka ett bibliotek under sitt första levnadsår behöver extra insatser 
gentemot förskola/öppen förskola göras under kommande år. Biblioteken behöver 
också arbeta mer med att möta barn och vuxna kring barnet, inspirera till läsning 
och även medvetandegöra vuxna i barns närhet hur de genom att läsa högt för 
barnen ger dem nycklar till språket. Verksamheterna behöver också arbeta fram 
hållbara och konkreta metoder för att öka inflytande och skapa deltagardrivna 
aktiviteter. 

Samverkan med träffpunkter och boenden är viktigt för att nå de äldre med såväl 
kultur- som läsfrämjande arbete. Strategiska samtal behöver ske mellan 
förvaltningarna för att få till hållbara samarbeten i stadens nya organisation. 
Verksamheten kultursommarjobb ser mycket positivt på att fortsätta med riktad 
verksamhet för och med äldre som målgrupp. Projektplan för Kultursommarjobb 
2022 kommer utarbetas och fortsätta att docka an till nämndens mål och Göteborgs 
Stads kulturprogram samt nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildnings mål 
”Staden skapar förutsättningar så att fler kommer i utbildning och jobb”. Även 
projektet Vuxna i Lärande som genomförts under flera år med medel från 
arbetsmarknad och vuxenutbildningen samt samarbetsprojektet med äldre - samt 
vård och omsorgsförvaltningen för att bidra till att minska den digitala klyftan för 
äldre är goda exempel på hur verksamheterna kan fortsätta att samarbeta med andra 
förvaltningar i staden. 

Kulturnämnden har beslutat att skicka ett förslag till Göteborgs Stads Plan för 
kulturprogrammet 2023-2026 på remiss till berörda nämnder och styrelser. Planen 
innehåller flera insatser och aktiviteter som bidrar till att främja delaktighet och öka 
tillgängligheten till stadens kulturliv, inkluderande förvaltningens egna institutioner 
och utbudet inom det fria kulturlivet. 

Projektet Creative Ageing - cultural engagement instead of social isolation avslutas 
under 2022. En utvärdering och resultat kommer då att kunna spridas vidare för att 
inspirera till fortsatt utveckling på områden som berör kultur för, av och med äldre. 
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7.3 Huvudprocess - aktivt förvalta och 
tillgängliggöra nämndens samlingar 

7.3.1 Främja och möjliggöra kunskapsuppbyggnad, 
sammanhang och delaktighet 

Måluppfyllelse 

 God 
 

Analys av resultat 
Kulturförvaltningens just nu högst prioriterade projekt är nya magasin. Under året 
har underlag inför ansökan om bygglov och upphandling av entreprenör arbetats 
fram under ledning av Higab. Tidplanen för bygglovet har försenats då underlag till 
bygglovshandlingen från kretslopp och vatten dröjde. Därtill har 
stadsbyggnadskontoret meddelat att handläggningstiden förväntas vara längre än 
vanligt. Det är för tidigt att fastställa konsekvensen men i nuläget beräknas en 
förskjutning av tidplanen på sex månader. Parallellt med byggprocessen pågår ett 
omfattande arbete inom förvaltningen för att förbereda flytten av samlingarna. 

En upphandling för att uppdatera och säkra samlingsdatabaserna för att kunna möta 
applikationen Samlingskollen pågår. Applikationen, som förvaltningen tar fram 
genom ett forsknings- och utvecklingsprojekt tillsammans med RISE, ska stödja 
det logistiska arbetet som en flytt medför. Samlingsöversyner i syfte att förbereda 
flytten har genomförts. Genomgång av hälsofarliga ämnen, upprättandet av 
packrutiner, ompackning i ändamålsenliga förvaring samt digitalisering prioriteras. 
Andel digitalt internt tillgängliga poster har ökat med drygt 16 procent. 

Arbetet med nya magasin påverkar planeringen av all annan publik verksamhet 
inom Göteborgs museer och konsthall och en fungerande samordning är 
avgörande. Tillfälligt förvärvs-, utlånings- och bildbeställningstopp har införts vid 
de kulturhistoriska museerna för att frigöra resurser, vilket också kan komma att 
ske i perioder för övriga museer under projektets gång. 

Under hösten publicerade kulturförvaltningen 2021 bilder med utslocknad 
upphovsrätt från samtliga museers samlingar för fri användning på Wikimedia 
Commons. Det uppmärksammandes nationellt och arbetet med att publicera den 
typen av bilder fortsätter inom samlingsenheternas ordinarie processer. Ökad 
digitalisering, projekt som 2021 bilder eller utställningssatsningar utifrån egna 
samlingar genererar ökad tillgänglighet till samlingarna för publiken. Då fylls 
databaserna på och under året har även antal besök i museernas publika funktion 
sök-i-samlingen ökat med 16 procent. 

Jubileumsprojektet Göteborg berättar, en omfattande intervju- och 
fotodokumentation, tilldelades priset Årets samtidsdokumentation. Göteborgs 
stadsmuseum har mottagit Hjörnearkivet om cirka 10 miljoner göteborgsbilder. 
Hjörnearkivet möjliggör fler perspektiv belyses när Göteborgs kulturhistoria lyfts 
fram publikt och i forskningsprojekt. Förvärv görs i normalfallet genom 
mottagandet av gåvor eller för destinerade stiftelsemedel. Under 2021 avsatte dock 
kulturförvaltningen i ett särskilt riktat anslag till Göteborgs konstmuseum 250 000 
kronor för att förvärva konstverk från konstnärer i regionen. Satsningen var ett sätt 
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att stödja det lokala konstlivet under pandemin. 

Utlånsverksamheten påverkas fortsatt negativt av Covid-19 och efterfrågan har 
minskat något, samtidigt finns en ökning av den administrativa hanteringen för 
kurirskapet som till stor del har hanterats digitalt. 

Ett forskningsprojekt finansierat av Riksantikvarieämbetet om 
kunskapsuppbyggnad i aktiv samlingsförvaltning har avslutats och resultatet har 
bland annat redovisats i en publikation som fått nationell spridning: Handbok för 
kunskapsuppbyggande samlingsförvaltning.  

Åtgärder för högre måluppfyllelse 
För att nå högre måluppfyllelse behöver projektet nya magasin realiseras inom 
given tidplan varför förseningen som uppstått, på grund av externa faktorer utanför 
kulturförvaltningens kontroll, är oroande. Planeringen av resurser är tajt inte bara i 
projektet utan också utifrån att ordinarie verksamhet starkt påverkas av nya 
magasins tidplan. Konstaterad påverkan hoppas kulturförvaltningen kunna redovisa 
i detalj under våren 2022. 

Projektet med nya magasin generera en ständig utveckling av den aktiva 
samlingsförvaltningen och ger ökad kunskap om samlingarna samt stärker 
samverkan mellan museerna. Omfånget och tempot är dock högt och 
arbetsbelastningen stor. En strikt resursplanering, samverkan och tydliga 
prioriteringar krävs för att ta projektet i mål. På flera håll i verksamheten behöver 
personal ställas om för att fokusera helt på projektet, vilket kommer generera 
påverkan på den publika tillgängligheten i perioder. 

Göteborgs stads avsaknad av lösningar för digital långtidslagring är ett fortsatt 
problem. Det är viktigt att frågan om en välfungerande digital miljö för 
samlingsverksamhet säkerställs. 

7.4 Huvudprocess - bidra till hållbar samhälls- 
och stadsplanering, utveckling av 
kulturvärden och konstnärlig gestaltning i 
stadens rum 

7.4.1 Skapa en attraktiv livsmiljö i staden 

Måluppfyllelse 

 Viss 
 

Analys av resultat 
Genomförandet av förslagen i biblioteksutredningen kommer att bidra till en 
hållbar och effektiv biblioteksinfrastruktur i hela Göteborg. Under hösten antog 
kulturnämnden lokalbehovsplan för folkbiblioteken 2021-2030. I 
lokalbehovsplanen identifieras behov av ett antal omlokaliseringar, en utökning 
med två adresser för mindre bibliotek, samt fyra till sex mindre 
biblioteksservicestationer anpassade för självservice och meröppet. Framtagandet 
av lokalbehovsplanen var föranlett av ett uppdrag från kommunfullmäktige. 
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Biblioteket i Bergsjön kommer att flytta till Bergsjöns kulturhus när kulturhuset 
invigs 2022. Förvaltningen deltar i förberedelserna för kulturhus Backaplan, där en 
förstudie påbörjats. Under förutsättningen att politiska beslut tas för att realisera 
planerna för kulturhus Backaplan kommer Lundby bibliotek att flytta sin 
verksamhet dit. 

Kulturnämnden har ansvar för att lyfta fram kulturmiljöfrågor i Göteborgs Stads 
stadsplanerade processer. Under året har det skett en ökad efterfrågan i tidiga 
skeden som blivit kännbar. Gällande principiella ärenden som går till nämnd så har 
förvaltningen arbetat med yttrandet till byggnadsnämnden över Göteborgs Stads 
nya översiktsplan och också arbetat fram två yttranden till byggnadsnämnden över 
de fördjupade översiktsplanerna avseende centrala Göteborg och Högsbo-Frölunda 
med Dag Hammarskjöldsleden. Samlad bedömning är att flera av de kulturvärden 
som kulturförvaltningen lyft fram fått plats i översiktsplanerna. 

Ett yttrande till byggnadsnämnden över detaljplan för vård och forskning vid Per 
Dubbsgatan har också skrivits fram. Kulturförvaltningen bedömde att ett visst 
omtag kring projektet borde göras och då med utgångspunkt i att befintliga höga 
kulturmiljövärden ska bevaras och värdefulla epoker i sjukhusets historia värnas 
samtidigt som verksamheten utvecklas. 

En kulturmiljöinventering över skolbyggnader i Göteborg uppförda mellan 1950–
2000 har genomförts. Kulturförvaltningen samverkar med stadsbyggnadskontoret i 
arbetet att ta fram en plan för bevarandet av den historiska stadskärnan. Under året 
har förvaltningen färdigställt 15 arkeologiska rapporter, handlagt 225 plan- och 
bygglovs- samt fornlämningsäreden inom staden, påbörjat 20 antikvariska och 
arkeologiska uppdrag samt berett 52 ortnamn. 

Stadsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att leda och samordna utvecklingen av 
Avenyn. Arbetet sker tillsammans med berörda förvaltningar och det privata 
näringslivet. Kulturförvaltningen ingår som en del i arbetet med ansvar för 
konstgestaltningen. Arbetet har just inletts och är i ett planeringsskede. Vidare har 
kulturnämnden i uppdrag att återkomma med förslag på hur uppföljningen av 
efterlevnaden av enprocentsregeln kan säkerställas och förbättras. Det ärendet 
ligger nu hos SLK för fortsatt beredning. Parallellt kommer kommunstyrelsen att 
fattat beslut avseende finansieringsmodellen för enprocentsregeln, som berör flera 
förvaltningar och bolag i staden. Förvaltningen inväntar beslut och besked från 
kommunstyrelsen och stadsledningskontoret inför det fortsatta arbetet med uppdrag 
kopplade till enprocentsregeln. 

Inom den publika verksamheten har Göteborgs Konsthall i samarbete med 
tidskriften Ord&Bild tagit fram en publikation som undersöker den urbana 
konstens villkor. Röhsska museets arbete med det statliga mötesplatsuppdraget har 
under året delvis fått ställa om de publika aktiviteterna till att bli digitala. 
Modedagarna nådde på så sätt hela 300 deltagare från hela landet, vilket ett enbart 
fysiskt arrangemang inte hade kunnat generera. Utställningen Arkitekturvisioner 
var en del av Göteborgs stads Stadstriennal. Museet lanserade tillsammans med 
Design Form/Center den nationella konferensen Designens roll inom gestaltad 
livsmiljö för bransch och allmänhet, som blev fullbokad men även 
tillgängliggjordes digitalt. Konferensen är en återkommande satsning. Röhsska 
museet har också fördjupat sin dialog med kulturdepartementet avseende museets 
aktiviteter inom mötesplatsuppdraget. 

Slutligen så har Göteborgs Stad träffat en ny överenskommelse med Trafikverket 
inom ramen för Västlänken i staden (VLiS). Överenskommelsen syftar till att 
stärka arbetet med att ta fram åtgärder för kulturmiljö på ett mer formellt plan. Det 
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innebär bland annat att åtgärdsförslag för kulturmiljön tas fram område för område. 
När dessa förslag finns framme ska helhetsstärkande åtgärder för fästningsstaden 
utvärderas. Två år efter genomförandet av åtgärderna ska mark- och 
miljödomstolen avgöra om tillräckligt har gjorts med avsikt på kulturmiljön. 

Åtgärder för högre måluppfyllelse 
Planering och genomförande av nya bibliotek, ändrad lokalisering av bibliotek 
samt kompletterande verksamhet med biblioteksservicestationer behöver 
genomföras i enlighet med beslut i kulturnämnden. För att lokalbehovsplanen ska 
kunna genomföras krävs utökad kommunbidragsram. 

Förvaltningens deltagande i de planerade kulturhusens utveckling kommer 
tillsammans med det samlade ansvaret för kulturhus och bibliotek i en organisation, 
att skapa större möjligheter till en sammanhållen, hållbar kulturstad. 

Om de fem definierade kulturvärdena (kulturmiljö, kulturella mötesplatser, kreativa 
verksamheter, identitet och konst) kommer in i ett tidigare skede i stadens 
processer kan måluppfyllelsen öka. Detta kräver då också prioriteringar och 
resursfördelning till vad som bedöms allra mest centralt utifrån kulturnämndens 
ansvar. Förvaltningens bedömning är att samverkan med stadsbyggnadskontoret 
avseende uppdraget att ta fram en bevarandeplan för den historiska stadskärnan bör 
prioriteras. Dels för att det rör starka kulturvärden, dels för att arbetet kan bli en 
metodutveckling för hur staden tar sig an stadsutvecklingsprocesser, där i 
förlängningen kulturförvaltningens plats skulle kunna förtydligas. 

Kulturnämnden har beslutat att skicka ett förslag till Göteborgs Stads plan för 
kulturprogrammet 2023-2026 på remiss till berörda nämnder och styrelser. Planen 
innehåller flera insatser och aktiviteter som bidrar till att stärka konstens och 
kulturens roll i stadens samhälls- och stadsplanering, särskilt i tidiga 
planeringsskeden. Det handlar bland annat om gemensamma verktyg och metoder 
för att lyfta fram de fem definierade kulturvärdena. 

Förvaltningen avvaktar stadsledningskontorets arbete med uppdraget från 
kommunstyrelsen att se över modellen för enprocentsregelns tillämpning i staden. 
Med en ny modell kan former för finansiering, styrning och uppföljning utvecklas. 
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Bilaga 2 
Noter och bokslutskommentarer årsrapport 2021 
Belopp anges i tkr där inget annat anges. 

Not 1. Avgifts- och entréintäkter 

Avdelning 2021 2020 2019 2018 2017 

Stora Teatern 2 954 2 185 9 824 6 837 6 927 

Stadsbiblioteket*  1 971 3 086 2 384 1 905 1 886 

Konstmuseet 2 920 2 750 4 535 4 814 4 091 

Stadsmuseet 1 661 1 811 3 756 2 905 1 964 

Röhsska museet 771  1 356 2 886 2 107 

Sjöfartsmuseet 0 0 0 1 875 1 407 

Övrigt 1 918 1 664 1 448 2 995 1 608 

varav entréer museer 5 351 5 917 11 171 9 609 7 946 

Totalt 12 195 12 852 24 833 21 333 17 990 

 *I intäktsredovisningen år 2020 ingår en uppbokning om 1 581 tkr avseende försenings- och media-avgifter 
för perioden 2005-2019. Nedskrivning för denna intäktsredovisning är bokförd under Övriga 
verksamhetskostnader med motsvarande belopp.  

Not 2. Övriga intäkter 

Övriga intäkter 2021 2020 2019 2018 2017 

Försäljning 5 961 6 065 8 340 9 138 9 012 

Lönebidrag 2 977 2 598 3 281 3 312 2 808 

EU-bidrag 373 549 738 278 552 

Stiftelsemedel 10 954 6 037 5 803 4 659 6 332 

Hyror, lokaler mm 4 631 3 388 2 886 3 100 3 404 

Sålda tjänster 18 976 22 028 21 933 17 322 18 999 

Övriga intäkter 4 17 0 0 0 

Övriga bidrag 7 422 7 509 7 576 7 899 6 213 

Totalt övriga intäkter 51 298 48 191 50 557 45 708 47 320 

 

Not 3. Kommunbidrag 

Kommunbidrag 2021 2020 2019 2018 2017 

Beslut enligt KF 624 190 569 200 401 181 401 200 390 400 

Tillägg 0 26 000 100 525 4 900 600 

Kommuninterna bidrag 197     

Totalt kommunbidrag 624 387 595 200 501 706 406 100 391 000 
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Not 4. Anläggningstillgångar – investeringar 

Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för planmässiga avskrivningar och 
eventuella nedskrivningar. 

Anläggningstillgångar - investeringar Byggnader Förbättringsutgifter 
annans fastighet Totalt 

Bokfört värde 2021-01-01 412 11 339 11 751 

Årets investeringar 0 0 0 

Årets avyttringar 0 0 0 

IB ackumulerade planmässiga avskrivningar -373 -9 349 -9 722 

Årets avskrivningar -17 -346 -364 

Bokfört värde 2021-12-31 22 1 643 1 665 

 
Not 5. Förråd och lager 

Förråd och lager består av varor som säljs på butikerna på museerna. Erforderliga avdrag för 
inkurans och nedskrivning har förekommit. Tidigare har schablonmässig värdering skett och i år har 
kontinuerlig omvärdering av varulagret skett. Förråd och lager värderas till det lägsta värdet av 
anskaffningsvärdet och verkligt värde.  

 
Not 6. Övriga kortsiktiga fordringar, icke räntebärande 
Gåvokapitalet är placerat i fonder via stadens stiftelseförvaltning och medel rekvireras efter 
museernas inköp för gåvomedel.  

Gåvornas sammanlagda kapital uppgår till 189 458 kronor och motsvarande belopp redovisas också 
som kortfristig skuld i balansräkningen. 

Gåvor/ övriga kortfristiga 
fordringar 2021 2020 2019 2018 2017 

Inköpsfonden 0 0 0 179 202 

Karin och Sten Forselius 
donation 133 189 500 875 1 846 

Övriga kortfristiga fordringar*  78 969 85 345 60 595 50 580 45 547 

Momsredovisning 9 241 9 672 9 499 7 952 6 887 

Summa icke räntebärande 
kortsiktiga fordringar 88 343 106 135 70 594 59 586 54 482 

* Utgående saldo för kundfordringar år 2020 är negativt på grund av utbetalningar av kulturstöd där 
hanteringen av dessa sker genom processen för kundreskontran. Utbetalningen uppgår till 14 626 tkr, vilket 
ger ett negativt saldo för kundfordringar om -10 666 tkr. 
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Not 7. Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader 

Ett exempel på förutbetald kostnad är hyra som betalas under december 2021 men som avser 2022. 

Interimsfordringar 2021 2020 2019 2018 2017 

Higab 16 183 16 753 16 991 14 782 14 896 

Wallenstam 0 3 205 2 360 2 360 1 846 

Övriga 11 243 10 068 6 815 4 613 1 535 

Totala interimsfordringar 27 426 30 026 26 166 21 755 18 277 

Not 8. Koncernkonto 

Koncernkonto 2021 2020 2019 2018 2017 

Saldo per 31 dec  14 335 10 604 17 017 13 704 23 582 

 
Not 9. Eget kapital 

Eget kapital 2021 2020 2019 2018 2017 

Ingående eget kapital 29 145 18 794 16 042 15 167 17 751 

Justeringar under året -4 145 0 0 0 -251 

Årets resultat -3 557 10 350 2 752 875 -2 332 

Summa utgående eget kapital 21 443 29 144 18 794 16 042 15 168 

 
Not 10. Avsättningar 

Övriga kortfristiga skulder 2021 2020 2019 2018 2017 

Omlokalisering NH 8 0 1 900 0 0 0 

Omlokalisering konsthallen 0 3 000 0 0 0 

VGR - museerna 1 500 1 500 0 0 0 

Summa avsättningar 1 500 6 400 0 0 0 

 
Not 11. Övriga kortfristiga skulder 

Övriga kortfristiga skulder 2021 2020 2019 2018 2017 

Charles Felix Lindberg 0 0 0 90 221 

Museerna 7 253 6 722 7 061 4 028 179 

Gåvokapital fonder 133 189 500 1 055 2 049 

Leverantörsskulder 47 244 31 652 32 785 29 527 40 370 

Övr. kortfristiga skulder 12 713 3 562 5 842 2 565 3 340 

Totala kortfristiga skulder 67 343 42 125 46 188 37 265 46 159 
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Not 12. Förinbetalda intäkter och upplupna kostnader 

Interimsskulder 2021 2020 2019 2018 2017 

Upplupna semesterlöner 19 065 21 321 18 576 10 550 10 766 

Upplupna övr. kostnader 14 735 10 216 10 522 16 278 15 658 

Förutbetalda övr. intäkter 20 763 20 720 26 848 23 082 17 477 

Totala interimsskulder 54 563 52 257 55 946 49 910 43 901 
 

Leasing 

Leasing 2021 2020 2019 2018 2017 

Återstående kostnad för 
tecknade leasingavtal 136 764          75 826 46 899 37 210 44 867 
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Kontrollaktiviteter (InternKontrollaktiviteter (Intern
kontrollplan)kontrollplan)

Kommentar Avstämnings-
och slutdatum

 Policy och regler för arvodering och
ersättningsnivåer vid anlitande av
konstnärer i nämndens verksamheter 

Kontrollmetod
Kontroll av hur policy och regler för
arvodering och ersättningsnivåer vid
anlitande av konstnärer i nämndens
verksamheter har upprättats

Iakttagelser

En nollmätning har kunnat genomföras inom avdelning Göteborgs museer och konsthall. Resultatet visar en negativ avvikelse mot rekommenderade nivåer på 40
procent. För 2021 betyder det cirka 600 000 kronor mindre i utbetalde ersättningar än vad som vore fallet om de nationella riktlinjerna följts. Hur mycket ersättningar
som betalas ut årligen är beroende av vilken programläggning som föreligger och hur många konstnärer som anlitas för att realisera det publika utbudet. Det finns en
risk att färre och färre konstnärer anlitas för att det inte finns möjlighet att betala korrekta ersättningar. Det påverkar allsidigheten i det publika utbudet och
konstnärers möjligheter att verka.

