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Förslag till budget för kulturnämnden 2022 
Förslag till beslut 
I kulturnämnden 

1. Kulturnämnden godkänner förvaltningens förslag till budget för kulturnämnden 
2022 enligt bilaga 1. 

2. Kulturnämnden fastställer tid- och arbetsplan för 2022 enligt bilaga 2. 

3. Kulturnämnden fastställer samlad riskbild 2022 enligt bilaga 3. 

4. Kulturnämnden fastställer indexering av priser och avgifter 2022 enligt bilaga 4. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges budget är Göteborgs Stads övergripande styrdokument. Budgeten 
är förändringsinriktad och beskriver huvuddragen i det som ska förändras i 
verksamheterna. Budgeten lyfter fram de mål, inriktningar och uppdrag som är särskilt 
prioriterade inom de ekonomiska ramarna. Övrigt ska utföras som tidigare, enligt 
gällande lagstiftning. Styrdokument ska följas, men är underordnade budget. 

Det är kulturnämndens ansvar att genomföra kommunfullmäktiges budget. Varje nämnd 
ska värdera sin roll i arbetet med att nå intentionerna i budgeten. Kulturnämndens budget 
anger de inriktningar, mål och uppdrag som kommunfullmäktiges budget pekar ut. 
Budgeten beskriver även strategier för utvecklingen av nämndens grunduppdrag samt de 
ekonomiska ramar nämnden har till sitt förfogande. 

Kulturnämnden har för 2022 tilldelats ett kommunbidrag på 628 miljoner kronor. Det är 
en ökning med 3,8 miljoner kronor jämfört med 2021. De större justeringar som skett 
mellan åren är flytt av ansvaret för Stora Teatern (-22,3 mnkr), tillfällig satsning 
kulturstöd (-10 mnkr), Bergsjöns kulturhus (+16,1 mnkr), utvecklingsprojekt museer 
(+12,3 mnkr) samt indexering 1,5 procent (+8,3 mnkr). Då kostnadsutvecklingen 
överstiger 1,5 procent innebär det att nämnden har en förändringsfaktor att hantera. 

En stor del av de tillkommande resurserna är riktade medel och indexeringen om 1,5 
procent täcker inte ökade kostnader för löner, leasing, hyror och allmän prisutveckling. 
Förvaltningen får därmed svårt att göra tillräckliga satsningar på förbättrad arbetsmiljö 
eller genomföra nödvändiga rekryteringar av styr-, stöd- och specialistfunktioner.  

Utöver att ha en negativ påverkan på arbetsmiljön samt möjligheten att omhänderta 
kulturnämndens ansvar i staden-övergripande program, så påverkas också möjligheten att 
omsätta riktade medel i faktisk verksamhet negativt. Orsaken till det är att det saknas 
tillräckliga resurser för planering, samordning, genomförande och uppföljning. Det 
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påverkar ambitionsnivå och omfattning negativt. Så trots att kulturnämnden, ofta som en 
följd av ovanstående, visat positiva resultat de senaste åren saknas det ”fria” medel för att 
åtgärda nämnda brister. Förvaltningen ser positivt på de riktade medel som tillförs men 
samtidigt finns risken att det paradoxala läget med ekonomiska överskott och samtidig 
resursbrist förstärks då de tillförda medlen i huvudsak är riktade och/eller kortsiktiga. 

Den föreslagna budgeten är i balans men bygger på ett risktagande kring vissa intäkts- 
och kostnadsposter samt på framflyttade behov. Riskposterna och de framflyttade 
behoven uppgår till 19,7 miljoner kronor på förvaltningsövergripande nivå. Därtill har 
avdelningarna som en del av sitt interna förändringsarbete planerat för åtgärder i fall de 
risker som är inbyggda i respektive avdelningsram faller ut. 

Utifrån det faktum att den nya organisationen inte verkat under ett normalår och att 
pandemin fortgår finns det osäkerheter kring dels intäkts- och kostnadsutvecklingen, dels 
effekterna av pågående förändringsarbete. Förvaltningen gör därför bedömningen att det 
är bättre att avvakta utvecklingen under 2022 och sätta in åtgärder under året i de fall det 
behövs än att tvinga verksamheterna till besparingar som kanske i slutändan visar sig vara 
onödiga.  

Budgetförslaget har partsamverkats i enighet med fackförbunden Kommunal och Saco 
samt i oenighet med fackförbundet Vision. Partssamverkan skedde 2020-12-08. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Under verksamhetsåren 2019 och 2020 har nämnden genomfört besparingar vilket pressat 
en redan ansträngd arbetsmiljö. Kommunfullmäktiges budget för 2022 innehåller en 
avgörande fortsättning på de riktade medlen till biblioteken i de särskilt prioriterade 
områdena. De medlen och övriga godkända verksamhetsnomineringar, såsom Bergsjöns 
kulturhus, är dock i allt väsentligt riktade. Att nämnden ej erhållit medel för att komma 
tillrätta med arbetsmiljön inom chefs- och specialistorganisationen innebär att det fortsatt 
kommer vara svårt för förvaltningen att genomföra nödvändiga rekryteringar. Detta trots 
att revisionen i sin rapport påtalat att förvaltningen bedriver ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete och har genomfört de åtgärder som är möjliga inom ram utan att få 
tillräckliga resultat. Följden av det blir en fortsatt ansträngd arbetsmiljö och att uppdraget 
i kommunfullmäktiges budget ”…att åtgärda de brister i arbetsmiljön som framkommit i 
stadsrevisionens granskning” blir svårt att genomföra samtidigt som flera planerade 
insatser inom ramen för attraktiv arbetsgivare ännu en gång skjuts fram. Tillsammans 
med ett relativt sett lågt löneläge och begränsad budget för kompetensutveckling riskerar 
detta sammantaget leda till att nyckelpersoner slutar och att det blir svårare att rekrytera.  

Det är positivt att kulturnämnden får de medel som nominerades avseende pågående 
utvecklingsprojekt inom nämndens museiverksamhet. Det bör dock påpekas att det på 
grund av ett beräkningsfel i underlaget för kommunfullmäktiges budget saknas 2,3 
miljoner kronor. Dessa ska enligt den information nämnden fått tillföras kommunbidraget 
i samband med delårsrapport 1 2022.  

Problematiken med museernas finansieringsmodell kvarstår. Det krävs fortsatt relativt 
sett stora intäkter för att täcka fasta kostnader och kostnader för lagstadgad verksamhet. 
Att nämnden inte har ett kommunbidrag som täcker kostnaderna för museernas 
basverksamhet utgör en risk. Något som blivit särskilt tydligt i samband med 
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coronapandemin och den negativa effekt den fått på till exempel entréintäkterna. 
Museerna har dessutom små möjligheter att själva påverka intäkterna.  

Den föreslagna budgeten är i balans men bygger samtidigt på ett risktagande kring ett 
antal intäkts- och kostnadsposter samt på framflyttade behov. Riskposterna och de 
framflyttade behoven uppgår till 19,7 miljoner kronor. Därtill har avdelningarna som en 
del av sitt interna förändringsarbete planerat för åtgärder i fall de risker som är inbyggda i 
respektive avdelningsram faller ut. 

Utifrån det faktum att den nya organisationen inte verkat under ett normalår finns det 
osäkerheter kring dels intäkts- och kostnadsutvecklingen, dels effekterna av pågående 
förändringsarbete. Dessutom är pandemin inte över och utgör fortsatt en osäkerhetsfaktor. 
Förvaltningen gör därför bedömningen att det är bättre att avvakta utvecklingen under 
2022 och sätta in åtgärder under året i de fall det behövs än att tvinga verksamheterna till 
besparingar som kanske i slutändan visar sig vara onödiga. Ett exempel är det 
ofinansierade uppdrag, motsvarande 2,2 miljoner kronor, som nämnden har när det gäller 
arbetet med enprocentsregeln. Här väljer förvaltningen att inte omfördela pengar från 
andra delar av verksamheten utan bedömer att det uppdrag som stadsledningskontoret har 
kommer utmynna i en modell som ger nämnden ersättning för arbetet förvaltningen gör. 
Något som egentligen skulle vara fallet redan med den modell som kommunfullmäktige 
fattade beslut om 2013 men som på grund av olika tolkningar inom staden inte tillämpats. 

