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Nytt ärende

Yrkande om en översyn av det fria kulturlivets
villkor i Göteborg
Förslag till beslut
I kommunstyrelsen:

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med Kulturnämnden, Higab AB,
Fastighetsnämnden och andra berörda aktörer genomföra en översyn av det fria
kulturlivets villkor i Göteborg. Särskilt fokus ska läggas på tillgång till lokaler,
principer för hyressättning och hur dessa tar hänsyn till kulturverksamheters specifika
behov och förutsättningar samt möjligheter till dialog och samarbete mellan
kulturlivet och stadens nämnder och bolag. Översynen ska inkludera synpunkter från
fristående kulturaktörer.

Yrkandet

Politikens roll i kulturen är att skapa förutsättningar för en bred kultur som kommer alla
till del. Vi anser att Göteborg ska vara en stad som gör plats för all kultur, från de stora
offentligt drivna kulturinstitutionerna till det fria kulturlivet. Kulturens värde för
demokratin och för levande samhällen behöver synliggöras och värnas. Detta kräver en
förståelse för kulturlivets villkor, och dialog mellan staden och kulturutövarna.
Under de senaste åren har ett antal fria kulturaktörer fått stora problem när kommunen har
ställt krav på nya hyresavtal eller andra villkor som har försvårat eller omöjliggjort
fortsatt verksamhet. En unik musikscen som Truckstop Alaska tvingades att lägga ner
2019. Avtalet med Café Fluss, som skulle bli det enda vattenhålet i Frihamnen, har sagts
upp. De kreativa projekt som Drömmarnas konst och kultur utvecklat på Drömmarnas kaj
hotas. Både Konstnärernas Kollektivverkstad (KKV) och Konstepidemin står inför
chockhöjning av hyror där konsekvenserna kan bli förödande för alla kulturarbetare som
är verksamma där idag. Sammantaget väcker detta stor oro för kulturens framtid i
Göteborg då dessa dessutom med sin etablerade infrastruktur har medverkat till att
konstnärer har sökt sig hit och bidragit till ett rikt kulturliv där institutionerna och det fria
kulturlivet stimulerat och utvecklat varandra.
Kulturarbetarna behöver goda villkor för att kunna utöva sin konst och kultur med
bibehållen integritet och värdighet, och både göteborgare och hitresta ska kunna njuta av
ett rikt och varierande utbud av musik, konst, scenkonst och litteratur. Vi föreslår därför
att genomföra en översyn av det fria kulturlivets villkor i Göteborg, med särskilt fokus på
samarbetet mellan staden och det fria kulturlivet, samt tillgången till lokaler och
hyressättningen av dessa.
Om Göteborg ska vara en stad som är till för människorna som bor och verkar här
behöver det fria kulturlivet värnas. Städer som människor trivs att leva i, och städer som
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människor vill besöka, utmärks i princip alltid av ett rikt och brett kulturliv. Göteborgs
stad ska inte bidra till gentrifiering och hyressättning som endast möjliggör för
kommersiellt starka aktörer att verka här.

Göteborgs Stad kommunstyrelsen

2 (2)

