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Igångsättningsbeslut för ny handlingsplan 
utifrån Göteborgs Stads kulturprogram  
Förslag till beslut  
I kommunstyrelsen: 

1. Kulturnämndens begäran om igångsättningsbeslut för att ta fram ett förslag till 
handlingsplan utifrån Göteborgs Stads kulturprogram godkänns. 

2. Kulturnämndens hemställan den 2020-04-20 § 87 är därmed besvarad. 

Sammanfattning 
Kulturnämnden beslutade 2020-04-20 § 87 att hemställa hos kommunstyrelsen om 
igångsättningsbeslut för att revidera Göteborgs Stads kulturprogram. Samtidigt 
hemställde kulturnämnden om att få i uppdrag att utarbeta en handlingsplan till 
programmet.  

Stadsledningskontoret finner det angeläget för staden att få ett nytt styrande dokument 
inom kulturområdet och bedömer en handlingsplan som mest ändamålsenlig. Det 
kulturprogram som antogs 2013 är fortfarande relevant och kan med justeringar av 
redaktionell karaktär till följd av ny lagstiftning och stadens nya nämndorganisation 
fortleva ytterligare några år. Programmet har inget angivet slutdatum och behöver därmed 
inget beslut från kommunfullmäktige om att förlängas. Kommunstyrelsens årliga 
aktualitetsprövning av bland annat stadens program säkerställer kulturprogrammets 
giltighet. 

Stadsledningskontoret föreslår att handlingsplanen tas fram i bred samverkan i staden, 
enligt kulturnämndens förslag, med mål att gälla för planperioden 2022–2026. 
Framtagandet av planen och implementeringen av den har potential att ge forum, kraft 
och riktning i arbetet för konst och kultur under en viktig tid av nyorientering till följd av 
stadens nya organisation och den globala pandemin. Förutom att ge styrka och lyskraft åt 
kulturlivet i sig kan den stimulera till samverkan och ett bättre nyttjande av kulturlivet 
som en resurs i arbetet för hållbar stadsutveckling, social sammanhållning och attraktiv 
storstad.   

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Ett levande kulturliv bidrar till stadens attraktionskraft för såväl människor som företag. 
Det är angeläget att staden samlar nämnder och styrelser i den nya 
facknämndsorganisationen för att utveckla samverkan kring kulturen, då dess 
förutsättningar och resurser löper över organisationsgränser. Särskilt angeläget är det då 
den pågående pandemin driver fram behov av nya lösningar för att möjliggöra och 
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tillgängliggöra kultur. Insatser i en handlingsplan kan stärka stadens innovations- och 
attraktionskraft men även verka förebyggande ur ett folkhälsoperspektiv. 
Processen att ta fram en handlingsplan hanterar kulturnämnden inom egen budgetram. 
Kulturförvaltningen har stämt av med merparten av de förvaltningar och bolag som 
behöver ingå i arbetet och dessa har meddelat att de deltar inom sina ordinarie uppdrag. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Stadens kulturpolitik kan påverka samhällsutvecklingen ur ett ekologiskt perspektiv. En 
omställning till en mer ekologiskt hållbar utveckling kan innebära att mer utrymme ges 
för konst och kultur, såväl egen utövning som att ta del av ett offentligt utbud. Offentliga 
rum och gemensamma mötesplatser för konst och kultur bidrar till en attraktiv livsmiljö. 
Kulturarvets närvaro i parker och friluftsområden har betydelse för stadens identitet och 
historiegestaltning. Insatser i en ny handlingsplan kan stärka konstens, kulturens och 
kulturarvets roll i stadsutvecklingen när staden växer och även stärka den ekologiska 
dimensionen. Ett rikt kulturliv kan bidra till att fler väljer att semestra hemma i sin egen 
stad och därmed undvika bland annat flygresor. Det finns tydliga beröringspunkter mellan 
en ny handlingsplan utifrån kulturprogrammet och översiktsplan, grönstrategi, 
friluftsprogram samt program för biologisk mångfald och ekosystemtjänster.  

Bedömning ur social dimension 
Kulturen är en viktig faktor i mål 11 i Agenda 2030 om hållbara städer och samhällen. 
Kulturlivet förmedlar kreativitet och identitetsskapande samt ger uttryck för demokratiska 
värden. Ett särskilt åtagande är att skydda och trygga världens kulturarv. 

Kultursektorn är bred och komplex med bäring på flera dimensioner i 
samhällsutvecklingen. Kulturen bidrar till innovation och attraktionskraft genom att bland 
annat skapa förutsättningar för ett rikare och mer differentierat kulturutbud i stadens alla 
delar. Den har också betydelse för att möta ökade klyftor i samhället och bidra till ökad 
tillit, demokratiskt deltagande och jämlikhet. Att ta del av och att utöva kultur och konst 
har en dokumenterad effekt på hälsa och välbefinnande, vilket främjar social hållbarhet 
och en hållbar livsstil. Kulturprogrammets mål och strategier adresserar de utmaningar 
som staden står inför, främst inom den sociala dimensionen. Insatser i en ny 
handlingsplan kan stärka prioriterade gruppers inflytande, delaktighet och tillgång till 
kultur.  

Göteborgs Stads kulturprogram har beröringspunkter med program för en jämlik stad, 
folkhälsoprogrammet och program och planer som berör mänskliga rättigheter ur flera 
olika perspektiv.  

 

Bilaga 
Kulturnämndens handlingar 2020-04-20 § 87   
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Ärendet  
Kulturnämnden hemställer om att få ett igångsättningsbeslut att revidera Göteborgs Stads 
kulturprogram och att i samband med det även få i uppdrag att utarbeta en handlingsplan 
till programmet. Stadsledningskontoret bedömer, efter dialog med kulturförvaltningen, att 
en handlingsplan för perioden 2022–2026 är det mest ändamålsenliga dokumentet utifrån 
de behov som nämnden beskriver.  

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2013-11-07 § 19 att fastställa Göteborgs Stads 
kulturprogram. Göteborgs Stads kulturprogram är styrande för stadens samtliga nämnder 
och styrelser och beskriver vad Göteborgs Stad ska uppnå för att utvecklas till en ledande 
stad inom konst, kultur och evenemang. Programmet anger mål och strategiska 
utvecklingsfrågor inom tre perspektiv: konstpolitik, kulturpolitik och kulturplanering. De 
strategiska målen är att: 

• Skapa goda och hållbara villkor för konsten och konstnärerna, 
• Främja delaktighet, interkulturell dialog och människors lust och motivation att ta 

del av och utöva kultur, 
• Skapa en attraktiv livsmiljö i staden.  

Kulturpolitik på nationell, regional och kommunal nivå 
Det finns inget lagkrav att landets kommuner ska ta fram ett kulturprogram. Däremot 
finns lagstiftning som reglerar delar av det kulturpolitiska fältet. Exempel på lagar är 
kulturminneslagen, museilagen, bibliotekslagen, plan- och bygglagen, barnkonventionen, 
diskrimineringslagen och skollagen. Museilagen trädde i kraft 2017 och har alltså 
tillkommit efter att Göteborgs Stads kulturprogram antogs. Barnkonventionen blev lag 
2020 vilket utgör en utgångspunkt för den handlingsplan för barn- och ungkultur som 
antogs av kommunfullmäktige i april 2020. Riksdagen antog 2018 ett nytt nationellt mål 
om gestaltad livsmiljö, där arkitektur, form- och designpolitiken ska bidra till att bygga 
hållbart och estetiskt. Bibliotekslagen anger att kommuner och regionen ska ha en plan 
inom biblioteksområdet. Kommunstyrelsen gav i juni 2020 igångsättningsbeslut för att 
revidera stadens nuvarande biblioteksplan.  
 
Kulturpolitiken är utformad i flera nivåer, med nationella kulturpolitiska mål och en 
samverkansmodell som reglerar den statliga bidragsgivningen till regionerna. Västra 
Götalandsregionen har inför den nya mandatperioden antagit Kulturstrategi Västra 
Götaland – och en regional kulturplan 2020–2023.  

Styrmiljö inom kulturområdet  
Göteborgs Stads kulturprogram har beröringspunkter med många andra styrande 
dokument. 
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Uppföljning av Göteborgs Stads kulturprogram  
Kulturnämnden har genomfört en uppföljning av Göteborgs Stads kulturprogram vilken 
baseras på en enkät till förvaltningar och bolag i staden samt en intern utvärdering inom 
kulturnämndens olika verksamheter. Utvärderingen har särskilt riktat in sig på den 
handlingsplan som antogs av kulturnämnden 2016 där tio uppdrag konkretiserats utifrån 
kulturprogrammet.  

Kulturprogrammet bedöms i sin helhet stimulerat till en god utveckling. Flertalet uppdrag 
bedöms ha god måluppfyllelse, några med delvis god eller tillfredsställande 
måluppfyllelse. Med något undantag har alla uppdrag utförts med involvering av andra 
förvaltningar och bolag. Det har skett i olika skeden; i utredningsfas, i samarbete och 
medverkan i stadsutvecklingsfrågor samt i remisshantering. Det handlar om 
utvecklingsfrågor som att nå hållbara ersättningar till konstnärer, verka för ökad tillgång 
till stadens lokaler för det fria kulturlivet, genomlysning av konstområden, förbättra 
kommunikationen kring Kulturstaden Göteborg, utveckla arbetet med 
kulturkonsekvensanalyser och kartlägga tillgången till kultur för, av och med barn och 
unga. I kulturnämndens utvärdering är det flera insatser som implementeras med start 
2020, såsom Göteborgs Stads plan för barn- och ungkultur som antogs i april i år. 

De tretton förvaltningar och bolag som besvarat enkäten framhåller att kulturprogrammet 
varit ett bra stöd, särskilt vad gäller stadsdelarnas lokala arbete med allmänkultur. 
Programmet bekräftar arbetssätt och är bra att hänvisa till för att hävda kulturens viktiga 
roll i samhällsutvecklingen. Det framhålls att programmet är tydligt avseende konst- och 
kulturpolitik, men att det behövs tydligare riktlinjer för kulturplanering i stadsutveckling. 
Viktiga aspekter som lyfts är att omhänderta behoven av mötesplatser, ge kulturaktörer 
utrymme och hantera frågor om utträngningseffekter av konstnärliga och kulturella 
verksamheter när staden förtätas.  
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Flera av de svarande lyfter att kulturprogrammet inte är tillräckligt känt och att metoder 
för implementering och mer formaliserade former för hur man arbetar tillsammans i 
staden saknas. 

Kulturförvaltningens interna utvärdering visar att kulturprogrammet gett stadga och 
tydlighet vid samverkan med fria kulturlivet och arbetet med stadsutveckling men inte 
gett någon särskild riktning för arbetet inom musei- eller bibliotekssektorn. Dessa 
verksamheter regleras av andra styrande dokument, lagstiftning och nämndens 
reglemente.  

