
 

Göteborgs Stad kommunstyrelsen 1 (1) 
  

   

Yttrande angående – Remiss från 
Kulturdepartementet - Återstartsutredningens 
betänkande Från kris till kraft, återstart för 
kulturen (SOU 2021:77) 

Yttrandet 
Vi instämmer i Göteborgs stads tillstyrkande av förslagen i utredningen, men vill betona 
några perspektiv som särskilt viktiga i det fortsatta arbetet.  
 
En översyn av kultursamverkansmodellen behöver särskilt beakta storstadsperspektivet 
där storstadskommunerna behöver ökad representation och inkludering i dialogen med 
stat och region. Eftersom kommunerna står för 40% av de offentliga utgifterna, dvs 
nästan samma nivå som staten, bör utredningen syfta till att särskilt stärka dialogen och 
utveckla samverkan med kommunerna. Storstäderna är idag svagt inkluderade och 
representerade. Storstäderna är beredda att ta såväl ett regionalt som nationellt ansvar i 
dessa frågor. Vi vill även lyfta Kulturnämndens bedömning att det finns behov av att 
inom ramen för utredningen särskilt se över museernas grundfinansiering samt området 
bild och form inom kultursamverkansmodellen. 
 
Vi vill särskilt framhålla vikten av ett förstärkt och permanentat utvecklingsbidrag till 
Kulturskolan, ett förslag som skulle bidra stort till ökade möjligheter för barn och ungas 
kulturutövande.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yttrande  
 
2022-03-08 
 

(Vänsterpartiet, Miljöpartiet) 
  
4.1 



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 1 (14) 
  

   

Remiss från Kulturdepartementet - 
Återstartsutredningens betänkande Från kris 
till kraft, återstart för kulturen (SOU 2021:77)   
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Yttrande över remiss av återstartsutredningens betänkande Från kris till kraft, återstart för 
kulturen (SOU 2021:77), i enlighet med bilaga 6 till stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande, översänds till kulturdepartementet. 

Sammanfattning 
Remiss från kulturdepartementet gällande återstartsutredningens betänkande Från kris till 
kraft – återstart för kulturen (SOU 2021:77), inkom 2021-11-17 till 
stadsledningskontoret. Stadens yttrande ska vara departementet tillhanda senast 
2022-03-09.  

I betänkandet sammanfattas de konsekvenser som pandemin medfört för kultursektorn 
samt analyser kring vilka lärdomar som kan dras. Det konstateras bland annat att 
kultursektorn har drabbats hårt av pandemin och att det finns risk för negativa 
konsekvenser på lång sikt. Betänkandet föreslår insatser inom en rad olika områden, 
vilket stärker förutsättningarna för kulturens återstart och utveckling under och efter 
pandemin men även möjliggör ett starkt, hållbart och oberoende kulturliv.  

Stadsledningskontoret ser generellt positivt på de förslag som presenteras i syfte att stärka 
kulturen på både kort och lång sikt. Förslagen berör flera delar av kultursektorn, däribland 
enskilda konstnärer och kulturutövare samt organisationer inom både produktions- och 
arrangörsled och andra kulturpolitiskt viktiga aktörer. I betänkandet presenteras ett antal 
förslag till fortsatta utredningar och särskilda uppdrag till statliga myndigheter. Göteborgs 
Stad välkomnar särskilt en utredning kring hur kultursamverkansmodellen kan utvecklas.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Till följd av restriktioner för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar har 
möjligheterna till kulturupplevelser och kulturell verksamhet begränsats sedan mars 2019, 
vilket haft omfattande påverkan på den kultur som kunnat erbjudas göteborgarna. 
Stadsledningskontoret ser därför positivt på den förstärkning av kulturens ekonomiska 
förutsättningar som föreslås. Indirekt kan detta i ett mer långsiktigt perspektiv även få en 
positiv effekt på samhället och stadens ekonomi. 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-02-11 
Diarienummer 1379/21 
 

Handläggare  
Nina Bergman 
Telefon: 031-368 01 84 
E-post: nina.bergman@stadshuset.goteborg.se  
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Vad det gäller stöd till utvecklingsbidraget till kulturskolan är stadsledningskontoret 
principiellt sett kritisk till specialdestinerade statsbidrag då dessa ofta innebär mycket 
administration och kan bli kontraproduktiva då verksamheten riskerar att utformas för att 
uppfylla kraven för statsbidrag och inte efter vad som är bäst för brukarna. Ökat tillskott 
bör enligt stadsledningskontorets bedömning i så stor utsträckning som möjligt lämnas 
som ett ökat generellt statsbidrag. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Stadsledningskontoret inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Kulturen är av betydelse för demokrati, utbildning, näringsliv, regional tillväxt, attraktiva 
livsmiljöer och hälsa. Deltagande i kulturlivet påverkas bland annat av socioekonomiska 
faktorer. Flera av förslagen främjar likvärdigt deltagande i kulturlivet och bidrar till att de 
nationella delaktighetsmålen uppnås.  

 

Bilagor 
1. Sammanfattning av remiss 
2. Grundskolenämndens handlingar 2022-02-08 §34 
3. Kulturnämndens handlingar 2022-02-10 §12 
4. Business Region Göteborgs handlingar 2022-02-10 §18 
5. Göteborg & Co:s handlingar 2022-02-10 §19 
6. Förslag till yttrande till kulturdepartementet 
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Ärendet  
Remiss från kulturdepartementet gällande återstartsutredningens betänkande Från kris till 
kraft – återstart för kulturen (SOU 2021:77), inkom 2021-11-17 till stadsledningskontoret 
med sista svarsdatum 2022-02-16. Stadsledningskontoret har fått svarstiden förlängd till 
2022-03-09.  

Beskrivning av ärendet 
Stadsledningskontoret har skickat betänkandet för yttrande till kulturnämnden och 
grundskolenämnden samt till styrelsen för Business Region Göteborg AB och Göteborg 
& Co. Göteborg & Co har inhämtat synpunkter från Got Event, Liseberg och Göteborgs 
Stadsteater. Samtliga yttranden finns i sin helhet i bilagorna 2–5.  

Utredningens direktiv  
Regeringen beslutade den 22 december 2020 att ge en särskild utredare i uppdrag att 
sammanfatta de konsekvenser covid-19-pandemin inneburit och alltjämt innebär för 
kultursektorn samt analysera vilka lärdomar som kan dras av dessa (dir. 2020:143).  
Utredningens direktiv kan sammanfattas i fyra teman:  

1. Sammanfatta konsekvenserna av pandemin för kulturen lokalt, regionalt och 
nationellt, och analysera vilka lärdomar som kan dras av dessa.  

2. Identifiera vilka insatser som behövs för kultursektorns återstart, återhämtning och 
utveckling under och efter pandemin.  

3. Synliggöra nya sätt att tillgängliggöra kultur som har etablerats eller utvecklats under 
pandemin och som har potential att bidra positivt till att nå de nationella 
kulturpolitiska målen. Föreslå vid behov åtgärder för att stärka dessa initiativ.  

4. Identifiera strukturella problem inom kultursektorn och den kulturella infrastrukturen 
som har synliggjorts under pandemin, identifiera kvardröjande effekter av pandemin 
och föreslå vid behov åtgärder för att stärka kultursektorns hållbarhet. 

Uppdraget har genomförts med utgångspunkt i de nationella kulturpolitiska målen:  

• Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten 
som grund (självständighetsmålet).  

• Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet (delaktighetsmålet). 
• Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling 

(samhällsmålet). 

Betänkandet  
Till grund för betänkandet, vilket publicerades 30 september 2021, ligger en bred 
förankringsprocess genom vilken olika aktörer inom kulturområdet givits möjlighet att 
komma till tals. I återstartutredningen sammanfattas pandemins konsekvenser för 
kultursektorn. Utöver detta redovisar utredningen en analys av de strukturella problem 
som blivit tydliga under pandemin samt synliggör nya initiativ för att tillgängliggöra 
kultur som har etablerats eller utvecklats under pandemin. Avslutningsvis presenteras ett 
antal förslag som främjar förutsättningarna för att de kulturpolitiska målen ska kunna 
uppnås. 

Kultursektorn har drabbats hårt av pandemin 
Kultursektorn är ett av de områden i samhället som drabbats hårdast av restriktionerna för 
allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Frilansande konstnärer, privata 
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aktörer och ideella verksamheter har varit särskilt utsatta för intäktsbortfall, men även 
offentliga verksamheter har drabbats. Internationella samarbeten och utbyten, viktiga för 
såväl konstnärlig utveckling som försörjning, har ställts in och kan bli svåra att 
återupprätta. För konstnärer och andra yrkesverksamma i kultursektorn har pandemin 
inneburit färre, eller förlorade uppdrag, vilket är särskilt problematiskt då 
trygghetssystemen inte är anpassade efter branschens förutsättningar.  

Pandemins negativa effekter för kultursektorn riskerar att kvarstå i många år framöver. 
Många yrkesverksamma har lämnat kultursektorn, samtidigt som unga haft begränsade 
möjligheter att etablera sig. Pandemin riskerar att leda till ett långvarigt kompetenstapp 
samt minskad mångfald och kvalitet inom kultursektorn. Det finns en osäkerhet om i 
vilken utsträckning besökare och publik kommer att återvända när restriktionerna 
avvecklas och på vilket sätt pandemin påverkat publikens beteende på lång sikt. 
Evenemangsnäringen har en lång planeringshorisont och inställda evenemang och 
intäktsbortfall riskerar att få långsiktiga konsekvenser. 

Under pandemin har allt fler aktörer inom kultursektorn tillgängliggjort sin verksamhet 
digitalt. För att den digitala utvecklingen ska kunna fortsätta krävs en utveckling av nya 
intäktsmodeller och ökade anslag. Ytterligare en utmaning är att ansvarsfördelningen 
mellan stat, regioner och kommuner inte är tydligt reglerad inom kulturområdet även om 
samverkan och dialog har stärkts under pandemin. Pandemin har i många fall hindrat 
olika former för samverkan, exempelvis internationella utbyten och samverkan mellan det 
fria kulturlivet och kulturinstitutionerna. 

Om återstartsutredningens förslag  
Återstartsutredningen lämnar med utgångspunkt i de utmaningar som identifierats ett 
antal förslag för att på kort sikt säkerställa kultursektorns överlevnad och utveckling. 
Utredningen lämnar även förslag som bidrar till ett starkt, hållbart och dynamiskt 
kulturliv på längre sikt.  

Återstartsförslagen sträcker sig över perioden 2022-2023 och är formulerade efter 
antagandet att de restriktioner som har hindrat allmänna sammankomster och offentliga 
tillställningar avvecklas under hösten 2021. Om restriktionerna förlängs eller återkommer 
bör regeringen fortsätta dela ut krisstöd så som har skett 2020 och 2021.  

Delar av förslagen har inarbetats i statens kulturbudget för 2022. Beslutade satsningar är 
bland annat stimulansstöd till kulturområdet, stöd till kulturlivets internationalisering 
samt ett produktionsincitament för film. Vidare har en utredning om stärkt social trygghet 
för konstnärer startats liksom en utredning med uppdrag att ta fram en nationell strategi 
för kulturella och kreativa näringar. Förslagen bedöms inte få direkta konsekvenser för 
det kommunala självstyret.  

Förslagen  
Nedan presenteras återstartsutredningens förslag i korthet.  

Stöd konstnärer genom återstartsstipendier 
Konstnärers redan svaga ekonomiska villkor har försvagats ytterligare under pandemin. 
Fram till dess att arbetsmarknaden återhämtat sig kommer stipendier och bidrag därför att 
vara viktiga för möjligheten att vara verksam som konstnär. Konstnärsnämndens anslag 
för bidrag och stipendier förslås förstärkas med sammanlagt 65 miljoner kronor årligen 
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2022 och 2023 samt Författarfondens anslag föreslås förstärkas med 9 miljoner kronor 
årligen 2022 och 2023. 

Inför återstarts- och utvecklingsstöd till kulturverksamheter 
Det är angeläget att återstarts- och utvecklingsstöden bidrar både till överlevnad inom 
sektorn och till att tillvarata och vidareutveckla nya initiativ och behov. Utredningen 
föreslår därför att regeringen avsätter:  

• 225 miljoner kronor per år 2022 och 2023 till ett återstarts- och utvecklingsstöd som 
främst riktas till aktörer inom det fria kulturlivet. 

• 100 miljoner kronor per år 2022 och 2023 till en förstärkning och utveckling av 
kultursamverkansmodellen. 

• 50 miljoner kronor per år 2022 och 2023 till ett återstartsstöd riktat till aktörer inom 
filmområdet. 

Dela ut kulturcheckar 
De delar av kultursektorn som är beroende av fysiska besök har lidit hårt av pandemin 
och det råder fortsatt osäkerhet om i vilken omfattning publiken kommer att återvända 
efter att restriktionerna tagits bort. För att stimulera till kulturkonsumtion föreslår 
utredningen att staten delar ut kulturcheckar på 150 kronor till alla som är folkbokförda i 
Sverige och som har fyllt 18 år. Det bör avsättas 585 miljoner kronor för ändamålet under 
2022. Checkarna ska kunna användas som betalning hos privata, ideella och offentliga 
kulturaktörer.  

Förstärk scenkonstallianserna 
Inom scenkonsten väntas fortsatta utmaningar, inte minst till följd av att produktioner har 
flyttats fram och skapat köbildning hos institutioner och arrangörer. Det innebär i sin tur 
fortsatta intäktsbortfall för konstnärer. Teateralliansen, Dansalliansen och Musikalliansen 
bidrar till att stärka konstnärers ekonomiska och sociala trygghet. För att förbättra 
möjligheterna för både nya och etablerade konstnärer att arbeta inom scenkonstområdet 
föreslås att det statliga bidraget till scenkonstallianserna förstärks med 30 miljoner kronor 
per år 2022-2024. 

Förstärk stödet till musikarrangörer 
Kommersiella musikarrangörer har drabbats hårt ekonomiskt under pandemin. För att 
möta musikarrangörernas ekonomiska utmaningar och främja tillgången till livemusik, 
variation i utbudet av livemusik och förbättrade försörjningsmöjligheter för musiker 
föreslår återstartutredningen att Kulturrådets stöd till musikarrangörer utökas med 
10 miljoner kronor årligen 2022–2023. 

Förstärk kulturens ekonomiska förutsättningar långsiktigt 
Konstnärers ekonomiska möjligheter att utvecklas behöver stärkas långsiktigt. 
Utredningen föreslår därför att: 

• Konstnärsnämndens anslag för bidrag till bild- och formkonstnärer förstärks med 
15 miljoner kronor årligen från och med 2024, 

• Konstnärsnämndens anslag för långtidsstipendier förstärks med 3 miljoner kronor 
årligen från och med 2024, 

• Konstnärsnämndens anslag för bidrag till konstnärer inom musik, teater, dans och 
film förstärks med 30 miljoner kronor årligen från och med 2024, 
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• Författarfondens anslag för bidrag till författare, översättare, kulturjournalister och 
dramatiker förstärks med 5,5 miljoner kronor årligen från och med 2024. 

• Kulturrådets bidrag till fria aktörer inom scenkonst och musik förstärks permanent 
med 50 miljoner kronor årligen från och med 2024.  

• Kulturrådets bidrag till fria aktörer inom bild- och formområdet förstärks med 
21 miljoner kronor årligen från och med 2024, vilket bland annat ska användas för att 
stimulera utbyte mellan frilansande curatorer och utställningsarrangörer.  

• Kultursamverkansmodellen förstärks permanent med 100 miljoner kronor per år från 
och med 2024.  

• Kulturrådets bidrag till civilsamhällets aktörer förstärks med 3,5 miljoner kronor 
årligen från och med 2024. 

• Riksantikvarieämbetets bidrag till ideella kulturarvsaktörer förstärks med 
1,5 miljoner kronor årligen från och med 2024. 

I syfte att ge kultursektorn en mer långsiktig planeringshorisont föreslås att Kulturrådet 
bemyndigas att fatta beslut om fleråriga verksamhetsbidrag till det fria kulturlivet. 
Därutöver bör regeringen utreda möjligheten till större ekonomisk långsiktighet även för 
statliga och regionala institutioner. 

Stärk internationellt utbyte och samverkan 
Kulturrådets stöd till internationellt utbyte och samverkan förstärks med 16 miljoner 
kronor per år från och med 2022. Kulturrådet bör även få i uppdrag att utveckla formerna 
för ett särskilt stöd för medfinansiering av projekt inom EU:s program Kreativa Europa.  

Stärk trygghetssystemen 
Pandemin har riktat ljuset mot flera hinder för konstnärers tillgång till samhällets 
trygghetssystem. En del av dessa hinder hanteras för närvarande inom ramen för andra 
statliga utredningar. Det är viktigt att regelverken möjliggör för konstnärer med låga och 
oregelbundna inkomster att ta del av trygghetssystemen. Återstartsutredningen föreslår att 
regeringen tillsätter en utredning som undersöker hur konstnärsstipendier ska hanteras i 
trygghetssystemen. Vidare föreslås Försäkringskassan få i uppdrag att följa upp och 
vidareutveckla arbetet med att utveckla information till egenföretagare och personer med 
en kombination av inkomstkällor och anställningsformer. 

Ta tillvara digitaliseringens möjligheter 
För att möta de utmaningar som den ökade utlåningen av e-böcker medför föreslås att 
regeringen tillsätter en utredning med uppgift att ta fram formerna för en nationell 
samordning av bibliotekens utlån av e-böcker. Regeringen behöver även hålla sig 
informerad om kulturlivets ekonomiska förutsättningar att producera och tillgängliggöra 
kultur digitalt. Vid krav på fortsatt digital verksamhet behöver kulturverksamheternas 
anslag förstärkas. 

Digitaliseringssatsning för kulturarvet 
Kulturarvssektorn behöver dels tillgängliggöra mer av samlingarna digitalt, dels göra fler 
samlingsvårdande insatser. Regeringen föreslås avsätta 150 miljoner kronor för 2022 och 
325 miljoner kronor per år 2023 och 2024 för en digitaliseringssatsning som omfattar 
såväl offentliga institutioner som ideella kulturarvsaktörer. Riksantikvarieämbetet bör i 
samverkan med Riksarkivet och Kungliga biblioteket ansvara för utformning och 
genomförande. 
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Öka kunskapen och rådgivningen om den nya upphovsrätten 
Konstnärsnämnden föreslås ges i uppdrag att bevaka och analysera den nya 
upphovsrättens konsekvenser för konstnärers möjligheter att verka i det digitala 
landskapet. Patent- och registreringsverket föreslås uppdras att i samverkan med 
Konstnärsnämnden vidta insatser för att öka kunskaperna om upphovsrätt bland 
upphovspersoner och andra aktörer. Därutöver bör totalt 5 miljoner kronor från och med 
2022 avsättas årligen för statligt stöd till olika organisationers arbete med att informera 
och ge råd om upphovsrätt inom kulturområdet.  

Förbättra förutsättningarna för kulturella och kreativa näringar (KKN) 
För att stärka den svenska filmindustrins konkurrenskraft föreslår utredningen att 
regeringen inför ett incitament för produktion av film och tv i Sverige. Staten bör från och 
med 2022 avsätta 300 miljoner kronor årligen för ändamålet. I syfte att bidra till 
internationell konkurrenskraft och kulturexport föreslås Kulturrådet få i uppdrag att i 
samverkan med Tillväxtverket fördela exportstöd till företag som fungerar som mäklare 
mellan internationella marknader och svenska aktörer inom litteratur, dramatik, 
scenkonst, bild- och formkonst samt musik. Kulturrådet bör fördela stödet och tillföras 
5 miljoner kronor årligen från och med 2022. 

Utveckla och samordna politiken för kulturella och kreativa näringar (KKN) 
Utredningen föreslår att ett samordningskontor för KKN etableras på Regeringskansliet 
för att öka kunskapen och förbättra förutsättningarna för verksamheter att verka både i 
Sverige och utomlands. Kontoret bör utforma en nationell strategi för KKN som kan 
utgöra ett underlag för framtida beslut. Tillväxtanalys föreslås få i uppdrag att utveckla 
och tillgängliggöra statistik om KKN. Myndigheten för kulturanalys föreslås ansvara för 
analys av statistiken. Totalt 2 miljoner kronor bör avsättas årligen från och med 2022 för 
myndigheternas uppdrag. Vidare föreslås regeringen ge Vinnova i uppdrag att ta fram 
förslag på hur den innovation som skapas inom KKN kan stödjas inom ramen för de 
områden som Vinnova arbetar med.  

Stärk kulturskolan och kultur i skolan 
Ett permanent stöd från Kulturrådet om 200 miljoner årligen från och med 2023 ska 
förbättra kommunala kulturskolans möjlighet till långsiktigt utvecklingsarbete. 
Regeringen föreslås även tillsätta en utredning för att undersöka behovet av ytterligare 
statliga insatser för att främja en jämlik tillgång till kulturskoleverksamhet i hela landet. 
Vidare föreslås Skolverket, i samråd med Kulturrådet och Riksantikvarieämbetet, få i 
uppdrag att främja samarbete mellan skolväsendet och kulturaktörer. 

Bredda deltagandet och minska snedrekryteringen i kulturlivet 
Myndigheten för kulturanalys föreslås få i uppgift att analysera och kartlägga hinder för 
jämlikt deltagande samt föreslå åtgärder som kan bidra till att delaktighetsmålet uppnås. 
Uppgiften bedöms kunna genomföras inom ramen för myndighetens befintliga uppdrag 
och ekonomiska ramar. Kulturrådet föreslås även tilldelas 1 miljon kronor 2022 och 2023 
för uppdraget att organisera och genomföra arbetsseminarier i syfte att främja 
kulturaktörers arbete med breddat deltagande och motverka snedrekrytering.  

Utveckla kulturpolitikens inriktning 
Återstartutredningen föreslår att regeringen tillsätter en utredning med uppdrag att 
undersöka om och hur kultursamverkansmodellen kan utvecklas, bland annat för ökad 



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 8 (14) 
   
   

långsiktighet. Regeringen föreslås även ta fram en färdplan för filmpolitiken och skapa en 
organisation för att utveckla en nationell plattform för utställningsarrangörer.  

