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Yrkande angående – Hemställan från 
Kulturnämnden om utökad ram 

Förslag till beslut  
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. 5 mnkr överförs från de kommuncentralt avsatta medlen för stadsutveckling 

Valhallagatan/evenemangsområdet för år 2020 till Kulturnämnden att användas 

till barn- och ungkultur. 
 

Yrkandet 
Det måste finnas fler möjligheter av kulturell och skapande verksamhet för våra barn och 

unga. Det räcker inte med att bevara den verksamhet som finns idag utan vi måste utöka 

den.  

Det är nödvändigt att satsa på barns och ungas framtid inte minst genom integrering, 

samarbeten och möten mellan barn från olika miljöer och med olika förutsättningar. Ett 

gott exempel på detta är El Sistema undervisningen inom Kulturskolan som bygger på att 

alla ska få möjlighet att i grupper utöva musik. Systemet bygger även på att de äldre 

barnen är faddrar till de yngre. Alla barn blir på så sätt inkluderade och får ett positivt 

sammanhang där alla platsar. Alla kan vara med och är inkluderade och är lika viktiga. 
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Yttrande angående hemställan 
Kulturnämnden 
Yttrandet 
Vi socialdemokrater satsade på kulturen i vår budget. I Kulturnämndens budget gjorde vi 
satsning bland annat på nya bokbussar, som var finansierad genom vårt anställningsstopp 
på tjänster inom administration och överbyggnad. Men vår budget vann inte fullmäktiges 
stöd.  

Socialdemokraterna är djupt kritiska mot den borgerliga budgeten för 2020. Tyvärr vann 
inte vårt budgetförslag stöd i slutvoteringen. Kommunfullmäktiges budget står i direkt 
motsats till det socialdemokratiska förslaget. I kommunfullmäktige reserverade vi oss 
mot budgeten i dess helhet, till förmån för det socialdemokratiska förslaget till budget för 
2020. 

I det socialdemokratiska budgetförslaget för Göteborgs Stad ville vi inleda en unik 
omfördelning från byråkrati och interna processer, till välfärden och välfärdspersonalen. 
Den borgerliga budgeten innebär istället nedskärningar i så gott som alla verksamheter. 
Det innebär att behovet finns överallt inom välfärden. 

2020 innebär stora utmaningar ekonomiskt. Ett överskott på 2 procent i genomsnitt under 
10 år håller vi socialdemokrater med om. Det är viktigt för våra framtida investeringar i 
skolor, äldreboenden, idrottshallar och andra välfärdslokaler Men exakt hur stort det ska 
vara under 2020 beror på konjunktur, tidigare års överskott och vilka konsekvenserna det 
får på välfärden. En omställning måste ske i en takt som välfärden klarar av. Så gör ett 
parti som sätter välfärden först. 

Regeringens nyligen aviserade satsning innebär att Sveriges kommuner och regioner får 
ett välbehövligt tillskott redan under våren. Dessutom är prognosen för 2019 års resultat 
högre än väntat. Det finns alltså ett visst utrymme, om än inte tillräckligt, för att fylla 
vissa av de hål som den borgerliga budgeten innebär för välfärden – och detta samtidigt 
som man kan hålla överskottsmålet och finansiera stadens investeringar. Detta är ny 
information som fullmäktige då inte hade till sitt förfogande när man fattade beslut om 
budgeten i november. 

Trots det nödvändiga statliga resurstillskottet är budgeten så stram och snål att 
prioriteringar fortfarande kommer fortfarande att krävas. Vi socialdemokrater anser 
därför att revideringar av ramar och tillskott av resurser, med få undantag, först kan ske 
vid uppföljningsrapporten i vår. Först då vet vi mot vilken del av välfärden som den 
borgerliga budgeten har slagit som hårdast och var behoven är som störst. Det anser vi 
vara vägen för ett ansvarsfullt parti som vill sätta välfärden först.  

Kommunstyrelsen 

  
  
  

Yttrande  
2019-02-05 

Socialdemokraterna 
Ärende 2.2.2. 
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Av den anledningen att borgarnas budget vann så väljer vi att avstå att delta i beslutet 
med hänvisning till den socialdemokratiska gruppreservationen på budgetfullmäktige - 
men meddelar samtidigt att vi har för avsikt att återkomma i samband med 
uppföljningsrapporten och då göra en samlad bedömning av fördelning av stadens 
resurser och överskott.  
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Yttrande angående – Hemställan från 
kulturnämnden om utökad ram 

Den skattefinansierade kulturpolitiken i Göteborg, skall först och främst komma oss 
göteborgare till gagn. Den är till för att vi skall trivas på just vår plats på jorden. 
 
Som konstutövare i Göteborg skall man känna sig fri att få uttrycka sin kreativitet precis 
så som man själv vill. Det är dock ingen rättighet att få göra det på skattebetalarnas 
bekostnad. Alla och envar ska när man vill fritt kunna ge uttryck för sin konstnärlighet på 
precis det sätt man själv önskar. Det är dock inte enskilda konstnärers rättighet att just 
deras kulturyttringarna ska få en plats i det offentliga rummet. Att kunna skilja dessa två 
grundprinciper åt är viktigt om man vill ha en hederlig kulturdebatt. 

Vi Sverigedemokrater ser gärna att skattefinansierad kultur och konst fyller en 
sammansvetsande funktion, gärna med lokal förankring, framför att den ska spela en 
utmanande roll med syfte att uppröra den som får ta notan. Vi ser det som självklart att 
den av skattekronor betalda kulturen, i första hand ska tilltala och riktas till en majoritet 
av våra invånare, oavsett om det gäller konst skapad i vår samtid eller inte. 

Kulturen är viktig för alla, inte minst för människor från andra länder som söker bli en del 
av vårt samhälle. I ett allt mer polariserat land är inkludering i någonting betydelsefullt 
avgörande för att upprätthålla en gemensam identitet. Sverige som land, och Göteborg 
som stad ska präglas av samhörighet där vi genom välfärd och socialförsäkringssystem 
hjälper varandra. Ett sådant gemensamt ansvar måste underbyggas av sammanhållning, 
där kulturen utgör det murbruk som gör oss till en del av vår kommun, vår region och vårt 
land. Hus som byggs utan murbruk står sällan starkt när det blåser. Känslan av att vara en 
delaktig är direkt avgörande för det sociala kontraktets vara eller icke vara. 

Göteborg är en kommun med ett rikt kulturarv. Här finns en uppsjö av inspiration som 
både kan stärka den lokala identiteten och uppmuntra till turism. Vi tycker att det lokala 
kulturarvet bör få en särskilt framträdande plats i det offentliga rummet. Att lyfta 
kulturhistoriska perspektiv i nybyggnadsområden för att i förlängningen bevara 
lokalhistoriskt viktiga värden är ett exempel i denna strävan. Lokalt förankrad kultur blir 
på det sättet också en påminnelse om vilka vi är och vilka vi varit - ett sätt att 
sammanlänka då och nu. 

Hade Sverigedemokraternas budget vunnit gehör hade dels kulturnämnden fått mer 
medel, och dels hade vi vågat prioritera annorlunda. Kulturnämnden har den budget 
fullmäktige bestämt – nu måste kulturnämnden våga prioritera. Vi Sverigedemokrater 
prioriterar kultur av våra unga för våra äldre, framför att bekosta utländska konstnärers 
uppehälle i Göteborg. 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yttrande / 
 
2020-01-04 

Sverigedemokraterna 
  
Ärende 2.2.2 
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Yrkande angående Hemställan från 
kulturnämnden om utökad ram 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

 
1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja hemställan och justera upp nämndens ram 

med 29,7 mkr för 2020.  
2. Kommunstyrelsen beslutar att finansiering hämtas från årets resultat. 

 

Yrkandet 
Styrets budget medför stora nedskärningar för samtliga verksamheter, så även kulturen. 
Det är inte rimligt, särskilt inte nu när det finns större svängrum i och med att det kommer 
mer pengar från staten.  

Stadsledningskontoret bedömer i sitt utlåtande att nedskärningarna på kulturen inte 
medför några konskenvenser varken ur ekonomisk, ekologisk eller social dimension. De 
föreslagna nedskärningarna kommer dock i själva verket att få stora negativa 
konsekvenser för fri konst och kultur, för invånarnas möjligheter att ta del av kvalitativ 
kultur och för kreativa näringar i staden. Tillgängligheten till jämlik kultur kommer att bli 
sämre, inte minst för barn och unga. Arbetsmiljön för kulturförvaltningens chefer och 
medarbetare kommer att försämras ytterligare.  

För att ta ett konkret exempel så ingick som en av flera besparingsåtgärder i den 
alliansbudget som beslutades för kulturnämnden 2020 ett uppdrag till förvaltningen att 
efter beslutad budget återkomma med förslag på hur nämnden kan spara 3,6 miljoner 
genom ökade intäkter eller minskade kostnader. I det kompletterande underlaget gör 
kulturförvaltningen bedömningen att det inte är möjligt att få en budget i balans enbart 
genom att hitta nya intäkter utan att det även kommer att krävas att kostnaderna minskar.      

Vid budgetbeslutet i december framstod det som att biblioteken skulle fredas. Det är dock 
framför allt inom sektor bibliotek som de nämnda 3,6 miljonerna nu ska sparas in. Det 
ska ske antingen genom att öka intäkterna från skolbiblioteken (vilket kommer att belasta 
grundskolenämnden och utbildningsnämnden) eller genom att den 
skolbiblioteksverksamhet som bedrivs på folkbibliotek lokaliserade i skolor avvecklas. 
Oavsett alternativ kommer detta med säkerhet inverka negativt på barn och ungas tillgång 
till biblioteken, vilket är särskilt graverande när Barnkonventionen just har blivit lag. 

Kulturförvaltningen uppmärksammar också i detta sammanhang det faktum att när 
Göteborgs Stad nu drar ner på många andra öppna verksamheter såsom fritidsgårdar, 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
 
Datum (2020-01-31) 
 

(V, MP) 
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bemannad parklek och medborgarkontor så kommer biblioteken dessutom att belastat 
ytterligare då de ofta är den enda öppna offentliga mötesplatsen som finns kvar i 
medborgarnas närområde. Konsumtion av kultur är både socialt och miljömässigt hållbart 
och bör främjas. 