Avdelning Bibliotek och kulturhus har inte genomfört en analys för 2021 ännu.

Bedömning (kontroll till förbättring)

Ska kulturnämnden kunna förbättra villkoren för konsten och konstnärerna är rimliga ersättningsnivåer en av de viktigaste frågorna. Såväl för de enskilda
uppdragstagarna som för bilden av kulturnämnden som en ansvarsfull och professionell uppdragsgivare. Kulturnämndens nuvarande kommunbidrag medger dock
inte annat än marginella justeringar. För att höja måluppfyllelsen krävs ytterligare resurser.

Göteborgs museer och konsthall arbetar fram en gemensam modell för medverkandeersättningar under 2022.

Risken kvarstår 2022

Avstämningsdatum
2021-10-29

Slutdatum
2021-12-31

 Uppdrag enprocentregeln 

Kontrollmetod
Kontroll att plan tagits fram i syfte att dels
utarbeta förslag till reviderad
rutinbeskrivning i enlighet med Göteborgs
Stads riktlinjer för styrande dokument men
även förslag på hur uppföljningen av
enprocentregelns efterlevnad kan
säkerställas och förbättras

Rapportör (Riskhantering ISK)
Joakim Albrektson

Iakttagelser

Förvaltningen har inväntat kommunfullmäktiges behandling av ärendet rörande enprocentsregeln.

KF 2021-11-25 Beslut:

Kommunstyrelsen får i uppdrag att, tillsammans med kulturnämnden, trafiknämnden, lokalnämnden, fastighetsnämnden, idrotts- och föreningsnämnden, park- och
naturnämnden, Higab AB och Förvaltnings AB Framtiden, återkomma till kommunfullmäktige med förslag till styrande dokument för stadens konstnärliga
utsmyckning i samband med investeringar.

Bedömning (kontroll till förbättring)

Bedömningen är att både reviderad rutinbeskrivning och förslag på uppföljning av hur efterlevnad kan säkerställas och förbättras är avhängigt vilka styrande
dokument som kommer att tas fram. Ny bedömning behövs därefter.

Avstämningsdatum
2021-05-28,
2021-10-29

Slutdatum
2021-12-31
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Kontrollaktiviteter (InternKontrollaktiviteter (Intern
kontrollplan)kontrollplan)

Kommentar Avstämnings-
och slutdatum

 Kontroll av att delegationsordningen
efterlevs 

Kontrollmetod
Stickprov tas på fakturor
Kontroll av:
Attestant har budgetansvar

Rapportör (Riskhantering ISK)
Agnetha Ljungqvist Qvart

Iakttagelser

Kontrollaktiviteter är genomförda enligt plan genom stickprov av fakturor.

Kontrollen avser att utreda om beställare och attestant är behörig, om inköpet skett på ramavtal eller direktupphandling och om redovisningen är korrekt.

Avvikelser har funnits men har rapporterats direkt till berörd granskare och attestant.

Jämfört med föregående år har inköpen på ramavtal ökat med 6%.

Bedömning (kontroll till förbättring)

Avdelningarna säkerställer att alla beställare är kvalificerade och har genomgått relevanta utbildningar för att säkerställa kunskap och hantering samt förbereder för
avdelningarnas organisering av arbetsuppgifter kopplat till inköp och upphandling. Tidplanen är senarelagd till sommaren 2022.

Förvaltningen har beslutat om handlingsplan för att öka kunskapen för granskare och attestanter där avdelningarna under hösten 2021 gör avdelningsplaner för att
under 2022 påbörja aktiviteter. Förutsättningsskapande arbete har påbörjats under 2021 på förvaltningsnivå gällande inköpsorganisation, roller och ansvar samt
arbetssätt och forum i förvaltningen.

Risken kvarstår 2022.

Avstämningsdatum
2021-05-28,
2021-10-28

Slutdatum
2021-12-31

 Kontroll av jävsituationer och
beloppsgränser 

Kontrollmetod
Stickprov på avtal
Kontroll av att rutiner efterlevs på
avdelningarna

Rapportör (Riskhantering ISK)
Agnetha Ljungqvist Qvart

Iakttagelser

Kontrollaktiviteter är genomförda enligt plan genom stickprov på diarieförda avtal.

Kontrollen har avsett att utreda förekomst av jäv och har utgått ifrån Göteborgs stads anvisning för bedömning av bisyssla och jäv. Ingen förekomst av jäv har
upptäckts. Kontrollen är till viss del ändamålsenlig även om det är möjligt att kringgå att upptäckas i kontrollen.

En intern utredning av en misstänkt jävsituation har omhändertagits genom att eliminera risken. Utredningen visar att ingen oegentlighet har skett.

Bedömning (kontroll till förbättring)

Ett ökat aktivt arbete kring jäv- och bisyssla på APT:er samt en ökad användning av självdeklaration kring jäv och bisyssla inför varje åtgärd där handläggning av
ärende kan påverkas. Även ökad kunskap hos granskare och attestant bedöms relevant.

Arbetet omhändertas fortsatt i förvaltningens handlingsplan för att öka kunskap hos attestanter och inköpare.

Avstämningsdatum
2021-05-28,
2021-11-28

Slutdatum
2021-12-31

sida 2 av 9 (2022-02-01)



Kontrollaktiviteter (InternKontrollaktiviteter (Intern
kontrollplan)kontrollplan)

Kommentar Avstämnings-
och slutdatum

 Kontroll av oegentligheter 

Kontrollmetod
Kontroll av inköp på inköpskort

Rapportör (Riskhantering ISK)
Agnetha Ljungqvist Qvart

Iakttagelser

Kontrollaktiviteter är genomförda enligt plan genom stickprov av fakturor.

Kontrollen har avsett att utreda vilken typ av inköp korten används till. Tillåtna köp på inköpskort i förvaltningen är akuta resor och annonser på sociala medier.

Vi har funnit att korten vid mer än hälften av tillfällena har använts till andra inköp än vad som är tillåtet enligt förvaltningens anvisningar och att den största andelen
avser inköp utanför ramavtal.

Bedömning (kontroll till förbättring)

Tätare kontroller, omedelbar återkoppling till ekonomichef och ansvarig chef för verksamheten och vid behov återkallande av inköpskort.

Ytterligare kunskap och översyn av inköpsorganisationen i verksamheten görs i samband med handlingsplan för att öka kunskap hos granskare och attestanter
gällande inköpsprocessen.

Frågan kommer fortsättningsvis att hanteras inom förvaltningens handlingsplan för att öka kunskap hos attestanter och inköpare. Bedömning får visa huruvida
inköpskorten skall finnas kvar eller minskas i antal för att säkerställa inköp på ramavtal. Även med fokus på att minska administrativt merjobb gällande stöttning i
redovisning och hantering samt utförda kontroller inom både ekonomiavdelningen och ekonomifunktioner lokalt.

Avstämningsdatum
2021-05-26,
2021-10-26

Slutdatum
2021-12-31

 Kontroll av att regler för representation
är enligt nämndens anvisning 

Kontrollmetod
Stickprov på inköp på inköpskort
Kontroll av underlag, syfte, beloppsgränser
samt attest enligt delegationsordning

Rapportör (Riskhantering ISK)
Agnetha Ljungqvist Qvart

Iakttagelser

Kontrollaktiviteter är genomförda enligt plan genom stickprov av fakturor.

Kontrollen har avsett att utreda om underlag, syfte och beloppsgränser stämmer överens med Göteborgs stads riktlinjer för representation och inköpskort, samt att
attest skett enligt delegationsordningen. 

Avvikelser har förekommit och har då rapporterats till berörd granskare och attestant som en kunskapshöjande åtgärd.

Analysen visar på en minskning av användandet av inköpskorten med 18% jämfört med samma period förra året gällande representation. En anledning kan vara
pandemins effekter.

Bedömning (kontroll till förbättring

Flertalet granskare är sällananvändare. I arbetet med att ta fram en handlingsplan för att öka kunskapen för beställare och granskare kommer en förutsättning vara
att se över vilka som skall vara beställare/granskare och därmed går relevanta utbildningar för att vara behörig. Interna utbildningar kommer också att genomföras
och anvisningar och stödjande dokument ses över och göras lättillgängliga.

Risken kommer fortsatt att omhändertas inom arbetet med förvaltningens handlingsplan för att öka kunskap för granskare och attestanter.

Avstämningsdatum
2021-05-26,
2021-10-26

Slutdatum
2021-12-31

 Tillsättning av alla chefsroller och
stödfunktioner i ny
förvaltningsorganisation 

Kontrollmetod
Nya samarbeten och arbetssätt i den nya
förvaltningen har implementerats
Planerade roller och funktioner är tillsatta

Rapportör (Riskhantering ISK)
Tatjana Marin Kartal

Iakttagelser

Kontrollaktiviteter är genomförda enligt plan. 

Samtliga chefstjänster i förvaltningens nya organisation är tillsatta, enligt plan. Introduktion av nya chefer har genomförts. Stödfunktioner nödvändiga utifrån
förvaltningens utökade uppdrag tillsätts successivt i mån om budgetförutsättningar. 

Nya vakanser på chefsnivå uppstår i slutet på året, i samband med ny organisatorisk förändring - övergång av Stora teatern till ny huvudman. Rekryteringsprocesser
för ersättningsrekryteringar är i gång. 

Bedömning (kontroll till förbättring)

Dubbla chefsuppdrag i avvaktan på chefsrekryteringar är inte en bra lösning ur arbetsmiljöperspektiv vaken för chefer och medarbetare. Andra typer av lösningar bör
tillämpas vid chefsvakanser. Chefrörligheten pågår löpande också på grund av naturliga avgångar och inte enbart som resultat av organisationsförändringar.
Bedömningen är att chefsrörligheten kommer alltid att finnas och risk för vakanser eller tillfälliga lösningar  för chefsuppdragen finns kvar. 

Avstämningsdatum
2021-05-28,
2021-10-29

Slutdatum
2021-12-31
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Kontrollaktiviteter (InternKontrollaktiviteter (Intern
kontrollplan)kontrollplan)

Kommentar Avstämnings-
och slutdatum

 Uppföljning av plan för
implementering av miljöledningssystem 

Kontrollmetod
Om arbetet med att ta fram en plan för
arbetet har startat

Rapportör (Riskhantering ISK)
Agnetha Ljungqvist Qvart

Iakttagelser

En tillfällig lösning finns på plats i början av 2022 för att omhänderta uppdraget med implementering av ett miljöledningssystem. Ett stort arbete med att kartlägga
kemikalier i verksamheterna med stöd av externa konsulter har startat.

 

Det bedöms lämpligt att miljöorganisationen utformas och beskrivs i två faser: organisationen för projektupptakt/uppbyggnad och organisationen för den långsiktiga
driften, dvs. när systemet är infört och ska förvaltas.

Frånvaron av en befintlig och dedikerad miljöorganisationsstruktur betyder att ett rimligt snabbt införande av ett miljöledningssystem i det korta perspektivet kommer
att kräva ett helt annat arbetssätt än den långsiktiga driften.

Införandet innebär en intensiv uppbyggnadsfas med konsultstöd i struktureringen av arbetet, i viss datafångst och andra centrala moment, samt med en
inlärningprocess rörande rutiner, planering och kompetens. Kommunikation är ett centralt moment.

att 2021-2022 (första halvåret) är en uppbyggnadsfas, i vilket förvaltningen tar fram grundläggande systemdokumentation och genomför
kemikalieinventering , identifierar betydande miljöaspekter samt formulerar miljömål.

Uppbyggnadsarbetet stöds av miljökonsulter, som arbetar under ledning av kulturförvaltningens personal.
Formerna för implementering av miljöledningssystemet är en central kommunikationsuppgift.

Bedömning (kontroll till förbättring)

En hållbar organisering av frågan behövs för det fortsatta arbetet för att lyckas med att implementera ett miljöledningssystem i förvaltningen.

Fr.o.m. andra halvåret 2022 och in i 2023 övergår miljöledningssystemet alltmer i en driftsfas. Miljömålen ska brytas ned i aktiviteter och indikatorer, och lokala rutiner
för uppföljning och förbättringsåtgärder ska tas fram.

APT och arbetsmiljöarbete får ett tydligare fokus på miljöfrågor, inte minst vad gäller inköp och handhavande av kemiska produkter som används i verksamheten.

Det är ordinarie linjeorganisation som kommer att ansvara för driften av miljöledningssystemet och till sin hjälp har man en miljöstrateg och ca 12-15 miljöombud
som ska utses inom olika delar av verksamheten.

Slutdatum
2021-12-31

 Kontroll av att nämnden fullföljer
revisionens rekommendationer 

Kontrollmetod
Kontrollera att workshop genomförts samt
att utbildning skett enligt plan gällande
personsäkerhet.
Enligt Stadsrevisionen rekommendationer
erhåller nämnden en årlig rapportering av
säkerhetsnivån i enlighet med Göteborgs
Stads säkerhetspolicy.

Rapportör (Riskhantering ISK)
Tatjana Marin Kartal, Agnetha Ljungqvist
Qvart

Iakttagelser

En workshop i grundläggande personsäkerhet har genomförts digitalt, där chefer, skyddsombud och HR avdelningen har deltagit. Syftet var bl a att komma fram till en
relevant målsättning för arbetet under innevarande år som skall ligga till grund för en utbildningsplan i förvaltningen. En nulägesanalys har genomförts inom
avdelningen bibliotek och kulturhus, med fokus på lokalernas utformning, tillgänglighet och verksamhetens sammanhang i omgivningen samt utifrån kompetens och
beredskap att möta obehagliga och hotfulla situationer. Nulägesanalysen kommer att ligga till grund förbättringsåtgärder under 2022, då också stadens policy och
rutin för personsäkerhet kommer att implementeras i förvaltningen. 

Nämnden kommer att erhålla en årlig rapportering av säkerhetsnivån i enlighet med Göteborgs Stads säkerhetspolicy enligt beslutad tidplan.

Bedömning (kontroll till förbättring)

Hur förvaltningen skall rusta för en större organisation i säkerhetsfrågor utreds under hösten 2021. Behovet har lyfts i verksamhetsnomineringarna för budget 2022.

 

Avstämningsdatum
2021-05-28

Slutdatum
2021-12-31

sida 4 av 9 (2022-02-01)



Kontrollaktiviteter (InternKontrollaktiviteter (Intern
kontrollplan)kontrollplan)

Kommentar Avstämnings-
och slutdatum

 Kontroll av SAM och hot och våld 

Kontrollmetod
Att SAM bedrivs systematiskt 
Plan finns för hot och våld på enhetsnivå

Rapportör (Riskhantering ISK)
Tatjana Marin Kartal

Iakttagelser

Kontrollaktiviteter är genomförda enligt plan och visar att SAM bedrivs systematiskt, utifrån förvaltningens uppföljning, samt stadsrevisionens granskning av
förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbetet.

Plan för hantering av hot och våld finns på enhetsnivå och i vissa fall t o m på hus/lokalnivå (ex en enhet inom avdelningen bibliotek och kulturhus kan bestå av flera
bibliotek som är lokaliserade på olika adresser och hus. I de fallen har varje bibliotek/lokal plan för hantering av hot och våld).

Bedömning (kontroll till förbättring)

Förvaltningens SAM kommer att utvecklas så att den obligatoriskt omfattar digital arbetsmiljö också.

Planer för hantering av situationer av hot och våld ska utvecklas så att de omfattar personsäkerhet inkl. otillåten påverkan. Publika verksamhetsdelar inom BoK
kommer att prioriteras i detta arbete. En nulägesanalys har genomförts inom avdelningen bibliotek och kulturhus, med fokus på lokalernas utformning, tillgänglighet
och verksamhetens sammanhang i omgivningen samt utifrån kompetens och beredskap att möta obehagliga och hotfulla situationer. Nulägesanalysen kommer att
ligga till grund förbättringsåtgärder under 2022, då också stadens policy och rutin för personsäkerhet kommer att implementeras i förvaltningen.

Avstämningsdatum
2021-10-29

Slutdatum
2021-12-31

 Kontroll att plan för åtgärder tagits
fram 

Kontrollmetod
Kontrollera att arbetet startat med att ta
fram en plan för förbättringsåtgärder

Rapportör (Riskhantering ISK)
Tatjana Marin Kartal, Britta Söderqvist

Iakttagelser

Förvaltningen har en prioriteringsplan för förbättringsåtgärder gällande lokaler. Förbättringsåtgärderna vidtas löpande och sker på både kort och lång sikt. Om och
tillbyggnad av Sjöfartsmuseet och akvariet pågår; nödvändiga politiska beslut är fattade förberedelser för om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseet är i gång;
förberedande fas för omlokalisering av magasinet för museisamlingar pågår; ersättningslokaler letas för verksamheter som är lokaliserade på Norra Hamngatan 8;
nya lokallösningar och anpassningsåtgärder vidtas löpande inom biblioteksverksamheterna, exempelvis ersättningslokaler för 300m2, samt Älvstrandens bibliotek
mm. 

Bedömning (kontroll till förbättring)

Förbättringsarbete gällande lokaler och arbetsmiljön kopplat till lokalerna är kostsamma och många gånger överstiger förvaltningens möjligheter till investering.
Åtgärderna är också tidskrävande och förbättringar sker inte i något snabbt tempo. Förvaltningen har haft en bristfällig organisation av fastighetsfrågor och har
fortfarande inte tillsatt alla nödvändiga kompetenser för att arbetet framåt skulle kunna drivas på bättre sätt. Bristande organisation av fastighetsfrågor är en direkt
effekt av bristande resurser för stödfunktioner inom fastighet/säkerhet/miljö mm. 

Möjlig förbättring kan uppnås om prioritering av resurser sker bla utifrån fastighetsfrågor och behoven i förvaltningen. 

Avstämningsdatum
2021-10-29

Slutdatum
2021-12-31

sida 5 av 9 (2022-02-01)



Kontrollaktiviteter (InternKontrollaktiviteter (Intern
kontrollplan)kontrollplan)

Kommentar Avstämnings-
och slutdatum

 Arbetsmiljöronder 

Kontrollmetod
Kontroll av att arbetsmiljöronder sker
systematiskt och att plan för åtgärder tas
fram och implementeras

Rapportör (Riskhantering ISK)
Tatjana Marin Kartal

Iakttagelser

Arbetsmiljöronder för medarbetare har genomförts enligt plan. 

Arbetsmiljörond för chefer på förvaltningsnivå är försenad.

Organisatoriska och sociala arbetsmiljöronder har genomförts under våren, lägst på enhetsnivå. Resultat av medarbetarenkäten och övrig personalrelaterad statistik
har legat till grund för ronderna som har pågått i respektive APT. Ronderna har resulterat i handlingsplaner för förbättringsåtgärder som fastställs i
samverkansgrupperna/skyddskommittéerna innan sommaren. 

Chefernas arbetsmiljöronder pågår i två spår - inom respektive avdelning  och förvaltningsövergripande. Handlingsplanen från förvaltningsövergripande rond för
chefer fastställs i FSG i september. 

Flertalet handlingsplaner behandlar frågor om anpassning av arbetet pga Covid-19, inflytande (arbetsbelastning), kommunikation samt personsäkerhet. Jämte
ordinarie handlingsplaner efter arbetsmiljöronder har extra riskbedömningar och handlingsplaner gjort med fokus på Covid-19 och anpassning av verksamheterna till
rådande rekommendationer för att minimera smittspridningen och öka smittskyddet för medarbetare och besökare.

Bedömning (kontroll till förbättring)

Chefernas arbetsmiljörond har inte matchat tidsplan för genomförande av ronder. Detta kan förbättras framåt. Dock har chefernas arbetsmiljö varit i fokus för
förbättringsåtgärder bla i samband med implementering av förvaltningens nya organisation, tillsättning av vakanta chefstjänster och rekrytering av stödfunktioner. 

Avstämningsdatum
2021-05-28

Slutdatum
2021-12-31

 Hållbar förvaltning 

Kontrollmetod
Implementera nya arbetssätt och processer
Tillsätta roller och funktioner
Chefsenkät och medarbetarenkät
genomförs
Utvärdering av ny förvaltningsorganisation
genomförs 2022

Rapportör (Riskhantering ISK)
Tatjana Marin Kartal

Iakttagelser

Samtliga kontrollaktiviteter (förutom utvärdering av ny organisation som ligger planerad till 2022) är genomförda.