Under pandemin har det blivit tydligt att kultursektorn är i stort behov av en mer 
omfattande och långsiktig finansiering. I andra länder kompletterar bidrag från stiftelser 
den offentliga finansieringen. Utredningen föreslår att regeringen utreder 
förutsättningarna för bildandet av en kulturstiftelse i Sverige som kan matcha statliga 
medel med privata. 

Ökade resurser 
Utredningens förslag innebär ökade utgifter för staten med 3 916 miljoner kronor 
2022-2024. Efter 2024 uppgår kostnaderna till 760 miljoner kronor per år. Givet den 
ekonomiskt utsatta situation som kultursektorn och näringslivet befinner sig i görs 
bedömningen att omfördelningar inte kan göras inom befintlig ram. Förslagen bör 
finansieras genom att staten tillför medel.  

Sammanfattning av synpunkter från stadens nämnder och styrelser 
Nedan följer en sammanfattning av synpunkter som inkommit från stadens 
remissinstanser. Samtliga remissyttranden finns i sin helhet i bilagorna 2–5. 

Grundskolenämnden 
Grundskolenämnden tillstyrker de förslag i betänkandet som avser att stärka kulturskolan 
och kulturen i skolan. Nämnden välkomnar förslaget om att förbättra kulturskolornas 
möjligheter till långsiktigt utvecklingsarbete och menar att det utvecklingsbidrag som 
idag finns utgör en viktig förutsättning. Förslaget om att utreda behov av ytterligare 
insatser för kulturskolan är relevant. Nämnden vill dock påtala att om det genom en 
kulturskolelag ställs särskilda krav på huvudmännen eller om huvudmännen ges ett utökat 
uppdrag så ska de ökade kraven motsvaras av en finansiering i enlighet med kommunala 
finansieringsprincipen. Grundskolenämnden tillstyrker även förslaget att Skolverket får i 
uppdrag att främja samarbete mellan skolväsendet och kulturaktörer i syfte att uppnå 
skolans mål. 

Kulturnämnden 
Kulturnämnden ser positivt på utredningens ambitiösa helhetssyn, där behoven i 
kultursektorns olika delar genomlyses i relation till de system och sammanhang de verkar 
i. Förslagen bedöms både trovärdiga och angelägna att genomföra för att motverka 
långvariga brister och för att främja anpassning till nya förutsättningar. Insatserna som 
föreslås på nationell nivå är till stor del samstämmiga med pågående utveckling av 
kulturområdet i Göteborgs stad och kan därmed stärka de lokala förutsättningarna. 
Nämnden anser att långsiktiga permanenta satsningar som kommer åt strukturella 
problem bör prioriteras. 

Nämnden betonar behovet av dialog mellan stat, regioner och kommuner vad gäller 
utformning och fördelning av det nationella återstarts- och utvecklingsstödet. I synnerhet 
vill man lyfta de tre storstäderna, vilka har unika roller inom sina respektive regioner. 
Nämnden har svårt att bedöma förslaget om kulturcheckar då det av utredningen inte 
framkommer hur detta ska genomföras och vilket administrativt stöd som eventuellt 
kommer att krävas.  

Utredningens förslag för att långsiktigt stärka kulturens ekonomiska förutsättningar ligger 
i linje med stadens kulturstödssystem.  Förslagen om långsiktiga stöd ger förutsättningar 
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för planering och kontinuitet och stärker förutsättningarna för konst- och kulturutövare att 
få en tryggare arbetsmarknad. Nämnden ser positivt på förslaget gällande stärkt stöd till 
civilsamhällets aktörer och stärkta insatser för internationellt utbyte och samverkan.  

Kulturnämnden anser att det är centralt att det formuleras en nationell digital 
kulturarvsstrategi som koordineras med statens satsning på öppna data och att 
digitaliseringen leder till öppna och länkade kulturarvsdata. Riksantikvarieämbetet bör 
ges i uppdrag att utreda och skapa en gemensam nationell digital infrastruktur. 

Nämnden ser positivt på en utredning gällande nationell samordning av bibliotekens utlån 
av e-böcker och lyfter vikten av samråd med representanter från kommunala huvudmän 
som bedriver folkbiblioteksverksamhet. Vidare ser nämnden positivt på förslagen 
relaterade till ny upphovsrättslagstiftning, kompetenshöjande insatser samt till 
förutsättningarna att producera och tillgängliggöra kultur digitalt. Den digitala 
utvecklingen medför behov av nya ersättningsmodeller för konstnärligt arbete.  

Förslaget om en färdplan för den svenska filmpolitiken är välkommet och ligger i linje 
med stadens arbete inom området. Nämnden välkomnar förslagen som syftar till 
förbättrade förutsättningar för kulturella och kreativa näringar men ser att 
produktionsincitament för film och tv riskerar att missgynna mindre aktörer. Vidare är 
utvecklingen av nationell statistik och analys ett viktigt område som kan bidra till mer 
kunskap och bättre beslutsunderlag. 

Förslagen som syftar till att bredda deltagandet och minska snedrekryteringen i 
kulturlivet samspelar väl med de insatser som planeras inom ramen för Göteborgs Stads 
kulturprogram. Insatserna på den statliga nivån kan bidra till ökad kunskap på lokal nivå, 
vilket ger stöd i arbetet att vidga deltagande och engagera grupper och personer som står 
långt från kulturlivet dag. 

Ur ett kommunalt och storstadsperspektiv förordar nämnden en översyn av 
kultursamverkansmodellen. Nämnden önskar ökad dialog och samverkan med samtliga 
samhällsnivåer inom ramen för kultursamverkansmodellen och anser att i synnerhet 
storstadskommunerna behöver ökad representation och inkludering i dialogen med stat 
och region. Nämnden anser att det finns behov av att inom ramen för utredningen särskilt 
se över museernas grundfinansiering samt området bild och form inom 
kultursamverkansmodellen. En väl fungerande samverkan mellan stat, region, kommun, 
näringsliv och civilsamhälle är en avgörande faktor för en kraftfull återstart av kulturen. 
Gränsöverskridande samverkan är ett utvecklingsområde där andra länder kan inspirera 
med goda exempel. 

Business Region Göteborg AB 
Styrelsen för Business Region Göteborg AB ställer sig bakom utredningen och bedömer 
att utredningens förslag har en positiv inverkan på kulturområdet. Bolaget ser positivt på 
det föreslagna stödet till film- och tv-branschen och delar utredningens bedömning att 
exportsatsningar bör prioriteras. Bolaget föreslår att exportstödet även ska kunna ges som 
projektstöd till kommunala och regionala satsningar.  

Business Region Göteborg AB välkomnar att en statlig myndighet tilldelas ett 
statistikansvar och är positiva till ökad nationell samordning. Business Region Göteborg 
AB står bakom att Vinnova får i uppdrag att ta fram förslag på hur den innovation som 
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skapas inom kulturella och kreativa näringar kan stödjas inom ramen för de områden som 
Vinnova arbetar med. 

Stimulansstöd i form av kulturcheckar bedöms vara ett bra sätt att göra allmänheten 
uppmärksam på det lokala kulturutbudet, stimulera kulturkonsumtion och stötta 
kulturföretagen. 

Göteborg & Co 
Göteborg & Co har inhämtat synpunkter från Got Event, Liseberg och Göteborgs 
Stadsteater och yttrandet utgör ett samlat svar för bolagen i klustret turism, kultur och 
evenemang (TKE-klustret). 

Bolagen i TKE-klustret ser mycket positivt på utredningens bredd och omfattning och 
tillstyrker betänkandets förslag. Det finns dock några förslag som skulle behöva justeras 
för att bättre möta utsattheten hos musik- och evenemangsarrangörer och det fria och 
privata kulturlivet. Det är visserligen positivt att utredningen föreslår ett finansiellt 
tillskott till många kulturverksamheter men TKE-klustret anser att behoven sannolikt är 
större än de summor som utredningen föreslår. 

Utredningsdirektivet lyfter behovet av att stärka näringslivets engagemang samt att 
regioner och kommuner samverkar mer. Göteborg & Co har tillsatt en utredning för att 
tillsammans med kulturförvaltningen i Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen 
undersöka näringslivets intresse för att stärka sitt engagemang inom social hållbarhet 
genom ökad ekonomisk finansiering till konst- och kulturlivet. Utredningen, 
Kulturmobiliseringsutredningen Väst, ska presentera sina förslag senast den 30 april 
2022. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Utredningens förslag bidrar till att kultursektorns förutsättningar för återstart och 
utveckling efter pandemin stärks och kan på sikt bidra till ett starkt, hållbart och 
oberoende kulturliv. Insatserna på nationell nivå bedöms vara i linje med det arbete som 
sker i staden och kan bidra till att stärka de lokala förutsättningarna.  

Stadsledningskontoret ser generellt positivt på utredningens förslag och de föreslagna 
ekonomiska satsningarna, även om behoven i vissa fall kan vara större än de summor som 
föreslås. Stadsledningskontoret är generellt kritiskt till specialdestinerade statsbidrag då 
dessa ofta medför mycket administration och riskerar att bli kontraproduktiva. Ökat 
tillskott bör i så stor utsträckning som möjligt lämnas som ett ökat generellt statsbidrag. 

Förslaget om kulturcheckar som stimulansstöd är svårbedömt då detta inte tidigare 
prövats på nationell nivå i Sverige. Det är viktigt att kulturcheckarnas värde och den 
förväntade effekten står i rimlig relation till den administration som krävs. Det finns även 
en risk att kulturcheckarnas nyttjandegrad kommer att variera mellan olika grupper, vilket 
kan bidra till att förstärka befintlig ojämlikhet i kulturkonsumtionen.  

Utredningen tydliggör kulturlivets komplexitet och lyfter fram att statligt, regionalt och 
kommunalt stöd samt stärkt samverkan med näringslivet är avgörande faktorer för 
kulturens fortlevnad och utveckling under och efter pandemin. Stadsledningskontoret 
noterar även att Göteborg & Co, Kulturförvaltningen och Västra Götalandsregionen inom 
ramen för kulturmobiliseringsutredningen Väst gemensamt undersöker näringslivets 
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intresse för ett stärkt engagemang inom konst- och kulturlivet. 
Kulturmobiliseringsutredningens förslag väntas presenteras i april 2022. 

Betänkandet ger förslag om ett antal fortsatta utredningar och särskilda uppdrag till 
statliga kulturmyndigheter. Stadsledningskontoret välkomnar särskilt utredningen kring 
utveckling av kultursamverkansmodellen. Utifrån ett storstadsperspektiv finns ett behov 
av en utvecklad modell som kan ta tillvara storstädernas innovationskraft, kompetens och 
potential.  

 

 

 

  

Jonas Kinnander 

Direktör Ärende och utredning 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Sammanfattning Från kris till 
kraft Återstart för kulturen, SOU 
2021:77 
I betänkandet föreslår utredningen insatser som dels stärker förutsättningarna för 

kulturens återstart och utveckling under och efter covid-19-pandemin, dels möjliggör ett 

starkt, hållbart och oberoende kulturliv. Utredningens direktiv (dir. 2020:143) kan 

sammanfattas i fyra teman: 

1. Sammanfatta konsekvenserna av pandemin för kulturen lokalt, regionalt och nationellt, 

och analysera vilka lärdomar som kan dras av dessa. 

2. Identifiera vilka insatser som behövs för kultursektorns återstart, återhämtning och 

utveckling under och efter pandemin. 

3. Synliggöra nya sätt att tillgängliggöra kultur som har etablerats eller utvecklats under 

pandemin och som har potential att bidra positivt till att nå de nationella kulturpolitiska 

målen. Föreslå vid behov åtgärder för att stärka dessa initiativ. 

4. Identifiera strukturella problem inom kultursektorn och den kulturella infrastrukturen 

som har synliggjorts under pandemin, identifiera kvardröjande effekter av pandemin och 

föreslå vid behov åtgärder för att stärka kultursektorns hållbarhet. 

Uppdraget har genomförts med utgångspunkt i de nationella kulturpolitiska målen: 

självständighetsmålet, delaktighetsmålet och samhällsmålet. I enlighet med utredningens 

direktiv föreslås insatser både för kulturens återstart och för ett starkt och långsiktigt 

hållbart kulturliv.  

Pandemin har haft negativa konsekvenser för kulturlivet 

Covid-19-pandemin har inneburit stora utmaningar för kulturlivet i Sverige. Sedan mars 

2020 har möjligheterna till kulturupplevelser och kulturell verksamhet kraftigt begränsats 

i Sverige till följd av de restriktioner för allmänna sammankomster och offentliga 

tillställningar som infördes för att förhindra smittspridning. Restriktionerna har lett till en 

djup kris i kultursektorn för de konstnärer och verksamheter som är beroende av en 

besökande publik samt för de yrkesgrupper och organisationer som stödjer och möjliggör 

sådan verksamhet.  

Kultursektorn har drabbats hårt av pandemin 

Kultursektorn är en av de sektorer i samhället som på grund av restriktionerna har 

drabbats hårdast av pandemin när det gäller intäktsbortfall jämfört med tidigare år. Små 

och stora aktörer inom många olika kulturområden har påverkats. Särskilt drabbade har 
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de frilansande konstnärerna, privata aktörer och ideella verksamheter varit, men även 

offentliga verksamheter har sett stora intäktsbortfall. 

Internationella samarbeten och utbyten, viktiga för såväl konstnärlig utveckling som 

försörjning, har ställts in och kan bli svåra att återupprätta. För konstnärer och andra 

yrkesverksamma i kultur-sektorn har pandemin inneburit färre, eller förlorade uppdrag. 

Det finns risk för långsiktiga konsekvenser 

Pandemin har fått negativa effekter för kultursektorn som riskerar att kvarstå flera år 

framöver. Många yrkesverksamma inom kultursektorn överväger att lämna sektorn, och 

flera har redan gjort det. Samtidigt har nyexaminerade och unga konstnärer samt andra 

yrkesverksamma inom kultursektorn haft ytterst begränsade möjligheter att etablera sig 

på arbetsmarknaden under pandemin. För det ideella kulturlivet har uppehållet av 

aktiviteter inneburit ett minskat engagemang och svårigheter att locka nya medlemmar. 

Pandemin riskerar även att leda till ett långvarigt kompetenstapp samt en minskad 

mångfald och kvalitet inom kultursektorn. Det bedöms finnas ett behov av 

branschspecifika analyser av sektorns kompetensbehov och andra insatser för att säkra 

kompetensförsörjning framåt. 

Det finns en osäkerhet om huruvida besökare och publik återvänder direkt när 

restriktionerna avvecklas och hur pandemin har påverkat publikens beteende på lång sikt. 

Scenkonst- och musikaktörer och evenemangsnäringen i övrigt har en lång planerings-

horisont. För dem riskerar inställda evenemang och intäktsbortfall att få långsiktiga 

konsekvenser. 

Under pandemin har produktion och lansering av såväl scenkonst, musik, bildkonst och 

litteratur som utställningar och filmer flyttats fram, vilket skapat köbildning hos 

producenter, institutioner och arrangörer. Det innebär att nya utställningstillfällen och 

produktioner kan dröja, och därmed dröjer även beställningar av nya verk och möjligheter 

till arbete och inkomst. För många arrangörer och programläggare kan en försämrad 

ekonomisk situation även leda till att de minskar sitt risktagande och prioriterar 

evenemang och konstnärer som uppfattas som mer kommersiellt säkra. Offentliga 

insatser kommer att behövas minst ett par år efter pandemin, för att säkerställa den 

kulturella infrastrukturens fortlevnad och kulturlivets utveckling. 

Pandemin har blottlagt strukturella problem som hindrar att 

självständighetsmålet uppfylls 

Under pandemin har flera strukturella problem som hindrar en utveckling i riktning mot 

de nationella kulturpolitiska målen blottlagts. Enligt självständighetsmålet ska kulturen 

vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. 

De ekonomiska villkoren var svåra redan före pandemin 

Självständighetsmålet är beroende av att det finns konstnärer och kulturverksamheter som 

får ekonomiskt stöd, så att de inte behöver anpassa sin konst efter efterfrågan. Men 

pandemin har tydliggjort att många kulturverksamheter har en mycket ansträngd 

ekonomi. Flera av de offentliga stöden till kultur har inte räknats upp så att de täcker 
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löneutvecklingen i samhället och de har därmed urholkats. Stora delar av kulturlivet har 

små eller inga ekonomiska marginaler; det gäller särskilt det fria kulturlivet. När 

restriktionerna infördes skapades en akut situation för de aktörer som är beroende av 

egenintäkter. Ett annat problem som hämmar konstnärlig utveckling är att stöden till 

kulturlivet är kortsiktiga. 

Under senare år har regeringen gjort permanenta förstärkningar av vissa anslag inom 

kulturbudgeten. Men om kultursektorn ska kunna hantera de utmaningar som pandemin 

inneburit, och alltjämt innebär, behövs ytterligare förstärkningar av anslagen. 

Dessutom behöver hindren för breddad finansiering rivas. I dag finns formella hinder 

likväl som en brist på tradition som inte stödjer en breddad, privat finansiering av kultur. 

Det är exempelvis ovanligt att privata stiftelser ger bidrag till kultur. Hindren för breddad 

finansiering bör avhjälpas för att stärka kulturens ekonomiska förutsättningar. 

Villkoren för konstnärer är bristfälliga 

Det är sedan länge känt att konstnärer som grupp har lägre inkomst än genomsnittet i 

befolkningen och att de även har svårt att få del av trygghetssystemen. De många 

konstnärer som är frilansande egenföretagare och kombinatörer har drabbats särskilt hårt 

av pandemin. På grund av låga och oregelbundna inkomster har de svårare att ta del av 

samhällets trygghetssystem än de som har en fast anställning. 

De ekonomiska förutsättningarna för konstnärer att fördjupa sitt skapande bör stärkas, 

liksom deras möjlighet att ta del av trygghetssystemen. Det är ytterst angeläget att 

konstnärernas villkor beaktas i de pågående utrednings- och beredningsarbeten som är 

kopplade till trygghetssystemen. Därutöver är det angeläget att arbetet med att utveckla 

information till konstnärer om trygghetssystemen fortsätter. 

EU:s nya upphovsrättsdirektiv (DSM-direktivet) implementeras för närvarande i svensk 

lagstiftning. Direktivet kan bidra till att förbättra förutsättningarna för skäliga ersättningar 

och inkomster för konstnärer. Bristande kunskap om upphovsrätt och begränsade resurser 

hos de organisationer som ger stöd i sådana frågor är ett hinder för konstnärer att få skälig 

ersättning. Kunskapen om upphovsrättsliga frågor på den digitala marknaden behöver 

öka.  

Digitaliseringen får stora konsekvenser 

Under pandemin har kultursektorn genomgått en omfattande utveckling där allt fler 

aktörer tillgängliggjort sin verksamhet digitalt. Merparten av de offentligt finansierade 

aktörerna har dock inte tagit betalt för sitt digitala utbud och det saknas i dagsläget 

intäktsmodeller som möjliggör att digital verksamhet går jämnt upp ekonomiskt. 

Om den digitala utvecklingen ska kunna fortsätta utan att det fysiska kulturutbudet 

drabbas krävs en utveckling av nya intäktsmodeller och ökade anslag. Ett digitalt 

kulturutbud behöver innefatta skäliga ersättningar för medverkande konstnärer och 

upphovspersoner. Digital verksamhet behöver i större utsträckning inkluderas i 

uppföljningar och statistik. 

Flera kulturpolitiska strukturer är i dag uppbyggda utifrån analog verksamhet. Det kan 

leda till att utvecklingen av digital verksamhet hindras och att det utbud som finns 
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tillgängligt digitalt har mindre mångfald än det analoga utbudet. En större utlåning av e-

böcker innebär till exempel utmaningar med ökade kostnader för biblioteken. E-böcker 

ingår inte heller i biblioteksersättningen, vilket påverkar författares villkor. Även 

filmpolitikens strukturer behöver anpassas efter de förändringar som sker inom 

filmområdet, däribland den digitala utvecklingen. Inom kulturarvsområdet saknar många 

museer och arkiv resurser och personal för att kunna bedriva ett effektivt arbete med att 

digitalisera sina samlingar. Vi bedömer att det behövs en storskalig 

digitaliseringssatsning inom hela kulturarvssektorn. 

Flernivåstyret skapar osäkerhet kring kulturens finansiering 

Ansvarsfördelningen mellan stat, regioner och kommuner när det gäller kultur är inte 

tydligt reglerad. Det finns en osäkerhet kopplad till ansvarsfördelningen i 

flernivåstyrningen av kultur, exempelvis om vem som har ansvar att stödja den ideella 

sektorn. En annan fråga är hur staten skulle agera i en situation där eventuella regionala 

och kommunala neddragningar av stöd till kulturen får tydlig påverkan på kulturlivet. Det 

pågår även diskussioner om hur kultursamverkansmodellen fungerar och kan utvecklas. 

Det är viktigt att den diskussionen fortsätter och att kultursamverkansmodellen med 

jämna mellanrum ses över av en oberoende aktör. 

Förutsättningarna för konstnärlig utveckling behöver stärkas 

Samverkan och dialog mellan de politiska nivåerna, mellan myndigheter samt mellan 

kulturaktörer och det offentliga har stärkts under pandemin. Samtidigt har konstnärliga 

samarbeten som kan vara centrala för konstnärlig utveckling i många fall inte kunnat 

genomföras. Det handlar till exempel om internationellt utbyte och samverkan mellan det 

fria kulturlivet och kulturinstitutionerna. Utredningen pekar på att det behövs flera 

insatser som möjliggör och stimulerar att dessa utbyten återupptas i syfte att främja 

konstnärlig utveckling. 

Pandemin har blottlagt strukturella problem som hindrar att 

delaktighetsmålet uppfylls 

Utredningen har identifierat ett antal problem som synliggjorts under pandemin och som 

utgör hinder för att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet i enlighet med 

delaktighetsmålet. 