Förändringarna i stadens styrning av lokaler utgör en ekonomisk och verksamhetsmässig 
risk för kulturnämnden. Att nämnden nu dessutom är ansvarig hyresgäst för tre av 
stadens kulturhus förstärker risken. Modellen är tänkt att vara kostnadsneutral för 
nämnderna men kulturförvaltningens bedömning är att kulturnämnden 2022 drabbas av 
ökade kostnader på cirka 1,4 miljoner kronor som en följd av förändringarna. 
Kostnadsökningar som nämnden får svårt att hantera inom ram utan att prioritera resurser 
från andra verksamheter. Förändringen tillkommer dessutom i en tid då nämnden fått 
betydligt fler hyresobjekt att hantera och i en tid när nämnden är på väg in i en rad större 
ny-, om- och tillbyggnadsprojekt. Sammantaget innebär det att ”kulturnämnden 
behöver… …säkerställa att man har en anpassad organisation med rätt kompetens för att 
kunna hantera en mycket större volym av lokalfrågor av både operativ och strategisk 
karaktär…” och att ”…hanteringen av de ökade lokalkostnaderna för dessa projekt, samt 
de omfattande kostnader av engångskaraktär som kan kopplas till exempelvis hantering 
och flytt av stora samlingar förutsätter större ramjusteringar till kulturnämnden.”1  

Kostnader kopplade till volymen av tillkommande lokaler och de projekt som planeras 
har nämnden lyft i verksamhetsnomineringar 2022. Nämnden erhöll utökad ram för 
arbetet med utvecklingsprojekten inom museisektorn men ingen generell förstärkning 
som medger nödvändiga satsningar inom fastighetsområdet. Kommunfullmäktiges budget 
innehöll inte heller någon ersättning för de ökade lokalkostnaderna på 1 miljon kronor för 
Stadsbiblioteket 300 m2. Här är det viktigt att påpeka att genomförandet av 
lokalbehovsplanen för stadens bibliotek är helt beroende av att resurser tillskjuts. Utan 
tillkommande resurser kommer kulturnämnden inte kunna säkerställa en likvärdig och 
tillgänglig biblioteksinfrastruktur i hela staden. Något som även skulle inverka negativt 
på möjligheterna att delta aktivt i samverkan inom stadsområdena. 

 
1 Göteborgs Stads lokalförsörjningsprogram 2021 
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Bedömning ur ekologisk dimension 
Kulturförvaltningen uppmärksammar hållbar livsstil, hållbara resvanor samt god 
resurshushållning och uthålliga konsumtionsmönster genom program och 
utställningsverksamhet. Förvaltningen har dock små möjligheter att arbeta strategiskt med 
miljöfrågan då det saknas ekonomiska och personella resurser. Miljöansvaret ligger idag 
som del av tjänsten som fastighets- och säkerhetsansvarig inom förvaltning. Då övriga 
ansvarsområden behöver prioriterats får miljöfrågan stå tillbaka. 2021 har förvaltningen 
dock kunnat avsätta resurser för att genom externt stöd inleda arbetet med att upprätta ett 
miljöledningssystem. Ett krav inom staden som förvaltningen inte kunnat möta tidigare. 

Bedömning ur social dimension 
Barn och unga är en prioriterad grupp och barnperspektivet genomsyrar nämndens 
verksamheter. Den 1 januari 2020 blev FN:s barnkonvention lag i Sverige. Bedömningen 
är att kulturnämnden är väl rustad för att möta det. En staden-gemensam barnrättsplan är 
under framtagande och förvaltningen inväntar den som stöd för fortsatt arbete. 

2021 förändrades kulturnämndens ansvar vilket lett till ett större fokus på 
kommungemensamma frågor som trygghets- och folkhälsoarbete, sociala erfarenheter i 
samhällsplaneringen samt samverkan med civilsamhället. Här finns möjligheter att knyta 
ihop nämndens befintliga verksamheter med det arbete som bedrivits i stadsdelarna och 
tillsammans med civilsamhälle och andra offentliga och privata aktörer. För att nå hela 
vägen fram krävs dock resurser som medger ett aktivt utvecklingsarbete. Resurser som 
kulturnämnden idag inte i tillräcklig utsträckning förfogar över. Förväntningarna på 
kulturnämndens deltagande i dessa processer är dessutom stor. 

Kulturnämnden prioriterar arbetet för att skapa mer likvärdiga förutsättningar för alla 
invånare att ta del av och aktivt delta i Göteborgs kulturliv. Särskilt fokus är på barn, 
unga och äldre. De riktade medlen till de särskilt prioriterade områdena och till 
samordningen av barn- och ungkulturplanen kommer tillsammans med KuBo möjliggöra 
att det arbetet kan fortsatt under 2022 med bibehållen kvalitet och omfattning. Däremot 
finns inte tillräckliga resurser för ytterligare satsningar mot högre måluppfyllelse. 

Samverkan 
Budgetförslaget har partsamverkats i enighet med fackförbunden Kommunal och Saco 
samt i oenighet med fackförbundet Vision. Partssamverkan skedde 2020-12-08. 

Bilagor  
1. Förslag till budget för kulturnämnden 2022. 

2. Förslag till tid- och arbetsplan för kulturnämnden 2022.  

3. Förslag till samlad riskbild för kulturnämnden 2022. 

4. Förslag till kulturnämndens priser och avgifter 2022. 

5. Yttrande från Vision gällande förslag till budget för kulturnämnden 2022. 

Expedieras till 
Kommunstyrelsen.  

  



 

Göteborgs Stad [Kultur], tjänsteutlåtande 5 (10) 

Ärendet  
Kulturnämnden ska årligen fastställa budget för kommande års verksamhet senast den 31 
december. I samband med budget ska nämnden även fastställa samlad riskbild.  

Nämnden ska också årligen fatta beslut om tid- och arbetsplan för planerings- och 
uppföljningsprocessen. Det beslutet behöver inte vara en del av budgeten men tas av 
praktiska skäl i samband med budget.  

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-11 om budget för Göteborgs Stad 2022. 
Budgeten för 2022 har i allt väsentligt samma struktur som föregående års budget vilket 
innebär att den i huvudsak är skriven utifrån strukturen i stadens uppföljningssystem. 
Dels finns det övergripande mål (verksamhetsmål och organisationsmål) inklusive 
indikatorer som gäller för samtliga nämnder och bolag i Göteborgs Stad. Dessa mål är 
långsiktiga till sin karaktär och ska inte brytas ner i respektive nämnd men de ska tas i 
beaktande vid planering av nämndernas verksamhet. Utöver dessa övergripande mål så 
finns det även specifika mål riktade till respektive nämnd.  

För kulturnämndens del handlar det om tre mål för verksamhetsåret 2022: 

• Göteborgs Stad ska skapa goda förutsättningar för stadens institutioner och det 
fria kulturlivet för att erbjuda kulturupplevelser av hög kvalitet och bredd. 

• Göteborgs Stad ska sträva efter att tillgängliggöra kulturen för fler, inte minst de 
grupper som sällan tar del av stadens kulturliv. 

• Göteborgs Stad ska verka för att kulturperspektivet är en integrerad del i 
stadsutvecklingen. 

Till dessa tre mål så finns det ett antal generella uppdrag, som gäller alla nämnder och 
bolag, samt sju riktade uppdrag för kulturnämnden att förhålla sig till i planeringen av 
verksamheten. Utöver tillkommande uppdrag finns det även pågående uppdrag från 
kommunfullmäktiges budget 2020 och 2021 samt uppdrag som fullmäktige givit utom 
budget som fortsatt ska hanteras. För specifikation av samtliga uppdrag, se bilaga 1. 

Kulturförvaltningen har tagit fram förslag till budget för kulturnämnden 2022. 
Budgetförslaget har partsamverkats i enighet med fackförbunden Kommunal och Saco 
samt i oenighet med fackförbundet Vision. Partssamverkan skedde 2020-12-08. 