Arbetsmiljön inom kulturförvaltningen är redan ansträngd efter besparingar 2019 och 
efter den omorganisation som innebar att kulturnämnden övertog samtliga folkbibliotek, 
som vanligt utan att resurser följde med för processen. Dessutom behöver förvaltningen 
vara rustad för att ta emot helt nya verksamheter från stadsdelarna vid årsskiftet 
2020/2021. När de anställda nu pressas ännu mer kommer det enligt kulturförvaltningen 
med all sannolikhet att bli svårare att såväl behålla personal och den breda kompetensen 
som att nyrekrytera. Detta varnade de fackliga organisationerna för redan inför 
budgetbeslutet och de upprepar sin varning inför detta beslut. 
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Hemställan från kulturnämnden om utökad 
ram  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Kulturnämndens hemställan om utökad ram motsvarande de föreslagna nedskärningarna, 
avslås. 

Sammanfattning 
I samband med kulturnämndens beredning av budget vid sammanträdet 2019-12-16 § 239 
hemställde nämnden till kommunstyrelsen om att skyndsamt besluta om utökad ram 
motsvarande de nedskärningar som förvaltningen hade föreslagit. Förslaget till budget 
återremitterades i väntan på kommunstyrelsens svar. Vid ett extra insatt sammanträde 
2019-12-19 beslutade kulturnämnden ändå om en budget för 2020.  

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-13 § 4 om budget för Göteborgs Stad 2020 i 
vilken mål och ekonomiska ramar för nämnderna fastslås. Kommunfullmäktiges budget 
innehåller inte några förutsättningar för kommunstyrelsen att utöka nämndernas ramar 
varpå stadsledningskontoret bedömer att kulturnämndens hemställan ska avslås.   

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension 
Stadsledningskontoret förslag medför inte några konskenvenser för dessa dimensioner.  

Bilaga 
Kulturnämndens protokollsutdrag 2019-12-16 § 239 

 

 

 

  

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2020-01-09 
Diarienummer 1420/19 
 

Handläggare  
Johan Pheiffer 
Telefon:031-368 02 38 
E-post: johan.pheiffer@stadshuset.goteborg.se  
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Ärendet  
Kulturnämnden har inkommit med en hemställan till kommunstyrelsen om att skyndsamt 
besluta om en utökad ram som motsvarar de nedskärningar som kulturförvaltningen har 
föreslagit nämnden.  

Beskrivning av ärendet 
I samband med kulturnämndens beredning av budget vid sammanträdet 2019-12-16 
hemställde nämnden till kommunstyrelsen om att skyndsamt besluta om utökad ram 
motsvarande de nedskärningar som förvaltningen hade föreslagit. Förslaget till budget 
återremitterades i väntan på kommunstyrelsens svar. Vid ett extra insatt sammanträde 
2019-12-19 beslutade kulturnämnden ändå om en budget för 2020 och uppfyllde därmed 
kravet från ”Göteborgs Stads regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning” 
om att besluta om budget för det kommande året senast den 31 december 2019.  

Kommunfullmäktige beslutade om budget 2020 för Göteborgs Stad 2019-11-13. 
Budgeten är stadens övergripande styrande dokument som anger både de mål som 
nämnderna förväntas arbeta efter samt de ekonomiska ramar respektive nämnd förfogar 
över. I den beslutade budgeten framgår att: Budgeterat resultat säkerställer 2 procents 
målet för respektive år hela planperioden. Det möjliggörs genom en rad olika åtgärder. 
Främst sker detta genom tillit till nämndernas förmåga att planera och driva sin 
verksamhet inom givna ramar och följsamhet mot reglemente. För att säkerställa detta 
fördelas resurser ut till nämnderna, vilket innebär att inga stora kommuncentrala poster 
har reserverats. Kommunfullmäktiges budgetbeslut ska inte omförhandlas under löpande 
år utan är den yttersta ramen för all verksamhet i staden. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-13 om budget för Göteborgs Stad 2020 i vilken 
mål och ekonomiska ramar för nämnderna fastslås. Kommunfullmäktiges budget 
innehåller inte några förutsättningar för kommunstyrelsen att utöka nämndernas ramar 
varpå stadsledningskontoret bedömer att kulturnämndens hemställan ska avslås.   

 

 

 

Magnús Sigfússon 

Direktör Stadsutveckling 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Förslag till budget för kulturnämnden 2020 

§ 239, 0462/19 
 

Beslut 
I kulturnämnden  

1. Kulturnämnden hemställer till kommunstyrelsen för skyndsamt beslut om utökad 

ram motsvarande nedskärningarna.    

2. Kulturnämnden återremitterar budgeten i väntan på kommunstyrelsens 

ställningstagande.   

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

Handlingar 
Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-12-10. 

Yrkande från (D) 2019-12-16 enligt bilaga 1 till protokollet.  

Yrkande från (SD) 2019-12-16 enligt bilaga 2 till protokollet.  

Yrkande från (M), (L) och (KD) 2019-12-16 enligt bilaga 3 till protokollet. 

Yrkande från (V), (MP) och (Fi) 2019-12-16 enligt bilaga 4 till protokollet. 

Yttrande från (S) 2019-12-16 enligt bilaga 5 till protokollet.  

Yrkanden 
Mariya Voyvodova (S) och Admir Ramadanovic (S) meddelar att de avstår från att delta i 

budgetbeslutet.  

Ordförande Ann Catrine Fogelgren ajournerar sammanträdet för överläggningar kl. 16:23. 

Sammanträdet återupptas kl. 16:27.  

Under överläggningarna i ärendet läggs följande förslag:  

• Irène Sjöberg Lundin (D) och Anders Vedin (D) yrkar bifall till yrkandet från 

(D).  

• Jörgen Fogelklou (SD) yrkar i första hand bifall till yrkandet från (D) och i andra 

hand bifall till yrkandet från (SD).  

• Andre vice ordförande Grith Fjeldmose (V), Lars-Olof Karlsson (MP) och Ulrika 

Centerwall (Fi) yrkar bifall till yrkandet från (V), (MP) och (Fi).  

Kultur 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Kulturnämnden 

Sammanträdesdatum: 2019-12-16 



 

 

Kultur 

 
  

  
 

 

 

Göteborgs Stad Kultur, protokollsutdrag 2 (3) 

   

   

• Ordförande Ann Catrine Fogelgren (L), förste vice ordförande Kristina Tharing 

(M) och Anna Ekborg (KD) yrkar att ärendet avgörs idag, samt bifall till yrkandet 

från (M), (L) och (KD).  

Ordförande Ann Catrine Fogelgren (L) ställer yrkandena om återremiss mot yrkandet att 

avgöra ärendet idag och finner att kulturnämnden beslutat att ärendet ska avgöras idag.  

Votering begärs.     

Propositionsordning  
Föreslagen propositionsordning ”Ja för bifall till att avgöra ärendet idag och Nej för bifall 

till återremiss” godkänns.   

Omröstning 
Anna Ekborg (KD), förste vice ordförande Kristina Tharing (M) och ordförande Ann 

Catrine Fogelgren (L) röstar Ja. Irène Sjöberg Lundin (D), Lars-Olof Karlsson (MP), 

Anders Vedin (D), Ulrika Centerwall (Fi), Jörgen Fogelklou (SD) och andre vice 

ordförande Grith Fjeldmose (V) röstar Nej. 

Med röstsiffrorna 6 Nej mot 3 Ja har nämnden beslutat att återremittera ärendet.   

Yrkanden 
Ordförande Ann Catrine Fogelgren (L) ställer återremissyrkandet från (D) mot 

återremissyrkandet från (V), (MP) och (Fi) och finner att kulturnämnden bifallit yrkandet 

från (V), (MP) och (Fi). 

Ordförande Ann Catrine Fogelgren (L) avslutar med att fråga om det är nämndens 

mening att paragrafen ska förklaras omedelbart justerad och finner att så är fallet.  

Reservation 
Ordförande Ann Catrine Fogelgren (L), förste vice ordförande Kristina Tharing (M) och 

Anna Ekborg (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.  

Protokollsanteckning 
Ledamöterna för (L), (M) och (KD) lämnar protokollsanteckning. Bilaga 6 till 

protokollet. 
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Dag för justering 

2019-12-16 

 

Vid protokollet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare 

Stina Borrman 

 

 

Ordförande 

Ann Catrine Fogelgren 

 

Justerande 

Grith Fjeldmose 
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Ärende nr 10  …      KN 16 december2019           Återremissyrkande (D) 15 augusti 2019                 
 

 
Återremissyrkande angående: Förslag till budget för kulturnämnden 2020 

 

 

Förslag till beslut i kulturnämnden: 

1. Återremiss - och återkomma där biblioteken är fredade, och där olika kulturgrupper är 

fredade! Barn, ungdomar och äldre ska ha kvar tillgång till kunskap  

2. Att anhålla om tilläggsanslag från kommunen 

 

Yrkandet 

Alliansens budgetförslag drabbar göteborgarna och Göteborgs stad hårt. Biblioteken som fyller en 

viktig funktion för så många, och för människor i alla åldrar hotas att försvinna. Flera olika 

kulturgrupper lever nu med oro! 

Detta kan Demokraterna inte på något vis acceptera! 
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Ärende nr 10  …      KN 16 december2019  Återremissyrkande (D) 

Återremissyrkande angående: Förslag till budget för kulturnämnden 2020 

Förslag till beslut i kulturnämnden: 

1. Demokraterna yrkar återremiss av ärendet och hemställer att ett nytt förslag till budget för 
Kulturnämnden under 2020 med ökad medelstilldelning snarast utarbetas i samverkan 
med nämnden och förvaltningen. 
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Yrkande angående Förslag till budget för 
kulturnämnden 2020 

Förslag till beslut 
I Kulturnämnden: 

1. Antar besparingar enligt bilaga 1.  
2. Kulturförvaltningen ges i uppdrag att inför nästkommande budget 

förbereda för en så kallad ”Noll-bas” budget.  

Yrkandet 
 

För Sverigedemokraterna är det oförsvarbart att kulturnämnden lägger tid och 
pengar på att diskutera namn som Granatgatan och Uranusgatan för att någon 
känner sig kränkt, eller lägger skattebetalarnas pengar på att en utländsk 
konstnär ska få verka och bo två år i Göteborg helt kostnadsfritt. Övriga partier 
har tidigare prioriterat detta. Sverigedemokraterna prioriterade annorlunda redan 
då vilket vi även gör nu. 

Vår prioritering utgår från att vi först och främst ska satsa på svensk kultur, för 
barn, unga och äldre. Är man mitt i livet kan man inte förvänta sig att allt skall 
vara kostnadsfritt. Det är inte heller en mänsklig rättighet att som konstnär bli 
försörjd på skattemedel om man inte kan ta betalt för sin konst. 

