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Kulturnämndens årsrapport 2020
Förslag till beslut
I kulturnämnden

1. Kulturnämnden godkänner förvaltningens förslag till årsrapport 2020 enligt
bilaga 1 och överlämnar densamma till kommunstyrelsen.
2. Kulturnämnden fastställer resultatet för 2020 till 10 350 tusen kronor.
3. Kulturnämnden fastställer balansomslutning för 2020 till 140 804 tusen kronor
och utgående eget kapital till 25 000 tusen kronor.
4. Kulturnämnden beslutar att återredovisa 4 144 tusen kronor av årets resultat till
kommunstyrelsen då nämnden efter beslut enligt punkt 3 har ett eget kapital om
25 000 tusen kronor vilket är den av kommunfullmäktige övre rekommenderade
riktnivån.
5. Kulturnämnden beslutar, enligt förvaltningens förslag i avsnitt 6.1 i bilaga 1, att
de listade uppdragen förklaras fullgjorda eller utgår.
6. Kulturnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning

Förvaltningen har upprättat årsrapport för kulturnämnden 2020. Årsrapporten är sista
ledet i uppföljningen av året. Analyser och slutsatser i rapporten utgör viktiga delar av
planeringen för kommande år.
De formella delarna av årsrapporten utgör återrapportering till kommunstyrelsen av
väsentliga händelser och verksamhetens utveckling under året samt uppföljning av
särskilda beslut och uppdrag.
Årsrapporten innehåller även en särskild fördjupningsdel riktad till kulturnämnden. I
fördjupningsdelen redovisas analys av måluppfyllelse för nämndens mål för
grunduppdraget och området styrning och ledning samt väsentliga händelser.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Årets resultat uppgår till 10,4 miljoner kronor vilket är mer än tidigare redovisad prognos.
Den positiva avvikelsen mot budget beror främst på lägre genomförandekostnader för
inställd och framflyttad verksamhet, senarelagda rekryteringar samt statligt stöd kopplat
till konsekvenserna av Covid-19. Verksamhetsintäkterna avviker negativt mot budget
med 28,1 miljoner kronor. En stor del av dessa intäkter motsvaras av en samtidig
minskning av genomförandekostnader för inställda evenemang och liknande.
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Kulturnämndens eget kapital uppgår vid utgången av 2020 till 25 miljoner kronor vilket
är den övre gränsen för eget kapital. Därmed återredovisar nämnden 4,1 miljoner kronor
av årets resultat till kommunstyrelsen i enlighet med Göteborgs Stads anvisningar.

Bedömning ur ekologisk dimension

Kulturförvaltningen synliggör frågor och skapar samtal om miljö, klimat och hållbar
livsstil genom program, aktiviteter och annan verksamhet inom respektive sektor.
Nämndens verksamheter bidrar även till att öka göteborgarnas motivation och vilja att
turista i sin egen stad. Hållbart resande, både i tjänsten och till och från arbetet, främjas
och besökare uppmanas via hemsidor med mera att ta sig till nämndens institutioner och
publika verksamheter med kollektivtrafik eller cykel.
Däremot har kulturförvaltningen svårt att bedriva något övergripande strategiskt
miljöarbete då de personella resurserna för det inte räcker till. Miljöansvaret i
förvaltningen ligger i tjänsten för fastighet och säkerhet. Två områden som förvaltningen
behövt, och kommer behöva, prioritera i relation till ett strategiskt miljöarbete.

Bedömning ur social dimension

Barn och unga är en prioriterad målgrupp för kulturnämnden och barnperspektivet
genomsyrar kulturförvaltningens samtliga verksamheter. Göteborgs Stads plan för barnoch ungkultur godkändes av kommunfullmäktige under 2020. Sedan bildandet av de nya
förvaltningarna för förskola- och grundskola har förvaltningen noterat en markant
nedgång i barn och ungas scenkonstbesök. Förvaltningen arbetar nu tillsammans med
skolförvaltningarna för att ta fram en reviderad modell för att säkerställa barn och ungas
tillgång till scenkonstupplevelser. Under 2020 har dock det riktade arbetet mot barn- och
unga drabbats hårt av situationen med Covid-19 och även om förvaltningen arbetat aktivt
för att minska dessa konsekvenser har tillgången till kultur minskat.
Förvaltningen verkar för att psykiska, fysiska, ekonomiska och geografiska faktorer inte
ska utgöra hinder för stadens invånare och besökare att ta del av och utöva kultur.
Prioriterade målgrupper är barn och unga samt äldre. Uppsökande verksamhet och
särskilda satsningar utifrån olika målgrupper genomförs. Det sistnämnda har varit särskilt
viktigt under 2020 då tillgången till kultur för målgrupperna minskat betydligt.
Förvaltningen arbetar aktivt för lika rättigheter och möjligheter både ur ett brukar- och
medarbetarperspektiv. Förvaltningen arbetar även kontinuerligt med mänskliga
rättighetsfrågor i samband med utställningar, scenkonstföreställningar och
programverksamhet.
Göteborgs Stads arbete med konst- och kulturpolitik samt kulturplanering är avgörande
för att utveckla Göteborg som en attraktiv och socialt hållbar stad. Kulturen bidrar till att
minska klyftorna i samhället samtidigt som det stärker Göteborgs attraktionskraft och
tydliggör Göteborg som destination. Kulturen behöver ges förutsättningar att växa och
utvecklas i takt med staden i övrigt.
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Bilagor
1. Kulturnämndens årsrapport 2020
2. Redovisning av status för uppdrag
3. Volym- och nyckeltal sektor bibliotek
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5. Volym- och nyckeltal sektor fri konst och kultur
6. Årsrapport enprocentsregeln 2020
7. Noter och bokslutskommentarer
8. Uppföljning av plan för intern kontroll 2020
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Ärendet

Förvaltningen har upprättat årsrapport för kulturnämnden 2020 i enlighet med stadens
riktlinjer, regler och anvisningar.

Beskrivning av ärendet

Göteborgs Stads nämnder ska årligen upprätta en årsrapport. Årsrapporten är sista ledet i
uppföljningen av årets verksamhet, ekonomi och utveckling inom personalområdet.
Analyser och slutsatser i rapporten utgör även viktiga delar av planeringen för kommande
år.
Årsrapporten är en formell årsredovisning och därmed föremål för revision och
ansvarsprövning. Kraven på budget och uppföljning inom kommunal sektor regleras
framförallt i kommunallagen, i kommunal redovisningslag samt av Göteborgs Stads
riktlinjer, regler och anvisningar inom området styrning, uppföljning och kontroll.

Kulturnämndens årsrapport 2020

Den formella årsrapporten har en disposition som syftar till återrapportering av särskilda
frågor från kulturnämnden till kommunstyrelsen inom ramen för styrelsens uppsiktsplikt.
Årsrapporten inleds med en sammanfattning, därefter följer en redovisning av indikatorer,
en redogörelse av väsentliga avvikelser samt en uppföljning av kommunfullmäktiges mål.
Kapitel 3 innehåller en redogörelse för utvecklingen inom personal- och ekonomiområdet
samt uppföljning av särskilda beslut eller uppdrag.
I kapitel 4 redovisas kulturnämndens bokslut i form av resultat- och balansräkning samt
finansieringsanalys. Utöver ekonomiska data innehåller avsnittet även en sammanfattande
analys av det ekonomiska utfallet med fokus på de för resultatet och finansieringen
viktigaste posterna.
Kulturnämndens resultat för 2020 uppgår till 10,4 miljoner kronor vilket är mer än i
senast gjorda prognos. Den positiva avvikelsen mot budget beror främst på lägre
genomförandekostnader för inställd eller framflyttad verksamhet, senarelagda
rekryteringar samt statligt stöd kopplat till konsekvenserna av Covid-19.
Verksamhetsintäkterna avviker negativt mot budget med 28,1 miljoner kronor. En stor
del av dessa intäkter motsvaras av en samtidig minskning av genomförandekostnader för
inställda evenemang och liknande.
Efter föreslagen avsättning till nämndens eget kapital kvarstår 4,1 miljoner kronor av
årets resultat. Dessa medel återredovisas till kommunstyrelsen då kulturnämnden i och
med årets avsättning nått övre gränsen om 25 miljoner kronor för det egna kapitalet.
Förutom de formella delarna (kapitel 1–4) så innehåller årsrapporten även tre ytterligare
kapitel med syfte att ge kulturnämnden fördjupad information om verksamheten. I kapitel
5 redogörs för väsentliga händelser, ekonomisk analys och statistik för respektive sektor/
avdelning. I kapitel 6 finns återrapportering kring de uppdrag förvaltningen fått och som
föreslås förklaras fullgjorda alternativt att utgå. Till varje uppdrag finns det en kortfattad
motivering till det beslut som föreslås. Övriga pågående uppdrag redovisas med aktuell
status i bilaga 2. I det avslutande kapitel 7 analyseras måluppfyllelsen för nämndens egna
mål kopplade till grunduppdraget.
Analys av volym- och nyckeltal per sektor och verksamhet framgår av bilaga 3–5.
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Fördjupningsdelen är avsedd för kulturnämnden och lämnas inte per automatik vidare till
kommunstyrelsen.

Förvaltningens förslag till beslut

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden att godkänna nämndens årsrapport för 2020
enligt bilaga 1, samt övriga bilagor till detta tjänsteutlåtande. Nämnden föreslås vidare att
fastställa årets resultat, balansomslutning och eget kapital samt besluta om hanteringen av
de uppdrag som framgår av avsnitt 6.1 i bilaga 1. Slutligen föreslås nämnden att
återredovisa 4 144 tusen kronor av årets resultat till kommunstyrelsen då nämnden nått
den av kommunfullmäktige rekommenderade övre riktnivån på nämndens eget kapital.

GÖTEBORGS STADS KULTURFÖRVALTNING

Anna Rosengren

Christian Steingrüber

Förvaltningsdirektör

Förvaltningscontroller
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1

Sammanfattning
Covid-19
Besöksutvecklingen i början på året var positiv som en följd av populära
utställningar och program. Från mitten av mars minskade antalet besök markant
vilket förklaras av Covid-19 och de åtgärder som infördes för att hantera
konsekvenserna samt medborgarnas generella försiktighet. Den höga
personalfrånvaron under våren gjorde det även svårt att upprätthålla delar av
verksamheten. Den 14 november stängdes nämndens publika verksamheter,
biblioteken undantagna, tillsvidare som en följd av ökad smittspridning i samhället.
Även Stadsbiblioteket har varit stängt under slutet av året för att bidra till minskat
tryck i kollektivtrafiken.
Medborgarskapsceremonin och Göteborgs dans- och teaterfestival flyttades till
2021 och Sommarunderhållningen ställdes in. För att mildra effekterna för det fria
kulturlivet gjordes en ekonomisk omfördelning till budgeten för kulturstöd
dessutom sköt kommunfullmäktige till 25 miljoner kronor i stöd till det fria
kulturlivet. När det gäller kulturstödet är det viktigt att påpeka att det öppnande av
stödformerna som skett utifrån ett likabehandlingsperspektiv lett till ökad
konkurrens om tillgängliga medel.
I arbetet med att hantera konsekvenserna av pandemin har kulturförvaltningen
arbetat tillsammans med stat och region samt haft en regelbunden dialog med
Stockholm och Malmö.
Digitalisering och övrig verksamhetsutveckling
Stängningar och reducerade öppettider har möjliggjort annat arbete i
verksamheterna. Museerna har haft möjlighet att digitalisera mer av samlingarna,
startat ett samarbete med RISE för att utveckla en unik flyttapplikation inför flytten
till nya magasin samt arbetat med konceptet Digiseum. Biblioteken har bland annat
kunnat installera meröppet, rusta upp barnavdelningar, förbättra säkerheten,
genomföra klimatåtgärder och utveckla de digitala tjänsterna. Vidare har
utvecklingen av den digitala konstkartan och kulturbokning fortsatt.
Ny nämndorganisation
Kulturförvaltningen har förberett organisationen för det utökade uppdrag som den
nya nämndorganisationen innebär. Parallellt har en ny förvaltningsorganisation
tagits fram för att bättre möta stadens nya organisation, skapa förutsättningar för
ökad måluppfyllelse samt förbättra arbetsmiljön.
Arbetsmiljöverket
Arbetsmiljöverket har genomfört granskning av två verksamheter; Frilagret och
stadsbiblioteket. Handlingsplanerna för att åtgärda identifierade brister godkändes
under våren och ärendena är avslutade.
Utvecklingsprojekt
Kommunfullmäktige har beslutat att gå vidare med projekten nya magasin och omoch tillbyggnad av Göteborgs Konstmuseum. Realiserandet av projekten är två av
de mest verksamhetskritiska frågorna för kulturnämnden.
Under året har Göteborgs Stads två nya elektriska bokbussar levererats. De nya
bokbussarna är en viktig komponent i att skapa likvärdig biblioteksservice i hela
staden.
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Utredningar och styrande dokument
Utredningen om enprocentsregeln och biblioteksutredningen har färdigställts.
Utifrån de förslag som presenteras i utredningarna kommer nämnden nominera om
nödvändiga förändringar och utveckling.
Kommunstyrelsen har gett kulturnämnden i uppdrag att utifrån Göteborgs Stads
kulturprogram ta fram en handlingsplan för perioden 2022 - 2026 samt att revidera
stadens biblioteksplan. Under året har kommunfullmäktige även fastställt
Göteborgs Stads plan för barn- och ungkultur 2020 - 2023.
Ekonomiskt utfall
Resultatet är 10,4 miljoner kronor vilket är en positiv budgetavvikelse på 12,6
miljoner kronor. Entré- och försäljningsintäkterna blev klart lägre än budgeterat
men lägre genomförandekostnader, erhållna bidrag med anledning av Covid-19
samt ej ersatta vakanser gör att resultat ändå blir positivt.
Kulturnämnden vill slutligen nämna den risk som finns kring finansiering av
stadens museer då det fortsatt saknas ett avtal med Västra Götalandsregionen.
Regionens stöd har relativt sett minskat över åren och i ett läge där det saknas avtal
finns ingen garanti för att de fortsatt kommer att bidra.
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2

Väsentlig styrinformation till
kommunledningen

2.1

Verksamhetens utveckling

2.1.1

Redovisning av resultat
Effektmått och övriga mått/nyckeltal
Mått/nyckeltal

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Hållbara ersättningar *

i.u.

i.u.

i.u.

Antalet relationsskapande aktiviteter ska
minst uppgå till

i.u.

25

11

Andelen ambassadörsbesök i särskilt
prioriterade stadsdelar ska utgöra minst
50%

i.u.

70 %

50 %

Nöjd medborgarindex - kultur

i.u.

71

i.u.

Aktiva biblioteksanvändare i särskilt
prioriterade stadsdelar ska öka jämfört
medföregående år

i.u.

i.u.

-19,9 %

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

i.u.

i.u.

3,8 %

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

i.u.

16,7 %

20,5 %

Jämförelse
ej relevant

20 747

42 438

Antalet besök till den digitala
utomhuskartan för stadens utomhuskonst
ska öka **

* Tanken var att utifrån utfallet 2020 göra en nollmätning och därigenom få fram underlag för indikatorn. Utifrån
situationen med Covid-19 och hur den påverkat kulturnämndens verksamheter och det fria kulturlivet kommer det
inte vara möjligt att ta fram en relevant indikator. Utifrån kända fakta kommer det sannolikt inte vara möjligt
förrän 2022.
** Den ursprungliga statistiken för antal besök (3 870) på konstkartan för föregående år är inte rättvisande.
Bland annat har menyerna strukturerats om. Den markanta ökningen av antalet besök beror även på att besök på
sidor för de enskilda konstverken inte tidigare registrerades, utan endast direkta besök på startsidan. Statistiken i
tabellen ovan har därför uppdaterats och data från 2018 har tagits bort då jämförelsen inte är relevant.
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Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling
Mått
Totala anläggningsbesök
samtliga verksamheter 1, 2

Totala anläggningsbesök sektor
museer 1

Totala anläggningsbesök sektor
fri konst och kultur 1, 3

Totala anläggningsbesök sektor
bibliotek 2
Bruttokostnadsutveckling (%)

3

Andel kostnader finansierade av
externa intäkter (%) 3
Antal årsarbetare

4

2018

2019

2020

2018 = 2 289 750
2017 = 2 478 668

2019 = 2 236 633
2018 = 2 289 750

2020 = 3 769 261
2019 = 2 236 633

Diff: -188 918

Diff: -53 117

Diff: +1 532 628

2018 = 531 017
2017 = 672 617

2019 = 537 130
2018 = 531 017

2020 = 256 397
2019 = 537 130

Diff: -141 600

Diff: +6 113

Diff: -280 733

2018 = 196 794
2017 = 218 296

2019 = 198 126
2018 = 196 794

2020 = 649 775
2019 = 198 126

Diff: -21 502

Diff: +1 332

Diff: +451 649

2018 = 1 561 939
2017 = 1 587 755

2019 = 1 501 377
2018 = 1 561 939

2020 = 2 863 089
2019 = 1 501 377

Diff: -25 816

Diff: -60 562

Diff: +1 361 712

4%

20 %

12 %

13 %

12 %

9%

2018 = 405
2017 = 396

2019 = 565
2018 = 405

2020 = 632
2019 = 565

Diff: +9 ÅA

Diff: +160 ÅA

Diff: +67 ÅA

Sjöfartsmuseet Akvariet stängde för renovering under 2018 samt att sommarklubben på Stora Teatern inte haft
öppet sedan sommaren 2017.
2
Stadsdelsbiblioteken är medräknade i statistiken från och med 2020.
3
Stadsdelsbiblioteken från 1 april 2019, helårsbudget 134 miljoner kronor. Frölunda Kulturhus med 23,4 miljoner
kronor, Tillfälligt ökat stöd till det fria kulturlivet med 25 miljoner kronor, Lokala evenemang 1 miljon kronor
3
Ökningen beror på att Frölunda Kulturhus numera räknas in i statistiken.
4
Skillnaden i årsarbetare för perioden januari och augusti 2019 och motsvarande period 2020 beror på
överföringen av stadsdelsbiblioteken och Frölunda kulturhus.
1

Flera av kulturnämndens verksamheter hade en stark besöksutveckling under
januari och februari som en följd av populära utställningar och ett populärt
programutbud. Från mitten av mars månad syns dock en markant minskning av
antalet besök vilket uteslutande förklaras av Covid-19 och effekterna av
medborgarnas generella försiktighet samt myndigheternas råd.
Sektor museer har under året haft en tydlig minskning i verksamhetsbesöken
motsvarande 52 procent. Verksamheten hade en mindre återhämtning under juli där
besöksantalet låg på en mer normal nivå för att sedan återigen sjunka. Från och
med den 14 november stängdes samtliga museer och Göteborgs Konsthall.
Inom sektor fri konst och kultur syns en ökning av antalet besök med 128 procent
jämfört med 2019. En ökning som helt beror på att Frölunda Kulturhus från och
med 2020 räknas in i statistiken. Exkluderas Frölunda Kulturhus syns en minskning
av antalet besök med 55 procent. Stora Teatern har från april månad kraftigt
begränsat sitt utbud och i huvudsak gått över till att streama ett vissa föreställningar
samt att under hösten genomföra ett antal mindre evenemang med färre än 50
deltagare.
I mitten av april stängde sex bibliotek helt. Fem av dessa förblev helt stängda till
mitten på augusti. Ett öppnade med meröppet under maj månad. Under hösten då
restriktionerna skärptes togs alla sittplatser och datorer för allmänheten bort och

Årsrapport 2020
Kulturnämnden

7 (53)

Stadsbiblioteket stängde helt den 13 november. Dessutom stängde alla
folkbibliotek i två dagar på grund av skyddsombudsstopp samt i två veckor över jul
och nyår. Trots att biblioteken varit delvis stängda och haft begränsad service har
besöken sett över hela året endast minskat med cirka 30 procent
(stadsdelsbiblioteken samt Stadsbiblioteket). Utlån av media har å andra sidan
knappt minskat, utan ligger i princip på samma nivå som förra året trots att besöken
minskat. Användare av e-media har ökat, liksom antal lån via e-tjänst.
Skillnaden i antalet årsarbetare mellan 2019 och 2020 beror på överföringen av
stadsdelsbiblioteken, Kulturhuset Kåken samt Frölunda Kulturhus till
kulturnämnden, då utfall för 2019 endast visar nio av årets tolv månader eftersom
nämnden övertog ansvaret den 1 april.
Förändringen i bruttokostnadsutveckling beror i huvudsak på överföringen av
stadsdelsbiblioteken, Kulturhuset Kåken, Frölunda Kulturhus samt på normal
kostnadsutveckling för löner, hyror, varor och tjänster men även en negativ
påverkan av Covid-19 jämfört med föregående år. Kostnadsandelen som
finansieras av externa intäkter sjunker som en följd av lägre intäkter i verksamheter
med hög självfinansieringsgrad orsakat av minskade besök i spåren av Covid-19.
Framförallt har entréintäkter och intäkter för publika arrangemang påverkats, men
även kaféverksamhet, uthyrning av konferenslokaler, förseningsavgifter samt
butiksförsäljning har påverkats negativt. Förseningsavgifterna på biblioteken har
tagits bort under året med anledning av pandemin och konsekvenserna skall
utvärderas under 2021.

2.1.2

Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling
Covid-19
Orsak till att avvikelsen uppstått
Covid-19 har haft tydligt negativ inverkan på kulturnämndens verksamhet under
2020. Det gäller framförallt de publika verksamheterna. Fram till mitten av mars
månad pågick verksamheten i allt väsentligt som vanligt, därefter har det skett en
mycket markant förändring i förutsättningar och omfattning.
Konsekvenser för de verksamheten är till för
Flera av kulturnämndens verksamheter hade en stark besöksutveckling under
januari och februari som en följd av populära utställningar och ett populärt
programutbud. Från mitten av mars månad syns dock en markant minskning av
antalet besök vilket förklaras av Covid-19 och effekterna av medborgarnas
generella försiktighet samt myndigheternas råd. Vissa verksamheter har avstannat
helt eller tvingats organisera sina evenemang med social distansering med
begränsat antal deltagare utomhus och genom streamade akter såsom Stora
Teaterns gästspelscen, Speldags och pedagogiska besök. Folkbiblioteken har med
vissa undantag varit öppna större delen av året men med klart begränsad service
och begränsade öppettider. Det har lett till en minskning av besöken med cirka 30
procent.
Personalfrånvaron ökade markant under slutet av mars och början på april vilket
gjorde att vissa verksamheter hade svårt att bibehålla öppettiderna. Utbudet
justerades genom att anpassa lokaler och förhållningssätt utifrån myndigheternas
rekommendationer, skjuta fram programaktiviteter och utveckla tjänsterna med
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uppsökande och digital verksamhet. I början av april beslutade kulturnämnden att
tillfälligt helt stänga sex bibliotek på grund av att personalfrånvaron gjorde
verksamheten sårbar. Dessa öppnade med ordinarie öppettider i augusti. I
november stängdes stadsbiblioteket helt för att minska trycket i kollektivtrafiken
och i december stängde samtliga bibliotek en kortare period på grund av felaktiga
rekommendationer. Jämte detta genomförde biblioteken åtgärder för att minska
smittspridningen. Öppettiderna inom övrig publik verksamhet reducerades under
året. Från och med den 14 november stängdes samtliga museer samt Göteborgs
Konsthall tillsvidare.
Som en följd av ovanstående har tillgången för samtliga målgrupper minskat,
särskilt drabbade är barn- och unga, äldre samt personer i riskgrupperna som har få
andra alternativ. Kulturnämnden har beslutat att Medborgarskapsceremonin ställs
in/flyttas till 2021. Vidare har Sommarunderhållningen ställts in och Göteborgs
dans- och teaterfestival flyttats fram till 2021. För att mildra effekterna av Covid19 för det fria kulturlivet har omfördelningar på cirka 1 miljon kronor gjorts inom
kulturstödet samt att kommunfullmäktige under hösten tillförde 25 miljoner kronor
i ytterligare stöd till det fria kulturlivet. Det kommunala stödet har bidragit till att
mildra den utsatthet som drabbat stora delar av det fria kulturlivet.
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
Förvaltningen arbetar med proaktiva arbetsmiljö- och rehabiliteringsåtgärder för att
förebygga och minimera risken för ohälsa i arbetslivet samt för att återrehabilitera.
De åtgärder som vidtas är kopplade till arbetsrelaterade risker och frånvaro.
Effekten av förvaltningens arbetssätt gällande rehab och arbetsmiljö är en stabilt
nedåtgående sjukfrånvaro under senare år. Situationen med Covid-19 har dock
påverkat årets sjukfrånvaro negativt och jämfört med föregående år så ökar den
med 1,8 procentenheter.
Kulturförvaltningen har vidtagit åtgärder för att minimera risken för smittspridning,
men verksamheternas karaktär med frekventa publika kontakter är en risk i sig.
Arbetsbelastningen till följd av Covid-19 har varit hanterbar, trots den ökade
sjukfrånvaron under våren. Från slutet av maj månad stabiliserades sjukfrånvaron
på mer normala nivåer för att återigen öka under senare del av hösten. Det som,
trots pandemin, möjliggjort en rimlig arbetsbelastning är minskade besök på
förvaltningens institutioner. Dock har arbetsbelastning för chefer och vissa
stödfunktioner ökat ytterligare men inom sektor bibliotek gäller det samtliga chefer
och medarbetare.
I takt med att smittspridningen i samhället återigen tog fart under hösten ökade
oron för att smittas hos personalen inom framförallt sektor bibliotek. Detta trots de
skyddsåtgärder som arbetsgivaren vidtog. Oron ledde till slut till ett två dagar långt
skyddsstopp inom alla bibliotek. Efter dialog mellan fack, arbetsgivare och
Arbetsmiljöverket öppnade biblioteken igen. De publika verksamheterna är särskilt
utsatta för smittorisker, med anledning av den frekventa kontakten med besökare.
En situation som förvärrats av besökare som inte förhåller sig till de
rekommendationer som finns. Biblioteken är ofta en av de få öppna offentliga
verksamheter som finns i staden. Ett faktum som stärkts än mer när
gymnasieskolor, högskolor och universitet haft distansundervisning och mycket
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annan verksamhet bedrivits på sparlåga. Många gånger gör det att bibliotekens
personal i än större utsträckning än vanligt behövt hantera frågor kopplade till
social oro.
Ekonomiska konsekvenser
Restriktioner och stängningar av verksamhet har påverkat intäkterna negativt för
främst stadens museer och Stora Teatern, vilka har hög självfinansieringsgrad.
Pandemin visar tydligt att den finansieringsmodell som gäller för stadens museer är
skör. Den stora andelen fasta kostnader gör att verksamheten har svårt att ställa om
vid minskad efterfrågan. Förvaltningen följer utvecklingen och analyserar de
ekonomiska effekterna för att bedöma vilka åtgärder som är möjliga att genomföra.
Cirka 80 procent av förvaltningens totala minskade intäkter matchas av minskade
kostnader för genomförande av verksamhet. Utöver lägre personalkostnader och
ersättning för sjuklönekostnader har förvaltningen genomfört flera åtgärder under
året för att skapa marginal och hålla budget. Exempel på det är senareläggning av
rekryteringar samt att minska påverkbara kostnader. Åtgärderna har ytterligare
påverkat en redan ansträngd arbetsmiljö negativt.
Det överskott om 10,4 miljoner kronor som kulturförvaltningen trots allt gör är i
huvudsak en effekt av senarelagda rekryteringar samt utbetalningar av statligt stöd.
Kulturförvaltningen ser en stor risk i att intäkter från stiftelser och fonder kan
komma att minska eller utebli framöver då en förutsättning till extern finansiering
är att kunna ha utställningarna öppna för publik eller om nationell ekonomi skulle
komma att påverka stiftelsernas möjlighet till utdelning. Ytterligare en faktor som
kan påverka intäkterna framåt är människors eventuellt förändrade
beteendemönster. Det är även så att stadens museer, konsthall och Stora Teatern
fortsatt är stängda när det nya året börjar.
Vidtagna åtgärder
Kulturförvaltningen har haft en aktiv krisledning där prioritet varit att; hålla öppet
publik basverksamhet, upprätthålla verksamhet i särskilt prioriterade områden,
bidra till minskad smittspridning samt säkerställa en trygg arbetsmiljö. Det
operativa, publika, arbetet har prioriterats och säkerställts bland annat genom
planering av hur personal från olika verksamheter inom samma sektor kunde täcka
upp vid frånvaro. I mitten på augusti gick krisledning ner i stand-by för återigen
aktiveras under hösten i takt med att smittspridningen återigen tilltog.
Förvaltningen arbetar kontinuerligt för att hitta alternativa sätt att nå målgrupperna.
Några exempel är Göteborg Skolbio som arbetat med digital visning i klassrummen
och museerna som arbetar med konceptet Digiseum vars syfte är att tillgängliggöra
så mycket av samlingarna som möjligt digitalt. Biblioteken som, jämte sitt digitala
utbud, har tillhandahållit bokpaket för avhämtning och hemleverans av bokkassar
till personer 70+ samt barn i riskgrupper. Biblioteken har även arbetat mer
uppsökande än tidigare till exempel på större lekplatser. Dessa insatser har inte helt
kunnat kompensera för bortfallet av ordinarie verksamhet.
Med undantag för de sex bibliotek som stängdes helt i april så har, med undantag
för en kortare period i november och en i december, samtliga bibliotek varit öppna
med bemanning under hela året. Tillgängligheten till biblioteksservice har dock,
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liksom inom övriga verksamheter, påverkats negativt. Stora Teaterns
gästspelsverksamhet har i huvudsak varit stängd under året och bokade evenemang
har ställts in eller flyttats fram. Under hösten genomfördes dock ett antal mindre
evenemang fysiskt samt att vissa akter streamats.
Förvaltningen har fortsatt betala ut stödet till det fria kulturlivet och nämnden har
fattat beslut om justeringar av vissa stödformer för att stötta enskilda aktörer i den
rådande situationen. Dessutom tillsköt kommunfullmäktige 25 miljoner kronor
extra till det fria kulturlivet. Pengar som kulturförvaltningen handlade och fattade
beslut om under november och december månad. För att kompensera för det
minskade antalet scenkonstbesök för barn och unga arbetar förvaltningen med att
hitta andra vägar för barn- och unga att möta konsten som kan väga upp en del av
bortfallet.
Under senare delen av maj och början på juni ökade besöken till museerna,
Göteborgs Konsthall och biblioteken något. Under juli månad besöktes museerna
tre gånger så mycket som i juni men besöksantalet var ändå en bra bit ifrån
fjolårets siffror. Efter sommaren vände dock besöksantalet neråt igen. Rådande
restriktioner har kunnat säkerställas under hela perioden ända fram till dess att
museerna och konsthallen stängde helt. Vid många samtidiga besök har inträden
förskjutits under dagen. Museerna, Göteborgs Konsthall och biblioteken har tagit
fram planer för anpassning av verksamheten för respektive hus. Förvaltningens
ordinarie kultursommarjobbsverksamhet utökades i ett samarbete med nämnden för
arbetsmarknad och vuxenutbildning genom att ungdomar som skulle fått
sommarjobb inom äldreomsorgen nu istället fick arbete som kultursommarjobbare
som en följd av Covid-19 och restriktionerna inom äldreomsorgen. Speldags har
under året tvingats ställa om sin verksamhet utifrån besöksförbudet på särskilda
boenden och att de flesta träffpunkter stängt. Fokus för verksamheten har legat på
streaming av inspelade evenemang samt utomhuskonserter.
Kulturförvaltningen har implementerat en rad åtgärder för att minska risken för
smittspridning och säkerställa tillräckliga bemanning och ledning av verksamheten.
Bland dessa kan nämnas; ersätta fysiska möten med digitala, arbete på distans för
yrkesgrupper där distansarbete är möjligt, minimering av antalet resor mellan olika
institutioner, begränsning av antalet deltagare på sådana möten som måste
genomföras fysiskt samt att fysiska möten hålls i så stora lokaler som möjligt. De
flesta chefer har etablerat en ny avstämnings- och mötesstruktur som kompenserar
för fysiska möten som uteblir och möjliggör att signaler och behov från
verksamheten ändå snabbt kan fångas upp. Arbetsplatserna har anpassats och
glesats ut för att möjliggöra social distansering. Skyddsskärmar har installerats i de
publika ytorna och informationsspridning kring social distansering sker löpande
både digitalt och analogt. Ledningsgruppsmöten på förvaltnings-, sektors- och
avdelningsnivå har i allt väsentligt behållits med samma periodicitet som tidigare
men genomförs i stor utsträckning digitalt. Riskanalyser har genomförts och
handlingsplaner upprättats både på förvaltningsövergripande såväl som
verksamhetsspecifik nivå utifrån identifierade behov.
Kulturförvaltningen har haft tät uppföljning av ekonomin för att ha ett aktuellt
nuläge i syfte att kunna föreslå åtgärder i den takt som förutsättningarna blir kända
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eller bedöms som relevanta att agera på. Kulturförvaltningen analyserar löpande
vilka kostnader som direkt är förknippade med en minskad intäkt,
genomförandekostnader, samt vilka kostnader som i övrigt är påverkbara och
därmed kan minskas eller skjutas på framtiden i syfte att minska effekterna av
intäktsbortfallet om drygt 28 miljoner kronor. Eftersom erhållna bidrag blir kända
efterhand är det svårt att planera verksamheten utefter ständigt förändrade
förutsättningar både gällande restriktioner och vilka bidrag som kan erhållas.

2.2

Kommunfullmäktiges budgetmål

2.2.1

Organisationsmål
Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor
Indikator

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Mål 2020

Medarbetarengagemang
(HME) - Totalindex

69

69

69

72

Sjukfrånvaro kommunalt
anställda

6,6 %

5,5 %

7,3 %

5,5 %

Sjukfrånvaro för 2020 överstiger målvärdet på grund av oplanerat och ökat
sjukfrånvaro till följd av Covid-19. Övrig sjukfrånvaro som beror på andra orsaker
än Covid-19 har inte ökat mellan perioderna.

2.2.2

Nämndspecifika och verksamhetsnära mål

2.2.2.1 Göteborg Stad ska verka för att kulturperspektivet är en integrerad del i
stadsutvecklingen.
Måluppfyllelse
Viss
Utfall
2020

Målvärde
2020

Kulturförvaltningen ska
genomföra minst en
kulturkonsekvensanalys
under 2020.

0

1

Antalet möten med
andra förvaltningar och
externa parter utifrån
kulturnämndens plan
för kulturplanering ska
uppgå till minst

0

10

Antal nyckeltal för
kulturvärden

0

5

Mått/Indikator
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På grund av sjukfrånvaro i samband med Covid-19 och prioritering av annat arbete har inte några nyckeltal
tagits fram än. Arbetet med plan för kulturplanering är utgått för att istället ingå i revideringen av stadens
kulturprogram.

2.2.2.2 Göteborgs Stad ska skapa goda förutsättningar för stadens institutioner och
det fria kulturlivet för att erbjuda kulturupplevelser av hög kvalitet och
bredd.
Måluppfyllelse
Viss
Mått/Indikator

Utfall
2018

Utfall
2019

Minst två avgörande
beslut 2020 avseende
hållbara ersättningar och
utvecklingsprojekten 1

Utfall
2020

Målvärde
2020

2

2

Hållbara ersättningar 2
1
De beslut som avses är kommunfullmäktiges beslut om nya magasin och om- och tillbyggnaden av Göteborgs
Konstmuseum.
2
Tanken var att genomföra en nollmätning baserat på utfallet för 2020. En sådan mätning blir inte representativ
med tanke på hur Covid-19 påverkat det fria kulturlivet och nämndens verksamheter.

2.2.2.3 Göteborgs Stad ska sträva efter att tillgängliggöra kulturen för fler, inte
minst de grupper som sällan tar del av stadens kulturliv.
Måluppfyllelse
Viss
Utfall
2019

Utfall
2020

Målvärde
2020

70 %

50 %

50 %

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

-19,9 %

5%

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

3,8 %

3%

16,7 %

20,5 %

20 %

Utlån av barnmedia per
barninvånare i Göteborg ska
minst uppgå till.

8,6

8,1

9,1

Antalet relationsskapande
aktiviteter ska minst uppgå
till.

25

11

15

Mått/Indikator
Andelen ambassadörsbesök
i särskilt prioriterade
stadsdelar ska utgöra minst.

Antalet registrerade
användare i
nedladdningstjänsten för
litteratur för personer med
läsnedsättning ska öka
jämfört med föregående år.
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2.2.2.4 Göteborg är en levande kulturstad för boende och besökare.
Måluppfyllelse
Viss
Mått/Indikator

Utfall
2018

Nöjd medborgarindex kultur.