De fackliga organisationerna delar arbetsgivarens beskrivning av utmaningarna i 
arbetsmiljösituationen och ser allvarligt på att nödvändiga ekonomiska medel inte tillförts 
nämnden för att åtgärda utpekade arbetsmiljöåtgärder.  

Vision har lämnat in eget yttrande till budgethandlingen (se bilaga 5). 

Omvärldsanalys 
Göteborg Stad ska de närmaste 20 åren möta behovet av bostäder, arbetsplatser och 
infrastruktur för ytterligare 150 000 boende och 80 000 nya arbetstillfällen. Fram till 2030 
är målet att besöksnäringen i Göteborg fördubblats. Den demografiska utvecklingen 
medför utmaningar. En relativt sett lägre andel personer i arbetsför ålder påverkar stadens 
kostnader för vård, skola och omsorg i ena ändan och skatteintäkterna i den andra. Ökade 
nettokostnader och lägre skatteintäkter gör att staden står inför ekonomiska utmaningar. 
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Kulturförvaltningens bedömning är att detta kommer leda till att konkurrensen om 
offentliga medel ökar. Något som sannolikt minskar möjligheten att säkra tillgången till 
kultur och kulturella mötesplatser. 

Göteborgs Stads arbete med konst- och kulturpolitik samt en mer medveten 
kulturplanering är viktigt för att Göteborg ska bli en socialt hållbar stad. En välmående 
kulturell ekologi stärker även Göteborg som destination och stadens attraktionskraft för 
näringslivet. Kulturförvaltningen verkar för att kulturplanering ska bli en integrerad del i 
planprocessen genom att säkerställa metoder och arbetssätt så att de fem definierade 
kulturvärdena beaktas i ett tidigt skede i stadsutvecklingen. 

Göteborg är en segregerad stad vilket till stor del beror på underliggande 
socioekonomiska faktorer. Kulturen är en viktig kraft som kan möjliggöra upplevelser, 
förflytta tankar och upplösa gränser. Kulturen kan skapa utrymme för reflektion och 
perspektiv, för möten, kunskap och tankar kring vår historia och vår samtid. 
Kulturförvaltningen är idag en aktiv part i arbetet med Jämlik stad. Den omorganisation 
som förvaltningen genomgått har bland annat syftat till att stärka förvaltningens närvaro i 
staden-gemensamma arbetsgrupper och projekt samt genom inrättandet av geografiska 
verksamhetsområden, bära nämndens utökade samverkansansvar. 

En förutsättning för att nämndens institutioner och verksamheter ska vara fortsatt 
attraktiva och angelägna, är att vara tillgängliga och välkomnande. Projekten gällande 
om- och tillbyggnad samt omlokalisering av kulturnämndens institutioner behöver 
realiseras. Det handlar om betydande men nödvändiga investeringar för att säkerställa 
verksamheternas behov och krav. De av kommunfullmäktige fattade besluten om nya 
magasin och om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum är därmed avgörande.  

Utöver genomförandet av nämnda projekt så är det även av stor betydelse att samarbetet 
med nämndens hyresvärdar förbättras och utvecklas. Här har det skett en positiv 
utveckling tillsammans med HIGAB, en liknande utveckling behöver även ske med 
övriga värdar. Utan en förtroendefull och lyhörd dialog mellan hyresvärd och hyresgäst är 
det svårt att göra de små och stora förbättringar som krävs i den löpande 
fastighetsförvaltningen. 

Till ovanstående tillkommer även de lokalbehov som behöver säkerställas för Göteborgs 
bibliotek och kulturhus. Den lokalbehovsplan som tagits fram visar på tydliga 
utvecklingsbehov för att biblioteken fortsatt ska kunna bedriva en likvärdig och 
tillgänglig biblioteksservice i hela staden samt för att trygga en god fysisk arbetsmiljö. 
För att planen ska kunna realiseras krävs dock att resurser avsätts i kommunfullmäktiges 
budgetar kommande år. 

Göteborgs fria kulturliv fortsätter att växa och ramarna för verksamhets- och projektstöd 
bedöms inte möta behovet. Göteborgs Stads kulturstöd behöver växa i takt med stadens 
befolkning samt vara i nivå med övriga storstäder i Sverige. Utan tillräckliga stöd blir det 
svårt att bibehålla ett mångsidigt, kvalitativt och tillgängligt konst- och kulturliv. Här är 
det också viktigt att påpeka att satsningar på ett utökat kulturstöd med fördel är 
långsiktiga då flera stödformer kräver kontinuitet samt för att långsiktighet skapar kända 
förutsättningar för det fria kulturlivet. 

Ändrade förutsättningar och behov i samhället samt Göteborgs Stads pågående expansion 
har medfört att kulturnämndens ansvar har förändrats. Uppdraget att bidra i samhälls- och 
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stadsutveckling har ökat liksom kraven på förvaltningens förmåga att ställa om i 
förhållande till omvärldens behov. En hållbar verksamhet och organisation behöver 
säkerställas utifrån de ekonomiska ramar som kommunfullmäktige ställt till nämndens 
förfogande. Görs inte det finns det en risk att nämnden inte kan möta behovet hos dem 
verksamheten är till för och att förvaltningen inte längre kan garantera arbetsmiljön för 
chefer och medarbetare. Vidare ser kulturförvaltningen att fördjupad samverkan på 
kommunal, regional och statlig nivå kommer att vara helt nödvändig för att skapa en 
gemensam och långsiktigt hållbar finansieringsmodell för nämndens verksamheter. Här 
krävs det dock att insatser även utan för kulturnämndens mandat. 

För nämndens verksamheter, men framförallt för det fria kulturlivet, har coronapandemin 
inneburit stora utmaningar då spelningar, uppsättningar och evenemang fått ställas in eller 
genomföras med begränsad publik. För göteborgarna innebar de åtgärder som nämnden 
beslutade om, tillsammans med övriga konsekvenser av restriktioner och 
rekommendationer, att tillgången till kultur och samhällsservice minskade. Det tillfälligt 
förstärkta stöd om 42 miljoner kronor som staden beslutat om till det fria kulturlivet har 
varit helt avgörande för att situationen inte blivit ännu värre. I sammanhanget är det 
viktigt att belysa att pandemin satt ljuset på kulturens betydelse på ett sätt som inte varit 
självklart innan, den har drivit på digitaliseringen och skapat ett förändrat 
konsumtionsmönster hos medborgarna. Vad av detta som blir bestående får framtiden 
utvisa men det är inte orimligt att anta att de digitala tjänster som sett dagens i ljus under 
pandemin kommer att bli bestående, kanske även medborgarnas förändrade 
konsumtionsmönster. Förändringar som nämndens verksamheter kommer att behöva 
förhålla sig till men som rätt hanterade kan bidra till en positiv utveckling.  

Vidare så har Göteborg traditionellt marknadsfört sig som en evenemangsstad snarare än 
en kulturstad. Det fokus som kulturen fått under pandemin kan rätt hanterat skapa 
möjlighet för kulturen att ta en större plats. Något förvaltningen bedömer skulle gagna 
Göteborg som besöksmål såväl som att det skulle skapa bättre förutsättningar för 
kulturlivet. Inom ramen för det pågående arbetet med handlingsplan för 
kulturprogrammet är detta en av de centrala frågorna. 

Sammantaget står kulturnämnden inför stora utmaningar. Samtidigt som nya 
verksamheter och uppdrag tillkommer behöver förvaltningens arbete med grunduppdraget 
ställas om och anpassas till nya förutsättningar och behov. Förvaltningen behöver nya 
kunskaper, analysera vad dessa innebär för befintlig och ny verksamhet och sedan agera 
utifrån det. Det ställer krav på förvaltningens förmåga att leda och styra verksamheten, 
och därigenom kunna säkerställa information och proaktivt agera för att anpassa 
verksamheten utifrån förändrade behov och förutsättningar. Dessa förändringsprocesser 
är nödvändiga men kommer sannolikt som de flesta förändringar att möta olika typer av 
motstånd.  