Vi föreslår att kulturnämnden inför nästa års budget gör en så kallad noll-bas 
budget. Där man nollar allt, för att sedan gå igenom allt krona för krona. På så 
viss får vi kontroll och kan prioritera på riktigt. Idag är det få inom nämnden som 
vet exakt vart alla pengarna tar vägen. Vilka är alla de projekten göteborgarna 
sponsrar med sina pengar? Är det verkligen projekt som göteborgs 
skattebetalare överhuvudtaget efterfrågar? 

Att ta bort stödet till Film i Väst, men samtidigt lägga mer pengar på 
filmbranschen i Göteborg är inte genomtänkt, eller god ekonomisk hushållning. 
Film i Väst har i år investerat i och samproducerat 12 filmer just i Göteborg. I den 
ekonomiskt utsatta situation Göteborg befinner sig i, måste vi tänka smart och 
ekonomiskt. Självklart skall Göteborg fortsätta vara en del i sponsringen av Film i 
väst. 

 

 

 

Kulturnämnden  
  
  

Ärende nr 10 budget 
Datum 2019-12-16 
 

 
  
 



BILAGA 1 
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Besparingar: 
  
Kommunikatörer 4 900 000 kr 
Idag har kulturförvaltningen sammanlagt 16 kommunikatörer fördelade på 2 st 
placerade under kommunikationschefen, 6 st under sektor Museer, 4st under 
sektor fri konst och kultur, samt 4st under sektor bibliotek. Vi anser att det 
räcker med två stycken under varje sektor, samt en under 
kommunikationschefen. Det blir alltså en besparing på 7 st kommunikatörer. 
  
  
300m2 enligt förvaltningens 
beräkning: 
 

2 310 000 kr 

Riktat stöd: West Pride  1 109 000 kr 
West Pride bedriver ett mycket uppskattat event och arbete i staden. Det är 
idag ett välfungerande och beprövat arrangemang som numera uppnått den 
status där det borde vara relativt lätt att få tag i privata sponsorer och inte 
länge behöva vara beroende av det offentliga.  
 
Det är också viktigt att alla organisationer som skall erhålla bidrag från våra 
gemensamma skattemedel också följer grundläggande principer om att ingen 
diskrimineras. Vi ser att FN’s mänskliga rättigheter skall ligga som en av 
grunderna vid bedömningar om en person eller organisation skall ha rätt till 
bidrag. Där ingår politisk diskriminering som grund, ett krav West Pride tyvärr 
inte uppfyller. 
 
Fria konst och kulturlivet 22 000 000 kr 
Kulturförvaltningen föreslår en besparing på 10,5 miljoner kronor. Vår 
prioritering utgår från att göteborgarnas skattemedel först och främst ska gå till 
satsningar på uteslutande svensk kultur. Svensk kultur där målgruppen är 
barn, ungdomar och/eller äldre.  

Är man mitt i livet kan man inte förvänta sig att allt skall vara kostnadsfritt. Det 
är inte heller en mänsklig rättighet att som konstnär bli försörjd på skattemedel 
om man inte kan ta betalt för sin konst. Förvaltningen får se över vilka projekt 
som inte uppfyller dessa krav, och dra in bidrag till dem som inte uppfyller 
detta. 

 
  
 
  
  
Summa: 30 319 000 kr 

 



 

Yrkande angående – Förslag till budget för 
kulturnämnden 2020 

Förslag till beslut 
I kulturnämnden: 

1. Kulturnämnden beslutar att ta bort stödet till Film i Väst på motsvarande 4,5 miljoner kronor. 
2,5 miljoner kronor av dessa används för att balansera budget 2020 och 2,0 miljoner kronor 
används till Göteborgs Stads filmsatsning i enlighet med bilaga 4.  
 

2. Kulturnämnden beslutar om åtgärder 4,7 miljoner kronor i enlighet med prioriteringarna under 
rubriken ”Åtgärder” i detta yrkande. 
 

3. Kulturnämnden godkänner förvaltningens förslag till besparingar avseende framflyttade behov 
och påverkansbara kostnader på motsvarande 16,7 miljoner kronor, i enlighet med bilaga 1.  
 

4. Kulturnämnden beslutar att utöver de 125 000 kronor nämnden avtalat om gällande 
finansieringen av Göteborg Film Festivals pris Dragon Award:  

a. att för stadens räkning även finansiera den del som Göteborg & Co tidigare 
finansierade till en summa av 125 000 kronor för 2020.  

b. att från år 2021 finansiera Dragon Award med totalt 125 000 kr.  
 

5. Kulturnämnden använder 2,2 mkr av eget kapital för att balansera budget 2020. 
 

6. Kulturnämnden ger kulturförvaltningen i uppdrag att hantera 3,6 miljoner kronor genom 
ökade intäkter, till exempel avgifter för skolbibliotek, eller minskade kostnader. Uppdraget 
återrapporteras till nämnden på sammanträdet den 6 februari 2020. 
 

7. Kulturförvaltningen ges i uppdrag att inarbeta förändringarna av besluten enligt punkt 1 till 6 
ovan i förvaltningens förslag till budget.  
 

8. Kulturnämnden godkänner, med beaktande av punkt 7 ovan, förvaltningens förslag till budget 
för kulturnämnden 2020.  
 

9. Kulturnämnden fastställer tid- och arbetsplan för nämndens planerings- och 
uppföljningsprocess 2020 enligt bilaga 5.  
 

Kulturnämnden       
   
  

Yrkande  
 
 
2019-12-16 
 

Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna 
  



10. Kulturnämnden fastställer samlad riskbild 2020 enligt bilaga 6. 
 

11. Kulturnämnden fastställer plan för intern kontroll 2020 enligt bilaga 7.  
 

12. Kulturnämnden fastställer nämndens avgifter och priser samt principer för prissättning enligt 
bilaga 8. 

 
 

Yrkandet 
Kulturnämnden står inför ekonomiska utmaningar. Sedan 2014 har ekonomin urholkats med cirka 30 
mnkr, bland annat på grund av ofinansierade uppdrag. Under flera år har dessutom en allt större andel 
av nämndens budget finansierat fasta och ålagda kostnader såsom hyror och specialdestinerade stöd. 
Det har gett en allt mindre del som kan gå till kulturens utövande.  

För att nå en budget i balans 2020 behöver nämnden besluta om kulturpolitiska besparingar 
motsvarande 10,5 mnkr. Prioriteringar ska i största möjliga mån göras utifrån ambitionen att 
nämndens kärnverksamhet, såsom biblioteksverksamheten, stadens kulturinstitutioner samt 
kulturstödet till det fria kulturlivet ska stå i fokus.  

 

Åtgärder 
 
Sommarunderhållningen 
Sommarunderhållningen ska ge arbetstillfällen för frilansande lokala kulturaktörer och artister. Därför 
ska satsningar på nationella och internationella artister dras in till förmån för kulturarbetare bosatta i 
göteborgstrakten. Kommunbidraget för Sommarunderhållningen uppgår 2019 till 1,2 mnkr, exklusive 
personal. Besparing 2020: 500 tkr. 
 
Kulturnatta 
Det fria kulturlivet och institutionerna står för innehållet på Kulturnatta. Kulturnämnden har rollen 
som samordnare för evenemanget och i denna del finns det möjlighet till effektiviseringar. 
Kommunbidraget för Kulturnatta år 2019 är 366 tkr. Besparing 2020: 100 tkr. 
 
Danssatsningen, utvecklingsdelen 
Det är angeläget att fortsätta verka för kännedomen om dansutbudet i Göteborg, därför ska 
utvecklingsmedlen främst riktas till att koordinera hemsidan Dansresursen. Prioriteringen berör inte 
monetära och sökbara stöd för det fria kulturlivet gällande dans. Budgeten för 
utvecklingsverksamheten år 2019 är 400 tkr. Besparing 2020: 300 tkr.  
 
Utvecklingsstöd till kulturskolan 
Kommunfullmäktige har beslutat att stadsdelsnämnderna avvecklas årsskiftet 2020/2021, och 
kulturskolans framtida organisationstillhörighet är inte fastställd ännu. Med anledning av de 
organisationsförändringar som kulturskolan står inför 2020 blir det svårt att bedriva ett 
utvecklingsarbete. När detta är genomfört får ställning tas till förnyat bidrag 2021. I riksdagens 
vårbudget återinfördes stödet till kulturskolan med ca 50 mnkr varav Göteborg erhöll drygt 2 mnkr. 
Även för år 2020 kommer kulturskolan erhålla pengar från nationellt håll. Det finns därför anledning 
att frysa utvecklingsstödet för 2019. Besparing 2020: 2 970 tkr. 



 
Bokbussar 
Bokbussarna bedriver en viktig verksamhet för stadens yngsta barn genom sina besök på förskolorna 
och detta kommer att fortsätta som tidigare. Bussarna besöker också hållplatser under eftermiddagar 
och kvällar. Tyvärr är denna verksamhet begränsad då bussarnas ålder gör att de inte har tillåtelse att 
köra i visa delar av staden på grund av miljöskäl. Till sommaren 2020 levereras två nya eldrivna 
bokbussar vilket kommer att öka tillgängligheten för besökare. Då antalet besökare på bokbussarna i 
dag är relativt litet kommer denna del vara vilande under årets första sex månader. Besparing 2020: 
830 tkr. 



Återremissyrkande punkt 10 Förslag till Budget 
KN 191216 
V, MP, FI 
  
Förslag till beslut: 
 

1. Hemställa till KS för skyndsamt beslut om utökad ram motsvarande nedskärningarna. 
 
2. Återremittera budgeten i väntan på KS ställningstagande. 
 
 

Yrkandet 
 
 
För oss rödgrönrosa har konst och kultur i högsta grad en central plats i stadens arbete för att 
skapa ett gott liv för göteborgarna. Ett jämlikt Göteborg bygger på en bred och generell tillgång 
till kultur. Ett rikt konst- och kulturliv har ett värde i sig. Dessutom är kulturen en viktig del i ett 
demokratiskt och hållbart samhälle genom att skapa mötesplatser som ger utrymme för 
mångfald och social sammanhållning. 
 
Det fanns ett val mellan satsningar på 10 miljoner eller nedskärningar på 30 miljoner. Vi 
rödgrönrosa valde i vårt budgetförslag för Göteborgs kommun 2020 att satsa. Alliansen valde 
en annan väg, de valde nedskärningar. 
 
Först nu när kulturförvaltningen har gjort sin sammanställning utifrån fullmäktiges budget ser vi 
effekterna fullt ut av nedskärningarna. Oavsett vilka prioriteringar som görs i kulturnämnden 
kommer ett budgetbeslut utifrån givna ramar att få negativa konsekvenser för stadens kulturliv 
som vi inte vill acceptera.  