Övergripande målsättning med en ny handlingsplan 
De brister som kulturnämnden identifierat i utvärderingen av kulturprogrammet och dess 
tidigare handlingsplaner behöver tas om hand. En handlingsplan är en kortsiktig och 
konkret insats där berörda aktörer samlas kring aktiviteter med tydlig ansvarsfördelning 
och tidsplan. Arbetet bör starta med att aktörerna belyser aktuella förutsättningar inför 
planperioden. Det handlar exempelvis om ny lagstiftning och nya nationella 
kulturpolitiska mål som tillkommit sedan kulturprogrammet antogs 2013. Det finns även 
utmaningar att förhålla sig till i samhället generellt.  

Tre områden att konkretisera i en handlingsplan 
Kulturförvaltningen har kompletterat hemställan med en beskrivning av vad 
handlingsplanen behöver fokusera på. Kulturförvaltningen föreslår att arbetet med 
handlingsplanen tar avstamp i kulturprogrammets tre perspektiv och samlar kompetens 
från förvaltningar och bolag för att hitta gemensamma lösningar på stadens utmaningar. 
Kulturprogrammets tre perspektiv har beröringspunkter med varandra och bildar en 
helhet, så även om förvaltningar och bolag ingår i olika insatser så bildar handlingsplanen 
en gemensam form för stadens arbete. 

Konstpolitik: Arbetet med att ta fram ett förslag till handlingsplan föreslås fokusera på 
att skapa goda och hållbara villkor för konsten och konstnärerna för att möta ett konst- 
och kulturliv som lever under pressade villkor. Handlingsplanen inriktas på aktiviteter 
som gäller samverkan, finansiering och specifika satsningar som kan bidra till konstnärlig 
utveckling, tillgängligt kulturliv och ett levande kulturarv. Medaktörer som bjuds in i 
arbetet: Business Region Göteborg och Göteborg & Co.  

Kulturpolitik: Arbetet med att ta fram ett förslag till handlingsplan föreslås fokusera på 
att främja delaktighet, interkulturell dialog och människors lust och motivation att ta del 
av och utöva kultur – för att stärka social sammanhållning och en jämlik stad. 
Handlingsplanen inriktas på aktiviteter som når ett bättre nyttjande av kulturlivet som 
resurs för hållbar samhällsutveckling. Medaktörer som bjuds in i arbetet: 
socialnämnderna i stadens fyra nya stadsområden, äldre- samt vård- och 
omsorgsnämnden och nämnden för funktionsstöd. 

Kulturplanering: Arbetet med att ta fram ett förslag till handlingsplan föreslås fokusera 
på att skapa en attraktiv livsmiljö i staden genom ett tydligare kulturperspektiv i 
stadsbyggnadsprocessen. Handlingsplanen inriktas på aktiviteter som ökar tillgången till 
platser, lokaler och ytor för kulturlivet. Medaktörer som bjuds in i arbetet: 
stadsbyggnadsnämnden, park- och naturnämnden, trafiknämnden, fastighetsnämnden, 
Higab, Förvaltnings AB Framtiden, Göteborgslokaler samt idrotts- och 
föreningsnämnden. 
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Staden har redan antagit en plan med barn- och ungkulturperspektiv 
Tidigare i år antog kommunfullmäktige Göteborgs Stads plan för barn- och ungkultur 
2020–2023. Handlingsplanen fokuserar på att skapa en jämlik tillgång till konst och 
kultur för, med och av barn och unga. Aktiviteterna i planen syftar till att stärka tillgång 
till konst och kultur inom alla skolformer, infrastruktur för barnkulturstaden Göteborg 
samt strategisk utveckling. Medaktörer som medverkar till implementering av planen: 
socialnämnderna i stadens fyra nya stadsområden, grundskolenämnden, 
förskolenämnden, utbildningsnämnden, idrotts- och föreningsnämnden samt nämnden för 
funktionsstöd. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret bedömer att det är angeläget för staden att ta fram ett gemensamt 
styrande dokument för att stärka samverkan och bättre utnyttja kulturlivet som en resurs i 
arbetet för hållbar stadsutveckling, social sammanhållning och attraktiv storstad. 
Kulturprogrammet som antogs 2013 är fortsatt relevant, men behöver kompletteras med 
en handlingsplan för att göra stadens arbete konkret och tydligt för de många nämnder 
och bolag som delar ansvar för att säkra goda förutsättningar för kulturen. 
Stadsledningskontoret kan i samband med årets aktualitetsprövning göra några justeringar 
av redaktionell karaktär så att kulturprogrammet uppdateras för att överensstämma med 
stadens nya facknämndsorganisation, nya lagar och andra styrande dokument.   

Stadsledningskontoret bedömer, efter dialog med kulturförvaltningen, att den mest 
verkningsfulla insatsen för att förvalta och utveckla stadens samlade ansvar för kulturen 
är att ta fram en stadenövergripande handlingsplan. Det är ett tidseffektivt arbete, då såväl 
mål och strategier redan finns angivna i det nuvarande kulturprogrammet. Fokus kan 
läggas på att stärka samverkan internt och externt genom att tillsammans utforska och 
prioritera konkreta aktiviteter som sedan kan genomföras och följas upp under de 
närmaste åren. Det ger fart och fokus i den tid av omorganisation och nyorientering som 
staden står inför. Ett förslag till ny handlingsplan bör återrapporteras innan planperioden 
startar, förslagsvis i slutet av 2021 eller senast under första kvartalet 2022. 

Kulturnämndens utvärdering visar att stadens kulturprogram och nämndens 
handlingsplaner givit god måluppfyllelse. Den tidigare handlingsplanen med tio uppdrag 
från 2016 begränsades till verksamheter inom kulturförvaltningen. Efter beslut i 
kommunstyrelsen i april 2020 finns en antagen plan för barn- och ungkultur 2020–2023 
som kulturnämnden processleder, med åtta insatser. Den nya handlingsplanen som 
föreslås i detta ärende, omfattar tre områden. Hur många insatser eller aktiviteter det blir 
kommer att avgöras under den kommande processen.  

Stadsledningskontoret föreslår att nämnden prioriterar insatserna kring kulturplanering, 
då det står klart i genomförd utvärdering och analys att det finns stor efterfrågan från 
berörda nämnder och styrelser att tydliggöra hur kulturen kan ta plats i 
stadsutvecklingsprocesserna. Stadsledningskontoret ser positivt på att kulturförvaltningen 
redan nu har angett vilka delar av det kommande förslaget till handlingsplan som ska tas 
fram av och gälla för olika nämnder och styrelser. Den tydligheten saknas i 
kulturprogrammet. 

Stadsledningskontoret arbetar med årliga aktualitetsprövningar där dialog förs med 
kulturförvaltningen om kulturprogrammets relevans och efterlevnad. I samband med 



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 7 (7) 
   
   

dessa kommer också dialog föras kring när det är lämpligt för kulturnämnden att 
återkomma med en ny hemställan om reviderat kulturprogram.  

 

 

 

 

 

Jonas Kinnander 

Direktör Ärende och utredning 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  

 



 

 

Göteborgs Stad Kultur, protokollsutdrag 1 (1) 

  

   

Hemställan till kommunstyrelsen avseende 
revidering av Göteborgs Stads kulturprogram 

§ 87, 1099/19 
 

Beslut 
I kulturnämnden 

1. Kulturnämnden antecknar kulturförvaltningens uppföljning och utvärdering av 

Göteborgs Stads kulturprogram och dess handlingsplaner.  

2. Kulturnämnden beslutar att uppdraget att ta fram en kulturplaneringsstrategi som 

underlag till Stadsutveckling 2035 utgår (2016-01-26 § 9 pkt. g). 

3. Kulturnämnden hemställer till kommunstyrelsen att få ett igångsättningsbeslut att 

revidera Göteborgs Stads kulturprogram i enlighet med förvaltningens förslag.  

4. Kulturnämnden hemställer till kommunstyrelsen att i samband med att få ett 

igångsättningsbeslut för att revidera Göteborgs Stads kulturprogram, även få i 

uppdrag att utarbeta en handlingsplan till programmet.  

Handling 
Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-03-20.  

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen.   

 

Dag för justering 

2020-04-29 

Vid protokollet 

 

Kultur 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Kulturnämnden 

Sammanträdesdatum: 2020-04-20 

Sekreterare 

Stina Borrman 

 

 

Ordförande 

Ann Catrine Fogelgren 

 

Justerande 

Grith Fjeldmose 
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Hemställan till kommunstyrelsen avseende 
revidering av Göteborgs Stads kulturprogram  

Förslag till beslut 

I kulturnämnden  

1. Kulturnämnden antecknar kulturförvaltningens uppföljning och utvärdering av 

Göteborgs Stads kulturprogram och dess handlingsplaner.  

2. Kulturnämnden beslutar att uppdraget att ta fram en kulturplaneringsstrategi som 

underlag till Stadsutveckling 2035 utgår (2016-01-26 § 9 pkt. g). 

3. Kulturnämnden hemställer till kommunstyrelsen att få ett igångsättningsbeslut att 

revidera Göteborgs Stads kulturprogram i enlighet med förvaltningens förslag.  

4. Kulturnämnden hemställer till kommunstyrelsen att i samband med att få ett 

igångsättningsbeslut för att revidera Göteborgs Stads kulturprogram, även få i 

uppdrag att utarbeta en handlingsplan till programmet.  

Sammanfattning 

Kulturlivet är en angelägenhet för många förvaltningar och bolag i staden. Göteborgs 

Stads kulturprogram fastställdes 2013 av kommunfullmäktige och dess handlingsplaner 

beslutades 2016 i kulturnämnden.  

Kulturförvaltningen har gjort en uppföljning och utvärdering av kulturprogrammet och 

dess handlingsplaner. Förvaltningens bedömning är att kulturprogrammet ger ett visst 

stöd för styrningen av stadens kulturpolitik, men att det har brister gällande 

implementering. Programmet behöver uppdateras i relation till förändringar i omvärlden 

och anpassas enligt riktlinjer för stadens styrande dokument. Det behöver bli mer konkret 

och verkningsfullt i utvecklingen mot en mer hållbar stad socialt, ekonomiskt och 

ekologiskt. En handlingsplan behöver förtydliga och konkretisera insatser med ansvar och 

roller för förvaltningar och bolag för att bli ett mer verkningsfullt verktyg i gemensamma 

stadsutvecklingsprocesser och i arbetet med att bygga en hållbar stad öppen för världen.  

Kulturförvaltningen föreslår att programmet revideras under perioden 2020 – 2022 och att 

Göteborgs Stad ska ha ett reviderat kulturprogram som gäller för perioden 2022 – 2030. 

För att kunna starta processen att revidera programmet och arbeta fram en ny 

handlingsplan krävs ett igångsättningsbeslut från kommunstyrelsen.  

Förvaltningen föreslår även att ett uppdrag att ta fram en kulturplaneringsstrategi som 

underlag till Stadsutveckling 2035 utgår. Förvaltningen kommer att omhänderta 

uppdraget inom ramen för revideringen av kulturprogrammet och dess handlingsplan. På 

Kultur 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-03-20 

Diarienummer 1099/19 

 

Kerste Broberg 

Telefon: 031 – 368 32 64 

E-post: kerste.broberg@kultur.goteborg.se 
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så sätt kan kulturplaneringsstrategin även omfatta andra nämnder och styrelser än 

kulturnämnden. 