I samband med ny organisation som är i gång sedan 2021 01 01, har en del förändringsprocesser skett och implementering av nya arbetssätt och processer, särskilt
inom avdelningen bibliotek och kulturhus. Exempelvis har en gemensam inköpsorganisation inom biblioteken förberetts, ny logistiksystem har införts, nya bibliotek är
öppnade (popp upp) eller förbereds för öppning mm. 

Bedömning (kontroll till förbättring)

Nya arbetssätt och förändringsprocesser kommer på sikt att bidra till en mer effektiv, sammanhållen och professionell organisation. Samordnings- och
effektiviseringsvinster kan på sikt bidra till en bättre arbetsmiljöförutsättningar och bättre brukarnöjdhet. Dock är det svårt att i en övergångsperiod märka effekter av
ny organisation, då förändringsprocesser kräver tid, engagemang och delaktighet. Detta jämte komplicerade samverkansprocesser med fackliga organisationer, bidrar
till att chefernas arbetsmiljöförutsättningar inte har förbättrats väsentligt. Nödvändiga stödfunktioner är inte tillsatta p g a bristande resurser. För att en ytterligare
förbättring  och verksamhetsutveckling ska kunna nås mot målet "hållbar förvaltning" behöver förvaltningen fortsätta med nödvändiga förändrings- och
anpassningsprocesser. Stödfunktioner som avlastar chefer behöver tillsättas, för att cheferna ska möjliggöras bättre förutsättningar att vara ledare och stöd för sina
medarbetare. 

 

Slutdatum
2021-12-31
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Kontrollaktiviteter (InternKontrollaktiviteter (Intern
kontrollplan)kontrollplan)

Kommentar Avstämnings-
och slutdatum

 Konkurrenskraftiga löner 

Kontrollmetod
Löneanalys

Rapportör (Riskhantering ISK)
Tatjana Marin Kartal

Iakttagelser

Kontrollaktivitet, löneanalys är genomförd, efter lönerevision 2021. Löneanalysen visar på resultat av förvaltningens jämställdhetsarbete gällande lön, förekomst av
ev. osakliga löneskillnader, samt ger förvaltningen ett underlag för planering av nödvändiga lönesatsningar för olika arbetsgrupper, yrkesgrupper och individer. De
satsningar och lönesättning som har genomförts inom ramen för lönerevision 2021 har säkerställt att förvaltningens lönebild till viss del är konkurrenskraftig och att
osakliga löneskillnader på grund av kön, inte finns inom förvaltningen. 

Bedömning (kontroll till förbättring)

Förvaltningens lönebild behöver fortsätta utvecklas för att den ska blir mer konkurrenskraftig för berörda yrkesgrupper. Resurser saknas för att uppnå en mer
konkurrenskraftig lönebild. Hittills genomförda prioriteringar för vissa grupp per har skett inom ramen för befintlig personalbudget, som bidrar till att förbättring för
vissa grupper innebär sämre möjligheter för att upprätthålla stabil lönebild för andra grupper. För att en långsiktig förbättring av lönebilden ska kunna ske, krävs ett
resurstillskott till personalbudgeten. 

Slutdatum
2021-12-31

 Kassaprocessen efterlevs 

Kontrollmetod
Kontroll av att rutiner följs

Rapportör (Riskhantering ISK)
Agnetha Ljungqvist Qvart

Iakttagelser

Kassaprocessen efterlevs i förvaltningen. Det som kvarstår att förbättra är gränssnitt i processen samt att utreda vidare är integreringen och utförandet av digitala
attester, för en ökad digitalisering av processen. Detta är planerat att genomföras under hösten 2021.

Bedömning (kontroll till förbättring)

Utredning har skett gällande digitala attester tillsammans med IT-leverantör och planerades till hösten 2021 men är försenat in i 2022. Även integrering till systemet
agresso planeras för fler enheter för att öka digitaliseringen i arbetet.

Risken omhändertas inom förvaltningens utvecklingsarbete 2022.

Avstämningsdatum
2021-05-28,
2021-10-29

Slutdatum
2021-12-31

 Kontroll av att försystem är integrerade
i redovisningen 

Kontrollmetod
Kontroll av att utredning och plan finns för
att integrera försystem till agresso där det
bedöms relevant

Rapportör (Riskhantering ISK)
Agnetha Ljungqvist Qvart

Iakttagelser

Utredning pågår fortfarande då ett större manuellt arbete har behövts göras i förberedande syfte.

Bedömning (kontroll till förbättring)

Intäktsredovisning sker enligt gällande lagstiftning och manuella kontroller och ombokningar görs i väntan på eventuell integrering till ekonomisystemet agresso.

Processkartläggning kvarstår, likaså ansvarsfördelning utifrån vad utredningen visar på nödvändiga åtgärder.

Risken omhändertas inom ramen för förvaltningens utvecklingsarbete 2022.

Avstämningsdatum
2021-05-28,
2021-10-29

Slutdatum
2021-12-31
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Kontrollaktiviteter (InternKontrollaktiviteter (Intern
kontrollplan)kontrollplan)

Kommentar Avstämnings-
och slutdatum

 Kontroll av att inköpsprocessen följs 

Kontrollmetod
Stickprov 
kontroll av ramavtal, dokumentation och
delegation

Rapportör (Riskhantering ISK)
Agnetha Ljungqvist Qvart

Iakttagelser

I de stickprov som gjorts för andra kontroller (redovisas under respektive punkt) visar analysen att hantering och kunskap fortsatt saknas inom vissa delar av
organisationen.

Följsamheten mot LOU kan förbättras samt att risk för oegentlighet finns.

Inköpskorten möjliggör en felaktig hantering om kunskapen inte finns men skapar även ett administrativt merjobb i form av stöttning, rättning och kontroller som
leder till att processen ej är effektiv.

Kunskap om delegationsordningen behöver fortsatt stärkas inom vissa områden av organisationen.

Bedömning (kontroll till förbättring)

I handlingsplanen för att öka kunskapen hos beställare och granskare föreslås att se över vilka som skall vara beställare för vilka tjänster så att sällananvändning
minskar, att utbildningar blir obligatoriska för att få behörighet, att fortsätta med interna utbildningar och workshops, tillgängliggöra stöd och styrdokument samt inte
minst förtydliga roller och ansvar i inköpsprocessen.

Delegationsordningen omarbetas i syfte att förtydligas och förenklas så att det skall vara lättare att kunna följa och förstå. En handlingsplan tas fram för att öka
kunskapen inom området inköp som beskriver aktiviteter på kort och lång sikt. På längre sikt kommer ett arbete att göras för att implementera stadens gemensamma
inköpsprocess (GIP) där planen kommer att beskriva de kritiska framgångsfaktorerna, roller och ansvar i processen och styrmodell.

Risken kvarstår 2022.

Avstämningsdatum
2021-05-26,
2021-10-28

Slutdatum
2021-12-31

 Kontroll av om data ändrats i
kunddatan i agresso 

Kontrollmetod
Kontroll genom att ta ut logglistor på
ändringar som gjorts i systemet
Görs månadsvist

Rapportör (Riskhantering ISK)
Agnetha Ljungqvist Qvart

Iakttagelser

Kontroll görs genom att månadsvist ta ut logglistor som visar om kunddata har ändrats och av vem.

Bedömning (kontroll till förbättring)

Då systemet har en denna brist görs kontroller genom att ta ut logglistor på förändringar i kunddatan.

Risken har lyfts revisionens löpande granskning för intäktsprocessen. Risken omhändertas fortsatt genom interna rutinkontroller löpande månadsvist. 

Avstämningsdatum
2021-05-26,
2021-10-26

Slutdatum
2021-12-31

 Kontroll av utbetalningar från
personec 

Kontrollmetod
Ändringar i att grundlönedata i personec
kontrolleras när staden kan bistå med
logglistor
Attestlistor inför lönekörning
Att underlag för reseräkningar finns som
bokföringsunderlag

Rapportör (Riskhantering ISK)
Tatjana Marin Kartal

Iakttagelser

Ett stickprov i den löpande granskningen av löneprocessen visade att underlag (originalkvittot) saknades i en reseräkningsredovisning.

Rutinen behöver förtydligas och informeras om till berörda chefer och medarbetare i förvaltningen.

Bedömning (kontroll till förbättring)

Ett förtydligande i förvaltningens anvisning för "kulturförvaltningens anvisningar för resor i tjänsten" har gjorts och informationen av ny version har gjorts i det
månatliga chefsbrevet som HR ansvarar för. 

Fortsatt kontroll bedöms nödvändig för att kunna värdera omfattning och risk.

Ett förbättringsarbete har planerats och ny implementering har genomförts under hösten 2021. Ytterligare stöd till implementering av rutinen för resor ska
genomföras under våren 2022, som punktinsats i de verksamhetsdelarna där resor förekommer mer frekvent. 

Slutdatum
2021-12-31
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Kontrollaktiviteter (InternKontrollaktiviteter (Intern
kontrollplan)kontrollplan)

Kommentar Avstämnings-
och slutdatum

 Kontroll av att kulturnämnden
omhändertagit revisionens
rekommendationer 

Kontrollmetod
Kontroll av att 
årlig rapportering sker enligt plan

Rapportör (Riskhantering ISK)
Agnetha Ljungqvist Qvart

Iakttagelser

Årlig rapportering till nämnden sker enligt beslutad tidplan för 2021.

Bedömning (kontroll till förbättring)

Planen och åtgärderna anpassas efter innevarande års organisering, resurser och kunskaper där förvaltningens behov lyfts i nämndens verksamhetsnomineringar för
budget 2022.

Avstämningsdatum
2021-05-26,
2021-10-26

Slutdatum
2021-12-31

 Kontroll av att nämnden
omhändertagit revisionens
rekommendationer 

Kontrollmetod
Kontroll av att krisledning, systematiskt
brandskyddsarbete (SBA) och
personsäkerhet sker enligt revisionens
rekommendationer

Rapportör (Riskhantering ISK)
Agnetha Ljungqvist Qvart

Iakttagelser

Risk- och sårbarhetsanalysen visar på behov av förbättringar inom bland annat krisledning, systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och personsäkerhet.

Förvaltningen planerar därför för ett systematiskt förvaltningsgemensamt arbete för att stärka säkerhetsarbetet inom krisledning, systematiskt brandskyddsarbete
(SBA) och personsäkerhet. Ersättningsrekrytering av fastighets- och säkerhetsstrateg har gjorts med tillträde 1 oktober 2021. 

En workshop i personsäkerhet har genomförts digitalt under våren för att enas om ett tillräckligt mål för 2021. 

Förvaltningen arbetar fram en plan under hösten för hur ansvarsfördelning och organisering skall se ut framåt i dessa frågor.

Risk- och sårbarhetsanalysen visar på behov av förbättringar inom bland annat krisledning, systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och personsäkerhet.

Bedömning (kontroll till förbättring)

Behov av förstärkning inom området för fastighet, säkerhet och miljö har lyfts i kulturnämndens verksamhetsnomineringar till budget 2022

Avstämningsdatum
2021-05-26,
2021-10-29

Slutdatum
2021-12-31

 Kunskap hos chefer och medarbetare
om DSF 

Kontrollmetod
Undersöka om medarbetare och chefer vet
vad dataskyddsförordningen innebär i
deras arbete. Kontrollen genomförs via en
enkät till medarbetare inom HR-
avdelningen, ekonomiavdelning, IT-enhet
och samtliga chefer inom förvaltningen.

Rapportör (Riskhantering ISK)
Christian Steingrüber

Iakttagelser

Dataskyddsenheten, på intraservice, gjorde hösten 2020 en granskning av kulturförvaltningens kunskaps/utbildningsnivån gällande dataskyddsfrågor genom enkäter
som skickades ut.

Dataskyddsenheten anger rapporten att förvaltningen har en god grund att bygga vidare på vad gäller kompetensutveckling men att det är viktigt att hålla personalen
”alerta och intresserade” av dataskyddsfrågor och att ”kompetens inom detta område är en färskvara som måste underhållas”, varför man rekommenderar fortsatt
utbildning.

Bedömning (kontroll till förbättring)

Förvaltningen bedömer, efter dialog med dataskyddsenheten, att det finns ett behov av att öka kunskapen och då specifikt gällande personuppgiftsincidenter.
Utbildningar har genomförts under hösten 2021 med stöd av dataskyddsenheten.

Avstämningsdatum
2020-10-30

Slutdatum
2021-11-30
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Avdelning Bibliotek och kulturhus – Sammanställning av volym- 
och nyckeltal december 2021 

 

VOLYM- OCH NYCKELTALSREDOVISNING  
Utfall 
period 
2021 

Utfall 
period 
2020 

Utfall 
period 
2019 

Utfall 
period 
2018 

GRUNDUPPDRAG          

Avdelning Bibliotek och kulturhus    Stads-
biblioteket 

Stads- 
biblioteket 

Antal besök bibliotek  2 257 050 2 863 089 1 501 377 1 561 939 

Antal medieutlån  
 3 581 992 3 757 339 991 565 1 014 489 

Antal verksamhetsbesök kulturhus och övrig 
arrangerande verksamhet  173 880* 261 817 147 857** 152 528** 

varav barn och unga 14 112*** 18 159 8 993 7 552 

  
*Avser Frölunda Kulturhus, Blå Stället, Stora teatern, Frilagret, Kultursommarjobb, Speldags och Skolbio 
** Avser Stora teatern, Frilagret, Kultursommarjobb, Speldags, Sommarunderhållningen och Skolbio 
***Blå Stället har ej redovisat varav barn och unga 
 

Analys och kommentar till volym- och nyckeltal  

Biblioteken  

Verksamheterna har under hela 2021 varit starkt påverkade av den pågående pandemin. 
Biblioteksservicen var under första halvåret 2021 till största del inriktad på mer självservice, 
utökad uppsökande service samt fokus på de digitala bibliotekstjänsterna. Under andra 
halvåret kunde biblioteken återgå mot mer ordinarie arbetssätt då det lättades på många 
Covidrestriktioner i samhället.  
 
Samtliga bibliotek har hållit öppet under hela året men uppmanat till korta besök för att 
minska smittspridningen. Stadsbiblioteket öppnade i januari upp en begränsad yta i entrén för 
att besökare ska kunna hämta reservationer och lämna tillbaka lån. Under våren kunde 
stadsbiblioteket öppnas upp igen för besökare, dock uppmanades dessa till korta besök. 
Biblioteken har tillhandahållit ett fåtal datorer med drop-in-självservice.  
 
Biblioteken ser en fortsatt nedgång av både besök och utlån på biblioteken i staden. Besöken 
har minskat med cirka 20 procent på helåret jämfört med 2020. Vid 
verksamhetsuppföljningen i augusti 2021 såg vi att minskningen för perioden januari – 
augusti motsvarade en minskning på 40 procent jämfört med motsvarande period år 2020. 
Tack vore lättade restriktioner under andra halvåret innebar en återhämtning av besöksantal 
dock har fortsatt många av tidigare besökare inte hittat tillbaka till biblioteken. 
Stadsbiblioteket är det bibliotek som tappat flest besökare och har en minskning med 40 
procent. En viss återhämtning jämfört med första halvåret har skett men om jämförelsen görs 
med 2019, före pandemin så har besöken minskat med 65 procent. 
 



Medieutlån har under året minskat med knappt 5 procent. Även här är det Stadsbiblioteket 
som har minskat mest av alla bibliotek. Utlånen var på Stadsbiblioteket minskade med cirka 
30 procent och 300 m2 minskade med cirka 20 procent medan bokbussarna ökat med över 50 
procent. Den ökningen beror framför allt på att de två nya bokbussarna trafikerat stadens 
hållplatser hela året vilket de inte gjorde under 2020. 
 
Den främsta anledningen till minskningen på Stadsbiblioteket är att besökarna under perioden 
januari-maj inte har kunnat röra sig fritt i biblioteksrummet utan endast hämta beställd media 
eller låna media med hjälp av bibliotekspersonalen. En aspekt att beakta är att 
undersökningen av bibliotek i pandemitider (Splitvision 2020) visar att människor under 
pandemin tenderar att använda sitt närbibliotek. Utlånen på övriga bibliotek är väldigt 
varierande, vissa bibliotek visar på en kraftig ökning vilket beror på att flera av de biblioteken 
var stängda under ett antal månader i början av pandemin 2020 som en följd av hög 
sjukfrånvaro bland medarbetarna. 
 
E-bokslånen fortsätter även i år att öka, under 2021 ökade dem med 20 procent. Även utlånen 
av strömmande film har fortsatt att öka. Pandemin har säkerligen bidragit till e-mediernas 
ökning liksom att de förmedlas genom lättanvända, tillgängliga tjänster och håller hög 
kvalitet. Användningen av bibliotekets app och andra digitala tjänster har bidragit till 
utlånens volym. 
 
Under första kvartalet var samtliga programverksamheter på biblioteken digitala. Under 
våren och sommaren kunde programverksamheten flyttas utomhus tack vare lättade 
pandemirestriktioner. Verksamheterna genomförde bland annat workshops, uppsökande 
verksamhet med bokcyklar, författarbesök och teaterföreställningar. Under andra halvan av 
2021 kunde verksamheterna återigen genomföra programaktiviteter inomhus i lokalerna då 
smittspridningen minskat och restriktionerna lättat. Totalt genomfördes 2 248 
programaktiviteter arrangerade av biblioteken var av 555 program var digitala. 
 

Kulturhus och övrig arrangerande verksamhet 

Kulturhusen och de övriga arrangerande verksamheterna har precis som biblioteken tvingats 
ställa in, skjuta upp och omvandla sina program till digitala och streamade visningar. 
Kulturhuset Blå stället genomförde till exempel 101 program varav 76 var digitala.  

Från att under första halvåret fokuserat på digitala visningar på sina evenemang kunde 
Frilagret i september åter öppna upp för fysisk publik. Verksamheten och arrangörer ställde 
om från att i huvudsak ha haft digitala program under stängningen till att i huvudsak ha 
fysiska arrangemang och programmet blev snabbt fullbokat. Besökarantalet har successivt 
ökat under hösten. Antal visningar på de digitala sändningarna (räknat de två första veckorna 
per sändning av event) inom Frilagrets verksamhet är 51 679 stycken.  

Under 2021 genomfördes 1 259 föreställningar på 90 olika platser av kultursommarjobbarna. 
Men precis som under 2020 rör sig betydligt färre personer i det offentliga rummet. Att 
jämföra med motsvarande publik 2019 ses en dryg halvering av publikantalet. Totalt antal 
arbetstillfällen för unga uppgick till 316 jämfört 260 under 2020. Ökningen beror på det 
satsningen ”kulturhöstjobb” som genomförts tillsammans med nämnden för arbetsmarknad 
och vuxenutbildning. 



Då skolorna under stora delar av året inte kunde resa kollektivt erbjöd Skolbio under våren 
istället 45 filmer online. Under hösten har vi åter visat film på biograf. I början av hösten var 
besöksantalet lågt och verksamheten testade därför olika aktiviteter i samband med 
visningarna för att locka tillbaka publiken till biograflokalerna.  

Sommarunderhållningen ställdes in på grund av pandemin även under 2021 och medel 
omfördelades till det fria kulturlivet genom ett extra kulturstöd. 
 
Speldags genomförde inspelningar samt utomhusspelningar under våren och sommaren 2021 
Storan teaterns resurser i form av teknik och kommunikation har använts för att producera 
inspelningarna och färdigställande av filmerna. Filmerna har distribuerats genom Youtube-
länk exklusivt till Speldags spelställen samt till stadens särskilda boenden. Speldags har 
erhållit stadsbidrag för att motverka ensamhet bland äldre och öka kvaliteten inom 
demensvården, genom att lägga program för målgruppen. Under april till augusti har 
dessutom 325 utomhuskonserter utanför äldreboenden genomförts, i samarbete med 
Kultursommarjobbarna kunde ytterligare 65 konserter genomföras. Speldags återgick till 
ordinarie turnéverksamhet vecka 41 - 50 och träffar med kultursamordnare inom äldrevården 
(Voff -nätverket) har hållit var sjätte vecka under året. En kortare digital direktsänd 
inspirationsdag för kulturombud genomfördes under våren, samt en halvdag på Stora teatern 
under hösten. Även Stora teatern drabbades hårt av pandemin under 2021 på grund av de 
restriktioner som drabbade landets alla scenkonstinstitutioner.  

Den publika verksamheten har endast kunnat genomföras till en viss del vilket, precis som 
förra året, avspeglas i nyckeltalen. Inom Cirkusskolan kunde höstens verksamhet bedrivas 
regelbundet och flera gästspel genomfördes om än med restriktioner under hela hösten, 
medan vårens verksamheter i stort sett fick ställas in helt och hållet. 

Gästspelet av Helsingborgs Stadsteater med musikalen Bob Hund var en av årets 
höjdpunkter, både konstnärligt och publikt. Under hela pandemin har det ställts stora krav på 
medarbetare och chefer att arbeta med ovissa scenarier och nya prognoser snarare än att 
genomföra en vanligtvis välplanerad verksamhet. Bakgrunden till detta är att verksamheten 
med kort varsel ska kunna öppna för verksamhet igen så snart pandemin och restriktioner 
tillåter. Det VGR-finansierade projektet Cirkus i Väst syftar till att stärka nycirkusen 
konstnärligt, publikt, pedagogiskt och kompetensmässigt. Under 2021 genomfördes en 
mindre turnéproduktion The Rad Pants Show med hela 23 föreställningar på 16 spelplatser i 
Västra Götaland.   