En hållbar kulturstad 
I kulturförvaltningens rapport om kulturens social impact konstateras att många av 
kulturens samhällsnyttiga effekter uppträder långt utanför kulturpolitikens fält, och ofta 
blir synliga först över långa tidsspann. Det gör det svårt att belägga det instrumentella 
värdet av enskilda kulturverksamheter. För att tydliggöra kulturens värde och sociala 
effekter bör kulturen därför betraktas som en ekologi. Liksom i en ekologi samspelar 
olika och ibland motstridiga mål och värden med varandra. Det som någon uppfattar som 
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tärande kan i själva verket vara en omistlig del av den ekologiska dynamik som skapar de 
effekter som samma aktör vill ha ut av kulturen. En välmående kulturell ekologi är en 
förutsättning för en jämlik, hållbar och attraktiv stad. Särskilt tydligt har det sambandet 
blivit under pandemin. Avsaknaden av teatrar och konserter och en begränsning av 
tillgången till bibliotek och museer har haft en tydligt negativ inverkan på människors 
välmående samt på det fria kulturlivets möjlighet att livnära sig på sin konst.  

Slutsatserna i rapporten tillsammans med aktuella politiska mål, kulturnämndens 
reglemente och gällande lagstiftning sätter ramen för en hållbar kulturstad där kulturens 
relation till medborgarna är öppen, tillåtande och frivillig. 

I kommunfullmäktiges budget för 2022 finns det satsningar som långsiktigt kommer 
stärka Göteborg som hållbar kulturstad såsom projektmedel för nya magasin och om- och 
tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum. Kortsiktigt medges dock inga satsningar. 
Kulturstödet har under en lång rad år urholkats i och med att det fria kulturlivet har 
expanderat och att en allt större del av det utbetalda stödet går till fasta kostnader snarare 
än till att utveckla och tillgängliggöra kulturen. Den satsning om 10 miljoner kronor till 
kulturstöd som budgeten för 2021 innehöll är bortplockad i budget 2022 och några extra 
medel för att satsa på hållbara ersättningar har nämnden inte erhållit. Därmed kvarstår de 
tidigare identifierade behoven av en utökad budget för kulturstöd samt satsningar på 
hållbara ersättningar. 

Budgeten innehåller fortsatt riktade medel för bibliotekens arbete i de särskilt prioriterade 
områdena. De medlen gör att pågående läsfrämjande insatser kan fortsätta, att nämnden 
kan upprätthålla befintlig infrastruktur och att kvaliteten på befintlig verksamhet i 
huvudsak kan säkerställas. Däremot medger de inte någon ytterligare utveckling. Vidare 
erhöll nämnden 16,1 miljoner kronor i ersättning för tillkommande hyres- och 
driftkostnader för Bergsjöns kulturhus vilket förväntas öppna i halvårsskiftet 2022. Det är 
dock 1 miljon kronor lägre än vad nämnden nominerat om. Däremot erhölls inga pengar 
för åtgärder enligt lokalbehovsplanen såsom ökade hyreskostnader för 300 m2. Beroende 
på intäkts- och kostnadsutvecklingen under året och vad det nya nuläget blir kan 
satsningar på till exempel meröppet, servicestationer och utökade öppettider behöva 
anpassas efter de ekonomiska ramarna. 

En hållbar kulturförvaltning 
I samband med ny nämndorganisation övertog kulturnämnden ansvaret för ytterligare tre 
kulturhus; Blå Stället, Bergsjön och Backaplan. Blå Stället är ett befintligt kulturhus 
medan Bergsjöns kulturhus är under byggnation och Backaplans kulturhus befinner sig i 
planeringsstadiet. Utöver kulturhusen tillkommer även ett utökat ansvar att samverka i 
stadens arbete med bland annat trygghet, demokrati, folkhälsa samt ansvaret att agera 
ansvarig hyresgäst för lokaler i tre av stadens kulturhus. Förändringarna innebär en 
fortsatt ekonomisk risk då kulturnämnden inte erhållit full ersättning för de tillkommande 
ansvaren. Ett faktum som ytterligare kommer urholka förvaltningens resurser för 
planering, samordning och uppföljning. Ny nämndorganisation, stadens ekonomiska 
förutsättningar och en föränderlig omvärld föranleder ett behov av att se över och anpassa 
kulturförvaltningens organisation och arbetssätt. Detta är ett arbete där 
kulturförvaltningen kommer att behöva fortsätta avsätta resurser under 2022.  

Ovanstående, tillsammans med att kulturförvaltningen under en rad år sparat in på 
specialisttjänster, leder till att förvaltningen har behov av att rekrytera inom en rad 
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områden. Mest akut är läget inom områdena fastighet, säkerhet, miljö och ledningsstöd. 
Avsaknaden av dessa resurser har lett till en ansträngd arbetsmiljö för chefer och 
specialister, något som även stadsrevisionen uppmärksammat.  

I verksamhetsnomineringarna för 2022 begärde kulturnämnden utökade resurser då de 
interna möjligheterna till omfördelning ansågs uttömda efter flera års besparingar på styr- 
och stödfunktioner för att kunna prioritera publik verksamhet. Några sådana resurser 
fanns dock inte med i kommunfullmäktiges budget men väl ett ofinansierat uppdrag att 
”…åtgärda de brister i arbetsmiljön som framkommit i stadsrevisionens granskning”.  

Sammantaget gör det att kulturförvaltningen även 2022 kommer få svårt att genomföra 
satsningar på en förbättrad arbetsmiljö eller genomföra nödvändiga rekryteringar av styr-, 
stöd- och specialistfunktioner. En brist som påverkat förvaltningen negativt under senare 
år och som blivit än tydligare i takt med att nya uppdrag tillförts nämnden. Därtill erhöll 
nämnden inte ersättning för de merkostnader som överföringen av huvudmannaskapet för 
Stora Teatern innebär. 

Utöver att ha en negativ påverkan på arbetsmiljön, samt möjligheten att delta i staden-
gemensamma processer, påverkas också möjligheten att omsätta riktade medel i faktisk 
verksamhet negativt. Så trots att kulturnämnden visat positiva resultat de senaste åren 
saknas det ”fria” medel för att åtgärda de nämnda bristerna. Kulturförvaltningen ser 
positivt på de riktade medel som finns i kommunfullmäktiges budget men samtidigt finns 
risken att det paradoxala läget med ekonomiska överskott och samtidig resursbrist 
förstärks då de tillförda medlen i allt väsentligt är just riktade och kortsiktiga.  

Kulturnämnden har fått ansvar för betydligt fler hyresobjekt och står inför en rad större 
ny-, om- och tillbyggnadsprojekt. Det innebär att ”kulturnämnden behöver… 
…säkerställa att man har en anpassad organisation med rätt kompetens för att kunna 
hantera en mycket större volym av lokalfrågor av både operativ och strategisk karaktär” 
2 och att ”hanteringen av de ökade lokalkostnaderna för dessa projekt, samt de 
omfattande kostnader av engångskaraktär som kan kopplas till exempelvis hantering och 
flytt av stora samlingar förutsätter större ramjusteringar till kulturnämnden.”3 Både 
kostnader kopplade till volymen av tillkommande lokaler och de projekt som planeras 
lyfte kulturnämnden i verksamhetsnomineringar 2022. Nämnden erhöll utökad ram för 
arbetet med de aktuella museiprojekten men däremot ingen generell förstärkning som 
medger nödvändiga satsningar inom lokaler, säkerhet och miljö. Detta behov kommer att 
återkomma i nämndens verksamhetsnomineringar inför 2023. 

Förvaltningen bedömer att nämnden även i nästkommande budget kommer behöva 
prioritera om och/ eller frigöra resurser för att skapa förutsättningar för attraktiv 
arbetsgivare och en hållbar förvaltning. 