 

 

 

 

Yttrande (S) 

Kulturnämnden 

                                   Ärende 10 

2019-12-16 

 

Yttrande över förslag till budget för kulturnämnden 2020 

 

Den socialdemokratiska gruppen i Kulturnämnden ser med stor oro och sorg hur konsten och kulturen 

i Göteborg monteras ned bit för bit. Vi är djupt kritiska mot den borgerliga budgeten för 2020. I 

kommunfullmäktige reserverade vi oss mot budgeten i dess helhet, till förmån för det 

socialdemokratiska förslaget till budget för 2020.  

 

Socialdemokraterna ser kulturen som ett redskap för samhällets utveckling och vår gemensamma 

välfärd. Högerstyrets ovilja att ta kontroll över vinstjakten och den växande byråkratin leder till 

nedskärningar över hela stan. I det socialdemokratiska budgetförslaget för Göteborgs Stad ville 

Socialdemokraterna inleda en unik omfördelning från byråkrati och interna processer, till välfärden 

och personalen. För att göra detta ville vi genomföra preciserade besparingar på den administrativa 

apparaten. Tyvärr vann inte vårt budgetförslag stöd i slutvoteringen. Kommunfullmäktiges budget står 

i direkt motsats till det socialdemokratiska förslaget. 

Vi konstaterar att alliansens budget med precision riktar in sig på besparingsåtgärder som direkt slår 

mot jämlikheten och tillgängligheten till kultur för alla. Risken för minskad jämlikhet och mindre 

tillgänglighet till kultur är redan ett faktum. Nu väntar mycket kärvare tider för kulturen, konsten, 

kulturarbetares villkor, personalen och jämlikheten. Nu gäller både en neddragning av kulturnämndens 

budget samt en annan kulturpolitisk inriktning, där kraftiga neddragningar aviserats. Vår utgångspunkt 

är att tillgängligheten till kultur ska öka och att fokus ska vara på jämlika villkor inom kulturområdet. 

Alliansens budget slår direkt emot den kultur som ligger närmast medborgarna – som kulturskolan, 

Sommarunderhållningen, danssatsningen, filmsatsningen, Kulturnatta och bokbussarna. 

Den antagna borgerliga budgeten tar sig en annan form och ett annat uttryck än tidigare. Särskilt 

allvarligt är att budgeten vida överstiger den tradition som funnits om antalet centralt beslutade 

uppdrag. Tillhörande uppföljning och kompletterande beslut riskerar att begränsa möjligheterna för 

översyn och handlingsutrymme under året. Rent administrativt kräver budgeten för 2020 en annan 

sorts byråkratisk apparat än tidigare, både på grund av omfattning och format. I ett läge där staden 

behöver organisera sin verksamhet på ett sådant sätt att mesta möjliga resurser når kärnverksamheten 

är det direkt oansvarigt att utöka den administrativa överbyggnaden och de interna kontrollsystemen. 

 

Under 2020 genomför högerstyret en historiskt stor nedskärning på stadens samlade verksamhet. 

Bristen på styrning och precision i sparbetingen gör det mycket svårt för Socialdemokraterna att 

förutspå hur kulturnämndens verksamhet kommer att drabbas under året, men en sak är säker: 

Kulturnämnden riskerar till följd av den centrala budgeten att stå med nedskärningar på viktiga 

verksamheter och sämre villkor för personalen. 

 



 

 

Detta utgör en ohållbar situation, och vi Socialdemokrater har inget inflytande för vilka konsekvenser 

detta kan komma att få. Vi väljer därför att avstå från att delta i beslutet om nämndbudget med 

hänvisning till den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppens gemensamma reservation mot 

den borgerliga budgeten för 2020. Vi avser återkomma till verksamhetsplanen med hur vi uppfattar att 

nämndens verksamhet bör prioriteras, styras och implementeras. 

  



Protokollsanteckning (L) (M) (KD) 
Kulturnämnden 

2019-12-16 
Ärende 10 

 

Förslag till budget för kulturnämnden 2020 

Alliansen är kritiska till beslutet att hemställa till kommunstyrelsen för skyndsamt beslut om utökad 
ram motsvarande nedskärningarna samt att återremittera budgeten i väntan på kommunstyrelsens 
ställningstagande. Kulturnämnden ska förhålla sig till, och verkställa, den budget som 
kommunfullmäktige har fastställt. Dessutom äger inte kommunstyrelsen frågan att utöka ramarna för 
nämnder. Då kommunfullmäktige inte har fler möten innan årsskiften går det därför inte att ändra 
budgetramen. Kulturnämnden kommer nu att behöva kallas till ytterligare ett sammanträde innan den 
31 december, vilket slukar resurser och skapar tidsnöd för förvaltningen. 
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Förslag till budget för kulturnämnden 2020  

Förslag till beslut 

I kulturnämnden  

1. Kulturnämnden beslutar att ta bort stödet till Film i Väst på motsvarande 4,5 

miljoner kronor. 2,5 miljoner kronor av dessa används för att balansera budget 

2020 och 2,0 miljoner kronor används till Göteborgs Stads filmsatsning i enlighet 

med bilaga 4. 

2. Kulturnämnden beslutar om kulturpolitiska besparingar motsvarande 10,5 

miljoner kronor genom att via yrkande prioritera utifrån de förslag till 

besparingar som återfinns i bilaga 2 (sektor fri konst och kultur) och bilaga 3 

(sektor bibliotek). Beloppet 10,5 miljoner kronor förutsätter beslut enligt punkt 1. 

3. Kulturnämnden godkänner förvaltningens förslag till besparingar avseende 

framflyttade behov och påverkansbara kostnader på motsvarande 16,7 miljoner 

kronor, i enlighet med bilaga 1. Beloppet 16,7 miljoner kronor förutsätter beslut 

enligt punkt 1 och 2. 

4. Kulturnämnden beslutar att utöver de 125 000 kronor nämnden avtalat om 

gällande finansieringen av Göteborg Film Festivals pris Dragon Award: 

a. att för stadens räkning även finansiera den del som Göteborg & Co 

tidigare finansierade till en summa av 125 000 kronor för 2020. 

b. att inför 2021 fatta beslut om långsiktigt engagemang och nivå gällande 

Dragon Award enligt möjliga förslag i detta tjänsteutlåtande. 

5. Kulturförvaltningen ges i uppdrag att inarbeta förändringarna av besluten enligt 

punkt 1 till 4 ovan i förvaltningens förslag till budget. 

6. Kulturnämnden godkänner, med beaktande av punkt 5 ovan, förvaltningens 

förslag till budget för kulturnämnden 2020. 

7. Kulturnämnden fastställer tid- och arbetsplan för nämndens planerings- och 

uppföljningsprocess 2020 enligt bilaga 5. 

8. Kulturnämnden fastställer samlad riskbild 2020 enligt bilaga 6. 

Kultur 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2019-12-10 

Diarienummer 0462/19 

 

Anna Rosengren 

Telefon: 031 – 368 32 18 

E-post: anna.rosengren@kultur.goteborg.se 
 

Agnetha Ljungqvist Qvart 

Telefon: 031 – 368 36 80 

E-post: agnetha.qvart@kultur.goteborg.se  
 

Christian Steingrüber 

Telefon: 031 – 368 32 65 

E-post: christian.steingruber@kultur.goteborg.se 
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9. Kulturnämnden fastställer plan för intern kontroll 2020 enligt bilaga 7. 

10. Kulturnämnden fastställer nämndens avgifter och priser samt principer för 

prissättning enligt bilaga 8. 

Sammanfattning 

Kulturnämnden ska fatta beslut om budget för nästkommande verksamhetsår senast den 

31 december. Kulturnämndens budget ska ta sin utgångspunkt i nämndens reglemente 

samt de ekonomiska ramar, mål och uppdrag som anges i kommunfullmäktiges budget. 

Kulturförvaltningen har tagit fram förslag till budget för kulturnämnden 2020. 

Budgetförslaget har partsamverkats i oenighet i förvaltningens samverkansgrupp 2019-

12-10. De fackliga parterna bedömer att förslaget riskerar att få negativa konsekvenser på 

arbetsmiljö och hälsa för medarbetarna samt att möjligheten att vara en attraktiv 

arbetsgivare och rekrytera kompetens minskar samt att förtroendet för kulturnämnden och 

kulturförvaltningen riskerar att skadas. 

I kommunbidragsramen för 2020 ingår en indexuppräkning på 7,9 miljoner kronor, 

finansiering av Sjöfartsmuseet Akvariet på 800 000 kronor, nya magasin i Säve 1,9 

miljoner kronor samt ersättning för helårsbudget avseende stadsdelsbiblioteken på 33,5 

miljoner kronor. I sammanhanget bör nämnas att det indexerade beloppet endast är 

beräknat på budgeten för perioden april till december 2019 när det gäller 

stadsdelsbiblioteken. Det gör att beloppet blir lägre än om det beräknats på helårsbudget. 

Sammanlagt har kulturnämnden i kommunfullmäktiges budget tilldelats ett 

kommunbidrag för 2020 på 545,8 miljoner kronor, vilket är en ökning med 44,1 miljoner 

kronor jämfört med justerad budget för föregående år. Justeringen gjordes för att 

stadsdelsbiblioteken samt kulturhuset Kåken överfördes till kulturnämnden den 1 april 

2019. 

Den beslutade kommunbidragsramen gör att kulturnämnden behöver hantera besparingar 

(ökade kostnader, minskade intäkter samt identifierade behov som skjuts upp) på 29,7 

miljoner kronor för att få en budget i balans för 2020. Orsaken till det är att den 

indexering som nämnden får inte täcker ökade kostnader för löner, hyror, övrig 

prisutveckling, leasing med mera. Ramen medger inte heller att planerade satsningar på 

förbättrad arbetsmiljö eller att nödvändiga rekryteringar kan genomföras.  

Utifrån ovanstående har förvaltningen arbetat fram förslag till besparingar inom 

verksamheten. Förslaget fördelar sig enligt följande: 

• Uppskjutna behov och påverkansbara kostnader på 16,7 miljoner kronor 

• Kulturpolitiska besparingar på 13,0 miljoner kronor. 

De kulturpolitiska förslagen till besparingar är av sådan karaktär att nämnden behöver 

prioritera och fatta beslut om vilka verksamheter som ska bli föremål för besparing 

utifrån det underlag som finns i bilaga 2, 3 och 4. För att budgetförslaget i övrigt fortsatt 

ska vara i balans krävs dock att dessa oavsett prioritering uppgår till 13,0 miljoner kronor. 