Bedömning ur ekonomisk dimension  

Stadens kulturpolitik påverkar flera samhällssektorer som arbetsmarknad, näringsliv och 

besöksnäring, som i sin tur ger ekonomiska effekter. Kulturlivet erbjuder besöksmål och 

bidrar till stadens attraktionskraft. Det finns tydliga beröringspunkter mellan 

kulturprogrammet och näringslivsstrategiskt program samt program för besöksnäringens 

utveckling. Ett inkluderande kulturprogram kan även ge sociala effekter som indirekt kan 

ge ekonomiska effekter ur ett förebyggande perspektiv. Ett kulturprogram med tydliga 

strategier och mål kan ge vägledning i ekonomiska prioriteringar. 

Processen att revidera Göteborgs Stads kulturprogram och ta fram en ny handlingsplan 

kommer förvaltningen att hantera inom egen budgetram. Arbete med kulturprogrammet 

och dess handlingsplaner pågår kontinuerligt. En revidering bör prioriteras för att ge 

fördelar på längre sikt. Arbetet ska vara målinriktat och effektivt. Förvaltningen har stämt 

av med medverkande förvaltningar och bolag som deltar i revideringen inom sina 

ordinarie uppdrag. 

Bedömning ur ekologisk dimension  

Stadens kulturpolitik kan påverka samhällsutvecklingen ur ett ekologiskt perspektiv. En 

omställning till en mer ekologiskt hållbar utveckling kan innebära att mer utrymme ges 

för konst och kultur, såväl egen utövning som att ta del av ett offentligt utbud. Offentliga 

rum och gemensamma mötesplatser för konst och kultur bidrar till en attraktiv livsmiljö. 

Kulturarvets närvaro i parker och friluftsområden har betydelse för stadens identitet och 

historiegestaltning. Det finns tydliga beröringspunkter mellan kulturprogrammet och 

översiktsplan, grönstrategi, friluftsprogram och program för biologisk mångfald och 

ekosystemtjänster.   

Bedömning ur social dimension  

Stadens kulturpolitik angår människor både indirekt och direkt och kan innebära sociala 

effekter. Kulturens roller för en socialt hållbar samhällsutveckling berör människor i alla 

åldrar. Att få möta konst och kultur, att själv vara utövare och inspireras samt möta andra 

människor genom konst och kultur överbryggar gränser och förenar. Inom konst och 

kultur kan existentiella frågor gestaltas, olika erfarenheter och sammanhang skildras och 

meningsskapande möten uppstå. Ett inkluderande samhälle har ett rikt och varierat 

kulturliv som är välkomnande och tillgängligt. Göteborgs Stads kulturprogram kan 

påverka den sociala sammanhållningen och kan bidra till en mer jämlik stad. Program för 

en jämlik stad, folkhälsoprogrammet och program och planer som berör mänskliga 

rättigheter ur flera olika perspektiv, har beröringspunkter med kulturprogrammet.  

Bilagor 

1. Utvärdering av Göteborgs Stads kulturprogram med handlingsplaner samt plan 

för revidering.  

2. Uppföljning per deluppdrag i kulturprogrammets handlingsplaner. 

3. Modell för kulturprogrammets relation till andra styrande dokument.  
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4. Protokollsutdrag Redovisning av uppdrag angående handlingsplaner för 

Göteborgs Stads kulturprogram KN 2016-01-26 § 9. 

Expedieras till 

Kommunstyrelsen 
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Ärendet  

Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden hemställer till kommunstyrelsen att få i 

uppdrag att revidera Göteborgs Stads kulturprogram samt ta fram en handlingsplan i 

enlighet med förvaltningens förslag. Inför hemställan har förvaltningen utvärderat 

kulturprogrammet och följt upp de uppdrag från handlingsplaner som är kopplade till 

kulturprogrammet. Förvaltningen föreslår även att det pågående uppdraget från 

handlingsplanen att ta fram en kulturplaneringsstrategi som underlag till Stadsutveckling 

2035, utgår. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-11-07 § 19 att fastställa Göteborgs Stads 

kulturprogram. Stadens kulturpolitiska strategi från 1998 låg till grund för utformningen 

av det nuvarande kulturprogrammet. Göteborgs Stads kulturprogram är styrande för 

stadens samtliga förvaltningar och bolag. Kulturprogrammet gäller tills vidare men 

slutåret 2021 anges i förordet till programmet. Kulturprogrammet beskriver vad 

Göteborgs Stad ska uppnå för att utvecklas till en ledande stad inom konst, kultur och 

evenemang. Kulturprogrammet ger en färdriktning och ska vara ett stöd för förvaltningar 

och bolag i arbetet med att utveckla staden. Programmet anger mål och strategiska 

utvecklingsfrågor.  

Kulturnämnden beslutade om handlingsplaner för kulturprogrammet 2016-01-26 § 9. 

Handlingsplanerna bröt ner några av de strategiska framtidsfrågorna för perspektiven 

konstpolitik, kulturpolitik och kulturplanering i konkreta åtgärder. Kulturnämnden 

hemställde till kommunstyrelsen som beslutade att ge en budgetförstärkning 2016 - 2018 

för att implementera kulturprogrammet i enlighet med handlingsplanerna.  

Förvaltningens beredning av ärendet  

Förvaltningen har gjort en uppföljning av kulturprogrammet och uppdragen i dess 

handlingsplaner. En utvärdering av programmet baseras på en enkät som riktats till 21 

förvaltningar och bolag i staden. Tretton svar kom in som är sammanställda i 

utvärderingen. 

Förvaltningen har förankrat medverkan i revideringen med de direktörer för förvaltningar 

och bolag som är inbjudna att medverka i en direktörsgrupp.  

Förvaltningen har även samrått med stadsledningskontoret för att säkerställa att relevant 

underlag finns med i kulturnämndens hemställan till kommunstyrelsen och att 

tidsplaneringen är rimlig för processen att revidera programmet.  

Uppföljning och utvärdering av Göteborgs Stads 
kulturprogram 

Kulturprogrammets strategiska mål och syften sorterar efter tre perspektiv: konstpolitik, 

kulturpolitik och kulturplanering. De strategiska målen är att: 

• Skapa goda och hållbara villkor för konsten och konstnärerna, 

• Främja delaktighet, interkulturell dialog och människors lust och motivation att ta 

del av och utöva kultur, 

• Skapa en attraktiv livsmiljö i staden.  
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Uppföljning av uppdragen i handlingsplaner 

Kulturförvaltningen har arbetat med samtliga uppdrag i handlingsplanerna. Flertalet 

uppdrag bedöms ha god måluppfyllelse, några med delvis god eller tillfredsställande 

måluppfyllelse och ett uppdrag är ännu pågående: att ta fram en kulturplaneringsstrategi 

som underlag till Stadsutveckling 2035. Med något undantag har alla uppdrag utförts med 

involvering av andra förvaltningar och bolag. Det har skett i olika skeden; i utredningsfas, 

i samarbete och medverkan i t.ex. i stadsutvecklingsfrågor samt i remisshantering.  

Kulturprogrammet antogs 2013. Under de första åren arbetades handlingsplanerna fram. 

Under de tre genomförandeåren 2016 - 2018 har uppdragen genomförts och några har 

slutförts 2019. Ett par uppdrag har resulterat i planer med fortsatta insatser att 

implementera framåt. En preliminär bedömning är att uppdragen i handlingsplanerna 

framför allt har gett styrning i kulturförvaltningens interna arbete att organisera sig och 

tillsammans arbeta i riktning mot de strategiska målen. Det är ett pågående långsiktigt 

arbete som behöver fler år för att kunna ge påvisbara effekter utanför den egna 

förvaltningen.  

Uppdragen i handlingsplanerna har i mindre utsträckning gett styrning i samordningen av 

stadens gemensamma arbete. Förvaltningen bedömer att det är en brist i det nuvarande 

programmet och dess handlingsplaner att insatser inte är tillräckligt konkreta och 

fördelade med ansvar. En sammanfattande uppföljning per uppdrag i handlingsplanerna 

redovisas enligt bilaga 1 och en detaljerad redovisning av varje deluppdrag återges enligt 

bilaga 2. 

Uppdraget att ta fram en kulturplaneringsstrategi som underlag till 
Stadsutveckling 2035 

Ett av uppdragen i handlingsplanen för kulturplanering för att nå målet att skapa en 

attraktiv livsmiljö i staden, är att ta fram en kulturplaneringsstrategi som underlag till 

Stadsutveckling 2035. I uppföljningen per deluppdrag enligt bilaga 2 återges hur 

förvaltningen har arbetat med uppdraget och vilka beslut som har fattats i processen.  

Förvaltningen har förstärkt arbetet med frågor kopplade till kulturplanering och även 

inrättat en stadsutvecklingsenhet. Stadsutvecklingsprocesserna i staden löper på och 

förvaltningen bedömer att flertalet av de föreslagna insatserna i den kulturplanerings-

strategi som skickats på nämndremiss redan är omhändertagna. De kvarstående 

prioriterade insatserna är nu vägledande för förvaltningens interna arbete med 

stadsutveckling.  

Eftersom förvaltningen bedömer att en kulturplaneringsstrategi som endast gäller för 

kulturnämnden inte ger de effekter som eftersträvas, föreslår förvaltningen att uppdraget 

utgår. Förvaltningen kommer istället att omhänderta uppdraget inom ramen för 

revideringen av kulturprogrammet och dess handlingsplan. På så sätt kan insatser 

kopplade till mål även omfatta andra nämnder och styrelser än kulturnämnden. Genom 

berörda parters medverkan i revideringen kan sådana insatser konkretiseras inför perioden 

2022 - 2026. 

Utvärdering av kulturprogrammet  

Förvaltningen har gjort en intern utvärdering av kulturprogrammet som visar att 

programmet gett mycket olika stöd för verksamheterna inom förvaltningens tre sektorer. 
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Utvärderingen visar också att programmet genomsyrar arbetet med styrning och ledning 

och ger stöd i förvaltningsgemensamma och stadsgemensamma utvecklingsfrågor.   

Förvaltningen har genom en enkät som skickats ut till utvalda förvaltningar och bolag fått 

underlag till en extern utvärdering. Svaren visar att kulturprogrammet gett stöd eller 

delvis gett stöd för respondentens verksamhet i mer än hälften av svaren. De två mest 

efterfrågade funktionerna för ett kulturprogram är att hävda konstens och kulturens roll 

som en del av större hållbarhetsperspektiv när staden utvecklas, samt hävda utrymme för 

kultur även när det inte är lagstadgat. De andra styrande dokument som bedöms angränsa 

närmast till kulturprogrammet är program för en jämlik stad, näringslivstrategiskt 

program, program för besöksnäringen och lokalförsörjningsprogrammet.  