Sammanställning av volym- och nyckeltal dec 2021 – Avdelning 
Göteborgs Museer och konsthall 

VOLYM- OCH NYCKELTALSREDOVISNING Utfall år 
2021* 

Utfall år 
2020** 

Utfall år 
2019*** 

Utfall år 
2018**** 

GRUNDUPPDRAG     

Avdelning Göteborgs museer och konsthall     

Antal anläggningsbesök 279 886 256 397 537 130 531 017 
varav verksamhetsbesök 203 091 185 046 436 935 445 353 

varav verksamhetsbesök, barn och unga 44 638 52 526 110 631 145 842 

Antal deltagare i pedagogiska aktiviteter för barn 
och unga 15 380 9 962 33 643 60 009 

Antal pedagogiska aktiviteter 1 189 1 159 3 290 2 991 

-varav barn och unga 548 448 1 663 1 854 
*2021 Göteborgs muser och konsthall ingår i redovisningen. Tidigare år redovisar enbart museernas siffror. 
**2020 var museerna öppna fram till 14 november men stängde sedan med anledning av Covid 19. 
***2019 var Sjöfartsmuseet Akvariet stängt hela året och Röhsska museet öppnade 23 februari  
**** 2018 var Röhsska museet stängt hela året och Sjöfartsmuseet Akvariet stängde i mitten av september  

Analys och kommentar till volym- och nyckeltal 

Redovisade utfall i tabellen för åren 2018–2020 gäller enbart Göteborgs museer. Från 2021 
ingår även Göteborgs Konsthalls statisk.  Under 2020 var institutionerna öppna dryga 10 
månader. Under år 2021 har museer och konsthall endast varit öppna lite mer än 8 månader på 
grund ut av restriktioner som lagts till följd av Covid-19. Total andel besökare ska läsas som 
en positiv utveckling utifrån de utmanade förutsättningar som restriktioner i samhället ger 
verksamheterna. Det är märkbart att museer och konsthall påverkas snabbt av smittläget. 
Trenden från majmånad när institutionerna öppnade var uppåtgående hela året fram till 
december då nya restriktioner infördes utifrån ett försämrat smittläge. Museer och konsthall 
har haft ett starkt utbud, som också omskrivits medialt som trots svår tid har genererat bra 
med besök. Museer och konsthall har under åren med pandemin ändå utvecklat sitt utbud för 
barn och unga och som genomförs så väl fysiskt som digitalt. Antalet pedagogiska aktiviteter 
och antalet barn och unga som deltar visar trots allt på hög grad av tillgänglighet.  



Avdelning Kultur- och samhällsutveckling – Sammanställning av 
volym- och nyckeltal december 2021 

VOLYM- OCH NYCKELTALSREDOVISNING,  
Utbetalt i TKR för perioden  

Utfall år 
2021 

Utfall år 
2020 

Utfall 
år 2019 

Utfall år 
2018 

Utfall år 
2017 

GRUNDUPPDRAG      

Avdelning Kultur och Samhällsutveckling      

Transfereringar (tkr) 98 997 101 939 82 033 77 407 79 573 

Analys och kommentar till volym- och nyckeltal  

Den sammanlagda volymen i tkr som har betalats ut under det andra pandemiåret uppgår till 
98 997 tusenkronor vilket är 2 942 tusenkronor lägre än föregående år. Inför budget 2021 
förstärktes det fria kulturlivet med 10 miljoner kronor som fördelades ut på olika stödformer 
att hanteras under året i de ordinarie sökomgångarna.  
 
Under vårterminen förstärkte förvaltningen ytterligare med 600 tusenkronor genom 
omfördelning av definierade överskott under det första halvåret. Slutligen vid årets slut 
inrättades dessutom ett särskilt så kallade återstartsstipendium och 7 miljoner kronor extra 
beslutades utgå i detta tillfälliga stöd vilket verkställdes. Skillnaden mellan föregående år är 
2,9 procent lägre då staden tillförde 25 miljoner kronor extra i kommunbidrag inför hantering 
vid årets slut i form av ett så kallat Krispaket.  
 
Inom årets volym har 1,4 procent (1 425 tusenkronor) delfinansierats av 
Grundskoleförvaltningen och Förskolförvaltningen inom Kulturbokning (KuBo) som 
startades upp inför årets hösttermin och samverkar och tangerar utjämningsbidragets upplägg 
i form av inköp av program från det fria kulturlivet.  



Kulturnämndens uppdrag 
9  24  0  21  0  av 54 Uppdrag 

 

 Status Uppdrag Kommentar (enhet) Ansvarig 

GRUNDUPPDRAG     

Huvudprocess -
 stödja och främja 
konst, kulturella 
verksamheter och 
stadens fria 
kulturaktörer 

Avslutad 
 Kulturnämnden bjuder 

in två representanter från 
var och en av 
centrumbildningarna till 
dialog i samband med en 
av mandatperiodens 
fördjupningsdagar. 

Ett möte mellan kulturnämnden och centrumbildningarna ägde rum vid 
nämndens fördjupningsdag 1 mars 2021. 
Uppdraget förklaras fullgjort i samband med delårsrapport augusti 2021. KN 
2021-09-20 § 200. 
 
 
 

Joakim Albrektson 

Pågående 
 Att återkomma med 

förslag till hantering av 
hyran för Remfabriken 
efter att Higabs 
hyressättningsmodell 
beslutats i 
kommunfullmäktige. 
 

Uppdraget är vilande. Beslut i kommunfullmäktige angående stadens 
hyressättningsmodell omfattade inte Remfabriken. Dialog har förts med Higab. 
 
 
 
 

Britta Söderqvist 

Avslutad 
 Att utarbeta en ny 

handlingsplan för film i 
enlighet med ny inriktning 
för strategier, arbetssätt 
och ekonomisk fördelning. 

KN 2021-05-24, § 123 
Kulturnämnden förklarar uppdraget att utarbeta en ny handlingsplan för film i 
enlighet med ny inriktning för strategier, arbetssätt och ekonomisk fördelning 
som fullgjort. 
 
 
 

Joakim Albrektson 

Avslutad 
 Förvaltningen ska 

återkomma med en 
utvärdering av 
dansakademins 
verksamhet och 
organisation under 
pilotåret 2020. 

En utförligare redovisning av uppdraget återfinns i avsnitt 4.3 Fördjupad 
information om vissa uppdrag, i delårsrapport augusti 2021. 
Uppdraget förklaras fullgjort i samband med delårsrapport augusti 2021.KN 
2021-09-20 § 200. 
 
 
 
 
 

Joakim Albrektson 



 Status Uppdrag Kommentar (enhet) Ansvarig 

Avslutad 
 Förvaltningen får i 

uppdrag att utreda om, 
och i så fall hur, 
Göteborgs internationella 
konstbiennal (GIBCA) fullt 
ut kan övergå till annan 
huvudman än Göteborgs 
Stads kulturnämnd. 

KN 2021-10-25 §223 
1. Kulturnämnden godkänner förvaltningens redovisning av uppdraget 
a) att utreda om, och i så fall hur, Göteborgs Internationella Konstbiennal 
(GIBCA) fullt ut kan övergå till annan huvudman än Göteborgs Stads 
kulturnämnd, 
b) att i utredningen noggrant belysa de risker ekonomiskt som kan finnas för 
biennalens fortlevnad om kulturnämnden inte är huvudman, 
c) att utredningen av GIBCA ska innehålla en noggrann belysning av 
konsekvenserna för både ekonomi och personal i alla berörda verksamheter. 
2. Kulturnämnden förklarar ovanstående uppdrag fullgjorda (2020-11-23 § 227). 
 

Joakim Albrektson 

Avslutad 
 Kulturnämnden 

uppdrar åt förvaltningen 
att tillsammans med 
branschen undersöka 
möjligheterna att 
genomföra alternativa 
projekt för 
sommarunderhållningen 
2021. 

En utförligare redovisning av uppdraget återfinns i avsnitt 4.3 Fördjupad 
information om vissa uppdrag, i delårsrapport augusti 2021. 
Uppdraget förklaras fullgjort i samband med delårsrapport augusti 2021. KN 
2021-09-20 § 200. 
 
 
 

Jonna Ulin 

Pågående 
 Förvaltningen får i 

uppdrag att utreda om 
Göteborgs Internationella 
Konstbiennal (GIBCA) är 
en immateriell tillgång som 
ägs av kulturnämnden, 
samt vilket 
värdebiennalens 
“varumärke” i sådant fall 
har. 

Rapportering av uppdraget planeras ske juni 2022 genom eget ärende 
alternativt i delårsrapport augusti. 
 
 
 

Sofia Lubian 

Pågående 
 Förvaltningen får i 

uppdrag att undersöka 
med Röda Sten om 
intresse finns för att överta 
huvudmannaskapet för 
Göteborgs Internationella 
Konstbiennal (GIBCA), 
samt att utarbeta förslag 
till överlåtelseavtal om 
Röda sten ställer sig 
positiv till ett övertagande. 

Rapportering av uppdraget planeras ske juni 2022 genom eget ärende 
alternativt i delårsrapport augusti. 
 
 
 

Sofia Lubian 



 Status Uppdrag Kommentar (enhet) Ansvarig 

Huvudprocess -
 driva och 
utveckla publika 
kulturinstitutioner, 
mötesplatser och 
verksamheter 

Avslutad 
 Tydliggöra placeringen 

av befintliga bibliotek med 
syfte att, i samråd med 
stadsdelsnämnderna, 
värdera lämpligheten för 
att uppnå en god 
biblioteksstruktur i staden. 
I denna del ingår också att 
klargöra bokbussarnas roll 
och redovisa modeller för 
utformning av 
ändamålsenliga 
skolbibliotek. 

KN 2020-08-24, § 159 
Uppdraget förklaras fullgjort. 
 
 
 

Jonna Ulin 

Avslutad 
 C. Redovisa förslag för 

utformning av det ”digitala 
biblioteket”, kostnader och 
dess finansiering och 
huvudmannaskap. Förslag 
till systemägarskap för det 
digitala biblioteket och 
övrigt IT-stöd för 
biblioteksverksamheten 
ska också redovisas. 

 
 
 

Jonna Ulin 

Pågående 
 En strategi för 

nämnden internationella 
samarbeten ska tas fram. 
Strategin ska avspegla 
nämndens politiska 
prioriteringar. 

Uppdraget är vilande med anledning av Covid-19. Vid ett återupptagande av 
arbetet behöver genomförandet av uppdraget föregås av en analys om 
pandemins effekter på området. 
 
 
 

Joakim Albrektson 

Avslutad 
 Att utreda möjligheter 

och konsekvenser av 
meröppet på samtliga 
bibliotek inom 
kulturnämndens ansvar. 

KN 2020-08-24, § 159 
Uppdraget förklaras fullgjort. 
 
 
 

Jonna Ulin 

Avslutad 
 Att utreda förslaget 

gällande Kortedala 
bibliotek vidare inom den 
nuvarande och framtida 
biblioteksverksamheten 

 
 
 

Jonna Ulin 



 Status Uppdrag Kommentar (enhet) Ansvarig 

Avslutad 
 Återkomma senast till 

nämndens 
fördjupningstillfälle under 
våren 2020 med en 
tidsättning av uppdraget 
att göra en översyn av hur 
resurser till biblioteken ska 
fördelas. 

KN 2020-08-24, § 159 
Uppdraget förklaras fullgjort. 
 
 
 
 
 
 
 

Jonna Ulin 

Pågående 
 Att återkomma med en 

beräkning av samtliga 
kostnader för 
biblioteksverksamheten i 
Kulturhus Backaplan i 
enlighet med vad som 
framgår av förvaltningens 
tjänsteutlåtande (dnr. 
0647/19). 

I samband med delår augusti 2021 beslutade kulturnämnden om nuvarande 
formulering av uppdraget. KN 2021-09-20 § 200. 
Förvaltningen deltar i förstudiearbetet kring kulturhuset som beräknas stå klart 
2026-2027. Förvaltningen informerar nämnden när förstudie/projektering är klar 
och mer information om kostnader finns. 
 
 
 
 
 

Jonna Ulin 

Avslutad 
 Att utarbeta en tidsatt 

lokalbehovsplan för 
biblioteken 

KN 2021-10-25 §220 
Kulturnämnden förklarar uppdraget att ta fram en tidsatt lokalbehovsplan för 
biblioteken som förtydligar anpassningar i befintliga kulturhus, i bibliotek vid 
strategiska tyngdpunkter, behov av ev. nya bibliotek, förändrade lokalbehov i 
befintliga bibliotek samt behov av servicestationer som fullgjort (KN 2020-08-24 
§ 159 pkt. 5). 
 
 
 

Jonna Ulin 

Pågående 
 Att under hösten 2021, 

samtidigt med 
lokalbehovsplanen för 
biblioteken, återkomma 
med en utredning 
gällande 
personalsituationen på 
stadens bibliotek. 

Arbetet är påbörjat och kommer redovisas till kulturnämnden genom ett eget 
ärende våren 2022. 
  
 
 
 
 
 
 

Jonna Ulin 



 Status Uppdrag Kommentar (enhet) Ansvarig 

Pågående 
 Kulturnämnden ger 

förvaltningen i uppdrag att 
efter eventuella 
genomförda 
omlokaliseringar av 
Majornas och 
Linnéstadens bibliotek, 
beroende av lokalernas 
placeringar och storlek, 
utreda behovet av 
ytterligare ett 
kompletterande mindre 
bibliotek. 

Under 2021 har lokalförvaltningen genomfört lokalsök vid och runt Järntorget 
och Stigbergstorget, men inte funnit några vakanser som motsvarar 
lokalbehovsbeskrivningarna. Stadsledningskontoret har i november 2021 därför 
bett om ett förtydligande och ett ärende med förslag om utökad geografisk 
avgränsning. Ärendet förväntas behandlas av nämnden i februari. Målsättningen 
är att kunna presentera förslag till inhyrningsbeslut gällande båda lokalerna för 
nämnden under 2022. 
  
  
 
 
 

Sofia Lubian 

Huvudprocess -
 bidra till hållbar 
samhälls- och 
stadsplanering, 
utveckling av 
kulturvärden och 
konstnärlig 
gestaltning i 
stadens rum 

Ej 
påbörjad 

 Kulturnämnden 
uppdrar åt förvaltningen 
att utarbeta förslag till 
reviderad rutinbeskrivning 
i enighet med Göteborgs 
Stads riktlinjer för styrande 
dokument, samt enligt 
uppdragsbeskrivningen i 
förvaltningens 
tjänsteutlåtande. 

Förvaltningen har inväntat kommunfullmäktiges behandling av ärendet rörande 
enprocentregeln. 
Hösten 2021 beslutade kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag 
att, tillsammans med kulturnämnden, trafiknämnden, lokalnämnden, 
fastighetsnämnden, idrotts- och föreningsnämnden, park- och naturnämnden, 
Higab AB och Förvaltnings AB Framtiden, återkomma till kommunfullmäktige 
med förslag till styrande dokument för stadens konstnärliga utsmyckning i 
samband med investeringar (KF 2021-11-25). 
Kulturförvaltningen kommer hantera uppdraget om rutinbeskrivning i relation till 
ovan nämnda uppdrag till kommunstyrelsen. 
 
 
 
 

Joakim Albrektson 

Ej 
påbörjad 

 Kulturnämnden 
uppdrar åt förvaltningen 
att återkomma med 
förslag hur uppföljning av 
enprocentregelns 
efterlevnad kan 
säkerställas och 
förbättras. 

Förvaltningen har inväntat kommunfullmäktiges behandling av ärendet rörande 
enprocentregeln. 
Hösten 2021 beslutade kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag 
att, tillsammans med kulturnämnden, trafiknämnden, lokalnämnden, 
fastighetsnämnden, idrotts- och föreningsnämnden, park- och naturnämnden, 
Higab AB och Förvaltnings AB Framtiden, återkomma till kommunfullmäktige 
med förslag till styrande dokument för stadens konstnärliga utsmyckning i 
samband med investeringar (KF 2021-11-25). 
Kulturförvaltningen kommer hantera uppdraget om uppföljning av 
enprocentregeln i relation till ovan nämnda uppdrag till kommunstyrelsen. 
  
 

Joakim Albrektson 



 Status Uppdrag Kommentar (enhet) Ansvarig 

Pågående 
 Kulturnämnden 

uppdrar åt 
kulturförvaltningen att, i 
samråd med ÄUAB, 
redogöra för 
kulturnämnden, hur 
arbetet med 
kulturkvarteren vid 
Masthuggskajen 
fortskrider samt, hur det 
säkerställs det att befintlig 
kulturverksamhet inte 
trängs undan av 
stadsutvecklingen i 
området runt 
Masthuggskajen och 
behöver flytta eller lägga 
ner sin verksamhet. 

Avdelningschef medverkar i samverkansgrupp för Masthuggskajen. Efter dess 
startmöte i januari 2022 kommer avdelningen att planera hur uppdraget ska 
utföras. 
 
 
 

Joakim Albrektson 

Pågående 
 Kulturnämnden 

uppdrar åt 
kulturförvaltningen att 
redogöra för hur 
synpunkter från 
kulturaktörerna vid 
Masthuggskajen tas om 
hand, och att dialog och 
samarbete mellan 
kulturaktörer och nämnder 
och 
stadsutvecklingsaktörer 
säkerställs och fortsätter. 

Avdelningschef medverkar i samverkansgrupp för Masthuggskajen. Efter dess 
startmöte i januari 2022 kommer avdelningen att planera hur uppdraget ska 
utföras. 
 
 
 

Joakim Albrektson 

Avslutad 
 Kulturnämnden 

uppdrar åt 
kulturförvaltningen att 
ansöka om att 
förvaltningen ska ingå i 
samordningsgruppen för 
Masthuggskajen. 

Kulturförvaltningen ingår i samordningsgruppen för Masthuggskajen. 
Uppdraget förklaras fullgjort i samband med delårsrapport augusti 2021. KN 
2021-09-20 § 200. 
 
 
 
 
 
 

Joakim Albrektson 



 Status Uppdrag Kommentar (enhet) Ansvarig 

STYRNING OCH 
LEDNING 

    

Ledningsprocess 
- styrning, 
uppföljning och 
kontroll 

Avslutad 
 Att återkomma till 

kulturnämnden med 
förslag till reviderad 
arbetsordning för 
kulturnämnden. 

KN 2020-02-06, § 18 
1. Kulturnämnden fastställer reviderad arbetsordning för Göteborgs 
Kulturnämnd i enlighet med bilaga 4 till förvaltningens tjänsteutlåtande, med 
ändring enligt yrkande från Lars Edmar (S). 
2. Kulturnämnden förklarar uppdraget fullgjort. 
 
 
 
 
 

 

Avslutad 
 Att återkomma till 

kulturnämnden med 
förslag till reviderad 
delegationsordning. 

KN 2020-02-24, § 44 
Kulturnämnden förklarar uppdraget fullgjort. 
 
 
 
 
 
 

 

Stödprocess - HR 
Avslutad 

 Förvaltningsdirektören 
får i uppdrag att till 
nämnden kontinuerligt vid 
varje sammanträde 
återrapportera med 
kortfattad muntlig 
redogörelse kring det 
systematiska 
arbetsmiljöarbetet och 
arbetsmiljösituationen på 
kulturförvaltningen. 

Förvaltningen har löpande återrapporterat till kulturnämnden om 
arbetsmiljöfrågor. Åtgärden har lett till en ökad förståelse för förvaltningens 
arbetsmiljöförutsättningar och de utvecklingsbehov som finns inom området. 
Dessa utvecklingsbehov har delvis kunnat omhändertas inom ramen för den 
genomförda omorganisation och delvis kvarstår till nämndens och 
förvaltningens budgetarbete. Återrapportering till kulturnämnden kan ske inom 
ramen för ordinarie uppföljning kompletterat med fördjupade presentationer vid 
särskilda tillfällen. 
Uppdraget förklaras fullgjort i samband med delårsrapport augusti 2021. KN 
2021-09-20 § 200. 
  
  
  
  
 
 
 

Tatjana Marin 
Kartal 



 Status Uppdrag Kommentar (enhet) Ansvarig 

Pågående 
 Förvaltningsdirektören 

får i uppdrag att 
omedelbart genomföra en 
frivillig och anonym 
enkätundersökning, riktad 
till alla medarbetare, om 
upplevelser av otillåten 
påverkan, hot, interna 
repressalier och 
tystnadskultur på 
arbetsplatsen och/eller i 
samband med arbete. 
Enkätens resultat ska 
sammanställas och 
presenteras för nämnden i 
sin helhet. Uppdraget ska 
samverkas med berörda 
fackliga parter. 

Uppdraget omhändertas i medarbetarenkäten. Information ges till nämnden på 
sammanträde i mars. Uppdraget kommer därefter rapporteras i delårsrapport 
augusti. 
  
 
 
 

Tatjana Marin 
Kartal 

Pågående 
 Förvaltningsdirektören 

får i uppdrag att 
säkerställa att stadens 
riktlinjer för 
personsäkerhet, rutin för 
polisanmälan vid hot och 
våld i tjänsten samt 
eventuell lokal 
riktlinje/anvisning för hot 
och våld är känd och fullt 
implementerad i hela 
förvaltningen. 
Förvaltningsdirektören ska 
också föreslå hur 
förvaltningen ytterligare 
kan förstärka 
medarbetares säkerhet 
mot våld, hot och otillåten 
påverkan. Uppdraget ska 
samverkas med berörda 
fackliga parter. 