Utfall
2019

Utfall
2020

Målvärde
2020

71

i.u.

77

2.2.2.5 Göteborg byggs attraktivt, tätt och varierat.
Måluppfyllelse
Viss
Mått/Indikator

Utfall
2018

Utfall
2019

Antal nyckeltal för
kulturvärden

Utfall
2020

Målvärde
2020

0

5

På grund av sjukfrånvaro i samband med Covid-19 och prioritering av annat arbete har inte några nyckeltal
tagits fram än.

2.2.2.6 Göteborg är en jämlik stad med gemenskap och tillit.
Måluppfyllelse
Viss
2.2.2.7 Göteborg präglas av en god samverkan mellan stad, akademi,
civilsamhälle och näringsliv.
Måluppfyllelse
God
2.2.2.8 Göteborg har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser.
Måluppfyllelse
Svårbedömd
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2.2.2.9 Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor.
Måluppfyllelse
Svårbedömd
Mått/Indikator
Medarbetarengagemang
(HME) för kulturförvaltningen
- totalindex.
Sjukfrånvaro kommunalt
anställda i
kulturförvaltningen, i %.

Utfall
2018

Utfall
2019

Utfall
2020

Målvärde
2020

69

69

69

72

6,6 %

5,5 %

7,3 %

5,5 %

2.2.2.10 Vara en attraktiv arbetsplats med trygga och rättvisa villkor, samt med ett
klimat kännetecknat av delaktighet, inflytande och förtroendefullt samarbete
och bemötande.
Måluppfyllelse
Viss
Utfall
2018

Utfall
2019

Förvaltningens index för Attraktiv
arbetsgivare i medarbetarenkäten
ska öka.

56

49

Förvaltningens index för HME ska
öka.

69

69

Förvaltningens index för
Inflytande i medarbetarenkäten
ska öka.

51

51

55

Förvaltningens enskilda värde för
Bemötande internt i
medarbetarenkäten ska öka.

4

4

4,5

Andelen personer som inte har
varit utsatta för kränkande
särbehandling/mobbning i arbetet
ska öka.

72

72

73

75

Sjukfrånvaro ska inte överstiga.

6,6 %

5,5 %

7,3 %

5,5 %

Chefsrörlighet ska inte överstiga.

27 %

10 %

20 %

10 %

Jämställdheten bland chefer ska
spegla jämställdhet bland
medarbetarna.

17 %

16 %

21 %

25 %

Mått/Indikator

Utfall
2020

Målvärde
2020
58

69

72

Observera att utfallsdata för 2019 avser helårssiffror samt det årets medarbetarenkät. Den senast genomförda
medarbetarenkäten innehöll färre frågor än tidigare vilket gör att data saknas för vissa av indikatorerna i tabellen
ovan.

Den senast genomförda medarbetarenkäten från staden var en betydligt kortare
enkät än tidigare år. Flertalet frågor som förvaltningen haft som indikatorer för att
följa utvecklingen har därmed uteblivit. Frågor om till exempel attraktiv
arbetsgivare, inflytande samt internt bemötande har inte ställts. Dock har
förvaltningen på enhetsnivå följt upp arbetsbelastning och möjligheter till
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återhämtning. Utifrån resultaten kan det konstateras att arbetsbelastningen har
minskat något och att möjligheterna till återhämtning blivit något bättre för
medarbetare. Förbättringen är knapp och det är tydligt att vissa publika
verksamheter och stödfunktioner fortfarande har en hög arbetsbelastning.
Arbetsbelastningen för chefer har försämrats ytterligare. Resultat från chefsenkäten
och hälsoprofil-bedömning för chefer visar fortsatt försämring av arbetsbelastning
för chefer, trots vidtagna åtgärder under året.
Andelen personer som har varit utsatta för kränkande särbehandling har minskat
marginellt. Minskningen från 9 till 6 procent avser bemötande från chef.
Upplevelsen av bemötande mellan kollegor är fortfarande på en lika oönskvärd
nivå som tidigare, 9 procent.
Sjukfrånvaro har ökat under året som följd av Covid-19. Övrig sjukfrånvaro till
följd av andra orsaker än Covid-19, har inte ökat i förhållande till tidigare period.
Bedömningen är att sjukfrånvaro kommer att fortsätta minska i takt med att
pandemin.
Chefsrörlighet har varit cirka 20 procent under året och beror på frivilliga avgångar
till annat arbete och tillfälliga lösningar på flera av chefspositioner i väntan på
implementering av förvaltningens nya organisation.
2.2.2.11 Bedriva ändamålsenlig och effektiv verksamhet som långsiktigt bidrar till
hållbar utveckling och god ekonomisk hushållning.
Måluppfyllelse
Viss
2.2.2.12 Skapa goda och hållbara villkor för konsten och konstnärerna.
Måluppfyllelse
Viss
Mått/Indikator

Utfall
2018

Utfall
2019

Utfall
2020

Målvärde
2020

Hållbara ersättningar
Tanken var att genomföra en nollmätning baserat på utfallet för 2020. Utifrån de förutsättningar som råder blir
en sådan mätning inte representativ. Indikatorn kvarstår och kommer att användas när det finns relevant data att
tillgå.

2.2.2.13 Främja delaktighet, interkulturell dialog och människors lust och motivation
att ta del av och utöva konst och kultur.
Måluppfyllelse
God
Mått/Indikator
Museernas
anläggningsbesök ska
minst uppgå till
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Utfall
2018

Utfall
2019

Utfall
2020

Målvärde
2020

531 017

537 130

256 397

550 000
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Utfall
2019

Utfall
2020

Målvärde
2020

Antalet relationsskapande
aktiviteter ska minst uppgå
till

25

11

15

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

8,6

8,1

9,1

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

-19,9 %

5%

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

3,8 %

3%

16,7 %

20,5 %

20 %

70 %

50 %

50 %

1 501 377

2 863 089

4 200 000

991 565

3 757 339

3 800 000

2 045

6 000

Mått/Indikator

Utfall
2018

Antalet registrerade
användare i
nedladdningstjänsten för
litteratur för personer med
läsnedsättning ska öka
jämfört med föregående år
Andelen
ambassadörsbesök i
särskilt prioriterade
stadsdelar ska utgöra
minst
Antalet besök per år till
biblioteken ska minst
uppgå till 1
Antal utlån av media per år
ska minst uppgå till 1
Antalet programaktiviteter
per år ska minst uppgå till
1

Data för 2019 inkluderar endast stadsbiblioteket, 300 m2 samt bokbussarna.

2.2.2.14 Främja och möjliggöra kunskapsuppbyggnad, sammanhang och
delaktighet.
Måluppfyllelse
God
Mått/Indikator

Utfall
2018

Antal redigerade och
tillförda poster i
museernas databaser för
samlingar ska öka
Antal besök till den
digitala kartan för
stadens utomhuskonst
ska öka 1

3 500

Utfall
2019

Utfall
2020

Målvärde
2020

535 338

617 858

543 000

20 747

42 438

10 000

Den ursprungliga statistiken för antal besök (3 870) på konstkartan för föregående år är inte rättvisande. Bland
annat så har menyerna strukturerats om. Den markanta ökningen av antalet besök beror även på att besök på

1
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sidor för de enskilda konstverken inte tidigare registrerades, utan endast direkta besök på startsidan. Statistiken i
tabellen ovan har därför uppdaterats och målet är inte längre relevant.

2.2.2.15 Skapa en attraktiv livsmiljö i staden.
Måluppfyllelse
Viss
Utfall
2020

Målvärde
2020

Antal nyckeltal för
kulturvärden

0

5

Antalet möten med
andra förvaltningar och
externa parter utifrån
kulturnämndens plan för
kulturplanering ska
uppgå till minst

0

10

Mått/Indikator

Utfall
2018

Utfall
2019

På grund av sjukfrånvaro i samband med Covid-19 och prioritering av annat arbete har inte några nyckeltal
tagits fram än. I den mån det är möjligt kommer arbetet att genomföras under hösten 2020. Arbetet med plan för
kulturplanering har utgått för att istället hanteras inom ramen för revideringen av stadens kulturprogram.
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3

Övrig uppföljning till
kommunledningen

3.1

Utveckling inom personalområdet

3.1.1

Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HRperspektiv
2018

2019

2020

Total sjukfrånvaro (%)

6,6 %

5,5 %

7,3 %

Förvaltningsextern personalomsättning (%)

19 %

22 %

10 %

Sjukfrånvaron har ökat under perioden som följd av Covid-19. Framförallt har
ökningen skett inom sektor bibliotek där personalen har många publika kontakter.
Personalomsättning för året har uppnått en mer hanterbar nivå, 10 procent. Det är
en vanlig nivå i de flesta organisationer, under ett vanligt verksamhetsår. Att
personalomsättningen är på 10 procent under året beror på att förvaltningen under
föregående period hunnit ikapp med många rekryteringar där tillfälliga lösningar
eller vakanser har funnits. Rekryteringsbehovet har också varit lägre än tidigare
perioder, troligtvis på grund av verksamhetsanpassningar till följd av Covid-19.

3.1.2

Analys av situationen inom HR-området
Ur HR perspektivet har året präglats av ett aktivt och intensivt arbetsmiljö- och
samverkansarbete, hantering av Covid-19 samt omorganisation av förvaltningen.
Arbetsmiljöverket har besökt två verksamheter inom förvaltningen Frilagret och
Stadsbiblioteket. Förvaltningens planer för förbättring av samtliga delar har
godkänts och ärendena är avslutade.
Covid-19 har haft en negativ påverkan på förvaltningens personal och arbetsmiljö.
De publika verksamheterna är särskilt utsatta för smittorisk, med anledning av
frekventa kontakter med besökare som ofta inte förhåller sig till de
rekommendationer som finns. Ett skyddsombudstopp och stängning av
arbetsplatserna har skett inom biblioteksverksamheten på grund av upplevda
arbetsmiljörisker kopplat till Covid-19. Med stöd av arbetsmiljöverket har
arbetsplatserna kunnat hitta lösningar och åtgärder för att minimera upplevda risker
och biblioteken har kunnat öppna igen.
Redan före pandemin fanns det problem med ökad social oro med risk för hot om
våld på biblioteken, en situation som riskerar att förvärras. Kulturförvaltningen
saknar resurser inom socialt arbete, ungdomssatsningar med mera vilket gör det
svårt att hantera situationer som är utanför bibliotekens ordinarie uppdrag.
Förvaltningen har dialog med andra berörda förvaltningar i syfte att få stöd för att
hantera situationen och säkerställa personalens arbetsmiljö.
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Vårens höga sjukfrånvaro särskilt inom sektor bibliotek har negativt påverkat
bemanningssituationen och möjligheter att hålla biblioteken öppna. Som följd av
detta var fem bibliotek helt stängda fram till mitten av augusti och
bibliotekspersonal har flyttats om till nya arbetsplatser inom sektorn för att
säkerställa bemanningsbehovet. I övrigt har arbetsbelastningen till följd av Covid19 varit hanterbar i huvudsak för att besöken till förvaltningens institutioner
minskat. Sjukfrånvaron till följd av Covid-19 i övriga sektorer har inte varit
omfattande.
Övriga verksamheter har varit stängda för publik stora delar av året eller öppna
med tydliga begränsningar stängda. Verksamheterna har ställt om till ett mer
digitalt utbud och ett omfattande arbetet har skett gällande kompetensanpassning
till rådande behov av digitalisering i verksamheterna. Förutom de arbetsuppgifter
som är kopplade till publika möten inom biblioteksverksamheten, har förvaltningen
i stort övergått till arbete hemifrån och på distans. Nya arbetssätt och
mötesstrukturer har utvecklats för att underlätta för ett arbete och samarbete på
distans. En uppföljning och utvärdering av arbetet hemifrån visar på att
verksamheterna har ställt om på ett bra sätt och att arbete hemifrån i stort fungerar
väl.
Arbetsmiljön inom förvaltningen är fortsatt ansträngd utifrån upplevd
arbetsbelastning, främst för chefer. Förvaltningens strukturella underfinansiering i
kombination med svårigheter att matcha stadens övriga organisation i olika
övergripande frågor förstärker problemen. Förvaltningen ser en risk i samband med
den nya organisationen i staden, då förvaltningen saknar förutsättningar att leva
upp till intentionen om att bygga friska och hållbara organisationer. Risken är att
förvaltningen halkar efter ytterligare i möjligheter att prioritera
arbetsmiljöförutsättningar som på sikt kan komma att hota kompetensförsörjningen
och förvaltningens möjligheter att leverera sitt grunduppdrag.

3.2

Ekonomisk uppföljning

3.2.1

Analys av årets utfall
Resultatredovisning i sammandrag
Tkr

Bokslut
2020

Budget
2020

Avvikelse

Bokslut
2019

Bokslut
2018

Intäkter

129 300

149 695

-20 395

139 014

124 951

-714 150

-747 095

32 945

-637 968

-530 176

595 200

595 200

0

501 706

406 100

Resultat

10 350

-2 200

12 550

2 752

875

Eget kapital

29 144

15 594

12 550

18 794

16 042

Kostnader
Kommunbidrag

Tillkommande verksamheter och uppdrag som påverkar jämförelse mellan åren:
- Stadsdelsbiblioteken 2019 med 100,5 miljoner kronor och 2020 med 134 miljoner kronor (helårseffekt).
- Frölunda kulturhus 2020 med 23,4 miljoner kronor.
- Tilläggsbudget avseende lokala evenemang 2020 med 1 miljon kronor.
- Tilläggsbudget avseende tillfällig förstärkning till det fria kulturlivet med 25 miljoner kronor 2020.
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Årets resultat uppgår till 10,4 miljoner kronor vilket är en positiv avvikelse mot
budget med 12,6 miljoner kronor.
Intäkterna avviker negativt mot budget som en följd av Covid-19. Det handlar
framförallt om minskade entré-, försäljnings- och konferensintäkter.
Budgetavvikelsen har mildrats av att nämnden erhållit externa bidrag för
samarbeten och projekt samt statligt stöd för ökade sjuklönekostnader.
Sjukfrånvaro och vakanta tjänster har givit lägre personalkostnader än budgeterat.
Rekrytering till vakanta tjänsterna har inte skett enligt plan. Personalkostnader för
externt finansierade samarbeten och projekt påverkar också.
Lägre genomförandekostnader är den främsta förklaringen till lägre utfall för
övriga kostnader. Orsaken är inställda och framflyttade arrangemang,
programverksamhet och publik verksamhet. Denna kostnadsminskning motsvarar
cirka 80 procent av de uteblivna intäkterna. Under året har nämnden gjort
resultatpåverkande avsättningar om 4,9 miljoner kronor avseende bedömda osäkra
kostnader gällande omlokalisering- och projekteringskostnader. Nämnden har lägre
STIM-kostnader samt har erhållit en pandemirelaterad hyressubvention om 4,9
miljoner kronor.

3.2.2

Uppföljning av erhållna statsbidrag

Specialdestinerat/ riktat
statsbidrag

Statsbidrag Röhsska Museet
Årligt regionbidrag VGR för
grunduppdrag

Erhållen
ersättning
och/ eller
uppbokad
fordran
avseende
2020 (tkr)

Motpart
(kod)

Kommentar

752

XSXX

Varav 250 tkr är
tillfälligt bidrag
med anledning av
Covid-19.

49 566

XLVG

Bidrag från Riksantikvarieämbetet

495

XSXX

Bidrag Kulturbokning

294

XSXX

Årligt stöd för konsulentarbete för
dans/konst

199

XLVG

41

XLVG

Arrangörsstöd

307

XLVG

Arrangörsstöd - Utjämningsbidrag

110

XLVG

Arrangörsstöd - Skolbio

Arrangörsstöd/VGR
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2 238

XLVG

Projektet
förskjutits med
anledning av
Covid-19, delvis
uppbokat i BR.

Inkommit för
vidare utfördelning
till andra aktörer
av dess beviljade
medel
externa/interna i
staden.
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1 031

XLVG

En del av
aktiviteter har
förskjutits med
anledning av
Covid-19, delvis
uppbokat i BR.

Regionbidrag

540

XLVG

Tillfälligt på grund
av Covid-19.

Jul i kvarteret

584

XLVG

Tillfälligt på grund
av Covid-19.
Projektet
förskjutits delvis
med anledning av
Covid-19, delvis
uppbokat i BR.

Cirkus i Väst

Folkhälsomedel

160

XSXX

Placed

157

XXXX

Stärkta bibliotek - staden där vi
läser!

Stärkta bibliotek - nyanlända
biblioteksguider

Litteraturstöd

Läs Hjärta Förskola

Läs Hjärta Läger
Europa Direkt

Bokstart Göteborg

Kulturmöten för äldre
Tillfälliga sjuklönekostnader
ersättning
Kulturrådet
Fristadskonstnär

5 393

XSXX

54

XSXX

Viss del av
projektet
förskjutits med
anledning av
Covid-19, delvis
uppbokat i BR.

XSXX

Statligt bidrag
vars användning
förskjutits delvis
med anledning av
Covid-19, delvis
uppbokat i BR.

504

XSXX

Projektet
förskjutits delvis
med anledning av
Covid-19, delvis
uppbokat i BR.

15

XSXX

309

XLVG

814

1 367

N608

156

XSXX

3 934

XSFK

30

XSXX

0

XLVG

Projektet
förskjutits delvis
med anledning av
Covid-19, delvis
uppbokat i BR.1
Tillfälligt på grund
av Covid-19.
Årets ersättning är
uppbokad i BR på
grund av Covid19.

1
Bokstart i Göteborg - En del av intäkten finns bokförd i RR-posten Försäljning av verksamhet och
konsulttjänster.

Ovanstående sammanställning visar under året erhållna statsbidrag. Detta är en
redogörelse enligt instruktionerna från stadsledningskontoret.

Årsrapport 2020
Kulturnämnden

22 (53)

Effekterna av Covid-19 har tydligt påverkat nämndens verksamhet, varför flertal
planerade projekt har fått flyttas framåt i tiden.

3.3

Värdering av eget kapital
Nämnd bör ha goda skäl motiverade utifrån sin specifika riskbild för att alltför
mycket avvika från de rekommenderade nivåerna. Eget kapital som överstiger den
nivå som nämnd motiverar utifrån ovanstående förutsättningar ska återredovisas till
kommunstyrelsen.
För facknämnder med ett kommunbidrag på mellan 500 - 750 miljoner kronor är
rekommenderad riktnivå för eget kapital 15 - 25 miljoner kronor. Nämndens eget
kapital i 2020 års bokslut uppgår till 29,1 miljoner kronor och ligger därmed 4,1
miljoner kronor över den högre riktnivån.
Eftersom nämndens ansvar har utökats med fler verksamheter och fler som
tillkommer framåt, behöver kulturnämnden utvärdera hur stort det egna kapitalet
bör vara utefter de risker som kulturnämnden kommer att ansvara för framåt.
I budget 2020 beslutade kulturnämnden att ianspråkta eget kapital motsvarande 2,2
miljoner kronor för att få en budget i balans men med anledning av pandemins
effekter visar året ett positivt resultat varför det egna kapitalet istället utökas med
10,4 miljoner kronor.
Risker
Nedan följer en motivering varför kulturnämnden bör ha ett eget kapital i linje med
den högre rekommenderade nivån.
Sedan 2019 ansvarar nämnden för 25 fler bibliotek, tre befintliga och två planerade
kulturhus samt stora utvecklingsprojekt de kommande åren där finansieringen
bedöms som osäker.
Stadens museer har en hög grad av självfinansiering tillsammans med en stor andel
fasta kostnader vilket gör ekonomin sårbar. Andra viktiga faktorer att beakta är att
de regionala bidragen till stadens museer inte räknas upp i samma takt som
kostnaderna ökar då det saknas ett avtal med Västra Götalandsregionen (VGR). Ett
nytt avtal med VGR behöver komma till stånd och beslutas av kommunstyrelsen.
Det finns dels en osäkerhet i stiftelsernas fortsatta möjlighet till finansiering, dels
kring hur effekterna av pandemin påverkar externa aktörers vilja att bidra till
utställningsverksamheten. Det sistnämnda som en följd av hur möjligheterna att
hålla öppet under 2021 kan komma att begränsas av befintliga eller kommande
restriktioner.
2021 tar kulturnämnden över verksamhet i samband med ny nämndorganisation
samt får ett utökat ansvar inom demokrati och befolkningsansvar. För dessa
uppdrag har nämnden inte erhållit tillräcklig kompensation.
Det finns sedan tidigare ett stort behov inom miljö-, fastighets- och
säkerhetsområdet. Nämnden har i uppdrag att implementera ett
miljöledningssystem, agera mellanhandshyresvärd samt ha arbetsmiljöansvaret i
kulturhusen. Kulturförvaltningen har idag varken tillräcklig kunskap eller
tillräckliga resurser för att möta detta ansvar.
Pandemin bedöms fortsätta påverka nämndens publika verksamheter och därmed
även intäkterna. Särskilt utmanande blir det i de verksamheter som redan idag har
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en hög självfinansieringsgrad.
En annan tydlig risk som identifierats är Higabs aviserade hyreshöjningar som
innebär kostnadsökningar utöver indexuppräkning men även ökade hyreskostnader
för om- och tillbyggnad av nämndens kulturinstitutioner. Därutöver finns ett stort
underhållsbehov av lokaler och arbetsmiljöanpassningar där kostnader kan uppstå
med kort varsel. Den indexuppräkning som nämnden får ersättning för i
budgetprocessen är inte tillräcklig för att täcka kostnadsutvecklingen för löner,
priser eller hyror.
Mot bakgrund av ovanstående risker anser kulturnämnden att nämndens eget
kapital bör ligga på den övre rekommenderade gränsen, 25 miljoner kronor.
Nämnden föreslår därför att återredovisning sker av överstigande belopp om cirka
4,1 miljoner kronor (4 144 tkr) till kommunstyrelsen.

3.4

Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.4.1

Utvärdering av system för styrning, uppföljning och
kontroll
Kulturförvaltningen bedömer att kulturnämndens system för styrning, uppföljning
och kontroll är tillräckligt effektivt. Flera insatser har under senare år gjorts för att
förbättra systemet. Ett arbete som kommer att fortsätta under 2021 i samband med
implementeringen av ny organisation.
Vad gäller planerings- och uppföljningsprocessen så pågår ett förbättringsarbete
som kommer att intensifieras under 2021. Ett antal hållbara indikatorer har
identifierats som möjliga verktyg för att bättre analysera graden av måluppfyllelse
inom grunduppdraget och inom styrning och ledning. Den totala riskbilden för
kulturnämndens verksamhetsområde har uppdaterats och de mest väsentliga
riskerna har urskilts i en samlad riskbild som bilagts budget 2021. Konkreta
åtgärder för de risker som bedöms kunna hanteras har tagits fram i en åtgärdsplan
som finns med som bilaga till nämndens verksamhetsplan för 2021. Plan för intern
kontroll identifierar några få utvalda områden, processer eller moment som bedöms
särskilt viktiga att granska i syfte att verifiera redan beslutade åtgärder och
kontrollaktiviteter. Plan för intern kontroll inklusive beslutade kontrollaktiviteter
finns med som bilaga till kulturnämndens budget för 2021.
Förvaltningens riskhantering och arbete med intern kontroll behöver emellertid
fortsatt systematiseras och bättre integreras i den ordinarie planerings- och
uppföljningsprocessen på ytterligare nivåer i organisationen. Arbetet med lämpliga
resultatindikatorer för att mäta måluppfyllelse behöver också fortsätta under nästa
år utifrån kommunfullmäktiges budget och stadens nya styrsystem.
Förvaltningen arbetar aktivt inom området dialog- och delaktighetsprocesser samt
brukarundersökningar. Däremot saknas en systematisk metod och systematiska
arbetssätt för medborgarundersökningar för att bättre kunna fånga behov och
synpunkter hos dem vi är till för, både brukare och de som inte använder våra
verksamheter. Att utveckla detta område kräver dock ytterligare ekonomiska och
personella resurser vilket kulturförvaltningen bedömer inte är möjligt att avsätta i
dagsläget.
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3.4.2

Brukar-/kundorienterad kvalitetsledning
Kulturförvaltningen arbetar aktivt inom området dialog- och delaktighetsprocesser
samt brukarundersökningar. Exempelvis genom referens- och brukargrupper i
utställningsarbete eller ambassadörskap i stadsdelarna för att fånga upp behov och
synpunkter avseende ungkultur. Flera bredare undersökningar genomfördes under
2018 gällande bland annat priskänslighet för stadens museer samt användningen av
stadens bibliotek.
Den NKI-undersökning som biblioteken gör vartannat år syftar till att få
information om användarnas upplevelse av kvalitet. Den kunskapen ligger sedan,
tillsammans med andra undersökningar av både användare och icke-användare, till
grund för ett pågående utvecklingsarbete kallat Mötet med användaren. På
stadsbiblioteket genomfördes 2019 en användarstudie med intervjuer av 450
användare med syfte att bättre förstå behoven. Tillsammans med en analys av
besöksantalet under olika tidpunkter användes resultatet som beslutsunderlag för en
ändring av öppettiderna samt ändrad bemanning och införande av lättöppet utifrån
användarnas servicebehov. Under 2020 har det bland annat genomförts en
undersökning med syfte att anpassa öppettiderna på Stadsbiblioteket samt att
användarnas upplevelse av bibliotekens betydelse under pandemin har följts upp.
Sektor museer genomför minst en brukarundersökning per år. Ibland fler om det
finns behov utifrån en särskild utvecklingsfråga. Däremot saknas en
förvaltningsgemensam metod och systematiskt arbetssätt för
medborgarundersökningar för att bättre kunna fånga behov och synpunkter hos
dem vi är till för, både brukare och de som inte använder våra verksamheter. Att
utveckla detta område kräver dock ytterligare ekonomiska och personella resurser
vilket kulturförvaltningen bedömer inte är möjligt att avsätta i dagsläget.

3.4.3

Sponsring
Kulturnämnden har inte fattat beslut om några sponsringsåtagande under 2020.

3.4.4

Uppföljning Intraservice tjänst dataskydd
Samarbete med dataskyddsombud (DSO) vid informationskartläggning samt
risk- och sårbarhetsanalys
Kulturförvaltningen förväntar sig inte att DSO ska bistå förvaltningen vid
informationskartläggningar. Förvaltningen förväntar sig dock att DSO vid behov
kan svara på frågor och ge råd. Samma förväntan finns när det gäller upprättandet
av risk- och sårbarhetsanalysen.
Förväntningar på DSO avseende råd, stöd, utbildning och granskning
Kulturförvaltningen förväntar sig snabb och adekvat hjälp vid behov. Vad gäller
granskningen förväntar sig förvaltningen att DSO inhämtar och sammanställer
informationen noggrant och att förvaltningen ges möjlighet att komma med
synpunkter innan resultatet från granskningen färdigställs.
Vad gäller utbildning förväntas att DSO håller förvaltningen uppdaterad gällande
nyheter i dataskyddsfrågor, betydelsefulla rättsfall med mera. Kulturförvaltningen
hade ser ett värde av att med viss periodicitet har nätverksträff för att utbyta
information och erfarenheter. Slutligen ser kulturförvaltningen ett behov av ökad
samordning från dataskyddsenheten centralt för att undvika dubbelarbete i staden.
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3.4.5

Övriga beslut och/eller uppdrag
Kulturförvaltningen gör bedömningen att det inte finns några övriga beslut och/
eller uppdrag som inte följs upp i särskild ordning eller på annan plats.
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4

Bokslut

4.1

Sammanfattande analys
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens nettointäkter avviker negativt mot budget med 20,4 miljoner kronor
vilket till största del beror på effekterna av pandemin.
Det totala intäktsbortfallet i verksamheterna uppgår till 28,1 miljoner kronor och
avser främst de publika verksamheternas intäkter så som entréintäkter till stadens
museer, sålda biljetter till arrangemang och föreställningar på Stora Teatern samt
caféverksamhet. Även konferensuthyrning, butiksförsäljning och
förseningsavgifter har ett lägre utfall än budget. Den totala intäktsavvikelsen blir
dock lägre som en följd av tillfälliga statliga bidrag för sjuklönekostnader med 3,9
miljoner kronor, samt bidrag för samarbeten och projekt såsom kultursommarjobb
och Friplanket.
Verksamhetens kostnader
De totala verksamhetskostnaderna avviker positivt med 32,9 miljoner kronor mot
budget vilket till största del beror på lägre genomförandekostnader för framflyttade
och inställda föreställningar, arrangemang och programverksamhet. Även lägre
retroaktiva STIM-kostnader än beräknat och personalkostnader som en följd av
vakanta tjänster samt korttidsfrånvaro har bidragit.
De minskade genomförandekostnaderna uppgår till drygt 80 procent av de
minskade intäkterna för perioden tillsammans med externt finansierade uppdrag,
samarbeten och projekt. En hyressubvention för vissa lokalkostnader har erhållits
med 4,9 miljoner kronor vilket har bidragit positivt.
Utöver verksamhetskostnader har en resultatpåverkande avsättning gjorts med 4,9
miljoner kronor avseende bedömda osäkra kostnader i och med åtaganden gällande
omlokalisering av Göteborgs Konsthall och kontorslokalerna på Norra Hamngatan.
Avsättningen har gjorts med stöd av försiktighetsprincipen då beloppen, om de
faller ut, är stora och påverkar nämndens övriga kostnader.
En positiv effekt av pandemin är att en omfördelning av budgetmedel inom ram har
möjliggjort åtgärder för arbetsmiljön, inre underhåll av lokaler, lokalanpassningar
och digitalisering av museisamlingarna. Dessa åtgärder hade annars inte varit
möjliga att genomföra då varken tid eller ekonomiska resurser finns inom
nämndens ram. Detta har tillfälligt kunnat prioriteras då de publika verksamheterna
varit stängda. Alternativa genomförandesätt för en del av verksamheten såsom
streaming har använts, dock har det varit dyrare att genomföra.
Inom sektor fri konst och kultur har verksamhet behövt flyttas fram i tid eller
ställas in vilket har skapat merarbetet då framtagande av nya planer för verksamhet
behövts, nya avtal upprättas och återbetalningar för inställda föreställningar
genomförts. Att publika verksamheter varit stängda har inte skapat utrymme för
andra behov utan istället ökat arbetsbelastningen och då främst inom Stora
Teaterns verksamhet samt övriga stödfunktioner kopplade till den.
Personalkostnaderna avviker positivt mot budget med 9,8 miljoner kronor då
flertalet tjänster varit vakanta under året eftersom förvaltningen inte rekryterat

Årsrapport 2020
Kulturnämnden

27 (53)

enligt plan. Även korttidsfrånvaron har påverkat mer än vanligt. Under våren då de
ekonomiska konsekvenserna av pandemin fortfarande var väldigt osäkra fanns en
stor försiktighet i verksamheten när det gäller bland annat rekryteringar.
Personalkostnaderna kopplade till externt finansierad verksamhet avviker negativt
mot budget då dessa normalt inte är kända vid planeringsfasen.
Årets resultat
Årets resultat uppgår till 10,4 miljoner kronor vilket är en positiv avvikelse mot
budget med 12,6 miljoner kronor då budget för 2020 var -2,2 miljoner kronor.
Den främsta anledningen till avvikelsen är effekterna av pandemin som påverkat
intäkter negativt men även kostnader positivt då verksamhet inte kunnat
genomföras som planerat. Göteborgs dans och teaterfestival har inte genomförts
under året och bidraget på 1 miljon kronor till Göteborgs interreligiösa centrum
har inte betalats ut. Även lägre kostnader för STIM samt erhållna statliga och
regionala bidrag, med anledning av pandemin, påverkar positivt.
Eget kapital
Eget kapital ökar med 10,4 miljoner kronor och uppgår till 29,1 miljoner kronor
vid 2020 års utgång, vilket är 4,1 miljoner kronor över rekommenderad högstanivå.
Dessa 4,1 miljoner kronor kommer i enlighet med stadens anvisningar att
återredovisas till kommunstyrelsen.

4.2

Resultaträkning
Resultaträkning
Resultaträkning (tkr)

2020

2019

2018

2017

Avgiftsintäkter, not 1

12 852

24 883

21 333

17 990

Statliga och regionala bidrag

68 257

63 611

57 889

52 373

Övriga intäkter, not 2

48 191

50 557

45 708

47 320

129 300

139 001

124 930

117 683

-243 060

-213 271

-153 937

-149 497

-96 277

-83 390

-59 690

-56 102

Lokalkostnader fastighetsservice o energi

-130 566

-109 334

-77 427

-76 651

Övriga verksamhetskostnader

-243 852

-231 525

-238 656

-228 352

varav lämnade bidrag

-102 885

-86 145

-77 407

-79 573

-364

-364

-364

-364

Summa verksamhetskostnader

-714 119

-637 884

-530 074

-510 966

Nettokostnad

-584 819

-498 883

-405 144

-393 283

569 200

401 181

401 200

390 400

26 000

100 525

4 900

600

595 200

501 706

406 100

391 000

Verksamhetsintäkter

Summa verksamhetsintäkter
Verksamhetskostnader
Löner och arvoden
Sociala avgifter o övriga personalkostnader

Avskrivningar

Kommunbidrag
Kommunbidrag, not 3
Kommunbidrag - tillägg
Summa kommunbidrag
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Resultaträkning (tkr)

2020

2019

2018

2017

0

13

20

23

Finansiella kostnader

-31

-84

-101

-72

Summa finansiella intäkter/kostnader

-31

-71

-81

-49

10 350

2 752

875

-2 332

Finansiella intäkter/kostnader
Finansiella intäkter

Resultat

Noter och bokslutkommentarer framgår av bilaga 7 till tjänsteutlåtandet för kulturnämndens årsrapport 2020.