En tydligare styrning när det gäller kulturplanering och kulturens roll i stadsutvecklingen 

efterfrågas av många. Det lokala perspektivet som är nära medborgares lokala 

sammanhang och dess relation till stadens samordning behöver förtydligas.  

Sammanfattningsvis menar många att det finns bra beskrivningar av konst- och 

kulturpolitik men att perspektivet kulturplanering behöver fördjupas och utvecklas för att 

bli mer konkret i stadsutvecklingsprocesserna. Framför allt behöver programmet 

konkretiseras genom insatser som adresseras med fördelning av roller och ansvar. 

Enkätsvaren redovisas per fråga i enlighet med bilaga 1. 

Förvaltningens bedömning och förslag 

Sammantagen bedömning utifrån uppföljning och utvärdering 

Kulturlivet är en angelägenhet för många förvaltningar och bolag i staden. Kulturens roll 

är bl.a. att skapa, möjliggöra och upprätta ett demokratiskt, jämlikt och hållbart samhälle. 

Förvaltningens och övriga stadens olika verksamheter utgör hörnstenar i de kommunala 

uppdragen att ge människor möjligheter att förverkliga sina liv, att erbjuda platser för 

samtal och upplevelser, reflektion och skapande.  

Förvaltningen bedömer att kulturprogrammet ger visst stöd för styrningen av stadens 

konst- och kulturpolitik, men att det behöver revideras och kompletteras för att bli mer 

konkret och verkningsfullt i utvecklingen mot en mer hållbar stad socialt, ekonomiskt och 

ekologiskt. Programmet behöver uppdateras i relation till förändringar i omvärlden och 

anpassas enligt riktlinjer för stadens styrande dokument. En handlingsplan behöver 

förtydliga insatser med ansvar och roller i staden, för att bli ett mer verkningsfullt verktyg 

i stadsutvecklingsprocesser och i det gemensamma arbetet att bygga en hållbar stad öppen 

för världen.  

Kulturens värde och sociala effekter kan tydligare beskrivas för att skapa ett större 

sammanhang för kulturpolitiken. De tre perspektiven konstpolitik, kulturpolitik och 

kulturplanering kommer att finnas kvar som viktiga utgångspunkter för konkreta insatser. 

Kulturprogrammet refereras till i andra styrande dokument i staden och ömsesidigheten 

behöver bli större för att roller och ansvar ska bli tydligare och mer konkreta att arbeta 

efter. Kulturförvaltningens kompetens efterfrågas av andra sektorer och beröringspunkter 

mellan olika styrande dokument behöver förtydligas.  

Kulturprogrammet med en tillhörande handlingsplan har potential att bli ett större stöd än 

idag i såväl stadens gemensamma som kulturnämndens politiska prioriteringar. Med 
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begränsade resurser och ökande behov av kommunal service inom kultursektorn behövs 

en tydligare målbild att arbeta efter för att på bästa sätt uppnå en hållbar stad som många 

människor vill leva, arbeta i och besöka.  

Kulturprogrammet, samt processen att revidera det, har potential att samla engagemang 

för frågor som riskerar att falla mellan stolarna under en period som präglas av 

omorganiseringar. Från 2021 planeras att ansvar för kulturverksamheter som tidigare 

funnits i stadsdelsförvaltningar ska centraliseras i fackförvaltningar. Förvaltningen 

bedömer att tidsperioden 2020 – 2021 därför är lämplig för att revidera programmet och 

för att utforma en ny handlingsplan där mål och insatser kan konkretiseras med ansvar 

och roller utifrån stadens nya organisering. 

Kulturprogrammet som styrande dokument  

Kulturprogrammet relaterar till andra program i staden. Kultursektorn är bred och 

komplex med bäring på flera dimensioner i samhällsutvecklingen. Det styrande 

dokumentet behöver därför även fortsättningsvis vara ett program för att kunna ge 

styrning på en övergripande strategisk nivå. Det konkretiseras i en handlingsplan med 

specifika insatser för att nå strategiska mål.  

Planer för specifika områden inom kulturlivet som relaterar till kulturprogrammet kan 

motiveras utifrån t.ex. nationella styrdokument eller prioriterade målgrupper. Ett exempel 

är Biblioteksplanen som riktar sig specifikt till biblioteksverksamheten. En specifik 

hemställan framförs till kommunstyrelsen om revidering av biblioteksplanen. Plan för 

barn- och ungkultur är ett annat exempel som direkt relaterar till kulturprogrammet. 

Göteborgs Stads program för en jämlik stad, för näringslivstrategisk utveckling, för 

besöksnäring, för lokalförsörjning, för full delaktighet för funktionsnedsatta samt t.ex. 

översiktsplan bedöms alla som viktiga program där kulturprogrammet samspelar inom 

avgränsade områden. Inga av dessa program kan enskilt ersätta hela kulturområdets 

behov av strategisk styrning. Eftersom kulturens olika effekter i samhällsutvecklingen 

kan härledas till sociala, ekonomiska och ekologiska dimensioner är området tillräckligt 

komplext för att motivera att det även fortsättningsvis har ett eget program. 

Kulturprogrammet är det verktyg som förvaltningen använder för att styra och leda 

arbetet med uppdragen i kulturnämndens reglemente. En modell som illustrerar 

kulturprogrammets relation till andra styrande dokument finns i bilaga 3.  

Förslag till tidplan och organisation för revideringen  

Förvaltningen har en projektplan för en revideringsprocess 2020 – 2022, som återges i 

korthet enligt bilaga 1. Tidplanen omfattar fem faser varav planering och hemställan om 

uppdraget att revidera programmet utgör första fasen. Övriga faser handlar om 

faktainsamling och dialoger, analys och förslag till program inför och efter 

remisshantering samt beslut. En plan för implementering kommer att tas fram.  

Organiseringen för processen består av direktörsgrupp, styrgrupp, projektgrupp samt 

referensgrupper. En översikt återges i bilaga 1 där de vidtalade representanterna i t.ex.  

direktörsgruppen återges. Processen att revidera programmet ska ske målinriktat och 

effektivt. 

Förvaltningen ser en stor fördel med att ta fram en handlingsplan för kulturprogrammet i 

samband med revideringen. Då kan förankringen med berörda parter angående strategier 
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som kopplas till mål och insatser bli grundlig och processen mer effektiv än om 

processerna sker vid olika tidpunkter. En nackdel kan vara att kommunfullmäktige inte 

vill anta programmet i sin helhet och en handlingsplan redan är utformad. En löpande 

förankring i den direktörsgrupp förvaltningen föreslår samt i kulturnämnden kan 

förhoppningsvis minska en sådan risk. 

Syfte och målgrupp för kulturprogrammet och dess handlingsplan 

Syfte 

Syftet med Göteborgs Stads kulturprogram är att förtydliga och prioritera strategiska mål 

för konst och kultur som bidrar till en demokratisk, jämlik och hållbar 

samhällsutveckling.  

En handlingsplan ska beskriva hur stadens förvaltningar och bolag kan samverka och hur 

ansvaret för olika insatser fördelas, för att nå de strategiska målen i programmet.  

 

Målgrupp 

Göteborgs Stads kulturprogram gäller för stadens nämnder och styrelser. 

Mål med revideringen 

Göteborgs Stad ska ha ett reviderat kulturprogram efter 2021 inför perioden 2022 - 2030 

som är tydligt och framåtsyftande. En tillhörande handlingsplan ska gälla för 2022 - 2026 

som uppdateras inför 2027 - 2030.  

Förslag till beslut 

Kulturförvaltningen har gjort en uppföljning och utvärdering av kulturprogrammet och 

dess handlingsplaner. Förvaltningen bedömer att det finns ett stort behov av att revidera 

Göteborgs Stads kulturprogram med tillhörande handlingsplan och föreslår en plan för 

revideringen för 2020 - 2022. Förvaltningen förslår även att ett pågående uppdrag i 

handlingsplanen från 2016 utgår som omhändertas i en kommande revidering av 

programmet. 

Kulturförvaltningen föreslår därför att kulturnämnden beslutar enligt följande:  

1. Kulturnämnden antecknar kulturförvaltningens uppföljning och utvärdering av 

Göteborgs Stads kulturprogram och dess handlingsplaner.  

2. Kulturnämnden beslutar att uppdraget att ta fram en kulturplaneringsstrategi som 

underlag till Stadsutveckling 2035 utgår (2016-01-26 § 9 pkt. g). 

3. Kulturnämnden hemställer till kommunstyrelsen att få ett igångsättningsbeslut att 

revidera Göteborgs Stads kulturprogram i enlighet med förvaltningens förslag.  

4. Kulturnämnden hemställer till kommunstyrelsen att i samband med att få ett 

igångsättningsbeslut för att revidera Göteborgs Stads kulturprogram, även få i 

uppdrag att utarbeta en handlingsplan till programmet.  

 

GÖTEBORGS STADS KULTURFÖRVALTNING 
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1. Inledning  

Göteborgs Stads kulturprogram antogs 2013 av kommunfullmäktige. Sedan dess har det 

skett stora förändringar både i omvärlden och inom staden. Utmaningar för staden 

påverkar kulturlivets förutsättningar och möjligheter att vara en drivande kraft i en hållbar 

samhällsutveckling. En översyn och revidering av kulturprogrammet behövs för att 

uppdatera och förtydliga vad staden vill åstadkomma med kulturpolitiken för att bygga en 

hållbar stad för framtiden, öppen för världen, enligt stadens gemensamma vision.  

Bakgrund  

Kommunfullmäktige beslutade 2013-11-07 § 19 att fastställa Göteborgs Stads 

kulturprogram. Kulturnämnden genomförde en revidering på uppdrag av 

kommunfullmäktige av stadens tidigare Kulturpolitisk strategi som antogs 1998. 

Göteborgs Stads kulturprogram är styrande för hela staden och gäller från 2013. Visionen 

och förordet i programmet anger sluttid för programmet som 2021, men det har inte något 

formellt slutdatum. 

Kulturnämnden gavs samtidigt i uppdrag av kommunfullmäktige att utarbeta 

handlingsplaner för Kulturprogrammet. Beslut fattades i kulturnämnden 2016-01-26, 

samt i kommunstyrelsen 2016 om en budgetförstärkning för kulturnämnden för att 

implementera program och handlingsplaner under 2016 - 2018. Handlingsplanerna avser 

de tre områdena konstpolitik, kulturpolitik och kulturplanering och innehöll sammantaget 

tio uppdrag.   

Nationella och regionala styrande dokument 

Lagstiftning reglerar delar av det kulturpolitiska fältet. Kulturminneslag, museilag, 

bibliotekslag, plan- och bygglag, barnkonventionen, diskrimineringslag, skollag samt 

grundlagen med yttrandefrihet är exempel på lagar som påverkar kulturpolitiken.  

Kulturpolitiken är utformad i flera nivåer, med nationella kulturpolitiska mål och en 

samverkansmodell som reglerar den statliga bidragsgivningen till regionerna. Västra 

Götalandsregionen har inför den nya mandatperioden antagit Kulturstrategi Västra 

Götaland – och regional kulturplan 2020 – 2023.  