Deltagandet i kulturlivet står inför stora utmaningar 

Möjligheterna att vara verksam i och ta del av kulturlivet har varit begränsade under 

pandemin. Redan före pandemin påverkades dock kulturvanor av bland annat utbildning, 

bostadsort, kön och ålder. Det finns en oro i kultursektorn att pandemin kan förstärka 

skillnaderna mellan dem som nås av den offentligt finansierade kulturen och dem som 

inte gör det. Arbete med att bygga upp relationer till nya grupper har avbrutits under 

pandemin och det finns behov av insatser för att återskapa dessa relationer och bredda 

deltagandet i kulturlivet. 

Snedrekrytering till yrken och utbildningar inom kulturområdet har flera orsaker. De 

osäkra villkoren för konstnärer och andra yrkesverksamma inom kultursektorn har belysts 
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under pandemin, vilket kan innebära att vissa inte vågar söka sig till sektorn. Det är därför 

viktigt att förutsättningarna för att vara verksam som konstnär stärks. Under pandemin 

har professionell kultur i skolan och kulturskolornas verksamhet begränsats, vilket 

riskerar att förstärka snedrekryteringen och skillnaderna avseende vilka kultursektorn når 

ut till. 

Bristande infrastruktur begränsar tillgång till kulturen 

En central del av delaktighetsmålet utgörs av möjligheten att ta del av kultur och kunna 

verka som konstnär i hela landet. Utanför städerna är kulturutbudet mindre omfattande 

och i större utsträckning beroende av ett fåtal aktörer. Utredningen ser en risk att 

tillgången till kultur utanför städerna försämras i spåren av pandemin och bedömer att 

insatser för kulturens återstart behöver ta särskild hänsyn till detta.  

Digitalisering i sig breddar inte deltagandet 

Utvecklingen av det digitala kulturutbudet har potential att öka tillgången till kultur i hela 

landet och nå nya målgrupper. Det digitala utbudet når inte per automatik de grupper som 

heller inte nås av det fysiska kulturutbudet, tvärtom finns indikationer på att det digitala 

utbudet når samma grupper som det fysiska kulturutbudet. För att potentialen i det 

digitala kulturutbudet ska kunna förverkligas är det därför viktigt med riktade insatser för 

ett breddat deltagande samt fortsatta satsningar på infrastruktur för bredband i hela landet 

och digital kompetens för alla åldrar. Digitalt producerad och tillgängliggjord kultur kan 

inte ersätta det fysiska utbudet, men det kan vara ett viktigt komplement.  

Styrning hämmar arbete med breddat deltagande 

Inom kultursektorn finns kunskap om hur arbete för breddat deltagande kan bedrivas, 

men i dag kan styrning i form av andra krav på kulturverksamheterna hämma 

tillämpningen av denna kunskap. För verksamheter med krav på självfinansiering kan det 

till exempel vara svårt att prioritera riktade insatser för att nå nya målgrupper. För att 

skapa bättre förutsättningar att nå delaktighetsmålet kan huvudmännen behöva förtydliga 

att breddat deltagande är prioriterat. 

Pandemin har blottlagt strukturella problem som hindrar att 

samhällsmålet uppfylls 

Pandemin har synliggjort flera hinder för att kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet 

ska prägla samhällets utveckling i enlighet med samhällsmålet. 

Kulturen bör vara central i arbetet för ett hållbart samhälle 

Pandemin har riktat ljuset mot den roll som kulturverksamheter spelar och har potential 

att spela för exempelvis demokrati, utbildning, näringsliv, regional tillväxt, attraktiva 

livsmiljöer och hälsa. Frånvaron av kulturupplevelser, möten och gemensamma intryck 

har tydliggjort kulturens meningsskapande och sammanhållande förmåga, och det har 

under pandemin rapporterats om kulturens ekonomiska betydelse i samhället. 
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För att kulturen ska kunna prägla samhällets utveckling bör kulturen på ett tydligare sätt 

än i dagsläget definieras som ett välfärdsområde och inkluderas i arbetet med framtidens 

välfärd på statlig, regional och kommunal nivå. I utredningen lyfts ett behov av ökad 

kunskap om kulturens värden och villkor samt en ökad samverkan mellan politikområden 

så att kulturen kan vara en del i utvecklingen av ett hållbart samhälle efter pandemin. 

Näringspolitiken är inte anpassad till kulturföretag 

De förutsättningar som råder inom kultursektorn behöver beaktas när politiska insatser 

planeras och genomförs inom övriga samhällsområden, så att de insatserna kan komma 

kultursektorn till del. Under pandemin har det blivit tydligt att konstnärer och kultur-

aktörer med enskild firma ofta har svårt att ta del av näringspolitiska insatser och det 

behövs en ökad samverkan och ett ökat kunskapsutbyte om kulturella och kreativa 

näringar (KKN) mellan olika politikområden. Satsningar på innovation och tillväxt bör 

utformas så att de inkluderar KKN. 

Utredningens förslag 

Utifrån de problem som utredningen identifierat lämnas ett antal förslag för att möta 

akuta utmaningar och även bidra till ett starkt, hållbart och dynamiskt kulturliv på längre 

sikt. Återstartsförslagen sträcker sig över perioden 2022–2023 och är formulerade efter 

antagandet att de restriktioner som har hindrat allmänna sammankomster och offentliga 

tillställningar avvecklas under hösten 2021. Om restriktionerna förlängs eller återkommer 

bör regeringen fortsätta dela ut krisstöd så som har skett 2020 och 2021. 

Stöd konstnärer genom återstartsstipendier 

Konstnärers ekonomiska villkor har försvagats under pandemin. Fram till dess att 

arbetsmarknaden återhämtat sig kommer stipendier och bidrag därför att vara viktiga för 

möjligheten att fortsätta vara verksam som konstnär. I betänkandet föreslås därför att 

Konstnärsnämndens anslag för bidrag och stipendier förstärks med sammanlagt 65 

miljoner kronor årligen 2022 och 2023 samt att Författarfondens anslag förstärks med 9 

miljoner kronor årligen 2022 och 2023. 

Inför återstarts- och utvecklingsstöd till kulturverksamheter 

Det är angeläget att återstarts- och utvecklingsstöden bidrar både till överlevnad inom 

sektorn och till att ta vara på och vidareutveckla nya initiativ som tagit form och nya 

behov som identifierats, under krisen. Regeringen föreslås därför att avsätta: 

• 225 miljoner kronor per år 2022 och 2023 till ett återstarts- och utvecklingsstöd 

som främst riktas till aktörer inom det fria kulturlivet. 

• 100 miljoner kronor per år 2022 och 2023 till en förstärkning och utveckling av 

kultursamverkansmodellen. 

• 50 miljoner kronor per år 2022 och 2023 till ett återstartsstöd som riktas till 

aktörer inom filmområdet. 

Samtliga dessa stöd ska kunna användas för att säkra överlevnad för kulturpolitiskt 

viktiga verksamheter och utveckling av till exempel nya samarbeten, nya arbetssätt för 
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breddat deltagande, digital produktion och distribution, infrastruktur för konstformer där 

det behövs, nya intäktsmodeller, med mera. 

Dela ut kulturcheckar 

För att stimulera såväl nya som tidigare kulturkonsumenter att ta del av kultur föreslår 

utredningen att staten delar ut kulturcheckar på 150 kronor till dem som är folkbokförda i 

Sverige och har fyllt 18 år. 585 miljoner bör avsättas för ändamålet under 2022. 

Checkarna ska kunna användas som betalning vid privata, ideella och offentliga kultur-

aktörers evenemang och besöksmål. Genom att fler lockas att ta del av kulturutbudet ger 

checkarna en skjuts för kulturverksamheternas återstart och kan även bidra till breddat 

deltagande. 

Förstärk scenkonstallianserna 

Inom scenkonsten väntas fortsatta utmaningar vilket innebär fortsatta intäktsbortfall. 

Teateralliansen, Dansalliansen och Musikalliansen bidrar till att stärka konstnärers 

ekonomiska och sociala trygghet. För att förbättra möjligheterna för både nya och 

etablerade konstnärer att arbeta inom scenkonstområdet föreslår utredningen att det 

statliga bidraget till scenkonstallianserna förstärks med 30 miljoner kronor per år 2022–

2024. 

Förstärk stödet till musikarrangörer 

För att möta musikarrangörernas ekonomiska utmaningar och främja tillgången till 

livemusik, variation i utbudet av livemusik och förbättrade försörjningsmöjligheter för 

musiker föreslås att Kulturrådets stöd till musikarrangörer utökas med 10 miljoner kronor 

årligen 2022–2023. 

Förstärk kulturens ekonomiska förutsättningar långsiktigt 

Konstnärers ekonomiska möjligheter till utveckling behöver stärkas långsiktigt. Därför 

föreslås att: 

• Konstnärsnämndens anslag för bidrag till bild- och formkonstnärer förstärks med 15 

miljoner kronor årligen från och med 2024, 

• Konstnärsnämndens anslag för långtidsstipendier förstärks med 3 miljoner kronor 

årligen från och med 2024, 

• Konstnärsnämndens anslag för bidrag till konstnärer inom musik, teater, dans och film 

förstärks med 30 miljoner kronor årligen från och med 2024, 

• Författarfondens anslag för bidrag till författare, översättare, kulturjournalister och 

dramatiker förstärks med 5,5 miljoner årligen från och med 2024. 

Vidare föreslår utredningen en permanent förstärkning med 50 miljoner kronor årligen 

från och med 2024 av Kulturrådets bidrag till fria aktörer inom scenkonst och musik. Det 

föreslås också en förstärkning av Kulturrådets bidrag till fria aktörer inom bild- och 

formområdet med 21 miljoner kronor årligen från och med 2024, vilket bland annat ska 

användas för att stimulera utbyte mellan frilansande curatorer och utställningsarrangörer. 
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Syftet med förstärkningarna är att förbättra de ekonomiska förutsättningarna för befintliga 

mottagare av stöd och främja förutsättningarna för nya aktörer att få stöd. Utredningen 

föreslår även en permanent förstärkning av kultursamverkansmodellen med 100 miljoner 

kronor per år från och med 2024.  

Vidare föreslås att Kulturrådets bidrag till civilsamhällets aktörer förstärks med 3,5 

miljoner kronor årligen från och med 2024, och att Riksantikvarieämbetets bidrag till 

ideella kulturarvsaktörer förstärks med 1,5 miljoner kronor årligen från och med 2024. 

Kultursektorn behöver en mer långsiktig planeringshorisont. Mot denna bakgrund 

föreslås att Kulturrådet bemyndigas att fatta beslut om fleråriga verksamhetsbidrag till det 

fria kulturlivet. Därutöver bör regeringen utreda möjligheten till större ekonomisk 

långsiktighet även för statliga och regionala institutioner. 

Stärk internationellt utbyte och samverkan 

Internationellt utbyte är viktigt för att stimulera utveckling inom kultursektorn och bidrar 

till en större mångfald och högre kvalitet i det svenska kulturlivet. Kulturrådets stöd till 

internationellt utbyte och samverkan föreslås förstärkas med 16 miljoner kronor per år 

från och med 2022. 

Kulturrådet bör även få i uppdrag att utveckla formerna för ett särskilt stöd för 

medfinansiering av projekt som beviljas stöd inom EU:s program Kreativa Europa. 

Svenska kulturaktörers medverkan i Kreativa Europa kan bidra till såväl återstart som 

internationalisering av Sveriges kulturliv. 

Stärk trygghetssystemen 

Pandemin har riktat ljuset mot flera hinder för konstnärernas tillgång till samhällets 

trygghetssystem. En del av dessa hinder hanteras för närvarande inom ramen för andra 

statliga utredningar. För konstnärspolitiken är det ytterst viktigt att de pågående 

utrednings- och beredningsarbetena verkar för regelverk som möjliggör för konstnärer 

med låga och oregelbundna inkomster att få del av trygghetssystemen. Regeringen 

föreslås tillsätta en utredning som undersöker hur konstnärsstipendier ska hanteras 

trygghetssystemen. Försäkringskassan föreslås även få i uppdrag att följa upp och 

vidareutveckla det med att utveckla informationen till egenföretagare och till dem som 

har en kombination av inkomstkällor och anställningsformer. 

Ta tillvara digitaliseringens möjligheter 

Framtida satsningar på digital kultur behöver bli ekonomiskt hållbara. Inom både 

biblioteks- och litteraturområdet samt filmområdet utmanar den digitala utvecklingen de 

etablerade strukturerna. För att möta de utmaningar som den ökade utlåningen av e-

böcker medför föreslås att regeringen tillsätter en utredning med uppgift att ta fram 

formerna för en nationell samordning av bibliotekens utlån av e-böcker. 

Regeringen behöver även hålla sig informerad om kulturlivets ekonomiska 

förutsättningar att producera och tillgängliggöra kultur digitalt, och vid krav på fortsatt 

digital verksamhet behöver kulturverksamheters anslag förstärkas för att förhindra att det 

sker på bekostnad av övrig verksamhet. 
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Digitaliseringssatsning för kulturarvet 

Kulturarvssektorn behöver dels tillgängliggöra mer av samlingarna digitalt, dels göra fler 

samlingsvårdande insatser. Regeringen föreslås avsätta 150 miljoner kronor 2022 och 325 

miljoner kronor per år 2023 och 2024 för en digitaliseringssatsning som omfattar hela 

sektorn, såväl offentliga institutioner som ideella kulturarvsaktörer. 

Riksantikvarieämbetet bör ansvara för utformningen och genomförandet, i samverkan 

med Riksarkivet och Kungliga biblioteket. 

Öka kunskapen och rådgivningen om den nya upphovsrätten 

Konstnärsnämnden föreslås få i uppdrag att bevaka och analysera den nya upphovsrättens 

konsekvenser för konstnärers möjligheter att verka i det digitala landskapet. Vidare 

föreslås att Patent- och registreringsverket uppdras att i samverkan med 

Konstnärsnämnden vidta insatser för att öka kunskaperna om upphovsrätt bland 

upphovspersoner och andra aktörer. Därutöver bör totalt 5 miljoner kronor från och med 

2022 avsättas årligen för statligt stöd till det arbete med att informera och ge råd om 

upphovsrätt. Formerna för hur statliga medlen ska fördelas behöver utredas av Kultur-

departementet. 

Inför ett filmproduktionsincitament och exportstöd för KKN (kulturella och kreativa 

näringar) 

För att stärka den svenska filmindustrins konkurrenskraft föreslås att regeringen inför ett 

incitament för produktion av film och tv i Sverige. Incitamentet utgör en långsiktig 

investering i svensk filmproduktion, men det är också en viktig återstartssatsning. Staten 

bör från och med 2022 avsätta 300 miljoner kronor årligen för ändamålet. 

Under pandemin har det saknats möjligheter för kulturaktörer att arbeta med 

internationalisering. Många konstnärer och kulturella och kreativa företag ser i hög grad 

sin marknad som både nationell och internationell. För att bidra till internationell 

konkurrenskraft och kulturexport föreslås att Kulturrådet får i uppdrag att i samverkan 

med Tillväxtverket fördela exportstöd till företag som fungerar som mäklare mellan 

internationella marknader och svenska aktörer inom litteratur, dramatik, scenkonst, bild- 

och formkonst samt musik. Kulturrådet bör fördela stödet och tillföras 5 miljoner kronor 

årligen från och med 2022 för ändamålet. 

Utveckla och samordna politiken för KKN 

Ett samordningskontor för KKN bör etableras på Regeringskansliet för att dels öka 

kunskapen om KKN, dels förbättra förutsättningarna för verksamheter inom KKN att 

verka både i Sverige och utomlands. Kontoret ska främja ett samarbete mellan olika 

departement i frågor som berör flera politikområden. En av kontorets första uppgifter bör 

vara att utforma en nationell strategi för KKN som kan utgöra ett underlag för framtida 

beslut. 

För att bistå regeringen med underlag för politiska insatser föreslås att Tillväxtanalys får i 

uppdrag att utveckla och tillgängliggöra statistik om KKN. Myndigheten för kulturanalys 

bör få i uppdrag att genomföra fördjupade analyser med utgångspunkt i Tillväxtanalys 

underlag. Totalt 2 miljoner kronor bör avsättas årligen från och med 2022 för 
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myndigheternas uppdrag. Vidare föreslås att regeringen ger Vinnova i uppdrag att ta fram 

förslag på hur den innovation som skapas inom KKN kan stödjas inom ramen för de 

områden som Vinnova arbetar med. 

Stärk kulturskolan och kultur i skolan 

Kulturskolan spelar en central roll för barns och ungas deltagande i kulturlivet och kan 

lägga grunden för ett framtida kulturintresse. Kulturrådets utvecklingsbidrag till 

kommunal kulturskoleverksamhet föreslås uppgå till 200 miljoner kronor årligen från och 

med 2023. Ett permanent stöd förbättrar kulturskolans möjlighet till långsiktigt 

utvecklingsarbete. Vidare bör regeringen tillsätta en utredning för att undersöka behovet 

av ytterligare statliga insatser för att främja en jämlik tillgång till kulturskoleverksamhet i 

hela landet. Skolverket föreslås få i uppdrag att främja samarbete mellan skolväsendet 

och kulturaktörer, i samråd med Kulturrådet och Riksantikvarieämbetet. 

Bredda deltagandet och minska snedrekryteringen i kulturlivet 

För att möta utmaningarna med det ojämlika deltagandet i kulturlivet föreslås att 

Myndigheten för kulturanalys får i uppgift att analysera och kartlägga hinder för jämlikt 

deltagande samt föreslå åtgärder som kan bidra till att delaktighetsmålet uppnås. 

Uppgiften bedöms kunna genomföras inom ramen för myndighetens befintliga uppdrag 

och ekonomiska ramar. Kulturrådet föreslås få i uppdrag att organisera och genomföra ett 

eller flera arbetsseminarier i syfte att främja kulturaktörers arbete med breddat deltagande 

och mot snedrekrytering. För detta bör Kulturrådet tillföras 1 miljon kronor per år 2022–

2023. 

Utveckla kulturpolitikens inriktning 

Utredningen ser behov av ett antal insatser för utveckling av och samverkan inom 

kulturpolitiken. Flera regionala aktörer har uttryckt att staten kan vara mer långsiktig och 

bidra till bättre framförhållning i det regionala arbetet. Regeringen föreslås tillsätta en 

utredning med uppdrag att undersöka om och hur kultursamverkansmodellen kan 

utvecklas. 

Vidare föreslås att regeringen tar fram en färdplan för filmpolitiken. Färdplanen bör ta 

avstamp i de förändringar som pågår inom filmområdet utifrån förändrade 

konsumtionsmönster och streamingplattformarnas framväxt. 

Bild- och formområdet har en svag infrastruktur och utredningen föreslår ett statligt stöd 

på 1 miljon kronor årligen från och med 2022 för att utveckla en nationell plattform för 

utställningsarrangörer som kan bidra till en helhetsbild av bild- och formområdet. 

Under pandemin har det blivit tydligt att kultursektorn är i stort behov av en mer 

omfattande och långsiktig finansiering. I andra länder kompletterar bidrag från stiftelser 

den offentliga finansieringen, och utredningen föreslår att regeringen utreder 

förutsättningarna för bildandet av en kulturstiftelse där statliga medel kan matchas med 

privata. En sådan stiftelse kan vara det första steget i en större utveckling och inspirera till 

att nya privata kulturstiftelser etableras. 
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Ökade resurser 

Utredningens förslag innebär ökade utgifter för staten med 3 916 miljoner kronor 2022–

2024. Efter 2024 uppgår kostnaderna till 760 miljoner kronor per år. Förslagen medför 

från och med 2022 en kostnad på 308,5 miljoner kronor per år inom utgiftsområde 24 

(näringsliv). Resterande kostnader avser utgiftsområde 17 (kultur). Givet den ekonomiskt 

utsatta situation som kultursektorn och näringslivet befinner sig i bedömer vi att 

omfördelningar inte kan göras inom befintlig ram, utan förslagen bör finansieras genom 

att staten tillför medel.  
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Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2022-02-08 

Remiss från Kulturdepartementet om 
återstartsutredningens betänkande Från kris 
till kraft, återstart för kulturen, dnr 1379/21 
§ 34, N609-3906/21 
Ärendet 

Grundskolenämnden har av stadsledningskontoret ombetts yttra sig över betänkandet 
Från kris till kraft – återstart för kulturen. (SOU 2021:77) Yttrandet ska vara 
stadsledningskontoret tillhanda senast den 8 februari och ärendet medger därför inte 
någon möjlighet till bordläggning.   

Handlingar 

Tjänsteutlåtande, 2021-12-07 

Bilaga, SOU 2021:77, Från kris till kraft – återstart för kulturen 

Beslut 

1. Grundskolenämnden översänder förvaltningens 
tjänsteutlåtande som eget yttrande till kommunstyrelsen. 

2. Grundskolenämnden förklarar paragrafen omedelbart 
justerad. 
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Sammanträdesdatum: 2022-02-08 

 

Grundskolenämnd 
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Dag för justering 
2022-02-08 

 

Vid protokollet 

 

Rätt utdraget intygar i tjänsten: 
 
 
_____________________________ 
Gill Bengtsson 
Registrator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare 
Sara Lingefors 

 

 

Ordförande 
Axel Darvik (L) 

 

Justerande 
Bosse Parbring (MP) 
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Yttrande till kommunstyrelsen avseende 
Kulturdepartementets remiss gällande 
betänkandet Från kris till kraft - återstart för 
kulturen.   
Förslag till beslut 
I grundskolenämnden 

1. Grundskolenämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget 
yttrande till kommunstyrelsen. 

2. Grundskolenämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

 

Sammanfattning 
Grundskolenämnden har av kommunstyrelsen givits uppdrag att lämna yttrande över 
Kulturdepartementets remiss avseende betänkandet Från kris till kraft – återstart för 
kulturen.   