Ekonomiska konsekvenser 

Nämnden behöver skjuta upp behov och besluta om besparingar på motsvarande 29,7 

miljoner kronor inför budget 2020 för att få en budget i balans. De åtgärder som 
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förvaltningen föreslagit för att uppnå detta kommer att få negativa effekter för 

verksamheten. Det gäller både för medborgarnas tillgång till kvalitativ kultur som för 

medarbetarnas och chefernas arbetsmiljö. 

Redan under verksamhetsåret 2019 har kulturförvaltningen genomfört besparingar på 

förvaltningsövergripande nivå och inom delar av sektorerna vilket pressat en redan 

ansträngd arbetsmiljö. Med de föreslagna besparingarna kommer arbetsmiljön fortsatt 

vara ansträngd samtidigt som delar av de insatser förvaltningen planerat för att förbättra 

situationen får skjutas på framtiden. Tillsammans med lågt löneläge och en ytterst liten 

budget för kompetensutveckling riskerar detta att leda till att nyckelpersoner slutar och att 

det blir svårare att rekrytera till förvaltningen. Särskilt när det gäller chefer och övriga 

specialistfunktioner. 

Budgetförslaget får också negativa effekter på förvaltningens förmåga att leverera inom 

grunduppdraget samt att fortsatt leverera tidigare beslutade uppdrag utanför budget. 

Förvaltningen ser också en tydlig risk att den minskade förmågan att leverera kvalitativ 

verksamhet kan ge upphov till bristande förtroende för nämnd och förvaltning.  

Barnperspektivet 

Barn och unga är en prioriterad målgrupp och barnperspektivet genomsyrar nämndens 

samtliga verksamheter. Förvaltningen har i sitt förslag till budget i möjligast mån försökt 

freda de verksamheter som är direkt riktade till barn och unga från att behöva hantera 

besparingar. Att helt garantera att så stora besparingar som föreslås inte skulle få någon 

som helst negativ effekt på barn och ungas tillgång till kultur går däremot inte. 

Framförallt gäller det de föreslagna besparingarna inom sektor bibliotek som med 

säkerhet kommer att få en negativ inverkan på barn- och ungas tillgång till 

biblioteksservice.  

Den 1 januari 2020 blir FN:s barnkonvention lag i Sverige. Förvaltningens bedömning är 

att kulturnämnden redan idag är relativt väl rustad för att förhålla sig till detta. 

Förvaltningen har dock i nuläget inte tillräckliga centrala utredningsresurser för att kunna 

fördjupa sig vad den nya lagen innebär och utifrån det utveckla verksamheten ytterligare.  

Mångfalds- och jämställdhetsperspektivet 

Kulturnämnden prioriterar arbetet för att skapa jämlika förutsättningar för alla invånare 

att ta del av och aktivt delta i Göteborgs kulturliv. Särskilt fokus är på barn, unga och 

äldre. De besparingar som nu föreslås kommer att ha en negativ påverkan utifrån detta 

perspektiv då tillgången till kultur i staden minskar. Minskar gör även förvaltningens 

förmåga att delta med sin kompetens i stadens stadsutvecklingsprocess. 

Miljöperspektivet 

I stadens miljöarbete bidrar kulturförvaltningen genom att uppmärksamma hållbar livsstil, 

hållbara resvanor samt god resurshushållning och uthålliga konsumtionsmönster i 

förvaltningens verksamheter genom program och utställningsverksamhet. Med 

utgångspunkt i de besparingar som återfinns i förvaltningens förslag till budget finns dock 

risken att miljöperspektivet inte kan uppmärksammas i samma utsträckning inom till 

exempel programverksamheten. Vidare är det så att förvaltningen sedan tidigare haft små 

möjligheter att arbeta strategiskt med miljöfrågan då det saknas både monetära och 
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personella resurser. Miljöansvaret ligger idag som del av tjänsten som fastighets- och 

säkerhetsansvarig inom förvaltning. Då övriga ansvarsområden behöver prioriterats får 

miljöfrågan stå tillbaka. Det aktuella budgetförslaget, där flera rekryteringar skjuts på 

framtiden, medger inte någon förbättring inom området på kort sikt. 

Omvärldsperspektivet 

Göteborg står inför omfattande stadsutveckling, nya stadsdelar ska utvecklas och 

befintliga områden ska byggas om. Tillgången till kultur och kulturella mötesplatser är en 

avgörande framtidsfråga i arbetet med att bygga den socialt och kulturellt hållbara staden. 

De besparingar som föreslås inom kulturnämndens verksamheter riskerar generellt att 

påverka tillgången till kultur och kulturella mötesplatser i Göteborg negativt. 

Förvaltningens förslag till besparingar kan också ses i ljuset av att Göteborgs Stad som 

helhet drar ner på många av de öppna verksamheter som finns. Fritidsgårdar, bemannad 

parklek och medborgarkontor är bara några av de verksamheter där medborgarna ges 

sämre tillgänglighet. Kvar står kulturförvaltningens verksamheter, framförallt nämndens 

bibliotek, många gånger som den enda öppna offentlig ytan i medborgarnas närområde. 

Konsekvensen blir att nämndens verksamheter ställs inför nya frågeställningar och 

utmaningar de inte är rustade för. Särskilt tydligt blir det i stadens särskilt prioriterade 

områden.   

De uppskjutna rekryteringarna ger sämre förutsättningar för kulturförvaltningen att 

medverka i Göteborgs Stads processer för stadsutveckling och andra forum där 

förvaltningens kompetens efterfrågas. Förvaltningen blir också sämre rustad att i 

förlängningen ta sig an de nödvändiga utvecklingsprojekt som identifierats såsom om- 

och tillbyggnaden av Göteborgs konstmuseum, flytten av Göteborgs konsthall samt nya 

magasin för stadens samlingar. Tre projekt som är viktiga för att Göteborg fortsatt ska 

vara en relevant konst- och kulturstad.    

Kommunfullmäktiges beslut att omorganisera stadsdelsnämndernas verksamheter i 

facknämnder kommer innebära en stor förändring som kulturnämnden behöver förhålla 

sig till. Dels kommer nämnden få ansvar för verksamheter av en annan karaktär än idag 

och dels kommer kulturförvaltningen för andra gången inom loppet av en tvåårsperiod 

kraftigt öka i antal anställda. Något som kommer ställa krav på en ny funktionell 

organisering av förvaltningen och skapa ett ökat tryck på förvaltningens styr-, stöd och 

specialistfunktioner.  

Samverkan 

Det aktuella budgetförslaget har partssamverkats i oenighet i förvaltningens 

samverkansgrupp (FSG) 2019-12-10. 

Arbetsmiljökonsekvenser 

Arbetsmiljökonsekvensanalysen inför budgetförslaget är framarbetad i förvaltningens 

ledningsgrupp och i FSG. Den är fastställd i FSG i samband med partssamverkan. 

Budgetförslaget som innebär flera prioriteringar och avslut av verksamhetsdelar leder 

troligtvis till en situation av arbetsbrist och omställning. Förslaget kan innebära 

arbetsmiljörisker för organisatorisk och social arbetsmiljö i form av oro, stress, ökad 

arbetsbelastning samt bristande förtroende med mera. Arbetsbelastning och stress kan 
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komma att öka i en övergångsfas för de funktioner som ska genomföra 

förändringsprocesser till följd av budgetbeslutet. Vid aviserat avslut av verksamhet, kan 

berörda medarbetare välja att söka sig från förvaltningen. Det kan innebära 

kompetensluckor och svårigheter att fullfölja uppdragen samt ökad arbetsbelastning för 

kvarvarande personal. En oro hos medarbetare för kvarvarande verksamheter och egen 

framtid kan uppstå.  

Beslutens påverkan på kulturutbudet kan leda till medarbetarnas bristande förtroende mot 

förvaltningens chefer och politiska beslutsfattare. Omgivningens reaktioner på 

budgetförslag kan skapa långvariga förtroendeskador från externa parter som i sin tur kan 

påverka medarbetarnas nöjdhet negativt och förvaltningens attraktivitet. Missnöje och 

förtroendebrister kan vara långvariga och svåra att vända i kvarvarande verksamhet. 

Stress, oro och känsla av otillräcklighet kan öka i samband med att förvaltningens 

medarbetare behöver bemöta frågor från besökare om budgetförslaget. Svårigheter att 

rekrytera nya medarbetare kan uppstå även i verksamhetsdelar som inte påverkas av 

budgetförslaget, då förvaltningens attraktivitet försämras i ett besparingsläge.  

Under 2020 kommer förvaltningen att behöva anpassa verksamhetsvolymen till rådande 

ekonomiska förutsättningar, det kan innebära arbetsbrist och omställning inom olika 

verksamhetsdelar. Omställningsarbetet beräknas pågå under hela 2020, då förvaltningens 

yrkesgrupper och kompetenser är ganska unika och inte finns i stadens övriga 

verksamheter. 

Att fortsätta med att inte avsätta tillräckliga resurser för genomförande av uppdrag samt 

att inte stärka ledarskapet genom tillförande av styr- och stödfunktioner bedöms innebära 

långsiktigt större arbetsmiljörisker och konsekvenser än avslut av verksamheter. Det 

gäller för alla anställda, såväl chefer som medarbetare. Ytterst riskerar en dålig 

arbetsmiljö att spilla över på verksamhetens kvalitet. Redan idag finns det tydliga signaler 

på en pressad arbetsmiljö för medarbetare och chefer. Kulturförvaltningen hade i senaste 

medarbetarenkäten lägst NMI (nöjd medarbetar index) i Göteborgs Stad och 

förvaltningens chefer uppger att de har en ansträngd arbetsmiljö och små möjligheter till 

tillräcklig återhämtning. 

Bilagor 

1. Förslag till budget för kulturnämnden 2020 

2. Kulturpolitiska prioriteringar inom sektor fri konst och kultur 

3. Kulturpolitiska prioriteringar inom sektor bibliotek 

4. Kulturpolitiska prioriteringar avseende Göteborgs Stads stöd till Film i Väst 

5. Tid- och arbetsplan för planerings- och uppföljningsprocessen 2020 

6. Samlad riskbild 

7. Plan för intern kontroll 

8. Avgifter och priser samt principer för prissättning 

9. Arbetsmiljörisker och konsekvenser budgetförslag 2020 
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Ärendet  

Kulturnämnden ska årligen fastställa budget för nästkommande års verksamhet senast den 

31 december. I samband med budget ska kulturnämnden även fastställa samlad riskbild 

och plan för intern kontroll.  

Nämnden ska också årligen fatta beslut om tid- och arbetsplan för uppföljningsprocessen. 