Verksamhetsintäkter
Utfallet är 129,3 miljoner kronor för året vilket är en negativ avvikelse mot budget
med 20,4 miljoner kronor och beror främst på minskade intäkter till följd av de
konsekvenser coronapandemin medfört. Detta har påverkat antalet besökare till de
publika verksamheterna vilka har minskat drastiskt då institutionerna varit stängda
eller då program och föreställningar ställts in eller flyttats fram i tid. Även intäkter
för förseningsavgifter, konferensverksamhet, försäljning i museernas butiker och
kulturhusens caféverksamhet har påverkats negativt.
Totalt avviker verksamheternas intäkter negativt med 28,1 miljoner kronor men det
vägs delvis upp av att nämnden erhållit kostnadstäckning för samarbeten och
projekt såsom kultursommarjobb och Friplanket med 3,3 miljoner kronor och
statligt bidrag för sjuklönekostnader med 3,9 miljoner kronor.
Övriga regionala och statliga bidrag om 19,5 miljoner kronor avser ersättning för
kostnader avseende tillfälliga projekt och samarbeten samt även andra ökade
kostnader relaterade till pandemin. Det årliga regionala bidraget till stadens museer
uppgår till 49,6 miljoner kronor.
Förändring av intäkter mot föregående år
Utfallet för 2020 är 9,7 miljoner kronor lägre än 2019. Förklaring till förändringen
mellan perioderna är dels att effekten av pandemin påverkat intäkterna för de
publika verksamheterna dels att nämnden har fått tillkommande verksamheter som
ökat intäkterna. Även konferensverksamhet, café- och butiksförsäljning samt
förseningsavgifter har minskat med anledning av pandemin.
Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnaderna är 714,1 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse
mot budget på 32,9 miljoner kronor. Restriktionerna har givit lägre kostnader för
genomförande av verksamhet, framflyttade behov, stadens IT-gemensamma system
och tjänster samt retroaktiv STIM-kostnad.
Utfallet för personalkostnaderna uppgår till 339,1 miljoner kronor vilket är en
positiv avvikelse mot budget med 9,8 miljoner kronor som främst beror på vakanta
tjänster och frånvaro. Samtidigt har förvaltningen haft ökade lönekostnader för
externt finansierade samarbeten och projekt samt årlig indexuppräkning.
Utfallet för delposten övriga verksamhetskostnader uppgår till 374,8 miljoner
kronor vilken är en positiv avvikelse mot budget med 23,1 miljoner kronor. Detta
beror främst på lägre genomförandekostnader för inställda och framflyttade
föreställningar och program. Ökning av kostnader, utöver generella
indexuppräkningar avser leasingkostnader för nya bokbussar, som togs i drift i
mitten av 2020, samt skadestånd till BTJ motsvarande 300 000 kronor.
En statlig hyressubvention om 4,9 miljoner kronor har erhållits för vissa
lokalkostnader och en avsättning för dels erhållna bidrag för pandemins negativa
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effekter samt osäkra projekterings- och förgäveskostnader med anledning av
omlokaliseringar av Göteborgs Konsthall samt Norra Hamngatan påverkar
resultatet negativt med 4,9 miljoner kronor.
Lokalkostnaderna har ökat med 26,1 miljoner kronor till viss del som en följd av
helårseffekt för tillkommande verksamheters lokalkostnader men även kostnader
för lokalanpassningar och arbetsmiljöåtgärder. Dessa har kunnat genomföras i år
genom att omfördela inom ram eftersom medel har frigjorts med anledning av
pandemin. Utöver lokalanpassningar har även inre underhåll av lokaler kunnat
planeras och genomföras inom stadsdelsbiblioteken.
Utfallet för kulturstöd ingår med 102,9 miljoner kronor varav 25 miljoner kronor
avser en tillfällig budgetsatsning från kommunfullmäktige med anledning av det
svåra läget som pandemin orsakat för det fria kulturlivet.
Förändring av verksamhetskostnader mot föregående år
Utfallet av totala verksamhetskostnader är 76,2 miljoner kronor högre mot
föregående år. Budget för tillkommande verksamheter och uppdrag är 82,9
miljoner kronor. Om man bortse från tillkommande verksamheter blir det totala
verksamhetskostnaderna istället 6,7 miljoner kronor lägre.
Personalkostnaderna har ökat med 42,7 miljoner kronor till följd av tillkommande
verksamhet och årlig lönejustering. Flera vakanta tjänster har funnits inom
förvaltningen då rekrytering inte har kunnat genomföras i den takt som behövts.
Även en viss försiktighet har bidragit då osäkerheten var stor under våren hur
nämnden skulle kunna balansera det negativa intäktsbortfall som befarades för året.
Årets löneindex och ökad arbetsgivaravgift beräknas uppgå 9,9 miljoner kronor.
Kostnader för leasing, stadens IT-kostnader samt årliga generella för inköp uppgår
till en ökad kostnad om 8,7 miljoner kronor.
Lokalkostnaderna har ökat med anledning av att stadsdelsbibliotekens lokaler blev
nämndens ansvar under 2019 och som 2020 har helårseffekt men även årlig
indexuppräkning om drygt 1 miljon kronor. Utöver index har Göteborgs Konsthall,
Göteborgs Konstmuseum, Röhsska museet, kontorslokaler på Norra hamngatan
samt Stora Teatern fått ökade hyror på totalt 5,5 miljoner kronor.
Göteborgs dans- och teaterfestival har inte genomförts under 2020 och bidraget till
Göteborgs interreligiösa center har inte utbetalats vilket bidragit till ett lägre utfall
än planerat.
Kommunbidrag för tillkommande verksamheter och uppdrag
Från 1 januari 2020 ansvarar kulturnämnden för verksamheten Frölunda Kulturhus
varför 23,4 miljoner kronor tillfördes kommunbidragsramen 2020 samt ytterligare
33,5 miljoner kronor för stadsdelsbibliotekens verksamhet för kvarvarande del av
helårsbudget om 134 miljoner kronor.
Budgettillägg har skett under året för tillkommande uppdrag avseende lokala
evenemang med 1 miljon kronor samt 25 miljoner kronor för tillfälligt utökat stöd
till det fria kulturlivet med anledning av pandemins negativa effekter.
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4.3

Balansräkning
Balansräkning
Tillgångar (tkr)

2020

2019

2018

2017

39

56

74

91

0

0

0

0

1 990

2 336

2 683

3 029

0

0

0

0

2 029

2 392

2 757

3 120

2 940

2 797

2 661

3 398

Kundfordringar

-10 930

2 655

3 106

3 001

Övriga kortfristiga fordringar, not 6

106 135

70 594

59 586

54 482

Upplupna intäkter, förutbetalda kostnader,
not 7

30 026

26 166

21 755

18 277

Kassa och bank, not 8

10 604

17 017

13 704

23 582

Summa omsättningstillgångar

138 775

119 229

100 812

102 740

Summa tillgångar

140 804

121 621

103 568

105 860

Ingående eget kapital

18 794

16 042

15 168

17 751

Justering eget kapital

0

0

0

-251

Årets resultat

10 350

2 752

875

-2 332

Summa eget kapital, not 9

29 144

18 794

16 042

15 168

Anläggningstillgångar
Byggnader
Maskiner och tekniska anläggningar
Förbättringsutgifter på annans fastighet
Inventarier och verktyg
Summa anläggningstillgångar, not 4
Omsättningstillgångar
Förråd och lager, not 5

Eget kapital och skulder
Eget kapital

Avsättningar
Avsättningar, not 10

6 400

Summa avsättningar

6 400

Långfristiga skulder
Långfristig skuld

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

0

0

0

0

Övriga kortfristiga skulder, not 10

42 125

46 188

37 265

46 159

Moms

10 878

693

350

632

Upplupna kostnader och förinbetalda intäkter,
not 11

52 257

55 946

49 910

43 901

Summa kortfristiga skulder

105 260

102 827

87 526

90 692

Summa eget kapital och skulder

140 804

121 621

103 568

105 860

Kortfristiga skulder

Noter och bokslutskommentarer framgår av bilaga 7 till tjänsteutlåtande för
kulturnämndens årsrapport 2020
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4.4

Finansieringsanalys
Finansieringsanalys
Finansieringsanalys (tkr)

2020

2019

2018

2017

17 017

13 704

23 582

28 795

10 744

3 187

1 321

-1 919

0

0

-251

4 900

0

0

0

-30

-71

-82

-49

15 614

3 116

1 239

-2 219

2 433

15 301

-3 167

21 504

-24 317

-14 967

-8 687

-24 257

-143

-136

737

-241

-22 027

198

-11 117

-2 994

Nettofinansiering från verksamheten

-6 413

3 313

-9 878

-5 213

Förändring likvida medel

-6 413

3 313

-9 878

-5 213

Likvida medel

10 604

17 017

13 704

23 582

Likvida medel vid årets början
Internt tillförda medel
Rörelseresultat före avskrivningar
Återredovisat kommunbidrag
Återföring av avsättningar
Finansnetto
Summa internt tillförda medel
Förändring rörelsekapital
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar
Ökning(-)/minskning(+) förråd och lager
Summa förändring rörelsekapital
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5

Styrinformation till nämnden

5.1

Fördjupad styrinformation kulturnämnden
I detta avsnitt redovisas väsentliga händelser som ej är kopplade till Covid-19. För
information om konsekvenser och vidtagna åtgärder med anledning av Covid-19,
se avsnitt 2.1.2.

5.1.1

Sektor museer
Väsentliga händelser utöver Covid-19
•

Kommunstyrelsen har tillsammans med kulturnämnden haft i uppdrag att
ta fram en förstudie med inriktningen ett renodlat fjärrmagasin för
kulturnämndens samlingar. Våren 2020 blev förstudien klar och
kulturförvaltningen har i ett tjänsteutlåtande presenterat kostnadsbilden för
inhyrning men också för flytten samlingarna till nya magasin. De politiska
beslut som krävdes för ett genomförande av projektet fattades under
hösten.

•

Förvaltningen har tillsammans med lokalsekretariatet och Higab närläst
förstudien för att säkerställa underlag, kalkyl och tidplan. Möten har också
hållits med omkringliggande projekten Västlänken och Konstnärlig
fakultet. Det är klart att större sprängningsarbeten och byggarbeten
kommer att påbörjas halvårsskiftet 2022. Higab har också begärt planstart
hos stadsbyggnadskontoret för området som berörs av tillbyggnaden.
Arbetet med tidplan och kalkyl har fortlöpt under hösten och kommer
redovisas till kommunfullmäktige våren 2021. Pandemin har försvårat det
pågående förankringsarbetet, då planerade möten och aktiviteter har fått stå
tillbaka.

•

Kulturförvaltningen föreslog kulturnämnden att höja avgiften för en
årsbiljett till Göteborgs museer. Syftet var att stärka museernas utsatta
ekonomi. Kulturnämnden beslutade inte i enlighet med förvaltningens
förslag vilket medförde att nuvarande entrépriser skulle kvarstå och att fri
entré införas för studenter. Nämnden var inte enig i sitt beslut. När ärendet
behandlades i kommunfullmäktige beslutades en mindre höjning av
årsbiljetten för vuxna över 20 år (ej pensionärer) och åldern för fri entré
sänktes till 20 år.

•

Förberedelserna för flytten av 1,2 miljoner föremål har präglat arbetet med
aktiv samlingsförvaltning under året. Arbetet har medfört en utveckling
inom områden såsom samlingsöversyner, inventeringar, omflyttningar,
registrering och gallring. Förberedelserna bidrar till ökad tillgänglighet till
samlingarna för publiken via museernas sök i samlingen-funktioner".
Antalet sökbara poster för allmänheten har ökat med 3 procent och antalet
besök till "sök i samlingen" har ökat med 31 procent. Totalt sett ökade de
tillgängliga posterna för museerna internt med 15 procent. Ett samarbete
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med forskningsinstitutet RISE har inletts för att utveckla en flyttapplikation
som ska kunna "tala" med museernas databaser för att på så sätt hålla
ordning på föremålen under flytt.
•

5.1.2

Röhsska museet har arbetat fram en tre-årsplan för det nationella
mötesplatsuppdraget och delgivit kulturdepartementet denna. I planen
uttrycktes behovet av utökat statligt stöd, vilket inte erhölls i höstens
budgetbeslut. I budgeten framgick däremot att en tätare dialog kring
Röhsskas roll inom ramen för den nationella politiken för gestaltad
livsmiljö ska utvecklas.

Sektor bibliotek
Väsentliga händelser utöver Covid-19
•

Intraservice gav kulturförvaltningen felaktiga uppgifter i sitt
budgetunderlag avseende IT-kostnader för stadsdelsbiblioteken. Det
belopp som angavs var baserat på nio månader istället för tolv. Den
tillkommande kostnaden på cirka 700 000 kronor belastar
kulturförvaltningens resultat för 2020.

•

Dialogen med grundskoleförvaltningen om att ta ut en årlig avgift för de
folkbibliotek som även fungerar som skolbibliotek resulterande i en
överenskommelse där grundskolenämnden ersätter kulturnämnden med 3
miljoner kronor. Överenskommelsen gäller initialt för 2020 och 2021.

•

Göteborgs Stads nya, eldrivna, bokbussar levererades under sommaren och
har börjar trafikera staden enligt ny tidtabell från och med den första
september 2020.

•

Kafé Kåken, som tidigare gått med förlust, skulle under våren 2020 testa
ett nytt koncept för att försöka skapa lönsamhet i verksamheten. På grund
av Covid-19 blev så aldrig fallet och kaféet är nu stängt. Insatser kommer
att prövas för att hitta alternativa driftsformer för kaféet, då kafé är en
viktig del av verksamheten i ett kulturhus.

•

Efter det att stadsdelsbiblioteken överfördes till kulturnämnden har det
blivit tydligt att det funnits stora skillnader i kvalitet och tillgänglighet på
de lokaler där biblioteken finns. Det påverkar såväl arbetsmiljön som
servicen till medborgarna. Åtgärder har kunnat påbörjas i förhållandevis
hög omfattning och teknik för meröppet har installerats på två bibliotek när
dessa varit stängda och medel kunnat frigöras.

•

Under hösten har en utredning av bibliotekens lokaler, lokalisering och
tillgänglighet presenterats för nämnden. Förvaltningen har fått ett antal
uppdrag med anledning av denna. Förvaltningen har även fått i uppdrag att
ta fram en översyn av personalläget för biblioteken.

•

2019 inkom medialeverantören BTJ med viteskrav på ett flertal kommuner,
däribland Göteborg. BTJ menade att det skett felaktiga beställningar där
tvåan på ramavtalet valts före BTJ. Efter förhandling valde Göteborgs Stad
att ingå förlikning till en summa av 750 000 kronor för utebliven vinst.
Detta trots att kulturförvaltningen inte begått några felaktigheter.
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Kulturnämndens andel uppgick slutligen till 300 000 kronor.

5.1.3

Sektor fri konst och kultur
Väsentliga händelser utöver Covid-19

5.1.4

•

Kulturnämnden har haft ett uppdrag från kommunfullmäktige att följa upp
och utvärdera om enprocentregeln tillämpas på ett ändamålsenligt sätt.
Baserat på de två utredningar som genomförts gör kulturförvaltningen
bedömningen att enprocentregeln inte fullt ut kan tillämpas enligt
kommunfullmäktiges beslut från 2013. Kulturnämnden godkände
förvaltningens återrapportering avseende ”Uppföljning och utvärdering av
tillämpning av enprocentsregeln i Göteborgs Stad” och uppdrog åt
förvaltningen att utarbeta förslag till en reviderad rutinbeskrivning.

•

Kulturnämnden godkände förslaget om att fortsätta driva Frölunda
Kulturhus café i egen regi i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande.

•

Den fördröjda omlokaliseringen av Göteborgs Konsthall har behandlats i
kulturnämnden. Nämnden har tagit del av förvaltningsdirektörens rapport
om status för arbetet med omlokalisering av Göteborgs Konsthall till
Magasin 113. Kulturförvaltningen har en fortsatt dialog med Älvstranden
Utveckling AB kring frågan.

•

Kommunfullmäktige har beslutat att styrelsen för Göteborgs Stadsteater
AB får i uppdrag att överta huvudmannaskapet för Stora Teatern från
kulturnämnden. Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att utreda och
återkomma med förslag till beslut om hur Göteborgs dans-och
teaterfestival, Kulturpunkten samt hyressubventionen för det fria
kulturlivet ska kunna följa med Stora Teatern vid överföringen till
Göteborgs Stadsteater AB.

•

Göteborgs Stads plan för barn- och ungkultur 2020 – 2023 antogs av
kommunfullmäktige i april. Kulturförvaltningen processleder arbetet som
innebär samverkan med andra förvaltningar för att åstadkomma en mer
jämlik tillgång till kultur för, av och med barn och unga i staden under
planperioden.

•

Under hösten 2020 anlände Göteborgs Stads nya fristadskonstnär till
staden. Konstnären kommer att verka i Göteborg under två år. Arbetet sker
i samverkan med Social resursnämnd.

Övrigt
Väsentliga händelser utöver Covid-19
Arbetsmiljöverket
Arbetsmiljöverket har genomfört granskning av två verksamheter; Frilagret och
stadsbiblioteket. Handlingsplanerna för att åtgärda identifierade brister godkändes
under våren och ärendena är avslutade.
Omorganisation
Kulturförvaltningen har förberett mottagandet av nya verksamheter och det
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utökade uppdrag som den nya nämndorganisationen innebär. Parallellt med det har
förvaltningen arbetat med en ny förvaltningsorganisation för att bättre möta andra
förvaltningars organisation, skapa förutsättningar för ökad måluppfyllelse samt
förbättra arbetsmiljön för medarbetare och chefer.
Skolkonsten
Ärendet ”Inventering av konst och alternativ till hantering framåt” har
överlämnats av kulturförvaltningen utan ställningstagande till kulturnämnden att
besluta. I dialog med grundskoleförvaltningen bedömer kulturförvaltningen att
kulturnämnden bör överta ansvaret för skolkonsten. Ansvaret innefattar att
registerhålla, renovera, äga och använda den för utplacering på arbetsplatser inom
Göteborgs Stad.
Utredningar och styrande dokument
Utredningen om enprocentsregeln och biblioteksutredningen har färdigställts.
Utifrån de förslag som presenteras i utredningarna kommer nämnden nominera om
nödvändiga förändringar och utveckling.
Kommunstyrelsen har gett kulturnämnden i uppdrag att utifrån Göteborgs Stads
kulturprogram ta fram en handlingsplan för perioden 2022 - 2026 samt att revidera
stadens biblioteksplan. Under året har kommunfullmäktige även fastställt
Göteborgs Stads plan för barn- och ungkultur 2020 - 2023.

5.2

Fördjupad ekonomisk uppföljning
kulturnämnden
Belopp i tusentals
kronor (tkr)

Period januari-december 2020

Helår

Utfall

Budget

Avvikelse

Prognos
nov

Budget

Kulturkansliet

568 357

566 610

1 747

576 210

566 610

Förvaltningsgemensamt och nämnd

-16 734

-29 060

12 326

-25 409

-29 060

-4 203

-4 505

302

-4 205

-4 505

Sektor bibliotek

-250 754

-252 815

2 061

-248 715

-252 815

Sektor museer

-87 700

-80 985

-6 715

-87 759

-80 985

-198 616

-201 445

2 829

-200 405

-201 445

10 350

-2 200

12 550

9 717

-2 200

Sektor/Avdelning

Kulturstrategiska

Sektor fri konst och
kultur
Resultat

Årets resultat uppgår till 10,4 miljoner kronor vilket är en positiv avvikelse mot
budget med 12,6 miljoner kronor.
Förvaltningsövergripande verksamheter
Utfallet för de förvaltningsövergripande verksamheterna avviker positivt mot
budget med 14,4 miljoner kronor som främst beror på erhållna bidrag, vakanta
tjänster och framflyttade behov.
Nämnden har erhållit statlig ersättning för dels sjuklönekostnader på 3,9 miljoner
kronor men även hyressubvention på 4,9 miljoner kronor. Kulturstrategiska
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avdelningens positiva avvikelse mot budget avser dels vakanta tjänster men även
lägre kostnader för fristadskonstnär på grund av Covid-19. Andra faktorer som
påverkat de förvaltningsövergripande verksamheterna positivt är vakanta tjänster,
framflyttade behov samt lägre kostnader för de staden-gemensamma IT- och
administrativa systemen och tjänster. En avsättning på 1,9 miljoner kronor
avseende merkostnader för omlokalisering av kontorslokalerna på Norra
Hamngatan 8, har påverkat årets resultat negativt. Staden har under 2020 ingått ett
nytt avtal med STIM vilket innebär att den retroaktiva kostnaden blir 2,5 miljoner
kronor lägre mot den tidigare avsättningen.
Sektor bibliotek
Sektorns utfall uppgår till 250,8 miljoner kronor vilket är en positiv avvikelse mot
budget med 2,1 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på vakanta tjänster, hög
sjukfrånvaro samt att programverksamhet och projektaktiviteter inte har
genomförts på grund av Covid-19. Personalkostnaderna avviker positivt med 6,3
miljoner kronor medan intäkter för konferens- och kaféverksamhet samt
förseningsavgifter avviker negativt mot budget med 3,9 miljoner kronor. På grund
av de restriktioner som gällt under året har omfördelningar inom ram kunnat göras
varför kostnader för fastighetsrelaterade åtgärder samt arbetsmiljöåtgärder ökat
med drygt 2 miljoner kronor. Att ställa om till delvis digitalt utförande har
inneburit ökade kostnader för IT-relaterade tjänster och material.
Sektor museer
Sektorns utfall för året är 87,7 miljoner kronor vilket är en negativ avvikelse mot
budget med -6,7 miljoner kronor. I början av året var antalet besökande till stadens
museer och butiker högre än planerat men i takt med gällande restriktioner under
året har antalet besökande drastiskt minskat. Intäkterna avviker därför negativt mot
budget med 10,5 miljoner kronor. Det som till viss del påverkar positivt är dels
framflyttade externt finansierade utställningsprojekt men även lägre kostnader till
följd av stängda publika verksamheter, uteblivna program och pedagogisk
verksamhet. Oförutsedda kostnader för lokalanpassningar och rivning av en
hamnkran har påverkat resultatet negativt.
Tillfälligt statligt bidrag med 250 000 kronor har erhållits till Röhsska museet med
anledning av Covid-19.
Sektor fri konst och kultur
Sektorns utfall uppgår till 198,6 miljoner kronor vilket är en positiv avvikelse mot
budget med 2,8 miljoner kronor. Stora Teatern har haft en nästan obefintlig publik
verksamhet sedan mars månad vilket är den största förklaringen till
budgetavvikelsen för både intäkter och genomförandekostnader tillsammans med
framflyttade och inställda evenemang såsom Göteborgs dans- och teaterfestival,
Sommarunderhållningen, medborgarskapsceremonin och Speldags. Årets bidrag
till Göteborgs interreligiösa center om 1 miljon kronor har inte betalats ut.
Intäkterna avviker negativt mot budget med 15,1 miljoner kronor men vägs till viss
del upp av erhållna bidrag med 3,3 miljoner kronor för kultursommarjobb och
friplanket. Verksamhetskostnaderna för främst Stora Teatern och Frölunda
kulturhus som varit stängda för publik verksamhet, minskar i stort sett med
motsvarande summa som intäktsbortfallet uppgår till.
En avsättning har gjorts gällande projekteringskostnader för Göteborgs Konsthalls
omlokalisering med 3 miljoner kronor som påverkar resultatet negativt.
Extra kulturstöd på 25 miljoner kronor har utbetalats genom ett budgettillägg i
november med anledning av den negativa inverkan Covid-19 har haft på det fria

Årsrapport 2020
Kulturnämnden

37 (53)

kulturlivet. Omfördelning till det fria kulturlivet har skett tidigare under året med 1
miljon kronor.
Risk 2021
Bedömningen är att restriktionerna med anledning av Covid-19 fortsätter att
påverka nämndens möjlighet till att utföra verksamhet vilket kommer att påverka
intäkterna negativt men även genomförandekostnader som inom vissa delar kan
komma att bli dyrare som vid digitalt genomförande. Sannolikt kommer en stor del
av verksamhetskostnaderna att bli lägre om inte ett genomförande kan ske. Oavsett
finns en risk att tillgängligheten till kultur kommer att minska om restriktionerna
fortsätter, vilket fortsätter påverka nämndens möjligheter till att utföra planerad
verksamhet. Vissa statliga och regionala bidrag kan bli möjliga att erhålla även för
2021.
Framflyttade utställningsproduktioner gör att externa finansiärer riskerar att dra sig
ur, vilket innebär att nämnden riskerar utebliven finansiering till museernas
utställningar. Utställningarna är en förutsättning för museerna att behålla sin höga
självfinansieringsgrad då dessa bidrar till att kunna behålla ett högt publikantal. En
utebliven utställning skulle ha stor påverkan på budgeterade intäkter.
Arbetsmiljön fortsätter att påverkas negativt då hög sjukfrånvaro och försenade
rekryteringar påverkar förutsättningarna för genomförandet utöver arbetsbelastning
för de som är i tjänst. Att ställa om verksamhet tar tid och kraft då förutsättningarna
ändras dels i att restriktioner ändras för genomförandet men även att ekonomisk
ersättning erhålls med kort varsel. För att skapa bra förutsättningar framåt är det av
vikt att kunna skapa en flexibel verksamhet som kan ställa om efter ständigt nya
förutsättningar. För att klara det behövs dels ett systematiskt förbättringsarbete i
hur verksamhet kan bedrivas utan att minska målsättning samt ett tydligt stöd i
ekonomiska analyser och prognoser som bidrar till bra beslutsunderlag till
verksamheterna för att kunna göra relevanta förflyttningar för bästa målsättning till
dem vi är till för.

5.3

Sammanställning av volym- och nyckeltal
Volym- och nyckeltalsredovisning
VOLYM- OCH
NYCKELTALSREDOVISNING

2020

2019

2018

2017

Antal besök 1

2 863 089

1 501 377

1 561 939

1 587 755

Antal medieutlån

3 757 339

991 565

1 014 489

1 039 514

18 159

8 993

7 552

8 187

1 248

289

614

289

345

327

Ingen
uppgift

345

345

GRUNDUPPDRAG
Sektor bibliotek

Deltagare i pedagogiska aktiviteter, barn
och unga
Antal pedagogiska aktiviteter
- varav barn och unga
Antal besök per öppen timma
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Sektor museer
Antal anläggningsbesök 2

256 397

537 130

531 017

672 617

- varav verksamhetsbesök

184 148

436 935

445 353

584 351

52 526

110 631

145 842

185 895

Deltagare i pedagogiska aktiviteter, barn
och unga

9 962

33 643

60 009

51 700

Antal pedagogiska aktiviteter

1 159

3 290

2 991

3 296

448

1 663

1 836

1 712

Antal anläggningsbesök 3

649 775

198 126

196 794

218 296

- varav verksamhetsbesök

115 915

198 126

196 794

218 296

13 767

7 624

8 818

11 315

7 477

11 356

11 657

12 437

Antal pedagogiska aktiviteter

402

615

- varav barn och unga

402

615

709

519

Antal besök per öppen timma

148

37

24

632

565

405

396

Andel kvinnliga medarbetare, i procent

70

71

70

70

Andel kvinnliga chefer, i procent

80

84

82

79

Antal rekryteringar, tillsvidareanställda

54

65

49

21

- varav kommuninterna rekryteringar

42

1

5

1

Nöjd medarbetarindex

i.u.

i.u.

49

46

Nöjd ledarindex

i.u.

i.u.

50

46

Frisknärvaro

40

50

49

51

Andel finansierat av externa intäkter

8,5 %

12 %

13 %

13 %

Andel finansierat av externa bidrag

9,5 %

10 %

11 %

10 %

Andel finansierat av kommunbidrag

82 %

78 %

76 %

77 %

Kulturnämndens kommunbidrag per
invånare (belopp i kr), 5)

1 015

868

712

703

Andel av totalt kommunbidrag, 6)

1,81 %

1,59 %

1,28 %

1,3 %

Eget kapital (belopp i tusentals kronor,
tkr)

29 144

18 794

16 042

15 168

19

20

20

21

226 728

215 041

222 330

139 262

Summa fritt eget kapital, disponibelt
(belopp i tkr)

5 264

6 931

14 539

11 005

Utbetalt kapital från stiftelser och gåvor
(belopp i tkr)

6 234

5 378

5 854

3 985

- varav verksamhetsbesök, barn och
unga

- varav barn och unga
Sektor fri konst och kultur

- varav verksamhetsbesök, barn och
unga 4
Deltagare i pedagogiska aktiviteter, barn
och unga

MEDARBETARSKAP/LEDARSKAP
Antal årsarbetare, arbetad tid

EKONOMI

Stiftelser och gåvor
Antal stiftelser och gåvor
Summa bundet eget kapital, (belopp i tkr)
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1) I utfallet ingår från och med 2020 stadsdelsbiblioteken.
2) Sjöfartsmuseet Akvariet har varit stängt hela året.
3) I utfallet ingår Stora Teatern, Göteborgs Konsthall, Frölunda kulturhus och Frilagret.
4) Endast Stora Teaterns och Frölunda kulturhus besökande barn och unga ingår i utfallet då Frilagret och
Göteborgs Konsthall har fri entré och inte har ett system för att räkna barn och unga.
5) 6) Tillkommande verksamheter är helårseffekt för stadsdelsbiblioteken, Frölunda kulturhus och tillfälligt utökat
kulturstöd med 25 miljoner kronor med anledning av pandemin.

5.3.1

Analys av volym- och nyckeltal
Kulturnämndens verksamheter har haft 3 769 261 anläggningsbesök under året.
Det är en ökning med 1 532 628 besök, motsvarande 68 procent, jämfört med
föregående år. Antalet besökare har främst ökat till biblioteken och förklaras till en
stor del av att stadsdelsbiblioteken varit del av verksamheten hela året. Även
Frölunda Kulturhus har bidragit till ett ökat antal besökare. I sammanhanget ska det
dock påpekas att om statistiken rensas för nämnda organisationsförändringar så
minskar antalet besök till biblioteken med 30 procent, till sektor fri konst och
kulturs verksamheter med 55 procent och till stadens museer med 50 procent. I
samtliga fall är den huvudsakliga förklaringen konsekvenserna av Covid-19.
Restriktionerna har även haft stor påverkan på den pedagogiska verksamheten som
minskar med cirka 33 procent jämfört med föregående år.
Den 14 november stängdes tillsvidare stadens museer och Göteborgs Konsthall
efter beslut i kulturnämnden. Beslutet togs för att bidra till att minska den allmänna
smittspridningen i samhället.

5.3.1.1 Sektor bibliotek
På grund av restriktionerna i samhället har besöken minskat med cirka 30 procent i
genomsnitt under 2020. Trots att program har ställts in och ställts om har drygt
2 000 program genomförts, varav för barn och unga cirka 900. Totalt har
programmen nått cirka 32 000 deltagare.
Utlånen ligger kvar på i princip oförändrad nivå, troligen då många haft mer tid för
läsning och varit socialt isolerade. Biblioteken har arbetat med att tillgängliggöra
och förmedla litteraturen på nya sätt. Tjänsten med att erbjuda take-away-kassar
har varit mycket uppskattad och har nått många användare, även nya användare. Ebokslånen fortsätter att öka, fler förlag har anslutits till tjänsten vilket bidragit till
ett ökat utbud. Göteborgsmodellen med hög tillgänglighet och kostnadskontroll är
framgångsrik och antalet nya låntagare ökar i högre takt än antal utlån.
Utlånen av strömmande kvalitetsfilm ökar. E-lånen står för ungefär 16 procent av
de totala initiala lånen. E-mediernas ökning beror på att de förmedlas genom allt
mer lättanvända och tillgängliga tjänster som håller hög kvalitet.
Kompetensutveckling om digitala tjänster har genomförts för all bibliotekspersonal
i publik tjänst. Användningen av bibliotekets app och andra digitala tjänster har
bidragit till utlånens volym, men även pandemin har troligen bidragit till ökningen.
5.3.1.2 Sektor museer
Pandemin har haft stor negativ påverkan på besökssiffrorna för de tre museer som
varit öppna; Göteborgs konstmuseum, Göteborgs stadsmuseum och Röhsska
museet. Vid årets slut var antalet besök cirka 50 procent lägre än för år 2019.
Publiktillströmningen under året har följt utvecklingen av pandemin. Året inleddes
med starka besökssiffror för att direkt i mars sjunka drastiskt, med en liten återgång
under semestermånaden juli för att sedan under den tidiga höst, när mycket tycktes
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peka mot en stabiliserad situation för Covid-19, återgå snabbt till nästan normala
nivåer. Den 14 november stängdes museerna tills vidare efter beslut i
kulturnämnden. Pandemin har också medfört att den pedagogiska verksamheten
har fått stå tillbaka för att kunna följa gällande rekommendationer varför också
gruppen barn och unga minskat än mer i sitt deltagande än den vuxna målgruppen.
Riktlinjer för utflykter inom skolförvaltningen och studier hemifrån för gymnasier
och högskolor har påverkat utfallet tydligt.
5.3.1.3 Sektor fri konst och kultur
Göteborgs Konsthall hade ett högt publiktryck i januari och februari kopplat till
invigningen av den nya pedagogiska verkstaden. Även den uppmärksammade
utställningen ”Varje löv är ett öga”, ett flertal programaktiviteter samt skapande
workshops fick ett stort publikt intresse i början av året. Stora Teaterns
gästspelsverksamhet lyckades nå en biljettförsäljning långt över budgeterad nivå
inledningsvis på året men därefter har pandemin och de restriktioner som den har
medfört har varit ett hårt slag mot sektor fri konst och kulturs besöksverksamheter.
Tillgängligheten för hela sektorn har varierat under året beroende på vilken
tidsperiod som avses samt vilken verksamhet som åsyftas, men sedan mitten av
november har all besöksverksamhet varit stängd och därmed har besöksantalet varit
noll.
Under 2020 tillkom Frölunda kulturhus till kulturnämnden. Om Frölunda kulturhus
exkluderas i nyckeltalen ”antal anläggningsbesök” skulle utfallet istället visa en
nedgång med cirka 55 procent jämfört med 2019. Denna kraftiga nedgång påverkar
givetvis den verksamhet som under året har bedrivits i våra anläggningar så som
föreställning, utställning, konsert- och kaféverksamhet. Denna nedgång är tydlig
även i verksamheterna för barn och unga, däremot inte lika hög då verksamheterna
har arbetat med att ställa om till ett digitalt utbud. Det finns flera exempel där man
har arbetat med uppsökande verksamhet. Utan dessa insatser hade tappet i antalet
verksamhetsbesök och antalet deltagare vid arrangerade aktiviteter varit betydligt
större.
”Antalet besök per öppen timma” blir också svår att jämföra mellan åren med
anledning av att även Frölunda kulturhus redovisar detta från och med år 2020 men
med det borträknat är det endast Göteborgs konsthall som redovisar ett utfall här.
Deras utfall för år 2020 var 15 besök per öppen timma vilket är en halvering av
antalet besök jämfört med tidigare år.
5.3.1.4 Medarbetar- och ledarskap
Ökning av årsarbetartalet med 67 årsarbetare mellan 2019 - 2020 beror på
mottagande av verksamheten Frölunda Kulturhus samt genomförda
rekryteringsprocesser för vakanta tjänster och tillfälliga bemanningslösningar.
Jämställdheten mellan kvinnor och män är oförändrad jämfört med tidigare år
(70/30). Jämställdheten bland cheferna speglar fortfarande inte jämställdhetsnivån
bland medarbetarna, dock har en förbättring har skett mellan perioderna. På ett
staden-övergripande plan, bidrar förvaltningen till ökningen av andelen kvinnor i
chefsposition.
Personalrörligheten har varit stor under året. De yrkesgrupper där det har skett flest
rekryteringar har varit bibliotekarier, cafépersonal, värdar etcetera.
Frisknärvaron har minskat i förhållande till tidigare period på grund av
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sjukfrånvaro till följd av Covid-19.
Medarbetar- och chefsenkäten genomfördes under 2019 och förvaltningen arbetade
med resultatet under 2020. Enkäten var en mindre enkät med färre frågor än vanligt
och frågor om nöjd medarbetar- och nöjd ledarindex ställdes inte. Där av uteblivet
resultat från 2019. Resultat från enkätundersökning som genomfördes under 2020
har inte levererats under perioden, utan kommer först 2021.
5.3.1.5 Ekonomi
Av kulturnämndens totala kostnader på 714,2 miljoner kronor finansieras 82
procent av kommunbidrag, 8,5 procent av externa intäkter samt 9,5 procent av
statliga och regionala bidrag.
Andelen kostnader som finansieras av externa intäkter och bidrag har minskat med
4 procentenheter mot föregående år med anledning av pandemin då framför allt ett
minskat antal besökande till de publika verksamheterna har gett lägre intäkter än
budgeterat. Det som väger upp är erhållna statliga bidrag för sjuklönekostnader.
De totala kostnaderna har påverkats positivt då genomförandekostnader och
personalkostnader har varit väsentligt lägre än budget men även en statlig
hyressubvention har påverkat positivt.
Nämndens möjligheter att höja priser och avgifter i syfte att kompensera för ökade
kostnader i verksamheterna är inte möjlig i den utsträckning som behövs, utan att
negativt påverka självfinansieringsgraden. Det innebär att nämnden behöver
hantera kommande hyresökningar för ombyggnationer av gamla fastigheter,
omlokaliseringar och andra ej påverkbara kostnadsökningar genom att omfördela
resurser inom ram om inte kommunbidraget utökas med motsvarande summa.
Det regionala bidraget till museiverksamheten räknas inte upp i den takt som
behövs för generella prisökningar vilket i sig förutsätter ett ökat kommunbidrag för
att säkerställa nuvarande nivå av verksamhet inom sektor museer. Ett avtal med
Västra Götalandsregionen om den långsiktiga finansieringen saknas fortsatt.
Risken finns att andelen externa intäkter och bidrag minskar framåt då stiftelser
och andra tillfälliga bidrag minskar, till viss del av ändrade förutsättningar
förorsakade av pandemins effekter på världsekonomin. En stor del av nämndens
verksamhet är idag finansierad av externa medel och om dessa minskar påverkas
utvecklingsprojekt, samarbeten och utställningar där vissa delar ligger inom
nämndens lagstadgade grunduppdrag.
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6

Redovisning av nämndens
uppdrag
I tabellen nedan finns de uppdrag som i samband med årsrapporten kräver
ställningstagande av kulturnämnden. Övriga pågående uppdrag redovisas med
aktuellt status och kommentar i bilaga till denna årsrapport.

6.1

Uppdrag som förklaras fullgjorda eller utgår
Uppdrag

Återrapportering

Förslag till
beslut

Att se över regler för
hyressubventionen på Stora
Teatern

Kommunfullmäktige
beslutade den 2020-12-10, §
26 att styrelsen för
Göteborgs Stadsteater AB
får i uppdrag att överta Stora
Teatern från kulturnämnden
och att kommunstyrelsen får
i uppdrag att utreda och
återkomma med förslag till
beslut om hur Göteborgs
dans- och teaterfestival och
Kulturpunkten samt
hyressubventionen för det
fria kulturlivet ska kunna följa
med Stora Teatern vid
överföring till Göteborgs
Stadsteater AB.
Förvaltningen bedömer med
anledning av detta att
uppdraget utgår.