Inom ramen för de förslag i betänkande som avser att stärka kulturlivet på lång sikt finns 
förslag som avser att stärka kulturskolan och kulturen i skolan. Grundskoleförvaltningen 
tillstyrker dessa förslag.  

Förslaget om att förbättra kulturskolornas möjligheter till långsiktigt utvecklingsarbete 
välkomnar grundskoleförvaltningen och menar att det utvecklingsbidrag som idag finns 
utgör en viktig förutsättning för ett sådant utvecklingsarbete. Förslaget om att utreda 
behov av ytterligare insatser för kulturskolan anser grundskoleförvaltningen är relevant 
men vill också påtala att om det genom en kulturskolelag ställs särskilda krav på 
huvudmännen och de ges ett utökade uppdrag, så ska detta utökade uppdrag motsvaras av 
en finansiering i enlighet med kommunala finansieringsprincipen.  

Grundskoleförvaltningen tillstyrker också förslaget om att främja förutsättningarna för 
kultur i skolan genom att Skolverket får i uppdrag att främja samarbete mellan 
skolväsendet och kulturaktörer i syfte att uppnå skolans mål.  

 

 

Grundskoleförvaltningen 
 

  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2021-12-07 
Diarienummer N609-3906/21 
 

Handläggare 
Jonas Österberg 
E-post: jonas.osterberg@grundskola.goteborg.se 
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Om det genom en kulturskolelag ställs särskilda krav på de kommunala 
skolhuvudmännen och de ges ett utökat uppdrag, så vill grundskoleförvaltningen påtala 
betydelsen att det utökade uppdraget ska motsvaras av en finansiering i enlighet med den 
kommunala finansieringsprincipen. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension 

Bedömning ur social dimension 
Förslagen avseende förstärkt kulturskola och att stärka kulturen i skolan förväntas ge 
positiva långsiktiga konsekvenser för barns och ungas rätt till kultur och i förlängningen 
för deltagandet i kulturlivet. Många barn och unga går idag miste om möten med kultur, 
vilket cementerar det ojämlika deltagandet och inflytande i kulturlivet som finns i dag. 

Samverkan 
Information har lämnats i förvaltningens samverkansgrupp den 31 januari 2022 

Bilaga 
SOU 2021:77, Från kris till kraft – återstart för kulturen 
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Ärendet  
Grundskolenämnden har av stadsledningskontoret ombetts yttra sig över betänkandet 
Från kris till kraft – återstart för kulturen. (SOU 2021:77) Yttrandet ska vara 
stadsledningskontoret tillhanda senast den 8 februari och ärendet medger därför inte 
någon möjlighet till bordläggning.   

 

Beskrivning av ärendet 
Regeringen beslutade den 22 december 2020 att ge en särskild utredare i uppdrag att dels 
sammanfatta de konsekvenser covid-19-pandemin inneburit och alltjämt innebär för 
kultursektorn, dels analysera vilka lärdomar som kan dras av dessa (dir. 2020:143). Syftet 
är att bidra till att skapa goda förutsättningar för kultursektorns återstart och utveckling 
samt möjliggöra ett starkt, hållbart och oberoende kulturliv i alla delar av Sverige. 

Utifrån de problem som utredningen har identifierat lämnas ett antal förslag för att möta 
de akuta utmaningar för kultursektorns överlevnad och utveckling som pandemin har 
orsakat. Utredningen lämnar också förslag som bidrar till ett starkt, hållbart och 
dynamiskt kulturliv på längre sikt. Inom ramen för de förslag som avser att stärka 
kulturlivet på lång sikt finns i betänkandet förslag som avser att stärka kulturskolan och 
kulturen i skolan. I föreliggande tjänsteutlåtande kommer grundskoleförvaltningen enbart 
bedöma och ta ställning till de förslag som berör kulturskolan och kulturens roll i skolan.  

 

Förvaltningens bedömning 
Kulturskolan spelar en central roll för barns och ungas deltagande i kulturlivet och kan 
lägga grunden för ett framtida kulturintresse. Kulturskolan bidrar till en meningsfull fritid 
och en likvärdig verksamhet som är tillgänglig för alla barn och unga.  

I utredningen lämnas förslag som syftar till att stärka kulturskolan och kulturen i skolan. 
Förslagen i betänkandet kommer nedan i korthet att presenteras under ett antal rubriker 
följt av förvaltningens ställningstaganden. Grundskoleförvaltningen har tagit ställning till 
de förslag som bedömts som relevanta för kulturskoleverksamheten och 
grundskoleverksamheten.  

 

Förbättra kulturskolornas möjligheter till långsiktigt utvecklingsarbete 
 
Utredningens förslag 
 

• Kulturrådets utvecklingsbidrag till kommunal kulturskoleverksamhet förstärks 
permanent så att det från och med 2023 uppgår till 200 miljoner kronor om året.  

 
Förvaltningens bedömning och ställningstagande  

Det utvecklingsbidrag som idag finns utgör en viktig förutsättning för det 
utvecklingsarbete som idag bedrivs i Göteborgs Stads kulturskola. Bidraget möjliggör ett 
fördjupat utvecklingsarbete avseende exempelvis att bredda utbudet, utveckla nya former 
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för verksamheten eller att hitta nya målgrupper för kulturskolan. Grundskoleförvaltningen 
välkomnar förslaget om att detta utvecklingsarbete ska permanenteras och tillstyrker 
därför förslaget.  

Eftersom bidraget utgår för en viss tidsperiod finns idag en osäkerhet om hur de 
långsiktiga förutsättningarna för utvecklingsarbetet ser ut. Det finns en osäkerhet om 
utvecklingsbidrag ska erhållas eller ej. Även själva ansökningsprocessen och 
redovisningen av genomfört utvecklingsarbete är tidskrävande och tar resurser i anspråk. 
I samband med att utvecklingsbidraget permanenteras vill förvaltningen påtala betydelsen 
av att staten utvecklar en fördelningsprincip som bygger på kontinuitet och likvärdighet.  

 

Utred behov av ytterligare insatser för kulturskolan 
 

Utredningens förslag 

• Regeringen tillsätter en utredning med uppdraget att analysera om det behövs 
ytterligare insatser för att främja en jämlik tillgång till kulturskoleverksamhet i 
hela landet. Utredningen bör särskilt undersöka lämpligheten i att införa en 
kulturskolelag alternativt en regional samordnande funktion för kulturskolor. 

 

Förvaltningens bedömning och ställningstagande 

Grundskoleförvaltningen tillstyrker detta förslag. Förvaltningen anser att om en regionalt 
samordnad funktion blir aktuell behöver en sådan funktions roll tydliggöras i kommande 
utredning. Särskilt behöver rollfördelningen mellan en sådan funktion och de kommunala 
huvudmännen vara tydligt definierad. Vidare anser grundskoleförvaltningen att en 
kulturskolelag kan säkra att barn och unga får likvärdig tillgång till kulturverksamhet.  

Grundskoleförvaltningen vill också påtala att om det genom en kulturskolelag ställs 
särskilda krav på huvudmännen och de ges ett utökade uppdrag, så ska detta utökade 
uppdrag motsvaras av en finansiering i enlighet den kommunala finansieringsprincipen.  

 

Främja förutsättningarna för kultur i skolan 
 
Utredningens förslag 
 

• Skolverket får i uppdrag att främja samarbete mellan skolväsendet och 
kulturaktörer i syfte att uppnå skolans mål. Uppdraget bör genomföras i samråd 
med Kulturrådet och Riksantikvarieämbetet. 

 

Förvaltningens bedömning och ställningstagande  

Grundskoleförvaltningen ser positivt på ett utökat samarbete mellan skolan och olika 
kulturaktörer och tillstyrker därför förslaget. Exempelvis har Göteborg erhållit statsbidrag 
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inom ramen för Skapande skola och som upplevts vara ett bra redskap för att ge elever 
möjlighet att möta kulturen i skolan.  

I utredningen framförs betydelsen av kultur i skolan och att detta har en positiv effekt för 
måluppfyllelsen. Förvaltningen ser att det kan finnas ett behov av att Skolverket genom 
sitt främjandeuppdrag får i uppgift att genom kunskaps- och 
erfarenhetssammanställningar och vägledningsmaterial synliggöra hur en sådan effekt 
kan uppnås. Det skulle enligt förvaltningen kunna motivera fler skolor att ge eleverna 
möjlighet att möta kulturen i skolan och därmed bidra till att nå skolans mål.  

 

Göteborgs Stad Grundskoleförvaltningen 
 

 

Bengt Randén 
Förvaltningsdirektör 
 

Per Wikström  
Avdelningschef 
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Utdrag ur protokoll 
Kulturnämnden 

Sammanträdesdatum: 2022-02-10 

Yttrande till kommunstyrelsen över remiss 
från Kulturdepartementet - 
Återstartsutredningens betänkande Från kris 
till kraft, återstart för kulturen (SOU 2021:77)  
§ 12, 1008/21 

Beslut 
I kulturnämnden 

1. Kulturnämnden tillstyrker betänkande av utredningen för återstart av kulturen: 
Från kris till kraft, Återstart för kulturen.  

2. Kulturnämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen 
som eget yttrande.  

3. Kulturnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

Handling 
Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-01-12.  

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen.  

 

Dag för justering 
2022-02-10 

 

Vid protokollet 

 

Kultur 
 

  

Sekreterare 
Stina Borrman 

 

Ordförande 
Ann Catrine Fogelgren 

Justerande 
Grith Fjeldmose 
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Yttrande till kommunstyrelsen över remiss 
från Kulturdepartementet - betänkande av 
utredningen för återstart av kulturen: Från 
kris till kraft, Återstart för kulturen 
Förslag till beslut 
I kulturnämnden 

1. Kulturnämnden tillstyrker betänkande av utredningen för återstart av kulturen: 
Från kris till kraft, Återstart för kulturen.  

2. Kulturnämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen 
som eget yttrande.  

3. Kulturnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har översänt remiss från kulturdepartement, angående Betänkande av 
utredningen för återstart för kulturen: Från kris till kraft, Återstart för kulturen, till 
kulturnämnden för yttrande. Övriga remissinstanser inom staden är grundskolenämnden, 
Business Region Göteborg, Göteborg & Co. Regeringen beslutade i december 2020 att 
tillsätta en utredning med uppdrag att sammanfatta de konsekvenser covid-19-pandemin 
innebär för kultursektorn, att bidra till att skapa goda förutsättningar för kultursektorns 
återstart och utveckling samt möjliggöra ett starkt, hållbart och oberoende kulturliv i alla 
delar av Sverige. Utredningen har genomförts med utgångspunkt i de nationella 
kulturpolitiska målen. I utredningen sammanfattas konsekvenserna av covid-19-pandemin 
för kultursektorn, en analys av strukturella problem som har synliggjorts samt nya 
initiativ för att tillgängliggöra kultur som har etablerats eller utvecklats under pandemin. 
Utredningen lämnar ett flertal förslag på hur regeringen kan stötta kultursektorn att 
återstarta, återhämta sig och utvecklas under och efter pandemin. Kulturförvaltningen ser 
positivt på utredningens ambitiösa helhetssyn, där behoven i kultursektorns olika delar 
genomlyses i relation till de system och sammanhang de verkar i. Förslagen bedöms både 
trovärdiga och angelägna att genomföra för att motverka långvariga brister och för att 
anpassa till nya förutsättningar. Insatserna som föreslås på nationell nivå är i hög 
utsträckning samstämmiga med pågående arbete och utveckling av kulturområdet i 
Göteborgs stad och kan därmed stärka de lokala förutsättningarna. Med utgångspunkt i 
utredningens förslag belyser kulturförvaltningen ett antal perspektiv och realiteter i syfte 
att skapa goda förutsättningar för att åtgärderna ska få genomslag på lokal nivå. 
Förvaltningen har avgränsat synpunkterna främst till de förslag där den kommunala nivån 
har rådighet samt har beröring med kulturnämndens ansvar. 

Kultur 
 

  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-01-12 
Diarienummer 1008/21 
 

Handläggare 
Clara Hansson/Kultur/GBGStad 
Telefon: 031-368 36 84 
E-post: clara.hansson@kultur.goteborg.se 
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Kultursektorn är en av de sektorer i samhället som på grund av restriktioner drabbats 
hårdast av covid-19-pandemin. Situationen har inneburit ett stort intäktsbortfall och 
drabbat både små och stora aktörer. Utredningen redogör nogsamt för de stora 
ekonomiska konsekvenser pandemin orsakat; omsättningen inom kultursektorn har 
minskat radikalt, konkurserna bland aktiebolag inom kultur och nöje har ökat och likaså 
arbetslösheten bland verksamma inom kultur. En rad strukturella problem inom 
kultursektorn har framträtt tydligare i och med pandemin. Däribland svåra ekonomiska 
villkor generellt inom kultursektorn och konstnärers bristande villkor rörande inkomst 
och tillgång till trygghetssystem. De åtgärder utredningen föreslår är i stor utsträckning 
ekonomiska för att möta de akuta utmaningarna för kultursektorns överlevnad och 
utveckling som pandemin orsakat. Utredningen föreslår även en långsiktig förstärkning 
av kulturens ekonomiska förutsättningar samt insatser för att förbättra förutsättningarna 
för kulturella och kreativa näringar. Utredningens förslag förväntas i stort leda till positiv 
samhällsekonomisk nytta. Kulturförvaltningen bedömning av respektive förslag återfinns 
under rubriken Förvaltningens synpunkter.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Kulturförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension.  

Bedömning ur social dimension 
Möjligheterna att vara verksam i och ta del av kultur har försämrats under pandemin. 
Skillnader i kulturvanor beroende på bland annat kön, utbildning, bostadsort är ett 
strukturellt problem som fanns redan före pandemin men som nu har förstärkts. Pandemin 
har försvårat arbetet att bygga relationer och nå ut med kultur till nya grupper. Av 
utredningen framgår även att professionell kultur i skolan har begränsats och likaså 
kulturskolans verksamhet. Kulturens värde och sociala effekter är svårmätbara och kan 
uppstå både i och utanför den kulturpolitiska sfären. Dock är det rimligt att anta att de 
begränsade förutsättningarna i stort som pandemin innebär för kulturen medför en förlust 
av kulturens värden och effekter för både samhället och individen. Sammantaget är 
utredningens förslag för återstart av kulturen samt de förslag som väntas bidra till ett 
starkt, hållbart och dynamiskt kulturliv på längre sikt, angeläget sett till den sociala 
dimensionen. Åtgärder för breddat deltagande och mot ett ojämlikt deltagande i 
kulturlivet föreslås i utredningen. Vidare presenteras satsningar för kulturskola och kultur 
i skola.  

Bilaga 
Remiss från kommunstyrelsen 2021-11-23: Betänkande av utredningen för återstart för 
kulturen: Från kris till kraft, Återstart för kulturen.  

Expedieras till 
Kommunstyrelsen. 
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Ärendet  
Kommunstyrelsen har den 23 november 2021 översänt remiss från kulturdepartement 
angående Betänkande av utredningen för återstart för kulturen: Från kris till kraft, 
Återstart för kulturen. Kulturnämnden har beviljats förlängd svarstid och yttrande ska 
lämnas till kommunstyrelsen senast den 10 februari, 2022. Övriga remissinstanser inom 
staden är grundskolenämnden, Business Region Göteborg, Göteborg & Co.   

Beskrivning av ärendet 
Regeringen beslutade i december 2020 att tillsätta en utredning med uppdrag att 
sammanfatta de konsekvenser covid-19-pandemin innebär för kultursektorn, att bidra till 
att skapa goda förutsättningar för kultursektorns återstart och utveckling samt möjliggöra 
ett starkt, hållbart och oberoende kulturliv i alla delar av Sverige.  

Utredningsdirektivet har fyra delar: 

1. Sammanfatta konsekvenserna av pandemin för kulturen lokalt, regionalt och 
nationellt, och analysera vilka lärdomar som kan dras av dessa.  

2. Identifiera vilka insatser som behövs för kultursektorns återstart, återhämtning och 
utveckling under och efter pandemin.  

3. Synliggöra nya sätt att tillgängliggöra kultur som har etablerats eller utvecklats under 
pandemin och som har potential att bidra positivt till att nå de nationella 
kulturpolitiska målen. Föreslå vid behov åtgärder för att stärka dessa initiativ.  

4. Identifiera strukturella problem inom kultursektorn och den kulturella infrastrukturen 
som har synliggjorts under pandemin, identifiera kvardröjande effekter av pandemin 
och föreslå vid behov åtgärder för att stärka kultursektorns hållbarhet.  

 

Utredningen har genomförts med utgångspunkt i de nationella kulturpolitiska målen:  

• Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med 
yttrandefriheten som grund (självständighetsmålet). 

• Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet (delaktighetsmålet). 

• Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling 
(samhällsmålet). 

Betänkandet publicerades 30 september 2021. I utredningen sammanfattas 
konsekvenserna av covid-19-pandemin för kultursektorn med utgångspunkt i 
myndighetsrapporter, intervjuer och exempel från andra länder. Vidare redovisas en 
analys av strukturella problem som har synliggjorts under pandemin samt nya initiativ för 
att tillgängliggöra kultur som har etablerats eller utvecklats.  

Pandemins effekter har drabbat kultursektorns aktörer hårt. Inställd verksamhet och 
frånvaron av gemensamma kulturupplevelser har också synliggjort kulturens viktiga 
meningsskapande och sammanhållande förmåga och kultursektorns stora ekonomiska 
betydelse i samhället.  
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Med utgångspunkt i analysen redovisas förslag på hur regeringen kan stötta kultursektorn 
att återstarta, återhämta sig och utvecklas under och efter pandemin. En tvåårig satsning 
på återstart och utveckling föreslås liksom ett flertal långsiktiga insatser. Bland annat 
föreslås: 

• Sammantaget statliga satsningar om 3,99 miljarder kronor under perioden 2022-
2024 och efter 2024 om 760 miljoner kronor årligen.  

• Riktade ekonomiska förstärkningar till en rad områden, bland annat konstnärliga 
utövare, regional kulturverksamhet, fria kulturaktörer, kulturskolan, kulturella 
och kreativa och näringar samt digitalisering.  

• Fortsatta utredningar och analyser inom prioriterade områden, bland annat av 
trygghetssystemen, kultursamverkansmodellen och av en kulturstiftelse med 
gemensam finansiering från staten och näringslivet. 

Förslagen är skrivna utifrån antagandet att de restriktioner som har hindrat allmänna 
sammankomster och offentliga tillställningar skulle avvecklas under hösten 2021. I annat 
fall föreslås fortsatta krisstöd, i likhet med 2020 och 2021. 

Delar av förslagen i betänkandet har senare inarbetats i statens kulturbudget för 2022. 
Beslutade satsningar är bland annat stimulansstöd till kulturområdet, stöd till kulturlivets 
internationalisering och ett produktionsincitament för film. En utredning om stärkt social 
trygghet för konstnärer har satts igång liksom en ny utredning med uppdrag att ta fram en 
nationell strategi för kulturella och kreativa näringar. 

Nedan kommenteras utredningen generellt. Därefter redogör kulturförvaltningen för 
bedömningar och synpunkter utifrån respektive förslag i betänkandet. Förvaltningen har 
avgränsat synpunkterna främst till de förslag där den kommunala nivån har rådighet samt 
har beröring med kulturnämndens ansvar.  

Förvaltningens synpunkter 
Förvaltningen ser positivt på utredningens ambitiösa helhetssyn, där behoven i 
kultursektorns olika delar genomlyses i relation till de system och sammanhang de verkar 
i. Förslagen bedöms både trovärdiga och angelägna att genomföra för att motverka 
långvariga brister och för att anpassa till nya förutsättningar. Det gäller både de mer 
kortsiktiga förslagen för 2022 - 2023 för att främja en återstart för kulturen som de mer 
långsiktiga förslagen för åren därefter, för att långsiktigt stärka en hållbar kultursektor. 
De inledande satsningarna som föreslås uppgår till nästan 4 miljarder vilket legitimeras 
inte bara med kulturens, sedan länge och under pandemin, utsatta villkor utan även med 
samhällsekonomiska vinster. Flertalet av förslagen är viktiga och bör realiseras. 
Kulturförvaltningen ser dock behov av att belysa ett antal realiteter och perspektiv i ljuset 
av utredningen.  

Gestaltad livsmiljö får ett eget delkapitel i betänkandet. Utredningen lyfter fram att 
samarbetet med regionala och lokala mötesplatser och en utveckling av dessa är viktigt 
för genomförandet av politiken för gestaltad livsmiljö i hela landet. Finansieringen av 
detta arbete diskuteras emellertid inte, däremot omnämns Röhsska museet och dess 
samordningsansvar i sammanhanget. Liksom att EU:s satsning New European Bauhaus 
ser den gestaltade livsmiljön som en del i arbetet med att ställa om till ett mer hållbart 
samhälle. Kulturförvaltningen anser dock att den kulturpolitiska aspekten på området kan 
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förstärkas. Här borde en tydligare koppling göras där politiken för gestaltad livsmiljö 
lyfts fram som ett exempel på utredningens argument för att kulturpolitiken är en del av 
välfärdspolitiken samt förutsättningarna för en omställning mot ett mer hållbart samhälle. 
Här bör det vidare framgå att samordningsuppdrag, såsom Röhsska museets, är en tydlig 
politisk insats som möjliggör detta.  

 

7.2 Förslag för kulturens återstart 

• Återstartsstipendier 

• Återstarts- och utvecklingsstöd för en starkare kultursektor. 

• Kulturcheckar som stimulansstöd 

• Stärk allianserna 

• Stärk stödet till musikarrangörer 

 

Förvaltningen ser positivt på förslagen för kulturens återstart. Förslagen når flera delar av 
kultursektorn, både enskilda konstnärer och kulturutövare samt organisationer inom både 
produktions- och arrangörsled och andra kulturpolitiskt viktiga aktörer. Ambitionen att 
stärka förutsättningarna att verka på flera plattformar parallellt är viktig för att klara en 
återstart, liksom att arbeta med inkludering och delaktighet. Att stärka allianserna bidrar 
till stärkt arbetsmarknad vilket är positivt, likaså stödet specifikt till musikarrangörer. 