Hur den kommunala kulturpolitiken relaterar till såväl den statliga som den regionala 

nivån, kommer att tydliggöras i ett kommande förslag till ett reviderat kulturprogram. 

Det är mycket vanligt förekommande att större städer i Sverige och Europa har ett 

övergripande strategiskt styrande dokument för sin kulturpolitik, som ett kulturprogram. 

Omvärldsförändringar 

Lokalt  

Göteborg expanderar i snabb takt och stadsutvecklingsprocesserna är många och 

komplexa. Kulturens roll i stadsutvecklingen har stor betydelse för en hållbar 

samhällsutveckling. Samtidigt ökar skillnaderna i livskvalitet och hälsa inom staden och 

alla behöver samverka inom ramen för Program för en jämlik stad.  

Barnkonventionen är lag från 2020 vilket stärker barn och ungas rätt till konst och kultur 

för, av och med barn och unga. Staden omorganiseras och stadsdelsnämndernas ansvar 
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fördelas på facknämnder. Medborgarperspektivet riskerar att försvagas under år av 

omorganisering.  

Samtidigt som konst och kultur lyfts fram som en värdeskapande investering, råder ett 

kärvt ekonomiskt läge som ställer höga krav på medvetna prioriteringar med minskade 

offentliga resurser i de kommunala verksamheterna. 

Bredare förändringar 

2018 öppnade OECD ett särskilt kontor för kultur och lokal utveckling som ett resultat av 

att kulturledd utveckling har blivit ett allt större fält. Kulturens betydelse för innovation, 

attraktionskraft och tillit har blivit tydligare under den period som det befintliga 

kulturprogrammet funnits. För att nå fram mot 2030 behövs en uppdatering av hur 

Göteborg vill arbeta med dessa frågor.  

En angränsande fråga rör kulturens betydelse för att möta ökande klyftor i samhället. 

Kulturens roll för att skapa meningsfulla liv är ständigt aktuell och påverkar också synen 

på konstnärlig kvalitet och kulturens egenvärden.  

Under senare år har även kulturarvsfältet utvecklats i rask takt, med nya exempel på hur 

kulturarv handlar om att använda historien för att hantera samtid och framtid. Även här 

finns behov av att förtydliga kulturprogrammet.  

De stora megatrenderna som utvecklats ytterligare sedan kulturprogrammet togs fram är 

digitalisering, artificiell intelligens och klimatomställning. Ett reviderat kulturprogram 

måste formuleras i relation till dem.  

 

2. Uppföljning och utvärdering  

I denna del återger förvaltningen först en uppföljning av hur kulturförvaltningen har 

arbetat med uppdragen i handlingsplanerna för kulturprogrammet. En uppställning visar 

vilka uppdrag som har utförts och med vilka resultat. En sammanfattande uppföljning 

återges nedan och en mer detaljerad genomgång av uppdragen redovisas i enlighet med 

bilaga 2. 

Därefter följer en utvärdering av kulturprogrammet på en generell nivå. Utvärderingen 

utgörs av en intern och en extern del. Den externa delen utgörs av sammanställda 

synpunkter om programmets betydelse och tillämpning som har samlats in genom en 

enkät med fem frågor till berörda förvaltningar och bolag i staden. Synpunkterna ger 

värdefull kunskap om i vilken riktning programmet behöver revideras.  

Uppdrag från handlingsplaner  

Kulturnämnden gav förvaltningen ett antal uppdrag i samband med att handlingsplanerna 

för konstpolitik, kulturpolitik och kulturplanering antogs 20161. Protokollsutdraget med 

samtliga uppdrag återges enligt bilaga 4. Uppdragen återges även i en modell nedan där 

kopplingarna till de strategiska målen i kulturprogrammet tydliggörs. 

 

 
1 PU 2016-01-26 § 9, Dnr 0122/1 
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Illustration 1: Uppdrag från handlingsplanerna för Göteborgs Stads kulturprogram  

 

Tabellen nedan visar en uppställning av uppdragen i handlingsplanerna med uppgifter om 

måluppfyllelse, årtal för politiska beslut samt kommentar om implementering. Den mer 

detaljerade uppföljningen med beskrivning av resultat redovisas i enlighet med bilaga 2. 

Illustration 2: Tabellen nedan visar en översikt av uppdragen, dess måluppfyllelse, fattade beslut samt 

kommentarer. 

Uppdrag Måluppfyllelse Beslut  Kommentar 

1 a.  Processleda och samordna Delvis god   

1.b. Hållbara ersättningar till 

konstnärer 

God/ 

Tillfredsställande 

KN 2018, KN 

2020 

Implementering 2020 - 21 

1.c. Verka för att öka tillgång till 

stadens lokaler för det fria kulturlivet 

God/ 

Tillfredsställande 

KF 2019, KS 

2020 

Implementering 2020 

1.d. Genomlysning av konstområde 

årligen 

Delvis god KN 2017, KN 

2018 

 

1.e. Kommunicera Kulturstaden 

Göteborg 

God KN + Gbg&Co 

2018 

Implementering 2020 

1.f. Kartlägga tillgången till kultur 

för, av och med barn och unga 

God KN 2018  

1.g. Ta fram en kulturplanerings-

strategi som underlag till 

stadsutveckling 2035 (Plan för 

kulturplanering) 

Pågående KN 2018 Förslag: Uppdraget utgår 

och omhändertas i en 

kommande revidering av 

kulturprogrammet.  

1.h. Utveckla 

kulturkonsekvensanalyser 

God KN 2018  

2. Hemställan om Plan för barn- och 

ungkultur 

God KN 2018, KS 

2020, KF 2020 

Implementering 2020-23 

5. Fortsätta utveckla strategiska 

framtidsfrågor 

Kontinuerligt 

arbete 

  

Göteborgs Stads kulturprogram
1.a. Processleda och samordna stadens arbete i enlighet med direktiv i reglemente

5. Inom ordinarie verksamheter fortsätta utveckla strategiska framtidsfrågor

Konstpolitik

1.b. Möjligheter/konsekvenser erbjuda 
hållbara ersättningar

1.c. Verka för att öka tillgången till 
stadens lokaler i pågående utredningar

1.d. Genomlysningar av konstområde 

1.e. Handlingsplan för kommunikation 
Kulturstaden Göteborg

Strategiskt mål: 

Skapa goda och hållbara villkor 
för konsten och konstnärerna

Kulturpolitik

1.f. Kartläggning av kultur för, av och 
med barn och unga

2. Göteborgs Stads Plan för barn och 
ungkultur (uppdrag KS/KF)

Strategiskt mål:

Främja delaktighet, 
interkulturell dialog och 

människors lust och motivation 
av att ta del av och utöva kultur

Kulturplanering

1.g. Kulturstrategi som underlag till 
stadsutveckling 2035

1.h. Utveckla 
kulturkonsekvensanalyser

Strategiskt mål:

Att skapa en attraktiv livsmiljö i 
staden



 

 

Göteborgs Stad [Kultur], bilaga till tjänsteutlåtande 6 (13) 

   

   

Sammantagen uppföljning av uppdrag i handlingsplaner 

Kulturförvaltningen har arbetat med samtliga uppdrag i handlingsplanerna. Flertalet 

uppdrag bedöms ha god måluppfyllelse, några tillfredsställande och ett är fortfarande 

pågående: förslag till kulturplaneringsstrategi som underlag till stadsutveckling 2035. 

Förvaltningen föreslår att uppdraget utgår och istället omhändertas i en kommande 

revidering av kulturprogrammet. Med något undantag har alla uppdrag utförts med 

involvering av andra förvaltningar och bolag. Det har skett i olika skeden; i 

utredningsskeden i form av intervjuer, i samarbete och medverkan i t.ex. i 

stadsutvecklingsfrågor samt i remisshantering.  

Sedan kulturprogrammet antogs 2013 har arbetet tagit många år. Under de första åren 

arbetades handlingsplaner fram. Under de tre genomförandeåren 2016 - 2018 har 

uppdragen genomförts och några har slutförts 2019. Ett par uppdrag resulterar i planer 

med fortsatta insatser att implementera framåt. En preliminär bedömning är att uppdragen 

i handlingsplanerna framför allt har gett styrning i förvaltningens interna arbete att 

organisera sig och tillsammans arbeta i riktning mot de strategiska målen. Det är ett 

pågående långsiktigt arbete som behöver fler år för att kunna ge påvisbara effekter 

utanför den egna förvaltningen.  

Uppdragen i handlingsplanerna har i mindre utsträckning gett styrning i samordningen av 

stadens gemensamma arbete. Förvaltningen bedömer att det är en brist i det nuvarande 

programmet och dess handlingsplaner att insatser inte är tillräckligt konkreta och 

fördelade med ansvar. 

En mer detaljerad uppföljning med beskrivning av resultat per uppdrag i 

handlingsplanerna återfinns i bilaga 2.  

 

Utvärdering av kulturprogrammet internt  

Inom förvaltningen har kulturprogrammet fungerat olika för de tre sektorerna. 

Inom sektor fri konst och kultur har programmet givit stadga och tydlighet. De 

konstpolitiska syftena att hävda konstens integritet, oberoende och egenvärde samt främja 

konstnärlig yttrandefrihet och kvalitet refereras till i verksamheternas olika sammanhang. 

Många arbetar med samtida konst och med aktörer i det fria kulturlivet. Mål och syfte 

inom kulturpolitik har också gett stöd för demokratiska perspektiv och allas rätt att ta del 

av och utöva konst och kultur. Vidare har den offentliga konsten i staden och kulturens 

roll i stadsutvecklingen fått stöd genom målformuleringar och syften inom 

kulturplanering. Kulturprogrammet har fungerat som stöd internt och externt. Det 

refereras till i andra styrdokument och genomsyrar t.ex. riktlinjer för kulturnämndens 

kulturstödsformer.  

Inom sektor museer har kulturprogrammet inte fungerat på samma sätt. Kulturnämndens 

ansvar för stadens samlingar och att bevara och tillgängliggöra samlingar och kulturarv 

har svagt eller inget stöd i programmet. Ingen av de strategiska utvecklingsfrågorna i 

programmet har direkt beröringspunkt med den aktiva samlingsförvaltningen. I 

kulturnämndens reglemente, verksamhetsplan och uppföljning finns uppdraget att aktivt 

förvalta och tillgängliggöra nämndens samlingar som ett grunduppdrag, som tillägg till 

tre grunduppdrag som har utgångspunkt i kulturprogrammet. Inom sektor museer har 
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verksamheterna inte haft stöd eller endast haft svagt stöd i kulturprogrammet för sina 

specifika inriktningar, men haft stöd på en övergripande nivå. Sedan programmet antogs 

har Museilagen tillkommit 2017[1]. Vidare har Röhsska museets nationella uppdrag 

förtydligats från att vara ett mer allmänt museiuppdrag till att museets roll som 

mötesplats har förstärkts i regleringsbrevet (2018). En stadsutvecklingsenhet inom 

sektorn har fått ett breddat uppdrag för att omhänderta kulturella värden i 

stadsutvecklingen i enlighet med en utarbetad modell för kulturkonsekvensanalys.  