Uppdraget utgår.

Att återkomma med en
redovisning om hur
förutsättningarna för stadens
fria scenkonstaktörers
produktionsmöjligheter och
speltillfällen ser ut i staden
och på vilket sätt det skulle
påverka dem om
kulturnämnden lämnar Stora
Teatern.

Kommunfullmäktige
beslutade den 2020-12-10, §
26 att styrelsen för
Göteborgs Stadsteater AB
får i uppdrag att överta Stora
Teatern från kulturnämnden
samt att kommunstyrelsen
får i uppdrag att utreda och
återkomma med förslag till
beslut om hur Göteborgs
dans- och teaterfestival och
Kulturpunkten samt
hyressubventionen för det
fria kulturlivet ska kunna följa
med Stora Teatern vid
överföring till Göteborgs
Stadsteater AB.
Förvaltningen bedömer
därmed att uppdraget kan
utgå.

Uppdraget utgår.

Nr.

1

2
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Nr.

Uppdrag

Återrapportering

Förslag till
beslut

3

Samtliga nämnder och
styrelser får i uppdrag att se
över möjliga realiseringar av
tillgångar i syfte att stärka
stadens finansiering av
kommande års
investeringsprojekt.

Förvaltningen har undersökt
möjligheten att realisera
tillgångar. Kulturnämnden är
inte en investerande nämnd
och har inga tillgångar att
realisera.

Uppdraget
förklaras avslutat.

Samtliga nämnder och
styrelser får i uppdrag att
sträva efter hög
kostnadstäckning på
avgiftsbelagda
verksamheter, där så är
möjligt.

Kulturnämnden och
kommunfullmäktige har
under 2020 beslutat om
revidering av
kulturnämndens avgifter inför
2021 (KN 2020-06-22, §142)
och (KF 2020-11-12, §10).
Kulturnämnden har också
fattat beslut om modell för
indexuppräkning av
kulturnämndens avgifter inför
budgetprocess 2022 (KN
2020-12-14, § 256). Därmed
har kulturförvaltningen
säkerställt processen framåt
i enighet med
budgetprocessen.

Uppdraget
förklaras avslutat.

Kulturnämnden får i uppdrag
att utvärdera stödformerna
för att säkerställa att lika
regler gäller för alla.

För att säkerställa att alla
ansökningar följer
kulturnämndens riktlinjer och
tillhörande regler genomförs
löpande kontroller i samband
med ansökningarnas
handläggning. Inga brister
eller oegentligheter har
upptäckts i samband med
genomförd kontroll. Samtliga
undersökta ansökningar
uppfyller kraven som
beskrivs i staden/nämndens
regler och riktlinjer för
respektive stödform. Den
formella hanteringen av varje
granskad ansökan och även
de underlag som ligger till
grund för ansökningen är
noga dokumenterade vilket
underlättar vid interna
kontroller. Förvaltningen
arbetar också fram
anvisningar kopplade till
varje stödform för att
säkerställa att rutiner följs i
samband med
handläggningen och att lika
regler gäller för alla.

Uppdraget
förklaras avslutat.

4

5
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Uppdrag

Återrapportering

Förslag till
beslut

Kulturnämnden får i uppdrag
att fortsätta arbetet med nya
magasin för Göteborgs
Stads samlingar.

Ärende redovisades till
kulturnämnden 2020-04-20,
§ 91 Inhyrning av nya
fjärrmagasin till nämndens
samlingar. Kommunstyrelsen
har den 2020-09-30, § 801
beslutat om att godkänna
inhyrning av nya
magasinslokaler för
kulturnämndens samlingar.
Kommunfullmäktige
beslutade den 2020-10-15, §
25 att tillstyrka Higab AB:s
hemställan om investering i
nytt magasin för
kulturnämndens samlingar
samt förvärv av fastigheten.
Förvaltningen bedömer
därmed att uppdraget kan
avslutas.

Uppdraget
förklaras avslutat.

Kulturnämnden ges i
uppdrag att se över hur
stadens samlingar kan göras
mer tillgängliga för
allmänheten

Ärende redovisades till
kulturnämnden 2020-04-20,
§ 91 Inhyrning av nya
fjärrmagasin till nämndens
samlingar. Kommunstyrelsen
har den 2020-09-30, § 801
beslutat om att godkänna
inhyrning av nya
magasinslokaler för
kulturnämndens samlingar.
Kommunfullmäktige
beslutade den 2020-10-15, §
25 att tillstyrka Higab AB:s
hemställan om investering i
nytt magasin för
kulturnämndens samlingar
samt förvärv av fastigheten.
Kulturförvaltningens
bedömning är att de nya
magasinen kommer innebära
att stadens samlingar blir
mer tillgängliga för
allmänheten.

Uppdraget
förklaras avslutat.

Nr.

6

7

Årsrapport 2020
Kulturnämnden

45 (53)

7

Fördjupad uppföljning av
kulturnämndens
huvudprocesser

7.1

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

7.1.1

Skapa goda och hållbara villkor för konsten och
konstnärerna.
Måluppfyllelse
Viss
Analys av resultat
I arbetet med att uppmärksamma konstens och konstnärers villkor och
förvaltningens ambition i att finna gemensamma och hållbara principer samt
ersättningsnivåer för arvodering till konstnärer som anlitas har en arbetsgrupp
bildats. Utgångspunkten för arbetet är kulturnämndens antagna riktlinje för
arvodering vid engagemang av konstnärer och utövare i nämndens verksamheter.
Fokus för arbetet under året har varit att sprida kunskap om riktlinjerna hos dem
inom förvaltningen som berörs, samt att ta fram läsanvisningar, avtalsmallar och
struktur för rapportering och uppföljning. Grundarbetet är genomfört men
uppföljningen ute i verksamheterna blev skjutits fram på grund av Covid-19.
Covid-19 har inneburit att arbetstillfällen gått förlorade inom till exempel
konstpedagogik då programverksamhet ställts in helt eller delvis. I de fall det varit
möjligt har programverksamheten flyttats fram i tid men det råder fortsatt
osäkerhet kring om och när verksamheten kan genomföras. I några fall har
kulturförvaltningens samarbetspartners som lagt ner förberedande arbetstid fått
ersättning för arbetet och programpunkten senarelagts. Samtliga
utställningsuppdrag där konstnärer anlitats har dock kunnat genomföras enligt plan.
Museerna har satt som ambitionsnivå att arvoderar efter MU-avtalet kategori 3
vilket innebär en höjning från tidigare nivå. Detta är första åtgärden i ett långsiktigt
arbete att försöka säkerställa hållbara ersättningar i linje med MU-avtalet.
Kulturförvaltningen har fortsatt betala ut stöd till det fria kulturlivet trots att projekt
flyttats fram eller förändrats i samband med Covid-19 och restriktionerna om ett
begränsa antalet besökande till offentliga evenemang. Kulturnämnden har beslutat
om justeringar av vissa stödformer för att stötta enskilda aktörer i den rådande
situationen och underlättat en omställning för att aktörerna, trots begränsningar, ska
kunna genomföra sin verksamhet. Under hösten fattade kommunfullmäktige beslut
om en tillfällig ökning av kulturstödet med 25 miljoner kronor för motverka de

Årsrapport 2020
Kulturnämnden

46 (53)

negativa konsekvenserna av pandemin.
Som ett resultat av nya stödformer och att nya aktörer fått ökad kännedom om de
olika stöden är det betydligt fler som ansökt om kulturstöd än föregående år. En
större efterfrågan innebär en ökad konkurrenssituation för sökande aktörer,
samtidigt som behovet av stöd ökat markant i och med de nya förutsättningarna
och utmaningar som råder för det fria kulturlivet i samband med pandemin.
Kulturförvaltningens arbete med arbetsmarknadspolitiska insatser för att erbjuda
unga kulturintresserade en inkomst och arbetslivserfarenhet inom kultursektorn har
fortsatt. Med fokus på inkludering och tillåtande kultur erbjuds timanställningar på
Frilagret som till exempel ambassadörskap, husvärd och kafébiträde. För att så
många som möjligt med intresse ska få chansen att få arbetslivserfarenhet inom
kultursektorn har varje anställning en maxgräns på 18 månader. Timanställningarna
är en viktig insats för att nå en högre måluppfyllelse genom att de verkar som
dörröppnare för en professionell karriär inom kulturområdet och som brobyggare
mellan unga i staden.
Eftersom stora delar av det ordinarie arbetet med programaktiviteter inte gick att
genomföra på grund av Covid-19 ställde Göteborgs Konsthall snabbt om till ett
digitalt utbud för att öka tillgängligheten till konst och kultur samt för att
möjliggöra för konstnärer att få fortsatta uppdrag. I utställningsprojektet Untitled
fick ett tiotal konstnärer producera nya verk utifrån de nya villkor av social
distansering och isolering som gällt under året. Verken presenterades löpande
under året på olika platser i staden, konsthallen och digitalt.
Åtgärder för högre måluppfyllelse
Utöver det interna arbetet som pågår kring kulturnämndens riktlinjer, vilket
kommer att bidra till ökad måluppfyllelse i takt med att implementeringen
fortskrider, så ser kulturförvaltningen att nivån på arvoderingen behöver höjas. En
sådan höjning ryms dock inte inom kulturnämndens tilldelade budget var för en
ramökning behövs för att långsiktigt säkerställa hållbara villkor för konsten och
konstnärerna. Den höga självfinansieringsgraden inom sektor museer gör det också
svårt att höja ersättningarna eftersom marginalerna är små och känsliga för
förändringar i de externa intäkterna.
Även inom kulturstödet finns det en liknande problematik, det vill säga att stödet
inte skapar tillräckligt hållbara villkor för konsten och konstnärerna. Särskilt tydligt
har det blivit efter det att kulturstöden öppnades upp för fler sökande eftersom
konkurrensen om de tillgängliga medlen då ökade. För att nå långsiktigt hållbara
villkor för det fria kulturlivet skulle det även här krävas en ramökning.
Utmaningarna ovan har blivit än större i spåren av Covid-19 då det fria kulturlivet
såväl som etablerade institutioner drabbats hårt av rådande restriktioner och
medborgarnas generella försiktighet. Utifrån att restriktioner och andra utmaningar
kopplade till pandemin sannolikt kvarstår långt in på 2021, har kulturnämnden
beslutat om tillfälliga avsteg från Regler för projektstöd, projektstöd Pronto och
utjämningsbidrag för ansökningar under våren 2021 eller till dess att
restriktionerna hävs. Med sådana avsteg har aktörer i det fria kulturlivet givits
breddad möjlighet att verka inom ramen för kulturnämndens stödformer. De har
också fått möjlighet att återuppta och anpassa projekt som redan beviljats stöd från
kulturnämnden, dels genom att kunna söka stöd för projekt som kan möjliggöra
strategi- och utvecklingsarbete dels att stödja möjligheten att nå ut med konst- och
kulturupplevelser till barn och unga.
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7.2

Huvudprocess - driva och utveckla publika
kulturinstitutioner, mötesplatser och
verksamheter

7.2.1

Främja delaktighet, interkulturell dialog och människors
lust och motivation att ta del av och utöva konst och kultur.
Måluppfyllelse
God
Analys av resultat
I samband med coronapandemin ställde kulturförvaltningen snabbt om arbetssätt
och tjänster för att i möjligaste mån upprätthålla verksamheterna och samtidigt ta
hänsyn till rekommendationer och säkerställa personalens arbetsmiljö. Förutom en
period om cirka 4 månader under vår och sommar så har samtliga stadens bibliotek,
museer och Göteborgs Konsthall varit öppna fram till mitten på november då
museerna, konsthallen och Stadsbiblioteket stängde som en följd av ökad
samhällssmitta. Övriga bibliotek höll öppet fram till mitten på december då även de
stängde året ut. Verksamheten har dock från april månad, i varierande grad,
bedrivits med justering av öppettider, begränsning av antalet besökare, minskat
serviceutbud, vidtagande av skyddsåtgärder samt ett markant minskat antal
programaktiviteter.
Utöver de nämnda åtgärderna så har verksamheterna sett över möjligheten till
utökad digital service och nya tjänster för att nå personer inom riskgrupperna som
har svårt att hitta andra alternativ. Bland annat har stadens bibliotek arbetet med
hemleveranser av böcker och uppsökande verksamhet vid till exempel större
lekplatser, stadens museer har arbetet aktivt med konceptet Digiseum vars syfte är
att tillgängliggöra så mycket av samlingarna som möjligt digitalt. Värt att nämna är
att konceptet Digiseum, eller liknande koncept, har spridit sig över landet med
Göteborg som det goda exemplet. Vidare har kulturförvaltningen arbetat för att
säkerställa det kulturutbud som Speldags erbjuder trots besöksförbudet till särskilt
boende. Det har bland annat skett genom streamade konserter samt
utomhuskonserter.
Trots alla insatser som gjorts så har de fysiska besöken till kulturnämndens
verksamheter minskat markant. Inom sektor bibliotek drygt 30 procent, inom
sektor museer drygt 50 procent och inom sektor fri konst och kultur cirka 55
procent. Samtidigt har nyttjandet av nämndens digitala tjänster ökat. Till exempel
har antalet unika låntagare av e-media ökat med 94 procent, något som bidragit till
att de totala antalet medieutlån endast minskat med cirka 1,5 procent. Utöver elånen är en förklaring att besökarna lånat fler böcker vid varje besökstillfälle.
Röhsska museet har arbetat fram en tre-års plan för det nationella
mötesplatsuppdrag som museet har och lämnat i denna till kulturdepartementet.
Inom mötesplatsuppdraget har museet ett antal samverkansavtal med nordiska,
nationella, regionala och lokala aktörer. Röhsska museet medverkar också i forum
för gestaltad livsmiljö samt i planeringen av Göteborgs stadstriennal. De publika
aktiviteterna inom ramen för uppdraget har dock fått ställas in på grund av Covid19. En ansökan om att i ett treårigt projekt utveckla den designpedagogiska delen
av mötesplatsuppdraget har beviljats av Kulturrådet där samverkan med skolor i

Årsrapport 2020
Kulturnämnden

48 (53)

Biskopsgården utgör en bärande del.
Utställningar har i stor utsträckning producerats och öppnats enligt plan, trots
mycket administrativt medarbete. Att det ändå var möjligt hänger dels ihop med de
långa ledtider som utställningsproduktioner har där mycket var förberett, dels att
stor andel av utställningarna var av den karaktären att till exempel inlånen inte var
så många. Pandemins inverkan på utställningsverksamheten kommer att vara
tydligare 2021 då en rad produktioner redan under hösten beslutades att flyttas eller
förändras.
Trots att det varit möjligt att upprätthålla stora delar av kulturnämndens
verksamheter så har tillgången till kultur sett till kulturkonsumtionen per
medborgare klart minskat vilket blir tydligt när besöksstatistiken för året
summeras. Förutom de begränsningar i öppettider och inställda programaktiviteter
som nämns i föregående stycke så har Stora Teatern på grund av rådande
restriktioner tvingats ställa in föreställningar och evenemang,
sommarunderhållningen ställts in och Göteborgs dans- och teaterfestival samt
medborgarceremonin flyttas till 2021. Till detta kan läggas att i princip alla
skolbesök till stadens museer upphörde i slutet av mars vilket haft en stor negativ
påverkan på besökssiffrorna. För att kompensera för de uteblivna skolbesöken har
förvaltningen genomfört viss pilotverksamhet med digitala visningar och
pedagogiska program riktade till skolan. Arbetet har uppskattats av lärare och
besökare men det har också varit utmanande då det kräver ett omtag i hur
kunskapen förmedlas. Digitalt arbete medför också initialt större arbetsinsatser än
ett fysiskt möte. De tekniska förutsättningarna har inte alltid varit på plats men det
interna organisatoriska lärandet har varit omfattande.
Åtgärder för högre måluppfyllelse
Flera av de förändringar i verksamheterna som skett i spåren av Covid-19 kommer
att utvärderas för att se vad som fungerat bra och vad som kan vidareutvecklas och
eventuellt bli mer permanenta lösningar. Framförallt rör det sig om digitala
lösningar och ny typ av service för att tillgängliggöra kulturen för fler än idag.
Inom biblioteksverksamheten handlar det till exempel om att erbjuda e-böcker på
fler språk än idag, de möjligheter som de nya eldrivna bokbussarna skapar samt hur
utvecklingen av de fysiska biblioteken kan göras för att stödja förändrade vanor
hos medborgarna. Även inom sektor museer är digitalisering en väg framåt för att
nå fler och tillgängliggöra en större del av samlingarna för allmänheten.
Kulturnämnden har även beslutat om att införa ett antal dagar med fri entré på
stadens museer med start 2021. Syftet är att nå de målgrupper som i förvaltningens
publikundersökningar säger sig vara intresserade av att besöka museerna men som
av olika anledningar inte gör det.
För att på lång sikt säkerställa tillgången till kultur är om- och tillbyggnaden av
Göteborgs konstmuseum, tillsammans med nya magasin för stadens samlingar, helt
avgörande. Här arbetar kulturförvaltningen tillsammans med Higab och
lokalsekretariatet för att säkerställa underlag, tidplan och kalkyl för projektet. Detta
arbete kommer att återredovisas till kommunfullmäktige under våren 2021. Omoch tillbyggnaden av Sjöfartsmuseet Akvariet pågår enligt plan vad gäller samtliga
delprojekt och kulturförvaltningen förväntas kunna ta över byggnaden under hösten
2021.
Just samarbetet med Higab är en nyckelfaktor i den framtida utveckling av
framförallt stadens museer. Museerna är inhysta i gamla och kulturhistoriskt
värdefulla byggnader där hyran utgör en stor andel av museernas fasta kostnader.
Att få ordning på löpande underhåll och drift samt att få framdrift i de
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utvecklingsprojekt som pågår tillsammans med Higab är avgörande för museernas
möjligheter att uppfattas som relevanta för sin publik.
Göteborgs stads museer har en betydande självfinansieringsgrad vilket gör
verksamheterna beroende av betalande besökare men också av en rad stiftelser och
fonder, både sådana som är direkt kopplade till museernas verksamhet men också
sådana som museerna söker stöd ur löpande. Besöksunderlaget har under perioden
sviktat av förklarliga skäl vilket påverkat entréintäkterna starkt negativt. Stiftelser
och fonder har informerat att utdelningen kan komma att minska för år 2021. I
dagsläget behöver museerna säkerställa cirka 14 miljoner kronor i externa intäkter
per år bara för att täcka fasta kostnader. Därtill krävs det i princip minst lika
mycket till för att kunna producera ett utbud och ta hand om samlingarna. Covid-19
har tydligt visat hur sårbar denna finansieringsmodell är. En stor risk med den
sviktande ekonomin är att museerna inte kan upprätthålla kvaliteten på
verksamheten och att de som museerna är till för kommer uppfatta verksamheterna
som oangelägna.
Stora delar av Göteborgs museers verksamhet drivs i samverkan med akademi,
civilsamhälle och näringsliv. Det är viktigt att detta samarbete kan fortsätta och
utvecklas då utbytet är stort för både medborgare, akademi, näringsliv och den
offentliga sektorn.

7.3

Huvudprocess - aktivt förvalta och
tillgängliggöra nämndens samlingar

7.3.1

Främja och möjliggöra kunskapsuppbyggnad,
sammanhang och delaktighet.
Måluppfyllelse
God
Analys av resultat
Kulturnämnden har beslutat att ge lokalsekretariatet i uppdrag att genomföra
inhyrningen av nya fjärrmagasin. Lokalsekretariatet har i samarbete med
fastighetskontoret identifierats en lämplig fastighet vid Äspereds industriområde
för att hantera kulturnämndens behov av nya magasinslokaler. Göteborgs Stadshus
AB:s styrelsen gav Higab AB i uppdrag att förvärva fastigheten i Äspered och
genomföra investeringen i nya magasin. Kommunfullmäktige har under hösten
beslutat att bemyndiga Higab AB att genomföra investeringen samt att avtal om
lokalanpassning och framtida hyra tecknas med kulturförvaltningen.
Ett omfattande arbete för att förbereda flytt av de 1,2 miljoner föremål som
nämnden ansvarar för pågår. Projektet är beräknat att ta sju år med start 2021.
Processen inbegriper inventering, registrering, sanering, packning, transport,
uppackning och avetablering av nuvarande magasin. Fokus har också varit på att
utveckla arbetssätt för att underlätta flyttprocessen men också förankring internt av
det omfattande arbete som väntar och vilken påverkan det kommer ha på den
publika verksamheten under de år flytten tar. Sjöfartsmuseet Akvariet och
Göteborgs stadsmuseum har längst förberedelsetid inför flytten och flera projekt
har redan genomförts kring inventering och gallring av samlingar. Under
sommaren infördes även insamlingsstopp vid Göteborgs stadsmuseum och
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Sjöfartsmuseet Akvariet. Nu genomförs endast fåtalet riktade insamlingar i
anslutning till utställnings- och dokumentationsprojekt. Riktlinjer för hantering av
mänskliga kvarlevor har uppdaterats i relation till Riksantikvarieämbetets nya
direktiv. Göteborgs konstmuseum har också förstärkt arbetet med skadedjursskydd.
Allt utvecklingsarbete som nu pågår i relation till nya magasin var också en av
orsakerna till att Göteborgs museer erbjöds att anordna ett branschforum
tillsammans med Riksantikvarieämbetet kring samlingsfrågor.
Förberedelserna och registreringen bidrar även till ökad tillgänglighet till
samlingarna för publiken via museernas sök i samlingen-funktioner. Antalet
sökbara poster för allmänheten har ökat med 3 procent och antalet besök till sök i
samlingen har ökat med 31 procent. Totalt sett ökade antalet tillgängliga poster för
museerna internt med 15 procent, vilket visar på en omfattande aktivitet att
säkerställa den goda grundregistrering som är nödvändigt inför flytten. Inom ramen
för flytten har också ett samarbete med forskningsinstitutet RISE inletts för att
utveckla en unik flyttapplikation, som ska kunna "tala" med museernas databaser
för att på så sätt hålla ordning på föremålen under flytt.
Covid-19 har inneburit en stor omställning för Göteborgs konstmuseum gällande
utlån såväl nationellt som internationellt. Många utställningar runt om i världen har
skjutits fram i tid då många museer har stängt ner för publik. UD:s
reserekommendationer och internationella museers riktlinjer har också begränsat
möjligheten till kurirresor och ställt nya krav på att utveckla digitala arbetssätt för
till exempel avsyningar.
En ny digital konstkarta lanserades under maj månad. För att öka kännedomen om
den offentliga utomhuskonsten genomfördes en kampanj på sociala medier under
sommaren. Informationsskyltar med QR-koder har också satts upp vid 50 verk.
Coronapandemin har troligen påverkat utfallet då skyltarna riktar sig både till
lokalbefolkning och turister. Trots det ser förvaltningen att kända verk i centrala
stan blir flitigt skannade. Konstkartan har samlat information om 300 av de totalt
1 000 utomhuskonstverk som finns i staden. Konstkartan hade drygt 40 000 besök
under 2020.
Åtgärder för högre måluppfyllelse
Kommunfullmäktiges beslut om att uppföra nya magasin var helt avgörande för att
säkerställa bevarandet av samlingarna för framtida generationer. Det är nu viktigt
att Higabs tidplaner för uppförandet hålls och att det interna förberedelsearbetet på
museerna prioriteras och kan löpa på enligt plan.
Den digitala konstkartan utvecklas ytterligare genom att det skapas en funktion för
konstrundor, som man antingen kan gå digitalt eller följa fysiskt med mobilen i
handen.
Kulturförvaltningen föreslog i samband med tjänsteutlåtande om skolkonsten att
kulturnämnden kan överta ansvar för skolkonsten samt den övriga lösa
stadsdelskonsten som ägs och förvaltas av de gamla stadsdelsnämnderna.
Konstverken behöver inventeras, registreras och få ett fysiskt omhändertagande,
om detta inte sker nu riskerar denna konst att förstöras eller försvinna. Beslut om
överföring av ansvar och den ekonomiska förstärkningen som krävs för att ta det
ansvaret gällande skol- och stadsdelskonst uteblev i kommunfullmäktiges budget.
Kulturnämnden fick dock ett uppdrag att utreda frågan ännu en gång.
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7.4

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

7.4.1

Skapa en attraktiv livsmiljö i staden.
Måluppfyllelse
Viss
Analys av resultat
I maj beslutades att kulturnämnden kommer att överta ansvaret för stadens samtliga
kulturhus från den 1 januari 2021. Konkret innebär det att Blå stället i Angered blir
en del av kulturförvaltningens organisation likaså Bergsjöns kulturhus som är
under byggnation samt det planerade kulturhuset på Backaplan.
Kulturförvaltningen har genomfört en biblioteksutredning för att tydliggöra
lokalisering, utbud och öppettider för stadens folkbibliotek nu och framåt. I augusti
fattade kulturnämnden beslut om utredningen. Beslutet blev i allt väsentligt som
förvaltningens förslag, även om nämnden bad om fördjupning kring två av
förslagen. Ett genomförande av förslagen i utredningen kommer att bidra till en
hållbar och effektiv biblioteksinfrastruktur. Kommunstyrelsen har också fattat
beslut om att förvaltningen får i uppdrag att revidera Göteborgs stads
biblioteksplan. Revideringen ska vara klar under hösten 2021.
Kulturförvaltningen har drivit ett utvecklingsarbete avseende det interna arbetet
med stadsutvecklingsfrågor där alla berörda chefer varit involverade. Arbetet har
inkluderat översyn av uppdragsformuleringar, mötesform och prioriterade
strategiska frågor. I samverkan med stadsbyggnadskontoret bidrar
kulturförvaltningen fortsatt till den kommande översiktsplanen. Det sker bland
annat genom att utforma uppdaterade beskrivningar av riksintresseområden för
kulturmiljö samt att genomföra en undersökning av kulturutövares förutsättningar i
staden. I samarbete med stadsdelsförvaltningen i Lundby har kulturförvaltningen
arbetat med en kulturvärdesinventering.
Inom ramen för arbetet med Charles Felix Lindbergs donationsfond ska fem
konstgestaltningar produceras utifrån motioner som beslutades av
kommunfullmäktige 2018. Processerna kring flera av dessa konstgestaltningar har
startats upp under 2019/2020 och i gestaltningen av en staty till minne av Ingrid
Segerstedt Wiberg har ett samarbete inletts med elever på Ingrid Segerstedts
gymnasium för att bidra till ökad delaktighet i processen. Under våren har
Romanoparken - en sång om en plats, installerats på Göteborgs stadsmuseums
innergård i väntan på sin slutliga placering i Bergslagsparken. Nästa
motionsförfarande inleds i kommunfullmäktige hösten 2020.
Stadens nämnder och helägda bolag är årligen ålagda att rapportera redovisning av
enprocentsmedel till kulturförvaltningen. Utifrån den redovisning och uppföljning
som inkommit för 2020, går det inte att säkerställa varken total budget eller utfall
då endast ett fåtal förvaltningar/ bolag rapporterat in relevanta underlag. På grund
av den ofullständiga inrapporteringen kan kulturförvaltningen varken redovisa eller
säkerställa några siffror på den totala avsatta summan för konstprojekt i staden
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inom ramen för enprocentregelns investeringsbudget. Därav går det inte att dra
några slutsatser gällande utfall av medel eller hur stor andel av totalt genomförda
konstprojekt som har processletts av kulturförvaltningen. Förvaltningen kan
konstaterar att det återstår mycket arbete i samverkan om enprocentregeln för att
kvalitetssäkra den offentliga konsten och dess processer i staden.
Åtgärder för högre måluppfyllelse
Förvaltningens deltagande i de planerade kulturhusens utveckling kommer
tillsammans med det samlade ansvaret för kulturhusen och biblioteken att skapa
förutsättningar för högre måluppfyllelse. Kommunfullmäktige behöver dock
säkerställa resurser i kommande års budgetar för att kulturnämnden fullt ut ska
kunna utveckla och driva kulturhusen så som intentionerna varit i besluten om dess
tillblivelse.
Prioriteringar är viktiga för att uppnå högre måluppfyllelse. Den utveckling som
skett av den interna organiseringen kring stadsutvecklingsfrågor kommer på sikt
kunna bidra till att göra tydliga prioriteringar och samla resurser på ett mer
effektivt sätt. Det finns en stark efterfrågan på kulturförvaltningens kompetenser
men förvaltningen har inte resurser att delta i alla stadens processer. Arbetet med
att säkerställa olika digitala analysverktyg kommer också att kunna ge stor effekt.
En annan viktig fråga för högre måluppfyllelse är att få till en fungerande process
som tydliggöra ansvar och möjligheter i stadens arbete med regeln om att en
procent av byggkostnaden ska avsättas till konstnärlig gestaltning.
Kulturförvaltningens slutsats är att det finns starka ekonomiska och kulturpolitiskas
skäl för staden att verka för en enprocentregel som är angelägen, känd och erkänd,
och som efterlevs av samtliga förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad.
Kulturnämnden behandlade ärendet den 23 november och biföll
kulturförvaltningens förslag till beslut.
Kulturnämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att arbeta fram en ny
handlingsplan för perioden 2022–2026 avseende Göteborgs Stads kulturprogram.
Arbetet ska ske i samverkan med andra förvaltningar och bolag i staden. Planering
och förberedelser har genomförts under 2020. Arbetet med att ta fram själva planen
kommer ske under 2021. Planen i sig och den framtida realiseringen av den är
avgörande för att nå målen i kulturprogrammet.
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Bilaga 2

Redovisning av status för uppdrag
8

14

Status
Avslutad

Avslutad

Pågående

Pågående

0

33

0

av 55 Uppdrag

Uppdrag

Slutdatum

Kommentar (enhet)

Kulturnämnden ger Röda Sten Konsthall i uppdrag
att med bibehållen uppdragsbeskrivning genomföra
Göteborgs internationella konstbiennal 2021.
Förvaltningen får även i uppdrag att efter 2019 års
biennal utvärdera uppdraget kopplat till
verksamhetsstödet och huvudmannaskapet (inför
beslut om eventuell biennal 2023).

2021-06-30

2021-01-27

Att se över regler för hyressubventionen på Stora
Teatern.

2020-12-31

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

2022-12-31

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

2021-06-30

KN 2020-11-23, § 227, punkt 2
Kulturnämndens uppdrag till förvaltningen från den 2018-02-08 gällande uppföljning
av biennalen 2019 kopplat till utvärderingen av verksamhetsstödet och
huvudmannaskapet utgår.
2021-01-18
Förvaltningen förslag: Uppdraget utgår.
Kommunfullmäktige beslutade den 2020-12-10 att styrelsen för Göteborgs
Stadsteater AB får i uppdrag att överta Stora Teatern från kulturnämnden och att
kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda och återkomma med förslag till beslut om
hur Göteborgs dans- och teaterfestival och Kulturpunkten samt hyressubventionen för
det fria kulturlivet ska kunna följa med Stora Teatern vid överföring till Göteborgs
Stadsteater AB.
Förvaltningen bedömer med anledning av detta att uppdraget utgår.
2021-01-08
Presidiet har beslutat att aktörer bjuds in under 2021. Förvaltningen har fått i uppdrag
att hantera inbjudan.
2021-01-19
Ärendet har haft uppehåll i väntan på beslut i kommunfullmäktige angående stadens
hyressättningsmodell. Remfabriken omfattades dock inte av beslutet som togs i
kommunfullmäktige. Dialog har förts med Higab. Dialog pågår även med
stadsledningskontoret och lokalförvaltningen med anledning av ny nämndorganisation
och kulturförvaltningens roll som mellanhyresvärd.

Status
Avslutad

Pågående

Avslutad

Avslutad

Avslutad

Avslutad

Ej
påbörjad

Uppdrag

Slutdatum

Kommentar (enhet)

Utreda förslag till policy och regler för arvodering
och ersättningsnivåer vid anlitande av konstnärer i
kulturnämndens verksamheter.

2020-06-30

2021-01-27

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

2020-12-31

Att återkomma till kulturnämnden med förslag till
fördelning av Riktat Stöd för 2020 till Göteborgs
Interreligiösa Center, i enlighet med vad som framgår
av förvaltningens tjänsteutlåtande.

2020-03-31

Att återkomma till kulturnämnden med förslag till
reviderade Regler för Ateljéstöd.

2020-12-31

Att återkomma till kulturnämnden med förslag till
reviderade Regler för utjämningsbidrag.

2020-12-31

Att återkomma till nämnden den 23 mars med en
uppdatering angående arbetet med utjämningsbidraget
gällande barn och ungas tillgång till
scenkonstupplevelser, i enlighet med tilläggsyrkande
från (M), (L) och (KD).

2020-03-31

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

2021-03-31

KN 2020-02-06, § 15
Kulturnämnden förklarar uppdraget fullgjort.
2021-01-19
Förvaltningen har påbörjat arbetet. Handlingsplanen planeras till nämndmöte i mars.
Efter att handlingsplanen beslutats av i nämnd påbörjas implementering.
2021-01-27
KN 2020-02-24, § 46
Kulturnämnden förklarar uppdraget fullgjort.
2021-01-27
KN 2020-10-19, § 203
Kulturnämnden förklarar uppdraget att se över och revidera Regler för Ateljéstöd som
fullgjort.
2021-01-27
KN 2020-11-23, § 226
Kulturnämnden förklarar uppdraget den 2019-12-16, § 247 pkt 3 att se över Regler för
utjämningsbidrag som fullgjort.
2021-01-27
KN 2020-03-23, § 62
Kulturnämnden antecknar att ärendet utgår samt att förvaltningen återkommer med en
redovisning av uppdraget senare under våren.
KN 2020-04-20, § 85
Kulturnämnden förklarar uppdraget fullgjort.
2021-01-27
Tidplan: Redovisning av uppdraget till nämnden kvartal 1 2021.

Status

Uppdrag

Slutdatum

Kommentar (enhet)

Ej
påbörjad

Förvaltningen får i uppdrag att utreda om, och i så
fall hur, Göteborgs internationella konstbiennal (GIBCA)
fullt ut kan övergå till annan huvudman än Göteborgs
Stads kulturnämnd. Utredningen av GIBCA ska
innehålla en noggrann belysning av konsekvenserna för
både ekonomi och personal i alla berörda
verksamheter. Förvaltningen får också i uppdrag att i
utredningen noggrant belysa de risker ekonomiskt som
kan finnas för biennalens fortlevnad om kulturnämnden
inte är huvudman.

2021-12-31

2021-01-27

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

2020-06-30

Avslutad

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

2020-06-30

Avslutad

Utarbeta en Barn- och ungdomskulturplan för
Göteborgs Stad i samverkan med berörda förvaltningar
och bolag.

2020-04-30

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

2021-03-31

Avslutad

Pågående

Arbete planeras påbörjas kvartal 1 2021.

2021-01-27
KN 2020-08-24, § 159
Uppdraget förklaras fullgjort.

2021-01-27
KN 2019-08-26, § 157
Kulturnämnden översänder Göteborgs Stads plan för barn- och ungkultur 2019-2023
till kommunstyrelsen inför fastställande i kommunfullmäktige.
KF 2020-04-16:
1. Göteborgs Stads plan för barn- och ungkultur 2020–2023, i enlighet med bilaga 3
till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas. Genomförandet sker i den takt som
berörda nämnder bedömer möjligt.
2. Kulturnämnden får i uppdrag att genomföra uppföljning och utvärdering i enlighet
med vad som framgår av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
2021-01-25
Uppdraget är vilande med anledning av Covid-19 pandemin. Arbetet kan inte
genomföras på ett tillfredställande vis under rådande förutsättningar. Arbetet behöver
föregås av en analys om pandemins effekter på området.

Uppdrag

Slutdatum

Kommentar (enhet)

Att utreda möjligheter och konsekvenser av
meröppet på samtliga bibliotek inom kulturnämndens
ansvar.

2020-06-30

2021-01-27

Avslutad

Att utreda förslaget gällande Kortedala bibliotek
vidare inom den nuvarande och framtida
biblioteksverksamheten

2020-01-31

Avslutad

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

2020-06-30

Att återkomma med en redovisning om hur
förutsättningarna för stadens fria scenkonstaktörers
produktionsmöjligheter och speltillfällen ser ut i staden
och på vilket sätt det skulle påverka dem om
kulturnämnden lämnar Stora Teatern.

2021-03-31

Att, i samverkan med stadsdelsförvaltningen
Lundby, återkomma med en beräkning av samtliga
kostnader för biblioteksverksamheten i Kulturhus
Backaplan i enlighet med vad som framgår av
förvaltningens tjänsteutlåtande.