I förslaget ges Statens kulturråd i uppdrag att samråda med regionerna vad gäller 
utformning och fördelning av myndighetens del av det nationella återstarts- och 
utvecklingsstödet. Förvaltningen vill framhålla behovet av dialog även med de tre 
storstäderna, som har unika roller inom sina respektive regioner, och erbjuder centrum, 
nav och resurser som kommer stora delar av regionerna till del.  

Göteborgs Stads filmsatsning samlar sedan 2014 flera parter i staden1 för att stärka 
utvecklingen av film och rörlig bild. Stadens arbete ligger i linje med vad betänkandet 
identifierar som grundläggande utgångspunkter, med en koppling till både näringslivs- 
och konstpolitik. I förslaget till stöd för återstart och utveckling inom filmsektorn vill 
förvaltningen framhålla de mindre bolagens behov och möjligheter att ta del av stöd. 

Förslaget med kulturcheckar som stimulansstöd är lite mer svårbedömt då det inte 
framgår hur det kommer att genomföras och vilket administrativt stöd som krävs. Såvida 
förslaget kräver en omfattande administration skulle kulturchecken behöva vara på ett 
högre belopp för att verkligen göra skillnad så att förslaget får en större effekt på längre 
sikt. En strategi för hur resultat ska omhändertas behöver utvecklas, så att checken bidrar 
till en mer långsiktig förändring av såväl arbetssätt som kulturvanor hos besökaren. 
Såvida förslaget ska träda i kraft redan 2022 behöver det utredas skyndsamt för att bidra 
till en återstart för kulturlivet.  

 

 
1 Business Region Göteborg, Lindholmen Science Park och kulturförvaltningen. 



 

Göteborgs Stad [Kultur], tjänsteutlåtande 6 (12) 

7.3 Långsiktig förstärkning av kulturens ekonomiska förutsättningar 

• Stärk stödet till den fria kulturen 

• Stärk stödet för konstnärer 

• Stärk kultursamverkansmodellen 

• Stärk förutsättningarna för civilsamhällets kulturaktörer 

• Långsiktiga stöd 

Förslagen samspelar mycket väl med målet för Göteborgs Stads konstpolitik att skapa 
goda och hållbara villkor för konsten och konstnärerna. De bekräftar de strategier som 
ligger till grund för hur Göteborgs Stads kulturstödssystem är inrättat.  

Principen om indexuppräkning av kulturstöd är central och nödvändig för att motverka 
urholkningen av stöden. Förslagen om långsiktiga stöd innebär i praktiken ingen 
merkostnad men ger bättre förutsättningar för planering och kontinuitet för aktörer i det 
fria kulturlivet, vilket sannolikt bidrar till kvalitet. Treåriga stöd har tillämpats i 
Göteborgs Stad i över tio år och förslaget i betänkandet bedöms därför som positivt. 
Förutsättningarna för konst- och kulturutövare att få betalt för sitt arbete och få en 
tryggare arbetsmarknad stärks med flera av förslagen. Både produktionsled och 
arrangörsled stärks. 

Särskilda behov inom specifika konstområden som dans, cirkus samt bild och form kan 
troligtvis tillgodoses genom de generella stöden som betänkandet föreslår. Bilden av en 
svag infrastruktur för dans och cirkus kan bekräftas av förvaltningen. 

I förslaget om stärkt stöd till konstnärer ingår en satsning på ökat utbyte mellan 
frilansande curatorer och utställningsarrangörer. Satsningen är viktig för att få en bredd i 
utställningsverksamheten och för att stärka möjligheten att arvodera konstnärer i enlighet 
med MU-avtalet2.  Den föreslagna potten kan förefalla relativt låg, i relation till de behov 
som finns gällande arvodering av konstnärer. Ur ett kommunalt perspektiv är det en 
utmaning att arvodera på samma nivå som statliga aktörer, där MU-avtalet gäller. För att 
få mer enhetliga förutsättningar på arbetsmarknaden geografiskt, behöver kommunala, 
regionala och statliga satsningar samspela så att det finns mer sökbara medel för 
arvodering av utställande konstnärer. I Göteborgs Stads kulturnämnd tillämpas ett 
systematiskt arbetssätt med ambitionen att på sikt kunna arvodera i enlighet med 
nationella rekommendationer i de egna verksamheterna. För att stärka förutsättningarna 
för arvodering krävs satsningar på samtliga politiska samhällsnivåer.  

Pandemin aktualiserade strukturella problem som finns inom kultursektorn. Göteborgs 
museer och konsthall har utifrån den höga egenintäktsgraden låg motståndskraft när en 
kris inträffar. De statliga krisstöd som har erhållits under pandemin har ofta kommit 
försent och sålunda varit svåra att använda strategiskt. Istället för fler kortsiktiga 
återstartstöd bör långsiktiga permanenta satsningar som kommer åt strukturella problem 
prioriteras.  

 
2 Avtal för konstnärers ersättningar.  
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Förslaget om stärkt stöd till civilsamhällets aktörer är positivt, eftersom de är viktiga 
aktörer och är bärare av kunskap samt har samordnande och mäklande funktioner. 

 

7.4 Stärk internationellt utbyte och samverkan 

• Stärk stödet till internationellt utbyte 

• Medfinansiera projekt inom Kreative Europa 

Förvaltningen delar betänkandets bedömning att internationellt utbyte är viktigt för att 
stimulera utveckling bland kulturaktörerna. Göteborg har många framstående aktörer med 
internationell verksamhet. Förslagen att stärka möjligheter till utbyte är mycket 
värdefulla, både genom stipendieformer och genom möjlig medfinansiering i projekt som 
söker EU-stöd.  

 

7:6 Ta tillvara digitaliseringens möjligheter 

• Digitalisera kulturarvet 

• Utred hur bibliotekens utlån av e-böcker kan samordnas nationellt 

• Analysera konsekvenserna och behov kopplade till ny upphovsrättslagstiftning  

• Kompetenshöjande insatser om upphovsrätt 

• Följ kulturlivets förutsättningar att producera och tillgängliggöra kultur digitalt  

Kulturförvaltningen vill understryka att det är centralt att det formuleras en nationell 
digital kulturarvsstrategi som koordineras med statens satsning på öppendata och att 
digitaliseringarna leder till öppen och länkad kulturarvsdata. Strategin och insatserna 
behöver komma hela museisektorn till gagn. Kulturförvaltningen bedömer att 
Riksantikvarieämbetet bör ges i uppdrag att utreda och skapa en gemensam nationell 
digital infrastruktur. I utredningen nämns centralmuseerna3 som en möjlig part men det 
bedömer kulturförvaltningen som kontraproduktivt utifrån att det är 
Riksantikvarieämbetet som i sitt uppdrag har att samordna och driva utveckling av 
museisektorn. En mångfald av institutioner bör vara med från början för att säkerställa att 
insatsen blir verkningsfull för hela museisektorn. Kulturförvaltningen anser att 
Riksantikvarieämbetet har i uppdrag att erbjuda fortbildning för museipersonal för att 
stärka museisektorns digitala kompetens och därmed även museisektorns kompetens att 
utveckla och stärka samarbeten med digitala utövare. Utifrån museernas perspektiv ser 
kulturförvaltningen positivt på en arbetsmarknadspolitisk insats för att stärka 
möjligheterna till digitalisering. Emellertid är det av stor vikt att en sådan insats riktar sig 
till unga nyexaminerade men kvalificerad personal. Museisektorn idag är på många håll 
underbemannad varför det finns betydande utmaningar med att ta hand om icke-
kvalificerade personal. Kulturförvaltningen delar utredningens slutsatser att det inte går 
att lägga ytterligare uppdrag på kulturinstitutioner utan att ge dem permanent bättre 

 
3 Sidan 126 i utredningen Från kris till kraft. 
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förutsättningar. Utan ökade anslag till museerna så kommer digitalt innebära mindre 
analog fysisk verksamhet.  

Förvaltningen ser positivt på en utredning gällande hur bibliotekens utlån av e-böcker kan 
samordnas nationellt. Dock är en möjlig tolkning av utredningens skrivning en 
formatstyrd logik som tvingar biblioteken in i en viss typ av avtal. Kulturförvaltningen 
vill därför påtala att de avtalsmodeller som finns idag möjliggör förhandling och är ej 
bindande. Förvaltningen vill betona vikten av ekonomisk hållbarhet ur perspektivet 
storstadskommun med många biblioteksanvändare från ett större geografiskt område. Det 
är av vikt att utredningen gällande bibliotekens utlån av e-böcker bedrivs i samråd med 
representanter från kommunala huvudmän som bedriver folkbiblioteksverksamhet.  

Förvaltningen ser positivt på förslagen relaterade till ny upphovsrättslagstiftning, 
kompetenshöjande insatser samt till förutsättningarna att producera och tillgängliggöra 
kultur digitalt. 

Den digitala utvecklingen innebär flera konsekvenser som behöver bevakas ur ett 
konstpolitiskt perspektiv. Den innebär en växande arbetsmarknad med möjligheter att nå 
nya publikgrupper, men medför samtidigt behov av nya ersättningsmodeller för 
konstnärligt arbete. Problem och möjligheter är generella, och satsningar på statlig nivå 
stärker förutsättningarna till utveckling på lokal nivå.  

Den digitala utvecklingen innebär större produktionskostnader för de lokala aktörerna, 
vilket påverkar ansökningsnivåerna i stadens former för kulturstöd, som inte räcker till 
för att tillgodose behoven. Bättre överblick, samordning och kompetensutveckling för att 
bygga en starkare generell struktur på området är mycket betydelsefullt för det lokala 
kulturlivet, som är verksamt både digitalt och analogt med spridning geografiskt i olika 
grad. 

 

7:7 Förbättra förutsättningar för kulturella och kreativa näringar 

• Inför ett produktionsincitament för film och tv i Sverige 

• Fördela exportstöd 

• Utveckla och samordna politiken för kulturella och kreativa näringar 

• Utveckla statistik och analys 

• Förbättra tillgång till innovationsstöd 

Produktionsincitament för film och tv i Sverige är efterfrågade i filmbranschen. Det kan i 
mycket hög grad påverka den lokala arbetsmarknaden, men även en hel stads eller 
regions identitet och attraktionskraft positivt. Förslaget är därför mycket välkommet.   

Beroende på hur produktionsincitamenten/stödformen utformas kan det vara till stor 
fördel för lokala aktörer. Det kan också bli en situation där incitamenten i högre grad 
kommer att gynna de större koncernstrukturerna. Det skulle i så fall innebära en nackdel 
för mindre aktörer som riskerar att enbart bli underleverantörer till de större bolagen, en 
utveckling som skett i andra länder. Strukturerna för incitament ser olika ut för varje land 
och hur incitamenten ska regleras i Sverige är ännu inte klart. Oavsett format, så innebär 
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incitamenten fortfarande en bättre möjlighet för svenska producenter att kunna utveckla 
internationella partnerskap, där en förutsättning oftast kräver ömsesidig finansiering från 
det egna landet. 

Förslaget att utveckla statistik och analys är välkommet och samspelar väl med stadens 
planerade insatser inom Göteborgs Stads kulturprogram för kommande år, där flera parter 
inom Göteborgs Stad föreslås att samarbeta för att dra nytta av lokal, regional och 
nationell statistik. Den nationella statistiken bidrar konkret och direkt till stadens arbete 
med syfte att få mer kunskap och bättre beslutsunderlag.  

Betänkandets förslag på satsningar inom KKN4 berör flera parter inom Göteborgs Stad. 
Idag samverkar kulturförvaltningen inom flera programområden, inte minst inom 
näringslivsstrategiska programmet och programmet för besöksnäringens utveckling. 
Samarbetet kommer att förstärkas inom ramen för Göteborgs Stads kulturprogram. 
Kommande satsningar på nationell nivå inom KKN-området kommer sannolikt att stärka 
förutsättningar för konstnärliga och kulturella verksamheter att utvecklas.  

 

7:9 Bredda deltagandet och minska snedrekryteringen i kulturlivet 

• Analysera och kartlägg orsaker till ojämlikt deltagande 

• Praktiskt lärande för breddat deltagande och mot snedrekrytering 

Förslagen samspelar väl med stadens planerade insatser inom Göteborgs Stads 
kulturprogram. De kan bidra positivt till kulturförvaltningens eget arbete att tillsammans 
med andra parter i staden öka kunskapen om hinder för att delta i kulturlivet. Insatserna 
på den statliga nivån kan bidra till ökad kunskap på lokal nivå, vilket ger stöd i arbetet att 
vidga deltagande och engagera grupper och personer som står långt från kulturlivet dag.  

Kulturförvaltningen vill samtidigt belysa att strukturella utmaningar med snedrekrytering 
börjar i ett tidigt skede redan när utbildning väljs. Därmed skulle utbildningsväsendet 
kunna bidra till att fler väljer utbildningar som ger förutsättningar för anställningar inom 
kulturlivet. Tillskapande av arbetsmarknadsinsatser där institutionerna mer långsiktigt 
kan arbeta med egna traineeprogram eller liknande, kan bidra till att utveckla och stärka 
förutsättningarna för en större mångfald inom kultursektorn.  

 

7:10 Utveckla kulturpolitikens inriktning 

• Färdplan för den svenska filmpolitiken 

• Utred hur kultursamverkansmodellen kan utvecklas 

• Stöd utvecklingen av en nationell plattform för utställningsaktörer inom bild- och 
formkonst 

• Utred förutsättningarna för en kulturstiftelse 

 
4 Kulturella och kreativa näringar. 
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Förslaget om en färdplan för den svenska filmpolitiken är välkommet, för att uppdatera 
stödformer utifrån nya förutsättningar i omvärlden, som t.ex. digitaliseringens påverkan. 
Göteborgs Stads filmsatsning har en ny utvecklingsorienterad handlingsplan som tar 
avstamp i den pågående omvandlingen. Den syftar till att stötta och utveckla insatser för 
innovation och affärsutveckling samt att genom stödformer stärka förutsättningarna för 
lokala och mindre aktörer och kreatörer. Förslaget om en nationell färdplan samspelar väl 
med stadens satsning. Fortsatt dialog är intressant när den nationella färdplanen ska 
utvecklas.   

Ur ett kommunalt och storstadsperspektiv välkomnar Göteborgs stad förslaget, tillika 
målformuleringen, om att tillsätta en utredning med uppdrag att undersöka om, och i så 
fall hur, kultursamverkansmodellen kan utvecklas. Utifrån målformuleringen att skapa 
bättre förutsättningar för att uppnå de nationella kulturpolitiska målen genom utvecklad 
samverkan mellan stat, regioner och kommuner, bör förslaget på vad utredningen ska 
innehålla kompletteras utifrån nedanstående perspektiv. 

Innehållsformuleringarna inkluderar främst statliga perspektiv och roll. Formuleringar 
som särskilt riktar sig till kommuner och i synnerhet storstäder är svag. Utifrån 
utredningens redogörelse för de offentliga utgifterna för kultur där kommunerna står för 
40%, dvs nästan samma nivå som staten, bör utredningen syfta till att särskilt stärka 
dialogen och utveckla samverkan med kommunerna. Dialog och samverkan med samtliga 
samhällsnivåer inom ramen för kultursamverkansmodellen upplever Göteborgs stad i dag 
som otillfredsställande. Dock har en kontinuerlig dialog mellan stat och region utvecklats 
de senaste åren, men kommunerna i allmänhet och storstäderna i synnerhet är svagt 
inkluderade och representerade. Kommunernas roll och brist på inflytande har lyfts i 
såväl Riksdagens kulturutskotts utvärdering från 2015 som Kulturdepartementets 
promemoria om kultursamverkan 2017. Storstadskommunernas roll berörs också i SKR:s 
utvärdering 2019. Under pandemin utvecklades en begynnande dialog mellan stat, region 
och storstäder vilken var nödvändig och uppskattad, dock har den dialogen nu tyvärr 
avstannat. Storstäderna har en nyckelroll inom landets kulturella infrastruktur, med 
innovationskraft, resurser och en hög koncentration av professionella kulturutövare och 
institutioner av nationell betydelse. För att stärka möjligheterna till utveckling i hela 
landet - lokalt, regionalt och nationellt - finns behov av nya och mera flexibla former för 
dialog och samverkan, som skapar synergieffekter och främjar gemensamma 
satsningar. Storstäderna är beredda att ta såväl ett regionalt som nationellt ansvar i dessa 
frågor. Förvaltningen anser att det finns behov av att inom ramen för utredningen särskilt 
se över museernas grundfinansiering samt området bild och form inom 
kultursamverkansmodellen. 

Göteborgs stad är huvudman till Göteborgs museer och konsthall som är Sveriges största 
kommunala museiorganisation likvärdig i storlek som flertalet nationella museer. 
Förutsättningarna för Göteborgs museer5 präglas av att institutionerna har kommunal 
huvudman samt har regional finansiering samt medel via kultursamverkansmodellen. 
Generellt för museerna i Sverige är att förutsättningarna ser olika ut. Huvudmän för 
verksamheterna varierar från kommunala, regionala och statliga till stiftelser och 
föreningar. Olika förutsättningar skapas också utifrån geografiska aspekter från storstad 
till landsbygd. Ytterligare skillnader är nivån av krav på egenfinansiering. De olika 

 
5Göteborgs konstmuseum, Göteborgs stadsmuseum, Röhsska museet och Sjöfartsmuseet Akvariet 
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förutsättningarna innebär exempelvis en utmaning för kulturarvspolitiken. Det finns en 
rad betydande kommunala och regionala museer som ansvarar för en unik del av det 
svenska kulturarvet. Exempel från Göteborg är Röhsska museet - Sveriges enda 
specialmuseum för design och konsthantverk samt Göteborgs konstmuseum som kan visa 
hela konsthistorien via sin unika samling. När den här typen av statliga utredningar som 
återstartsutredningen genomförs behöver en större förståelse och kunskap om museernas 
olika förhållanden vara en utgångspunkt. Kulturförvaltningen anser därför att 
Riksantikvarieämbetet bör få ett större ansvar för att upprätthålla kunskap om 
museisektorn i hela landet och vara en tydlig part i framtida utredningar på området. 

Den gemensamma samfinansieringen mellan stat, region och kommun till kulturlivet 
kommer vara avgörande för återstarten av kulturlivet. Här behöver dialogen mellan 
nivåerna stärkas med syfte att värna hela kulturlivets ekosystem. Under 2020 och 2021 
avsatte Göteborgs stad 42 miljoner kronor extra till kulturlivet för att mildra de negativa 
effekterna som pandemi och restriktioner har medfört6. De extra medlen var tillfälliga 
satsningar från kommunfullmäktige och kulturnämnden i Göteborgs Stad.  

Göteborgs stad förordar en översyn av förordningen för kultursamverkanmodellen med 
betoning på samverkan och roller. Myndigheters förståelse och tillämpning av 
geografiska perspektiv, förmåga att samordna sig på nationell nivå liksom att stötta och 
samordna sig med regionala, kommunala och lokala aktörer är avgörande för möjligheten 
att uppnå mål om en hållbar utveckling av kulturen i hela landet. Hur myndigheter 
samverkar med andra myndigheter, med regioner och kommuner, och med näringsliv och 
civilsamhälle är en avgörande faktor för en kraftfull återstart av kulturen.  

Förslaget om stöd för att utveckla en nationell plattform för utställningsaktörer inom bild- 
och formkonst är väl motiverat. Det finns ett behov av att synliggöra små och större 
konsthallars betydelse för det kulturella ekosystemet och infrastrukturen, där resultat och 
effekter av utställningsaktörernas insatser är svårmätbara på kort sikt men har avgörande 
betydelse långsiktigt för samtidskonstens utveckling. En nationell samordning kan stärka 
de lokala aktörerna och även bidra till att synliggöra effekterna av stadens satsningar.  

Förslaget att utreda förutsättningarna för en kulturstiftelse välkomnas. Finansieringen 
behöver stärkas och det finns behov av smidigare former för privata investeringar i och 
donationer till kultur. I jämförelse med andra länder har Sverige mycket svaga strukturer 
för detta. Pandemin har väckt en rad sektorsövergripande frågor, exempelvis om balansen 
mellan offentlig och privat finansiering av kulturen. Behovet av stärkt finansiering av 
kultursektorn har blivit tydlig under pandemin. Likaså behov av att undersöka alternativa 
finansieringsmodeller. Förslaget kan med största sannolikhet gynna det lokala kulturlivet 
i Göteborg.  

 

8 Konsekvenser  

• Förslagens ekonomiska konsekvenser 

• Kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser samt nollalternativ 

 
6 Kommunfullmäktige avsatte 25 miljoner år 2020 och 10 miljoner år 2021 (särskilda, tillfälliga 
satsningar). Kulturnämnden omfördelade i budget 2021 7 miljoner till återstartstipendier.  
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• Konsekvenser ur ett barnrätts- och ungdomsperspektiv 

• Konsekvenser ur ett mångfalds-, tillgänglighets- och jämställdhetsperspektiv 

• Konsekvenser för brottslighet 

Kulturförvaltningen delar utredningens analys av konsekvenserna i stort. Förvaltningen 
instämmer i beskrivningen av förslagens ekonomiska konsekvenser, utifrån att 
investeringarna i kultur ger långsiktiga effekter inom andra områden som blir synliga på 
längre sikt. Det råder inget tvivel idag om att satsningar på kultur bidrar till 
innovationskraft, attraktionskraft, stärkt arbetsmarknad och besöksnäring och en mer 
attraktiv livsmiljö. Kulturens värden och sociala effekter är svårfångade, svårmätbara och 
kan uppstå långsiktigt inom andra områden än kulturen. Det är främst den statliga och 
regionala nivån som lyfts fram. För den kommunala nivån är det framförallt 
kultursamverkansmodellens effektivitet som behöver säkerställas och då inte minst 
storstädernas belägenhet inom modellen.  