Inom sektor bibliotek har kulturprogrammet möjligtvis refererats till på en övergripande 

nivå, men där finns andra styrdokument som är mer verksamhetsnära och konkreta.  

Biblioteksplan för Göteborgs Stad 2013 – 2021 ger stöd för styrning och samordning 

inom biblioteksverksamheterna i staden, som samverkar men har olika huvudmän.  

För förvaltningens stödfunktioner har kulturprogrammet gett stöd på så sätt att 

grunduppdragen avspeglas i kulturnämndens reglemente och kulturpolitiska uppdrag som 

genomsyrar budget, verksamhetsplan och uppföljning. Det innebär att kärnuppdragen 

inom kulturområden synliggörs till skillnad mot tidigare då kommunfullmäktiges mål mer 

präglade planeringen och kulturfrågorna var mer osynliga.  

Flera uppdrag i handlingsplanerna berör hela förvaltningens arbete och är gemensamma 

utvecklingsfrågor för samtliga sektorer. När representanter från sektorerna medverkar i 

arbetet med uppdragen och arbetar gemensamt, bidrar det till att förvaltningen blir mer 

enhetlig och synkroniserad. Eftersom förvaltningen driver många olika verksamheter med 

egna starka varumärken och egna fysiska platser, är det en utmaning att få medarbetare att 

känna sig som en förvaltning. Det gemensamma arbetet med uppdrag kopplade till 

kulturprogrammet är därför viktigt för att komma samman och bli stärkta av varandra.    

För förvaltningen generellt är det en mycket viktig styrka att staden har ett program som 

omfattar alla förvaltningar och bolag i staden. De strategiska frågorna i kulturprogrammet 

har dels ett eget värde för den huvudsakliga inriktningen på arbetet med konst och kultur 

och dess roll i stadsutvecklingen, dels genom tydliga beröringspunkter med många av 

stadens andra styrande dokument. Samverkan med andra förvaltningar och bolag 

förekommer inom många verksamheter och programmet ger ett direkt eller indirekt stöd i 

det arbetet. En svaghet är att gränsdragningar för ansvar och uppdrag i programmet är 

vaga eller obefintliga.  

Stadsutvecklingen pågår i snabb takt och kulturförvaltningens kompetenser och resurser 

efterfrågas i stadsutvecklingsprocesserna. Ansvarsfördelningen förändras genom stadens 

nya organisering från stadsdelar till fackförvaltningar. Bedömningen är att det nuvarande 

kulturprogrammet inte är tillräckligt uppdaterat, tydligt och konkret för att ge stöd för att 

ge kulturen en starkare och mer drivande roll i arbetet med att bygga en långsiktigt 

hållbar stad.  

Utvärdering av kulturprogrammet externt  

Förvaltningen har fått underlag till en kortfattad utvärdering av kulturprogrammet med 

stöd av en enkät med fem frågor. Enkäten skickades till tio stadsdelsförvaltningar, åtta 

fackförvaltningar och tre bolag2. Av tjugotre tillfrågade har tretton svarat. Enkäten var 

 
[1] Museilag 2017:263 
2 SDF sektorchefer med kulturansvar, stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret, park- och 

naturförvaltningen, utbildningsförvaltningen, grundskoleförvaltningen, förskolförvaltningen, 
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utformad både med enkla kryssalternativ och fritextutrymme. Nedan återges svaren 

sammanfattningsvis per fråga.  

1. Hur har kulturprogrammet fungerat för ditt uppdragsområde? 

Mer än hälften av respondenterna svarar att programmet har givit ett bra eller delvis bra 

stöd för deras verksamhetsområde. En mindre andel anser att programmet inte ger det 

stöd som behövs eller inte är relevant. Synpunkter som förs fram är t.ex. att programmet 

är tydligt avseende konst- och kulturpolitik, men att det behövs tydligare riktlinjer för 

kulturplanering i stadsutveckling. Programmet ligger väl i linje med en stadsdels lokala 

arbete med allmänkultur, men tyvärr är inte programmet så väl känt. Programmet 

bekräftar arbetssätt och är bra att hänvisa till.  

Illustration 3: Fråga 1 i enkät 

 

 

2. Vad saknas i det befintliga kulturprogrammet? 

Flera menar att en plan eller styrning för arbete med kulturplanering saknas i dag. Den 

behöver styra arbetet för hur konst och kultur kan bygga stad. Konst som grund för 

Gestaltad Livsmiljö är ett utvecklingsområde. Programmet behöver uppdateras och 

tydliggöra på vilket sätt konst och kultur kan få en större roll i stadsutvecklingen. Ytor för 

det fria kulturlivets behov samt former för samarbeten behöver få mer utrymme inom 

stadsplanering. Metoder för implementering och mer formaliserade former för hur man 

arbetar tillsammans i staden saknas.  

 

3. Vilket stöd behöver ett kulturprogram ge, som inte ryms inom andra 

program eller styrdokument i staden idag? 

Respondenterna har fått kryssa i ett eller flera alternativ. De två mer generella 

funktionerna att hävda konstens och kulturens roll som en del av större 

hållbarhetsperspektiv när staden utvecklas, samt hävda utrymme för kultur även när det 

inte är lagstadgat, bedöms som viktigast. Att hävda rättighetsperspektiv för t.ex. barn och 

unga samt hävda integritet och yttrandefrihet i konst- och kulturpolitiska frågor är mer 

avgränsade områden, som inte rankats lika högt. 

 
social resursförvaltning, idrotts-och föreningsförvaltningen samt bolagen Higab, Göteborg & C 

och Business Region Göteborg har fått enkäten. 

Hur har kulturprogrammet fungerat för ditt 

uppdragsområde? 

Bra stöd Delvis bra stöd Inte det vi behöver Inte relevant
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Synpunkter framförs om att alla funktioner är viktiga och att barnkonventionen som blivit 

lag behöver tydliggöras. Programmet behöver ge stöd i kontroversiella situationer som 

kan uppstå liknande den i fallet med Burka Songs3 och vilka förhållningssätt som kan 

tillämpas. De sociala perspektiven lyfts fram där kulturen spelar roll för ett bidra till ett 

inkluderande, jämlikt, tryggt och sammanhållet samhälle. Programmet behöver kräva sin 

plats utifrån stadsplanering och omhänderta behoven av arenor och att ge kulturaktörer 

utrymme, liksom att hantera frågor om utträngningseffekter av konstnärliga och kulturella 

verksamheter när staden förtätas.  

Illustration 4: Fråga 3 i enkät. 

 

 

4. Vilka andra styrande dokument i staden är viktiga att relatera till och få 

tydliga avgränsningar till, för kulturprogrammet?  

Diagrammet nedan visar vilka program som respondenterna anser att kulturprogrammet 

har nära kopplingar till. De fyra viktigaste programmen som nomineras är program för 

jämlik stad, program för besöksnäring, näringslivsstrategiskt program samt 

lokalförsörjningsprogrammet. Samtliga program som nämns i fritextsvaren är inte 

återgivna i diagrammet. Svaren vittnar om att kulturprogrammet har kopplingar till de 

sociala perspektiven som inkluderar demokrati- och rättighetsperspektiv, ekonomiska 

perspektiv som handlar om attraktionskraft, kreativa näringar och besöksnäring samt inte 

minst program och planer som specifikt reglerar frågor inom stadsutveckling, som 

översiktsplan, bevarandeprogram för kulturhistoriskt betydelsefull bebyggelse och 

arkitekturpolicy. Ekologiska perspektiv finns det kopplingar till genom referenser till 

grönstrategi, trafikstrategi, friluftsprogram, program för biologisk mångfald och 

ekosystemtjänster etc.  

 

 

 

 

 
3  

Vilket stöd behöver ett kulturprogram ge som inte ryms 

inom andra program eller styrdokument i staden idag?

Hävda utrymme för kultur även när det inte är lagstadgat.

Hävda rättighetsperspektiv för t.ex. barn och unga.

Hävda integritet och yttrandefrihet i konst- och kulturpolitiska frågot.

Hävda konstens och kulturens roll som en del av större hållbarhetsperspektiv när staden utvecklas.
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Illustration 5: Fråga 4 i enkät. 

 

5. Har du några övriga synpunkter?  

Flera kommentarer i enkäten är utförliga. Det finns bra formuleringar i det nuvarande 

programmet som gäller än idag, men det måste levandegöras. Programmet har inte nått ut 

i hela staden. Det måste visa vad vi vill ska hända, vara öppet, nyfiket, modigt och 

framåtsyftande. Det behöver bli tydligare, mer målinriktat och spridas med övertygelse 

och kraft.  

Delar i programmet innebär att skapa lokal förankring genom dialog och utveckling i 

samverkan med lokalsamhället och det fria kulturlivet. Det är ett långsiktigt strategiskt 

arbete att betrakta som en social investering. Stadens expansion kräver en arena i varje 

större planprojekt för delad kunskap och innovation i konst- och kulturpolitiska frågor. 

Ett fungerande kulturprogram kräver en samverkansorganisation och samverkansstyrning 

med kopplingar till den strategiska intentionen. 

Kulturlivets lokalförsörjningsbehov är akuta oavsett vilken bransch eller konstform som 

åsyftas. Kulturprogrammet behöver ge verktyg för att hitta lösningar. Det finns många 

verksamheter i stadsdelarna med kulturellt och konstnärligt innehåll, utan att benämnas 

som kultur. Lokalperspektivet får inte förloras i ett övergripande program.  

Flera svar vittnar om att man vill samarbeta, men man behöver enas om vad det är man 

kan samarbeta kring. Roller behöver förtydligas och programmet behöver bli mer 

ändamålsenligt. Förvaltningar kan inte varandras processer tillräckligt för att veta hur 

man bäst ska mötas i det ordinarie arbetet, som många gånger är komplext och lagstyrt, 

som t.ex. stadens planprocess. 

 

Vilka andra styrande program är viktiga att relatera till och 

få tydliga avgränsningar till? 

Program för jämlik stad

Program för besöksnäringen

Näringslivsstrategiskt program

Lokalförsörjningsprogram

Program för full delaktighet

Biblioteksplan

Översiktsplan

Arkitekturpolicy

Bevarandeprogram kulturhistoriskt betydelsefull bebyggelse

Folkhälsoprogram

Trygghetsfrämjande

Innovationsprogram

Åldersvänliga Göteborg
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3. Analys 

Sammantagen bedömning 

Förvaltningen bedömer att kulturprogrammet ger en bra grund att fortsätta utgå ifrån, men 

att det behöver revideras för att bli mer verkningsfullt i utvecklingen mot en mer hållbar 

stad såväl socialt, ekonomiskt som ekologiskt. En uppdatering behöver ske i relation till 

förändringar i omvärlden. Kulturens värde och sociala effekter kan tydligare beskrivas för 

att skapa ett större sammanhang för kulturpolitiken.  De tre perspektiven konstpolitik, 

kulturpolitik och kulturplanering kommer att finnas kvar som viktiga utgångspunkter för 

konkreta insatser. 