2021-12-31

Att utarbeta en tidsatt lokalbehovsplan för
biblioteken

2021-12-31

Status
Avslutad

Avslutad

Pågående

Pågående

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

2021-01-27
KN 2020-08-24, § 159
Uppdraget förklaras fullgjort.
2021-01-19
Förvaltningens förslag: Uppdraget utgår.
Kommunfullmäktige beslutade den 2020-12-10 (Dnr 0407/19) att styrelsen för
Göteborgs Stadsteater AB får i uppdrag att överta Stora Teatern från kulturnämnden
samt att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda och återkomma med förslag till
beslut om hur Göteborgs dans- och teaterfestival och Kulturpunkten samt
hyressubventionen för det fria kulturlivet ska kunna följa med Stora Teatern vid
överföring till Göteborgs Stadsteater AB.
Förvaltningen bedömer därmed att uppdraget kan utgå.
2020-06-03
Förvaltningen deltar i förstudiearbetet kring kulturhuset. Det beräknas stå klart 20262027 och förvaltningen återkommer då förstudie/projektering är klart och kostnader
kan redovisas.
2021-01-27
KN 2020-08-24, § 159
Kulturnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utarbeta en tidsatt lokalbehovsplan för
biblioteken som förtydligar anpassningar i befintliga kulturhus, i bibliotek vid
strategiska tyngdpunkter, behov av ev. nya bibliotek, förändrade lokalbehov i
befintliga bibliotek samt behov av servicestationer i enighet med förvaltningens
förslag.

Uppdrag

Slutdatum

Kommentar (enhet)

Att under hösten 2021, samtidigt med
lokalbehovsplanen för biblioteken, återkomma med en
utredning gällande personalsituationen på stadens
bibliotek.

2021-12-31

2021-01-27

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

2021-12-31

Utarbeta en kulturplaneringsstrategi som underlag
till Stadsutveckling 2035.

2020-03-31

Årligen redovisa fördelningen mellan beslutade
mans- och kvinnonamn gällande stadsdelar, trafikleder,
gator, vägar, broar, hamnar samt parker, torg och andra
öppna platser

2019-06-18

Ej
påbörjad

Kulturnämnden uppdrar åt förvaltningen att utarbeta
förslag till reviderad rutinbeskrivning för konstnärlig
utsmyckning / gestaltning vid ny-, om- och tillbyggnad i
enighet med Göteborgs Stads riktlinjer för styrande
dokument, samt enligt uppdragsbeskrivningen i
förvaltningens tjänsteutlåtande.

2021-06-30

Ej
påbörjad

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

2021-12-31

Att återkomma till kulturnämnden med förslag till
reviderad arbetsordning för kulturnämnden.

2020-03-31

Status
Pågående

Pågående

Avslutad

Avslutad

Avslutad

KN 2020-08-24, § 159
Kulturnämnden ger förvaltningen i uppdrag att under hösten 2021, samtidigt med
lokalbehovsplanen, återkomma med en utredning gällande personalsituationen på
stadens bibliotek, i enighet med yrkande från (L), (M) och (KD).

2021-01-27
KN 2020-04-20, § 87
Kulturnämnden beslutar att uppdraget utgår.

2021-01-27
Arbetet påbörjas kvartal 1 2021.

2021-01-19
Arbetet påbörjas under våren 2021.
2021-01-27
KN 2020-02-06, § 18
1. Kulturnämnden fastställer reviderad arbetsordning för Göteborgs Kulturnämnd i
enlighet med bilaga 4 till förvaltningens tjänsteutlåtande, med ändring enligt yrkande
från Lars Edmar (S).
2. Kulturnämnden förklarar uppdraget fullgjort.

Status
Avslutad

Pågående

Avslutad

Avslutad

Pågående

Uppdrag

Slutdatum

Kommentar (enhet)

Att återkomma till kulturnämnden med förslag till
reviderad delegationsordning.

2020-03-31

2021-01-27

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

2020-12-31

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

2020-02-29

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.

2020-05-31

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

2021-12-31

KN 2020-02-24, § 44
Kulturnämnden förklarar uppdraget fullgjort.
2021-01-25
Förvaltningsdirektören återrapporterar med kortfattad muntlig redogörelse kring det
systematiska arbetsmiljöarbetet och arbetsmiljösituationen på kulturförvaltningen till
nämnden kontinuerligt vid varje sammanträde.
2021-01-27
KN 2020-02-06, § 13
Kulturnämnden förklarar uppdraget att återkomma med en muntlig dragning gällande
åtgärder på 16,7 miljoner kronor för framflyttade behov och påverkansbara kostnader
som fullgjort.
2021-01-27
KN 2020-02-06, § 14
1. Kulturnämnden antecknar förvaltningens delredovisning avseende uppdraget att
hantera 3,6 miljoner kronor genom ökade intäkter, till exempel avgifter för
skolbibliotek, eller minskade kostnader.
2. Kulturnämnden ger förvaltningen i uppdrag att slutredovisa uppdraget i samband
med uppföljningsrapport 1 (KN 20 april).
KN 2020-04-20, § 89: Kulturnämnden bordlägger ärendet.
KN 2020-05-25, § 115: Kulturnämnden förklarar uppdraget fullgjort.
2021-01-25
Arbetet pågår. Förvaltningen håller kontakt med lokalförvaltningen och Higab.
Kulturnämnden har ingått ett avtal om projektering av Wernerska Villan som kan
utgöra möjliga ersättningslokaler för kontorslokalerna på Norra Hamngatan 8.
Projekteringsarbetet inleds 1 februari 2021 planeras vara klart under våren 2021.
Uppdraget bedöms kunna fullgöras efter att kulturnämnden beslutat om hyresavtal om
ersättningslokaler.

Status

Uppdrag

Slutdatum

Ej
påbörjad

Utifrån kommunfullmäktiges budget får förvaltningen
i uppdrag att under våren tillsammans med HIGAB och
Stadsteatern gemensamt försöka hitta en väg fram
gällande hyresavtalet mellan Stora Teatern och HIGAB.
Om en gemensam lösning ej går att få fram sägs
avtalet upp per den 30 juni 2021 med sex månaders
uppsägningstid

2021-06-30

Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att se
över möjliga realiseringar av tillgångar i syfte att stärka
stadens finansiering av kommande års
investeringsprojekt.

2020-12-31

Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att
sträva efter hög kostnadstäckning på avgiftsbelagda
verksamheter, där så är möjligt.

2020-12-31

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

2022-12-31

Avslutad

Avslutad

Pågående

Kommentar (enhet)

2021-01-15
Förvaltningens förslag: Uppdraget förklaras avslutat.
Förvaltningen har undersökt möjligheten att realisera tillgångar. Kulturnämnden är inte
en investerande nämnd och har inga tillgångar att realisera.
2021-01-27
Förvaltningens förslag: Uppdraget förklaras avslutat.
Kulturnämnden och kommunfullmäktige har under 2020 beslutat om revidering av
kulturnämndens avgifter inför 2021 (KN 2020-06-22) och (KF 2020-11-12, § 10).
Kulturnämnden har också fattat beslut om modell för indexuppräkning av
kulturnämndens avgifter inför budgetprocess 2022 (KN 2020-12-14, § 256). Därmed
har kulturförvaltningen säkerställt processen framåt i enighet med budgetprocessen.
2021-01-20
Förvaltningen har arbetat med att tillgängliggöra sina digitala tjänster gentemot
medborgare utifrån de olika avdelningarnas utbud. Under året har arbete pågått kring
ett nytt digitalt verktyg för att tillhandahålla kulturutbud till förskolor och skolor i staden.
Systemet ska effektivisera administrationen och ge förbättrade förutsättningar att nå
mål rörande jämlikt kulturutbud för stadens barn och elever. Utbildningsinsatser i
förvaltningen har genomförts i en ny digital form bland annat inom
informationssäkerhet och digitalisering inom biblioteksområdet. Förvaltningens
gemensamma kassasystem har införts i samtliga bibliotek och kulturhus. Under
hösten har även arbete pågått kring att utöka kassasystemet med bokningsfunktion
för visningar, föreläsningar m.m. Systemet förväntas också effektivisera
verksamhetens ekonomiska hantering och redovisningen. Inom det stadengemensamma arbetet kring O365 har förvaltningen varit aktiva med ett projekt för nya
digitala samarbetsytor där det även pågått pilotverksamhet av systemet Teams.
Införandet förväntas generera stora verksamhetsnyttor.

Status

Uppdrag

Slutdatum

Kommentar (enhet)

Ej
påbörjad

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

2022-12-31

2020-12-29

Kulturnämnden får i uppdrag att utvärdera
stödformerna för att säkerställa att lika regler gäller för
alla.

2020-12-31

Kulturnämnden får i uppdrag att fortsätta arbetet
med nya magasin för Göteborgs Stads samlingar.

2021-12-31

Kulturnämnden får i uppdrag att återkomma med
förslag kring att, under en eller ett begränsat antal
dagar per år, införa öppen entré till fasta utställningar
på Göteborgs Stads museer.

2020-06-30

Avslutad

Avslutad

Avslutad

Förvaltningen är underbemannad i förhållande till både grundverksamhet samt
utökade och tillkommande uppdrag och har inte hunnit ikapp rekryteringsbehoven i
vissa sektorer och stödfunktioner. En minskning av personalvolymen är därför inte
aktuell under 2020.

2021-01-19
Förvaltningens förslag: Uppdraget förklaras avslutat.
För att säkerställa att alla ansökningar följer kulturnämndens riktlinjer och tillhörande
regler genomförs löpande kontroller i samband med ansökningarnas handläggning.
Inga brister eller oegentligheter har upptäckts i samband med genomförd kontroll.
Samtliga undersökta ansökningar uppfyller kraven som beskrivs i staden/nämndens
regler och riktlinjer för respektive stödform. Den formella hanteringen av varje
granskad ansökan och även de underlag som ligger till grund för ansökningen är noga
dokumenterade vilket underlättar vid interna kontroller. Förvaltningen arbetar också
fram anvisningar kopplade till varje stödform för att säkerställa att rutiner följs i
samband med handläggningen och att lika regler gäller för alla.
2021-01-27
Förvaltningens förslag: Uppdraget förklaras avslutat.
Ärende redovisades till kulturnämnden 2020-04-20, § 91 Inhyrning av nya
fjärrmagasin till nämndens samlingar.
Kommunstyrelsen har den 2020-09-30, § 801 beslutat om att godkänna inhyrning av
nya magasinslokaler för kulturnämndens samlingar. Kommunfullmäktige beslutade
den 2020-10-15, § 25 att tillstyrka Higab AB:s hemställan om investering i nytt
magasin för kulturnämndens samlingar samt förvärv av fastigheten.
Förvaltningen bedömer därmed att uppdraget kan avslutas.
2021-01-27
KF 2020-11-12
Uppdraget till kulturnämnden i stadens budget 2020 att återkomma med förslag kring
att, under en eller ett begränsat antal dagar per år, införa öppen entré till fasta
utställningar på Göteborgs Stads museer, förklaras fullgjort.

Status
Avslutad

Avslutad

Pågående

Avslutad

Uppdrag

Slutdatum

Kommentar (enhet)

Kulturnämnden får i uppdrag att utreda lämplig
placering av bibliotek samt hur bokbussarna används
på bästa sätt vid framtida stadsutveckling.

2020-06-30

2021-01-27

Kulturnämnden får i uppdrag att, utifrån
omorganisationen av biblioteksverksamheten, se över
bibliotekens öppettider och utbud.

2020-06-30

Kulturnämnden får i uppdrag att säkerställa tillgång
till kultur genom barnkulturplanen.

2021-03-31

Kulturnämnden får i uppdrag att, i samarbete med
nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning,
utreda hur kultursommarjobben kan utvecklas till att
även vända sig till äldreboenden samt knutpunkter för
äldre.

2020-12-31

KN 2020-08-24, § 159
Uppdraget förklaras fullgjort.
Återredovisas till KS/KF genom checklista i samband med delårsrapport augusti 2020.
KF 2020-11-12
Kulturnämndens uppdrag, givet i budget 2020, att utreda lämpliga placeringar av
bibliotek samt hur bokbussarna används på bästa sätt vid framtida stadsutveckling,
förklaras fullgjort.
2021-01-27
KN 2020-08-24, §159
Uppdraget förklaras fullgjort.
Återredovisas till KS/KF genom checklista i samband med delårsrapport augusti 2020.
2021-01-19
Implementering av Göteborgs stads plan för barn- och ungkultur är påbörjad. För att
stärka tillgången till kultur för, av och med barn och unga har ett
förvaltningsgemensamt forum för barn- och ungkultur startats som är kopplat till barnoch ungkulturplanen. I samverkan med skolförvaltningarna centraliseras ett
bokningssystem som syftar till att öka tillgång till kultur för barn och unga. Det nya
systemet är förberett under 2020 och implementeras 2021.
2021-01-27
Kultursommarjobb har sommaren 2020 vänt sig till äldreboenden både genom digitalt
streamade föreställningar och balkongspelningar. Utöver samarbetet med
Arbetsmarknad och vuxenutbildningen där spelningar för äldre ingått, har
verksamheten också samarbetat med Senior Göteborg för att nå målgruppen.
Satsningen kommer även framgent att beaktas i utövandet av kultursommarjobbs
verksamhet.
Återredovisas till KS/KF genom checklista i samband med delårsrapport augusti 2020.
KN 2020-09-21, § 179
1. Kulturnämnden godkänner förvaltningens förslag till delårsrapport augusti 2020
enligt bilaga 1 och överlämnar densamma till kommunstyrelsen.
2. Kulturnämnden förklarar de uppdrag i bilaga 1, kapitel 5, som ska återredovisas i
checklista till KF/KS i samband med delårsrapport augusti som fullgjorda.

Status
Avslutad

Avslutad

Avslutad

Pågående

Uppdrag

Slutdatum

Kommentar (enhet)

Kulturnämnden får i uppdrag att följa upp och
utvärdera att regeln om att en procent av
byggkostnaderna ska avsättas för utsmyckning
tillämpas på ett ändamålsenligt sätt.

2020-12-31

2021-01-27

Kulturnämnden ges i uppdrag att se över hur
stadens samlingar kan göras mer tillgängliga för
allmänheten

2020-05-31

Kulturnämnden ges i uppdrag att se över
lokalisering, öppettider och utbud på stadens bibliotek

2020-06-30

Kulturnämnden ges i uppdrag att säga upp
hyresavtalet för Stora Teatern

2021-06-30

KN 2020-11-23, § 222
1. Kulturnämnden godkänner förvaltningens redovisning avseende uppföljning och
utvärdering av tillämpning av enprocentsregeln i Göteborgs Stad.
4. Kulturnämnden hemställer till kommunfullmäktige att förklara uppdraget att följa upp
och utvärdera att regeln om en procent av byggnadskostnaderna ska avsättas för
utsmyckning tillämpas på ett ändamålsenligt sätt som fullgjort.
2021-01-27
Förvaltningens förslag: Uppdraget förklaras avslutat.
Ärende redovisades till kulturnämnden 2020-04-20, § 91 Inhyrning av nya
fjärrmagasin till nämndens samlingar.
Kommunstyrelsen har den 2020-09-30, § 801 beslutat om att godkänna inhyrning av
nya magasinslokaler för kulturnämndens samlingar. Kommunfullmäktige beslutade
den 2020-10-15, § 25 att tillstyrka Higab AB:s hemställan om investering i nytt
magasin för kulturnämndens samlingar samt förvärv av fastigheten.
Kulturförvaltningens bedömning är att de nya magasinen kommer innebära att
stadens samlingar blir mer tillgängliga för allmänheten.
2021-01-27
KN 2020-08-24, §159
Uppdraget förklaras fullgjort.
Återredovisas till KS/KF genom checklista i samband med delårsrapport augusti 2020.
2021-01-27
KN 2020-12-24, § 251
Utifrån kommunfullmäktiges budget får förvaltningen i uppdrag att under våren
tillsammans med HIGAB och Stadsteatern gemensamt försöka hitta en väg fram
gällande hyresavtalet mellan Stora Teatern och HIGAB. Om en gemensam lösning ej
går att få fram sägs avtalet upp per den 30 juni 2021 med sex månaders
uppsägningstid.

Uppdrag

Slutdatum

Kommentar (enhet)

Alla stadens nämnder och bolagsstyrelser som har
fordon får i uppdrag att utse en mobilitetsansvarig för
sin verksamhet samt att tillse att den
mobilitetsansvarige får adekvat utbildning via
Göteborgs Stads Leasing AB.

2020-08-31

2021-01-27

Ej
påbörjad

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

2023-06-30

Ej
påbörjad

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

2020-12-31

Kulturnämnden får i uppdrag att återkomma med
förslag på hur nämndens taxor och avgifter ska
indexjusteras inför 2022 års budgetprocess.

2020-12-31

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

2021-12-31

Status
Avslutad

Avslutad

Pågående

En mobilitetsansvarig för förvaltningen har utsetts.
KN 2020-09-21, § 179
1. Kulturnämnden godkänner förvaltningens förslag till delårsrapport augusti 2020
enligt bilaga 1 och överlämnar densamma till kommunstyrelsen.
2. Kulturnämnden förklarar de uppdrag i bilaga 1, kapitel 5, som ska återredovisas i
checklista till KF/KS i samband med delårsrapport augusti som fullgjorda.

2021-01-20
Förvaltningen undersöker möjligheter att ta sig an uppdraget utifrån begränsade
förutsättningar. Resurser finns inte avsatta för styrning, planering och uppföljning inom
miljöområdet. Förvaltningen har för avsikt att lyfta behovet till nämndens
verksamhetsnomineringar inför år 2022.
2021-01-27
KN 2020-12-14, § 256
Kulturnämnden godkänner modell för indexuppräkning av kulturnämndens avgifter i
enlighet med bilaga 1, inför budgetprocess 2022 och förklarar kommunfullmäktiges
uppdrag att återkomma med förslag på hur nämndens taxor och avgifter ska
indexjusteras inför 2022 års budgetprocess som fullgjort.
2021-01-25
Kulturförvaltningen har påbörjat arbetet. Ett första möte har ägt rum mellan
kulturförvaltningen, Göteborgs Stadshus AB och Göteborgs stadsteater.

Sammanställning av volym- och nyckeltal
VOLYM- OCH NYCKELTALSREDOVISNING

2020

2019

2018

2017

Antal besök

2 863 089 1 501 377

1 561 939

1 587 755

Antal medieutlån

3 757 339

991 565

1 014 489

1 039 514

18 159

8993

7 552

8 187

1 248

289

-

-

614

289

345

327

Ingen
uppgift

345

GRUNDUPPDRAG
Sektor bibliotek

Antal deltagare i pedagogiska aktiviteter, barn och
unga
Antal pedagogiska aktiviteter
Varav barn och unga
Antal besök per öppen timma

345

-

Analys och kommentar till volym- och nyckeltal
2020 kan sammanfattas i att biblioteken mitt under två omorganisationer och en pandemi som startade
i mitten av mars och varade året ut, utvecklade biblioteksservicen till mer självservice, utökad
uppsökande service samt lyfte fram digitala bibliotekstjänster. Trots alltmer begränsade möjligheter
att bedriva biblioteksservice i bibliotekslokaler är utlånen lika höga som tidigare, dvs 3,8 miljoner.
Besöken minskade trots stängda bibliotek och begränsad service enbart med 30 % generellt, de
uppgick till totalt till 2,8 miljoner på stadens 25 bibliotek och bokbussar, mot 4 miljoner 2019.
Programverksamheten som ställdes in eller ställdes om, blev drygt 2 000 istället för beräknade 6 000,
men nådde deltagande 32 000 personer. Nästan 900 av de 2 000 programaktiviteterna erbjöds barn
och unga. Verksamheten har tack vare medarbetare och chefers ansträngningar för att förhindra
smittspridning samtidigt som biblioteksservicen tillgängliggörs eller till och med utvecklas, landat i
goda resultat, sett till uppdrag, mål och de mått och indikatorer som verksamheten mäts i. I stort sett
alla planerade aktiviteter i verksamhetsplanen 2020 har genomförts under året trots allt.
Effekter av sammanslagning och omorganisation redan efter ett år
2020 var i allt väsentligt ett märkligt år. För alla, men i synnerhet för sektor bibliotek då vi dels
arbetat oss igenom en omfattande organisationsförändring, hanterat pandemin, samt efter ett knappt år
behövt föreslå en ny organisation, utan att organisationen hunnit sätta sig. Stadsbiblioteket
organiserades om 2018 och i april 2019 skedde sammanslagningen av de 23 stadsdelsbiblioteken och
dåvarande sektor bibliotek. 180 nya medarbetare och nio chefer skulle finna sig tillrätta i den nya
organisationen tillsammans med de 110 medarbetarna och fem cheferna på stadsbiblioteket och
förutsättningsskapande enheter. Nya rutiner och arbetssätt skapades, kultur, struktur och riktning
hanterades. Då organisationen knappt hunnit formera sig, inleddes hösten 2019 med väsentliga
nedskärningar i kulturförvaltningens budget, varför stora delar av ledningsgruppens arbete gick åt till
att diskutera vilka besparingar som kunde göras, vilka bibliotek som behövde läggas ner utifrån olika
scenarier beroende av belopp som behövde sparas.
Stora insatser gjordes av framförallt av enheten för administration, ekonomi, fastighet och
kommunikation, samt HR-avdelningen för att tillsammans med chefer skapa en överblick och börja
hantera lokaler och arbetssätt i tillkommande 23 bibliotek.
Fastigheter, lokaler, arbetsplatser, öppettider, bemanning, rutiner för inköp, administration av
ekonomi såväl som personal behövde ses över och samordnas. 2019 slutade med att kulturnämnden
beslutade att inga bibliotek skulle läggas ner, men att förvaltningen då hade att hantera 3 miljoner i
underskott. För att få en budget i balans, beslutade kulturförvaltningens ledning att de 3 miljoner som
fattades i förvaltningen skulle hanteras av sektor bibliotek. I början av 2020 ersatte
grundskoleförvaltningen kulturförvaltningen med 3 miljoner för de bibliotek som ligger i skolor. 2 av
de tre miljonerna tillföll sektor bibliotek.

Biblioteksutredningen Framtidens bibliotek i Göteborg
I december 2019 startade också arbetet med biblioteksutredningen, som fullmäktige och nämnd gett
förvaltningen i uppdrag att genomföra redan i Biblioteksplanen från 2013, men som inte varit möjlig
att genomföra förrän folkbiblioteken hade en gemensam huvudman, dvs från april 2019. Med
utgångspunkt i den kartläggning av biblioteken som sektorn gjorde hösten 2019 och den GIS-analys
som påbörjades 2016, presenterades utredningen Framtidens bibliotek i Göteborg för nämnden. Den
innefattar befintlig och framtida lokaliseringsanalys, analys av öppettider och åtgärder för att hantera
arbetsmiljöproblem och tillgänglighetsfrågor, indelning av bibliotek mm. Den föreslår också nya
bibliotekslokaler. Utredningen presenterades med förvaltningens förslag till beslut för kulturnämnden
i juni 2020. Utredningen bordlades men beslutades i augusti 2020, med ett uppdrag att återkomma om
två frågor, vilket gjordes i nämnden i november. Förutom de åtgärder som ska hanteras direkt utifrån
beslut i nämnden ska också en lokalbehovsplan tas fram, samt en utredning av personalsituationen
efter sammanslagningen, vilket ska presenteras i nämnden hösten 2021.
Biblioteksplan
Göteborgs stads biblioteksplan 2013 – 2021 ska uppdateras och kommunstyrelsen gav i juni 2020
förvaltningen i uppdrag att revidera biblioteksplanen, för att antas i kommunfullmäktige i början av
2022.
Covid-19
Den 11 mars 2020 konstaterades att biblioteken behövde sätta in åtgärder för att hantera Covid-19.
Skyddsåtgärder vidtogs, krisledning etablerades tillsammans med fackliga parter. En
nedtrappningsplan togs fram för att kunna hantera situationen om krisen förvärrades. Sjukfrånvaron
steg så att nästan en tredjedel av bibliotekens personal var frånvarande. För att hantera situationen
beslutade kulturnämnden på förslag från förvaltningen att stänga sex bibliotek från 2020-04-06 tills
vidare, för att personal från stängda bibliotek skulle kunna förstärka på de fortsatt öppna biblioteken.
Detta medförde en omfattande personalhantering av 40 medarbetare. Introduktion och arbetsledning
på nya bibliotek. Stora kommunikationsinsatser genomfördes. Biblioteksledningen arbetade intensivt
med att få allt på plats. Genom detta kunde sommaröppettiderna synkroniseras i enlighet med
biblioteksutredningen.
För första gången hade alla bibliotek i staden öppettider som var enkla att kommunicera och förstå.
För att öka tillgängligheten hade de två mer-öppna biblioteken i Kyrkbyn och Askim öppet med meröppet-access. För att ytterligare öka tillgänglighet trots läget, skyndades en planerad mer-öppetlösning på i Torslanda, eftersom flera bibliotek var stängda på Hisingen. Staden prioriterade att
bibliotek i utsatta områden skulle hålla öppet. Arbetet med att starta mer-öppet även i Guldheden
försenades pga. risken för förvaltningens ekonomiska läge i och med Covid-19. Det arbetet är nu
förberett och Guldheden kan implementera mer-öppet snarast efter årsskiftet.
Under hela perioden har nya sätt att tillgängliggöra och bedriva biblioteksverksamhet utvecklats och
prövats. Allt har gjorts för att underlätta tillgång till bibliotekens media och resurser, samtidigt som
man i lokalerna försökt hantera att det inte ska bli trängsel. Omlån har underlättats, förseningsavgifter
tagits bort tillfälligt. Program har producerats digitalt istället för fysiskt, så att alla kan ta del av
aktiviteten på ett säkert sätt, språk-caféer har hållits gående, utomhus istället, bibliotekscyklar har nått
nya målgrupper utomhus, böcker har skickats hem till riskgrupper, take-away-kassar har erbjudits för
hämtning. Digitala tjänster har marknadsförts, för att alla trots att man inte kan gå till biblioteket ska
kunna nå bibliotekets tjänster.
Under tiden då de sex biblioteken var stängda märktes ökat besökstryck på de öppna biblioteken,
varför kulturnämnden beslutade att öppna biblioteken i samband med skolstart efter sommaren 17
augusti. Beslutet var klokt, då det fördelade besökstrycket mellan biblioteken. Under augusti och
september fungerade det relativt väl, men smittspridningen i samhället ökade under hösten och
ytterligare rekommendationer och lokala allmänna råd kom i slutet av oktober. Besöksantalet
minskade drastiskt, dels genom att allmänheten uppmanades att inte röra sig i samhället om det inte
var nödvändigt, dels genom förändringar i biblioteksrummet.
Från mars och framåt genomfördes omfattande förändringar i biblioteksservice och biblioteksrummet.
Programverksamheten ställdes in eller ställdes om till digitala arenor, sittplatser togs bort, grupprum

stängdes, plexiglas sattes in i fler diskar och skyltning i biblioteksrummet visade att man skulle hålla
avstånd. Varselvästar, handskar, handsprit mm köptes in till personalen. Riskbedömningar gjordes och
följdes upp allteftersom läget förändrades. Nya arbetssätt och förhållningssätt togs fram av
medarbetare och chefer. Trots alla åtgärder kom alltså nya restriktioner i slutet av oktober, vilket
medförde att alla sittplatser samt möjligheten att använda datorer och utskrifter togs bort på alla
bibliotek, då det upplevdes fördröja besök och att den tjänsten ofta krävde interaktivitet mellan
medarbetare och användare. Beslutet fick stora konsekvenser för stadens användare, då många
användare inte alls hade möjligheter att söka information eller skriva ut någonstans i staden.
Kulturnämnden fattade då beslut om att datorplatser skulle tillhandahållas. Biblioteken började
planera för att öppna upp datorer med själv-service för drop-in-användning, för att minimera
interaktionen. Stadsbiblioteket hade just öppnat upp med själv-service-datorer då kulturnämnden 14
november beslutade att stänga hela stadsbiblioteket för att minska resandet i staden.
Fackförbundet Vision valde att trots alla redan genomförda åtgärder lägga ett skyddsombudsstopp på
stadens alla 25 bibliotek den 24 november. Efter samtal med Arbetsmiljöverket drog fackförbundet
tillbaka stoppet och biblioteken kunde öppna igen efter två dagar med stängda bibliotek. De åtgärder
som genomfördes i samband med öppningen var redan planerade, men skyndades på.
Datorer, kopiering och utskriftsmöjligheter kom igång på samtliga bibliotek (utom stadsbiblioteket
som var fortsatt stängt) den 15 december. Den 18 december kom nya besked från
Folkhälsomyndigheten och regeringen om att kommuner bör stänga ner icke-nödvändig verksamhet,
bland annat bibliotek. Kulturnämnden beslutade då att stänga alla folkbibliotek i staden.
Folkhälsomyndigheten och regeringen tog den 23 december tillbaka rekommendationen att bibliotek
bör stängas ner. Man hänvisade istället till bibliotekslagen och kommunicerade att bibliotek är
samhällsviktig verksamhet som ska vara tillgängliga i kommunerna. Kulturnämnden beslutade då att
öppna biblioteken igen från och med 4 januari. Nu även med hämta/lämna-service på stadsbiblioteket,
för att minska tryck på de mindre biblioteken runt om i centrum.
Förutom att biblioteksorganisationen alltså bara varit sammanslagen i ett år då Covid-19 drabbade
samhället, har biblioteken hanterat nio månader med konstant krisledning.
Tredje omorganisationen på tre år
Med tanke på att en organisatorisk förändring som sammanslagningen innebar, dvs att 23
bibliotekslokaler, 180 medarbetare samt 9 chefer kom till sektor bibliotek, i allmänhet tar flera år att
landa i, krävde förändringar i staden att sektor bibliotek skulle utvärdera den nya organisationen redan
våren 2020. Detta genomfördes parallellt med att nya rutiner, kulturer och riktningar höll på att
formeras i den nyblivna gemensamma organisationen och pandemin hanterades samtidigt.
Vid sammanslagningen april 2019 valdes en platt organisation för att skapa en helhet av den
gemensamma nya verksamheten, där alla enhetschefer ingick i samma ledningsgrupp och
samverkansorganisationen följde detta. Syftet var ytterst att skapa överblick för framtida
prioriteringar, likvärdighet, delaktighet och kompetensutbyte mellan både chefer och medarbetare.
Den organisationen ersätts 22 månader senare, vid årsskiftet 2021 av en ny ledningsstruktur, med sex
nya chefer samt en ny chefslinje och väsentligt ökade nyckel- och administrativa funktioner.
Dessutom tillkommer ca 70 medarbetare med chefer i och med att kulturhusen och vissa delar av fri
konst och kultur slås samman med sektor bibliotek.
Trots organisatoriska påfrestningar och utmaningar med pandemin har biblioteksverksamheten tack
vare uthålliga chefer och medarbetare fortsatt med hög tillgänglighet och dessutom har nya tjänster
utvecklats.
Verksamhets- och tjänsteutveckling samt resultat
Två nya eldrivna bokbussar lanserades i juli. Bokbussverksamheten är radikalt förändrad, för ett
konsekvent barn- och familjeperspektiv och förhållningssätt. Bussarna och besöker förskolor på
förmiddagar samt staden i övrigt på eftermiddagar. De nya bussarna kan i och med tecknat
serviceavtal, där underhåll, städ, mm sker på natten, vara i drift sju dagar per vecka. Nodbibliotek för
påfyllning av media mm är på Frölunda och Kåkens bibliotek.
För 2021: Bemanna bussarna med personal från de bibliotek där bokbussarna kör, för att skapa

goda relationer mellan barn, familjer samt pedagoger och bibliotekspersonal på de lokala
biblioteken.
Synkroniserade och ökade öppettider sommar och helger har prövats med betydligt högre
tillgänglighet än tidigare. I stort sett var det ordinarie öppettider även under sommaren. Bedömningen
är att då mycket av det administrativa och planerande arbetet går på lågvarv under sommaren kan
biblioteken hållas öppna med halva personalen på semester och halva i tjänst, med viss komplettering
av sommarvikarier, t ex från Bibliotekshögskolan, ett samarbete som pågått länge.
För 2021: Indelningen i nodbibliotek samt öppettider föreslagna i biblioteksutredningen kan
genomföras succesivt under året. Viktigt att arbeta tillsammans och dela på obekväm arbetstid.
Personalen är den absolut viktigaste resursen och utgör med sin professionskompetens den kvalitet
som användarna möter. Gemensamma rutiner för vikariehantering och rekrytering har tagits fram
och prövats under verksamhetsåret, här finns en stor potential framåt. Rekryteringsprocessen behöver
betraktas som en helhet i organisationen.
För 2021: Fortsätta att använda rutiner för att rekrytera och hantera vikarier för helheten, för att
skapa goda arbetsvillkor och trygga anställningar, med relevant kompetens för hela
biblioteksorganisationen. Bredd såväl som djup kometens behövs framåt. Digitala frågor, äldre,
ungdomar, uppsökande mm är kompetensområden som behöver förstärkas.
Den för biblioteken så viktiga medieprocessen har setts över och ny inköpsorganisation kommer att
gälla från maj 2021. Det kommer radikalt att kvalitetssäkra medieutbudet, samtidigt som den
administrativa hanteringen minskar väsentligt. Medieenheten som skapades i och med
omorganisationen 2018 har uppdraget att skapa och implementera en ändamålsenlig och effektiv
mediehantering för alla folkbiblioteken. För att ännu bättre använda de medier som köps in bör enligt
processkartläggningen som stadsledningskontoret genomförde 2018 ett logistiksystem införas. Det
kommer ytterligare att förenkla och effektivisera hanteringen av medier.
För 2021: Införa logistiksystem för effektiv mediehantering. Klassifikationssystemet ska också i
enlighet med KB ändras till Dewey snarast möjligt. Fortsätta se över medieprocessen för ökad
samordning.
Programprocessen, som blivit en alltmer viktig del av bibliotekens uppdrag att arbeta inkluderande,
inspirerande och vägledande har under året genomlysts utifrån en processkartläggning. En
arbetsgrupp har arbetat igenom momenten, skäliga arvoden, arbetsprocessen mm och tagit fram en
rutin med checklista, för att säkerställa kvalitet, förankring i bibliotekets vision och uppdrag, samt att
arbetet sker så effektivt som möjligt.
För 2021: Säkerställa att nya rutiner och arbetssätt implementeras av alla bibliotek för att säkra
allsidighet och kvalitet i hela organisationen, men att det också sker likvärdigt i olika områden,
med likvärdiga rutiner, arbetsmässigt samt med säkerhet att det sker med lokal profil, kopplat till
gemensam organisation.
Digitalt först, med användaren i fokus. Med stöd av ett nationellt uppdrag från KB, Kungliga
biblioteket, har landets folkbibliotek kompetensutvecklats i frågor om digital delaktighet.
För 2021: Tema 2021, Alternativa fakta, allas rätt till information, t ex genom digital teknik. Ett
viktigt uppdrag som folkbiblioteken har enligt bibliotekslagen. Utveckla nya metoder att hantera
frågan, den är delvis påbörjad 2020, men behöver intensifieras och operationaliseras.
Staden där vi läser! Med nationella medel från Kulturrådet har barn- och ungdomsverksamheten
förstärkts sedan 2019 för att bidra till en mer jämlik stad, genom att stärka barns tidiga språk- och
läsutveckling. Tredje året, 2021, då resultatet från erfarenheter och utvecklingsarbete är redo att
implementeras, kommer det gemensamma arbetet för barn och unga decentraliseras utifrån
erfarenheter under projekttiden. Projektdeltagare har starkt bidragit till kloka inspel och en modig
förändrad organisation, där frågor hanteras av de som kan verksamheten och där engagemang och
möjligheter att etablera viktiga nätverk och upprätthålla relationer med närliggande aktörer finns.