Det beslutet behöver inte vara en del av budgeten men tas av praktiska skäl i samband 

med budget. Samma sak gäller nämndens avgifter och priser samt principerna för dessa.    

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-13 om budget för Göteborgs Stad 2020. 

Budgeten för 2020 har en delvis annan struktur än tidigare års budgetdokument och är i 

huvudsak skriven utifrån strukturen i stadens nya uppföljningssystem. Dels finns det ett 

antal övergripande mål som gäller för alla nämnder och bolag i Göteborgs Stad. Dessa 

mål är långsiktiga till sin karaktär och ska inte brytas ner i respektive nämnds budget, 

men de ska tas i beaktande vid planering av nämndernas verksamhet. Utöver dessa 

övergripande mål så finns det även verksamhetsnära mål riktade till respektive nämnd.  

För kulturnämndens del handlar det om tre verksamhetsmål för verksamhetsåret 2020: 

• Göteborgs stad ska skapa goda förutsättningar för stadens institutioner och det 

fria kulturlivet för att erbjuda kulturupplevelser av hög kvalitet och bredd. 

• Göteborgs stad ska sträva efter att tillgängliggöra kulturen för fler, inte minst de 

grupper som sällan tar del av stadens kulturliv. 

• Göteborgs stad ska verka för att kulturperspektivet är en integrerad del i 

stadsutvecklingen. 

Till dessa tre mål så finns det även fyra generella uppdrag, som gäller alla nämnder och 

bolag, samt åtta riktade uppdrag för kulturnämnden att förhålla sig till i planeringen av 

verksamheten (för specifikation av dessa uppdrag, se bilaga 1).  

Kulturförvaltningen har tagit fram förslag till budget för kulturnämnden 2020. Förslaget 

har partsamverkats i oenighet i förvaltningens samverkansgrupp 2019-12-10. 

Tid- och arbetsplan för planerings- och  
uppföljningsprocess 2020 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-25 om tidplan för stadens uppföljningsprocess 

2020. Beslutet innebär att kulturnämnden under 2020 kommer följa upp verksamheten i 

två delårsrapporter (per mars och per augusti) samt i årsrapport. Utöver det begär 

kommunstyrelsen in ekonomisk prognos per februari och oktober. Dessa prognoser är 

inte föremål för beslut i kulturnämnden men finns med som informationsärenden på 

kulturnämnden i mars respektive november.  

I förslag till kulturnämndens tid- och arbetsplan för planerings- och uppföljningsprocess 

2020 (se bilaga 5) framgår när olika delmoment i processen ska genomföras samt 

beslutsnivå. I förslaget ingår även en beskrivning av vad som avses följas upp i 

fördjupningsdelen till kulturnämnden i respektive rapport.  
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Samlad riskbild 

Enligt stadens riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska riskhantering för olika 

riskområden fastställas i samband med budget till en samlad riskbild för nämndens 

verksamheter. Med riskhantering avses att identifiera, analysera och värdera risker och 

därefter besluta om riskerna ska hanteras eller accepteras. De risker som bedöms som 

mest väsentliga utifrån nämndens verksamhet och den värdering som gjorts ska biläggas 

budget i form av en samlad riskbild. 

Bedömningen av vad som är de mest väsentliga riskerna har gjorts med utgångspunkt i 

kulturnämndens uppdrag och skyldigheter såsom dessa är formulerade i reglemente och 

gällande lagstiftning samt utifrån de mål som finns för verksamheten.  

Uppföljningen av den samlade riskbilden ingår som en del i den ordinarie uppföljning. 

Förslag till samlad riskbild för kulturnämnden 2020 framgår av bilaga 6. 

Plan för intern kontroll 

Utifrån den samlade riskbilden och som en del av nämndens arbete med att förbättra 

verksamheten ska nämnden välja ut ett antal områden som särskilt ska granskas under 

kommande verksamhetsår för att verifiera att riskreducerande åtgärder eller kritiska 

processer fungerar tillfredställande. Granskningen sker genom olika typer av 

kontrollaktiviteter anpassade efter det som ska granskas. Sammanställning av 

riskområden, risker och kontrollaktiviteter sammanställs i nämndens plan för intern 

kontroll. 

Uppföljning av plan för intern kontroll ska ske i den omfattning som kulturnämnden 

beslutar. Enligt kulturnämndens anvisning för styrning, uppföljning och kontroll ska plan 

för intern kontroll följas upp i samband med delårsrapport augusti. På så sätt ges 

nämnden möjlighet att utifrån den återkoppling som ges använda informationen i 

planeringen av verksamheten för nästkommande år. 

Förslag till plan för intern kontroll för kulturnämnden 2020 framgår av bilaga 7. 

Avgifter och priser samt principer för prissättning 

Tidigare har kulturnämnden fastställt samtliga avgifter och priser inom nämndens 

verksamhetsområde. Enligt 5 kapitlet 1 § kommunallagen beslutar kommunfullmäktige i 

ekonomiska frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt för kommunen. I 

samband med att kulturnämnden fick ett nytt reglemente under 2018 genomfördes en 

översyn av nämndens samtliga priser och avgifter. 

Avgiftsnivåerna och val av indexuppräkning för kulturnämndens avgifter fastställdes 

därefter av kommunfullmäktige 2018-09-13 § 14. Kommunfullmäktige delegerade även 

beslutanderätten till kulturnämnden för vissa av avgifterna och bemyndigade 

kulturnämnden att fastställa övriga avgifter av mindre ekonomisk betydelse. 

Förvaltningen har tagit fram förslag på hantering av de avgifter och priser som 

kulturnämnden själv ska fastställa enligt kommunfullmäktiges beslut. För samtliga 

avgifter och priser föreslås antingen en faktisk belopps- eller prisnivå eller princip för 

prissättning som förvaltningen därefter kan verkställa. Avgifter och priser räknas upp vart 

tredje år med konsumentprisindex (KPI) om inget annat anges. 
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Förvaltningens förslag till kulturnämndens avgifter och priser samt principer för 

prissättning 2020 framgår av bilaga 8.   

Kulturnämndens kommunbidragsram 2020 

I kommunbidragsramen för 2020 ingår en indexuppräkning på 7,9 miljoner kronor, 

finansiering av Sjöfartsmuseet Akvariet på 800 000 kronor, nya magasin i Säve 1,9 

miljoner kronor samt ersättning för helårsbudget avseende stadsdelsbiblioteken på 33,5 

miljoner kronor. I sammanhanget bör nämnas att det indexerade beloppet endast är 

beräknat på budgeten för perioden april till december 2019 när det gäller 

stadsdelsbiblioteken. Det gör att det indexerade beloppet blir lägre än om det beräknats på 

årsbudgeten. Sammanlagt har kulturnämnden i kommunfullmäktiges budget tilldelats ett 

kommunbidrag för 2020 på 545,8 miljoner kronor, vilket är 44,1 miljoner kronor mer 

jämfört med justerad budget för föregående år. Justeringen gjordes som en följd av att 

stadsdelsbiblioteken samt kulturhuset Kåken överfördes till kulturnämnden den 1 april 

2019 och avsåg därmed inte budget för helår. 

Kulturnämndens verksamhet finansieras till 80 procent av kommunbidrag, 11 procent av 

region- och/eller statsbidrag och resterande 9 procent genom övriga intäkter. Den totala 

budgetomslutningen uppgår 2020 till drygt 700 miljoner kronor. Flera av nämndens 

verksamheter finansieras till en stor del av egna intäkter, något som innebär en 

ekonomisk sårbarhet och krav på flexibilitet under året. 

Kulturnämndens eget kapital är i nuläget cirka 16,0 miljoner kronor men beräknas i 

samband med bokslutet för 2019 uppgå till cirka 17,5 miljoner kronor. Nivån ligger inom 

det rekommenderade intervall (15,0 miljoner kronor – 25,0 miljoner kronor) som gäller 

för kulturnämnden. Maximalt kan nämnden själv besluta om att använda eget kapital till 

en nivå som uppgår till 0,5 procent av kommunbidragsramen (cirka 2,7 miljoner kronor). 

Förvaltningens bedömning är att det utrymmet fortsatt behöver reserveras för att kunna 

parera oförutsedda utgifter under året och inte låsas upp i budget. Detta särskilt med tanke 

på den stundande omorganisationen av Göteborgs Stads stadsdelsnämnder samt de risker 

som byggts in i nämndens budget. 

Förvaltningens bedömning och förslag till besparingar 

Kulturnämndens verksamhetsområde har successivt utökats de senaste 20 åren. I princip 

har inga verksamheter avvecklats eller avslutats sedan kulturnämnden bildades 1998 med 

undantag för de verksamheter som 1999 fördes över till Västra Götalandsregionen. 

Överföringen till regionen innebar också en skatteväxling och således frigjordes inga 

resurser vid överföringen.  

Förvaltningens bedömning är att kulturnämnden idag, och sedan ett antal år tillbaka, har 

ett underfinansierat grunduppdrag såsom detta är formulerat i lag, reglemente och enligt 

andra politiska beslut. Förvaltningen kan bland annat peka på de negativa effekter som 

stadens budgetmodell ger upphov till för nämndens verksamheter. Här kan särskilt 

nämnas det faktum att nämnden inte erhåller ersättning i ram för höjda hyror. Detta trots 

att hyrorna för nämndens institutioner ökar. Bara för nästkommande år höjer hyresvärden 

HIGAB hyrorna för stadens museer med drygt 5 miljoner kronor utöver index samt 

knappt 1 miljon kronor för förvaltningens kontorslokaler på Norra Hamngatan 8. Något 

som får till följd att nämnden behöver spara inom andra verksamheter för att kunna 

finansiera dessa hyreshöjningar. Förvaltningen har inga möjligheter till omlokalisering till 



 

Göteborgs Stad [Kultur], tjänsteutlåtande 9 (15) 

   

   

andra lokaler med lägre hyra när det gäller museerna. Dessutom är byggnaderna i sig 

själva kulturhistoriskt värdefulla.  

Andelen regionala medel till Göteborgs Stads museer har minskat under de senaste 15 

åren, från en fördelning region/stad på 40/60 procent till en fördelning som idag ligger på 

cirka 30/70 procent. Nya verksamheter såsom Stora Teatern har initierats med krav på 

höga egenintäkter. Därtill har andra större uppdrag tilldelats kulturnämnden utan 

ersättning som till exempel utredning och överföring av stadsdelsbiblioteken och 

Frölunda kulturhus. Nu när beslutet om att omorganisera stadsdelsnämnderna till 

facknämnder har fattats av kommunfullmäktige ser förvaltningen en klar risk i att 

kulturnämnden inte förfogar över tillräckliga resurser för att kunna hantera ett mottagande 

av de verksamheter som pekas ut i stadsledningskontorets rapport. Detta oavsett om 

kulturskolan flyttas till kulturnämnden eller inte.  