Kulturprogrammet refereras till i andra styrande dokument i staden och ömsesidigheten 

behöver bli större för att roller och ansvar ska bli tydligare och mer konkreta att arbeta 

efter. Kulturförvaltningens kompetens efterfrågas av andra sektorer och beröringspunkter 

behöver förtydligas. Kulturprogrammet och en tillhörande handlingsplan har potential att 

bli ett större stöd i såväl stadens gemensamma som kulturnämndens politiska 

prioriteringar. Med begränsade resurser och ökande behov behövs en tydligare gemensam 

målbild att arbeta efter för att på bästa sätt uppnå en hållbar stad som många människor 

vill leva och arbeta i samt besöka. Programmet och dess handlingsplan behöver även följa 

stadens mall för styrande dokument.  

Kulturprogrammet och en tillhörande handlingsplan, samt processen att revidera dem, har 

potential att samla engagemang för frågor som riskerar att falla mellan stolarna under en 

period som präglas av omorganiseringar. Från 2021 planeras att ansvar för 

kulturverksamheter som tidigare funnits i stadsdelsförvaltningar ska centraliseras i 

fackförvaltningar. Förvaltningen bedömer att tidsperioden 2020 – 2021 därför är lämplig 

för att revidera programmet och för att utforma en ny handlingsplan där mål och insatser 

kan konkretiseras med ansvar och roller utifrån stadens nya organisering. 

Kulturprogrammets relation till andra styrande dokument  

Kulturprogrammet har relationer till andra program i staden. Kultursektorn är bred och 

komplex med bäring på flera dimensioner i samhällsutvecklingen. Det styrande 

dokumentet behöver därför även fortsättningsvis vara ett program, som i sin tur kan 

konkretiseras i en övergripande handlingsplan samt planer för specifika områden. 

Biblioteksplanen t.ex. riktar sig specifikt till biblioteksverksamheten. En specifik 

hemställan framförs till kommunstyrelsen om revidering av biblioteksplanen. Plan för 

barn- och ungkultur är ett annat exempel på plan som relaterar till kulturprogrammet. 

Göteborgs Stads program för en jämlik stad, för näringslivstrategisk utveckling, för 

besöksnäring, för lokalförsörjning, för full delaktighet för funktionsnedsatta samt t.ex. 

översiktsplan bedöms alla som viktiga program där kulturprogrammet samspelar inom 

avgränsade områden. Inga av dessa program kan enskilt ersätta hela kulturområdets 

behov av strategisk styrning. Eftersom kulturens olika slags effekter i 

samhällsutvecklingen går att härleda till sociala, ekonomiska och ekologiska 

dimensioner, är området tillräckligt komplext för att motivera att det även fortsättningsvis 

har ett eget program. Kulturprogrammet är det verktyg som förvaltningen använder för att 

styra och leda arbetet med uppdragen i kulturnämndens reglemente.  
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Kulturprogrammets relation till lagstiftning, nationella och regionala styrande dokument, 

stadens övriga planerande och reglerande dokument framgår av en modell enligt bilaga 3. 

4. Förslag till plan för revidering 

Tidplan  

Förvaltningens projektplan för revideringen sträcker sig över perioden 2020 – våren 

2022. Tidplanen kan återges i olika faser. Processen består huvudsakligen av fem delar. 

Implementering tar vid efter beslut men ingår inte i denna plan.  

 

Syfte och målgrupp 

Syfte 

Syftet med Göteborgs Stads kulturprogram är att förtydliga och prioritera strategiska mål 

för konst och kultur som bidrar till en demokratisk, jämlik och hållbar 

samhällsutveckling. En handlingsplan ska beskriva hur stadens förvaltningar och bolag 

kan samverka och hur ansvaret för olika insatser fördelas, för att nå de strategiska målen.  

 

Målgrupp 

Göteborgs Stads kulturprogram gäller för nämnder och styrelser i staden. 

Mål med revideringen 

Göteborgs Stad ska ha ett reviderat kulturprogram efter 2021 inför perioden 2022 - 2030 

som är tydligt och framåtsyftande. En tillhörande handlingsplan ska gälla för 2022 - 2026 

som uppdateras inför 2027 - 2030.  

Delmål är att:  

• Inför revideringen följa upp och utvärdera det befintliga kulturprogrammet och 

dess handlingsplaner, att använda som underlag  

• Uppdatera kulturprogrammet utifrån aktuella förutsättningar i omvärlden 

• Hållbarhetsperspektiven ska genomsyra kulturprogrammet 

• Ange tydliga, konkreta och framåtsyftande insatser för att konst och kultur ges 

bättre förutsättningar att bidra till en hållbar samhällsutveckling i en 

handlingsplan.  

• Att öka kännedomen om programmet samt att öka samstämmigheten mellan 

roller och arbetssätt i relation till andra styrande dokument 

 

Organisation 

Ett förslag till organisation är förankrad med berörda parter, som kommer att bidra i 

revideringen och arbetet med en handlingsplan såvida kulturnämnden får ett 

igångsättningsbeslut. Följande nivåer och grupperingar planerar förvaltningen ska arbeta 

med processen att revidera programmet:  

Jan-april 2020

Planering/Utvärdering 
inför igångsättning

Höst  2020

Faktainsamling

Vår 2021

Analys och 
förslag 1

Höst 2021

Remiss,  
revidering och 

förslag 2

Vinter

2021-22 

Beslut
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• Direktörsgrupp med uppgift att medverka till prioriteringar och inriktningar för 

de strategiska målen i programmet och vad som bör prioriteras. Möte 3-4 ggr/år. 

Denna grupp föreslås bestå av: 

o Anna Rosengren/FD Kulturförvaltning 

o Henrik Kant/FD Stadsbyggnadskontoret 

o Mikael Ivarson/FD Social resursförvaltning 

o Bengt Grundén/FD Grundskoleförvaltning 

o Linda Nygren/FD Park- och naturförvaltning  

o Peter Grönberg/VD Göteborg & Co 

o SLK (ska vidtalas om medverkan) 

 

• Styrgrupp FLG Kultur med uppgift att fatta beslut och prioritera. 

Avstämningar 6-8ggr/år samt förankring löpande i förvaltningens chefsforum 

omfattande samtliga chefer. Avstämningar sker löpande med kulturnämnd och 

presidium om den huvudsakliga inriktningen i arbetet. 

o Anna Rosengren/FD Kulturförvaltningen 

o Joakim Albrektson, kulturstrategisk chef 

o Jonna Ulin, sektorchef Fri konst och kultur 

o Britta Söderqvist, sektorchef Museer 

o Anette Eliasson, sektorchef Bibliotek 

 

• Projektgrupp med uppgift att planera, genomföra och säkerställa kvalitet i 

dialoger och faktainsamling, bidra i analys och utformning av förslag.  

o Kulturstrategisk avdelning med stöd av representanter från tre sektorer. 

 

• Referensgrupper med uppgift att medverka i workshops/möten för att ge 

kompletterande perspektiv och tillföra synpunkter, förmedla behov samt föreslå 

insatser för hur strategiska mål ska uppnås i en handlingsplan.  

Preliminär plan: tre referensgrupper med medverkan i två workshops vardera. 

Workshops kan kompletteras med fördjupande samtal samt öppna möten. 

Medverkan från: 

o Berörda förvaltningar och bolag 

o Professionella kulturlivet 

o Medborgare 

o Intressenter (akademi, näringsliv, region m.fl) 

 

• Stödjande funktioner:  

o Workshopledning 

o Kommunikation 

o Forskare 

 

• Stödjande strukturer:  

o Formella nätverk, som Eurocities kulturforum 

o Informella nätverk, som storstadsnätverk 

o Nationella och regionala konferenser med relevant tematik 
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Uppföljning per deluppdrag i handlingsplaner 

Nedan redovisas hur förvaltningen har utfört uppdragen i handlingsplanerna, hur 

måluppfyllelsen bedöms samt vilka resultat som uppnåtts med uppdraget.  

1.a. Att processleda och samordna stadens arbete med konstpolitik, 
kulturpolitik och kulturplanering i enlighet med direktiv i kulturnämndens 
reglemente.  

Kulturförvaltningen omorganiserades 2016 - 17 och verksamheterna inordnades i tre 

sektorer. En kulturstrategisk avdelning inrättades med uppdrag att processleda och 

samordna stadens arbete med utgångspunkt i kulturprogrammet. Avdelningen har sedan 

starten medverkat i många staden-gemensamma processer, framför allt gällande 

stadsutvecklingsfrågor. Avdelningen har även processlett uppdragen från 

handlingsplanerna för kulturprogrammet, samt medverkat i att synkronisera 

förvaltningens styrning och uppföljning i relation till kulturprogrammets strategiska mål 

och nämndens kärnuppdrag.  

Att processleda och samordna övriga stadens arbete med utgångspunkt i 

kulturprogrammet har visat sig svårare eftersom det inte finns tydliga uppdrag angivna i 

programmet för stadens övriga förvaltningar och bolag.   

Måluppfyllelse: God måluppfyllelse avseende samordningen inom förvaltningen men 

svag måluppfyllelse avseende samordningen inom staden.  

Resultat: Kulturprogrammets strategiska mål genomsyrar styrande dokument som 

verksamhetsplaner och uppföljning för förvaltningen. Organisationen är utformad för att 

stödja arbetet med att implementera kulturprogrammet.  

Kulturprogrammets strategiska mål är ännu inte levande inom stadens övriga 

förvaltningar och bolag på ett strukturerat sätt.  

1.b. Att utreda möjligheter och konsekvenser av en stadsövergripande policy 
för att erbjuda hållbara ersättningar till konstnärer vid engagemang i stadens 
verksamheter. 

Uppdraget redovisades till kulturnämnden 20181. Kulturnämnden gav förvaltningen 

ytterligare ett uppdrag att redovisa senast 2019: att utforma riktlinjer för arvodering 

gällande kulturnämndens egna verksamheter.  

Måluppfyllelse: God avseende uppdraget att utreda förutsättningar samt föreslå riktlinjer, 

ej god ännu avseende ambitionen att arvodera enligt nationella rekommendationer.  

Resultat: Kulturnämnden antog 20202 riktlinjer för arvodering och ersättningsnivåer vid 

anlitande av konstnärer i nämndens verksamheter. De innebär att ett systematiskt och 

enhetligt arbetssätt införs i förvaltningen. Riktlinjerna kommer att implementeras under 

2020 - 2021. Beslutet innebär att förvaltningen kommer att följa utvecklingen med 

ambitionen att i högre grad arvodera enligt nationella rekommendationer. I samband med 

en revidering av programmet kan frågan aktualiseras på nytt hur staden ska fortsätta 

arbeta med det strategiska målet Att skapa hållbara villkor för konstens och konstnärerna 

inom konstpolitiken.  