Uppdraget är påbörjat. Statusrapport ges till nämnden på sammanträde i mars. 
Uppdraget kommer därefter rapporteras i delårsrapport augusti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tatjana Marin 
Kartal 



 Status Uppdrag Kommentar (enhet) Ansvarig 

Stödprocess -
 ekonomi Avslutad 

 Att återkomma med en 
muntlig dragning på 
nämndmötet den 6 
februari gällande åtgärder 
på 16,7 miljoner kronor för 
framflyttade behov och 
påverkansbara kostnader, 
i enlighet med yrkande 
från (M), (L) och (KD). 

KN 2020-02-06, § 13 
Kulturnämnden förklarar uppdraget att återkomma med en muntlig dragning 
gällande åtgärder på 16,7 miljoner kronor för framflyttade behov och 
påverkansbara kostnader som fullgjort. 
 
 
 
 
 

Anna Rosengren, 
Agnetha 
Ljungqvist Qvart 

Avslutad 
 Att hantera 3,6 

miljoner kronor genom 
ökade intäkter, till 
exempel avgifter för 
skolbibliotek, eller 
minskade kostnader. 
Uppdraget återrapporteras 
till nämnden på 
sammanträdet den 6 
februari 2020. 

KN 2020-02-06, § 14 
1. Kulturnämnden antecknar förvaltningens delredovisning avseende uppdraget 
att hantera 3,6 miljoner kronor genom ökade intäkter, till exempel avgifter för 
skolbibliotek, eller minskade kostnader. 
2. Kulturnämnden ger förvaltningen i uppdrag att slutredovisa uppdraget i 
samband med uppföljningsrapport 1 (KN 20 april). 
KN 2020-04-20, § 89: Kulturnämnden bordlägger ärendet. 
KN 2020-05-25, § 115: Kulturnämnden förklarar uppdraget fullgjort. 
 
 
 

Anna Rosengren, 
Agnetha 
Ljungqvist Qvart 

Stödprocess -
 fastighet och 
säkerhet 

Pågående 
 Att genomföra en 

lokalinventering, inklusive 
kostnadsberäkning, 
avseende 
ersättningslokaler för 
kontorslokalerna på Norra 
Hamngatan 8. 

Uppdraget bedöms kunna fullgöras efter att kulturnämnden beslutat om 
hyresavtal om ersättningslokaler. Kulturnämnden har beslutat att avbryta 
samarbetet med Higab om projektering av kontorslokaler i Wernerska villan. 
Kulturnämndens beslut 2019-06-18 § 138 att uppdra till lokalsekretariatet att 
genomföra en lokalinventering, inklusive kostnadsberäkning, avseende 
ersättningslokaler för kontorslokalerna på Norra Hamngatan 8 kvarstår och 
förvaltningen kommer skyndsamt påbörja arbetet med att hitta andra lämpliga 
alternativ. 
Uppdrag från stadsledningskontoret till lokalförvaltningen om förstudie är gjord 
och man avvaktar nu resurstilldelning hos lokalförvaltningen. Inledande lokalsök 
har genomförts av förvaltningen internt och lokalförvaltningen behöver ta över 
för fortsatt förstudie och eventuell förhandling. Parallellt med lokalsök och inför 
förstudie genomförs en inventering av förvaltningens behov av permanenta och 
tillfälliga kontorsarbetsplatser. Målsättningen är att under första kvartalen 2022 
ha en påbörjad förstudie för en lämplig lokal och att kunna genomföra en flytt 
under 2022 och som allra senast under 2023. 
 
 
 

Agnetha 
Ljungqvist Qvart, 
Sofia Lubian 



 Status Uppdrag Kommentar (enhet) Ansvarig 

Avslutad 
 Utifrån 

kommunfullmäktiges 
budget får förvaltningen i 
uppdrag att under våren 
tillsammans med HIGAB 
och Stadsteatern 
gemensamt försöka hitta 
en väg fram gällande 
hyresavtalet mellan Stora 
Teatern och HIGAB. 

Kulturförvaltningen har ingått en överenskommelse med Higab avseende 
hyresavtalet. 
Beslut har tagits i kommunfullmäktige om att överföra Stora Teaterns 
verksamhet till Stadsteatern AB. Higab är överens med Stadsteatern avseende 
att upprätta ett nytt hyresavtal avseende Stora Teatern. Kulturförvaltningen och 
Stadsteatern är överens om att 
kulturförvaltningens hyresavtal upphör att gälla 2021-12-31 och att Stadsteatern 
tar över som ny hyresgäst med nytt avtal from 
2022-01-01 i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. 
Uppdraget förklaras fullgjort i samband med delårsrapport augusti 2021. KN 
2021-09-20 § 200. 
 
 
 
 

Jonna Ulin 

POLITISKA MÅL 
OCH UPPDRAG 

    

Budgetuppdrag 
från KF:s budget 
2021 

Pågående 
 Kulturnämnden får i 

uppdrag att, utifrån 
biblioteksutredningen 
genomföra en 
lokalbehovs- och 
personalplan med en 
redovisning hösten 2021. 

Arbetet är påbörjat och fortgår under våren 2022. 
KN 2021-10-25 §220 
Kulturnämnden förklarar uppdraget att ta fram en tidsatt lokalbehovsplan för 
biblioteken som förtydligar anpassningar i befintliga kulturhus, i bibliotek vid 
strategiska tyngdpunkter, behov av ev. nya bibliotek, förändrade lokalbehov i 
befintliga bibliotek samt behov av servicestationer som fullgjort (KN 2020-08-24 
§ 159 pkt. 5). 
Uppdrag rörande personalplan kommer att redovisas i ett separat ärenden 
under våren 2022. 
 
 
 

Jonna Ulin 

Avslutad 
 Kulturnämnden får i 

uppdrag att, i samarbete 
med Nämnden för 
arbetsmarknad och 
vuxenutbildning, utreda 
hur kultursommarjobben 
har utvecklats till att även 
vända sig till 
äldreboenden samt 
knutpunkter för äldre och 
hur de förbättras. 

En utförligare redovisning av uppdraget återfinns i avsnitt 3.3.1 Övriga beslut 
och/eller uppdrag, i delårsrapport augusti 2021. 
Uppdraget förklaras fullgjort i samband med delårsrapport augusti 2021. KN 
2021-09-20 § 200. 
 
 
 

Jonna Ulin 



 Status Uppdrag Kommentar (enhet) Ansvarig 

Ej 
påbörjad 

 Kulturnämnden får i 
uppdrag att utifrån 
utredningen följa upp 
regeln om att en procent 
av byggkostnaderna 
avsätts för utsmyckning 
tillämpas på ett 
ändamålsenligt sätt. 

Kulturförvaltningen hänvisar till rapportering av tidigare budgetuppdrag från 
kommunfullmäktige (KN 2020-11-23, § 222). Förvaltningen har inväntat 
kommunfullmäktiges behandling av ärendet rörande enprocentregeln. 
Hösten 2021 beslutade kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag 
att, tillsammans med kulturnämnden, trafiknämnden, lokalnämnden, 
fastighetsnämnden, idrotts- och föreningsnämnden, park- och naturnämnden, 
Higab AB och Förvaltnings AB Framtiden, återkomma till kommunfullmäktige 
med förslag till styrande dokument för stadens konstnärliga utsmyckning i 
samband med investeringar (KF 2021-11-25). 
Kulturförvaltningen kommer genomföra uppdraget om uppföljning av 
enprocentregeln i relation till ovan nämnda uppdrag till kommunstyrelsen. 
 
 
 

Joakim Albrektson 

Pågående 
 Kulturnämnden får i 

uppdrag att realisera "Om- 
och tillbyggnad av 
Göteborgs konstmuseum" 
i enlighet med förstudien. 

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutade under hösten 2021 om 
inhyrning av utökad lokalyta för Göteborgs konstmuseum samt investeringen i 
om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum. 
 
I samband med att kommunfullmäktige fattade beslut om om- och tillbyggnad av 
Göteborgs konstmuseum har också tidplan fastställts. Tidplan har förskjutits ca 
12 månaders från vad som redovisats i förstudien. Det beror på att det politiska 
beslutet togs något senare än vad preliminär tidplan angav i förstudien och att 
den tidplan som stadsbyggnadskontoret beslutat avseende detaljplanarbetet är 
något längre än vad som angavs preliminärt i förstudien. Arbetet med en om- 
och tillbyggnad är omfattande och ska pågå under en lång tid varför osäkerheter 
i tidplan är något som kommer att behöva hanteras löpande.  
  
  

Britta Söderqvist 

Pågående 
 Kulturnämnden får i 

uppdrag att realisera "Nya 
magasin" i enlighet med 
förstudien. 

Kulturförvaltningen samverkar med Higab och bidrar till projektering och 
uppförande av nya magasin. 
 
Nya magasin för stadens museisamlingar är sannolikt sex månader försenat. 
Det beror på att tidplan för bygglov inte kan hållas då underlag till 
bygglovshandlingen från kretslopp och vatten dröjde och för att 
stadsbyggnadskontoret har meddelat att handläggningstiden för bygglov just nu 
är längre än vanligt. Det interna förberedelsearbetet inom förvaltningen inför flytt 
är omfattande och ska därför fortsätta enligt plan. Nödvändiga åtgärder för att 
hantera att transporter går senare mm görs. Inte förrän bygglov är antaget och 
generalentreprenör är upphandlad kan tidplan för klart magasin fastställas full 
ut. 

Britta Söderqvist 



 Status Uppdrag Kommentar (enhet) Ansvarig 

Pågående 
 Kulturnämnden får i 

uppdrag att se över 
avgifter för skolbibliotek 
gällande de folkbibliotek 
som används som 
skolbibliotek av de 
fristående skolorna. 

Uppdraget föreslås förklaras fullgjort i samband med årsrapport 2021. 
En utförligare redovisning av uppdraget återfinns i avsnitt 3.4.4. Övriga beslut 
och/eller uppdrag, i årsrapport 2021. 
 
 
 
 
 
 
 

Jonna Ulin 

Pågående 
 Kulturnämnden får i 

uppdrag att genomföra en 
översyn av stadens 
filmstrategi i samverkan 
med Business Region 
Göteborg (BGR). 

Förvaltningen har samverkat med BRG i uppdraget. Uppdraget kommer 
redovisas till nämnden genom ett eget ärende under Q1 2022. 
 
 
 
 
 
 
 

Joakim Albrektson 

Pågående 
 Kulturnämnden får i 

uppdrag att utreda 
möjligheterna att få det 
övergripande ansvaret för 
den konst som finns i 
kommunens 
verksamhetslokaler under 
2021. 

Kulturnämnden behandlade ärendet i april (KN 2021-04-19, § 88). 
1.Kulturnämnden godkänner förvaltningens redovisning av möjligheter att överta 
ansvaret för skolkonsten, konst förvärvad genom Per och Alma Olssons 
grundskolefond samt övrig lös stadsdelskonst. 
2. Kulturnämnden hemställer till kommunfullmäktige att tilldela kulturnämnden 
ansvar för skolkonsten, konst förvärvad genom Per och Alma Olssons 
grundskolefond samt övrig lös stadsdelskonst. 
3. Kulturnämnden hemställer till kommunfullmäktige om en utökad budgetram 
med 
2 miljoner kronor, för kostnader ägaransvaret för konsten innebär. 
4. Kulturnämnden hemställer till kommunfullmäktige om att förklara uppdraget 
att 
utreda möjligheterna att få det övergripande ansvaret för den konst som finns i 
kommunens verksamhetslokaler under 2021 som fullgjort. 
Kommunstyrelsen beslutade i juni (KS 2021-06-16, § 525) om återremiss av 
ärendet. Kulturförvaltningen kommer lyfta ärendet till nämnd för behandling 
under Q1 2022. 
 
 

Joakim Albrektson 



 Status Uppdrag Kommentar (enhet) Ansvarig 

Budgetuppdrag 
från KF:s budget 
2020 

Pågående 
 Samtliga nämnder och 

styrelser får i uppdrag att 
bedriva ett digitalt 
effektiviseringsarbete 
under hela planperioden. 

I slutet av 2021 antog förvaltningen en ny IT- och digitaliseringsstrategi. 
Strategin är en vägledning i arbetet med och planering av digital utveckling och 
IT-miljö, utifrån verksamhetens och invånares behov. I början av 2021 
lanserades ett nytt digitalt verktyg för att tillhandahålla kulturutbud till förskolor 
och skolor i staden för att skapa förutsättningar att nå mål rörande jämlikt 
kulturutbud för stadens barn och elever. Inom det stadengemensamma arbetet 
kring O365 genomfördes projektet med införande av Teams. Införandet skapar 
förutsättningar för medarbetarna till bl a ökad kommunikation och möjligheten 
att nå information i datorn eller mobilen. Under året har stort fokus även legat på 
arbete kring framtagande av ny tjänst för hantering av kulturbidrag samt 
utveckling av museernas digitala tjänster för att möta behov inför kommande 
projekt med flytt av föremål. Utöver det har arbete genomförts rörande 
webbshoppar samt digital biljettförsäljning. Framöver kan bristen på leverans av 
hårdvara utgöra en stor utmaning då det är ett globalt problem och orsakar 
bekymmer i både utvecklingsprojekt och löpande verksamhet. 
 
 
 

Sofia Lubian 

Avslutad 
 Samtliga nämnder och 

styrelser får i uppdrag att 
bidra till att minska 
stadens totala 
personalvolym, enligt 
arbetad tid, under 
mandatperioden. 

En utförligare redovisning av uppdraget återfinns i avsnitt 3.4.1 Övriga beslut 
och/eller uppdrag, i delårsrapport augusti 2021. 
Uppdraget förklaras fullgjort i samband med delårsrapport augusti 2021. KN 
2021-09-20 § 200. 
 
 
 
 
 
 

Tatjana Marin 
Kartal 

Uppdrag till 
nämnd/styrelse 
som tilldelats 
utanför 
budgetbeslut 

Ej 
påbörjad 

 Kulturnämnden får i 
uppdrag att genomföra 
uppföljning och 
utvärdering av Göteborgs 
Stads plan för barn- och 
ungkultur 2020-2023 i 
enlighet med vad som 
framgår av 
stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande. 

KF 2020-04-16, § 26 pkt 2. Uppdraget kan genomföras först i slutet av 
planperioden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joakim Albrektson 



 Status Uppdrag Kommentar (enhet) Ansvarig 

Pågående 
 Samtliga nämnder och 

bolag får i uppdrag att 
införa 
verksamhetsspecifika 
klimatmål som en del i det 
ordinarie 
uppföljningssystemet 
senast 2020. Målen ska 
vara baserade på att vi 
globalt uppnår 1,5-
gradersmålet. 

2021-11-01 startade arbetet med att bygga upp ett miljöledningssystem för 
kulturförvaltningen tillsammans med upphandlad konsult. Som en del i arbetet 
kommer förvaltningsövergripande mål inom miljöområdet att formuleras, likaså 
klimatmål. Arbetet kommer att pågå under våren 2022. 
 
 
 
 
 
 

Agnetha 
Ljungqvist Qvart, 
Sofia Lubian 

Pågående 
 Kulturnämnden får i 

uppdrag att beräkna de 
kostnader/intäkter som 
kan härledas till Stora 
Teaterns verksamhet inom 
kulturnämndens budget 

Uppdraget föreslås förklaras fullgjort i samband med årsrapport 2021. 
En utförligare redovisning av uppdraget återfinns i avsnitt 3.4.4. Övriga beslut 
och/eller uppdrag, i årsrapport 2021. 
 
 

Agnetha 
Ljungqvist Qvart 

Ej 
påbörjad 

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

Göteborg har blivit utnämnd till Unesco City of Literature, i det internationella 
nätverket för kreativa städer. Från 1 januari 2022 inleds en formell samverkan 
mellan de tre huvudparterna Göteborgs Stad, Göteborgs universitet och Västra 
Götalandsregionen för att tillsammans ansvara för åtagandet som Unesco City 
of Literature. Kulturnämnden och kulturförvaltningen kommer samordna arbetet. 
En gemensam kanslifunktion kommer att inrättas och en samordnare kommer 
utses med anställning på kulturförvaltningen. 
 

Jonna Ulin 

Avslutad 
 Kulturnämnden ska 

under 2021 återkomma till 
kommunfullmäktige med 
förslag på hur ”uthyrning 
av konferenslokaler”, 
”visningar och externa 
föreläsningar” samt 
”specialistuppdrag” ska 
indexeras. 

KN 2021-09-21 § 201 
Beslut: 
1. Kulturnämnden fastställer för 2022 de avgifter och priser där kulturnämnden 
har 
beslutanderätt i enighet med bilaga 1. 
2. Kulturnämnden fastställer uppräkning enligt KPI (konsumentprisindex) för 
priser 
för kopiering och utskrifter, i enighet med bilaga 1. 
3. Kulturnämnden godkänner modell för prissättning och indexuppräkning av 
kulturnämndens priser för ”uthyrning av konferenslokaler”, ”visningar och extra 
föreläsningar” samt ”specialistuppdrag, i enlighet med bilaga 2. 
4. Kulturnämnden hemställer till kommunfullmäktige att förklara uppdraget att 
återkomma till kommunfullmäktige med förslag på hur ”uthyrning av 
konferenslokaler”, ”visningar och externa föreläsningar” samt 
”specialistuppdrag” ska indexeras, fullgjort. 

Agnetha 
Ljungqvist Qvart 



 Status Uppdrag Kommentar (enhet) Ansvarig 

Pågående 
 Nämnder och styrelser 

får i uppdrag att 
säkerställa att stadens alla 
chefer omfattas av ett 
fungerande systematiskt 
arbetsmiljöarbete enligt 
arbetsmiljölagen. 

Uppdraget föreslås förklaras fullgjort i samband med årsrapport 2021. 
Kulturförvaltningens chefer omfattas av förvaltningens löpande 
arbetsmiljöarbete. Chefernas arbetsmiljöfrågor hanteras dels som en del av 
medarbetarnas arbetsmiljö, men också specifikt, utifrån chefernas uppdrag och 
förutsättningar. Cheferna har regelbundna APT-ar. LSG (lokal samverkan) och 
FSG (förvaltningsövergripande samverkan) är skyddskommittéer för chefernas 
arbetsmiljö. Riskbedömningar och åtgärdsplaner upprättas för att förbättra 
chefernas arbetsmiljö. Resurser avsätts och åtgärder genomförs för att uppnå 
förbättringar i chefernas arbetsmiljö. 
 
 
 

Tatjana Marin 
Kartal 

Pågående 
 Nämnder och styrelser 

får i uppdrag att 
säkerställa att det finns 
skyddskommittéer som 
hanterar chefers 
arbetsmiljöfrågor. 

Uppdraget föreslås förklaras fullgjort i samband med årsrapport 2021. 
Cheferna delar många av arbetsmiljöfrågor med sina medarbetare. Chefernas 
arbetsmiljöfrågor är en del av ordinarie arbetsmiljöarbetet för olika arbetsplatser 
som hanteras inom ramen för LSG (lokal samverkan) som skyddskommittéer. 
Utöver detta är det FSG (förvaltningsövergripande samverkan) som är 
skyddskommitté för chefernas gemensamma organisatoriska och sociala 
arbetsmiljöfrågor. 
 

Tatjana Marin 
Kartal 

Pågående 
 Nämnder och styrelser 

får i uppdrag att 
säkerställa att 
arbetsplatsträffar (APT) 
genomförs för samtliga 
chefer. 

Uppdraget föreslås förklaras fullgjort i samband med årsrapport 2021. 
APT-ar för kulturförvaltningens chefer genomförs inom ramen för respektive 
ledningsgrupp. Detta arbetssätt har i flera år varit en naturlig del av 
förvaltningens SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete). 
 
 
 
 
 

Tatjana Marin 
Kartal 

Ej 
påbörjad 

 Investering i om- och 
tillbyggnad av Göteborgs 
konstmuseum. 
Kulturnämnden får i 
uppdrag att säkerställa att 
andelen av kapital- och 
driftskostnaden som idag 
bekostas av kommunala 
skattemedel inte ökar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Britta Söderqvist, 
Agnetha 
Ljungqvist Qvart 



 Status Uppdrag Kommentar (enhet) Ansvarig 

Ej 
påbörjad 

 Alla stadens nämnder 
ges i uppdrag att göra 
samtliga av Göteborgs 
Stads nämndhandlingar, 
undantaget 
sekretesshandlingar, 
presidiehandlingar samt 
interna arbetsmaterial, 
tillgängliga i appen 
Netpublicator när 
handlingarna är 
färdigställda enligt 
nämnden, för politiska 
sekreterare, kommunalråd 
i kommunstyrelsen samt 
gruppledare i 
kommunfullmäktige i 
Göteborgs Stad. 

Uppdraget bedöms kunna fullgöras under 2022. Stadsledningskontoret utreder 
hur tillgängliggörandet ska gå till och arbete pågår med att ta fram en 
gemensam rutin för staden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sofia Lubian 

Ej 
påbörjad 

 Stadens nämnder och 
styrelser får i uppdrag att 
under 2022 genomföra 
förbättringar på de 
områden som brister i linje 
med svaren i enkäten 
gällande bland annat 
cykelparkeringsmöjligheter 
för anställda. 