Till ovanstående kan också läggas att flera uppdrag tilldelats förvaltningen med tillfällig 

finansiering trots att uppdragen förväntas införlivas i ordinarie verksamhet. Exempel på 

det är firandet av de nationella minoritetsgruppernas högtidsdagar. Hit hör också de 

aviserade förändringarna gällande ansvaret för lokala evenemang och samordning av 

statsbidrag där kulturnämnden pekats ut som ansvarig men de resurser som föreslås 

överföras inte möter de kalkylerade kostnader som kulturförvaltningen visat på. Frågan 

om statsbidragen är redan beslutad medan frågan om de lokala evenemangen hanteras i 

kommunstyrelsen under december. 

Kulturnämnden har inte heller erhållit utökade resurser för det breddade uppdraget att 

bidra i den strategiska samhälls- och stadsplaneringen eller för uppdraget att bevaka 

kulturvärden i samband med stadens utveckling. Till detta område kan även arbetet med 

Västlänken läggas till där medel tilldelats nämnden men inte till en nivå som täckt 

kostnaderna. För att hantera det breddade uppdraget har kulturnämnden behövt omfördela 

resurser till enheten för stadsutveckling, enheten Göteborg Konst samt till 

kulturstrategiska avdelningen. Omfördelningen har skett inom befintlig ram och har 

därmed skett på bekostnad av andra verksamheter.  

Kulturens roll och kulturnämndens ansvar lyfts fram i flera av stadens övergripande 

planer och program. Kulturnämnden genomför ett flertal stora utvecklings- och 

investeringsprojekt kopplade till nämndens institutioner och samlingar samt är därtill 

föremål för samrådsremisser och förväntas bidra aktivt i stadens gemensamma arbete i en 

rad forum och arbetsgrupper. Det handlar till exempel om frågor som rör Jämlik stad, 

mänskliga rättigheter, näringslivsstrategiskt arbete, miljöarbete och stadens 400-års 

jubileum. 

Sammantaget leder ovanstående till att kulturnämnden idag bedriver en utökad 

verksamhet och hanterar ett omfattande berednings- och utredningsarbete utan att vara 

tillräckligt bemannad med nödvändiga styr-, stöd- och specialistfunktioner. Vidare är 

förvaltningens bedömning att kulturnämndens verksamheter utifrån lag, reglemente och 

övriga politiska beslut idag är av en sådan omfattning att kostnaderna för dessa inte ryms 

inom den kommunbidragsram som kulturnämnden har till sitt förfogande. Det medför 

svårigheter i att bedriva verksamheterna rättssäkert, kvalitativt och med en god 

arbetsmiljö för chefer och medarbetare.  
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De verksamheter som kulturnämnden ansvarar för som är reglerade i lag är 

folkbiblioteken, stadens museer med tillhörande samlingar, bevakning och utveckling av 

kulturvärden i stadsplaneringen samt medborgarskapsceremonin. Dessa kan Göteborgs 

Stad inte besluta att sluta utföra. Däremot kan staden till en viss gräns besluta om i vilken 

omfattning uppdragen ska utföras. När det gäller nämndens övriga verksamheter eller 

uppdrag utförs dessa som en följd av politiska beslut i kommunfullmäktige, 

kommunstyrelse eller kulturnämnd. Dessa verksamheter eller uppdrag är dock inte sådana 

som Göteborgs Stad är skyldig att utföra eller tillgodose. 

Kulturnämnden har under flera år hanterat den obalanserade budgeten genom att minska 

ramarna och höja intäktskraven i verksamheterna och genom att hålla styr-, stöd- och 

specialistfunktioner på en i längden ohållbar nivå. I och med de besparingar som 

nämnden står inför 2020 har dock en gräns nåtts där det inte längre går att minska ramar 

och höja intäkter i verksamheterna utan att det får orimligt stora konsekvenser på 

verksamhetens kvalitet och arbetsmiljön för chefer och medarbetare. Därför handlar flera 

av kulturförvaltnings besparingsförslag om att lägga ner verksamheter eller minska 

omfattning av de lagreglerade uppdragen för att på sätt skapa mer stabila och hållbara 

förutsättningar på sikt. I arbetet med att balansera budgeten 2020 har förvaltningen även 

prövat möjligheten att höja entréavgifterna och införa entré på Göteborgs konsthall. 

Bedömning i nuläget är att det krävs en noggrannare utredning av effekter och behov av 

investeringar innan ett sådant förslag kan bli verklighet. 

Det är i sammanhanget viktigt att påpeka att de besparingar som föreslås bara är ett första 

steg i en större omställning som kulturförvaltningen bedömer att kulturnämnden står 

inför. Förvaltningens bedömning är besparingen 2020 kommer att följas av ytterligare 

besparingar 2021, och följas av fler anpassningar av verksamheten åren som följer. 

Förvaltningens bedömning baseras på att delar av de besparingar som genomförs 2020 är 

av kortsiktig karaktär och därmed behöver hanteras igen inför budget 2021, att de behov 

som skjuts på framtiden förr eller senare behöver börja tillgodoses för att kvalitet och 

arbetsmiljö ska kunna säkras på rimliga nivåer samt att det i nuläget är rimligt att förvänta 

en resursfördelning likt årets även för 2021 och framåt. Det sistnämnda innebär att det 

inte är säkert att nämnden kommer att erhålla full lön-, hyres- och priskompensation.  

Till ovanstående kan också läggas de större samhällsekonomiska förändringar som 

Sverige står inför där den relativa andelen personer i arbetsför ålder sjunker samtidigt 

som kostnaderna för vård, skola och omsorg ökar. Det leder till en ökad konkurrens om 

skattemedel vilket kommer att leda till behov av prioriteringar inom det kommunala 

uppdraget. Parallellt med detta mattas högkonjunkturen av vilket i det korta till 

medellånga perspektivet kommer att skapa ytterligare utmaningar. 

Framflyttande behov och påverkansbara kostnader 

På förvaltningsövergripande nivå utgörs förslaget till besparingar av framflyttade behov, 

minskning av påverkansbara kostnader samt effektiviseringar. De framflyttade behoven 

handlar dels om att skjuta upp delar av de identifierade rekryteringsbehoven avseende 

framförallt styr-, stöd och specialistfunktioner, och dels om att inte göra de satsningar 

som planerats inom området attraktiv arbetsgivare för att nå upp till en likvärdig nivå med 

övriga förvaltningar i Göteborgs Stad. Minskningen av påverkansbara kostnader sker 

genom att minska i befintliga ramar för utvalda budgetposter. De 

förvaltningsövergripande effektiviseringarna handlar bland annat om övergång till 
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kontantfria verksamheter, minskad kommunikationsbudget, lägre budget för fastighet och 

säkerhet samt kulturstrategiskt arbete. I den mån det är möjligt flyttas även påverkansbara 

kostnader fram. Kraven på ökad grad av självfinansiering inom sektor museer fortsätter i 

budget 2020. Detta sker bland annat för täcka upp för inkomstbortfallet på cirka 2 

miljoner konor som det innebär att hålla Sjöfartsmuseet Akvariet stängt under den 

pågående om- och tillbyggnaden. 

Sammantaget landar de uppskjutna behoven och de påverkansbara besparingarna på 16,7 

miljoner kronor. Uppskjutna rekryteringsbehov och satsningar på attraktiv arbetsgivare 

utgör cirka 10 miljoner kronor av dessa. Dessa behov behöver förr eller senare tillgodoses 

för att kulturförvaltningen ska kunna upprätthålla en rimlig arbetsmiljö och en tillräcklig 

kompetensförsörjning. 

Kulturpolitiska besparingar 

Sektor Fri konst och kultur 

Förslagen till kulturpolitiska besparingar inom sektor fri konst och kultur uppgår till som 

mest 8,5 miljoner kronor för 2020 och ytterligare 1,7 miljoner kronor i helårseffekt 2021. 

Då samtliga förslag till besparingar är kulturpolitiska så har förvaltningen valt att inte 

lägga ett (1) skarpt förslag till besparing utan istället listat de verksamheter som inte är 

reglerade i reglemente och i detta påvisat de möjligheter till besparing som finns inom 

respektive verksamhet. Vidare har förvaltningen i förslaget tydligt undantagit ett antal 

verksamheter då besparingar där skulle få följdverkningar på andra verksamheter som 

behöver utredas djupare. Dessa är konsulentverksamheten för barn- och unga, Göteborgs 

dans- och teaterfestival, Göteborg International Biennial for Contemporary Art (GIBCA), 

instrumentförrådet samt Kulturpunkten. I sammanhanget är det också viktigt att komma 

ihåg att de besparingar som gjordes inför budgetåret 2019 kvarstår. Det gäller till exempel 

besparingen på kulturskolans utvecklingsstöd. Skulle nämnden besluta om ytterligare 

besparing på det området inför 2020 skulle det innebära att hela utvecklingsstödet utgår. 

I tabellen på sidan 12 listas de verksamheter inom sektor fri konst och kultur som ligger 

utanför nämndens reglemente och där förvaltningen bedömer att det går att göra 

besparingar utan allt för långtgående följdverkningar på andra verksamheter. Varje 

förslag bygger på att hela den aktuella verksamheten läggs ner eller att uppdraget tas bort. 

Förvaltningens bedömning är att detta är den enda rimliga vägen att gå då såväl 

arbetsmiljö som kvalitet blir lidande om verksamheterna bara minskas i omfattning. 

Vidare kräver ofta en minskad verksamhet en fortsatt likvärdig omfattning på det 

administrativa stödet. 

I de föreslagna besparingarna ingår för sektor fri konst och kulturs del inga 

personalkostnader. Det beror på att förvaltningen har ett ansvar för omställning av 

personal vid arbetsbrist. De befattningar som återfinns i de verksamheter som listas i 

tabellen nedan är ganska unika tjänster sett till staden som helhet varför en omställning 

kan ta tid. Det gör att förvaltningen i förslaget inte räknar med att personalkostnaderna 

sjunker i det korta perspektivet. På längre sikt är det dock rimligt att förvänta sig att 

personalkostnaderna minskar som en följd av att enskilda verksamheter läggs ner. 
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Beskrivning av respektive förslag samt konsekvensbeskrivningar återfinns i bilaga 2. 