 
1 KN 2018-10-23 § 159. 
2 KN 2020-02-06 § 15 
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1.c. Att verka för att öka tillgången till stadens lokaler för det fria kulturlivet och 
att behovet av lokaler för konstnärlig produktion omhändertas i stadens 
pågående utredningar kring föreningsbidrag respektive lokaluthyrning. 

Förvaltningen har medverkat i stadsledningskontorets utredningar av riktlinjer för 

föreningsbidrag och en långsiktigt hållbar hyresmodell för förenings- och kulturliv. 

Behovet av tillgång till stadens lokaler för det fria kulturlivet påtalas i en mängd 

remissvar och utredningar. 

En utmaning är att hyreshöjningarna är större än ökningen av medel för 

kulturverksamheter, oavsett i vems regi de drivs. Kulturnämnden har inte rådighet över 

förhållanden på hyresmarknaden, men delar utmaningen med andra större städer att ge 

kulturen plats när staden växer. Kulturens värden och sociala effekter behöver göras 

tydligare för att investeringar i kultur ska ses som värdeskapande på längre sikt.    

Måluppfyllelse: God/Tillfredsställande 

Resultat: Staden har antagit riktlinjer för föreningsbidrag till civilsamhället3 som även 

avspeglas i riktlinjer för kulturstöd. Staden har även antagit principer för långsiktigt 

hållbar hyresmodell för kultur- och föreningsliv4. Kulturförvaltningen har medverkat 

aktivt i båda utredningarna. 

Förvaltningen behöver arbeta på flera sätt för att medverka till att öka tillgången till 

stadens lokaler för kulturverksamheter. Kulturkonsekvensanalyser5 är ett sätt att belysa 

kulturens olika värden i stadsutvecklingsprocesserna, rapporten Kulturens värde och 

sociala effekter 6är ett annat. Översyner och rapporter belyser återkommande kulturlivets 

ekonomiska förutsättningar med budgetar som inte räknas upp i relation till generella 

kostnadsökningar som hyreshöjningar eller till befolkningsökningen i staden. Flera 

insatser kan behövas för att öka tillgången till lokaler för det fria kulturlivet.  

 

1.d. Att årligen genomlysa ett konstområde i Göteborg avseende rådande 
förutsättningar och utvecklingsbehov.  

Handlingsplanerna hade finansiering för att utföra uppdragen 2016 - 18, d.v.s. tre år. Tre 

genomlysningar av konstområden hade således kunnat förväntats. Två genomlysningar 

har genomförts under perioden: Genomlysning av samtidskonstfältet i Göteborg 7 samt 

Genomlysning av kulturella och kreativa näringar inom mode, design, konsthantverk och 

arkitektur i Göteborg – Allt finns i Göteborg 8. En tredje genomlysning, av musikfältet i 

Göteborg, sköts på framtiden p.g.a. tidsbrist.  

Måluppfyllelse: Delvis god 

Kulturnämnden gav förvaltningen i uppdrag med anledning av Genomlysning av 

kulturella och kreativa näringar inom mode, design, konsthantverk och arkitektur i 

Göteborg, att utveckla ett staden-övergripande arbetssätt samt att ta fram förslag till en 

 
3 KF 2019-09-12 § 33 
4 KS 2020-02-05 § 70 
5 uppdrag 1.g.  
6 Klas Grinell, Kulturens värde och sociala effekter 
7 Johanna Ivstedt, extern utredare, KN 2017-09-26 § 159. 
8 Ann Bergström, KN 2018-06-12 § 100. 
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handlingsplan för ett långsiktigt strategiskt arbete, i samverkan med berörda parter. 

Uppdragen beslutades utgå9 och omhändertas fortsättningsvis inom ett uppdrag kopplat 

till utvecklingen av Röhsska museet som nationell mötesplats för konsthantverk och 

design.  

 

1. e. Att kommunicera Kulturstaden Göteborg och att utarbeta en strategi och 
kommunikationsplan för detta som koordineras och samordnas med 
Evenemangsstrategin som utarbetas av Göteborg & Co.   

Kulturnämnden beslutade 2018 om Plan för att kommunicera Kulturstaden Göteborg 

2020 - 202110. Syftet med planen är att med kommunikation som verktyg främja stadens 

kulturliv och öka tillgängligheten till kultur. Med Plan för att kommunicera Kulturstaden 

Göteborg kan Göteborg Stads kulturförvaltning och Göteborg & Co göra enskilda och 

gemensamma prioriteringar som bidrar till att Göteborg förknippas med konst och kultur. 

Kulturförvaltningen och Göteborg & Co har inte tidigare haft en överenskommelse för att 

kommunicera Kulturstaden Göteborg.  

Måluppfyllelse: God 

Resultat: Planen är antagen i både kulturnämnden och i Göteborg & Co:s styrelse. Den 

formulerar en ömsesidig ambition i att låta kulturen ta större plats när berättelser om 

Göteborg lyfts fram lokalt, nationellt och internationellt.  

 

1.f. Att kartlägga tillgången till kultur för barn och unga i Göteborg.   

Kulturnämnden godkände 2018 en kartläggning av tillgången till kultur för, av och med 

barn och unga i Göteborg11.  

Måluppfyllelse: God 

Resultat: Kartläggningen utgjorde en del av underlaget i arbetet med att ta fram 

Göteborgs Stads Plan för barn- och ungkultur 2020 - 2023. Att fortsatt kartlägga 

tillgången till kultur för, av och med barn och unga ingår i planen som en av dess 

strategiska insatser.  

 

1.g. Att i samråd med berörda förvaltningar och bolag ta fram en 
Kulturplaneringsstrategi som underlag till Stadsutveckling 2035.   

Kulturnämnden godkände 2018 ett förslag till kulturplaneringsstrategi12 som därefter 

skickades på nämndremiss. Under 2019 har arbete pågått med att revidera förslaget med 

hänsyn till inkomna remisser, avstämningar inom förvaltningen och med 

stadsledningskontoret. Processerna i staden har löpt på och förvaltningen bedömer därför 

att flertalet insatser redan är omhändertagna. De kvarstående prioriterade insatserna är nu 

vägledande för förvaltningens interna arbete med stadsutveckling.  

 
9 KN 2019-06-18 § 136 
10 KN 2018-12-11 § 209 
11 KN 2018-12-11 § 210 
12 KN 2018-12-11 § 211 
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Måluppfyllelse: Arbete pågår.  

Resultat: Den nya versionen av kulturplaneringsstrategi kallas plan för kulturplanering i 

enlighet med stadens riktlinjer för styrande dokument. Den har tre utpekade insatser som 

används för arbetet med kulturplanering.  

Förvaltningen föreslår att uppdraget i sin nuvarande form utgår och att det istället 

omhändertas i samband med revideringen av kulturprogrammet och dess handlingsplan. 

På så sätt kan uppdraget omfatta ansvar också för andra nämnder och styrelser än 

kulturnämnden.  

 

1.h. Att utveckla kulturkonsekvensanalyser (KKA) i ett antal utvecklingsprojekt 
i staden och återkomma till nämnden med en utvärdering.   

Kulturförvaltningen har genomfört två pilotprojekt i form av kulturkonsekvensanalyser 

för stadsdelarna Lindholmen och Kortedala. Uppdraget att utveckla 

kulturkonsekvensanalyser redovisades till kulturnämnden 201813 i samband med att ett 

förslag till s.k. kulturplaneringsstrategi beslutades att skickas på nämndremiss. 

Måluppfyllelse: God 

Resultat: Kulturkonsekvensanalyserna har bidragit till att öka delaktigheten från 

medborgare och intressenter att kartlägga kulturella värden i berörda områden. Begreppet 

kulturvärde har breddats till fem specifika kulturella värden som har lyfts fram och 

tydliggjorts. Pilotprojekten utgör underlag till Plan för kulturplanering enligt punkt 1.g. 

Under 2019 genomfördes en kulturkonsekvensanalys i Biskopsgården. I nämndens 

verksamhetsplan för 2020 ingår att genomföra ytterligare en kulturkonsekvensanalys. 

 

2. Kulturnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om att få i uppdrag att 
utarbeta en Barn- och ungdomskulturplan för Göteborgs Stad i samverkan med 
berörda förvaltningar och bolag.  

Kulturnämnden fick i uppdrag av kommunstyrelsen 201614-att utarbeta en barn- och 

ungkulturplan i samverkan med berörda förvaltningar och bolag. Planen är utarbetad med 

utgångspunkt i såväl kulturprogrammet som i Program för en jämlik stad.  Ett förslag till 

plan beslutades av kulturnämnden 201815 och sändes därefter på nämndremiss. Planen 

reviderades och godkändes av kulturnämnden 201916. Göteborgs Stads Plan för barn och 

ungkultur 2020 – 2023 antogs 202017 i kommunstyrelsen och kommer att behandlas i 

april i kommunfullmäktige för andra gången, efter en minoritetsåterremiss till 

kommunstyrelsen i februari.18  

Måluppfyllelse: God 

 
13 KN 2018-12-11 § 211 
14 KS 2016-04-06 § 213  
15 KN 2018-12-11 § 210  
16 KN 2019-08-26 § 157 
17 KS 2020-01-15 § 17 samt 2020-03-11 § 172 
18 KF 2020-02-20 § 16 samt 2020-04-16.  
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Resultat: Staden kommer att ha en Plan för barn- och ungkultur som stöd för arbetet att 

förmedla och säkerställa en mer jämlik tillgång till kultur för, av och med barn och unga 

samt för arbetet med strategiska utvecklingsfrågor. Planen kommer att implementeras i 

den takt som de ekonomiska förutsättningarna tillåter. Planen är ett stöd för att hävda 

barn och ungas rättigheter avseende konst och kultur under en period som i hög grad 

präglas av att staden omorganiserar sig.  

 

5. Kulturnämnden uppmanar förvaltningen att inom sin ordinarie verksamhet 
fortsätta utveckla de strategiska framtidsfrågor som anges i kulturprogrammet. 

Alla publika verksamheter har arbetat med målet att tillgängligheten till kultur ska öka, 

som varit ett övergripande mål för kulturnämnden från kommunfullmäktige. Det anknyter 

direkt till det strategiska målet för kulturpolitik i kulturprogrammet. 

Stadens intensiva expansion och förtätning har påverkat förvaltningens engagemang i 

stadsutvecklingsfrågor. Förvaltningen har bemannat projektgrupper och styrgrupper t.ex. 

kopplade till Västlänken och till program för jämlik stad. Kulturens roll i en hållbar och 

demokratisk samhällsutveckling lyfts i staden-gemensamma sammanhang på olika 

nivåer.  

Några exempel bland många är arbetet med 1 %-regeln som är en strategiskt viktig 

utvecklingsfråga, liksom kulturnämndens bidrag inom politikområdet Gestaltad Livsmiljö 

för att bidra till målet om attraktiv livsmiljö. Relevanta och tillgängliga former för 

kulturstöd för att bidra till hållbara villkor för konst och konstnärerna är ett annat.  
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