För 2021: Decentralisera arbetet för det gemensamma barn- och ungdomsverksamheten, enligt
den plan som tagits fram under arbetet med Stärkta bibliotek, Staden där vi läser! samt söka mer
medel för 2022 och framåt för att stärka insatserna. Viktigt att söka fortsatta medel för att bidra
till att stärka biblioteken framåt.
Staden där vi läser och Litteraturstad Göteborg. Arbetet startade 2015 och intensifierades av
externa aktörer för att samla frågor om Göteborg som litteraturstad. Ett stort arbete har under 2020
pågått kring mobilisering. Ett exempel är inom ramen för Jämlik stad, Undanröja läshinder mm.
Biblioteken är en väsentlig del i arbetet för att nå mobiliseringens syfte. Statliga medel har de senaste
två åren sökts från Kulturrådet för att utveckla arbetet för barn och unga.
För 2021: Fortsätta aktiviteterna samt se till att karta över aktörer, aktiviteter mm tas fram som en
läsfrämjandeplan och överenskommelse med förskola, skola m fl. Söka mer medel för fortsatt
arbete.
Nyanlända biblioteksguider: Så snart som det är möjligt efter Covid-19, implementera projektet
nyanlända Biblioteksguider. Syftet är att bredda bibliotekens kompetens.
För 2021: Prioritera att realisera aktiviteterna i projektet så snart det är möjligt. Söka nya medel
framåt, väsentligt att biblioteken har en stark förankring i lokalsamhället och en bred kompetens
att hantera de frågor som det moderna globala informationssamhället behöver.
Avsevärda förbättringar har skett i arbetsmiljö och upprustning på flera av biblioteken, har
genomförts då medel under året frigjorts pga. minskat behov av vikarier under tiden med Covid-19.
Frågorna har kunnat prioriteras och hanteras genom att samla kompetens och resurser i en enhet, dvs
ansvarig för budgeten, lokalsamordnare, vaktmästare, dekoratörer, tekniker mm. Exempelvis har meröppetteknik införts på två bibliotek under året, på Torslanda och Guldheden. Planering för mer-öppet
på Tuve. Upprustning av lokalerna har skett i Kortedala, Angered och Tuve, samt arbetsmiljöfrågor
hanterats i Majornas, Linnéstadens och Högsbo bibliotek, Samordningen av frågorna har gjort att vi
kunnat samla resurserna till de bibliotek som varit mest eftersatta och där vi vet att vi ska vara kvar.
För 2021: Fortsätt att genomföra de åtgärder som påbörjats och identifierats i
biblioteksutredningen och kombinera med det mer reguljära underhåll och akuta frågor som dyker
upp. Samordning är viktig.
Frågan om de folkbibliotek som ligger i skolor behöver hanteras framåt. Biblioteksutredningen
konstaterar att det är problematiskt att bedriva folkbiblioteksverksamhet utan att ha full rådighet över
lokaler och verksamhet.
För 2021: Fortsätta samtalen med grundskoleförvaltningen för att hantera den överenskommelse
om 3 miljoner som avtalats för 2020 - 2021. Nämndens beslut är att på sikt lämna de lokalerna för
mer ändamålsenliga.
Verksamhet i stadsområden som duckar för det uppdrag som staden har. Förvaltningen för
kommunikation och medborgarservice har sedan årsskiftet i uppdrag att hantera
medborgarkontoren. De är starka insatser i samhället på de fyra platser de ligger på idag.
För 2021: Bevaka att inte folkbiblioteken tar över den funktionen, men samspelar med KOM kring
vilka frågor som respektive organisation hanterar. När någon part lägger ner spiller det över till
nästa part. Frågan behöver hanteras enhetligt och ansvarsfullt. Särskilt hantera hyra för nedlagt
medborgarkontor i Hammarkullen.
Uppdrag i budget att hantera ”avgifter för skolbibliotek gällande de folkbibliotek som används som
skolbibliotek av de fristående skolorna”.
För 2021: Utreda frågan i samspel med grundskoleförvaltningen. Inspel till reviderad
biblioteksplan.
Förbättrade administrativa rutiner har genomförts under 2020, t ex budgetuppföljning,
kravhantering för försenade medier, nytt kassasystem, kontantfritt på alla bibliotek förutom några.

För 2021: Bevaka att administrativa processer inte fylls ut i ny organisation. Att organisationen
harmonierar med behoven i ny organisation.
Styrning och ledning
Genom att arbeta med gemensamma verksamhetsmål och gemensam verksamhetsplan i en platt
organisation har planerade aktiviteter och åtgärder trots det gångna året präglat av pandemi och
omorganisation kunnat hanteras gemensamt och i bred delaktighet.
För 2021: Säkerställa strukturen genom att identifiera frågor och roller sedan tidigare. Viktigt
framåt, att beskriva beslutsvägar framåt, se organisationsträd och beskrivning av arbetsuppgifter
framåt.
I ingången till 2021 står biblioteken väl rustade för nya utmaningar, då en grund är lagd med
kartläggningar, översyner och nya rutiner för att hantera gemensamma frågor. Biblioteksutredning,
bibliotekskartläggningen samt kartläggningar över öppettider, det läsfrämjande arbetet för barn och
unga, Boken kommer, bokbussarna, rekryteringsrutiner, gemensamma mål och bred samverkan har
tagits fram och etablerats under dessa 22 månader. Verksamhetsmål och indikatorer som den
sammanslagna biblioteksorganisationen haft under 2020 kan med fördel gälla även 2021.
Bibliotekens uppdrag är att utifrån bibliotekslag, biblioteksplan och reglemente, att:
Göra aktiv skillnad med biblioteksverksamheten för en mer jämlik stad.
De politiska uppdragen 2021 är att prioritera biblioteksverksamhet för de som sällan använder
biblioteken, samt bibliotek i utsatta områden. Här finns särskilt avsatta medel. Verksamhetsmålen för
biblioteken 2021 är:
•
•
•

Staden där vi läser mer!
Synliggör bibliotekens verksamhet och resultat
Skapa förutsättningar för bra medarbetarskap

Indikatorer som sektorn arbetat med sedan 2019, utifrån de prioriterade målgrupperna: Målvärden
uppdateras baserat på resultat 2020 samt med tanke på pandemin.
Utlån av barnmedia per barninvånare i Göteborg (0-17 år) ska minst uppgå till…
Aktiva biblioteksanvändare i särskilt prioriterade stadsdelar ska öka jämfört med föregående år
Aktiva biblioteksanvändare över 55 år i Göteborg öka jämfört med föregående år
Antalet registrerade användare i nedladdningstjänsten för litteratur för personer med läsnedsättning ska
öka jämfört med föregående år

Resultat, volym- och nyckeltal 2020 samt för 2021
Besöken har för att minska trängsel och smittorisk minskat med ca 30 % under 2020. Trots att
program har ställts in och ställts om har drygt 2 000 program genomförts, varav för barn och unga
ca 900 och totalt nått ca 32 000 deltagare.
Utlånen ligger kvar på i princip oförändrad nivå, troligen då många haft mer tid för läsning och varit
socialt isolerade. Biblioteken har arbetat med att tillgängliggöra och förmedla litteraturen på nya sätt.
Tjänsten med att erbjuda take-away-kassar har varit mycket uppskattat och har nått många användare,
även nya användare. E-bokslånen fortsätter att öka, fler förlag har anslutits till tjänsten vilket bidragit
till ett ökat utbud. Göteborgsmodellen att erbjuda fri tillgång till e-böcker (max 2 samtidiga lån) är
framgångsrik och vi kan se att antalet nya låntagare ökar i högre takt än antal utlån. Vi får mycket fin
feedback på tjänsten och frågor från andra delar av landet om att få nyttja tjänsten.
Utlånen av strömmande film har ökat dramatiskt och har ännu inte nått sin peak. E-lånen står för
ungefär 16% av de totala initiala lånen. Pandemin har såklart bidragit till e-mediernas ökning liksom
att de förmedlas genom lättanvända, tillgängliga tjänster och håller hög kvalitet. Användningen av

bibliotekets app och andra digitala tjänster har bidragit till utlånens volym.
Under 2020 har sektor bibliotek genomfört ett kompetenshöjande projekt, Digitalt först Göteborg,
med målet att utveckla medarbetarnas digitala kompetenser, utveckla det kollegiala lärandet och öka
användningen av våra digitala tjänster. Detta i kombination med marknadsföringsinsatser har också
bidragit till den ökade användningen.
Genom att lätt kunna reservera, hitta sitt bibliotek och öppettider förenklas vägen till att få en bok i sin
hand, fysisk eller e-bok. Förskjutningen mot e-medier kommer med all säkerhet fortsätta och kommer
att påverka bibliotekens mediestrategier.
Övriga frågor för 2021 är:
•

•
•
•
•
•

Utveckla den skapande arenan för att verksamhetsmässigt binda ihop biblioteken med
kulturhusen, för interaktion mellan användare och medarbetare. Skapa nytt tillsammans,
delaktighet civilsamhälle, användare mm. Se Götaverkstan samt kulturhusen som exempel,
förutsatt att Covid-19 medger detta. Medarbetare kan planera i början av året.
Använda etablerade rutiner för ekonomisk uppföljning, budgetprocess, rekrytering,
mediehantering
Använd och utveckla rapport och överenskommelser Säkra samverkan
Tydliggöra ny ledningsstruktur, beslutsmandat och internkommunikation i ny organisation.
Färdigställ projektet Trygghet och säkerhet på biblioteken
Implementera nya tjänster som utvecklats: Bokkassen kommer, Boken kommer, Take-awaykassar

Volym- och nyckeltal Sektor museer
Nedan presenteras volym och nyckeltal för Göteborgs museer. Samtliga tal har en stark relation till pandemin.
Både vad gäller minskat antal besök men även ökat antal användare av digitala vägar till museet och press.

1.1 Göteborgs stadsmuseum 2020
Göteborgs stadsmuseum

2020

2019

2018

2017

Antal anläggningsbesök

93 053

208 935

200 718

247 097

varav verksamhetsbesök, totalt

59 891

181 900

174 372

219 392

varav verksamhetsbesök, barn och unga

28 237

60 032

66 344

69 438

3 847

10 694

14 000

10 145

Antal pedagogiska aktiviteter

260

877

697

482

varav pedagogiska aktiviteter, barn och unga

142

468

597

356

Antal aktiviteter vid uppsökande verksamhet

3

7

25

35

45*

45

45

45

Antal deltagare i pedagogiska aktiviteter, barn och unga

Öppethållande, antal timmar per vecka

*Mellan 7 april och 31 augusti minskade öppettiderna till 36 timmar per vecka och museet var helt stängt från 14 november med anledning
av Covid-19

Göteborgs stadsmuseum hade en god start avseende antal besök första kvartalet. Under kvartal 2 gav pandemin
stora effekter på besökssiffrorna som landade på ca 25 % jämfört med motsvarande period 2019. En regnig juli
med hemmaturister gav starkare siffor med 65 % jämfört med föregående år men där bortfallet av utländska
turister gav tydliga effekter. Hösten med september och oktober lockade ca 50 % besökare jämfört med tidigare
år med ett kraftigt tapp till följd av skärpta restriktioner. Totalt landade besökssiffrorna på, knappt hälften av
2019-års besökssiffror. Skolorna har i stort sett helt uteblivit från besök på Göteborgs stadsmuseum från och
med mars. Barn och unga, med skolorna inräknade, utgör i normala fall ca 30 % av museets besökare. Riktlinjer
för utflykter inom skolförvaltningen och studier hemifrån för gymnasier och högskolor har påverkat
besökssiffrorna. Pedagogiska aktiviteter för barn och unga har delvis ställts om till digitala aktiviteter. Till följd
av pandemin har uppsökande verksamhet har inte genomförts som planerat.

1.2 Göteborgs konstmuseum 2020
Göteborgs konstmuseum
Antal anläggningsbesök

2020

2019

2018

2017

113 138

213 806

218 378

248 879

varav verksamhetsbesök, totalt

93 138

175 324

177 780

213 253

varav verksamhetsbesök, barn och unga

17 769

33 593

36 240

44 216

4 091

14 098

31 360

19 305

Antal pedagogiska aktiviteter

543

1 263

1 106

1 364

varav pedagogiska aktiviteter, barn och unga

160

569

597

743

Antal aktiviteter vid uppsökande verksamhet

12

10

6

14

41*

41

41

41

Antal deltagare i pedagogiska aktiviteter, barn och unga

Öppethållande, antal timmar per vecka*

*Mellan 7 april och 31 augusti minskade öppettiderna till 36 timmar per vecka och museet var helt stängt från 14 november med anledning
av Covid-19

Året inleddes med goda siffror och stort intresse för utställningen ”Från guldålder till Hammershøi. Dansk konst
från Ordrupgaard och Göteborgs konstmuseum”. Under mars månad avstannade besöken på Göteborgs
konstmuseum då Covid-19 slog igenom i samhället och låg kvar på en låg nivå under våren och början av
sommaren. Under juli månad skedde en tydlig uppgång, som mattades av i augusti, men som fortsatte i
september och oktober då museet också öppnade ”Ingrid Vang Nyman. Mycket mer än Pippi Långstrump”.,
vilket resulterade i att oktober blev årets bästa månad sett till antal besökare. Slutresultat för 2020 blev ändå
nästan 50% av uppskattat antal verksamhetsbesök. Antalet deltagare i den pedagogiska verksamheten har varit
lågt som en följd av gällande rekommendationer.

1.3 Röhsska museet 2020
Röhsska museet

2020

2019***

2018**

2017*

Antal anläggningsbesök

48 162

104 366

8 275

13 953

varav verksamhetsbesök, totalt

29 975

69 688

8 275

12 361

varav verksamhetsbesök, barn och unga

6 217

13 298

784

2 363

Antal deltagare i pedagogiska aktiviteter, barn och unga

1 721

7 231

436

1 700

Antal pedagogiska aktiviteter

255

736

124

185

varav pedagogiska aktiviteter, barn och unga

127

414

38

89

Antal aktiviteter vid uppsökande verksamhet

2

17

13

3

41****

41

0

32,5

Öppethållande, antal timmar per vecka

*2017 stängde Röhsska museet 1 mars **Siffran anger antalet besökare museet har mött utanför huset 2018 t ex på stadsbiblioteket där en
utställning visades i början av året ***2019 öppnade Röhsska museet 23 februari ****Mellan 7 april och 31 augusti minskade öppettiderna
till 36 timmar per vecka och museet var helt stängt från 14 november med anledning av Covid-19.

Röhsska museet hade under första kvartalet positiva besökssiffror, med välbesökt pedagogiskt program och med
öppningen av ”Forensic Architecture” som uppmärksammades både av publik och press, samt med utställningen
Svart Rya, som visade ett nyförvärv av den då nyliga avlidna konstnären Pasi Välimaa. Under kvartal två, tre
och fyra har de fysiska besöken minskat betydligt mot föregående år. Som en följd har också antal pedagogiska
aktiviteter gått markant ned, där museilektioner under merparten av året har uteblivit då museet men också
skolorna behövt följa strikta restriktioner. Röhsska museet har erbjudit visningar till mindre grupper utanför
öppettider samt digitala format som ersättning för fysiska aktiviteter.

1.4 Sjöfartsmuseet Akvariet 2020
Sjöfartsmuseet Akvariet

2020

2019**

2018

2017

Antal anläggningsbesök

2 044

10 023

103 646

162 688

varav verksamhetsbesök, totalt

2 044

10 023

84 926

139 345

varav verksamhetsbesök, barn och unga

303

3 708

42 474

69 878

Antal deltagare i pedagogiska aktiviteter, barn och unga

303

1 620

14 213

20 550

Antal pedagogiska aktiviteter

101

414

1 064

1 265

varav pedagogiska aktiviteter, barn och unga

19

212

622

524

Antal aktiviteter vid uppsökande verksamhet

37

53

100

51

0

0

45

45

Öppethållande, antal timmar per vecka

*Sjöfartsmuseet Akvariet stängde mitten av september 2018 **Sjöfartsmuseet Akvariet är stängt 2020 siffrorna hänvisar till publika
aktiviteter utanför huset

Sjöfartsmuseet Akvariet håller stängt för om- och tillbyggnad men har under 2020 erbjudit stadsvandringar och
museilektioner. De planerade Hamnturerna i samarbete med Göteborgs Hamn ställdes in på ett tidigt stadium
utifrån de restriktioner som kom utifrån Covid-19. Pandemin medförde också att en stor andel av de
museilektioner som erbjudits fick ställas in men även så vissa stadsvandringar.

1.5 Entrébiljetter museer 2020
2020
Biljetter
Göteborgs
konstmuseum
Göteborgs
stadsmuseum
Röhsska museet

Sålda årsbiljetter

Återbesök

Totalt
besök
med
årsbiljett

Sålda dagbiljetter

Sålda
biljetter
tillfälligt
förhöjd
entré

2019
Sålda årsbiljetter

Återbesök

Totalt
besök
med årsbiljetter

Sålda biljetter
tillfälligt förhöjd
entré

Sålda dagbiljetter

10 477

7 940

18 417

12 925

8 086

12 790

11 836

24 626

29 998

14 425

10 252

6 326

16 578

10 785

0

19 167

15 233

34 400

29 124

0

8 722

5 555

14 277

6 637

0

16 193

11 249

27 442

19 794

0

0

0

0

0

0

0

8 086

48 150

Sjöfartsmuseet
0
0
0
0
Akvariet*
29 451
19 821
49 272
30 347
Totalt
*Sjöfartsmuseet Akvariet är stängt för om- och tillbyggnad

38 318

86 468

78 916

14 425

I antalet sålda biljetter syns samma påverkan av pandemin som för antal besökare för olika aktiviteter. Att
notera är Göteborgs konstmuseums andel sålda årsbiljetter och återbesök trots pandemin. Detta har med stor
sannolikhet att göra att museets publik ofta under sommaren är tillresta, som hellre löser dagbiljett än årsbiljett.
År 2020 var resmönstren förändrade och så även delvis besöksprofilerna.

1.6 Museilektioner 2020
Att erbjuda museilektioner är en del av grunduppdraget för Göteborgs konstmuseum, Göteborgs stadsmuseum,
Röhsska museet, Sjöfartsmuseet Akvariet och Göteborgs konsthall. Erbjudandet är kostnadsfritt för Göteborgs
stads skolor.
Stadens museer och konsthall per stadsdel

SDF Angered
SDF Askim-Frölunda-Högsbo
SDF Centrum
SDF Lundby
SDF Majorna-Linné
SDF Norra Hisingen
SDF Västra Göteborg
SDF Västra Hisingen
SDF Örgryte-Härlanda
SDF Östra Göteborg
Summa stadsdelar
Gymnasieskolan Göteborg
Annan kommun*
Summa totalt
Antal avbokade lektioner*

Göteborgs
konsthall

Göteborgs
konstmuseum

Göteborgs
stadsmuseum

Röhsska
museet

Sjöfartsmuseet
akvariet

2020

2019*

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

1
8
75
1
15
2
14
2
1
6
125
41
3
169
56

96
15
39
12
26
0
19
3
9
17
236
103
3
342
48

3
7
83
8
29
6
21
4
5
15
181
38
18
237
129

24
37
106
34
50
17
53
20
20
26
387
45
24
456
93

3
6
25
2
8
3
7
3
2
5
64
9
12
85
169

34
34
87
27
44
20
40
29
33
29
377
43
19
439
59

0
1
31
6
3
4
2
4
6
12
69
12
3
84
10

11
28
68
22
41
17
30
18
24
18
277
38
5
320
55

4
0
8
0
15
0
8
3
0
1
39
28
1
68
39

36
9
12
18
55
0
20
9
8
3
170
33
0
203
28

*Från 2019 redovisas andelen besök som varit bokad men avbokats av någon anledning men också hur många lektioner som erbjuds till utomkommunala
verksamheter.

Covid-19 har haft en stark påverkan på årets antal genomförda museilektioner. Göteborg stads skolor gick ut
tidigt med att avråda från resor i lokaltrafiken, vilket resulterade i att elever i områden med avstånd uteblivit och
avbokat sina besök samtidigt som skolor från stadsdelen Centrum har kunnat delta enklare. Museerna och
konsthallen har gjort olika anpassningar för att hitta bra lösningar för fysiska besök men framförallt att kunna
erbjuda digitala alternativ. Besökstrycket var stort i inledning av året och hade pandemin inte kommit hade
siffrorna varit högre och varit jämförbara med förra årets resultat. Att genomföra digitala visningar kräver nya
kunskaper, metoder och tekniker och år 2020 har på så sätt varit ett pilotår. Att kunna genomföra digitala
visningar ska utvecklas till en ordinarie verksamhet framöver.

1.7 Tillgängliggörande och aktiv förvaltning av museernas samlingar
Göteborgs museer bedriver aktiv samlingsförvaltning, där registrering, digitalisering, lån och fövärv är viktiga
element, för att uppnå verksamhetens mål. Stora utvecklingsinsatser har gjorts och kommer att fortsätta att göras
som del av arbetet mot en flytt till nya magasin. Verksamheterna arbetar i tre databaser: Carlotta som Göteborgs
stadsmuseum använder, Museum Plus som Göteborgs konstmuseum, Röhsska museet och Sjöfartsmuseet
Akvariet använder, samt Visual Arkiv som är en databas för arkivmaterial som Göteborgs stadsmuseum och
Sjöfartsmuseet Akvariet använder. Samtliga databaser har en del som är externt tillgänglig för publik och en
intern som inte är det.
Digitalisering

Antal digitalt internt tillgängliga
poster totalt*
2020

Göteborgs
konstmuseum
Göteborgs
stadsmuseum
Röhsska museet**
Sjöfartsmuseet
Akvariet**
Totalt

2019

Antal nya och justerade digitalt
internt tillgängliga poster totalt*
2020

2019

57 857

39 063

31 778

18 812

392 296

390 776

57 169

61 941

79 607

18 438

25 765

6 569

88 098

87 111

9 676

31 639

617 858

535 338

151 388

118 961

* En digital post kan vara objekt, delobjekt, underobjekt, ljud, film, namn inklusive personposter formgivare, konstnärer, utställning samt digitalt dokument. En
post kan skapas från grunden men ofta handlar arbetet också om att lägga till och justera information. ** Från 2019 ändrade Sjöfartsmuseet Akvariet och från
2020 Röhsska museet sättet att räkna så att definitionen breddas då alla nya och redigerade poster bidrar till att öka tillgänglighet och kunskapsuppbyggnad

Ett större fokus på att registrera, både nya poster men också komplettera med information i redan upprättade
poster, har funnits under året. Dels som en förberedelse inför flytt till nya magasin, dels för att detta har kunnat
bli en arbetsuppgift för fler vid museerna när verksamheterna hållit stängt för publik, som en del i samhällets
ansträngning att minska smittspridningen. Det medför en uppgång av totalt antalet digitalt internt tillgängliga
poster med 15%. Ett omtag i hur arbetsmomenten i registreringsarbetet görs har bidragit till att Röhsska museet
och Göteborgs konstmuseum har kunnat öka takten ytterligare. Att Sjöfartsmuseet inte har hållit samma
registreringstakt som år 2019 beror på att då genomfördes en större flytt som del av om- och
tillbyggnadsprocessen. På Göteborgs stadsmuseum och Sjöfartsmuseet Akvariet så har samlingsarbetet varit
starkt fokuserat på förberedelser inför flytt och digitaliseringstakten liknar tidigare år.
Sök i samlingen –
tillgänglig via nätet
Göteborgs konstmuseum
Göteborgs stadsmuseum
Röhsska museet
Sjöfartsmuseet
Akvariet****
Totalt

Antal besök Sök i samlingen*

Antal digitalt publicerade poster
totalt i sök i samlingen**

Antal nya och redigerade
publicerade poster totalt i sök i
samlingen***

2020
77 458
56 139
18 214

2019
45 205
47 841
11 232

2018
36 911
27 991
2 159

2020
8 700
391 966
10 499

2019
6 847
389 596
6 323

2018
3 719
301 040
6 104

2020
1 853
57 169
4 443

2019
1 681
61 371
279

2018
219
7 347
342

2 355

2 447

-

21 989

18 253

8 767

12 155

7 834

29

154 166

106 725

70 950

433 154

421 019

319 630

75 620

71 165

7 937

*Från 2019 redovisas totala andelen besök till funktionen sök i samlingen, ej unika besökare som tidigare år. **En digital post kan vara objekt, delobjekt,
underobjekt, ljud, film, namn inklusive personposter formgivare, konstnärer, utställning samt digitalt dokument. *** Från 2019 ändrades sättet att räkna så att
definitionen breddas då alla nya och redigerade poster bidrar till att öka tillgänglighet och kunskapsuppbyggnad. ****Under år 2018 låg Sjöfartsmuseet
Akvariets databas nere större delen av 2018 pga. migrering. Sjöfartsmuseet saknar statistikräknare för sina databaser så siffran för antal besök i sök i
samlingen hämtas från hemsidestatistik.

Sök i samlingen är den externa publika ingången till museernas samlingar via respektive museums hemsida. En
uppgång är tydlig för alla museerna utom Sjöfartsmuseet Akvariet. Uppgången är radikal. Viss utmaning kring
beräkningen av Göteborgs konstmuseums statistik utifrån att sök i samlingen har haft mycket botar finns. Så att
ökningen av besök i jämförelse med föregående år har skulle vara hela 31% kan ha viss felmarginal. Men då
stora insatser har gjorts för att locka till digitala besök under pandemin är bedömningen ädnå att det är sannolikt
att det är nära en korrekt bild.
Utlån
Göteborgs konstmuseum**
Göteborgs stadsmuseum
Röhsska museet**
Sjöfartsmuseet Akvariet
Totalt

Antal utlånade föremål*
2020
593
79
52
390
1 124

2019
628
79
59
377
1 143

2018
81
79
5
404
569

Antal låntagande
institutioner nationellt
2020
2019
2018
68
64
11
3
3
3
8
10
3
49
59
92
128
136
109

Antal låntagande
institutioner internationellt
2020
2019
2018
13
14
10
0
0
0
3
3
2
1
1
0
17
18
12

* Inkluderar långtidsutlån **Göteborgs konstmuseum och Röhsska museet har endast från 2019 inkluderat långtidsutlån i statistiken

Utlånen är ungefär lika med föregående år. En stor del av utlånen är så kallade långtidsdepositioner. Pandemin
har påverkat utlåningen på så sätt att flera lån har ställts in samtidigt som flera har förlängts. Särskilt märkbart
har det varit på Göteborgs konstmuseum där många internationella lån hanteras. Nya tekniker för att göra digital
avsyning, istället för att låta en konservator följa med verket, har också utvecklats. Positivt har varit att detta har
lett till stärkt kollegialt utbyte inom museisektorn. En utmaning är att det har krävt mycket administrativt arbete
hatt hitta lösningar för olika lån. Covid-19. Osäkerheten kring kurirresor, utlånskostnader och öppningsperioder
till följd av Covid-19 kommer sannolikt att fortsätta göra avtryck i utlånshanteringen en tid framöver. På
Sjöfartsmuseet Akvariet och Göteborgs konstmuseum har översynen av lån och depositioner fortsatt och vissa
fall har en överlåtelse till låntagare aktualiserats.
Göteborgs museer arbetar aktivt med förvärv utifrån antagna förvärvspolicys. Förvärv är oftast gåvor, mer sällan
inköp (på fondmedel avsatta för ändamålet) samt inte sällan kopplade till planerade utställningar. Under året har
totalt 94 förvärv genomförts: Göteborgs konstmuseum 24, Röhsska museet 25, Sjöfartsmuseet Akvariet 7 samt
Göteborgs stadsmuseum 38, varav en större del är accepterande av fyndtilldelning.

1.8 Digitala kanaler och press
Museernas digitala kanaler är viktiga plattformar för såväl kommunikation av museernas utbud och kunskap,
som för interaktion med publiken. Under året med Covid-19 har behovet av stark digital infrastruktur och ett
strategiskt arbete för genomslag gentemot publik visat sig vara än mer centralt. Museerna är både fysiska och
digitala mötesplatser. Göteborgs museer har arbetat fram en digital strategi för att stödja detta arbete.
Webb
(unika besökare)

Digitala kanaler
2020
Göteborgs konstmuseum

Facebook
(antal följare)

Instagram
(antal följare)

2019

2018

2020

2019

2018

2020

2019

2018

111 376

146 863

124 954

12 115

11 013

9 646

14 125

9 800

Röhsska museet

79 789

105 989

44 835*

8 933

7 927

6 733

15 099

12 503

8 833

Göteborgs stadsmuseum

99 012

122 505

99 608

14 000

12 978

11 624

7 021

5 605

4 376

Sjöfartsmuseet Akvariet
Totalt

7 295

40 427

52 733

70 668

3 252

3 040

2 820

1 699

1 421

1 263

330 604

428 090

340 065

38 300

34 958

30 823

37 944

29 329

21 767

*21 723 besök till ny webb som publicerades juni 2018 **uppgift saknas då år 2017 mättes antal sidvisningar inte användare. ***18/4–31/12. Ny hemsida
lanserades för museet januari 2017, Google Analytics på först 18 april.

Besökarantalet på hemsidorna har gått ner med nära 23% som ett resultat av Covid-19. Nedgången är dock inte
alls i paritet med nedgången i antal fysiska besökare. Då vi vet att många av webbesöken görs inför ett fysiskt
besök bör betraktas som ett bra resultat. Facebook har ökat följarantalet med ca 10%, eller drygt 1000 nya
följare per museum (undantaget Sjöfartsmuseet Akvariet). Det har varit en omfattande interaktion på Facebook
mellan besökare och verksamheter med positiv respons på många av inläggen med stor räckvidd. Instagram är
den kanalen som ökat mest, med nära 30%. Det följer trenden i samhället, då Instagram ökar mer än Facebook
generellt. Avdelningen har arbetat strategiskt med olika teman för inlägg vilket har gett goda resultat.

Press

Artiklar/inslag
2020

2019

Lästillfällen (i miljoner)
2018

2020

2019

2018

Göteborgs konstmuseum

644

617

766

83,7

62,9

77,2

Röhsska museet

598

663

491

73,9

71,3

50,5

Göteborgs stadsmuseum

580

380

360

79,9

34,3

42,3

Sjöfartsmuseet Akvariet
Totalt

196

177

133

32,2

17,7

22,6

2 018

1 837

1 750

269,7

186,2

192,6

Coronaåret avspeglade sig i pressbevakningen: stora nyheter kring stängning, förändrade öppettider, lansering
av museernas Digiseum och Coronastöd genererade mycket press för samtliga museer. Bara stängningen av
museerna i november genererade 64 artiklar. Totalt har antalet artiklar/inslag har ökat med drygt 10% jämfört
med 2019. Målinriktat arbete gentemot nationell press för de kulturhistoriska museerna gav ett antal TT-artiklar
under året med god spridning. Även här syns ett stort intresse för Coronanyheter:
Coronadokumentationsprojektet på Göteborgs stadsmuseum och Sjöfartsmuseet Akvariet, samt utställningen
”Frispel” på stadsmuseet, inklusive när utställningen sköts upp pga Corona, genererade ca 150 artiklar
sammanlagt i nationell press. Pressarbete kring ombyggnationen och bakom kulisserna på Sjöfartsmuseet
Akvariet gav också gott resultat. När museet valde att mura in en hälsning till framtiden i fasaden

uppmärksammades det stort, i SVT, Kulturnyheterna, TV4 och via ett 30-tal artiklar lokalt och nationellt.
Korallodlingen uppmärksammades också lokalt och i fackpress. GP och GP-TV har också gjort besök och
reportage från byggarbetsplatsen och Färjan 4. Även samtliga utställningar på Röhsska museet och Göteborgs
konstmuseum fick stort medialt genomslag: ”Forensic Architecture” väckte stor nationell medial
uppmärksamhet i början av året. Bakom kulisserna gav också bra utdelning för ”Katja of Sweden” med bl a ett
stort genomarbetat reportage i GP blev resultatet. I brist på pressvisningar erbjöd konstmuseet möjlighet till
personlig intervju med Trine Søndergaard inför hennes utställning, vilket gav gott resultat trots hårda
restriktioner. ”Art Nouveau. Från Larssons till Zappa” fick stor uppmärksamhet, bl a i med inslag i Västnytt och
fina recensioner.
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Kulturstöd och bidrag
Volym- och nyckeltal stöd och
bidrag

2020

2019

2018

2017

2016

76 651

73 258

74 976*

68 114*

809

776

810

806

-

1 212 923

1 300 00

1 244 000

-

327 492

290 000

300 000

Kulturstöd
Beviljat belopp i kulturstöd, totalt
tkr
Antal stöd och stipendier, totalt

*

Antal besök till organisationer
med verksamhetsstöd

-

varav barn och unga
Antal aktörer som erhållit
utjämningsbidrag
Antal besök av barn och unga,
föreställningar med
utjämningsbidrag

-

41

41

40

39

42

**

30 960

39 011

49 386

42 665

Kulturskola och instrumentuthyrning
Beviljat belopp i utvecklingsstöd
till kulturskolan, totalt tkr

-

***

2 970

5 570

4 409

5 570

Antal beviljade
utvecklingsprojekt

-

***

8

4

13

22

-

8

4

5

4

6 065

5814

5 742

5 527

5 307

47

46

46

44

44

varav stadsdelsgemensamma
projekt
Antal instrumentuthyrningar
Andel uthyrningar med fri
instrumenthyra, i procent

* I summan ingår även en tillfällig fördelning av stöd om 25 mkr inom ramen för kulturnämndens Stödpaket till det fria
kulturlivet i Göteborg.
**Antal besök av barn och unga: föreställningar med utjämningsbidrag går ej att redovisa pga corona-anpassningar av
stödet. Dvs att aktörer har erhållit utjämningsbidrag för inställda/avbokade såväl som för genomförda föreställningar. I
förvaltningens underlag går det inte att särskilja antal barn som tagit faktiskt del av kulturupplevelser.
***Utvecklingsstöd till kulturskolan: stödet utgick i samband med kulturnämndens beslut om besparingar 2020. Ingen ny
stödperiod beviljades för 2020.

Kulturskola och instrumentuthyrning
Under 2020 var det totala antalet uthyrningarna 6065, att jämföra med 5814 motsvarande tid 2019.
Detta motsvarar en ökning med 4,3 %. Det betyder att vi är tillbaka på den tillväxt som vi hade åren
före 2019. Höstterminen 2020 var första gången i Instrumentförrådets historia som vi hade mer än
3000 instrument ute samtidigt. Det är ganska anmärkningsvärt med tanke på att vi varit mitt i en
pandemi med många begränsande säkerhetsåtgärder. Förra årets nedgång till en mer blygsam
tillväxttakt vad gäller uthyrningen (1,5 %), berodde på den minskande uthyrningen till
Kulturskolorna. Det verkar nu som om uthyrningen till Kulturskolorna sedan 2019 stabiliserats och
landat på ca 600 instrument per år. Andelen som får fri instrumenthyra ligger stabilt, i år är det 46,6%.
Det är sjätte året i rad som andelen legat runt 45 %.
Kulturskolans utvecklingsstöd
I budget för 2019 beslutades om en besparing som innebar att kulturnämnden beviljade ett
utvecklingsstöd till kulturskolan om 2 970 000 kronor istället för 5 570 000 kronor som beviljats
föregående år. Kulturskolan redovisar att en del av planerade aktiviteter som skulle genomförts under
vårterminen 2020 blev uppskjutna med anledning av covid-19 men att de aktiviteterna genomfördes i
annan form under hösten. I maj 2020 fattade kommunfullmäktige beslut om att kulturskolan ska föras
över till grundskoleförvaltningen som en del av Göteborgs Stads omorganisation.
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Kulturskolan har genom stödet arbetat med målsättningen att öka tillgängligheten för de barn och
unga, öka delaktigheten och inflytandet för kulturskolans deltagare, utveckla befintliga och nya
ämnen, utveckla kulturskolans kommunikation, samt ledning och styrning. Stödet har bidragit till
kulturskolans utveckling för att skapa en jämlik kulturskola som är relevant och angelägen för fler
barn och unga.
Utvecklingsstöd till kulturskolan utgick i samband med kulturnämndens beslut om besparingar 2020.
Ingen ny stödperiod beviljades för 2020.

Göteborgs Konsthall
Volym- och nyckeltal
Göteborgs Konsthall

2020

2019

2018

2017

2016

Antal anläggningsbesök

23 219

50 269

44 266

43 570

39 161

varav verksamhetsbesök, totalt

23 219

50 269

44 266

43 570

39 161

-

-

-

-

3 101

6 277

6693

7 155

6 196

280

453

532

353

323

2

6

4

6

6

varav pedagogiska aktiviteter,
barn och unga

159

291

362

199

169

varav övriga aktiviteter

120

156

166

148

148

Antal aktiviteter vid uppsökande
verksamhet

56

161

155

125

211

Öppethållande, antal timmar per
vecka

36*

36

36

36

36

15**

37

24

28

25

varav verksamhetsbesök, barn
och unga
Antal deltagare i pedagogiska
aktiviteter, barn och unga
Antal aktiviteter totalt, hemarena
varav utställningar

Antal besök per öppen timme

* Mellan perioden 11/3–13/11 minskade antalet öppna timmar med 11 timmar/vecka och fr o m 14/11 stängdes
verksamheten helt för publik med anledning av Covid-19.
** Verksamheten har haft stängt i 7 veckor extra pga. Covid-19 utöver de 4 veckor det varit stängt för ominstallationer under
året.