Gränsöverskridande samverkan mellan olika samhällssektorer är ett utvecklingsområde 
där andra länder kan inspirera med goda exempel. Ett mer tvärsektoriellt synsätt kan 
minska hinder för att delta i kulturlivet samtidigt som det kan bidra till en attraktiv 
livsmiljö och välbefinnande.  

Det är en styrka och grundförutsättning att stödformer för konst och kultur är fri från 
styrning av innehåll. Konstens frihet och yttrandefriheten måste alltid värnas i en 
demokrati. Det utesluter inte kompletterande stödformer som syftar till att undanröja 
hinder för deltagande genom samverkan mellan samhällssektorer. 

 

 

 

GÖTEBORGS STADS KULTURFÖRVALTNING 

 

 

Anna Rosengren 

Förvaltningsdirektör 

 

Sofia Lubian 

Avdelningschef Stab  
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Utdrag ur protokoll fört vid styrelsesammanträde vid Business 
Region Göteborg 2022-02-10.   
  
  

  

  

§ 18 Remiss från Kulturdepartementet- 

Återstartsutredningens betänkande Från kris till 

kraft, återstart för kulturen. 

Rasmus Heyman redogjorde för underlaget och innehållet i remissvaret gällande Kulturdepartementet 

– återstartsutredningens betänkande Från kris till kraft, återstart för kulturen.  

Styrelsen för Business Region Göteborg AB beslutade att,  

Ställa sig bakom tjänsteutlåtandet för utredningen Från kris till kraft, återstart för kulturen (SOU 

2021:77).  

 

  

  

 Rätt utdraget intygar:  

  

…………………………………………………….  

Jessica Nilsson 

VD-assistent 

Business Region Göteborg AB  
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Remiss Återstartsutredningens betänkande Från kris 
till kraft, återstart för kulturen (SOU 2021:77)  
 
 
Förslag till beslut   
Styrelsen för Business Region Göteborg föreslås att ställa sig bakom 
tjänsteutlåtandet för utredningen Från kris till kraft, återstart för kulturen 
(SOU 2021:77) 

Sammanfattning 
Utredningen “Från kris till kraft, återstart för kulturen (SOU 2021:77)” 
presenterar förslag på hur kulturlivet ska komma på fötter igen och totalt 
rör det sig en satsning på 3,9 miljarder kronor under åren 2022-2024, följt 
av ett permanent stöd om 760 miljoner årligen. 

BRG anser att om regeringen genomföra det utredningen förslår, skulle det 
ha god inverkan på kulturella och kreativa näringar. 

Utöver utredningens förslag anser BRG att exportstödet också ska kunna 
ges som projektstöd för att förstärka kommunala och regionala satsningar, 
och inte bara till företag som fungerar som mäklare mellan internationella 
marknader och svenska kulturaktörer.  

BRG anser att regioner och kommuner bör aktiveras vid nationell 
samordning av KKN-området för att upprätthålla subsidiaritetsprincipen i 
frågorna. 

Incitamentet för Film - och TV-produktioner i Sverige bör också omfatta 
de inhemska aktörer som väljer att spela in i Sverige. 

  
  
  

Beslutsunderlag  
Styrelsen 2022-02-10 
Diarienummer 1379/21 

 

 

 

Handläggare:  Rasmus Heyman, Gruppchef Kulturella & 
Kreativa Näringar, Kluster & Innovation 
Telefon: 0730-610779  
E-post:  rasmus.heyman@businessregion.se  
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Bedömning ur ekonomisk dimension  

Pandemin och de efterföljande restriktionerna har haft en mycket 
omfattande negativ påverkan på de kulturområdet. Flera delar inom 
området har helt behövt upphöra med sin verksamhet. Konkurser, 
förluster och kompetensbortfall är några av följderna inom branscherna. 
Publiken skaffar sig nya vanor och digital kulturkonsumtion vinner mark. 
Utredningens förslag skulle ha mycket god inverkan ur ekonomisk 
dimension. 

Bedömning ur ekologisk dimension  

BRG bedömer inte att utredningens förslag kommer att ha omfattande 
påverkan på miljöfrågor. Kultur är en relativt miljövänlig konsumtion och 
tillväxt i kulturområdet är därmed del av hållbar utveckling ur ekologisk 
dimension. Starka lokala kulturscener ger också minskade incitament till 
resande, men det har en förhållande svag påverkan. 

Bedömning ur social dimension  

Att kulturområdet och medborgarna har tillgång till gemensamma 
kulturupplevelser fungerar är viktigt för den sociala sammanhållningen. 
De grupper som riskerar att falla bort i en krympande kulturbransch är de 
grupper som redan har svag delaktighet i det allmänna kulturutbudet. 
Utredningens förslag bidrar till bibehållen bredd inom kulturområdet 
avseende både konsumenter och producenter.  

Ärendet  

Ärendet består av att ge vår syn på utredningen Från kris till kraft, 
återstart för kulturen (SOU 2021:77) Kulturnämnden, 
grundskolenämnden, styrelsen för BRG samt styrelsen för Göteborg & co 
har blivit tillfrågade att yttra sig till Stadsledningskontoret som 
sammanställer till Kulturdepartementet. Vi ska bifoga protokollsutdrag 
och tjänsteutlåtande vid styrelsebehandlat remissvar. 
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Beskrivning av ärendet 

Följande förslag i utredningen Från kris till kraft, återstart för kulturen 
(SOU 2021:77) har tydligt näringslivsperspektiv: 

Stöd till Film- & TV 
Utredaren föreslår att regeringen bör införa ett incitament för film- och tv-
produktioner i Sverige om 300 miljoner kronor per år. Incitamentet syftar 
till att utveckla spetskompetens och som återstartssatsning. Staten bör från 
och med 2022 avsätta 300 miljoner kronor årligen för ändamålet 

Exportstöd 
Utredningen föreslår exportstöd för KKN. Med bakgrund i att företagen 
upplever ekonomiska hinder för att medverka på internationella mässor. 
Föreslår utredaren att Kulturrådet får i uppdrag att i samverkan med 
Tillväxtverket fördela exportstöd till företag som fungerar som mäklare 
mellan internationella marknader och svenska aktörer inom litteratur, 
dramatik, scenkonst, bild- och formkonst samt musik. Kulturrådet föreslås 
fördela stödet och tillföras 5 miljoner kronor årligen från och med 2022 för 
ändamålet. 

Nationell samordning 
Utredaren föreslår att ett samordningskontor för KKN etableras på 
Regeringskansliet för att öka kunskapen om KKN och för att förbättra 
förutsättningarna för verksamheter inom KKN att verka både i Sverige 
och utomlands. Kontoret ska främja ett samarbete mellan olika 
departement i frågor som berör flera politikområden. En av kontorets 
första uppgifter bör vara att utforma en nationell strategi för KKN som 
kan utgöra ett underlag för framtida beslut.  

Statistik 
Myndigheten för kulturanalys föreslås få i uppdrag att genomföra 
fördjupade analyser av KKN:s delbranscher med utgångspunkt i 
Tillväxtanalys underlag. Totalt 2 miljoner kronor bör avsättas årligen från 
och med 2022 för myndigheternas uppdrag. 

Innovationsstöd 
Utredningen föreslår även att regeringen ger Vinnova i uppdrag att ta 
fram förslag på hur den innovation som skapas inom KKN kan stödjas 
inom ramen för de områden som Vinnova arbetar med. 
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Kulturcheckar 
Stimulansstöd i form av kulturcheckar. För att stimulera 
kulturkonsumtion föreslås att staten delar ut kulturcheckar på 150 kronor 
till dem som är folkbokförda i Sverige och har fyllt 18 år. (585 miljoner 
under 2022). Checkarna ska kunna användas som betalning vid privata, 
ideella och offentliga kulturaktörers evenemang och besöksmål. Genom 
att fler lockas att ta del av kulturutbudet ger checkarna en skjuts för 
kulturverksamheternas återstart och kan vara en utgångspunkt för 
marknadsföringskampanjer på regional och lokal nivå. Kulturcheckarna 
ska även bidra till breddat deltagande. 

Sammanfattning av övriga förslag: 

•Återstarts- och utvecklingsstöd till konstnärer och kulturverksamheter 
2022-2023.  

•Förstärkt stöd till scenkonstallianserna och musikarrangörer. 

•Statliga stöd till den fria kulturen, konstnärer, 
kultursamverkansmodellen och civilsamhällets organisationer ökar 
permanent. 

•Stödet för internationellt kulturutbyte ökar permanent.  

•Ett särskilt stöd för medfinansiering av svenskt deltagande i EU-
programmet Kreativa Europa. 

•Att regeringen utreder hur statliga stipendier ska hanteras i 
trygghetssystemen. 

•Att Försäkringskassan utvecklar information om vad som gäller vid 
sjukdom och föräldraskap till konstnärer som är egenföretagare eller har 
en kombination av flera inkomstkällor och anställningsformer.  

•En satsning på digitalisering av kulturarvet. 

•En utredning om nationell samordning av bibliotekens utlån av e-böcker. 

•Kompetenshöjande insatser inom upphovsrätt. 

•Statliga utvecklingsbidrag till Kulturskolan inrättas permanent samt en 
utredning som analyserar behovet av ytterligare statliga insatser för att 
stärka kulturskolan.  

•Utredningen föreslår även att Skolverket får i uppdrag att främja utbytet 
mellan kultursektorn och skolväsendet. 
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•Myndigheten för kulturanalys bör analysera orsakerna till det ojämlika 
deltagandet i Sveriges kulturliv.  

•Kulturrådet bör genomföra seminarier för att främja arbetet med breddat 
deltagande och mot snedrekrytering. 

•Utredningen föreslår att regeringen tar fram en färdplan för 
filmpolitiken. 

•En utredning om dels kultursamverkansmodellens utveckling. 

•En utredning om förutsättningarna för att inrätta en kulturstiftelse med 
finansiering från staten och näringslivet.  

•Att staten finansierar en nationell plattform för utställningsaktörer inom 
bild och form. 

Ärende av principiell beskaffenhet  
Ärendet bedöms inte vara av principiell beskaffenhet. 

Sammanfattande bedömning 
För att kunna bidra till kulturens återstart och ekonomiska utveckling på 
bästa sätt har regeringen utrett vad man göra. Skulle man genomföra det 
utredaren förslår skulle det ha god inverkan på de svårt sargade 
branscherna i kulturområdet. 

BRG bedömer de förslag som har tydligt näringslivsperspektiv, där gör vi 
följande bedömning: 

Stöd till Film- & TV 
Ett incitament på 300 miljoner kronor, som utredningen förslår årligen, för 
film- och tv-produktioner skulle stärka svensk Film- & TV bransch 
avsevärt. Den förväntade effekten är att fler produktioner kommer att 
spela in i Sverige. De flesta andra länder i Europa har idag redan 
produktionsrabatter, vilket gör att produktioner idag flyr utomlands. Med 
produktionsrabatter även här skulle incitamentet för detta försvinna. 

Exportstöd 
BRG delar utredningens slutsats att exportsatsningar bör prioriteras. 
BRG:s åsikt är dock att exportstödet också kunna ges som projektstöd för 
att förstärka kommunala och regionala satsningar och inte bara till företag 
som fungerar som mäklare mellan internationella marknader och svenska 
kulturaktörer. 
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Nationell samordning 
Nationell samordning saknas idag, här bör regioner och kommuner 
aktiveras för att upprätthålla subsidiaritetsprincipen i frågorna. 

Statistik 
BRG välkomnar att en statlig myndighet återigen får i uppdrag att föra 
statistik över KKN. Utan ett sådant uppdrag är det svårt för kommuner 
och regioner att bibehålla metoder som ger jämförbara resultat. 

Innovationsstöd 
BRG ser positivt på att Vinnova får i uppdrag att ta fram förslag på hur 
den innovation som skapas inom KKN kan stödjas inom ramen för de 
områden som Vinnova arbetar med. Detta förslag bekräftar den 
utgångspunkt BRG har kring innovation och KKN: att KKN är viktiga för 
innovation. 

Kulturcheckar 
Stimulansstöd i form av kulturcheckar är ett bra sätt att stötta de många 
kulturföretagare som har det svårt. Det bevarar den fria konkurrensen 
inom området, påminner allmänheten om den tillgängliga lokala kulturen 
samt återför vanan hos konsumenter som digitaliserat sin 
kulturkonsumtion. 

 

Patrik Andersson 

Vd, Business Region Göteborg AB 
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PROTOKOLLSUTDRAG  

 

§ 19     

Yttrande över remiss från Kulturdepartementet – 
Återstartsutredningens betänkande Från kris till kraft, 
återstart för kulturen SOU 2021:77 (bilaga 37-38)  

Stadsledningskontoret har på uppdrag av Kommunstyrelsen bett bland annat Göteborg &  

Co att yttra sig över betänkandet från Återstartsutredningen, SOU 2021:77, Från Kris till  

kraft, återstart för kulturen. Förelåg förslag till yttrande enligt bilaga till kallelsen.  

Beslut 

1. Återstartsutredningens betänkande Från kris till kraft, återstart för kulturen (SOU 

2021:77) tillstyrks i enlighet med kommentarer i föreliggande tjänsteutlåtande 

2. Yttrandet översänds till kommunstyrelsen. 

 

 

 
 

  

Protokoll (nr 1) 

Sammanträdesdatum: 2022-02-10 

 

 

Sekreterare 

 

Jan Persson 

  

 

Ordförande 

 

Jonas Ransgård 

  

Justerande 

 

Alice Vernersson 

  



 

Göteborg & Co, tjänsteutlåtande 1 (17) 
  

   

Yttrande över remiss från 
Kulturdepartementet - Återstartsutredningens 
betänkande Från kris till kraft, återstart för 
kulturen (SOU 2021:77) 
 

Stadsledningskontorets diarienummer: 1379/21 

Förslag till beslut 
Styrelsen för Göteborg & Co AB föreslås besluta: 

1) Återstartsutredningens betänkande Från kris till kraft, återstart för kulturen 
(SOU 2021:77) tillstyrks i enlighet med kommentarer i föreliggande 
tjänsteutlåtande.  

 
2) Yttrandet översänds till kommunstyrelsen. 
 

Sammanfattning 
Stadsledningskontoret har på uppdrag av Kommunstyrelsen bett bland annat Göteborg & 
Co att yttra sig över betänkandet från Återstartsutredningen, SOU 2021:77, Från Kris till 
kraft, återstart för kulturen. Regeringen beslutade den 22 december 2020 att ge en särskild 
utredare i uppdrag att dels sammanfatta de konsekvenser covid-19-pandemin inneburit och 
alltjämt innebär för kultursektorn, dels analysera vilka lärdomar som kan dras av dessa (dir. 
2020:143). 

Utredningen syftar bland annat till att bidra till att skapa goda förutsättningar för 
kultursektorns återstart och utveckling efter covid-19-pandemin samt möjliggöra ett starkt, 
hållbart och oberoende kulturliv i alla delar av Sverige. I betänkandet presenterar 
utredningen en rad olika förslag som hanterar de utmaningar och utvecklingsområden som 
identifierats och föreslår insatser som ökar kulturlivets möjligheter samt främjar 
förutsättningarna för att de kulturpolitiska målen ska kunna uppnås.  

Bolagen i klustret Turism, kultur och evenemang (TKE-klustret) har tillsammans berett 
betänkandet. Göteborg & Co har inhämtat synpunkter från Got Event, Liseberg och 
Göteborgs Stadsteater. Föreliggande yttrande utgör således ett samlat svar för bolagen i 
TKE-klustret. 

 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-01-31 
Diarienummer 0355/21 
 

Handläggare 
Tasso Stafilidis 
Telefon: 031-368 42 71 
E-post: tasso.stafilidis@goteborg.com  
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Bolagen i kluster Turism, kultur och evenemang ser mycket positivt på utredningens bredd 
och omfattning och ställer sig positiva till att tillstyrka förslagen i betänkandet. Det finns 
dock några av förslagen som skulle behöva justeras för att bli mer träffsäkra utifrån de 
behov som synliggjorts under pandemin, som visar att det fria och det privata kulturlivet, 
samt musik- och evenemangsarrangörer varit och är mest utsatta.  

Till skillnad från de offentliga kulturinstitutionerna som inte fått bibehållna ekonomiska 
anslag av sina huvudmän så har det fria och privata kulturlivet det facto helt förlorat sina 
intäkter och heller inte fått täckning i tillräckligt stor omfattning, genom de olika krisstöd 
som staten och vissa regioner och kommuner erbjudit. Effekten av krisen har således varit 
mer omfattande för privata kultur- och evenemangsarrangörer som inte får stöd från Statens 
kulturråd, och därmed drabbats mycket hårt av nedstängningar och uteblivna intäkter.  

TKE-klustret vill också framföra att det visserligen är bra att utredningen föreslår finansiellt 
tillskott till många kulturverksamheter, inte minst för att komma åt problematiken att 
många offentliga kulturanslag blivit urgröpta då dessa inte räknats upp på många år och 
heller inte innehåller någon pris- och löneomräkning. Dock är det svårt att ta ställning till 
de finansiella förslagen, då behovet i kulturlivet verkar vara mycket större än de summor 
som utredningen föreslår. 

Utredningsdirektivet lyfter behovet av att stärka näringslivets engagemang samt att 
regioner och kommuner samverkar mer. Göteborg & Co har tillsatt en utredning för att 
tillsammans med Kulturförvaltningen i Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen 
undersöka näringslivets intresse för att stärka sitt engagemang inom social hållbarhet 
genom ökad ekonomisk finansiering till konst- och kulturlivet. Utredningen, 
Kulturmobiliseringsutredningen Väst, ska presentera sina förslag senast den 30 april 2022. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
TKE-klustrets bedömning ur den ekonomiska dimensionen är att de föreslagna finansiella 
tillskotten är i underkant och omöjligt kan räcka till de stora ekonomiska behov som 
föreligger inom konst- och kulturbranschen. Det är märkbart att pandemin skapat stora hål 
i ekonomin för många av de kulturproducenter och -arrangörer som TKE-klustret 
samverkar med. Detta påverkar intäkterna för framförallt Got Event och Liseberg. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
TKE-klustret ser i nuläget ingen direkt påverkan utifrån denna dimension, utöver att 
förslagen om ökad finansiering och stabilitet även kan stärka miljöarbetet och följaktligen 
skulle uteblivna satsningar medföra utmaningar för att uppnå miljö- och klimatmässiga 
mål. 

Bedömning ur social dimension 
Bolagen i TKE-klustret ser många positiva effekter ur den social dimensionen och 
instämmer med utredningen vad gäller konsekvenser ur ett barnrätts- och 
ungdomsperspektiv samt ur ett jämlikhets-, jämställdhets och mångfaldsperspektiv: 

”Vi bedömer att förslagen kommer få konsekvenser som främjar ett barnrätts- och 
ungdomsperspektiv. Inte minst gäller det förslagen om att stärka kulturskolan och att utreda 
hur skolan kan öka utbytet och samverkan med kulturen. Dessa förslag främjar, och är 
riktade mot, barns och ungas möjlighet att delta i kulturlivet. Barns och ungas rätt till kultur 
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främjas också av de andra förslagen som säkerställer att det finns ett kulturutbud att ta del 
av. Vi bedömer att förslagen främjar jämställdheten mellan kvinnor och män, möjligheterna 
att nå de integrationspolitiska målen samt målet för funktionshinderspolitiken. Förslaget 
att Myndigheten för kulturanalys ska undersöka hinder för deltagande i kulturlivet främjar 
allas lika rättigheter och möjligheter till deltagande. Förslagen om att på olika sätt stärka 
de ekonomiska stöden till kulturen skapar också bättre förutsättningar att vara verksam som 
konstnär oavsett bakgrund och tillgång till eventuella privata ekonomiska skyddsnät. 
Detsamma gäller förslagen för stärkta trygghetssystem. Förslagen innebär också en stärkt 
offentlig finansiering av kulturaktörer. Den stärkta finansieringen medför att 
kulturaktörernas förutsättningar att integrera ett mångfalds-, tillgänglighets- och 
jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet ökar.” 

 

Bilagor 
1. Från kris till kraft, återstart för kulturen (SOU 2021:77) 

 

Ärendet  
Regeringen beslutade den 22 december 2020 att ge en särskild utredare i uppdrag att dels 
sammanfatta de konsekvenser covid-19-pandemin inneburit och alltjämt innebär för 
kultursektorn, dels analysera vilka lärdomar som kan dras av dessa (dir. 2020:143). Syftet 
är att bidra till att skapa goda förutsättningar för kultursektorns återstart och utveckling 
efter covid-19-pandemin samt möjliggöra ett starkt, hållbart och oberoende kulturliv i alla 
delar av Sverige. Uppdraget redovisades till regeringen den 30 september 2021. 

I betänkandet föreslår utredningen insatser som dels stärker förutsättningarna för kulturens 
återstart och utveckling under och efter covid-19-pandemin, dels möjliggör ett starkt, 
hållbart och oberoende kulturliv i alla delar av Sverige. Utredningens direktiv (dir. 
2020:143) kan sammanfattas i fyra teman: 

1. Sammanfatta konsekvenserna av pandemin för kulturen lokalt, regionalt och nationellt, 
och analysera vilka lärdomar som kan dras av dessa. 

2. Identifiera vilka insatser som behövs för kultursektorns återstart, återhämtning och 
utveckling under och efter pandemin. 

3. Synliggöra nya sätt att tillgängliggöra kultur som har etablerats eller utvecklats under 
pandemin och som har potential att bidra positivt till att nå de nationella kulturpolitiska 
målen. Föreslå vid behov åtgärder för att stärka dessa initiativ. 

4. Identifiera strukturella problem inom kultursektorn och den kulturella infrastrukturen 
som har synliggjorts under pandemin, identifiera kvardröjande effekter av pandemin och 
föreslå vid behov åtgärder för att stärka kultursektorns hållbarhet. 