Uppdraget bedöms kunna fullgöras under 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sofia Lubian 

Ej 
påbörjad 

 Kulturnämnden ges i 
uppdrag att i samarbete 
med berörda nämnder 
kartlägga behov av 
allaktivitetshus. 

 
 
 

Sofia Lubian 
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1 Sammanfattning 
Alla barn som bor i Göteborg påverkas och inkluderas i målen för nämndens arbete. 
Gränsen för barn (18 år) är delvis flytande då äldre som fortsatt går i gymnasieskolan 
omfattas. Verksamheten påverkar barns rätt och möjlighet till utbildning, att växa och 
utvecklas, ett aktivt deltagande i samhället, att ta del av kulturella upplevelser och till en 
meningsfull fritid. Barnen ges möjlighet till sammanhang där de inte bedöms och där 
det visas att det finns andra och större möjligheter till utveckling. Samtidigt 
reproducerar verksamheterna också en bild av det etablerade samhället och dess 
strukturer och verksamheterna når i högre grad de etablerade vuxnas barn. I riktad 
verksamhet nås däremot de prioriterade målgrupperna i andra områden av staden i högre 
utsträckning. 
Barnkonventionen har varit vägledande i det konsultativa arbetet för att främja och 
arrangera kultur för, av och med barn och unga, i decennier. Barnkonventionen ligger 
till grund för bland annat Göteborgs Stads plan för barn- och ungkultur, som 
kulturförvaltningen processleder. Barnkonventionen ligger till grund även i 
förvaltningens operativa arbete genom projekt och samordning av kultur för barn och 
unga. 
Inom biblioteksverksamheten genomgick all personal fortbildning i barnrättsfrågor 
under hösten 2019 och samtliga enhetschefer våren 2020 samt löpande under 2021. 
Avdelning Göteborgs bibliotek och kulturhus har påbörjat ett arbete med att ta fram 
underlag för barnrättsanalys och en verktygslåda för hur arbetet med barnrätt kan 
konkretiseras inom verksamheten. Inom Göteborgs museer och konsthall får all 
personal återkommande fortbildning i icke-diskriminering. 
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2 Icke diskriminering 
Fråga - på vilket sätt används kunskap om barn, samt statistik och annan kvalitativa 
data systematiskt i analyser, beslut och uppföljning för att säkra icke diskriminering 
utifrån de sju diskrimineringsgrunderna?  
Göteborgs bibliotek och kulturhus 
Avdelningen arbetar inte på ett systematiskt sätt och behöver höja medvetenheten kring 
hur mål formuleras med fokus på dess påverkan utifrån diskrimineringsgrunderna. 
Avdelningen arbetar dock kontinuerligt med att utvärdera verksamheter så att den är 
relevant och når alla barn men detta görs inte med diskrimineringsgrunderna som 
utgångspunkt. 
Göteborgs museer och konsthall 
Avdelningen använder den statistik som samlas in för att rikta utbudet mot de grupper 
som är underrepresenterade, men också för att analysera vilket utbud som i stunden är 
relevant för vilka grupper. Genom KuBo kan utbud riktas till specifika delar av staden. 
Verksamheterna har djup kunskap om barn och diskrimineringsgrunderna, vilket är 
viktigare än statistik och annan kvalitativa data. Samtidigt är statistiken en del i att styra 
utbudet. Personalen får återkommande fortbildning i icke-diskriminering. 
Kultur- och samhällsutveckling 
I Göteborgs Stads kulturprogram och Göteborgs Stads plan för barn- och ungkultur 
hävdas barns och ungas rätt att ta del av konst och kultur, oavsett vem hen är. 
Avdelningen arbetar främjande med konsulentverksamhet och med kulturstöd till det 
fria kulturlivet. Tillgänglighetsfrågor är prioriterade. Enligt riktlinjer för kulturstöd ska 
diskrimineringsgrunderna beaktas i bedömningen av ansökningar. Barn och unga är en 
prioriterad målgrupp. 
Avdelningen efterfrågar statistik om barn och unga, men inte statistik utifrån de sju 
diskrimineringsgrunderna. Ett kartläggningsarbete pågår inom ramen för Göteborgs 
Stads plan för barn- och ungkultur för att kunna föra statistik systematiskt och enhetligt. 
Syftet med det är att kunna göra riktade satsningar för att åstadkomma en mer jämlik 
tillgänglighet till kultur. 
Det är ett medvetet val att inte efterfråga data på individnivå utifrån alla 
diskrimineringsgrunder. Det är platserna där kulturen sker som är viktiga att få syn på 
för att identifiera ”vita fläckar”. Via den nya bokningstjänsten KuBo kommer 
förvaltningen få en bredare bild och få fram vilka platser som inte har kultur för barn 
och unga. Utifrån den kan satsningar göras för få en mer jämlik fördelning. Arbetet med 
förskola och skola skapar en grund för att alla barn ska få ta del av kultur. 
Det är viktigt att det finns en tydlig samverkan mellan stadens förvaltningar angående 
olika data för att få en helhetsbild. Sociala data och kulturdata kan behövas samordnas 
för att bredda kunskapsbasen och för att sprida kunskap om arbetet med stadsutveckling 
i relation till barn och unga och de sju diskrimineringsgrunderna. 
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3 Barnets bästa 
Fråga - på vilket sätt redovisas och analyseras konsekvenser och effekter av beslut som 
påverkar olika barn direkt eller indirekt?  
Göteborgs bibliotek och kulturhus 
Vid politiska uppdrag beskrivs ekonomisk, ekologisk och social dimension     i 
tjänsteutlåtandet. I den sociala dimensionen inkluderas barnperspektiv och barns 
perspektiv där barn berörs direkt eller indirekt. 
Vid förändringar och i den dagliga verksamheten beaktas barnperspektivet och barns 
perspektiv. Risker kan identifieras och värderas och kan leda till ändring och 
omprövning av beslut på både strategisk nivå som på aktivitetsnivå. Avdelningen ser att 
stadens barnrättsplan kan bli ett stöd i arbetet och förtydliga hur arbete med barns 
delaktighet kan utvecklas. I dagsläget saknas dock formaliserade sätt att utvärdera ur 
detta perspektiv. 
Göteborgs museer och konsthall 
Utvärderingar, såväl statistiska som kvalitativa, görs av lovverksamhet, av uppsökande 
program, av de flesta riktade satsningar, liksom av den löpande verksamheten. 
Avdelningen analyserar däremot inte alltid verksamhetsövergripande beslut utifrån ett 
barnperspektiv. I formerandet av det samlade utbudet på Sjöfartsmuseet Akvariet har 
dock konsekvenser för barn analyserats. Barnkonsekvensanalys görs i 
stadsutvecklingsfrågor. Avdelningen har också blivit bättre på att sprida och 
dokumentera de analyser som görs. Analyserna redovisas bland annat till 
ledningsgruppen. 
Att enheterna för publika möten får det största ansvaret för barnkonventionen riskerar 
att uppdraget inte ses som hela verksamhetens. Det riktade uppdraget att prioriterade 
grupper ska vara barn och unga kan få det att framstå som om det inte tillhör 
kärnverksamheten. 
Kultur- och samhällsutveckling 
Redovisningen sker på olika sätt beroende på vilken typ av uppdrag det handlar om. Det 
kan vara i tjänsteutlåtanden, i bidrag till olika planer och program som utgör stadens 
styrande dokument, eller inom ramen för processledning där frågan om barnets bästa 
uppmärksammas i det ordinarie arbetet. Det kan även vara inom den främjande 
verksamheten eller i den kvalitativa bedömningen av ansökningar om kulturstöd, där 
avsändarens förståelse för och insikter om barns perspektiv, barnperspektiv och barnrätt 
avspeglas i en ansökan och bedöms sakkunnigt inför beslut om stöd. 
Det görs analyser och kontinuerliga värderingar/utvärderingar i ärenden och uppdrag 
men de dokumenteras inte alltid på ett systematiskt sätt i fråga om när och på vilket sätt 
analyserna görs. 
När det handlar om stadsutveckling och barn och ungas egna perspektiv arbetar 
förvaltningen för att lyfta fram dessa perspektiv på ett kvalitativt och kvantitativt vis. 
Det kan till exempel handla om hur barn och unga i ett större område vill att staden ska 
utvecklas över tid, eller om hur en specifik förskolgård fungerar. I stadens 
utvecklingsgrupp för SKA/BKA (social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys) 
pågår ett arbete för att tydligare kunna följa upp processens alla steg och förtydliga 
målkonflikter och beskriva konsekvenser systematiskt. 



Kulturnämndens barnbokslut 2021 6(10) 

4 Barns rätt till liv, överlevnad och utveckling 
Fråga - på vilket sätt medverkar nämnd/styrelse direkt/indirekt till att stödja alla barn i 
att kunna utvecklas utifrån sina förutsättningar?  
Göteborgs bibliotek och kulturhus 
I avdelningens verksamhetsmål är barn och unga en prioriterad målgrupp och 
avdelningen arbetar aktivt med att skapa relevant biblioteks- och kulturverksamhet på 
mötesplatser, i besöksrummet, uppsökande och digitalt. 
Avdelningens verksamhet skapar förutsättningar för utbildning och ett aktivt 
samhällsdeltagande samt kulturella och konstnärliga upplevelser. Avdelningens 
verksamheter bidrar till att barn och unga har en meningsfull fritid. 
Göteborgs museer och konsthall 
Främst genom ett riktat uppdrag om att arbeta med barn/unga. Ett uppdrag som löpande 
följs upp genom statistik och rapportering. 
Kultur- och samhällsutveckling 
Kulturnämndens verksamheter som helhet medverkar både direkt och indirekt på ett 
väsentligt sätt till att alla barn ska kunna utvecklas utifrån sina förutsättningar. Det sker 
inom ordinarie verksamheter på museer, konsthallar, bibliotek, kulturhus, scener, på 
plats och uppsökande, inom det fria kulturlivet, i det offentliga rummet även utomhus, 
inom arbetet för att stärka kulturens roll i stadsutvecklingen där barn och ungas 
perspektiv är prioriterade. Det sker också inom särskilda satsningar. Det sker både inom 
skolans ram och på barn och ungas fritid. För att nå alla barn skulle nämnden behöva 
prioritera kultur för barn och unga i högre grad och stärka den ekonomiska ramen för 
kultur till barn och unga. 
  
Fråga - finns det strukturer för intern/extern samverkan så att varje barn får sina 
rättigheter tillgodosedda?  
Göteborgs bibliotek och kulturhus 
Avdelningen har både samverkan internt och externt, framförallt inom kommun och 
region. Samverkan och samarbete med förvaltningar och bolag sker på olika nivåer och 
i olika aktiviteter. Övergripande fokus är att hitta samverkan som gagnar barn och 
hjälper nämnden att nå målen. Många av de insatser som sker i samverkan sker med 
externa projektmedel som söks via Kulturrådet och i samverkan med andra 
förvaltningar och bolag. 
Biblioteken och kulturhusen arbetar med aktiviteter, fortbildning för personal, 
information och aktiviteter som är direkt riktade till barn med både generella och riktade 
satsningar, både i på plats och uppsökande. På biblioteken har man till exempel rutiner 
för inköp av media och detta görs gemensamt för att nå alla barn i staden och säkerställa 
att verksamheten når barn med böcker på många olika språk, på olika läsnivåer, med 
media för att läsa med flera sinnen till exempel med öron eller fingrar och det finns 
särskilda hyllor för olika teman och behov till exempel Regnbågshyllan (HBTQI) med 
tillhörande kommunikationsmaterial och Äppelhyllan för barn och familjer med 
särskilda behov med till exempel böcker med tecken som stöd. 
KuBo har tagits fram inom kulturförvaltningen och ökar möjligheter för samarbete och 
samverkan vilket kan ge en mer jämlik tillgång till kulturella upplevelser för barn i hela 
staden samt kan fungera som ett verktyg för uppföljning. Finns det barn verksamheten 
inte når? 
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Göteborgs museer och konsthall 
KuBo är ett viktigt verktyg för att säkerställa tillgången till kultur för barn- och unga i 
skolan. Avdelningen har också en pedagogisk samordningsgrupp. En gemensam 
avdelning för museer och konsthall säkerställer också att det finns en sådan samverkan. 
Avdelningen har även extern samverkan med lärare och skolledningar. 
Kulturförvaltningen har även en intern samordningsgrupp Forum för barn- och 
ungdomskultur. Forumets sammansättning och arbetssätt kommer att vara föremål för 
utveckling under 2022. 
Genom att göra projekt tillsammans med skola och samhälle lyssnar och lär 
verksamheterna och kan tillsammans med målgrupperna utveckla ett utbud som bättre 
tar tillvara barns rätt till utveckling. 
Då museerna är delvis självfinansierade och uppsökande verksamhet gentemot barn och 
unga inte genererar några intäkter krävs ofta tillfälliga externa projektmedel. 
Kultur- och samhällsutveckling 
Det finns strukturer för samverkan där förskola, skola och gymnasium spelar en viktig 
roll för att kunna nå alla barn. Det finns strukturer för att kunna erbjuda alla barn 
tillgång till kultur, men det finns inte strukturer för att kontrollera att varje barn får sina 
rättigheter tillgodosedda, när det gäller tillgång till konst och kultur för, av och med 
barn och unga, oavsett vem jag är. 
Det finns ambitioner gällande kartläggning och statistik, för att mer systematiskt kunna 
fånga upp ojämlik fördelning av stadens resurser på kulturområdet. Statistik kommer att 
kunna hämtas från bland annat den nya tjänsten KuBo och samlas in övergripande för 
staden enligt en insats i Göteborgs Stads plan för barn- och ungkultur. 
Inom konsulenternas ordinarie verksamhet finns kontaktnät och kopplingar till olika 
nätverk som inkluderar andra förvaltningar i staden som socialförvaltningarnas 
fritidsverksamheter, bolags kulturverksamheter, fria aktörer i kulturlivet och akademin. 
Som tidigare nämnts krävs samverkan mellan förvaltningar för att få gemensam 
kunskap och gemensamma metoder för att arbeta med barn och ungas perspektiv. Så 
sker till exempel inom stadsutvecklingsprocesser när SKA/BKA (social 
konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys) tillämpas. 
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5 Barns rätt till delaktighet 
Vilka arbetssätt och rutiner finns för att inhämta barns åsikter inför strategiska beslut 
som rör barn? 
Göteborgs bibliotek och kulturhus 
Avdelningen inhämtar inte barns åsikter för beslut på strategisk nivå. Avdelningen har 
under 2021 genomfört en stor omorganisation för hur vi arbetar staden-övergripande 
med insatser som rör barn och unga. I beslutsunderlaget för den nya organisationen 
beskrivs att ”barn och ungas delaktighet kommer vara en viktig del i det förändrade 
arbetssättet. Arbetet kan till exempel utformas utifrån medskapande processer vilket 
innebär att det skapas strukturer där målgruppen är med och definierar behov och 
lösningar”, så målet är att hitta arbetssätt där barn och unga inkluderas i högre 
utsträckning. I det nya arbetssättet ska fördelningen av ledning och styrning utgå från 
deltagande i Jämlik Stad och ansvar för samverkan med förskole- och 
grundskoleförvaltningarna. Syftet är att få till en tydlighet i linjen, närhet till och god 
kunskap om insatserna och deras effekter så att välgrundade beslut kan tas i varje led. I 
övrigt utvärderas verksamhet löpande. På enhetsnivå och i enskilda satsningar finns det 
till exempel förslagslådor, omröstningar, inköpsförslag och utvärderingar där barn och 
ungas åsikter tas omhand. 
Göteborgs museer och konsthall 
Avdelningen har som ambition att arbeta av, med och för barn, framförallt i 
relationsskapande aktiviteter. Vilket inom avdelningen definieras som pedagogiska 
aktiviteter med en grupp som syftar till att utveckla innehåll och/eller stärka relationen 
mellan gruppen och verksamheten/institutionen över tid. 
Inför större satsningar inhämtas ofta barns åsikter och i utställningsprojekten finns ofta 
referensgrupper med barn/unga. Bland annat har barn varit med och valt föremål som 
ska visas. Lovverksamhet utvecklas i samverkan med den lokala målgruppen, genom 
referensgrupper. 
Kultur- och samhällsutveckling 
Avdelningen har väl beprövade metoder för dialog- och delaktighetsprocesser med barn 
och unga, där till exempel en arkitekturpedagog bidrar med metoder där konstnärlig 
praktik kan ingå. Arbetet sker i kreativa processer tillsammans med professionella 
aktörer med specialkompetens att arbeta med barn och unga i medskapandeprocesser. 
Resultaten bidrar till att barns perspektiv tillförs beslutsunderlag rörande till exempel 
stadsutvecklingsfrågor. Ett exempel på en omfattande dialogprocess är de dialoger som 
genomförts för att tillföra barns perspektiv till Göteborgs Stads nya översiktsplan. 
Det förekommer dialogprocesser inom alla konstområden genom konsulenterna för barn 
och unga bland annat kring innehåll och utformning av kulturaktiviteter och om 
delaktighet i projekt med andra förvaltningar i staden, genom till exempel Skolan som 
arena (bland andra grundskoleförvaltningen) och Grönt rum (park- och 
naturförvaltningen). 
Metoder används även inom uppdraget att producera offentlig konst, där konstnärer kan 
arbeta tillsammans med barn och unga för att med deras inflytande skapa ett 
konstnärligt verk. Det sker till exempel med stöd av Charles Felix Lindbergs 
Donationsfond. 
Per och Alma Olssons grundskolefond syftar till att skapa platsspecifika 
konstgestaltningar i skolor. Fonden möjliggör att barn får ta del av konst i sin vardag 
genom konstgestaltning. Resultatet blir ett konstverk integrerat i skolans miljö, där 
elever och skolans medarbetare kan ta del av processen. Konstgestaltningsprojektet 
Curious Elements av konstnären David Bramham har under hösten 2021 installerats på 
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Flatåsskolan. 
Avdelningen har identifierat ett behov av en referensgrupp med unga utifrån 
avdelningens verksamheter, för att kvalitetsförbättra arbetet med kultur för, med och av 
barn/unga och höja delaktighets- och påverkansgraden för målgruppen. Diskussionen 
fortsätter 2022. 
Ett annat sätt är att inhämta synpunkter från Ungdomsfullmäktige i Göteborg. Deras ord 
kan påverka tyngdpunkter och prioriteringar i beslutsunderlag och strategiska beslut. 
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6 Barnkonventionens övriga artiklar 
Fråga - vilka övriga artiklar har ni identifierat som är tillämpliga på just er verksamhet 
och hur ser arbetet ut utifrån de artiklarna idag? 
Göteborgs bibliotek och kulturhus 
Artikel 31 - Vila och fritid 
Avdelningen arbetar med att skapa relevanta och meningsfulla fritidsaktiviteter för alla 
barn i olika åldrar samt skapa rum där barn och unga känner sig välkomna att mötas, 
studera, spela, diskutera, skapa, skriva, läsa och uppleva. 
Artikel 42 - Informationsskyldighet om konventionen 
Biblioteken har ett kommunikationsmaterial med boktips på böcker som rör barns rätt. 
Biblioteken arbetar aktivt med att köpa in och tillhandahålla böcker som lär barn och 
unga samt vuxna i deras närhet om barnkonventionen. 
Göteborgs museer och konsthall 
Artikel 13 om barns rätt till yttrandefrihet och 14 om rätt till tankefrihet, samvetsfrihet 
och religionsfrihet är också tillämpliga på avdelningens verksamhet, likaså artiklarna 28 
och 29 om rätten till utbildning och 30 om minoritetsrättigheter, artikel 31 om barns 
rätt till kultur och till slut artikel 42 om att göra barnkonventionens innehåll känt bland 
medborgarna. 
Kultur- och samhällsutveckling 
Som grund för Göteborgs Stads plan för barn- och ungkultur hänvisas även till 
artiklarna 13, 15, 23, 29, 30 och 31. De visar på rättigheter som måste beaktas när 
kulturverksamheter planeras och arrangeras för att vara inkluderande. 
Utifrån avdelningens uppdrag står artikel 31 i särskilt fokus. Arbetet med artikeln sker 
inom kulturstödsverksamheten till det fria kulturlivet, genom främjande, förmedlande 
och samordnande konsulentverksamhet, genom processledning av Göteborgs Stads plan 
för barn- och ungkultur, genom att lyfta barns perspektiv och barnperspektiv i 
stadsutvecklingsfrågor och genom att inkludera barn och unga i processen att producera 
offentlig konst. 
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Vad är enprocentregeln?
Sedan 2013 ska byggande förvaltningar och helägda 
bolag inom Göteborgs Stad avsätta minst en procent 
av byggkostnaderna för konst i alla ny-, om- och 
tillbyggnadsprojekt. Det gäller även allmänna offentliga 
platser som lekplatser, torg, parker och trafikplatser.

KORTEDALAKROKODILEN, INGELA IHRMAN, 2021
FÖRSTAMAJGATAN 
FOTO: HAMPUS BOVBJERG GRIP
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Förord
Enprocentregeln är ett fantastiskt verktyg som ger göteborgarna ny och unik 
offentlig konst på gemensamma platser över hela staden. Via enprocentregeln 
samarbetar kultursektorn och byggsektorn för en hållbar stad genom konsten. 
Konst höjer kvaliteten på att leva och befinna sig på en plats. Konst kan  
förflytta tankar, öppna världar och skapa mentala och fysiska mötesplatser. 
Konst får oss att upptäcka vår historia, samtid och framtid.