Tid- och arbetsplan 2022 
Kulturnämnden kommer under 2022 följa upp verksamheten i två delårsrapporter samt i 
årsrapport. Utöver det begär kommunstyrelsen in ekonomisk prognos per februari och 
oktober. Dessa prognoser är inte föremål för beslut i kulturnämnden men finns med som 

 
2 Göteborgs Stads lokalförsörjningsplan 2021. 
3 Ibid. 
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informationsärenden på kulturnämnden i mars respektive november. Utöver det får 
nämnden ekonomisk information samtliga årets månader med undantag för juli.  

I förslag till kulturnämndens tid- och arbetsplan för planerings- och uppföljningsprocess 
2022 (se bilaga 2) framgår när olika delmoment i processen ska genomföras samt 
beslutsnivå. I förslaget ingår även en beskrivning av vad som avses följas upp i 
fördjupningsdelen till kulturnämnden i respektive rapport. 

Samlad riskbild 2022 
Enligt stadens riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska riskhantering för olika 
områden fastställas i samband med budget till en samlad riskbild för nämndens 
verksamheter. Med riskhantering avses att identifiera, analysera och värdera risker och 
därefter besluta om riskerna ska hanteras eller accepteras. De risker som bedöms som 
mest väsentliga utifrån verksamheten och den värdering som gjorts ska biläggas budget i 
form av en samlad riskbild. 

Bedömning av vilka de mest väsentliga riskerna är har gjorts utifrån kulturnämndens 
uppdrag och skyldigheter såsom dessa är formulerade i reglemente och gällande 
lagstiftning samt utifrån mål och uppdrag. Uppföljning av samlad riskbild är en del i 
ordinarie uppföljning. Samlad riskbild för kulturnämnden 2022 framgår av bilaga 3. 

Indexering av priser och avgifter 2022 
Förslag till indexering av priser och avgifter för 2022 finns i bilaga 4. Förslaget innebär 
en marginell ökning av intäkterna. Samtliga priser och avgifter har en modell för årlig 
uppräkning som antingen utgår från indexreglering eller marknadspris. Från och med 
budget 2023 kommer alla priser och avgifter att revideras årligen och justeras vid behov. 
Behov av övriga revideringar sker genom ett separat ärende till nämnd. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden godkänner förvaltningens förslag till 
budget för 2022 samt fastställer tid- och arbetsplan, samlad riskbild och indexering för 
priser och avgifter. 

 

GÖTEBORGS STADS KULTURFÖRVALTNING 

 

 

Anna Rosengren 

 

Förvaltningsdirektör 

 

Christian Steingrüber 

 

Förvaltningscontroller  

 



 

Budget 2022 

Kulturnämnden 
  



 
Budget 2022  2 (30) 
Kulturnämnden  
  

Innehållsförteckning 
1 Inledning ......................................................................................... 3 

2 Förutsättningar ............................................................................... 4 

2.1 Styrning och ledning ..................................................................... 4 

2.1.1 Verksamhetsidé och förhållningssätt ......................................... 4 

2.1.2 Organisation .............................................................................. 4 

2.1.3 Processer .................................................................................. 5 

2.2 Personal ....................................................................................... 5 

2.3 Ekonomi ....................................................................................... 7 

2.4 Omvärldsanalys .......................................................................... 10 

3 Riskhantering ............................................................................... 13 

4 Grunduppdraget ........................................................................... 16 

4.1 Kulturnämndens reglemente ....................................................... 16 

4.2 Strategier för kulturnämndens grunduppdrag .............................. 18 

4.3 Andra styrdokument som påverkar kulturnämndens uppdrag ..... 19 

4.4 Uppföljning och rapportering ....................................................... 19 

5 Kommunfullmäktiges mål och uppdrag till nämnden ................ 20 

5.1 Övergripande verksamhetsmål inklusive indikatorer ................... 20 

5.2 Organisationsmål och indikatorer till nämnden ............................ 20 

5.3 Kommunfullmäktiges mål för nämnden ....................................... 20 

5.4 Kommunfullmäktiges budgetuppdrag till nämnden ...................... 21 

6 Resursfördelning.......................................................................... 23 

6.1 Effektiv resursanvändning ........................................................... 23 

6.2 Driftbudget .................................................................................. 23 

6.3 Resultaträkning ........................................................................... 27 

 

  



 
Budget 2022  3 (30) 
Kulturnämnden  
  

1 Inledning 
Kommunfullmäktiges budget är Göteborgs Stads övergripande styrdokument och 
ska styra stadens utveckling. Göteborgarnas behov ska vara vägledande. Viktigt är 
också att medarbetarna i Göteborgs Stad får möjlighet att engagera sig och vara 
delaktiga i verksamhetens utveckling. 

Kommunfullmäktiges budget är förändringsinriktad, det vill säga beskriver 
huvuddragen i det som ska förändras i verksamheterna. Budgeten lyfter därför fram 
de mål, inriktningar och uppdrag som är särskilt prioriterade inom de ekonomiska 
ramarna. Övrigt ska utföras som tidigare, enligt gällande lagstiftning och övriga 
styrdokument. Program och planer, policys och riktlinjer ska följas, men är 
underordnade budget och ekonomiska ramar. 

Från kommunfullmäktiges budget till lokalt budgetdokument 
Det är nämndens ansvar att genomföra kommunfullmäktiges budget. Varje enskild 
nämnd ska värdera sin egen roll i arbetet med att nå intentionerna i budgeten. 
Kulturnämndens budget anger de inriktningar, mål och uppdrag som 
kommunfullmäktiges budget pekar ut. Budgeten beskriver även strategier för 
utvecklingen av nämndens grunduppdrag. 

När kulturnämnden fattat beslut om budget, tar förvaltningen hand om mål, 
inriktningar och uppdrag och arbetar in dem i en verksamhetsplan. 
Verksamhetsplanen innehåller mer detaljerade beskrivningar av hur 
verksamheterna konkret ska arbeta med verksamhetsmål, aktiviteter och andra 
insatser under året för att bidra till måluppfyllelse och leverans av grunduppdraget. 
Den övergripande verksamhetsplanen beslutas av kulturnämnden. 
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2 Förutsättningar  

2.1 Styrning och ledning 

2.1.1 Verksamhetsidé och förhållningssätt 
Kulturen öppnar världar 
I Göteborg finns konst och kultur alltid nära. Upplevelser av kultur öppnar dörrar 
till nya tankar, och förflyttar gränser. Alla har rätt till kulturen i staden och kan 
påverka eller engagera sig i den. Tillsammans skapar vi ett rikt kulturliv för en 
hållbar stad. 

I en hållbar stad finns konst och kultur alltid nära 
Konst och kultur bidrar till att Göteborg är en öppen, kreativ stad. Här finns 
mötesplatser för reflektion, samtal och lärande. Här får konstnärer och 
kulturaktörer möjlighet att ta utrymme och vara oberoende. Här utvecklas rum för 
kärlek, humor, hopp, lekfullhet, sorg, tröst, framtid – livet. Här lyfts mångbottnade 
berättelser fram ur stadens kulturarv. Här hörs en mängd röster, för att göra 
kulturen angelägen för fler. Allt sker i dialog med vår samtid där kulturen i staden 
berikar, och berikas av, sin omvärld. 

Göteborgs Stads förhållningssätt 

• Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för 
• Vi bryr oss 
• Vi arbetar tillsammans 
• Vi tänker nytt 

2.1.2 Organisation 
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2.1.3 Processer 
Processkartläggning och utveckling av samarbetsformer och arbetssätt utgör 
fortsatt en viktig del i arbetet med att implementera den nya organisation som 
trädde i kraft den 1 januari 2021. Kulturnämndens utökade ansvar för samverkan i 
staden som förtydligades i samband med nämndens nya reglemente har vävts in i 
de fyra huvudprocesserna. 

 

2.2 Personal 
Personal och kompetensförsörjning  
Förvaltningen har drygt 800 medarbetare, motsvarande cirka 650 årsarbetare 
omräknat i heltidstjänster. Könsfördelningen bland medarbetarna är 70 procent 
kvinnor och 30 procent män. Andelen arbetad tid utförd av timavlönade uppgår till 
cirka 6 procent och beror på verksamheternas ojämna bemannings- och 
kompetensbehov. Verksamheterna leds av ett 50-tal chefer. 