Utredningen har genomfört uppdraget med utgångspunkt i de nationella kulturpolitiska 
målen: självständighetsmålet, delaktighetsmålet och samhällsmålet, och i enlighet med 
utredningens direktiv föreslår vi insatser både för kulturens återstart och för ett starkt och 
långsiktigt hållbart kulturliv. Utredningens förhoppning var att kunna bidra till att 
återstarten för kulturen inte bara blir en väg tillbaka utan även en väg framåt. Det ingick 
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inte i uppdraget att undersöka och bedöma frågor om hur smittsäkra evenemang kan 
genomföras eller frågor om vaccinpass. 

 

Beskrivning av utredningens konstateranden och förslag: 

Pandemin har haft negativa konsekvenser för kulturlivet 
Covid-19-pandemin har inneburit, och innebär fortsatt, stora utmaningar för kulturlivet i 
Sverige. Sedan mars 2020 har möjligheterna till kulturupplevelser och kulturell verksamhet 
kraftigt begränsats i Sverige till följd av de restriktioner för allmänna sammankomster och 
offentliga tillställningar som infördes för att förhindra smittspridning. Restriktionerna har 
lett till en djup kris i kultursektorn för de konstnärer och verksamheter som är beroende av 
en besökande publik samt för de yrkesgrupper och organisationer som stödjer och 
möjliggör sådan verksamhet. För dessa grupper innebar restriktionerna i praktiken ett 
näringsförbud. 

 

Kultursektorn har drabbats hårt av pandemin 
Kultursektorn är en av de sektorer i samhället som på grund av restriktionerna har drabbats 
hårdast av pandemin när det gäller intäktsbortfall jämfört med tidigare år. Små och stora 
aktörer inom många olika kulturområden har påverkats. Särskilt drabbade har de 
frilansande konstnärerna, privata aktörer och ideella verksamheter varit, men även 
offentliga verksamheter har sett stora intäktsbortfall. 

En för många redan utsatt inkomstsituation har förvärrats ytterligare. Internationella 
samarbeten och utbyten, viktiga för såväl konstnärlig utveckling som försörjning, har ställts 
in och kan bli svåra att återupprätta. För konstnärer och andra yrkesverksamma i kultur-
sektorn har pandemin inneburit färre, eller förlorade uppdrag. 

Risk för långsiktiga konsekvenser 
Pandemin har fått negativa effekter för kultursektorn som riskerar att kvarstå flera år 
framöver. I början av pandemin ökade antalet arbetssökande på Arbetsförmedlingen Kultur 
Media drastiskt och 2021 är antalet inskrivna fortfarande betydligt högre än före pandemin. 

Många yrkesverksamma inom kultursektorn överväger att lämna sektorn, och flera har 
redan gjort det. Samtidigt har nyexaminerade och unga konstnärer samt andra 
yrkesverksamma inom kultursektorn haft ytterst begränsade möjligheter att etablera sig på 
arbetsmarknaden under pandemin. För det ideella kulturlivet har uppehållet av aktiviteter 
inneburit ett minskat engagemang och svårigheter att locka nya medlemmar. 

Pandemin riskerar också att leda till ett långvarigt kompetenstapp samt en minskad 
mångfald och kvalitet inom kultursektorn. Vi bedömer därför att det finns ett behov av 
branschspecifika analyser av sektorns kompetensbehov och andra insatser för att säkra 
kom-petensförsörjning framåt. 

Det finns en osäkerhet om huruvida besökare och publik återvänder direkt när 
restriktionerna har avvecklats och hur pandemin har påverkat publikens beteende på lång 
sikt. Scenkonst- och musikaktörer (där inkluderas alla former av musik, teater, dans, opera, 
cirkus) och evenemangsnäringen i övrigt har en lång planeringshorisont. För dem riskerar 
de inställda evenemangen och intäktsbortfallen att få långsiktiga konsekvenser. 
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Under pandemin har produktion och lansering av såväl scenkonst, musik, bildkonst och 
litteratur som utställningar och filmer flyttats fram, vilket skapat köbildning hos 
producenter, institutioner och arrangörer. Det innebär att nya utställningstillfällen och 
produktioner kan dröja, och därmed dröjer även beställningar av nya verk och möjligheter 
till arbete och inkomst. För många arrangörer och programläggare kan en försämrad 
ekonomisk situation även leda till att de minskar sitt risktagande och prioriterar evenemang 
och konstnärer som uppfattas som mer kommersiellt säkra. Vi menar att offentliga insatser 
kommer att behövas minst ett par år efter pandemin, för att säkerställa den kulturella 
infrastrukturens fortlevnad och kulturlivets utveckling. 

Beredning av ärende 
Göteborg & Co har i ärendet inhämtat synpunkter från dotterbolagen i kluster Turism 
kultur och evenemang (TKE); Liseberg AB, Göteborgs Stadsteater AB samt Got Event 
AB. Föreliggande yttrande utgör ett samlat svar för bolagen i TKE-klustret. 

Bolagets bedömning 
Bolagen i kluster Turism, kultur och evenemang ser mycket positivt på utredningens bredd 
och omfattning och ställer sig positiva till att tillstyrka de flesta förslagen i betänkandet. 
Det finns dock några av förslagen som skulle behöva justeras för att bli mer träffsäkra 
utifrån de behov som synliggjorts under pandemin, som visar att det fria och det privata 
kulturlivet, samt musik- och evenemangsarrangörer varit och är mest utsatta.  

Till skillnad från de offentliga kulturinstitutionerna som inte fått bibehållna ekonomiska 
anslag av sina huvudmän så har det fria och privata kulturlivet det facto helt förlorat sina 
intäkter och heller inte fått täckning i tillräckligt stor omfattning, genom de olika krisstöd 
som staten och vissa regioner och kommuner erbjudit. Effekten av krisen har således varit 
mer omfattande för privata kultur- och evenemangsarrangörer som inte får stöd från Statens 
kulturråd, och därmed drabbats mycket hårt av nedstängningar och uteblivna intäkter.  

TKE-klustret vill också framföra att det visserligen är bra att utredningen föreslår finansiellt 
tillskott till många kulturverksamheter, inte minst för att komma åt problematiken att 
många offentliga kulturanslag blivit urgröpta då dessa inte räknats upp på många år och 
heller inte innehåller någon pris- och löneomräkning. Dock är det svårt att ta ställning till 
de finansiella förslagen, då behovet i kulturlivet verkar vara mycket större än de summor 
som utredningen föreslår. 

Utredningsdirektivet lyfter behovet av att stärka näringslivets engagemang samt att 
regioner och kommuner samverkar mer. Göteborg & Co har tillsatt en utredning för att 
tillsammans med Kulturförvaltningen i Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen 
undersöka näringslivets intresse för att stärka sitt engagemang inom social hållbarhet 
genom ökad ekonomisk finansiering till konst- och kulturlivet. Utredningen, 
Kulturmobiliseringsutredningen Väst, ska presentera sina förslag senast den 30 april 2022. 

 

Bolagets bedömning av förslagen i betänkandet 

7.2.1 Återstartsstipendier 
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Förslag: Konstnärsnämndens anslag för stipendier och bidrag förstärks med totalt 65 
miljoner kronor per år 2022–2023. Författarfondens anslag för stipendier och bidrag 
förstärks med 9 miljoner per år 2022–2023. 

Bolagets bedömning: En förstärkning för stipendier är viktig och förslaget tillstyrks men 
det skulle vara önskvärt med högre belopp då vår bedömning är att stipendierna ska kunna 
delas ut till ännu fler stipendiater. 

 

7.2.2 Återstarts- och utvecklingsstöd för en starkare kultursektor 

Nationellt återstarts- och utvecklingsstöd 

Förslag: Avsätt totalt 225 miljoner kronor per år 2022–2023 för nationella bidrag för att 
återstarta och utveckla kulturlivet. Medlen fördelas enligt följande: 

• Kulturrådets bidrag till allmän kulturverksamhet (anslag 1:2) 215 miljoner kronor 

• Sametingets bidrag till samisk kultur (anslag 1:2 ap. 5) 2,5 miljoner kronor 

• Riksantikvarieämbetets bidrag till ideella kulturarvsverksamheter (anslag 7:2) 6,5 
miljoner kronor 

• Nämnden för hemslöjdsfrågors bidrag till hemslöjdsområdet (anslag 4:3) 1 miljon 
kronor. 

Stödet ska användas för att: 

• säkra överlevnad och möjliggöra återstart för kulturpolitiskt viktiga aktörer i hela landet 

• producera digital kultur, tillgängliggöra kultur digitalt och utveckla intäktsmodeller för 
digitalt kulturutbud 

• initiera insatser för att bredda deltagandet och riva hinder som bidrar till snedrekrytering 
i kulturlivet 

• skapa samarbeten mellan offentliga kulturinstitutioner, det fria kulturlivet och ideella 
kulturaktörer. 

I genomförandet av sin del av satsningen ska Kulturrådet samråda med regionerna.  

Bolagets bedömning: Förslagen tillstyrks i grunden då behovet av återstarts- och 
utvecklingsstöd i branschen är stort. Men vi ser ett behov att ytterligare analysera var 
behoven finns mest då offentligfinansierade kulturinstitutioner inte drabbats på samma sätt 
som det fria kulturlivet och de privata kulturaktörerna. Det måste finnas en balans för att 
undvika utslagning.  

 

Förstärkning för utveckling och återstart inom kultursamverkansmodellen 

Förslag: Anslag 1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet förstärks med 100 miljoner 
kronor årligen 2022–2023. Förstärkningen ska användas för att: 

• säkra överlevnad och stärka de regionala kulturverksamheterna under återstarten 
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• stärka kulturområden med svaga strukturer 

• skapa samarbeten mellan regionala kulturverksamheter, kommunala kulturverksamheter, 
det fria kulturlivet och ideella kulturaktörer 

• initiera insatser för att bredda deltagandet och riva hinder som bidrar till snedrekrytering 
i kulturlivet 

• producera digital kultur och tillgängliggöra kultur digitalt. 

Bolagets bedömning: Förslaget tillstyrks men det är svårt att ta ställning till summan då 
vår bedömning är att behovet är större än det föreslagna beloppet. 

 

Stöd för återstart och utveckling inom filmsektorn 

Förslag: Anslag 10:1 Filmstöd, ap. 1 Statsbidrag till film förstärks med 50 miljoner kronor 
årligen 2022–2023. Svenska filminstitutet får i uppdrag att använda förstärkningen i syfte 
att: 

• säkerställa möjligheter för överlevnad av centrala aktörer inom filmsektorn 

• utveckla nya affärsrelationer och intäktsmodeller som kommer hela filmens ekosystem till 
del 

• stimulera närvaron av svensk film på den internationella filmmarknaden. 

Bolagets bedömning: Förslaget tillstyrks då behovet finns men vår bedömning är att 
beloppet är för lågt för att lyckas skapa tillräcklig stimulans och garantera filmbranschens 
överlevnad. 

 

7.2.3 Kulturcheckar som stimulansstöd 

Förslag: 585 miljoner kronor avsätts 2022 för kulturcheckar till personer som är 
folkbokförda i Sverige och som har fyllt 18 år. 

Bolagets bedömning: Förslaget är i grunden sympatiskt att låta folkbokförda invånare i 
Sverige få en kulturcheck som stimulansmedel. Att dessutom ha en utgångspunkt att nå 
invånare som kanske aldrig annars gör några kulturbesök är också bra. Men med tanke på 
att detta aldrig tidigare testats i Sverige, förutom på lokal nivå, finns risker både med att 
kulturovana personer inte kommer att använda sin check, att kulturcheckarna används på 
redan subventionerade institutioner, samt att det för många inte får full täckning vid köp av 
en biljett och kanske inte har råd att köpa en biljett och därför inte kan använda checken. 
Det blir således att chansa med skattemedel när pengarna behövs som mest. 

Förslaget avstyrks till förmån för att de 585 miljoner kronorna skulle kunna ge mer konst- 
och kulturupplevelser till fler om dessa används som arrangörsstöd inom alla konstformer 
för att nå nya publikgrupper genom satsningar på gratisföreställningar, konserter och 
utställningar. Vår bedömning är att pengarna skulle göra mer nytta än risktagande som 
förslaget innebär. Kulturcheckar kan gärna testas i framtiden i större nationell omfattning 
men de kommande åren krävs riktade insatser från nationell nivå. 
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7.2.4 Stärk allianserna 

Förslag: Teateralliansen, Dansalliansen och Musikalliansen förstärks genom att det 
statliga bidrag som Kulturrådet fördelar inom området stärks med 30 miljoner kronor 
årligen under perioden 2022–2024. Förstärkningen ska användas till att: 

• behålla antalet anställda inom allianserna 

• stödja nyutexaminerade och oetablerade konstnärers introduktion på arbetsmarknaden 

• stärka konstnärernas förutsättningar för anställningsbarhet och försörjning genom 
fortbildningsinsatser 

• om möjligt utöka antalet anställda inom allianser som har ett identifierat behov och 
administrativ kapacitet samt att i mindre skala genomföra försök att utvidga de 
yrkesgrupper som kan få anställning vid allianserna. 

Bolagets bedömning: Förslaget tillstyrks. Att vara anställd i en allians under en period ger 
en trygghet för många frilansare som möjliggör deras yrkesutövning och konstnärliga 
skapande. Vår bedömning är att de konstnärliga alliansernas arbete med bl.a. 
kompetensutveckling och daglig träning för utövare, som i grunden är frilansare, skapar 
förutsättningar för ett rikt och varierat kulturutbud vilket gynnar våra verksamheter. 
Beloppet är dock svårt att ta ställning till då behovet torde vara större med tanke på att 
tillsvidareanställningarna inom kulturbranschen är ytterst få.  

 

7.2.5 Stärk stödet till musikarrangörer 

Förslag: Förstärk Kulturrådets bidrag till arrangörer inom musikområdet inom anslag 2:2 
med 10 miljoner kronor per år 2022–2023. 

Bolagets bedömning: Förslaget tillstyrks men vår bedömning är att behovet är mycket 
större än de 10 miljoner kronorna som föreslås. Likaså att icke-offentligägda aktörer och 
aktörer som bjuder in sin publik gratis, utan entré, bör prioriteras.  

 

7.3.1 Stärk stödet för den fria kulturen 

Förslag: 50 miljoner kronor tillförs från och med 2024 till Kulturrådets bidrag till fria 
aktörer inom scenkonst och musik (anslag 2:2), och 21 miljoner kronor tillförs från och 
med 2024 till Kulturrådets bidrag till fria aktörer inom bild- och formområdet (anslag 4:4). 

Bolagets bedömning: Förslaget tillstyrks och syftet med att komma tillrätta med den 
underfinansiering som det fria kulturlivet ständigt brottas med är viktig. Vår bedömning är 
dock att beloppet är för lågt för att både komma tillrätta med underfinansieringen och för 
framtiden säkra den fria kulturens situation då anslagen urholkas när dessa aldrig räknas 
upp (PLO) i likhet med anslag till institutioner. 

 

Ökat utbyte mellan frilansande curatorer och utställningsarrangörer 
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Förslag: Ett särskilt stöd för samarbeten mellan frilansande curatorer och 
utställningsarrangörer inrättas på Kulturrådet. 

Bolagets bedömning: Förslaget tillstyrks. Vår bedömning är att det är viktigt att fler dörrar 
öppnas för frilansare. 

 

7.3.2 Stärk stödet för konstnärer 

Förslag: Förstärk statens stipendier till konstnärer permanent och i enlighet med 
bidragsgivande myndigheters bedömningar enligt följande: 

• Konstnärsnämndens anslag för bidrag till bild- och formkonstnärer (anslag 5:2, ap. 1) 
förstärks med 15 miljoner kronor årligen från och med 2024. 

• Konstnärsnämndens anslag för långtidsstipendier (anslag 5:2, ap. 4) förstärks med 3 
miljoner kronor årligen från och med 2024. 

• Konstnärsnämndens anslag för bidrag till konstnärer inom musik, teater, dans och film 
(anslag 5:2, ap. 6) förstärks med 30 miljoner kronor årligen från och med 2024. 

• Författarfondens anslag för bidrag till författare, översättare, kulturjournalister och 
dramatiker (anslag 5:2, ap. 5) förstärks med 5,5 miljoner kronor årligen från och med 
2024. 

Bolagets bedömning: Förslaget tillstyrks. Stödet för konstnärer inom alla olika 
konstformer är av stor vikt. Vår bedömning är dock att beloppen skulle behöva vara större 
för att göra skillnad och för att fler utövande konstnärer ska kunna få stöd. 

 

7.3.3 Stärk kultursamverkansmodellen 

Förslag: Den statliga finansieringen av kultursamverkansmodellen förstärks permanent 
(anslag 1:6, ap. 1) med 100 miljoner kronor årligen från och med 2024. 

Bolagets bedömning: Förslaget tillstyrks. Vår bedömning är dock att kultursamverkans-
modellen skulle behöva en större finansiell förstärkning då det föreslagna beloppet blir lågt 
när det ska fördelas. 

 

7.3.4 Stärk förutsättningarna för civilsamhällets kulturaktörer 

Förslag: Förstärk Kulturrådets och Riksantikvarieämbetets bidrag till kulturaktörer inom 
civilsamhället. Från och med 2024 utökas: 

• Kulturrådets bidragsgivning inom anslag 1:2 med 3,5 miljoner 

• Riksantikvarieämbetets bidragsgivning inom anslag 7:2, ap. 2 med 1,5 miljoner kronor. 

Bolagets bedömning: Förslaget tillstyrks men det är svårt att ta ställning till beloppens 
storlek. 
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7.3.5 Långsiktiga stöd 

Förslag: Kulturrådet ska kunna fördela fleråriga verksamhetsbidrag till det fria 
kulturlivet. Det innebär att regeringen och riksdagen beslutar om utökade 
beställningsbemyndiganden för anslag 2:2 och 4:4. 

Regeringen utreder hur större ekonomisk långsiktighet kan uppnås för statliga och 
regionala institutioner. 

Bolagets bedömning: Förslaget tillstyrks. Vår bedömning är att långsiktighet och fleråriga 
bidrag är nödvändiga för att garantera reell stabilitet och konstnärlig utveckling samt 
förnyelse. 

 

7.4 Stärk internationellt utbyte och samverkan 

Förslag: Stödet till internationellt utbyte och samverkan som Kulturrådet fördelar inom 
anslag 1:2, ap. 1 förstärks med 16 miljoner kronor från och med 2022. 

 

Bolagets bedömning: Förslaget tillstyrks men det är svårt att ta ställning om beloppet är 
tillräckligt för att fler ska kunna få medel till internationellt utbyte och samverkan. 

 

7.4.1 Medfinansiera projekt inom Kreativa Europa 

Förslag: 4 miljoner kronor av förstärkningen av anslag 1:2, ap. 1 avsätts för 
medfinansiering av svenska kulturaktörers medverkan i projekt inom EU-programmet 
Kreativa Europa. 

Kulturrådet får i uppdrag att utveckla formerna för ett särskilt stöd för medfinansiering 
inom Kreativa Europa. 

Bolagets bedömning: Förslaget tillstyrks men vår bedömning är att beloppet är för lågt för 
att det ska täcka behovet. 

 

7.5.1 Utred hur stipendier ska hanteras i trygghetssystemen 

Förslag: Regeringen tillsätter en utredning om hur perioder med statliga stipendier kan 
göras överhoppningsbara så att konstnärer kan basera sin a-kassa eller 
sjukpenninggrundande inkomst på arbete och inkomster före stipendieperioden. 

Bolagets bedömning: Förslaget tillstyrks. Det är viktigt att regelverket ses över så att 
stipendier tillgodoräknas inom socialförsäkringssystemet.  

 

7.5.2 Utveckla informationen om trygghetssystemen 

Förslag: Försäkringskassan får i uppdrag att följa upp och vidareutveckla det arbete som 
myndigheten bedrev 2020 med att utveckla informationen till egenföretagare och personer 
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som har en kombination av inkomstkällor och anställningsformer. Uppdra-get gäller 
2022–2023 och ska redovisas till regeringen senast den 30 november 2023. 

Konstnärsnämnden får i uppdrag att bistå Försäkringskassan med sin sakkunskap om 
kombinatörer inom kulturområdet i detta ärende. 

Bolagets bedömning: Förslaget tillstyrks. 

 

7.6.1 Digitalisera kulturarvet 

Förslag: Regeringen avsätter 150 miljoner kronor 2022 samt 325 miljoner kronor 2023 
och 2024 för en satsning på digitalisering av kulturarvet. Satsningen ska inriktas på 
digitalisering av samlingarna inom arkiv, bibliotek och museer. 

Riksantikvarieämbetet får i uppdrag att ta fram formerna för satsningen i samverkan med 
Riksarkivet och Kungliga biblioteket. 

Bolagets bedömning: Förslaget tillstyrks. 

 

7.6.2 Utred hur bibliotekens utlån av e-böcker kan samordnas nationellt 

Förslag: Regeringen tillsätter en utredning som får i uppgift att ta fram formerna för en 
nationell samordning av bibliotekens utlån av e-böcker. 

Bolagets bedömning: Förslaget tillstyrks. 

 

7.6.3 Analysera konsekvenser och behov kopplade till ny upphovsrättslagstiftning 

Förslag: Konstnärsnämnden får i uppdrag att löpande bevaka och analysera vilka 
konsekvenser implementeringen av EU:s upphovsrättsdirektiv (det så kallade DSM-
direktivet) får för konstnärers möjligheter att verka i det digitala landskapet. Uppdraget 
ska redovisas till regeringen i Konstnärsnämndens årsredovisning. 

Patent- och registreringsverket (PRV) ska bistå Konstnärsnämnden i uppdragets 
genomförande. 

Bolagets bedömning: Förslaget tillstyrks. Behovet av att veta vad som gäller och vilka 
konsekvenser olika digitala val resulterar i, har under de senaste två åren bevisligen 
behövts. Därför är det bra och nödvändigt med uppdraget som föreslås. 