Den offentliga konsten kan stärka demokratin när konsten får verka för sin 
egen skull, oberoende och i eget syfte. När konsten har konstnärlig yttrande-
frihet skapas ett demokratiskt mervärde. Det finns många aspekter att beakta i 
skapandet av ny offentlig konst, så som platsens samtid och historia,  
beställarens och invånarnas önskemål, samt tekniska och sociala funktioner. 

Förutsättningarna både möjliggör och begränsar utrymmet för konsten. Det 
är därför av största vikt att processerna för nya konstgestaltningar går till på 
ett sätt som garanterar konstnärlig kvalitet, och som skapar goda och hållbara 
villkor för konsten och konstnärerna under arbetet. Detta ser Göteborg Konst 
som sitt huvuduppdrag i arbetet med enprocentregeln.

Under 2020 och 2021 har världen, och kultursektorn, drabbats hårt av pande-
min. När institutioner stänger ned, utställningar ställs in eller skjuts fram på 
obestämd tid, skapas ett vakuum för både konstnärer och en kulturintresserad 
allmänhet. Det har därför varit extra viktigt att under denna tid ha kunnat ta 
del av stadens offentliga konst - som till största del finns utomhus, tillgänglig 
dygnet runt och över hela staden.

Göteborg Konst har tillsammans med byggande bolag och förvaltningar i 
stor utsträckning kunnat fortsätta arbetet med nya konstgestaltningar under 
pandemin. Tack vare den ekonomiska stabilitet och långsiktighet som finns 
för konsten genom enprocentregeln kunde göteborgarna ta del av flera nya 
offentliga konstgestaltningar under året som gått – och fler tillkommer, utan 
avbrott, framöver.

Cecilia Borgström-Fälth 
Enhetschef Göteborg Konst 
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”Konst 
förflyttar 
tankar och 
gränser. 
Konst får oss 
att förstå 
vår historia, 
samtid och 
framtid.”
GÖTEBORG KONST 
STADENS KONSTENHET
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Bakgrund
Göteborgs Stads kommunfullmäktige beslutade att 
införa enprocentregeln 2013. I samband med beslutet 
tilldelades kulturnämnden ett processägarskap och 
uppföljningsansvar för enprocentregeln. Enheten 
Göteborg Konst har det operativa uppdraget att 
processleda och följa upp den.

Enprocentregeln innebär att stadens förvaltningar 
och helägda bolag ska avsätta en procent av den 
totala byggkostnaden för konstgestaltning om de 
bygger nytt, bygger om eller bygger till. Det bidrar 
till att göteborgarna får konst i de gemensamma 
miljöerna på olika platser i hela staden. 

Göteborg Konst är med sin sakkunskap och sina 
utvecklade processer en garant för att stadens 
konstpolitik genomförs i praktiken i arbetet 
med enprocentregeln. Det innebär att konstens 
integritet, oberoende och egenvärde står i centrum, 
att processerna syftar till att främja konstnärlig 
yttrandefrihet och kvalitet, samt att skapa goda  
och hållbara villkor för konsten och konstnärerna  
under arbetet.  

Kvalitativa processer
Göteborg Konsts uppdrag formuleras genom stadens 
konstpolitik, vilken går att finna i stadens kultur-
program. I det betonas den estetiska dimensionen 
samt konstens autonomi och egenvärde. Göteborg 
Konst ska arbeta med ”den professionella, kvalitativa 
konsten” på ett sätt som hävdar ”konstens integritet, 
oberoende och egenvärde”, samt ”främja konstnärlig 
yttrandefrihet och kvalitet”. Göteborg Konst ska 
också skapa ”goda och hållbara villkor för konsten 
och konstnärerna”.

I arbetet med enprocentregeln säkerställer Göte-
borg Konst att dessa mål uppfylls genom kvalitativa 
processer där sakkunnighet genomsyrar arbetet. För 
att främja yttrandefrihet och kvalitet samarbetar 
Göteborg Konst med ett flertal konstkonsulter i 
arbetet med att ta fram upphandlingsunderlag. Det 
är i form av förstudier där projektens förutsättningar 
analyseras samt en inriktning för konsten föreslås för 
varje enskilt projekt. Förstudien är ett verktyg för att 
öppna upp konstens möjligheter på en plats, diskute-
ra dem med beställare och andra berörda parter och 
komma överens om vilka möjligheter och begräns-
ningar som finns för konsten på platsen. 

Genom detta förfarande skapar Göteborg Konst ett 
forum för diskussion om ramarna för konsten innan 
konstnären upphandlas. På detta sätt kan Göteborg 
Konst värna konstnärlig integritet och frihet i formu-
lerandet av upphandlingarna. Göteborg Konst ser till 
att det finns lika många sakkunniga inom konst som 
representanter för andra funktioner i de beslutande 
grupper som beslutar om vilka konstnärer som får 
uppdrag, detta för att säkerställa att göteborgarna får 
kvalitativ och professionell offentlig konst.

Göteborg Konst har under 2021 arbetat för att skapa 
en större bredd bland konstkonsulterna utifrån bland 
annat köns- och mångfaldsperspektiv, både genom 
inriktat arbete samt ett open call där verksamma 
inom samtidskonsten kunnat visa intresse att i  
framtiden ta konstkonsultuppdrag. 

Göteborg Konst följer Konstnärernas Riksorganisa-
tions rekommenderade arvoden för konstnärer, både 
för det arvode som konstnärerna förväntas ta ut, samt 
för arvodet till konstkonsulter. 

Inledning
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Utvärdering och 
utveckling av 
enprocentregeln
Kommunfullmäktige uppdrog i budget 2020 till 
kulturnämnden att följa upp och utvärdera att 
enprocentregeln tillämpas på ett ändamålsenligt  
sätt i staden. Två externt utförda utredningar ligger 
till grund för kulturförvaltningens uppföljning,  
utvärdering och sammantagna bedömning. Kultur-
förvaltningens slutsats är att enprocentregeln inte 
fullt ut kan tillämpas enligt kommunfullmäktiges 
beslut från 2013. Kulturnämnden hemställde därför 
ärendet till kommunfullmäktige. Det finns starka 
ekonomiska och kulturpolitiska skäl för staden att 
verka för en enprocentregel som är angelägen, känd 
och erkänd, och som efterlevs av samtliga förvalt-
ningar och bolag i Göteborgs Stad.

Kommunstyrelsen fick under hösten 2021 i uppdrag 
att tillsammans med investerande nämnder och 
styrelser återkomma till kommunfullmäktige med 
förslag till styrande dokument för stadens konstge-
staltningar i samband med investeringar. De styrande 
dokumenten ska klargöra ansvar och roller, frågor 
kring kulturförvaltningens finansiering av uppdraget 
samt hur enprocentregeln ska beräknas. Stadsled-
ningskontoret har fått i uppdrag att leda det kom-
mande arbetet med nya styrande dokument. 

Redovisning av 
enprocentsmedel 2021
Stadens nämnder och helägda bolag ska årligen 
rapportera redovisning av enprocentsmedel till kul-
turnämnden. För perioden 2021 har två förvaltningar 
och åtta kommunala bolag tillsammans redovisat 
50 pågående konstprojekt. De sammanlagda avsatta 
medel som redovisats för 2021 är 43,3 mnkr och 
utfallet för förbrukade medel är 27,2 mnkr. Skillna-
den mellan avsatta och förbrukade medel beror på att 
projekten pågår under flera år vilket leder till att det 
inte är ovanligt att avsatta medel ackumuleras för att 
förbrukas senare under ett projekt. 

Både inrapporterade avsatta medel och förbrukade 
medel har ökat sedan 2020, vilket främst förklaras 
med ett ökat byggande i staden. Framtiden Byggut-
veckling AB har under 2021 utvecklat sitt arbete med 
enprocentregeln genom att samla bostadsbolagen i 
ett konstråd. Koncernen är den största beställaren i 
Göteborgs Stad med totalt 23 miljoner avsatta medel 

under 2021, vilket är en ökning med 14 miljoner 
sedan 2020. Även lokalnämnden och Higab AB har 
haft betydande ökningar av avsatta medel under året. 
Som motvikt till det har trafiknämnden minskat sina 
avsatta medel med drygt 10 miljoner, medel som inte 
förbrukats utan får antas vara ackumulerade inför 
framtiden. Under 2021 har trafiknämnden initierat 
ett flertal projekt med Göteborg Konst som inte 
rapporterats till kulturnämnden. Även Bostads AB 
Poseidon har missat att rapportera in några av sina 
pågående projekt. Totalt har Göteborg Konst arbetat 
med 26 pågående projekt under 2021. 

När enprocentregeln infördes gavs kulturnämnden 
ett processägarskap. Det betyder att förvaltningar ska 
samarbeta med kulturförvaltningen och att helägda 
bolag rekommenderas att eftersträva att samarbeta 
med Göteborg Konst. Trafiknämnden, Bostads AB 
Poseidon, Förvaltnings AB Göteborgs Lokaler, Hi-
gab AB, Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag och 
Älvstranden Utveckling AB har använt Göteborg 
Konsts tjänster i alla sina projekt under 2021. 

Lokalnämnden följer inte fullmäktiges beslut utan 
arbetar med en egen process. Bostadsbolaget och 
Familjebostäder använder Göteborg Konst som  
samarbetspartner i en majoritet av sina projekt,  
men genomför också en del projekt på egen hand. 
Familjebostäder rapporterar att de under 2021 haft 
sju pågående konstprojekt på egen hand, där bolaget 
har använt egna konstsakkunniga i form av konst-
konsulter i tre projekt medan fyra projekt står helt 
utan konstsakkunniga i processen. Bristen på konst-
sakkunniga i upphandlingar av konstnärskap medför 
att stadens konstpolitik beslutad av kommunfull-
mäktige genom Göteborgs Stads kulturprogram inte 
efterföljs. 

Totalt har Göteborg Konst processlett 20 av 50  
inrapporterade projekt i Göteborgs Stad under 2021.  
Mellanskillnaden består av lokalnämndens 19  
projekt, Familjebostäders 7 projekt och  
Bostadsbolagets 1 projekt.

Tretton nämnder och bolag har inte inkommit med 
rapporter för enprocentregeln 2021. De flesta av 
dessa har troligen inte genererat medel genom  
enprocentregeln under året. 

Det gäller dock inte idrott- och föreningsnämnden 
samt Göteborgs Egnahems AB som under 2021  
har arbetat med betydande investeringar, men som 
inte samarbetar med Göteborg Konst och inte  
heller har inkommit med en redovisning gällande 
enprocentregeln.
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Projekt som 
färdigställts 
under 2021

Stadsteaterns foajé 
Konstgestaltningen Trådarna av konstnären Liva 
Isakson Lundin installerades under sommaren 2021. 
Gestaltningen beställdes av Higab för Göteborgs 
Stadsteater, i samband med ombyggnation. Förstu-
diens tematik utgick från Stadsteaterns identitet som 
modig, att teatern i olika historiska skeenden har 
vågat ta ställning. Isakson Lundin utvecklade temat 
”mod” genom att lägga till begreppet ”nerv”.

Titeln Trådarna anspelar på den verksamhet som be-
drivs på teatern som liknas vid kroppens nervtrådar, 
nerven i scenkonsten och den intensiva spänningen 
i stunden strax innan en föreställning. Installationen 
består av koppartråd, fäst med skruvklamrar som på 
ett antal platser bildar kluster av trassel. Konstgestalt-
ningen är placerad längs med väggen i trapphuset 
mellan biljetthallen, den nybyggda restaurangen och 
foajén utanför Lilla Scen.

Stadsteatern, som ritades av arkitekten Carl Bergsten 
och invigdes 1934, byggdes i en brytningstid  
mellan klassicism och modernism. Byggnaden anses 
ha mycket höga kulturhistoriska värden och 2017 
blev Stadsteaterns publika rum därför förklarade  
som byggnadsminne. 

I förstudiens föreslogs två möjliga placeringar för  
verket, dels foajén utanför Lilla Scen och/eller i 
rummet utanför Studion på plan 8. Isakson Lundins 
första skissförslag inkluderade trapphuset utanför 
Studion, vilket innebar att en ansökan om ändring  
av byggnadsminne lämnades in till Länsstyrelsen. 
Ansökan avslogs med hänvisning till tre aspekter: 
dels de visuella med tanke på arkitektens grundidé 
och intention, dels den konkreta åverkan på  
byggnaden och de stucco lustro-behandlade  
väggarna och dels möjligheten att återställa, det  
vill säga irreversibelt/reversibelt.

Samrådsgruppen och konstnären var medvetna om 
att ett avslag kunde ske, och när det blev en konkret 
realitet erbjöds konstnären ytterligare ett arvoderat 
skissuppdrag samt tid för att omarbeta sin idé för det 
nybyggda trapphuset mellan biljetthallen och foajén 
utanför Lilla Scen. Göteborgs Stadsteater återinvig-
des i september 2021.

Förstamajgatan 
Konstgestaltningen Kortedalakrokodilen av konstnären 
Ingela Ihrman består av en tre och en halv meter lång 
bronsskulptur som installerades och invigdes i maj 
2021. Uppdraget formulerades i samband med att 
torget och fastigheterna vid Förstamajgatan rustades 
upp av GöteborgsLokaler. 

Tanken med uppdraget var att genom ett visuellt 
helhetsgrepp skapa en konstgestaltning och binda 
ihop olika ytor till en sammanhållen rumslighet. Med 
naturen som tema skulle ett organiskt grepp kunna 
bryta platsens rena abstrakta uttryck och skapa en 
länk mellan det urbana rummet och det bakomlig-
gande skogspartiet.

Förhållandet mellan människa och natur är en ge-
nomgående tematik i Ingela Ihrmans konstnärskap. 
Ihrman har tidigare bland anant arbetat med invasiva 
arter, vilket ställer frågor kring vad som egentligen 
kan anses vara naturligt på en plats. Krokodilen kan 
vid en första anblick verka vara ett främmande inslag 
i Kortedala. Men tittar man närmare ser man att 
krokodilen i själva verket är en kostym, där avgjut-
ningen visar spår av skrynkligt papper, frigolit och 
tygbitar. En kostym som Ihrman tidigare har använt i 
en performance. 

Konstgestaltningen väcker med både humor och  
allvar frågor kring rädsla, om vem som har rätt att 
vistas på en plats och vem som är välkommen.
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TRÅDARNA, LIVA ISAKSON LUNDIN, 2021 
STADSTEATERN, GÖTAPLATSEN 
FOTO: JAN DAHLQVIST

KORTEDALAKROKODILEN, INGELA IHRMAN, 2021
FÖRSTAMAJGATAN 
FOTO: HAMPUS BOVBJERG GRIP
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Boihop, Högsbo 
Konstnären Lisa Jonasson har på uppdrag av Framti-
den Byggutveckling AB och Familjebostäder skapat 
konstgestaltningen Växande varelse till ett flerbo-
stadshus på Rubelgatan 6 i Högsbo. Uppdragets 
tematik ”gränser” ledde konstnären till tankar om 
gränsen mellan växt och varelse och Jonasson har 
i sitt arbete inspirerats av animism; tanken om en 
besjälad natur. 

Växande varelse liknar en stam som växer upp längs 
husväggen, i fyra delar. I två av delarna syns ansikten 
och mellan dem en kropp med sex armar. I delen 
längst upp syns varelsens ”hår”, som består av flera 
små armar – en slags armvariant av Medusas välkän-
da kalufs. Konstgestaltningen är gjord i gjuten alumi-
nium och består till 90 % av återvunnet material.

Flerbostadshuset är ett så kallat bogemenskapshus 
som tillkommit genom ett samarbete mellan  
Framtiden Byggutveckling AB, Familjebostäder  
och föreningen Boihop Högsbo. Föreningen har  
även varit involverad i konstgestaltningsprojektets 
samrådsgrupp.

Adventsvägen 
Konstgestaltningen Dotty av konstnären Johan Paal-
zow består av en tre och en halv meter hög svamplik-
nande skulptur i brons och epoxiplast som installera-
des i november 2021. Skulpturen är centralt placerad 
intill tre nybyggda bostadsfastigheter på Adventsvä-
gen, i ett av norra Kortedalas typiska 50-talsområden. 

Paalzow arbetar ofta med naturens former i sin konst, 
men med en lekfull twist. Svampens ”hatt” ser ut som 
en målarpalett med sina tolv färger. Den iögonfal-
lande färgsättningen och de olika materialmötena i 
skulpturen bidrar till området med ett nytt samtida 
uttryck och en tydlig identitet, vilket även var en del 
av uppdraget till konstnären. 

Under hatten, vid svampens bronsfot, har en sittyta 
i ek formats. Den ger personer i alla åldrar en fin 
möjlighet att komma skulpturen nära. Tanken är att 
skulpturen kan skapa en naturlig samlingsplats  
i området.

Framtiden Byggutveckling AB är beställare och  
Bostads AB Poseidon är förvaltare av gestaltningen. 

Lindholmshamnen 
Redan 2018 tilldelades konstnären Vanna Bowles 
uppdraget att ta fram en konstgestaltning för det nya 
bostadsområdet i Lindholmshamnen. Verket Orädd 
resa består av tre verk som är utplacerade längs ett 
huvudstråk i området och på så sätt skapar en visuell 
förbindelse mellan bostadskvarteren. Två av de tre 
skulpturerna står nu på plats, den tredje installeras 
2024 när området är färdigbyggt. 

I den öppnaste delen av gångstråket står det första 
verket som är en uppmurad valvport, där insidan är 
täckt av kakelplattor med illustrationer på. De före-
ställer människor som får fjädrar, gömmer sig bakom 
bladverk, tecknar löv på varandra eller vars fingrar 
blir grenar. Porten har murats enligt romersk teknik 
som gör att valvet bärs upp genom spänningen som 
bildas mellan stenarna. 

Det andra verket, en bronsskulptur, är placerad i en 
korsning mellan två stråk och föreställer en gående 
person som är täckt av murgröna med sirligt utfor-
made blad. 

Det tredje verket, som i dag endast finns som mo-
dell, kommer att byggas upp av murad tegelsten, likt 
en bit av en vägg eller ett arkitektoniskt fragment. I 
muren kommer det att finnas en nisch där det står en 
bronsskulptur föreställande en byst av en barnkropp 
med ett sparvhuvud. Här och var på muren sitter ka-
kelplattor med olika motiv: en nattfjäril, en sovande 
fågel och ett barn med en höna i knät.

Orädd resa talar till människor i alla åldrar, men i 
synnerhet barn och unga. Konstnärens förhoppning 
var att göra något för de boende i Lindholmshamnen 
som väcker undran, som inbjuder till beröring och 
där människor kan känna igen sig, både fysiskt  
och mentalt.

Beställare är Älvstranden Utveckling.
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DOTTY, JOHAN PAALZOW, 2021 
ADVENTSVÄGEN I KORTEDALA 
FOTO: HAMPUS BOVBJERG GRIP

VÄXANDE VARELSE, LISA JONASSON, 2021 
RUBELGATAN I HÖGSBO 
FOTO: HAMPUS BOVBJERG GRIP



11

ORÄDD RESA, VANNA BOWLES, 2021 
LINDHOLMSHAMNEN
FOTO: VANNA BOWLES
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Exempel på projekt 
som Göteborg 

Konst processleder

Selma Lagerlöfs Torg 
2016 inleddes det omfattande ombyggnadsprojektet 
Selma Stad där ambitionen har varit att lyfta hela 
stadsdelen/bostadsområdet kring Selma Lagerlöfs 
torg i Hisings Backa. Genom att forma ett aktivt 
stadsrum med inslag av kultur, utbildning, handel och 
idrott är visionen att skapa en stadsdel fylld av liv. 

Då Selma Stad byggs av flera olika bolag och för-
valtningar, både privata och kommunala, har man 
samverkat kring ett kvalitetsprogram för att uppnå 
den gemensamma visionen om en stadsdel som är 
hållbar, trygg och full av liv. Med ett gemensamt mål 
också för konsten valde man att under 2017 ta fram 
ett konstprogram som hakade i kvalitetsprogram-
met. Det skulle bli ett stöd i processen med att ta 
fram konstgestaltningar för området. Efter flera år 
av tveksamheter kring vilken förvaltning eller bolag 
i konsortiet som skulle ta på sig beställarrollen för 
konsten har det landat i att Fastighetskontoret tar 
samordningsansvaret för processen med inköp  
av konstgestaltning.

Platsen som identifierades för den nya konstgestalt-
ningen i Selma Stad var torgytan i anslutning till Sel-
ma Lagerlöfs Centers entré. Det tematiska fokuset 
för upphandling och inköp av en konstgestaltning var 
”berättande”, “den mänskliga skalan” och det ”mellan-
mänskliga mötet” – ett tema med ett brett tolknings-
utrymme men med stark förankring till platsen.

Vinnande anbud i upphandlingen blev Max Ockborn 
med sina två skulpturer En orolig kompis och En krä-
vande kompis. Produktion av verken är nu igång och 
invigning är planerad till senare delen av våren 2022.

EN OROLIG KOMPIS 
SKULPTUR I MINDRE SKALA AV MAX OCKBORN 

SELMA LAGERLÖFS TORG 



13

”DOTTY”, MODELLER. DEN BAKRE I SKALA 1:1. 
FOTO: JOHAN PAALZOW

Askimsviken 
För den nya bostadsfastigheten vid Hult Åsens väg 
arbetar konstnären Anton Alvarez fram en konstge-
staltning som ska placeras centralt i området; strax 
intill fastigheten vid gång- och cykelvägen som leder 
ner till Askimsviken.  