Kulturpolitiska verksamheter & uppdrag 
Belopp i tusentals kronor (tkr) 

Besparing  

2020 

Helårseffekt 

2021 

 Långsiktig 

besparing 

Antal 

ÅA 

Sommarunderhållningen  
(KF 1993-02-25, § 7) 

1 200 0 1 200 1,0 

Speldags  
(KF 1993-02-25, § 7) 

1 300 1 600 2 900 1,0 

Kulturnatta  
(KF 1997-10-09, § 12) 

366 0 366 0,0 

Urban konst  
(KN 2015-04-01, § 199; KN 2015-09-29, § 194) 

85 0 85 1,6 

Skolbio  
(KF 2007-06-14, § 2; KN 2010-03-22, § 35) 

170 0 170 1,5 

Kultursommarjobb, scenario 1/ scenario 2 
(KF 2009-06-08, § 2; KN 2010-03-22, § 35) 

1 500 0 1 500 
s1 0,5 

s2 0,0 

Danssatsningen, utvecklingsdelen 
(KN 2014-12-15, § 181) 

400 100 500 0,5 

Filmsatsningen 
(KS 2013-11-13, § 718) 

500 0 500 1,8 

Utvecklingsstöd till kulturskolan 
(KF 2007-06-14, § 2; KN 2007-02-20, § 48) 

2 970 0 2 970 0,0 

Summa möjliga besparingar 8 491 1 700 10 191 
s1 7,4 

s2 7,9 

 

Sektor Bibliotek 

Att göra en besparing i den storleksordningen som krävs utan att lägga ner verksamhet 

har inte bedömts som möjlig med bibehållen kvalitet och en rimlig arbetsmiljö. 

Nedläggning av verksamhet innebär att invånarna i Göteborg får sämre tillgång till 

biblioteksservice och att belastningen på kvarvarande bibliotek ökar.   

 
I arbetet med att ta fram förslag till besparingar så har förvaltningen i första hand utgått 

från de besparingar som är möjliga att realisera under 2020. Därför har bibliotek med 

lokaler som är möjliga att lämna utan långa hyresavtal valts, därefter lokalernas 

ändamålsenlighet, hur de används samt geografisk spridning.  

 

Förvaltningen har också tittat på en renodling av uppdraget kopplat till bibliotekslagen, 

det vill säga att bedriva folkbiblioteksverksamhet. En del av de mindre biblioteken ligger 

lokaliserade i skolor, vilket gör att biblioteksverksamheten till viss del också fungerar 

som skolbibliotek. Ansvaret för skolbiblioteken ligger på grundskoleförvaltningen och 

regleras av skollagen, medan folkbiblioteksverksamheten regleras i bibliotekslagen och är 

grunduppdraget i nämndens reglemente. Samarbeten mellan olika bibliotekstyper kan 

fungera kostnadseffektivt, men det kräver att båda parter investerar i verksamheten och 

att samarbetet sker på ömsesidiga villkor. Endast i ett (1) fall (Kärra bibliotek) finns det 

en överenskommelse om att även fungera som skolbibliotek.   

 

Ovanstående principer och överväganden har funnits med i arbetet med att ta fram förslag 

till besparingar. För att i viss mån kompensera för eventuellt nedlagda bibliotek planerar 

förvaltningen att se över möjligheten att utveckla och etablera någon typ av 

biblioteksservice på strategiska platser. Även de nya eldrivna bokbussarna som levereras 

sommaren 2020 kan till viss del kompensera för nedlagda bibliotek.  

 

De föreslagna besparingarna är såväl kortsiktiga som långsiktiga. De kortsiktiga har 

endast effekt i budget 2020 och uppgår till 830 000 kronor. Detta genom att de två 

nuvarande bokbussarna endast körs under förmiddagar och då till förskolorna som ingår i 
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projektet inom Läs hjärta förskola, som finansieras genom Kulturrådet och nationella 

medel via Staden där vi läser, under perioden februari till juni 2020. När de nya 

bokbussarna levererats återgår verksamheten till att köra fullt igen. Besparingen kvarstår 

därmed inte för 2021.  
 

Förslagen till möjliga långsiktiga besparingar innebär flera olika alternativ. Ett alternativ 

är nedläggning av Stadsbiblioteket 300 m2 på grund av att hyresavtalet är möjligt att 

komma ur på kort sikt, då fastighetsvärden aviserat renoveringar och uppsägning av avtal 

2021. Det är det tredje mest besökta biblioteket i staden. Andra alternativ är att avveckla 

folkbiblioteken Styrsö och Donsö bibliotek, Trulsegårdens bibliotek, Kärra bibliotek eller 

Hjällbo bibliotek samt avbryta samarbetet med utbildningsförvaltningen gällande 

Älvstrandens kombinerade gymnasie- och folkbibliotek. Samtliga bibliotek förutom 300 

m2 är folkbibliotek placerad i skolor, vilket innebär att lokalerna inte är optimalt belägna 

eller ändamålsenliga för folkbiblioteksverksamhet. De används då i viss mån 

kompensatoriskt som skolbibliotek, i de fall sådant saknas i skolan.   

 

Om förslaget angående Älvstrandens bibliotek realiseras, innebär det att 

folkbiblioteksverksamheten avvecklas, vilket betyder att utbildningsförvaltningen övertar 

ansvaret och det blir ett renodlat gymnasiebibliotek. Inför 2020 har 

utbildningsförvaltningen framfört krav på en utökad ersättning från kulturförvaltningen 

på 1,5 miljoner kronor. Kulturförvaltningen har aviserat att det inte finns möjligheter att 

utöka finansieringen om inte extra medel tillförs i ram.  

 
Avtalet gällande 300 m2 löper kvartalsvis med en månads uppsägningstid och kan tidigast 

lämnas 1 april 2020. För övriga föreslagna lokaler finns inga avtal mellan 

förvaltningarna. Samtliga dessa verksamheter bör enligt förvaltningens bedömning kunna 

lämnas 1 mars 2020. 

 
De långsiktiga besparingsförslagen omfattar hela personalkostnaden förutom för Hjällbo 

bibliotek där medel motsvarande 3,0 av totalt 6,5 tjänster föreslås användas som 

förstärkning på andra bibliotek och för uppsökande verksamhet. Alternativa bibliotek för 

de boende i Hjällbo är redan hårt belastade och biblioteket ligger i ett särskilt prioriterat 

område. 
 

Besparingsförslaget innebär ett omställningsarbete där, beroende på besparingens 

omfattning, flertalet berörda tillsvidareanställda medarbetare beräknas kunna erbjudas 

tjänster inom andra enheter inom sektor bibliotek med anledning av framtida vakanser.  

 

Utförlig beskrivning av konsekvenser och lokal påverkan av förslagen finns i bilaga 3. 

Besparingsförslag 
Belopp i tusentals kronor (tkr) 

Besparing  

2020 

Helårseffekt 

2021 

 Långsiktig 

besparing 

Antal  

ÅA 

Minskad omfattning av bokbussarna 830 0 0 1,00 

Bibliotek 300 m2 2 310 770 3 080 4,00 

Älvstrandens bibliotek 1 100 220 1 320 1,00 

Styrsö/ Donsö bibliotek 1 550 310 1 860 1,75 

Trulsegårdens bibliotek 1 250 250 1 500 1,75 

Hjällbo bibliotek 2 220 440 2 660 3,50 

Kärra bibliotek 3 040 590 3 630 4,25 

Summa besparingsförslag 12 300 2 580 14 050 17,25 
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Stödet till Film i Väst 

Kulturförvaltningen föreslår att stödet till Film i Väst på motsvarande 4,5 miljoner kronor 

dras in. Av dessa 4,5 miljoner kronor föreslås 2,5 miljoner kronor användas till att 

balansera nämndens budget för 2020 och framåt. Resterande 2,0 miljoner kronor föreslås 

omfördelas till Göteborgs Stads filmsatsning. Nettoeffekten av besparingsförslaget blir 

således 2,5 miljoner kronor. 

Utförlig beskrivning av konsekvenser och fördelning av det omfördelade stödet återfinns 

i bilaga 4. 

Dragon Award 

Kulturnämnden bidrar med 125 000 kronor till finansieringen av priset Dragon Award 

som delas ut i samband med Göteborg Film Festival. Finansieringen är reglerad i ett avtal 

som löper med 12 månaders uppsägning. Stadens totala delfinansiering av priset omfattar 

250 000 kronor och fördelades inledningsvis mellan kulturnämnden (125 000 kronor) och 

Göteborg & Co (125 000 kronor). Eftersom Göteborg & Co beslutade att avsluta sin 

delfinansiering har nämnden de två senaste åren fattat beslut om att bekosta hela stadens 

finansiering av priset, totalt 250 000 kronor. Då nämnden ej erhållit central ersättning för 

kostnaden har motsvarande medel inom nämndens ordinarie ram omfördelats för att 

hantera kostnaden.  

Då det är kort tid kvar innan priset för 2020 delas ut föreslår förvaltningen att nämnden 

fattar beslut om att fortsatt finansiera den del som tidigare bekostades av Göteborg & Co 

för 2020. Inför 2021 behöver nämnden dock fatta beslut om finansieringen av priset ska 

fortsätta och i sådana fall med vilken summa. Väljer nämnden att helt avsluta sitt 

engagemang i priset behöver förvaltningen få i uppdrag att säga upp befintligt avtal då det 

löper med tolv månaders uppsägningstid.  

Förslag till beslut 

Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden godkänner förvaltningens förslag till 

budget för 2020 inklusive framskjutna behov och påverkansbara kostnader till en summa 

av 16,7 miljoner kronor. 

Utöver ovanstående föreslår kulturförvaltningen att kulturnämnden fattar beslut om:  

• kulturpolitiskt beslut om att dra in stödet till Film i Väst på 4,5 miljoner kronor 

och använda 2,5 miljoner kronor av dessa till att balansera budget 2020 och 2,0 

miljoner kronor till Göteborgs Stads filmsatsning enligt bilaga 4 till detta 

tjänsteutlåtande. 

• kulturpolitiska besparingar till en summa av 10,5 miljoner kronor utifrån 

förslagen till möjliga besparingar i bilaga 2 och 3 till detta tjänsteutlåtande.  

• fortsatt finansiering av hela Göteborgs Stads del (250 000 kronor) av priset 

Dragon Award för 2020 samt besluta om finansieringen ska fortsätta 2021.    

Slutligen föreslås kulturnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att inarbeta de 

prioriteringar som kulturnämnden fattar beslut om i nämndens budget för 2020 samt 

fastställa samlad riskbild, plan för intern kontroll, tid- och arbetsplan för planerings- och 

uppföljningsprocessen 2020 och nämndens taxor och avgifter inklusive principerna för 

dessa. 
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