 

7.6.4 Kompetenshöjande insatser om upphovsrätt 

Förslag: Kunskapen om upphovsrätt ska stärkas genom att Patent- och registreringsverket 
(PRV) får i uppdrag att 

• i samverkan med Konstnärsnämnden utveckla kompetenshöjande insatser samt ta fram 
samlad information om upphovsrätten för myndigheter, kulturinstitutioner och andra 
aktörer 
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• i samverkan med Konstnärsnämnden utveckla profilerad branschinformation till PRV:s 
webbplats för avgränsade målgrupper och branscher 

• i samverkan med Konstnärsnämnden och Tillväxtverket samordna sin vägledande 
information vad gäller upphovsrättsliga frågor till verksamma inom kulturområdet. 

Uppdragen ska redovisas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 31 december 
2022. 

Bolagets bedömning: Förslaget tillstyrks. Det är viktigt och nödvändigt. 

 

7.6.5 Stärk rådgivningen om upphovsrätt 

Förslag: Konstnärernas upphovsorganisationer och yrkesförbund ska kunna beviljas 
statliga medel i syfte att utvidga och stärka den egna kunskapsuppbyggnaden och 
rådgivningen när det gäller upphovsrätt. Motsvarande gäller för beställarsidans 
branschorganisationer. Vi föreslår att 5 miljoner kronor avsätts för ändamålet från och 
med 2022 och att Kulturdepartementet utreder hur detta kan genomföras. 

 

Bolagets bedömning: Förslaget tillstyrks. Vår bedömning är att alla nätverk och 
plattformar som idag samlar kulturlivets olika aktörer ska kunna söka medel för att stärka 
rådgivningen. Behovet är stort och beloppet behöver ses över så att det täcker behovet. 

 

7.6.6 Följ kulturlivets förutsättningar att producera och tillgängliggöra kultur digitalt 

Förslag: Kulturdepartementet håller sig informerat om utvecklingen av 
kulturinstitutioners och andra kulturaktörers ekonomiska förutsättningar att 
tillgängliggöra kultur digitalt, bland annat med hänsyn till upphovsrättsliga kostnader. 
Syftet är att ta fram underlag som möjliggör att regeringens eventuella framtida satsningar 
på digitalt tillgängliggjord kultur blir ändamålsenliga och ekonomiskt hållbara. 

Bolagets bedömning: Förslaget tillstyrks. Erfarenheter och praktiska exempel borde tas 
fram från alla som mottagit offentliga medel för digitalisering. Detta skulle underlätta för 
många av de aktörer som inte kommit lika långt. Likaså måste hänsyn tas till de 
konstnärliga kraven för bästa möjliga digitala resultat och då måste de kostnaderna täckas. 

 

7.7.1 Inför ett produktionsincitament för film och tv i Sverige 

Förslag: Regeringen bör införa ett incitament för produktioner av film och tv i Sverige i 
syfte att stärka produktionen efter pandemin och skapa mer långsiktigt hållbara 
ekonomiska förutsättningar för branschen. 

Bolagets bedömning: Förslaget tillstyrks. 

 

7.7.2 Fördela exportstöd 



 

Göteborg & Co, tjänsteutlåtande 14 (17) 
   
   

Förslag: Kulturrådet får i uppdrag att i samverkan med Tillväxtverket fördela exportstöd 
till mellanledet inom områdena litteratur, dramatik, scenkonst, bild- och formkonst och 
musik. Fördelningen av bidrag ska göras av Kulturrådet som har expertkunskap om 
kultursektorns aktörer. Kulturrådet tillförs 5 miljoner kronor årligen från och med 2022 
för detta ändamål. 

Bolagets bedömning: Förslaget tillstyrks. 

 

7.7.3 Utveckla och samordna politiken för kulturella och kreativa näringar 

Förslag: Vi föreslår att regeringen etablerar ett kontor för kulturella och kreativa näringar 
(KKN) på Regeringskansliet. KKN-kontoret ska samla representanter från olika 
departement och ha uppgifterna att 

• föra en dialog med de departement vars verksamhet påverkar förutsättningarna för KKN 
i syfte att styrningen av myndigheter och framtida satsningar ska utformas med kunskap 
om KKN:s förutsättningar 

• utforma en nationell strategi för KKN-sektorn baserad på relevant statistik och analys 

• samordna KKN-satsningar med satsningar på regional utveckling och besöksnäring 

• stödja KKN-sektorn genom tydligare samarbete med högre utbildning och forskning 

• inkludera KKN i innovations- och digitaliseringssatsningar 

• följa och stödja i de frågor om immaterialrätt som påverkar KKN-sektorn 

• stödja Team Sweden i exportfrämjandet av den svenska KKN-sektorn. 

KKN-kontoret tillförs 1,5 miljoner kronor årligen från 2022 för detta ändamål. 

Bolagets bedömning: Förslaget tillstyrks. Det är svårt att bedöma om det föreslagna 
beloppet är tillräckligt för ändamålet. 

 

7.7.4 Utveckla statistik och analys 

Förslag: Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) och 
Myndigheten för kulturanalys ges i uppdrag att utveckla och tillgängliggöra statistik och 
analys för de kulturella och kreativa näringarna (KKN). Tillväxtanalys uppdras att 
utveckla och tillgängliggöra statistik medan Myndigheten för kulturanalys uppdras att med 
utgångspunkt i statistiken genomföra fördjupade analyser av KKN:s olika delbranscher. 

Myndigheten för kulturanalys uppdrag ska genomföras i samverkan med Tillväxtanalys 
och båda uppdragen ska genomföras i samråd med Konstnärsnämnden, Kulturrådet, 
Tillväxtverket, Statistiska centralbyrån och branschföreträdare. Tillväxtanalys och 
Myndigheten för kulturanalys tillförs 1 miljon kronor vardera årligen från och med 2022 
för den löpande verksamheten. 

Bolagets bedömning: Förslaget tillstyrks. 
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7.7.5 Förbättra tillgång till innovationsstöd 

Förslag: Regeringen ger Vinnova i uppdrag att ta fram förslag på hur den innovation som 
skapas inom de kulturella och kreativa näringarna (KKN) på ett bättre sätt kan inkluderas 
och stödjas inom de områden som Vinnova arbetar med. Uppdraget ska genomföras i 
samverkan med Filminstitutet, Konstnärsnämnden, Kulturrådet, Riksantikvarieämbetet, 
Tillväxtverket och andra berörda parter. 

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 31 december 2022. 

Bolagets bedömning: Förslaget tillstyrks. 

 

7.8.1 Förbättra kulturskolornas möjligheter till långsiktigt utvecklingsarbete 

Förslag: Kulturrådets utvecklingsbidrag till kommunal kulturskoleverksamhet förstärks 
permanent så att det från och med 2023 uppgår till 200 miljoner kronor om året. 

Bolagets bedömning: Förslaget tillstyrks. 

 

 

7.8.2 Utred behov av ytterligare insatser för kulturskolan 

Förslag: Regeringen tillsätter en utredning med uppdraget att analysera om det behövs 
ytterligare insatser för att främja en jämlik tillgång till kulturskoleverksamhet i hela landet. 
Utredningen bör särskilt undersöka lämpligheten i att införa en kulturskolelag alternativt 
en regional samordnande funktion för kulturskolor. 

Bolagets bedömning: Förslaget tillstyrks. 

 

7.8.3 Främja förutsättningarna för kultur i skolan 

Förslag: Skolverket får i uppdrag att främja samarbete mellan skolväsendet och 
kulturaktörer i syfte att uppnå skolans mål. Uppdraget bör genomföras i samråd med 
Kulturrådet och Riksantikvarieämbetet. 

Bolagets bedömning: Förslaget tillstyrks. 

 

7.9.1 Analysera och kartlägg orsaker till ojämlikt deltagande 

Förslag: Myndigheten för kulturanalys får i uppdrag att analysera och kartlägga hinder 
för jämlikt deltagande i kulturlivet. 

Bolagets bedömning: Förslaget tillstyrks. Det är ett mycket viktigt uppdrag, inte bara för 
att öka deltagandet och kulturbesöken av invånare som annars aldrig gör några kulturbesök, 
utan också för att kunna identifiera varför en del inte gör några kulturbesök. I synnerhet har 
den offentligfinansierade kulturen ett stort ansvar för att vara en angelägenhet för alla men 
det är långt ifrån alla som tar del av utbudet. Vår bedömning är att genom mer kunskap och 
analys om varför en del inte tar del av kultur och varför de inte gör det, kan öka 
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medvetenheten och på så sätt skulle kulturproducenter få verktyg för att försöka nå fler och 
ovana besökare. 

 

7.9.2 Praktiskt lärande för breddat deltagande och mot snedrekrytering 

Förslag: Kulturrådet får i uppdrag att organisera och genomföra ett eller flera 
arbetsseminarier i syfte att främja arbetet med breddat deltagande och mot snedrekrytering 
i det offentligt finansierade kulturlivet. Uppdraget ska genomföras 2022–2023. Kulturrådet 
tillförs 1 miljon kronor för uppdragets genomförande. 

Bolagets bedömning: Förslaget tillstyrk. Vår bedömning är dock att detta arbete måste 
systematiseras och genomföras med en viss regelbundenhet. Ett eller flera seminarier 
räcker inte för att förändra invanda och ibland cementerade strukturer.  

I sammanhanget vill vi också lyfta behovet av rekryteringsfrågor i ett bredare perspektiv 
då det under pandemin visat sig att många av de yrkesgrupper som saknar 
tillsvidareanställningar och/eller driver sina egna företag, tvingats till annan sysselsättning. 
Vi står således mitt i ett kompetenstapp då fler olika yrkesgrupper väljer att inte återvända 
till kulturbranschen. Frågan är akut och borde adresseras till regeringen, så att framtida 
behov av kvalificerad personal säkras. 

7.10.1 Färdplan för den svenska filmpolitiken 

Förslag: Regeringen bör ta fram en färdplan för filmpolitiken som tar avstamp i de 
förändringar som pågår inom filmområdet. 

Bolagets bedömning: Förslaget tillstyrks. 

 

7.10.2 Utred hur kultursamverkansmodellen kan utvecklas 

Förslag: Regeringen tillsätter en utredning med uppdrag att undersöka om, och i så fall 
hur, kultursamverkansmodellen kan utvecklas. 

Bolagets bedömning: Förslaget tillstyrks. 

 

7.10.3 Stöd utvecklingen av en nationell plattform för utställningsaktörer inom bild- och 
formkonst 

Förslag: En organisation får statligt stöd för att utveckla en nationell plattform för 
utställningsarrangörer inom samtida bild- och formkonst. Stödet bör uppgå till 1 miljon 
kronor per år. 

Kulturrådets anslag (4:4) för bidrag till bild- och formområdet bör förstärkas med 
motsvarande summa. 

Bolagets bedömning: Förslaget tillstyrks. 

 

7.10.4 Utred förutsättningarna för en kulturstiftelse 
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Förslag: Utred förutsättningarna för bildandet av en kulturstiftelse där statliga medel och 
privata medel matchas. 

Bolagets bedömning: Förslaget tillstyrks. Vi vill också påtala att i samband med denna 
utredning borde även uppdraget till Svenska Spel ses över. Idag bidrar Svenska Spel och 
dess dotterbolag med bidrag huvudsakligen till idrottslivet. Vår bedömning är att Svenska 
Spel med dotterbolag även borde avsätta pengar och dela ut bidrag till kulturlivet, i likhet 
med Postkodstiftelsen. 

På lokal och regional nivå utreder vi själva näringslivets engagemang och intresse för att 
bidra mer till konsten och kulturen. I slutet på december 2021 tillsatte Göteborg & Co en 
utredning, Kulturmobiliseringsutredningen Väst, för att undersöka möjligheter och 
förutsättningar gällande kompletterande finansieringsformer för kulturlivet i Göteborg och 
i Göteborgsregionen (GR), senare även inom Västra Götaland (VG). Kulturförvaltningen i 
Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen (koncernavdelning kultur och koncernstab 
regional utveckling) deltar i utredningen.  

Syftet med utredningen är att undersöka möjligheterna och lägga fram förslag om att stärka 
näringslivets samhällsengagemang inom social hållbarhet genom att skapa bättre framtida 
ekonomiska förutsättningar för konst- och kulturlivet.  

 

Bolagen i klustret Turism, kultur och evenemang – Göteborg & Co AB, Got Event AB, 
Liseberg AB och Göteborgs Stadsteater AB – tillstyrker analyserna, beskrivningarna och 
de flesta förslagen, utom ett, i Återstartsutredningens betänkande. I detta yttrande 
framställs tillägg och synpunkter i enlighet med vad som anförts ovan.  

 

 

Peter Grönberg, VD  
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Förslag till yttrande till Kulturdepartementet   Bilaga 6 
 

Datum 2022-03-09                                  Kulturdepartementet  

                 ku.remissvar@regeringskansliet.se 

                     ku.ko@regeringskansliet.se 

Diarienummer 1379/21 Kulturdepartementets  
diarienummer: Ku2021/02071 

 

Göteborgs Stads yttrande över remiss från 
kulturdepartementet Återstartsutredningens betänkande Från 
kris till kraft, återstart för kulturen (SOU 2021:77)   
 

Generellt sett tillstyrker staden återstartsutredningens förslag, vilka bidrar till att 
kultursektorn på kort sikt får förutsättningar för nystart och utveckling efter pandemin. På 
längre sikt kan förslagen bidra till ett starkt, hållbart och oberoende kulturliv. Staden ser 
det som en styrka att ett brett urval av aktörer har fått möjlighet att delta i arbetet med 
utredningen och att förslagen riktar sig till stora delar av kultursektorn. 

Göteborgs Stad ser positivt på att utredningen föreslår finansiella tillskott till en rad 
kulturverksamheter, även om behoven kan vara större än de föreslagna summorna. Staden 
ställer sig generellt kritisk till specialdestinerade statsbidrag då dessa ofta medför mycket 
administration och riskerar att bli kontraproduktiva. Ökade tillskott bör i så stor 
utsträckning som möjligt lämnas i form av generella statsbidrag. Långsiktiga permanenta 
satsningar som adresserar strukturella problem bör prioriteras framför kortsiktiga och 
tillfälliga stöd. 

I utredningen presenteras ett antal förslag till fortsatta utredningar och särskilda uppdrag 
till statliga myndigheter. Göteborgs Stad välkomnar särskilt en utredning kring hur 
kultursamverkansmodellen kan utvecklas. Utifrån ett storstadsperspektiv ser staden ett 
behov av en utvecklad modell som kan ta tillvara storstädernas innovationskraft, 
kompetens och potential.  

Göteborgs Stads synpunkter redovisas nedan i enlighet med utredningens disposition. 

7. 2 Förslag för kulturens återstart 
Förslagen tillstyrks då behovet av återstarts- och utvecklingsstöd är stort. Staden vill 
särskilt lyfta det fria kulturlivet och de privata kulturaktörernas utsatta situation. I 
förslaget ges Statens kulturråd i uppdrag att samråda med regionerna vad gäller 
utformning och fördelning av myndighetens del av det nationella återstarts- och 
utvecklingsstödet. Göteborgs Stad vill betona behovet av dialog även med landets tre 
storstäder, vilka utgör kulturella centrum inom sina respektive regioner.  

Gällande förslaget till stöd för återstart och utveckling inom filmsektorn vill staden 
framhålla de mindre aktörernas behov och möjligheter att ta del av stödet. Likaså vill 
staden lyfta att det stärkta stödet för musikarrangörer bör prioritera icke-offentligägda 
aktörer samt aktörer som bjuder in sin publik utan entréavgifter.   
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Förslaget om kulturcheckar som stimulansstöd är svårbedömt då detta inte tidigare 
prövats på nationell nivå i Sverige. Det är viktigt att kulturcheckarnas värde och den 
förväntade effekten står i rimlig relation till den administration som krävs. Det finns även 
en risk att kulturcheckarnas nyttjandegrad kommer att variera mellan olika grupper, vilket 
kan bidra till att förstärka befintlig ojämlikhet i kulturkonsumtionen.  

7.3 Långsiktig förstärkning av kulturens ekonomiska förutsättningar 
Göteborgs Stad är positiv till de föreslagna anslagsförstärkningarna. Pandemin har 
tydliggjort ett antal strukturella problem inom kultursektorn. Långsiktiga permanenta 
satsningar som tar sikte på kultursektorns strukturella problem ger förutsättningar för 
planering och kontinuitet. 

7.4 Stärk internationellt utbyte och samverkan 
Göteborgs Stad delar betänkandets bedömning att internationellt utbyte är viktigt för att 
stimulera utveckling bland kulturaktörerna. 

7.5 Stärk trygghetssystemen 
Utredningen föreslår en utveckling av informationen om trygghetssystemen till bland 
annat egenföretagare samt en särskild utredning om hur stipendier ska hanteras inom a-
kassa och socialförsäkring. Under pandemin har bristerna i trygghetssystemen för 
kulturutövare blivit tydliga och Göteborgs Stad ser positivt på de föreslagna åtgärderna.  

7.6 Ta tillvara digitaliseringens möjligheter 
Göteborgs Stad vill understryka att det är centralt att det formuleras en nationell digital 
kulturarvsstrategi som koordineras med statens satsning på öppendata och att 
digitaliseringarna leder till öppen och länkad kulturarvsdata. Staden bedömer att 
Riksantikvarieämbetet bör ges i uppdrag att utreda och skapa en gemensam nationell 
digital infrastruktur då man redan idag har ett uppdrag att samordna och driva utveckling 
av museisektorn.  

Göteborgs Stad ser positivt på en utredning gällande hur bibliotekens utlån av e-böcker 
kan samordnas nationellt, men vill lyfta att en möjlig tolkning av utredningens skrivning 
är en formatstyrd logik som tvingar biblioteken in i en viss typ av avtal. De 
avtalsmodeller som finns idag möjliggör förhandling och är ej bindande och det är av vikt 
att utredningen bedrivs i samråd med representanter från kommunala huvudmän som 
bedriver folkbiblioteksverksamhet. 

7.7 Förbättra förutsättningar för kulturella och kreativa näringar 
Beroende på hur produktionsincitament/stödformer för film och tv utformas kan dessa 
vara till stor fördel för lokala aktörer, det finns dock en risk att incitamenten kan gynna 
större koncernstrukturer och missgynna mindre aktörer. 

Det föreslagna exportstödet bör inte bara fördelas till företag som fungerar som mäklare 
mellan internationella marknader och svenska kulturaktörer utan även kunna ges som 
projektstöd för att förstärka kommunala och regionala satsningar.  

7.8.1 Förbättra kulturskolornas möjligheter till långsiktigt utvecklingsarbete 
Göteborgs Stad ser positivt på att det årliga bidraget om 200 miljoner permanenteras och 
vill påtala betydelsen av att staten utvecklar en fördelningsprincip som bygger på 
kontinuitet och likvärdighet.  
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7.8.2 Utred behov av ytterligare insatser för kulturskolan 
Göteborgs Stad tillstyrker förslaget att regeringen tillsätter en utredning med uppdraget 
att analysera om det behövs ytterligare insatser för att främja en jämlik tillgång till 
kulturskoleverksamhet i hela landet. Staden betonar att vid ett eventuellt införande av en 
regionalt samordnande funktion är det viktigt att rollfördelningen i relation till de 
kommunala huvudmännen är tydligt definierad.  

Göteborgs Stad bedömer att införandet av en kulturskolelag kan vara ett sätt att 
säkerställa att barn och unga får likvärdig tillgång till kulturverksamhet. Staden vill dock 
betona att de eventuella utökade uppdrag eller särskilda krav som kan följa av en 
kulturskolelag ska finansieras i enlighet med den kommunala finansieringsprincipen. 

7.8.3 Främja förutsättningarna för kultur i skolan 
Göteborgs Stad ser positivt på ett utökat samarbete mellan skolväsendet och olika 
kulturaktörer i syfte att främja skolans mål. Staden ser att det kan finnas ett behov av att 
Skolverket inom ramen för sitt främjandeuppdrag får i uppgift att synliggöra effekterna 
på måluppfyllelsen genom framtagande av kunskaps- och erfarenhetssammanställningar 
samt vägledningsmaterial. Materialet kan bidra till att fler skolor ger eleverna möjlighet 
till kulturupplevelser, vilket kan bidra till skolans måluppfyllelse.  

7.9 Bredda deltagandet och minska snedrekryteringen i kulturlivet 
Göteborgs Stad ser det som mycket viktigt att analysera och kartlägga orsaker till 
ojämlikt deltagande i kulturlivet och systematiskt stärka förutsättningarna för en ökad 
mångfald inom kultursektorn. Under pandemin har många som tidigare varit verksamma 
inom kulturområdet tvingats söka annan sysselsättning och eventuellt inte återvänder 
branschen. Detta gör att kulturnäringarna riskerar att stå inför ett kompetenstapp.  
Förutsättningarna för verksamma i branschen behöver stärkas så att behovet av 
kvalificerad personal kan säkerställas.  

7.10 Utveckla kulturpolitikens inriktning 
Ur ett kommunalt och storstadsperspektiv välkomnar Göteborgs Stad förslaget om att 
tillsätta en utredning med uppdrag att undersöka om, och i så fall hur, 
kultursamverkansmodellen kan utvecklas. Utifrån målformuleringen att skapa bättre 
förutsättningar för att uppnå de nationella kulturpolitiska målen genom utvecklad 
samverkan mellan stat, regioner och kommuner, är det önskvärt att förslaget på vad 
utredningen ska innehålla kompletteras. Innehållsformuleringarna inkluderar främst 
statliga perspektiv. De formuleringar som särskilt riktar sig till kommuner och i synnerhet 
storstäder bör stärkas. Dialog och samverkan mellan stat, region och kommun behöver 
stärkas, i synnerhet gäller detta dialogen med storstadskommunerna. 

Förslaget att utreda förutsättningarna för en kulturstiftelse välkomnas. Finansieringen 
behöver stärkas och det finns behov av smidigare former för privata investeringar och 
donationer till kultur. Även på lokal och regional nivå undersöks, inom ramen för 
kulturmobiliseringsutredningen i Väst, intresset för att stärka näringslivets möjligheter att 
bidra till bättre ekonomiska förutsättningar för konst- och kulturlivet.  

 

Göteborg den 9 mars 2022 
Göteborgs Stads Kommunstyrelse 
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