Den 4,5 meter höga skulpturen heter Column 001 
och liknar en pelare, ett tidlöst och välkänt arkitek-
toniskt elementet. Skulpturen kommer att tillverkas i 
bränd stengodslera och består av flera sammanfogade 
keramikelement som tillverkas i Danmark.

Den starkt orangea färgsättningen kontrasterar på ett 
intressant och tydligt vis mot den omgivande miljön 
som består av fastighetens sobra tegelarkitektur och 
det tätt liggande gröna skogspartiet. Placeringen 
möjliggör att pelaren kan ses både nerifrån backen 
när fotgängare kommer från Askimsbadet och från 
motsatt riktning från bostadsområdet. Det går även 
att se den sticka upp över det staket som löper längs 
med infarten till parkeringshuset. 

Skulpturen beräknas vara installerad sensommaren 
2022. Beställare är Bostadsbolaget. 

Bergsjöns kulturhus
I samband med att det nya kulturhuset i Bergsjön 
byggs fick konstnären Jelena Rundqvist uppdraget 
att skapa en offentlig konstgestaltning i anslutning 
till huset. Hon har valt att arbeta deltagarbaserat, där 
invånare och kulturutövare verksamma i Bergsjön är 
med genom hela processen och utformar konstverken 
som tillkommer genom projektet.

En av dem är poeten och spoken word-artisten Elias 
Abi Jaber, vars ord nu ristats in i en bergvägg längs 
Bergsjövägen mellan Rymdtorget och Komettorget. 
Orden lyder: ”Den som är blir den som var”, och är 
plockade från en längre fras: ”Den som är, blir den 
som var. Den som har, blir den som haft.”

Konstgestaltningen som helhet består, förutom 
inristningen av poesin i berget, av ytterligare tre delar, 
som alla tar plats inne i kulturhuset: ett textilt verk, 
en publikation och en skulptur. Alla verken skapas av 
lokala aktörer, medan Jelena Rundqvist fungerar som 
en slags konstnärlig handledare.

Beställare av konstgestaltningen är Higab.

COLUMN 001 
SKISS AV ANTON ALVAREZ 

ASKIMSVIKEN 



14

DEN SOM ÄR BLIR DEN SOM VAR 
AV ELIAS ABI JABER OCH JELENA RUNDQVIST 

DEL AV KONSTGESTALTNING I BERGSJÖN 
FOTO: JESPER JANSSON 

”Den som är, 
blir den som 
var. Den som 
har, blir den 
som haft.”

ELIAS ABI JABER 
POET OCH SPOKEN WORD-ARTIST
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DEN SOM ÄR BLIR DEN SOM VAR 
AV ELIAS ABI JABER OCH JELENA RUNDQVIST 

DEL AV KONSTGESTALTNING I BERGSJÖN 
FOTO: JESPER JANSSON 
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Under 2021 har Göteborg Konsts arbete med 
konstgestaltning för stadsrummen runt stationerna i 
Västlänken gått in i en ny intensiv fas. Trafikkontoret 
och Göteborg Konst har överenskommelser på plats 
för stationerna Haga och Korsvägen, med en fastsla-
gen budget samt en planerings- och samverkanspro-
cess från upphandling till genomförande. För dessa 
två platser har upphandlingen av konstnärer inletts 
under hösten 2021. För Centralstationen är frågan 
kring budget och formerna för samverkan fortsatt 
under diskussion. 

Göteborg Konst deltar också i Konst- och Arkitek-
turgruppen som sakområdesansvarig för konsten i 
Västlänken, samt är fortsatt sakområdesansvariga för 
konstfrågor i arbetsgruppen Staden runt Byggplan-
ken. I denna grupp lyfts frågor som berör invånarnas 
möjlighet till navigering och information, trygghets- 
och säkerhetsfrågor, samt förslag till olika plats- 
skapande satsningar.

Konstgestaltning för 
stadsrummen runt 
station Haga och 
Korsvägen i Västlänken
Under våren 2021 intensifierades arbetet med  
konsten i stadsrummen runt station Haga och Kors-
vägen. Formen för samverkan med Trafikkontoret 
specificerades och en projektkoordinator anställdes 
på halvtid för att stödja processledaren i det fortsatta 
arbetet med upphandling av konstnärer. 

I september annonserades ett open call där  
yrkesverksamma konstnärer uppmanades att lämna 
en intresseanmälan om att delta i urvalsupphand-
lingen för stadsrummen runt station Haga och 
Korsvägen. Utlysningen kommunicerades brett i både 
nationella och internationella kanaler och upphand-
lingsunderlaget var tillgängligt på både svenska och 
engelska för att möjliggöra för konstnärer från hela 
världen att söka. 

Gensvaret var mycket positivt och efter att deadline 
passerats i slutet av oktober vidtog ett digert urvalsar-

bete utifrån de uppsatta bedömningskriterierna. I det 
initiala arbetet deltog processledare från Göteborg 
Konst, representanter för Västra Götalandsregionens 
konstenhet och Statens konstråd, samt två externa 
konstsakkunniga konstnärer. 

Gruppen med konstsakkunniga presenterade slutli-
gen 13 konstnärers intresseanmälningar för den stör-
re jurygruppen där representanter från Trafikkontoret 
samt park- och naturförvaltningen ingick. Efter två 
jurymöten enades gruppen om tre konstnärer/konst-
närsgrupper att bjuda in för att ta fram idéförslag för 
station Haga och tre för station Korsvägen. 

Under våren 2022 kommer dessa konstnärer att arbe-
ta fram sina idéförslag, och beslut om vilka konstnä-
rer/konstnärsgrupper som bjuds in för att genomföra 
sina förslag till konstgestaltning för respektive plats 
kommer att tas i början av sommaren 2022.

Konst under byggtiden 
av Västlänken
Tillsammans med Trafikkontoret har Göteborg 
Konst sedan 2019 ett avtal med Göteborgs inter-
nationella konstbiennal (GIBCA) och plattformen 
Skogen om produktion av temporära konstprojekt 
under tiden som Västlänken byggs. Projektet Konst 
under byggtiden av Västlänken syftar till att skapa 
konstnärliga värden för de som lever, vistas och  
verkar i staden under byggtiden.

GIBCA - Göteborgs 
internationella 
konstbiennal
I samarbete med Göteborgs Internationella Konst-
biennal produceras ljudkonstverk för Västlänkens tre 
stationer. Initiativet handlar om att skapa oväntade 
kvaliteter i stadsrummet under byggtiden av Västlän-
ken. Inom projektet skapar tre konstnärer ljudverk 
kopplade till de områden i staden som påverkas av 
bygget. Verken går att ta del av online och genom en 
app som laddas ner till telefonen. 

Västlänken
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ARBETSBILD FRÅN NOISE REDUCTION AND  
GLITCHES – ECHOES FROM THE PAST AND FUTURE.  
BILD: © LISA TORELL, 2021

I verket East Link. Joy and Sorrow in Gothenburg 
som kunde presenteras för allmänheten i april 2021 
kopplar konstnären Manuel Pelmus samman Cen-
tralstationens roll under 1800-talets emigration 
till Amerika med vår tids immigration till Sverige. 
Verket ställer frågor kring vem som får lov att stanna 
upp, och vem som måste vara i ständig rörelse.

I samband med biennalens öppning i september 
släpptes konstnären Lisa Torells ljudverk Noise  
Reduction and Glitches: Echoes from the Past and the 
Future. Verket utgår från Korsvägen, en plats där 
många olika perspektiv möts. En berättarröst rör sig 
mellan olika tider och synvinklar för att gestalta en 
värld i förändring där många skeenden förblir ogrip-
bara tills de plötsligt är ett faktum. 

Konstnären Pia Sandströms ljudverk undersöker 
de historiska och geologiska lager som framträder i 
samband med Västlänkens utgrävningar; från bergar-
ternas förändring under jord, till ockupationen och 
rivningarna av Haga ovan mark. Den första delen av 
verket presenterades i samband med biennalen 2019 
och hade titeln Göteborgssviten: Underjorden. Den 
andra delen av verket med titeln Klangbotten (Mör-
kerseende) utkom under biennalen hösten 2021.

Skogen – Studiegruppen 
Kronotopia
Sedan 2019 genomför Studiegruppen Kronotopia 
konstnärliga undersökningar som tar avstamp i 
bygget av Västlänken och vad ett sådant omfattande 
stadsutvecklingsprojekt kan innebära för en stad och 
dess invånare. Sammantaget bildar undersökningar-
na ett arkiv av kunskap och material, som ska göras 
publika genom presentationer av olika konstverk och 
fördjupande samtal. Studiegruppen består av åtta 
konstnärer från konstplattformen Skogen, och un-
dersökningarna handlar om både sociala och politiska 
såväl som estetiska aspekter av Västlänken.

Under projekttiden kommer Studiegruppen Krono-
topia även att arbeta med andra metoder, som video- 
och ljudinspelningar, skrivande, arkivundersökningar 
och exkursioner till Västlänkens byggplatser. Projek-
tet har påverkats i stor utsträckning av restriktionerna 
för publika evenemang med anledning av covid-19, 
och de tillfällen där gruppens undersökning möter en 
publik har varit svåra att genomföra. Projektperioden 
är därför förlängd till juni 2022 då en konstnärlig 
redovisning av det samlade arkivet som har bildats 
under processen ska presenteras.
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I alla konstgestaltningsprojekt som processleds av 
Göteborg Konst görs en förstudie, ofta genomförd av 
en extern konstkonsult. Syftet med förstudien är att 
samla relevant information gällande kontexten som 
konstgestaltningen ska göras inom, för att utifrån 
denna information bestämma exempelvis inriktning, 
tematik och plats för konsten. Förstudien ligger  
sedan till grund för formandet av uppdraget och  
upphandling av konstnärskap.

Kustgatan
På Kustgatan 3 i Majorna ligger en fastighet med en 
rik historia. I samband med ombyggnad och reno-
vering av byggnaden ville Familjebostäder genom 
enprocentregeln tillföra ny konst till platsen. I 
Göteborg Konsts förstudie som genomfördes våren 
2021 framkom flera lager av platsens historia med 
bland annat en herrgård på 1700-talet, intimt knuten 
till det närliggande varvet och Ostindiska kompaniet, 
en skola på 1800-talet, ungkarlshotell på 1970- och 
80-talet samt lägenheter och lokaler där bland annat 
stadsdelens socialkontor var inhyst under 1990-talet. 

Familjebostäders pågående ombyggnad och renove-
ring präglas av en innovations- och klimatvision där 
återbruk har stort fokus. Ambitionen för projektet är 
att Kustgatan 3 ska bli ett digitalt, hållbart, smart hus 
med gemensamhetslokaler för ”co-living-koncept”. 

Förstudien tog fasta på fastighetens historia och 
pekade samtidigt på en möjlighet att låta konsten 
synliggöra platsen och ambitionen för den idag; viljan 
att skapa ett sammanhang där en kan leva ansvars-
fullt och med möjlighet till gemenskap över genera-
tionsgränser. Med andra ord: en idé om en konstge-
staltning som kan fungera som ett lager i staden för 
kommande generationer att orientera sig kring och 
bygga vidare på, likt ett lackmuspapper som doppats 
i sin samtid. 

Konstgestaltningsprojektet är i nuläget i upphand-
lingsfasen där tre konstnärer har i uppdrag att ta fram 
var sitt skissförslag till byggnadens fasad. Tematiken 
i uppdraget bygger på förstudiens förslag och slutsat-
ser. 

Fjällbo Park, Utby 
Göteborg Konst har på beställning av Familjebo-
städer skrivit fram en förstudie inför ett konstge-
staltningsuppdrag för en planerad skogsträdgård i 
bostadsområdet Fjällbo park.

Målet för en skogsträdgård är att den ska fungera 
självförsörjande i likhet med de cirkulära processer 
som finns i exempelvis en skog. Ofta används ordet 
permakultur vilket kan översättas med hållbar odling. 
Vad som skiljer en skogsträdgård från en naturlig 
skog är att en skogsträdgård fylls med fruktträd, 
bärbuskar och fleråriga grönsaker – växter som kan 
skördas och användas av människan.

Beställaren har en förhoppning att skogsträdgården 
i förlängningen ska stimulera hyresgäster till odling, 
men även uppmuntra till samvaro och gemenskap 
i bostadsområdet, gärna med pedagogiska värden. 
Förstudien kom fram till att inriktningen för konst-
gestaltningen skulle utgå från platsens specifika för-
utsättningar och förhålla sig till viktiga aspekter för 
skogsträdgården som cirkulära förlopp, ekosystem, 
hållbarhet, permakultur, närvaro och dialog, och att 
synliggöra och förstärka de kvalitéer och naturvärden 
som området har genom sin närhet till Naturområdet 
Bergsjön och Fjällbo ängar.

Konstnären Johan Tirén upphandlades under årets 
sista månad för uppdraget. Konstgestaltningen 
beräknas färdigställas under 2022 i dialog med den 
referensgrupp av hyresgäster som Familjebostäder har 
bildat för att utveckla och organisera framtida skötsel 
och omvårdnad i trädgården. 

Exempel på 
förstudier
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Pågående  
projekt

 » Selma Lagerlöfs torg, allmän plats (Hisingen)

 » Litteraturgatan i Selma Stad, bostadshus (Hisingen)

 » Jubileumshuset i Selma Stad, bostadhus (Hisingen)

 » Lindholmens Tekniska Gymnasium (Lindholmen)

 » Masthuggskajen, parkeringshus (Masthugget)

 » Sjöfartsmuseet Akvariet (Majorna)

 » Kustgatan, bostadshus (Majorna) 

 » Märlspiksgatan, bostadshus (Majorna)

 » Radiotorget, trappa (Frölunda)

 » Sisjödal, bostadshus (Sisjön)

 » Askimsviken, bostadshus (Askim)

 » Västlänken Station Haga 

 » Västlänken Station Korsvägen

 » Konst under byggtiden av Västlänken (Haga, Centralen, Korsvägen)

 » Heden, parkeringshus (Centrum)

 » Robertshöjd, bostadsområde (Sävenäs–Delsjön)

 » Östra Kålltorp, bostadshus (Kålltorp)

 » Beväringsgatan, bostadshus (Kviberg)

 » Fjällbo park, skogsträdgård (Utby) 

 » Kulturhuset Bergsjön (Bergsjön)
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Verk som tillkommit 
2013–2021

 » Stadsbiblioteket, Yvonne T Larsson, Går du ofta hit eller?, 2014. Higab AB. 

 » Stadsbiblioteket, Kent Karlsson, Lorem ipsum, 2014. Higab AB. 

 » Gång- och vägtunnel, Banehagsgatan i Klippan, Michael Richter  
och Karen Froede, Amfibietunneln, 2014. Trygg Vacker stad. 

 » Gångtunnel, Briljantgatans hållplats, Peter Ojstersek, More Eyes, 2015.  
Trygg Vacker stad. 

 » Studentboende, Selma Lagerlöfs torg, Ekta & Ollio, väggmålning, 2015.  
Göteborgslokaler. 

 » Gångtunnel, Gråbovägen Hjällbo, Anna Persson, Sluta aldrig att drömma, 2015. 
Trygg Vacker stad. 

 » Torshallen, klättervägg, Fredrik Norén, Mount Everest, 2016.  
Idrott- och föreningsförvaltningen.  

 » Göteborgs Hamn, ID-port, Runo Lagomarsino, Europa, 2016.  
Göteborgs Hamn. 

 » Bravida Arena, Per Petersson, TIFO, 2016. Higab AB.  

 » Bravida Arena, Thomas Nordström & Annika Oskarsson, Alla möter alla, 2016. 
Higab AB.  

 » Bostadshus, Egnahemsvägen, Åsa Greaker, Glaserad grönska, 2016.  
Bostadsbolaget.  

 » Parkeringshuset Snipan, Första Långgatan, Martin Formgren, Albedo, 2016. 
Göteborg Stads Parkering AB.  

 » Redbergsparken, Alina Chaiderov, UT, 2016. Park- och naturförvaltningen.  

 » Jöns Rundbäcks plats, Klas Eriksson, We can be local, just for one day, 2016.  
Bostadsbolaget.  

 » Lorensbergsparken, Sara Nilsson, Kultur & Natur, 2017.  
Park- och naturförvaltningen. 

 » Gångtunnel vid Fjällviolen i Rannebergen, Marie Dahlstrand, 2017.  
Trygg Vacker stad. 

 » Temporär gestaltning vid Hjällbo Torg, Juan-Pedro Fabra Guemberena,  
Barnen från Hjällbo (Barnen från Moheda), 2017. Trygg Vacker stad.  

 » Blidvädersgatan, Ragnhild Alexandersson, Naga, 2017. Bostadsbolaget. 

 » Gång- och cykeltunnel under Västerleden i Tynnered, Patrik Bengtsson,  
Tidstunneln, 2018. Trygg Vacker stad.  

 » Temporär gestaltning, Blå Stället, Maja Hannisdal, Ilmari Paananen  
och Wilhelm Blomberg, Tysta danser, 2018. Trygg Vacker stad.  
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 » Utanför Scandinavium, Judith Hopf, A line, 2018. Higab AB, Got Event.  

 » Santos Idrottshall, Éva Mag, Jag + Du = Vi, 2018. Älvstranden Utveckling AB. 

 » Återvinningscentral, Rannebergen, Ilja Karilampi, thinking thinking dot dot dot, 
2018. Bostadsbolaget.  

 » Gångtunnel, Fjäderharvsgatan, Angered, Pia Männikö, Forest Sound, 2018. 
Trygg Vacker stad. 

 » Fasad, Nya Lundenhallen, Örgryte, Mikael Johansson, Game Changer, 2018. 
Idrott- och föreningsförvaltningen.  

 » Sävenäsverket, Jessica Lloyd-Jones, Forest Fuel, 2018. Göteborg Energi.  

 » Askimsbadet i Askim, Jens Evaldsson, Askim Escape Pod, 2018.  
Park- och naturförvaltningen. 

 » Bildradiogatan, Helena Mutanen, Teckning, 2019. Bostadsbolaget.  

 » Gångtunnel, Kviberg, Ola Åstrand, Blodet i oss, 2019. Trygg Vacker stad.  

 » Pehr Erikssons plats, Haga, Signe Johannessen och Erik Rören, Hagavågen, 
2019. Göteborgslokaler.  

 » Temporär konstgestaltning, Västlänken Haga, Pia Sandström,  
Göteborgssviten: underjorden, 2019. Trafikkontoret.  

 » Kretslopp och Vattens lokaler i Alelyckan, Christine Ödlund, Inkommande kraft, 
2019. Higab AB.  

 » Skottårsgatan Kortedala, Goran Hassanpour och Fanny zu Knyphausen,  
Meaning well while doing harm, 2019. Bostadsbolaget. 

 » Syster Estrids gata, Guldheden, Carl Hammoud, Vigintiquinque, 2020.  
Bostadsbolaget/Framtiden Byggutveckling AB.  

 » Monsungatan Västra Eriksberg, Anja Örn, Till minnet av en älv, 2020.  
Konsortiet Västra Eriksberg genom Älvstranden Utveckling AB. 

 » Friskväderstorget, Biskopsgården. Aleksandra Stratimirovic, Du är Drömmen, 
2020. Bostadsbolaget.

 » Gångstråk i Lindholmshamnen, Lindholmen, Vanna Bowles, Orädd resa, 2021. 
Älvstranden Utveckling AB.

 » Bostadsområde vid Adventsvägen, Kortedala, Johan Paalzow, Dotty, 2021.  
Bostads AB Poseidon.

 » Stadsteaterns foajé, Centrum, Liva Isakson Lundin, Trådarna, 2021. Higab AB.

 » Förstamajgatan, Kortedala, Ingela Ihrman, Kortedalakrokodilen, 2021.   
GöteborgsLokaler.

 » Boihop, bostadshus, Högsbo, Lisa Jonasson, Växande varelse, 2021.  
Familjebostäder AB.

 » Temporär konstgestaltning, Västlänken Haga, Pia Sandström,  
Klangbotten (Mörkerseende), 2021. Trafikkontoret.

 » Temporär konstgestaltning, Västlänken Centralen, Manuel Pelmus,  
East Link. Joy and Sorrow in Gothenburg, 2021. Trafikkontoret.

 » Temporär konstgestaltning, Västlänken Korsvägen, Lisa Torell, Noise Reduction 
and Glitches: Echoes from the Past and the Future, 2021. Trafikkontoret.
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Göteborg Konst.
 
Gör plats för konsten!
Konsten spelar en viktig roll i vårt demokratiska 
samhälle eftersom den möjliggör för en mängd olika 
röster att komma till tals i det offentliga rummet.  
När konsten får vara fri kan den förflytta tankar  
och gränser och få oss att förstå vår historia,  
samtid och framtid. 

Oavsett vem du är eller var du bor ska du kunna 
uppleva konst i Göteborgs offentliga rum. Göteborgs 
Stads byggande bolag och förvaltningar avsätter 
därför avsätter minst en procent av kostnaderna i alla 
ny-, om- och tillbyggnadsprojekt till konst. 

I nära samarbete med dessa aktörer och konstnären 
leder vi på Göteborg Konst processen fram till färdig 
konstgestaltning eller konstprojekt.

När konsten får ta plats skapas platser för möten, 
reflektion och diskussion. Platser som överraskar, stör 
och berör. Tillsammans tar vi konsten ut i staden.
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