Inom förvaltningen finns ett 80-tal olika befattningar, vilket innebär att 
arbetsplatserna i hög grad består av specialistbefattningar. De största 
yrkeskategorierna är bibliotekarier, biblioteksassistenter, intendenter, tekniker och 
pedagoger. Drygt två tredjedelar av de anställda har en högskoleutbildning som 
krävs för arbetet. För att kunna uppnå verksamhetens mål, förutom de formella 
kompetenskraven, fordras också hög serviceförmåga och lyhördhet för brukarnas 
behov samt god digital kompetens. Större delen av medarbetargruppen arbetar i 
direkt brukarkontakt där det finns behov av bra service, en löpande interkulturell 
dialog, förståelse för olikheter samt tillhandahållande av jämlik service. Kraven på 
digital- och IT-kompetens hos medarbetarna ökar i takt med att förvaltningen 
använder sig av fler digitala arenor och verktyg, samtidigt som brukarnas 
användning av digitala arenor samt behov av stöd, vägledning och inspiration kring 
IT ständigt ökar. Förändringar i omvärlden bidrar också till en hög förändringstakt 
i verksamheterna. En kompetens i form av robusthet och flexibilitet krävs internt i 
organisationen för att kunna identifiera förändringsbehov, anpassa och utveckla 
verksamhet så att den kan behålla sin attraktivitet gentemot brukarna. 
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De senaste årens höga rekryteringstakt och rörlighet bland chefer och medarbetare 
har varit ansträngande för förvaltningens arbetsorganisation. Genom att utveckla 
och stärka kompetensförsörjningsprocessen kan förvaltningen skapa stabilitet och 
långsiktighet i verksamheterna. 

Vid rekryteringar har det börjat visa sig svårigheter att locka nya medarbetare och 
chefer till förvaltningen. Komplexitet i roller och uppdrag i kombination med 
förvaltningens löneläge och till delar bristande arbetsmiljöförutsättningar är några 
möjliga förklaringar. Förvaltningen får färre kvalificerade sökande per tjänst och 
har svårigheter att matcha löneläget och förväntningar hos de som söker lediga 
tjänster. Rekryteringsunderlaget speglar inte mångfalden i samhället och behöver 
breddas. 

Kompetensförsörjning innefattar arbete med att identifiera kompetensbehov på kort 
och långsikt utifrån verksamhetens behov, att skapa förutsättningar för och ta vara 
på nuvarande kompetenser, att utveckla befintliga kompetenser till nutida och 
framtida behov, samt att skaffa nya kompetenser. 

Förvaltningens strategier omfattar analyser av verksamhetsbehov i förhållande till 
kompetens, rekrytering, kompetensutveckling, kompetensspridning och 
generationsväxling. Det krävs ett aktivt och strukturerat arbete i allt från att 
attrahera, rekrytera och introducera medarbetare till att ge medarbetare 
utvecklingsmöjligheter över tid. Vid avgång är det nödvändigt att erfarenheter 
tillvaratas och kompetensöverföring möjliggörs, samtidigt som det blir en 
möjlighet för verksamheten att tillföra nya och/eller annorlunda kompetenser. 
Förändringsprocesserna i omvärlden och verksamhetsbehoven ställer krav på 
omställning, utveckling och anpassning i verksamheterna. Hittills har olika 
anpassningar och förändringar kring kompetensförsörjningen genomförts vid 
nyrekrytering, oftast i samband med medarbetares avgångar. Att avvakta med 
nödvändiga anpassningar och förändringar av grundkompetens tills möjligheten av 
avgångar uppstår kan innebära en verksamhetsrisk i form av kompetensbrist för 
utförande av uppdragen. En snabbare anpassning och utveckling av kompetenser 
behöver ske för att inte öka risken att verksamheterna inte kan uppfylla sina 
uppdrag ska öka. 

Arbetsmiljöförutsättningar för chefer och specialistfunktioner 
Chefs- och ledarrollen inom förvaltningen är komplex och krävande. Förutom 
chefs- och ledarkompetens efterfrågas i rekryteringssituationer oftast djup och bred 
yrkeserfarenhet från olika arbetsområden. Dessa komplexa krav är ofta svåra att 
förena i en och samma person. De ständigt ökade kraven på professionalisering i 
chefs- och ledarrollen, systematisk planering och uppföljning, dokumentation och 
administration i kombination med otillräckligt chefsstöd gör att chefernas 
arbetsmiljöförutsättningar inte är tillfredställande. Att arbetsbelastningen är hög 
och möjligheterna till återhämtning är bristande för chefer och specialistfunktioner 
är något som varit fallet i flera år. Det blir bland annat tydligt i chefsenkäter (där 
förvaltningens resultat gällande återhämtning är långt under snittet för staden) och i 
rapporter från företagshälsovården. Det har även uppmärksammats i revisionens 
granskning av förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete. Chefernas bristande 
arbetsmiljö påverkar medarbetarnas arbetsmiljö. En arbetsmiljö som under året 
varit negativt påverkad av bland annat sjukfrånvaro vilket bidragit till att delar av 
verksamheten haft lägre bemanning än planerat. Det har påverkat arbetsbelastning 
och möjligheter till återhämtning negativt. En tydlig risk för ohälsa finns.  

Förvaltningens strategier för att uppnå en mer hållbar arbetsmiljö för chefer och 
specialist funktioner är bland annat att fortsätta implementering av ny organisation 
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där nya chefsled har tillförts, att utveckla förvaltningens övergripande styrnings 
och ledningsprocesser, att tillsätta nödvändiga stödfunktioner inom områden 
fastighet, säkerhet, miljö, att avlasta chefsrollen från icke nödvändiga 
chefsuppgifter, att samordna förvaltningsövergripande stödprocesser, att fortsätta 
stödja chefer att förbättra och förenkla arbetsmiljöarbetet och arbete med 
personsäkerhet, fler resfria möten och fortsatt ledarutveckling. I sammanhanget bör 
påpekas att omställningsarbetet i det korta perspektivet kan leda till ökad 
arbetsbelastning men att vinsterna i det medellånga till långa perspektivet kraftigt 
överväger. 

Hållbar förvaltning och hälsofrämjande organisation 
Kulturförvaltningen strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en 
stimulerande och god arbetsmiljö samt karriär- och kompetensutvecklings-
möjligheter. Delaktighet och påverkansmöjligheter för medarbetare är en 
förutsättning för både verksamhetsmässig- och yrkesmässig utveckling. Attraktiva 
arbetsplatser bidrar till verksamhetens kvalitet och därmed till nytta och mervärde 
för göteborgarna. 

Förvaltningens strategier är att satsa på förutsättningar för arbetsplatsens 
attraktivitet - ett tydligt och tryggt ledarskap samt hållbara organisatoriska 
förutsättningar med tydliga roller och ansvar, öppenhet och transparens, personlig- 
och verksamhetsutveckling samt kontinuerliga förbättringar. Dessa satsningar, 
utifrån forskningsbaserad erfarenhet, kan i ett längre perspektiv skapa 
förutsättningar för en utvecklande och hälsofrämjande organisation utan förekomst 
av kränkande behandling. Genom exempelvis ökad tydlighet avseende 
organisation, uppdrag och roller samt mål och styrning, i kombination med 
tydlighet i chefsrollen, kommunikativt ledarskap och robust samarbetskultur och 
medarbetarskap, förväntas förbättringseffekter nås på sikt. Ett strukturerat 
arbetsmiljö- och hälsoarbete samt tidiga insatser utifrån organisatoriska och sociala 
arbetsmiljöfrågor kan bidra till en friskare, mer hållbar och attraktiv arbetsplats. 