Analys och kommentar till volym- och nyckeltal
Göteborgs Konsthall hade ett mycket högt publiktryck i januari och februari kopplat till invigningen
av den nya pedagogiska verkstaden. Den uppmärksammade utställningen ”Varje löv är ett öga” och
ett flertal programaktiviteter samt skapande workshops fick ett stort publikt intresse i början av året. I
och med Coronavirusets spridning och dess effekter minskade besökssiffrorna drastiskt från mitten av
mars för att sedan öka något under sommaren och nå sin höjdpunkt i oktober. Göteborgs Konsthall
behövde med anledning av Corona-pandemin ställa in vårens studentutställning med HDK-Valand
samt flytta fram årets sommarutställning med den sydafrikanska konstnären Kemang Wa Lehulere till
våren 2021. En stor del av den publika verksamheten fick ställas om under året och utställningen
”Varje löv är ett öga” förlängdes till 30/8. Den kritikerrosade och högst uppskattade utställningen
”Vår himmel röd” öppnade i september och hölls öppen i åtta veckor fram till politikens beslut om
stängning 14/11.
Göteborgs Konsthall ställde snabbt om till ett digitalt utbud för att öka tillgängligheten till konst och
kultur i den nya situationen med målet om att säkerställa ett fullvärdigt verksamhetsutbud för
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publiken samt att ge konstnärer möjlighet till fortsatta uppdrag. I projektet ”Untitled” presenterade ett
tiotal konstnärer olika verk utifrån de nya villkor av social distansering och isolering som nu gällde.
Verken presenterades löpande under året på olika platser i staden, konsthallen och digitalt. Inom det
pedagogiska arbetet har ett antal inspirationsfilmer tagits fram för, av och med barn och unga att
själva skapa hemma eller på skola/förskola. Därtill producerades ca 400 aktivitetspåsar med kreativa
uppgifter och material som delades ut gratis till barn och unga framför allt i Lövgärdet via skolan och
familjecentralen i området. Som avslutning på två större projekt i samarbete med Lövgärdesskolan
installerades två konstverk permanent på skolan precis innan sommarlovet. Under sommaren
genomfördes ett tiotal pop-up workshops med konsthallens röda lådcykel (mobila skapande verkstad)
utomhus på olika platser i staden, denna gång i samarbete med projektet ”Stärkta bibliotek”.
Seniorklubben tog en paus under våren men körde igång under höst igen med anpassade aktiviteter på
konsthallen och ute i staden utifrån målgruppens eget önskemål. I samarbete med Stadsbiblioteket
Göteborg hölls under hösten en mycket uppskattad bokcirkel kring Karin Smirnoffs kritikerrosade
boktrilogi vilket avslutades med ett digitalt samtal mellan Karin Smirnoff och två medverkande
konstnärer i utställningen ”Vår himmel röd”.
Tack vare Göteborgs Konsthalls uppsökande verksamhet och omställning till ett mer digitalt utbud av
aktiviteter så som visningar, skollektioner och skapande aktiviteter har antalet besök och aktiviteter
för barn och unga knappt halverats i jämförelse med tidigare år. Den totala räckvidden av det digitala
arbetet syns dock inte i inrapporterade volymtal över antalet besök. Under året har arbetet med
verksamhetens digitala kommunikation stärkts och ökat betydligt.

Volym- och nyckeltal Frilagret och övrig publik verksamhet
Analys och kommentar till volym- och nyckeltal
Volym- och nyckeltal
Frilagret

2020

2019

2018

2017

2016

Antal anläggningsbesök

38 801

71 157

78 148

70 139

98 367

varav verksamhetsbesök

38 801

71 157

78 148

70 139

98 367

438

475

546

464

580

14 500*

54 331

54 821

52 254

50 409

0**

39 279

42 565

41 754

50 578

8 512

11 984

16 071

17 951

18 712

Antal evenemang
Övrig publik verksamhet
Antal besök, Speldags
Antal besök,
Sommarunderhållningen
Antal besök barn och unga,
Skolbio Göteborg

*Siffran anger antalet besök vid genomförda spelningar på äldreboenden samt spelningar genomförda utomhus. Antalet
besök vid streamade konserter är inte medräknade.
** Årets Sommarunderhållning utgick helt och hållet pga. pandemin.

Frilagret
Antalet anläggningsbesök på Frilagret år 2020 är avsevärt färre än tidigare år, medan antalet
evenemang ligger på samma nivå som år 2019. Verksamheten har under större delen av året bedrivits
med restriktioner som bl.a. publikbegränsningar och från 14 november höll Frilagret helt stängt för
besökare på grund den pågående pandemin covid-19. Totalt besökte 38 800 personer Frilagret år
2020, vilket är en nedgång från en nivå år 2017–2019 på drygt 70 000 besökare årligen. Under de
första två månaderna år 2020 (före pandemin bröt ut) var antalet besökare på samma normala nivå
som föregående år. Antalet evenemang ligger trots pandemin kvar på en normal nivå vilket beror på
att programverksamheten fortlöpt i anpassad form med liten publik och små deltagargrupper. Många
inplanerade evenemang blev inställda, men samtidigt uppstod under året en ökad efterfrågan av
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Frilagrets lokaler för nya aktiviteter som t.ex. lokal för musikvideoinspelning, streaming, sociala
träffar och gruppers projektarbete.
Speldags
Speldags genomförde ordinarie turnéverksamhet till och med vecka 11
Därefter stoppades alla besök på äldreboende och de flesta träffpunkter stängde. Speldags fick tänka
om och lägga sin budget på inspelningar som sedan spridits till äldreboendena och utomhusspelningar vid tjänlig väderlek. Båda aktiviteterna har fungerat över förväntan.
Speldags ställde om och gjorde inspelningar av halvtimmesprogram från stora scenen på Stora
Teatern. Storans resurser i form a v teknik och kommunikation har använts för att producera
inspelningarna och färdigställande av filmerna.
Under året har 69 inspelningar genomförts, varav 45 i perioden 17 april – 18 juni, 8 mellan 24 - 26
aug och 16 mellan 5 november - 22 december.
Omställningen från ordinarie verksamhet gjorde att Speldags kunde satsa på inspelningar med flera
välkända nationella artister och lite större grupper. Här kan nämnas en julshow med Smoke Rings
Sisters och Magnus Carlsson, en inspelning i samarbete med Latinofestivalen, World Wide Orchestra
och sjumannabandet Stella. Speldags producerade också en extra satsning för finsktalande seniorer
med inspelning och kort turné med Arja Saijonmaa.
Den sista planerade inspelningen 22 december, som var en extra satsning på lite mer påkostad
Speldagsgala, fick ställas in med kort varsel på grund av nya restriktioner.
Inspelat material har sedan portionerats ut via Youtube-länk till spelplatser samt särskilda boenden i
staden. Särskilda boenden har nåtts genom samarbete med Senior Göteborg.
Under april till oktober har dessutom 91 utomhuskonserter utanför äldreboenden.
Jul i Kvarteret
Under december månad har Speldags genom Senior Göteborg fått tillgång till statligt stimulansbidrag.
Detta har möjliggjort utomhuskonserter till ett 70-tal äldreboende och särskilda boenden i staden.
Samtliga ställen har fått besök av Luciatåg från Hvitfeldtska gymnasiet, dessutom flera körer,
blåsorkestrar och dans.
Sammanlagt 139 konserter under vecka 49–51.
Voff
Träffar med kultursamordnare hålls sjätte vecka under året, från april månad på teams.
Inspirationsdagar för samtliga kulturombud inom äldreomsorgen har ställts in. En digital
inspirationsdag för denna målgrupp är svårare att genomföra eftersom inte alla kulturombud har
tillgång till egen dator.
Sommarunderhållningen
Sommarunderhållningen ställdes på grund av pandemin in under 2020
Skolbio
På grund av det rådande läget med Covid-19 och att biosalongerna stängde så fick vi ställa in 42
planerade biografvisningar av 65 under året. I ett försök att ändå erbjuda filmvisning streamade vi en
film direkt till klassrummen. Året har också inletts med några nya samarbeten som Malmö Arab
filmfestival, vilket har möjliggjort fler visningar.
Siffrorna är inkl. streaming i klassrummet.
VT: filmen Tito och fåglarna för åk 1–6, 3704 elever
HT: Prisma-barn och unga filmfestival – online-paket för F-6 online, 1228 elever
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2 filmer ur Malmö arab filmfestival – MAFF – en för åk 6–9, den andra för gymnasiet sammanlagt
798 elever.

Volym- och nyckeltal Stora Teatern 2020
Volym- och nyckeltal
Stora Teatern

2020

2019

2018

2017

2016

Antal anläggningsbesök

28 479

76 700

74 380

104 587

106 235

varav verksamhetsbesök

28 479

76 700

74 380

104 587

106 235

5 405

7 624

8 818

11 315

11 626

0

0

0

22 050

30 921

Antal deltagare i pedagogiska
aktiviteter, barn och unga

4 376

5 079

4 964

5 282

-

Antal pedagogiska aktiviteter,
barn och unga

243

324

347

320

-

23 522

60 165

58 069

59 461

51 830

Beläggningsgrad i procent

82*

79

77

78

77

Beläggningsgrad betalande i
procent

75*

70

66

71

67

varav verksamhetsbesök, barn
och unga
varav Backstage

Antal sålda biljetter

* Beläggningsgraden är baserad på sålda biljetter genom ledig kapacitet. Under året har ST haft en väldigt hög andel sålda
biljetter trots sin begränsade kapacitet. De flesta akter där restriktioner om max 50 personer i publiken var helt slutsålda.

Efter en stark inledning våren 2020 så blev pandemin, dess effekter och framförallt besluten om
restriktioner den allt överskuggande händelsen under 2020.
Den publika verksamheten har kunnat genomföras endast till en liten del, vilket avspeglas i
nyckeltalen. Glädjande nog kunde cirkusskolan pågå under stora delar av året. Att
gästspelsverksamheten trots pandemin har genererat drygt en tredjedel av normal biljettförsäljning
och att besöken av barn och unga liksom den pedagogiska verksamheten endast gått ner med knappt
30 % respektive 15 % är glädjande.
Gästspelsverksamheten
Efter att kulturförvaltningen fattade beslut om att stänga den publika verksamheten under våren, så
var det betydelsefullt att Stora Teatern åter kunde öppna under hösten och genomföra mindre
föreställningar för 50 personer fram till november. Alltsedan de första inställda förställningarna under
våren så ställde verksamheten om och byggde upp kompetens inom digital produktion och streaming.
Ett antal konserter har under året streamats, vilket skapat en närvaro för Stora Teaterns varumärke och
renommé under perioder när inga publika föreställningar kunnat erbjudas besökarna. Några av dessa
genomfördes i samarbete med Göteborg och Co samt Göteborgs-Posten. Färska siffror från den
senaste streamade konserten med julkonserten med Augustifamiljen, Petra Marklund och Tallest Man
on Earth, har hittills haft 37 000 visningar.
Cirkus i Väst
Projektet Cirkus i Väst (CiV) har under 2020 genomfört ett par residens på Stora Teatern, ett
inspirationswebbinarium, en Open Stage för verksamma artister för en liten publik på 50 personer, en
sommarlovscirkusskola, en höstlovscirkusskola och en fortbildning för cirkuspedagoger.
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Volym- och nyckeltal Frölunda kulturhus 2020
VOLYM- OCH
NYCKELTALSREDOVISNING

Utfall 2020

Utfall 2019

Utfall 2018

Utfall 2017

GRUNDUPPDRAG
Sektor fri konst och kultur
Antal anläggningsbesök
varav verksamhetsbesök
varav verksamhetsbesök, barn och unga

Antal deltagare i pedagogiska aktiviteter,
barn och unga
Antal besök per öppen timma

559 276
25 416
8 362

0
133

Frölunda Kulturhus har haft öppet 4 191 timmar och haft 559 276 besökare under 2020. Detta innebär
att antalet anläggningsbesökare i snitt blev 133,44 per timma.
Stängningar/neddragningar p g a Covid-19 som påverkar antalet besök
- Kulturproduktionen (arrangemang, utställningar, verksamhet) drog 25 416 besökare och har under
året Covid-19 anpassats flertalet gånger. Den 14 november stängdes kulturverksamheten helt för året.
- Caféet stängde 14 nov för året (har även haft minskade öppettider p g a personalbrist vår/sommar).
- Biblioteket stängde 19 december för året.
- Simhallen stängde för allmänheten 1 november för året.
- Sporthallarna stängde för bokningar av verksamhet för 15 år och äldre 1 november för året.
- Simhall och sporthallarna stängde helt, även bokningar, 19 december för året.

Årsrapport enprocentregeln
Utkast 1
Inledning
Uppföljning och utvärdering av enprocentregeln i Göteborgs Stad
Enprocentregeln innebär att förvaltningar och helägda bolag inom Göteborgs Stad ska avsätta en
procent av den totala byggkostnaden för konstgestaltning om de bygger nytt, bygger om eller bygger
till. Kulturnämnden har i uppdrag att processleda konstprojekten.
Syftet med enprocentregeln är att skapa ett stabilt och mer långsiktigt ekonomiskt utrymme för
konsten i planeringen och byggandet av offentliga miljöer – ett verktyg för hela staden som får
byggsektorn och kultursektorn att mötas. I och med regeln skapas konstpolitiska värden i form av
arbetstillfällen för konstnärer och vinst för kulturpolitiken, då konsten tillgängliggörs för en bred
allmänhet i vardagen.
Kommunfullmäktige uppdrog i budget 2020 till kulturnämnden att följa upp och utvärdera att
enprocentregeln tillämpas på ett ändamålsenligt sätt.
Två externt utförda utredningar ligger till grund för kulturförvaltningens uppföljning, utvärdering och
sammantagna bedömning. Kulturförvaltningens slutsats var enprocentregeln inte fullt ut kan
tillämpas enligt kommunfullmäktiges beslut från 2013. Det finns starka ekonomiska och
kulturpolitiska skäl för staden att verka för en enprocentregel som är angelägen, känd och erkänd,
och som efterlevs av samtliga förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad.
Kulturförvaltningen föreslog dels att den nuvarande rutinbeskrivningen revideras i enlighet med
Göteborgs Stads riktlinjer för styrande dokument, dels att uppföljningen av enprocentregelns
efterlevnad förbättras och säkerställs både vad gäller kvalitativa och kvantitativa mål. I båda dessa
delar fick förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden med förslag och närmare
beskrivningar.
Kulturnämnden beslutade i november 2020 att kommunfullmäktiges beslutade finansieringsmodell
från 2013 ska utredas och tydliggöras av kommunstyrelsen, så att enhetlig tillämpning av modellen
uppnås i stadens förvaltningar och bolag.

Redovisning av enprocentsmedel 2018-2020
Stadens nämnder och helägda bolag ska årligen rapportera redovisning av enprocentsmedel till
Stratsy. Utifrån den redovisning och uppföljning som kommit in för 2020 går det inte att säkerställa
varken total budget eller utfall, eftersom endast ett fåtal har rapporterat in ett fullständigt underlag.
För perioden 2018–2020 har de kommunala bolag och förvaltningar som har rapporterat in,
tillsammans redovisat 27 pågående och avslutade konstprojekt. De sammanlagda avsatta medel
som redovisats i uppföljningen av enprocentregeln 2018–2020 är 60,36 mnkr. Utfallet för
förbrukade medel under 2018–2020 enligt årets bristfälliga redovisning är 33,6 mnkr. De

sammanlagda avsatta medel som redovisats för 2020 är 23, 6 mnkr och utfallet för förbrukade
medel är 10,17 mnkr.

På grund av den ofullständiga inrapporteringen från stadens bolag och förvaltningar kan Göteborg
Konst varken redovisa eller säkerställa några siffror på den totala avsatta summan för konstprojekt i
staden inom ramen för enprocentregelns investeringsbudget. Därav går det inte att dra några
slutsatser gällande utfall. Det går heller inte att utläsa hur stor andel av totalt genomförda
konstprojekt som har processletts av Göteborg Konst.
Göteborg Konst konstaterar att det återstår mycket arbete i samverkan om enprocentregeln för att
kvalitetssäkra den offentliga konsten och dess processer i staden.

Pågående projekt genom enprocentregeln
• Konst under byggtiden av Västlänken (Haga, Centralen, Korsvägen)
• Trappa vid Radiotorget (Frölunda)
• Lindholmens Tekniska Gymnasium (Lindholmen)
• Parkeringshuset Väst Masthugget (Masthuggskajen)
• Gångstråk i Lindholmshamnen (Lindholmen)
• Allmän plats Selma Stad (Hisingen)
• Bostadsområde vid Adventsvägen (Kortedala)
• Kulturhuset Bergsjön (Bergsjön)
• Stadsteaterns foajé (Centrum)
• Förstamajgatan, (Kortedala)
• Västlänken Station Haga och Korsvägen (Haga, Centrum)
• Boihop Högsbo (Högsbo)
• Sjöfartsmuseet, Akvariet (Majorna)

Konstgestaltningar som färdigställts under 2020
Göteborg Konst har idag goda samverkansrelationer med ett flertal av bolagen och förvaltningarna
trots att stadens förvaltningar och bolag arbetar med olika verktyg och förhållningssätt, och att det
förekommit brister i rapportering och utnyttjande av enprocentsmedel.
Carl Hammoud
Vigintiquinque, 2020
Syster Estrids gata, Guldheden

Anja Örn
Till minnet av en älv, 2020
Monsungatan, Västra Eriksberg

Konstnären Carl Hammoud har för Framtiden byggutveckling och
Bostadsbolaget färdigställt ett konstverk till en 90 meter lång fasad till ett
parkeringsgarage vid Syster Estrids gata i Guldheden. Garaget utgör en
grund och fond för platsen, där tre nya sjuvåningshus har byggts. Titeln på
verket, Vigintiquinque, betyder tjugofem på latin och syftar till antalet
upplysta “fönster” som löper längs den perforerade plåtfasaden. Fönsterna
består av infattade och ljussatta mässingsplåtar i perspektiv och är
formgivna i två storlekar som varvas om vartannat. Placerade i sicksack
skapar de formen av ett EKG, rytmen av ett hjärtas slag, och kan på så sätt
förstås som del av Guldhedens geografiska anatomi där varje fönster
samtidigt representerar de tjugofem syster- och doktorsgatorna i
stadsdelen.
Den 9 juni invigdes Anja Örns konstgestaltning Till minnet av en älv på
Monsungatan i Västra Eriksberg. Konstgestaltningen består av fem
aluminiumskulpturer och ett tolv minuter långt videoverk som lyfter frågor
om människans relation till naturen, blicken på landskapet och kollektiva
minnen. Videoverket går att ta del av via en QR-kod med en länk till

Göteborg Konsts hemsida samt via konstkartan. Byggherrekonsortiet Västra
Eriksberg har genom Älvstranden Utveckling AB i samverkan med Göteborg
Konst upphandlat konstgestaltningen. Konstgestaltningen är inte
finansierad genom medel inom ramen för enprocentregeln utan har
finansierats av Byggherrekonsortiet Västra Eriksberg, i vilken både privata
och kommunalt ägda bolag ingår.

Aleksandra Stratimirovic
Du är Drömmen, 2020
Friskväderstorget,
Biskopsgården

Samtidigt som Bostadsbolaget förvärvade flera bostadshus vid
Friskväderstorget ville de även satsa på boendemiljön i området. I samband
med det utformades ett konstgestaltningsuppdrag där trygghetsskapande
ljus var en viktig faktor, liksom att förhålla sig till den speciella arkitektur
som finns på platsen. Önskemålet var att konsten ska bli ett landmärke för
Friskväderstorget. Aleksandra Stratimirovics ljusverk Du är drömmen kröner
den garagebyggnad som ligger intill bostadsfastigheten, där de rosa
bokstäverna, som bildar olika meningar, breder ut sig på tre sidor av taket.
Bokstäverna är utformade som ljuslågor och tänds när skymningen faller,
året om. En intervjufilm med konstnären gjordes i samband med att verket
färdigställdes i november, eftersom en fysisk invigning inte var möjlig att
genomföra på grund av Covid-19.

Exempel på konstgestaltningar som Göteborg Konst processleder
Parkeringshus Masthugget
Väst – Masthuggskajen.
Konstnärer: Astrid Svangren,
Henrik Rylander, Superflex,
Anastasia Ax, Ilja Karilampi,
Ulrika Segerberg.

Stadsteatern, foajén

Liva Isakson Lundin

Utvecklingen av Parkeringshus Masthugget Väst är en viktig del i
Göteborgs Stads Parkering ABs arbete för att öka hållbart
resande. Förutom parkering kommer byggnaden även inrymma
kontorslokaler, kulturverksamheter, gymnastiksal, en
restaurangdel av marknadskaraktär och en takterrass. Husets
karaktär ska stimulera flera av våra sinnen genom rörelse, mat,
arbete, kultur och socialt liv. För att ytterligare utveckla
parkeringshuset till en levande mötesplats har Göteborg Konst
genomfört en upphandling av sex olika konstnärskap, utifrån idén
om parkeringshuset som en utställningslokal. Konstnärerna har
fått i uppdrag att göra platsspecifika konstgestaltningar utifrån
temat sinnesförnimmelser genom luft, ljud och ljus. Verken
kommer vara spridda runt i hela parkeringshuset och möjliga att
ta del av dygnet runt. Upphandlade konstnärer som jobbar i
projektet är Astrid Svangren, Henrik Rylander, Superflex,
Anastasia Ax, Ilja Karilampi och Ulrika Segerberg. Invigningen är
planerad till våren/sommaren 2023.
Higab AB har i samverkan med Göteborg Konst upphandlat
konstnären Liva Isakson Lundin för konstgestaltningen
”Trådarna” för Stadsteatern i samband med ombyggnation. Den
platsspecifika konstgestaltningen kommer att följa teaterns
besökare, från entréplan ner via trapphuset, till foajén utanför
Lilla Scen. Till förutsättningarna för uppdraget hör att byggnaden
är förklarad som byggnadsminne, vilket innebär restriktioner
gällande påverkan både på de konkreta ytskikten och på den
visuella arkitektoniska aspekten, samt arkitektens grundidé och
intention. Konstnärens första skissförslag, som lämnades in av

Higab AB till Länsstyrelsen som ansökan om tillstånd för ändring i
byggnadsminne, avslogs. Konstnären fick därefter arbeta om sitt
skissförslag till de delar av byggnaden som inte är klassade som
byggnadsminne. Verket kommer att installeras under maj 2021
och kommer att invigas under hösten.
Bildtext: Bild av modell från Liva Isakson Lundins
skisspresentation av konstgestaltningen ”Trådarna” för
Göteborgs Stadsteater/Higab.
Förstamajgatan, Kortedala
Ingela Ihrman

GöteborgsLokaler har i samverkan med Göteborg Konst
upphandlat konstnären Ingela Ihrman för konstgestaltningen
Kortedalakrokodilen, en 3,5 meter lång bronsskulptur som
återger en person som klätt ut sig till krokodil. Krokodilen
utmålas ofta som ett farligt djur. Konstgestaltningen kommer på
samma gång att utgöra både ett humoristiskt och ett oväntat
inslag på platsen. Inom ramen för Torguppdraget, med syftet att
göra stadens torg trevligare, tryggare och mer välkomnande, har
GöteborgsLokaler nyligen invigt Kortedalas nya trappa. I de två
stadsdelshusen finns flera kommunala verksamheter genom
Östra Göteborgs stadsdelsförvaltning, med verksamheter som
socialkontor, hemtjänst och hemsjukvård. Platsen utgör en viktig
passage och stråk till Kortedala Torg för besökare till bibliotek,
restauranger och butiker samt boende i området, och används av
alla generationer. På andra sidan spårvagnshållplatsen, mittemot
platsen, ligger en skola. Konstgestaltningen kommer att
installeras på platsen under våren 2021.

Boihop, Högsbo
Lisa Jonasson

Konstnären Lisa Jonasson har av Framtiden Byggutveckling AB i
samverkan med Göteborg Konst fått uppdraget att ta fram en
konstgestaltning till fasaden på ett bostadshus i Högsbo. Huset är
ett så kallat bogemenskapshus som tillkommit genom ett
samarbete mellan Framtiden Byggutveckling AB, Familjebostäder
och föreningen Boihop Högsbo. Familjebostäder kommer att äga
och förvalta byggnaden och Boihop Högsbos medlemmar
kommer att bo i huset. Lisa Jonasson ska under våren 2021 ta
fram en skiss för en konstgestaltning, som bland annat ska
livliggöra och tillföra ett organiskt formspråk till byggnadens
arkitektur. Installation och invigning planeras till slutet av 2021.
Framtiden Byggutveckling AB har i samverkan med Göteborg
Konst upphandlat konstnären Johan Paalzow för en
kontgestaltning på Adventsvägen i norra Kortedala. Paalzow har
påbörjat produktionen av en tre meter hög svampliknande
skulptur, Dotty. Skulpturen, som skapar en mötesplats, ska
placeras intill tre nybyggda bostadsfastigheter i ett av Kortedalas
typiska 50-talsområden. Verket invigs i april 2021, och kommer
därefter att ägas och förvaltas av bostadsbolaget Poseidon.

Johan Paalzow
Dotty, 2021
Adventsvägen, Kortedala

Västlänken
Göteborg Konst deltar alltjämt i Konst- och Arkitekturgruppen som sakområdesansvarig för konsten i
Västlänken. Fokus för arbetet i gruppen har under året varit byggprojektets fortskridning samt den
fortsatta produktionsplaneringen av konstprojekten, i samråd med varje arkitektlag för
stationsplatserna. Statens Konstråd har nått en överenskommelse med Älvstranden utveckling att
Katarina Grosses skulptur kommer ”mellanlanda” i Frihamnen under ett par år innan den når sin
slutdestination vid Olskrokens planskildhet runt 2024.
Västra Götalands konstenhet i samarbete med Västtrafik, och Göteborg Konst i samarbete med
Trafikkontoret planerar att inleda upphandlingar av konstnärer för sina respektive områden vid
stationerna under 2021. Västra Götalands konstenhet och Västtrafik har beslutat att inte genomföra
någon konstgestaltning vid station Centralen, då de inte har ett eget investeringsprojekt där.
Trafikkontoret och Göteborg Konst har överenskommelser på plats för station Haga samt Korsvägen
som fastslår budget och beskriver samverkansprocess från upphandling till genomförande.
Göteborg Konst är fortsatt sakområdesansvariga för konstfrågor i arbetsgruppen ”Staden runt
Byggplanken”. I denna grupp lyfts frågor som berör invånarnas möjlighet till navigering och
information, trygghets- och säkerhetsfrågor, samt förslag till olika platsskapande satsningar.

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

GIBCA - Göteborgs Internationella Konstbiennal
Under hösten blev det äntligen möjligt för konstnären Manuel Pelmus att resa till Göteborg för ett
plats- och researchbesök. Fokus för besöket var att närmare undersöka Centralstationen - den
plats som kommer ligga till grund för det ljudverk Pelmus ska producera inom ramen för
samarbetet mellan Göteborg Konst, Trafikkontoret och GIBCA. Manuel Pelmus är verksam i Oslo
och Bukarest och har en bakgrund inom koreografi. Människokroppen och den fysiska platsen har
en central roll i hans konstnärskap, där han ofta utforskar kroppens relation till kollektiva minnen
och historieskapande. Pelmus ljudverk för Centralstationen - det andra verket i en serie av tre
inom ramen för projektet - kommer göras tillgängligt för publik under tidiga våren 2021.
Samarbetet med att producera ljudkonstverk för Västlänkens tre stationer handlar om att skapa
oväntade kvaliteter i stadsrummet under byggtiden av Västlänken. Inom projektet kommer tre
konstnärer att skapa ljudverk kopplade till de områden i staden som påverkas av bygget Centralstationen, Haga och Korsvägen. Tidigare har Pia Sandström skapat ljudverket
"Göteborgssviten: Underjorden", första delen i en triptyk som utgår från Haga och de utgrävningar
som pågår där.

Skogen – Studiegruppen Kronotopia
Över loppet av två år genomför Studiegruppen Kronotopia konstnärliga undersökningar som tar
avstamp i bygget av Västlänken och vad ett sådant omfattande stadsutvecklingsprojekt kan
innebära för en stad och dess invånare. Sammantaget bildar undersökningarna ett arkiv av
kunskap och material, som löpande görs publikt genom presentationer av olika konstverk och
fördjupande samtal. Studiegruppen består av åtta konstnärer från konstplattformen Skogen, och
undersökningarna handlar om både sociala, politiska såväl som estetiska aspekter av Västlänken.
Under hösten 2020, efter månader av uppskov på grund av pandemin, ägde gruppens första
publika event rum i form av ett öppet samtal. Samtalet berörde frågor om arkitektur och
gränslandet mellan tid, liv och materia, något som aktualiseras i samband med Västlänken.
Inbjudna gäster till samtalet var Tor Lindstrand, arkitekt och lektor vid Konstfack, och Mauricio
Corbalan, aktivist och arkitekt från Buenos Aires. Presentationen därefter tog sig uttrycket av en
installation bestående av bild, text, ljud och performance. Nästa presentation blev inställd på
grund av åtstramade coronarestriktioner, men studiegruppen fortsätter att hålla publika
presentationer digitalt tillsvidare.
Under de två åren som projektet pågår kommer Studiegruppen Kronotopia även att arbeta med
andra metoder, som video- och ljudinspelningar, skrivande, arkivundersökningar och exkursioner
till Västlänkens byggplatser. När projektet avslutas 2021 kommer gruppen att konstnärligt redovisa
en sammanställning av det samlade arkivet som har bildats under processen.

Exempel på förstudie
I alla konstgestaltningsprojekt som processleds av Göteborg Konst görs en förstudie, ofta genomförd
av en extern konstkonsult. Syftet med förstudien är att samla relevant information gällande
kontexten som konstgestaltningen ska göras inom, för att utifrån denna information bestämma
exempelvis inriktning, tematik och plats för konsten. Förstudien ligger sedan till grund för formandet
av uppdraget och upphandling av konstnärskap.

Sjöfartsmuseet Akvariet

Göteborg Konst har på beställning av Higab AB
skrivit fram en förstudie inför ett
konstgestaltningsuppdrag för nya
Sjöfartsmuseet Akvariet.
Då kärnan i Sjöfartsmuseet Akvariets
verksamhet är mötet mellan natur och kultur,
vill museet bidra till att skapa en medvetenhet
kring havets grundläggande betydelse för
människan. Därför har det beslutats att
konstgestaltningen tematiskt ska behandla den
geologiska tidsåldern Antropocen - ”människans
tidsålder”. Antropocen pekar på hur
människans påverkan på vår värld blivit en
dominerande naturkraft som skapar
förändringar i jordens ekosystem.

Higab AB har i samverkan med Göteborg
Konst upphandlat konstnären Liva Isakson
Lundin för konstgestaltningen ”Trådarna”
för Stadsteatern i samband med
ombyggnation. Förstudiens tematik utgår
från Göteborgs Stadsteaters identitet som
modig, att teatern i olika historiska skeden
har vågat ta ställning. Konstnären Liva
Isakson Lundin valde i sin idéskiss att
utveckla temat Mod och lägga till begreppet
Nerv. Att konstgestaltningen till stor del
kommer att skapas på plats i relation till
rummet tillför en performativ dimension till
verket som i sig påminner om ett
framträdande. Gestaltningens materialitet
och utformning blottlägger teatern som om
den vore en levande organism av
nervtrådar som visuellt kommunicerar med
både verksamheten och byggnaden. Det är
en lekfull och organisk helhetsgestaltning
som kommer att kunna upplevas på nära
håll från olika positioner i byggnaden och
även kunna ses på avstånd från den
intilliggande restaurangen.

Verk som tillkommit genom enprocentregeln 2013-2020
•

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

•
•

•
•

Stadsbiblioteket, Kent Karlsson, Lorem ipsum, 2014. Higab AB.
Gång- och vägtunnel Banehagsgatan i Klippan, Michael Richter och Karen Froede,
Amfibietunneln, 2014. Trygg Vacker stad.
Gångtunnel vid Briljantgatans hållplats, Peter Ojstersek, More Eyes, 2015. Trygg Vacker
stad.
Studentboende, Selma Lagerlöfs torg, Ekta & Ollio, väggmålning, 2015. Göteborgslokaler.
Gångtunnel under Gråbovägen i Hjällbo, Anna Persson, Sluta aldrig att drömma, 2015.
Trygg Vacker stad.
Torshallen, klättervägg, Fredrik Norén, Mount Everest, 2016. Idrott- och
föreningsförvaltningen.
Göteborgs Hamn, ID-port, Runo Lagomarsino, Europa, 2016. Göteborgs Hamn.
Bravida Arena, Per Petersson, TIFO, 2016. Higab AB.

•

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

•

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

•
•
•
•

•

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

•
•

Redbergsparken, Alina Chaiderov, UT, 2016. Park- och naturförvaltningen.
Jöns Rundbäcks plats, Klas Eriksson, We can be local, just for one day, 2016.
Bostadsbolaget.
Lorensbergsparken, Sara Nilsson, Kultur & Natur, 2017. Park- och naturförvaltningen.
Gångtunnel vid Fjällviolen i Rannebergen, Marie Dahlstrand, 2017. Trygg Vacker stad.
Temporär gestaltning vid Hjällbo Torg, Juan-Pedro Fabra Guemberena, Barnen från Hjällbo
(Barnen från Moheda), 2017. Trygg Vacker stad.
Blidvädersgatan, Ragnhild Alexandersson, Naga, 2017. Bostadsbolaget.
Gång- och cykeltunnel under Västerleden i Tynnered, Patrik Bengtsson, Tidstunneln, 2018.
Trygg Vacker stad.
Temporär gestaltning på Blå Stället, Maja Hannisdal, Ilmari Paananen och Wilhelm
Blomberg, Tysta danser, 2018. Trygg Vacker stad.
Utanför Scandinavium, Judith Hopf, A line, 2018. HIgab AB, Got Event.
Santos Idrottshall, Éva Mag, Jag + Du = Vi, 2018. Älvstranden Utveckling AB.
Återvinningscentral, Rannebergen, Ilja Karilampi, thinking thinking dot dot dot, 2018.
Bostadsbolaget.
Gångtunnel vid Fjäderharvsgatan, Angered, Pia Männikö, Forest Sound, 2018. Trygg Vacker
stad.
Fasad till Nya Lundenhallen, Örgryte, Mikael Johansson, Game Changer, 2018. Idrott- och
föreningsförvaltningen.
Sävenäsverket, Jessica Lloyd-Jones, Forest Fuel, 2018. Göteborg Energi.
Askimsbadet i Askim, Jens Evaldsson, Askim Escape Pod, 2018. Park- och
naturförvaltningen.
Bildradiogatan, Helena Mutanen, Teckning, 2019. Bostadsbolaget.
Gång- och vägtunnel i Kviberg, Ola Åstrand, Blodet i oss, 2019. Trygg Vacker stad.
Pehr Erikssons plats i Haga, Signe Johannessen och Erik Rören, Hagavågen, 2019.
Göteborgslokaler.
Temporär konstgestaltning, Västlänken Haga, Pia Sandström, Göteborgssviten:
underjorden, 2019. Trafikkontoret.
Kretslopp och Vattens lokaler i Alelyckan, Christine Ödlund, Inkommande kraft, 2019.
Higab AB.
Skottårsgatan Kortedala, Goran Hassanpour och Fanny zu Knyphausen, Meaning well while
doing harm, 2019. Bostadsbolaget.
Fasadgestaltning till parkeringsgarage Syster Estrids gata, Guldheden, Carl Hammoud,
Vigintiquinque, 2020. Bostadsbolaget/Framtiden Byggutveckling AB.
Monsungatan Västra Eriksberg, Anja Örn, Till minne av en älv, 2020. Konsortiet Västra
Eriksberg genom Älvstranden Utveckling AB.
Garagetak Friskväderstorget, Biskopsgården. Aleksandra Stratimirovic, Du är Drömmen,
2020. Bostadsbolaget.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pågående projekt genom enprocentregeln
• Konst under byggtiden av Västlänken (Haga, Centralen, Korsvägen)
• Trappa vid Radiotorget (Frölunda)

• Lindholmens Tekniska Gymnasium (Lindholmen)
• Parkeringshuset Väst Masthugget (Masthuggskajen)
• Gångstråk i Lindholmshamnen (Lindholmen)
• Allmän plats Selma Stad (Hisingen)
• Bostadsområde vid Adventsvägen (Kortedala)
• Kulturhuset Bergsjön (Bergsjön)
• Stadsteaterns foajé (Centrum)
• Förstamajgatan, (Kortedala)
• Sjöfartsmuseet Akvariet (Majorna)
• Boihop, bostadshus (Högsbo)
• Västlänken Station Haga och Korsvägen (Haga, Centrum)
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Noter och bokslutskommentarer årsrapport 2020
Belopp anges i tkr där inget annat anges.