2.3 Ekonomi 
Kommunbidrag 
Kulturnämnden har av kommunfullmäktige tilldelats ett kommunbidrag för 2022 
på 628 miljoner kronor vilket är en bruttoökning på 38,5 miljoner kronor jämfört 
med 2021. Nettoökningen är dock endast 3,8 miljoner kronor då 
verksamhetsövergången för Stora Teatern till Stadsteatern AB innebär ett avdrag 
på kommunbidraget med 22,3 miljoner kronor. Därtill utgår den tillfälliga 
satsningen till det fria kulturlivet om 10 miljoner kronor som fanns med i 
kommunfullmäktiges budget 2021 samt avdrag för ny hyresmodell med 2,4 
miljoner kronor. 

Nya uppdrag och satsningar 
Nämnden har erhållit kompensation för kostnadsökningar kopplade till 
utvecklingsprojekten för Göteborgs museer med 12,3 miljoner kronor. Ramen 
utökas också med 16,1 miljoner kronor för Kulturhuset Bergsjön. Här bör dock 
påpekas att nämnden hade nominerat om ytterligare 3,3 miljoner kronor för dessa 
delar. Här har förvaltningen fått information om att ytterligare 2,3 miljoner kronor 
till projekt Nya magasin kommer att tillföras kommunbidraget i samband med 
delårsrapport mars då gamla beräkningsunderlag använts vid framtagande av 
fullmäktiges budget. 

Kommunbidragsramen har även utökats för arbetet med barn- och ungkulturplanen 
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med 800 000 kronor och 1 miljoner kronor avseende Unesco city of literature. 

Förändringar i befintligt uppdrag 
En förstärkning av kulturstödet gjordes med 13 miljoner kronor i budget 2021. 3 
miljoner kronor av dessa var ett särskilt riktat stöd från kommunfullmäktige till två 
utpekade aktörer, resterande 10 miljoner kronor en tillfällig utökning av budgeten 
för kulturstöd. I kommunfullmäktiges budget 2022 har det tillfälliga stödet tagits 
bort. Då 3 miljoner kronor av de 10 miljoner kronorna användes till flerårigt 
verksamhetsstöd behöver dessa hanteras även 2022. 1,5 miljoner kronor av dessa 
kan hanteras genom att antalet ansökningar för 2022 är lägre än för 2021. 
Resterande 1,5 miljoner kronor får hanteras inom befintlig ram. 

Då huvudmannaskapet för Stora Teatern övergår till Stadsteatern från 1 januari 
2022 minskar kommunbidragsramen med 22,3 miljoner kronor. Merkostnader 
uppstår dock inom kulturnämndens ansvar med 3,3 miljoner kronor. Dels tjänster 
avseende det ansvar som kvarstår inom kulturnämndens uppdrag, dels avseende 
kontorsarbetsplatser för medarbetare som idag sitter på Stora Teatern. För dessa 
merkostnader har kulturnämnden inte erhållit någon ersättning. 

Då staden har en ny hyresmodell minskar kulturnämndens hyreskostnader tillfälligt 
vilket medför ett avdrag på kommunbidragsramen med -2,4 miljoner kronor. Då 
nämndens kostnader för nya samarbetsavtal bedöms öka i större omfattning står 
nämnden inför en fördyring om 1,4 miljoner kronor. Då principen är att 
förändringen ska vara kostnadsneutral vill förvaltningen vara tydlig med att så inte 
kommer att vara fallet för kulturnämnden. 

Kostnadsminskningen beror på att förvaltningen hyr lokaler som har en lägre 
standard men som på sikt kommer vara föremål för renovering och upprustning. 
Det kommer medföra ökade hyreskostnader längre fram. 

Riktade medel till bibliotek i de särskilt prioriterade områdena 
Kommunfullmäktiges budget innehåller fortsatt 10 miljoner kronor i riktade medel 
till biblioteksverksamheten i de särskilt prioriterade områdena. Dessa är en 
förutsättning för att nämnden ska kunna upprätthålla nuvarande infrastruktur, 
säkerställa kvalitet och fortsätta arbetet med läsfrämjande åtgärder. För att 
genomföra satsningar utöver befintlig nivå behöver ytterligare prioriteringar göras 
eller medel tillskjutas. 

Verksamhetsnomineringar som nämnden inte erhöll ersättning för: 

• Hållbara ersättningar för konstnärer engagerade av kulturförvaltning (2 
miljoner kronor). 

• Arbetsmiljöåtgärder (5,7 miljoner kronor) där nämnden har ett uttalat 
uppdrag i budget 

• Ekonomiska konsekvenser som en följd av ny huvudman för Stora Teatern 
(3,3 miljoner kronor). 

• Ökad hyra 300 m2 (1 miljoner kronor). 

Totalt uppgår ej prioriterade verksamhetsnomineringar till 12 miljoner kronor. Det 
kvarstående behovet av medel kommer att lyftas i verksamhetsnomineringar 2023. 

Strategier i budget 2022 
Under 2022 behöver förvaltningen identifiera ett nyläge och anpassa nämndens 
verksamheter utefter nya behov och förutsättningar. Förvaltningen har varit i 
omorganisation under flera år och har under 2021 en ny organisationsstruktur för 
att stärka ledning och styrning samt för att anpassa organisationen till stadens 
struktur. Dessutom bedöms pandemin fortsatt påverka nämnden då det finns en 
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osäkerhet kring om nya restriktioner införs eller hur människors behov och vanor 
ändrats under pandemin. Här finns risk för negativ påverkan på både intäkter och 
kostnader. 

Situationen ställer krav på goda analyser och ett flexibelt förhållningssätt för att 
förhålla sig till en omvärld i ständig förändring. God kontroll på ekonomi och en 
god målstyrning är en förutsättning för att säkerställa måluppfyllelse för dem vi är 
till för och för att kunna hålla budget. Kravet på självfinansiering ökar för att möta 
kostnadsökningar som nämnden inte erhåller kompensation för. 

Historiskt osäkra poster har budgeterats lägre än tidigare och generella avdrag för 
vakans och frånvaro har använts. Helårseffekter på tjänster tas i beaktande och 
även lägre genomförandekostnader med anledning av en fortsatt pågående 
pandemi. 

Åtgärder i budget 2022 
Utöver det förändringsarbete som avdelningarna genomför så krävs ytterligare 19,7 
miljoner kronor, motsvarande 2,6 procent av den totala omsättningen, i åtgärder 
samt ökat risktagande på förvaltningsövergripande nivå för att nämndens budget 
ska vara i balans. I vissa fall har utfallet för 2021 varit vägledande. För 
ofinansierade uppdrag bedömer förvaltningen det som möjligt att erhålla ytterligare 
medel under året. Ett större vakansavdrag än tidigare används och pandemin 
bedöms fortsatt påverka på ett sätt som bidrar till en lägre genomförandetakt. Det 
sistnämnda medför lägre kostnader inom vissa verksamheter. Då nämnden inte 
erhåller full kompensation för kostnadsökningar behövs även en högre 
självfinansieringsgrad inom främst museerna. 

Risker i budget 
De största riskerna är fortsatt om nya, helt eller delvis ofinansierade, uppdrag 
tillkommer eller att akuta situationer uppstår som kräver omedelbar omprioritering 
av resurser. Det råder osäkerhet kring de ekonomiska förutsättningarna för 
kommunsektorn som helhet samt kring hur coronapandemin påverkar människors 
beteende. Förvaltningens möjlighet att utöva sitt uppdrag är också beroende av 
vilka rekommendationer och/eller restriktioner som råder. Detta gör det svårt att 
göra rimliga bedömningar och relevanta planer. 

Flera poster i budget riskas då osäkerheten kring dess förekomst är stor. För att få 
mer tid att anpassa verksamheten till de tilldelade ekonomiska ramarna för 2022 
och identifiera nuläget behöver förvaltningen hitta strategier för att ta sig från 
åtgärder på kort sikt till mer hållbara lösningar på längre sikt. Att gå från att skjuta 
fram aktiviteter i tid till att utveckla verksamheten och anpassa den till nya 
förutsättningar och behov. Förbättringsarbete och digitalisering kan till viss del 
bidra men även att hitta samarbetsformer och samverkan med andra för att kunna 
dela på finansieringen eller undersöka möjligheten till extern finansiering är viktiga 
arbeten framåt. Det kommer att ställa stora krav på förvaltningens 
uppföljningsarbete framåt där analysen kommer att vara en förutsättning för att 
kunna luta sig mot goda beslutsunderlag. 