Not 1. Avgifts- och entréintäkter
Avdelning

2020

2019

2018

2017

2016

Stora Teatern

2 185

9 824

6 837

6 927

6 637

Stadsbiblioteket*

3 086

2 384

1 905

1 886

1 805

Konstmuseet

2 750

4 535

4 814

4 091

2 649

Stadsmuseet

1 811

3 756

2 905

1 964

1 530

Röhsska museet

1 356

2 886

2

107

1 162

0

0

1 875

1 407

1 661

1 664

1 448

2 987

1 431

1 651

0

0

8

177

15

5 917

11 171

9 609

7 946

6 952

12 852

24 833

21 333

17 990

Sjöfartsmuseet
Fri Konst & Kultur
Övrigt
varav entréer museer
Totalt

17 10

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

Not 2. Övriga intäkter
Övriga intäkter

2020

2019

2018

2017

2016

Försäljning

6 065

8 340

9 138

9 012

8 890

Lönebidrag

2 598

3 281

3 312

2 808

2 400

549

738

278

552

906

Stiftelsemedel

6 037

5 803

4 659

6 332

6 732

Hyror, lokaler mm

3 388

2 886

3 100

3 404

3 023

22 028

21 933

17 322

18 999

19 817

17

0

0

0

0

7 509

7 576

7 899

6 213

15 843

48 191

50 557

45 708

47 320

57 611

2020

2019

2018

2017

2016

569 200

401 181

401 200

390 400

378 400

26 000

100 525

4 900

600

785

595 200

501 706

406 100

391 000

379 185

EU-bidrag

Sålda tjänster
Övriga intäkter
Övriga bidrag
Totalt övriga intäkter

Not 3. Kommunbidrag
Kommunbidrag
Beslut enligt KF
Tillägg
Totalt kommunbidrag
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Not 4. Anläggningstillgångar – investeringar
Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för planmässiga avskrivningar och
eventuella nedskrivningar.
Anläggningstillgångar investeringar

Byggnader

Förbättringsutgifter annans
fastighet

Totalt

Bokfört värde 2020-01-01

412

11 339

11 751

Årets investeringar

0

0

0

Årets avyttringar

0

0

0

-356

-9 002

-9 358

-17

-347

-364

39

1 990

2 029

IB ackumulerade planmässiga
avskrivningar
Årets avskrivningar
Bokfört värde 2020-12-31

Not 5. Förråd och lager
Förråd och lager består av varor som säljs på butikerna på museerna. Erforderliga avdrag för
inkurans och nedskrivning har förekommit. Tidigare har schablonmässig värdering skett och
i år har kontinuerlig omvärdering av varulagret skett. Förråd och lager värderas till det lägsta
värdet av anskaffningsvärdet och verkligt värde.
Not 6. Övriga kortsiktiga fordringar, icke räntebärande
Gåvokapitalet är placerat i fonder via stadens stiftelseförvaltning och medel rekvireras efter
museernas inköp för gåvomedel.
Gåvornas sammanlagda kapital uppgår till 189 458 kronor och motsvarande belopp redovisas också
som kortfristig skuld i balansräkningen.
Gåvor/ övriga kortfristiga
fordringar

2020

2019

2018

2017

2016

Albert Ekmans legat

0

0

0

0

5

Inköpsfonden

0

0

179

202

259

189

500

875

1 846

2 115

85 345

60 595

50 580

45 547

17 038

9 672

9 499

7 952

6 887

7 244

106 135

70 594

59 586

54 482

26 661

Karin och Sten Forselius
donation
Övriga kortfristiga fordringar*
Momsredovisning
Summa icke räntebärande
kortsiktiga fordringar

* Utgående saldo för kundfordringar är negativt på grund av utbetalningar av kulturstöd där hanteringen av
dessa sker genom processen för kundreskontran. Utbetalningen uppgår till 14 626 tkr, vilket ger ett negativt
saldo för kundfordringar om -10 666 tkr.
Saldo på kommunkontot uppgår till 91 794 tkr, på grund väntande utbetalningar vid årsskiftet.
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Not 7. Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader
Ett exempel på förutbetald kostnad är hyra som betalas under december 2020 men som avser 2021.
Interimsfordringar

2020

2019

2018

2017

2016

16 753

16 991

14 782

14 896

13 801

3 205

2 360

2 360

1 846

1 813

Övriga

10 068

6 815

4 613

1 535

4 676

Totala interimsfordringar

30 026

26 166

21 755

18 277

20 290

2020

2019

2018

2017

2016

10 604

17 017

13 704

23 582

28 795

2020

2019

2018

2017

2016

Ingående eget kapital

18 794

16 042

15 167

17 751

20 493

Justeringar under året

0

0

0

-251

-3 250

Årets resultat

10 350

2 752

875

-2 332

508

Summa utgående eget
kapital

29 144

18 794

16 042

15 168

17 751

Övriga kortfristiga skulder

2020

2019

2018

2017

2016

Omlokalisering NH 8

1 900

0

0

0

0

Omlokalisering konsthallen

3 000

0

0

0

0

VGR - museerna

1 500

0

0

0

0

Summa avsättningar

6 400

0

0

0

0

2020

2019

2018

2017

2016

0

0

90

221

267

6 722

7 061

4 028

179

864

Gåvokapital fonder

189

500

1 055

2 049

2 379

Leverantörsskulder

31 652

32 785

29 527

40 370

20 905

3 562

5 842

2 565

3 340

3 094

42 125

46 188

37 265

46 159

27 509

Higab
Wallenstam

Not 8. Koncernkonto
Koncernkonto
Saldo per 31 dec

Not 9. Eget kapital
Eget kapital

Not 10. Avsättningar

Not 11. Övriga kortfristiga skulder
Övriga kortfristiga skulder
Charles Felix Lindberg
Museerna

Övr. kortfristiga skulder
Totala kortfristiga skulder
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Not 12. Förinbetalda intäkter och upplupna kostnader
Interimsskulder

2020

2019

2018

2017

2016

Upplupna semesterlöner

21 321

18 576

10 550

10 766

10 520

Upplupna övr. kostnader

10 216

10 522

16 278

15 658

10 298

Förutbetalda övr. intäkter

20 720

26 848

23 082

17 477

20 430

Totala interimsskulder

52 257

55 946

49 910

43 901

41 248

2020

2019

2018

2017

2016

75 826

46 899

37 210

44 867

53 635

Leasing
Leasing
Återstående kostnad för
tecknade leasingavtal
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Bilaga 8

Intern kontrollplan 2020
Riskområden

Risk- och konsekvensbeskrivning

Kontrollaktiviteter

Kommentar

Ledningsprocess styrning, uppföljning
och kontroll

Bristfällig efterlevnad av kulturnämndens
principer och regler för delegationsbeslut och
verkställighet

Dokumentation av godkännande
vid tjänsteresa

Iakttagelser
Inga kontroller har utförts, dock har revisionen genomfört
en granskning, utifrån stickprov av beslutsunderlag för
inrikes och utrikes resor. Revisionsrapporten visar på
delvis bristfälliga beslutsunderlag kring inrikes och
utrikesresor.
Förvaltningen har tagit till sig Iakttagelser utifrån
genomförd revision av förvaltningens rutiner för
tjänsteresor.
Bedömning
Ett arbete pågår med att anpassa arbetssättet i
förvaltningen så att beslut kring tjänsteresor fattas och
dokumenteras utifrån gällande krav och praxis.
Nya arbetssätt, rutiner och mallar har inte hunnit
implementeras under hösten 2020 men kommer att ske
under våren 2021.
Risken är omhändertagen genom existerande
kontrollaktiviteter och kvarstår därför inte 2021.

Riskbeskrivning
Att beslut inte fattas och dokumenteras i enlighet
med delegationsordningen,
förvaltningsdirektörens vidaredelegation eller
med regleringen av verkställighetsåtgärder i
organisationen.
Konsekvensbeskrivning
Bristfällig intern styrning och kontroll. Kan
medföra förtroendeskada för nämnd och påverka
förvaltningens anseende i samarbete med andra.
Kan även medföra konsekvenser både för
verksamhet och ekonomi.
Existerande kontrollaktiviteter
Ingår som en del i utbildningen för nyanställda
chefer.
Utbildning sker även på chefsforum i samband
med delegationsordningens revidering, vilket
sker cirka 1 gång per år. En kommunikationsplan
för regler och principer gällande delegation och
verkställighet i förvaltningen har tagits fram?

Kontrollmetod
Medarbetare som ska resa i
tjänsten måste alltid ha ett beslut
om godkännande från berörd chef
innan bokning av resa. Kontroll sker
genom stickprov av att blanketten
”beslut för inrikes- och utrikes resor"
sparats ihop med faktura för biljett i
Winst. Stickprov görs en gång per
år med tre stickprov för varje sektor
samt för kulturkansliet (totalt 12
stickprov).
Rapportering sker till Ekonomichef
senast 31 maj.
Rapportör
Tatjana Marin Kartal

Ansvarig chef
Avdelningschef
Icke fullgod informations- och
dokumenthantering samt iordninghållande av
förvaltningens allmänna handlingar
Riskbeskrivning
Förvaltningen har inte tydliga processer och
arbetssätt för ärende- och dokumenthantering,
registrering och arkiv. Risk att förvaltningen inte
uppfyller de krav som ställs enligt lag och

Att styrande och stödjande
dokument på området
informations- och
dokumenthantering samt arkiv
har tagits fram och/eller
uppdaterats
Kontrollmetod
Att under hösten 2020 kontrollera

Iakttagelser
Dokumenthanteringsplan är fastställd och revideras
kontinuerligt efter behov, vidare är
klassificeringsstrukturen fastställd och arkivbeskrivningen
fastställd.
Arkivorganisationen är inte fastställd och därmed inte
heller rollen som arkivredogörare och lokalt stöd i
respektive sektor då det endast är
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Riskområden

Risk- och konsekvensbeskrivning

Kontrollaktiviteter

Kommentar

förskrifter samt försvårar återsökning av
information.

att dokumenten har tagits fram och
fastställts.

Konsekvensbeskrivning
Kan medföra att allmänhetens rätt till insyn i våra
verksamheter inskränks. När inte information kan
återsökas, så riskerar beslutsunderlag att bli icke
fullgoda vilket kan medföra förtroendeskada och
även medföra att förvaltningen inte hanterar
sekretessbelagda handlingar på ett rättssäkert
sätt.

Att under hösten 2020 kontrollera
att lokalt stöd för informations- och
dokumenthantering samt
arkivredogörare har utsetts för varje
sektor i förvaltningen.

stadsutvecklingsenheten som har ett utpekat lokalt stöd.
Att arkivorganisation och arkivredogörare inte är fastställt
beror på vilket behov som finns när ett nytt diariesystem
är på plats.
Först när detta är känt är det motiverat att gå vidare med
att färdigställa dessa funktioner.
Arbetet kommer att ske under 2021.
Bedömning
Att under hösten 2020 kontrollera att en plan finns för hur
arbetet skall genomföras gällande lokalt stöd för
informations- och dokumenthantering samt att
arkivredogörare har utsetts för varje sektor i
förvaltningen. Verksamhetsövergripande stödchefer
arbetar med att ta fram en plan varför risken är
omhändertagen 2020.

Rapportör
Nike Vallström

Existerande kontrollaktiviteter
Arbete pågår med att ta fram:
- Processorienterad dokumenthanteringsplan
- Arkivbeskrivning
- Arkivorganisation och arkivansvar
- Övergripande förvaltningsintern ärendeprocess
- Ärendeprocess för ärenden som ska till
kulturnämnden
- Lokalt stöd för informations- och
dokumenthantering utses
- Lokal arkivredogörare utses
Ansvarig chef
Avdelningschef
Risk för jäv i samband med upphandling
Riskbeskrivning
Risk för jäv i samband med direktupphandlingar
och avtalsskrivning.
Konsekvensbeskrivning
Kan medföra förtroendeskada.
Existerande kontrollaktiviteter
Förvaltningen har de senaste åren genomfört ett
flertal åtgärder för att motverka risken för jäv
inom flera områden som till exempel
rekryteringsprocessen samt infört åtgärder och
rutiner för kontroller inom kulturstöd och
programläggning inom Speldags och

Säkerställande att inga
jävsituationer förekommer
Kontrollmetod
Stickprov kommer att göras på avtal
samt direktupphandlingar.
Rapportör
Agnetha Ljungqvist Qvart

Iakttagelser
Kontroll genomförd enligt angiven kontrollmetod där 5
stickprov på avtal, upprättade under 2020, visar ett fall
om misstänkt jäv som behöver fortsatt utredning.
Därutöver förekommer en del brister i avtalshanteringen
och efterlevnaden.
Bedömning
Säkerställa att sektorernas rutiner för jävsituationer
efterlevs och som behöver finnas på plats tidigare än
planerat med implementera alla delar i den centrala
inköpsprocessen och tillhörande stöd och anvisningar.
Att åtgärdsplan upprättas och förankras hos berörda.
Risk kvarstår under 2021.
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Riskområden

Risk- och konsekvensbeskrivning

Kontrollaktiviteter

Kommentar

Uppföljning genom årlig
medarbetar- och chefsenkät

Iakttagelser
Kontroll genomförd genom justerad kontrollmetod.
Medarbetarenkäten 2019 från staden var en betydligt
kortare enkät än tidigare år. Flertalet frågor som
förvaltningen haft som indikatorer för att följa utvecklingen
kring arbetsmiljö har därmed uteblivit. Frågor om till
exempel attraktiv arbetsgivare, inflytande samt internt
(arbetsbelastning) och bemötande har inte ställts. Dock
har förvaltningen genom egen enkät på enhetsnivå följt
upp inflytande över sin egen arbetssituation i form av
arbetsbelastning och möjligheter till återhämtning.
Utifrån resultaten kan det konstateras att
arbetsbelastning har minskat något och att möjligheterna
till återhämtning blivit något bättre för medarbetare.
Förbättringen är knapp och det är tydligt att vissa publika
verksamheter och stödfunktioner fortfarande har en hög
arbetsbelastning. Arbetsbelastning för chefer är
fortfarande hög, enligt hälsoprofilbedömningen för chefer
som genomfördes under hösten 2020.
Arbetsbelastningen till följd av Covid-19 har varit
hanterbar, trots den ökade sjukfrånvaron under våren.
Från slutet av maj månad har sjukfrånvaron stabiliserats
till mer vanliga nivåer. Det som möjliggör rimlig
arbetsbelastning för medarbetarna är minskade besök på
förvaltningens institutioner och anpassningar i
verksamheternas utbud, tjänster och öppettider. Dock har
arbetsbelastning för chefer samt vissa stödfunktioner ökat
ytterligare.
Bedömning
En av nyckelfrågor och mål med den kommande
omorganisationen av förvaltningen är att skapa bättre
organisatoriska och strukturella förutsättningar för mer
hållbar arbetsmiljö för både medarbetare och chefer.
Uppföljning gällande arbetsbelastning kommer att ske

Sommarunderhållningen.
Kulturnämnden har även infört en stående punkt
på dagordningen vid varje nämndsammanträde
för anmälan av jäv.
Ansvarig chef
Ekonomichef
Stödprocess - HR

Bristande arbetsmiljö
Riskbeskrivning
Hög arbetsbelastning och bristande möjligheter
till återhämtning. Detta gäller särskilt chefer,
vissa specialistfunktioner samt på
Stadsbiblioteket.
Konsekvensbeskrivning
Hög arbetsbelastning för berörda grupper har
pågått i flera år. Risken för ohälsa finns, likaså för
avgångar på nyckelpositioner på grund av
bristande förutsättningar för att utföra uppdraget.
I förlängningen riskerar detta att leda till en
sämre förutsättningar att utföra uppdraget med
kvalitet.
Existerande kontrollaktiviteter
Uppföljning av arbetsbelastning och
förutsättningar för arbete på gruppnivå sker
genom årlig medarbetar- och chefenkät, samt
organisatorisk och social arbetsmiljörond.
Uppföljning av arbetsbelastning på individnivå
sker genom medarbetarsamtalen.
Identifierade behov av förbättringar tas med i
budgetarbete och verksamhetsplanering för
kommande period.
Ansvarig chef
Förvaltningschef-/direktör
Avdelningschef
Sektorschef

Kontrollmetod
Uppföljning av frågan "inflytande
över egen arbetssituation" i den
årliga medarbetar- och
chefsenkäten.
Uppföljning genom hälsokontroller
via företagshälsovården gällande
frågor om arbetsbelastning.
Uppföljning genom de årliga
medarbetarsamtalen.
Rapportör
Tatjana Marin Kartal
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Riskområden

Risk- och konsekvensbeskrivning

Kontrollaktiviteter

Kommentar
under våren 2021 då förvaltningen kommer att arbeta
med resultatet från medarbetarenkäten som genomförs
under november 2020.
Kontrollmetoden kvarstår och risken kvarstår för 2021.

Personsäkerhet
Riskbeskrivning
Det förekommer hot och våld mot personal och
mellan besökare på vissa av nämndens bibliotek.
Konsekvensbeskrivning
Oron för att bli utsatt för hot och våld på arbetet
är en psykisk belastning som påverkar
arbetsmiljön negativt. Att bli utsatt för hot och
våld kan skapa oro, stress, skador och ohälsa
hos medarbetare samt chefer. Olustkänslorna
kan leda till rädsla, missnöje samt avgångar och
svårighet att rekrytera medarbetare. Indirekt kan
risken finnas för att uppdragen och
verksamheten inte kan fullföljas då det saknas
tillräckliga personella resurser.
Existerande kontrollaktiviteter
Personsäkerhetsarbetet bedrivs inom ramen för
det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det innebär
bland annat att regelbundna riskbedömningar,
avseende hot och våld, genomförs och
dokumenteras och att inträffade händelser,
latenta hot och rutiner följs upp. Respektive
verksamhet har utarbetat rutiner för hantering av
hot och våld. Dessa hålls levande genom arbeten
i APT-ar och uppdateras årligen. Nyanställda
introduceras i gällande rutiner. Uppföljning av
förekomsten av hot och våld sker på APT och i
samverkansgrupper. Handlingsplaner för hur
rutiner kan förbättras och hur risker kan
minimeras upprättas utifrån respektive
verksamhetsbehov inom ramen för SAM.
Regelbunden kompetensutveckling sker på
området.
Ansvarig chef
Avdelningschef

Uppföljning genom årlig
medarbetar- och chefsenkät
Kontrollmetod
Uppföljning av området "hot och
våld" i den årliga medarbetar- och
chefsenkäten.
Kvartalsvis uppföljning av
rapporterade arbetsskador och
tillbud kopplat till hot och våld i
förvaltningens olika
samverkansgrupper.
Årligt personalbokslut samt löpande
uppföljning i förvaltningens lednings
och den förvaltningsövergripande
samverkansgruppen.
Rapportör
Tatjana Marin Kartal

Iakttagelser
Kontroll genomförd enligt angiven kontrollmetod.
Den årliga medarbetar- och chefsenkäten visar på
minskning av upplevelser av hot och våld i förvaltningen.
Dock är de publika verksamhetsdelarna, speciellt inom
verksamhetsområdet bibliotek, fortfarande utsatta för
händelser av hot.
Sektor bibliotek arbetar särskilt och fokuserat med att
vidta åtgärder för att stärka säkerheten för persona och
besökare.
Samverkan i frågan är etablerad med övriga ansvariga
aktörer i de områden där biblioteken befinner sig.
Frågor om personsäkerhet och hot och våld har blivit
ännu mer i fokus i samband med Covid-19, då biblioteken
oftast är de enda öppna institutioner i olika delar av
staden.
Bedömning
Kvartalsvisa uppföljningar av rapporterade arbetsskador
och tillbud kopplat till hot och våld sker i samtliga
förvaltningens olika samverkansgrupper. Kontroll
fortsätter under 2021 och risken kvarstår 2021.
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Riskområden

Risk- och konsekvensbeskrivning

Kontrollaktiviteter

Kommentar

Kompetensförsörjning

Årligt personalbokslut

Riskbeskrivning
Svårigheter att rekrytera och behålla viss
kompetens, exempelvis bibliotekarier, chefer
samt vissa styr-, stöd- och specialistfunktioner.

Kontrollmetod
Uppföljning i förvaltningens
ledningsgrupp och övergripande
samverkansgrupp.

Konsekvensbeskrivning
Risken finns för personal- och kompetensbrist
och därmed ökad belastning på kvarvarande
personal. För verksamheten finns risken att
verksamheten inte kan levereras med rimlig
kvalitet eller alls fullföljas.

Årlig uppföljning i respektive sektor
kring antal sökande per tjänst, andel
tillsatta tjänster av antalet utlysta
med mera.

Iakttagelser
Kontroll genomförd enligt angiven kontrollmetod.
Rekryteringssituationen följs upp i sektorernas
ledningsgrupper och övergripande samverkansgrupp.
Uppföljningen har resulterat bla, i ett förbättringsarbete
inom sektor bibliotek där rekryteringssituationen är mest
kritisk, på grund av hög personalomsättning och det
ständiga flödet av rekryteringsbehov. Sektor bibliotek
håller på att arbeta fram nya arbetssätt för gemensam
hantering av anskaffning av vikarier och timavlönade.
Årlig uppföljning av chefernas förutsättningar i samband
med organisatorisk och social arbetsmiljörond (OSA) för
chefer är genomförd och visar på tydliga fortsatta
förbättringsbehov framåt. Hälsokontroll för chefer visar
samma behov.
Bedömning
Behoven kommer att hanteras delvis i samband med
omorganisationen i syfte att förbättra chefernas
organisatoriska och strukturella förutsättningar i en mer
hållbar förvaltning.
Några åtgärder som föreslås framåt är förändrad klustring
av förvaltningens verksamheter och ökade
samverkansmöjligheter mellan olika verksamhetsdelar,
tydliggörande av chefsuppdrag utifrån nya chefsnivåer
mm.
Nya arbetssätt för bibliotekensverksamheter ska
implementeras gällande gemensam hantering av
anskaffning av vikarier och timavlönade. Åtgärden
fortsätter även under 2021 i en existerande
kontrollaktivitet varför risken är omhändertagen.

Sektorschef

Existerande kontrollaktiviteter
Varje rekrytering utvärderas och slutsatser bidrar
till förbättringsåtgärder i kommande
rekryteringsprocesser (exempelvis granskas
annonser och kravprofiler, löneläge, sökandens
förväntningar, marknadslägen med mera).
Rekryteringslägen utvärderas årligen på helheten
för förvaltningen, som också ligger till grund för
förbättringsåtgärder.
I samband med verksamhetsplaneringen
genomförs analyser av kompetensbehoven,
löneläge samt förutsättningarna för
verksamheten.

Årlig uppföljning av chefernas
förutsättningar i samband med
organisatorisk och social
arbetsmiljörond (OSA) för chefer.
Årlig analys behov för
personalvårdande och
kompetensutvecklande insatser i
samband med budgetarbetet.
Årlig löneanalys.
Rapportör
Tatjana Marin Kartal

Ansvarig chef
Avdelningschef
Stödprocess - IT/IS

Risk att efterlevnad av ny
dataskyddsförordning inte följs

Efterlevnad av rutin för
personuppgiftsincident

Riskbeskrivning
Risk finns för att nya arbetssätt och rutiner inte
efterlevs.

Kontrollmetod
Kontroll av att rutinen efterlevs på
de personuppgiftsincidenter som

Iakttagelser
Det är dataskyddskontakterna som arbetar efter rutinen.
Medarbetare och chefer ansvarar för att kontakt
omgående vid misstanke om incident, risk för incident
eller att incident bekräftats och att tillsammans med
dataskyddskontakt göra en bedömning. Tillsammans med
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Riskområden

Risk- och konsekvensbeskrivning

Kontrollaktiviteter

Kommentar

Bristande informationshantering och
informationssäkerhet (utifrån ny lagstiftning).
Att inte DSF tas i beaktande vid upphandling av
nya IT-system.
Att behandlingsregister inte finns framtaget
medför risk att förvaltningen inte har kännedom
om vilka personuppgifter som behandlas och hur.

kommit kulturförvaltningen tillhanda.
Kontroll görs genom stickprov två
gånger per år med hjälp av lokala
kontaktpersoner.

Konsekvensbeskrivning
Kan medföra förtroendeskada och skada för
enskild.
Att förvaltningen inte lever upp till lagkrav och
kan tilldelas vite.

Rapportör (Riskhantering ISK)
Anna Petrén-Kihlström

dataskyddskontakt görs enbedömning om vilka åtgärder
som ska vidtas. Dataskyddskontakterna kan också själva
initiera ärenden.
Inga stickprovskontroller har utförts fram till augusti 2020
och inte heller har någon anmälan gjorts under denna
period. Stickprov som kontrollmetod bedöms vara mindre
lämplig.
Baserat på de dokumenterade fallen av misstanke om
incident, risk för incident eller bekräftad incident är
bedömningen att rutinen efterlevs. Bedömningen är dock
att det är ett mycket litet antal dokumenterade fall varför
stickprov inte bedöms representera efterlevnaden.
Bedömning (kontroll till förbättring)
Risken kvarstår 2021

Existerande kontrollaktiviteter
Organisation för DSF finns.
Två dataskyddskontakter och lokala
kontaktpersoner finns på varje sektor.
Regelbundna möten finns för avstämning av
vad?
Ansvarig chef
Avdelningschef

Stödprocess ekonomi

Risk att intäkter inte redovisas enligt god
redovisningssed och bryter mot gällande
lagstiftning
Riskbeskrivning
Risk för att kulturförvaltningen inte lever upp till
god redovisningssed och hanterar
intäktsprocessen rättssäkert genom att alla
intäkter inte redovisas på ett systematiskt sätt.
Konsekvensbeskrivning
En bristfällig efterlevnad kan medföra att lagar
och regler inom redovisning och moms inte följs
samt till förtroendeskada för nämnd och
förvaltning.
Arbetsmiljön påverkas vid otydliga roller och stöd
i arbetet.

Rapportering sker till Ekonomichef
senast 31 maj och 31 oktober.

Att behandlingsregister avseende
personuppgifter finns framtaget
Kontrollmetod
Att under hösten 2020 kontrollera
att registret finns framtaget.
Rapportör (Riskhantering ISK)
Nike Vallström, Anna PetrénKihlström
Kontroll av att kassarutinen
efterlevs
Kontrollmetod
Stickprov på kassarutinen.
Avstämning med ansvariga chefer
om hur rutinen följs och vilka
avvikelser som finns.
Rapportör
Agnetha Ljungqvist Qvart

Iakttagelser
Behandlingsregister är framtaget och arbetet med
registreringen om cirka 140 personuppgiftsbehandlingar
som har registrerats
Bedömning
Arbetet är genomfört och risken kvarstår inte för 2021.

Iakttagelser
En gemensam kassaprocess har tagits fram centralt i
förvaltningen för att förtydliga arbetssätt och roller i syfte
att kvalitetssäkra redovisningen utifrån en rättssäker
verksamhet och ur ett förtroendeperspektiv.
Avstämning har gjorts med samtliga administrativa chefer
där vissa delar av implementeringen kvarstår i ansvar och
roller.
En extra kontroll har lagts till i den centrala processen för
att eliminera risken för felaktig hantering varför inga
stickprov har gjorts under aktuell period.
Utbildningar har genomförts med berörda i processen,
anvisningar och policys har skapats och uppdaterats för
berörda roller i processen. Förvaltningen är nästan
kontantfria vilket har underlättat hanteringen i för
kassapersonalen samt minskat administrationen och
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Riskområden

Risk- och konsekvensbeskrivning

Kontrollaktiviteter

risken för felaktigheter i redovisningen.
Ett kassasystem har också införts i sektor bibliotek som
systemstöd i detta arbetet där tillhörande utbildningar har
genomförts. Flera delar av förvaltningen planerar att
fortsätta digitaliseringen under 2021.
Bedömning
En överlämning av processen till ansvariga inom
verksamheten är något försenad, pga omorganisationen i
staden, men är planerad att ske i början av 2021. Detta
för fortsatt lokal processledning av ansvarig chef för
ekonomifunktionen inom sektor bibliotek. Uppföljning av
efterlevnad av processen kommer att ske under 2021.
Risken kvarstår under 2021

Existerande kontrollaktiviteter
Kassaprocessen i förvaltningen har förtydligats,
kvalitetssäkras och implementerats
Utbildning av berörda chefer och medarbetare
har genomförts under 2020 samt att ett IT-stöd
har implementerats
Anvisningar och processtöd har arbetats fram i
syfte att öka tryggheten för respektive roll.
Ansvarig chef
Ekonomichef
Avdelningschef
Efterlevnad intäktsprocess
Kontrollmetod
Avstämningsmöten med ansvariga
chefer gällande efterlevnad av
kassa- och faktureringsrutiner i
samband med de planerade
uppföljningsmöten som
ekonomiavdelningen har med
sektorerna månadsvis.
Stickprov av kassaredovisningar
görs löpande.
Rapportör
Agnetha Ljungqvist Qvart

Stödprocess - inköp
och upphandling

Risk för bristande hantering avseende inköp
och upphandling
Riskbeskrivning

Kommentar

Att inköp och upphandling skett i
enlighet med delegationsordning,
attestregler i staden och LOU

Iakttagelser
Fokus har legat på att kvalitetssäkra processen för
direktbetalning och i att hantera de mindre avvikelser som
nu uppstår. Ett systemstöd har införts och IT-avdelningen
implementerar en ansvarsmodell för förvaltningssystem i
syfte att dels planera, implementera och följa upp nya
systemimplementeringar men även förtydliga ansvar och
roller i det dagliga arbetet.
En avvikelse har noterats då ett försystem inte är
integrerat med redovisningen. Utredning pågår om
framtida hantering.
En kartläggning planeras gällande säkerställandet av
intäkter som redovisas utanför försystem i förvaltningen
samt hur sektorernas rutiner ser ut i att säkerställa att alla
intäkter redovisas på ett korrekt sätt.
Bedömning
Ett fortsatt arbete planeras för att kartlägga hur de olika
försystemen i verksamheterna är integrerade med central
redovisning samt rutiner för de lokala
faktureringsprocesser kommer att genomföras under
2021.
Risken kvarstår under 2021
Iakttagelser
Stickprov har genomförts enligt plan varje månad. Direkt
återkoppling sker till berörda i syfte att förbättra
hanteringen framåt. Utbildningar har genomförts centralt
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Riskområden

Risk- och konsekvensbeskrivning

Kontrollaktiviteter

Kommentar

Att gällande lagar, riktlinjer och regler för inköp
och upphandling inte är kända eller inte efterlevs.
Att det inte finns tillräcklig dokumentation vid
direktupphandlingar
Att oegentliga inköp sker.
Att ramavtal inte följs.
Att rutiner inte följs vid användning av inköpsoch betalkort.
Att kostnader inte redovisas korrekt eller moms
vid inköp med kort.

Kontrollmetod
Kontroll görs genom stickprov
månadsvis.

och anvisningar har uppdaterats.
Resultatet av stickproven visar att vi har en god
följsamhet mot ramavtal och gör direktupphandlingar där
vi inte har detta. Ca 10 % av inköpen sker utanför dessa
kategorier och kan bero på olika orsaker där
verksamhetens behov har gått före, där det inte har varit
möjligt att göra ett inköp på ramavtal eller är inom ramen
för direktupphandling. Det är mindre inköp (belopp) som
går utanför stadens inköpssystem.
I enlighet med revisionens rekommendationer, i att
implementera inköpsprocessen i förvaltningen, pågår
under nuvarande år, arbetet med att ta fram en plan för
implementering.
Bedömning
En upphandlare har anställts under våren för att stötta
verksamheterna i deras arbete med upphandlingar. En
plan för implementering kommer att arbetas fram under
våren 2021 utefter ett nuläge som genomförts i
verksamheterna under hösten 2020.
Åtgärder kommer att föreslås och prioriteras utefter risk i
hur förvaltningen proaktivt kan arbeta för att säkerställa
processen så att inköpsorganisationen kan arbeta framåt
enligt plan.
Det finns ett behov av att utbildningar för alla inköpare
behöver systematiseras för att inte riskera oegentligheter
eller avtalstrohet utöver felaktig redovisning. Att se över
inköpsorganisationen inom avdelningarnas verksamhet, i
syfte att säkerställa att vi följer LOU, är en viktig åtgärd
framåt.
Risken kvarstår 2021

Konsekvensbeskrivning
Kan medföra både ekonomiska konsekvenser
och förtroendeskada om förvaltningen inte följer
LOU och Göteborgs Stads riktlinjer för inköp och
upphandling.
Existerande kontrollaktiviteter
Förvaltningen har fram till i våras saknat en
central upphandlingsfunktion som kunnat
samordna upphandlingsfrågorna i förvaltningen
och stödja verksamheterna
Arbetet har startat med att kartlägga ett nuläge
av inköpsprocessen ute i sektorerna i syfte att
identifiera glappen mot stadens standardiserade
inköpsprocess (GIP)
Kontinuerlig kompetensutveckling av nya
medarbetare.
Ett inköpsforum för förvaltningens lokala
inköpssamordnare ger möjlighet att diskutera
inköpsfrågor och möjliggöra kunskapsutbyte i
förvaltningen gällande upphandling och inköp.
Arbetet under 2020 kommer att fokuseras på att
anvisningar är tillgängliga och uppdaterade
Löpande sker relevanta åtgärder utefter vad
stickproven visar samt återkoppling till berörda
Ansvarig chef
Ekonomichef
Avdelningschef

Kontroll ska göras avseende:
- Att den som gjort inköpet är
behörig granskare för ansvaret.
- Att den som attesterat är behörig
attestant för ansvaret.
- Att leverantören är upphandlad
genom avrop mot ramavtal
alternativt direktupphandlad.
- Att inköpet konterats enligt
gällande redovisningsregler.
Rapportering sker till Ekonomichef
senast 31 maj samt senast 31
oktober för hösten.
Rapportör
Agnetha Ljungqvist Qvart

Att beslut om representation är i
enlighet med delegationsordning
och stadens riktlinjer och regler
Kontrollmetod
Kontroll görs genom stickprov av
konton för representation utifrån
bedömda behov.
Sker månadsvis och avser kontroll
gällande:
- Dokumentation av underlag

Iakttagelser
Månadsvisa stickprov har utförts enligt plan och visar på
en förbättring men även en sårbarhet då den inte är helt
implementerad i alla led.
Resultatet av dessa stickprov visar att ingen avvikelse i
behörighet finns då alla granskare och attestanter som
gjort inköpet är behöriga. Kontroll har inte utförts i om
man har budgetansvar för det ansvaret man attesterat
eller gjort inköpet för, utan bara utifrån sin roll som
granskare eller attestant (vilket är styrt i systemet). Det är
värt att notera att vi ser direkta förbättringar efter
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Riskområden

Risk- och konsekvensbeskrivning

Kontrollaktiviteter

Kommentar

(deltagarförteckning, kvitton,
kontering).
- Följsamhet med inköpsprocessen.
- Följsamhet med gällande riktlinjer
och regler i staden.

återkopplingar vid utförd stickprovsgranskning. Det finns
fortfarande avvikelser när det gäller att bifoga relevanta
underlag med fakturan vid intern representation som
stärker syftet samt deltagarlista.
En rutin har införts inom sektorerna i en kontroll som görs
av utsedd funktion i proceedo, vilket har inneburit att
både kontering av moms och relevanta underlag har
förbättrats markant vid representation samt redovisning
av moms. Rutinen är inte helt implementerad hos alla
ännu.
Bedömning
Följa upp att införd kontrollrutin bibehålls och att
utbildning sker systematiskt vid nyanställning, att kontroll
görs att inköp och attest är enligt delegationsordningen.
Fortsatta uppföljningar med berörda vid avvikelser görs
löpande då det kan bli en stor förtroendeskada vid
avsteg.
Planen för implementering av inköpsprocess tas fram
under 2021.
Risken kvarstår för 2021.

Kontroller görs per månad och
senast 31 maj för våren samt senast
31 oktober för hösten.
Rapportör
Agnetha Ljungqvist Qvart