Göteborgs museer har relativt sett hög självfinansieringsgrad och är därmed 
känsliga för plötsliga förändringar i efterfrågan vilket förvaltningen sett under 
pandemin. 

Kulturnämnden fick under 2019 ett utökat uppdrag genom överföringen av 
stadsdelsbiblioteken och kulturhusen. I flera av dessa lokaler finns en eftersatt 
fysisk arbetsmiljö men även eftersatt publik miljö, varför ett fortsatt behov av 
upprustning finns som innebär ökade kostnader men som nämnden inte har erhållit 
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medel för. Osäkerheten gör att förvaltningen fortsatt behöver omfördela medel 
mellan verksamheter där avvikelser uppstår vilket i sig förutsätter prognoser av god 
kvalitet. 

Det finns en förväntan och en efterfrågan på förvaltningens kompetens i staden-
övergripande arbeten och i arbetet med stadens strategiska samhällsutveckling och 
förvaltningen behöver möta detta behov framåt. Så länge modellen för finansiering 
av arbetet med enprocentsregeln inte är tydliggjord, eller hur förvaltningen kan 
lyfta sina behov av driftmedel i i budgetprocessen, försvåras samarbetet mellan 
stadens nämnder. Det uppdrag som stadsledningskontoret fått att utreda och föreslå 
förändring förväntas förtydliga förutsättningarna. Förvaltningen bedömer att ett 
beslut kommer under 2022. 

Kulturnämnden är sedan 1 januari 2021 ansvarig hyresgäst vilket innebär en risk. 
Interna överlåtelseavtal och samarbetsavtal är avgörande för att säkra framtida 
intäkter då nämnden står för hela hyreskostnaden i avtalet med hyresvärdarna. Det 
medför dels en risk i att förlora intäkter om hyresgäster flyttar ut, dels att det krävs 
både kompetens och resurser i att administrera arbetet. Nämnden har även det 
övergripande arbetsmiljö- och säkerhetsansvaret i fastigheterna vilket är en risk i 
sig. Det ansvaret är förvaltningen inte rustade för. Förvaltningen bedömer i 
dagsläget att nämnden står inför ökade lokalkostnader med anledning av den nya 
hyresmodellen med cirka 1,4 miljon kronor. 

Avtalet med grundskolenämnden avseende folkbibliotek som fungerar som 
skolbibliotek är uppsagt och samtal avseende nya avtal pågår. Bedömningen är att 
intäkten blir mellan 1 miljon kronor till 2,5 miljoner kronor lägre 2022 jämfört med 
2021. 

Det saknas fortsatt ett avtal med Västra Götalandsregionen som reglerar 
samfinansieringen av Göteborgs Stads museer. Frågan ligger i allt väsentligt 
utanför förvaltningens kontroll och behöver hanteras på politisk nivå. 

Kvarstående behov  
Det saknas fortsatt resurser för att säkerställa en hållbar arbetsmiljö. 

Om hyresökningar sker utöver index behöver kulturnämnden säkerställa 
kompensation för att inte ställas inför prioriteringar av verksamhet. 

Förvaltningen lyfter fortsatta behov till nämndens verksamhetsnomineringar för 
budget 2023. 

Eget kapital 
Nämnden har mandat att disponera eget kapital motsvarande 0,5 procent av 
kommunbidraget, vilket för 2022 motsvarar 3,1 miljoner kronor. Högre belopp än 
så kräver särskild prövning i kommunstyrelsen. 

Nämndens eget kapital beräknas, utefter oktober månads prognos, uppgå till 25 
miljoner kronor vid ingången av 2022 och ligger därmed över den högre delen av 
intervallet (15–25 miljoner kronor) enligt stadens rekommendationer för eget 
kapital. 

2.4 Omvärldsanalys 
Göteborg Stad ska de närmaste 20 åren möta behovet av bostäder, arbetsplatser och 
infrastruktur för ytterligare 150 000 boende och 80 000 nya arbetstillfällen. Fram 
till 2030 är målsättningen att besöksnäringen i Göteborg ska fördubblas. Den 
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demografiska utvecklingen medför utmaningar som till exempel en relativt sett 
lägre andel personer i arbetsför ålder vilket påverkar stadens kostnader för vård, 
skola och omsorg i ena ändan och skatteintäkterna i den andra. Ökade 
nettokostnader och lägre skatteintäkter gör att staden står inför ekonomiska 
utmaningar när det gäller att finansiera drift och den ökande investeringsvolymen. 
Kulturförvaltningens bedömning utifrån ovanstående är att konkurrensen om 
offentliga medel kommer att öka vilket kan leda till att kulturnämndens möjlighet 
att säkra tillgången till kultur och kulturella mötesplatser försämras. 

Göteborgs Stads arbete med konst- och kulturpolitik samt en mer medveten 
kulturplanering är viktiga delar för att Göteborg ska bli en socialt hållbar stad. En 
välmående kulturell ekologi stärker även Göteborg som destination och stadens 
attraktionskraft för näringslivet. Kulturförvaltningen verkar för att kulturplanering 
ska bli en integrerad del i planprocessen genom att säkerställa metoder och 
arbetssätt så att de fem identifierade kulturvärdena beaktas i ett tidigt skede i 
stadsutvecklingen. 

Göteborg är en segregerad stad vilket till stor del beror på underliggande 
socioekonomiska faktorer. Kulturen är en viktig kraft som kan möjliggöra 
upplevelser, förflytta tankar och upplösa gränser. Kulturen skapar utrymme för 
reflektion och perspektiv, för möten, kunskap och tankar kring vår historia och vår 
samtid. Kulturförvaltningen är idag en aktiv part i arbetet med Jämlik stad. Den 
omorganisation som förvaltningen genomgått har bland annat syftat till att stärka 
förvaltningens närvaro i staden-gemensamma arbetsgrupper och projekt samt 
genom inrättandet av geografiskt indelade verksamhetsområden för Göteborgs 
bibliotek och kulturhus, bära nämndens nya och förändrade uppdrag med fokus på 
samverkan. Förväntningarna på förvaltningens deltagande är dock större än vad 
verksamheten utifrån nuvarande resurser kan möta. 

En förutsättning för att nämndens institutioner och verksamheter ska vara fortsatt 
attraktiva och angelägna, är att vara tillgängliga och välkomnande. Projekten 
gällande om- och tillbyggnad samt omlokalisering av kulturnämndens institutioner 
behöver realiseras. Det handlar om betydande men nödvändiga investeringar för att 
säkerställa verksamheternas behov och krav. Både utifrån att säkerställa de 
förvaltade föremålens värde men också för att trygga arbetsmiljön och leva upp till 
besökarnas förväntningar. De av kommunfullmäktige fattade besluten om nya 
magasin och om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum är därmed 
avgörande. 

Utöver genomförandet av nämnda projekt så är det även av stor betydelse att 
samarbetet med nämndens hyresvärdar förbättras och utvecklas. Här har det skett 
en positiv utveckling tillsammans med HIGAB, en liknande utveckling behöver 
även ske med övriga värdar. Utan en förtroendefull och lyhörd dialog mellan 
hyresvärd och hyresgäst är det svårt att göra de små och stora förbättringar som 
krävs i den löpande fastighetsförvaltningen. 

Utöver de större investeringsprojekt som nämnts ovan så finns det även omfattande 
lokalbehov som behöver säkerställas för Göteborgs bibliotek och kulturhus. Den 
lokalbehovsplan som tagits fram visar på utvecklingsbehov för att biblioteken 
fortsatt ska kunna bedriva en likvärdig och tillgänglig biblioteksservice i hela 
staden samt för att trygga en god fysisk arbetsmiljö. 

Göteborgs fria kulturliv fortsätter att växa och ramarna för verksamhets- och 
projektstöd bedöms inte möta behovet. Göteborgs Stads kulturstöd behöver växa i 
takt med stadens befolkning samt vara i nivå med övriga storstäder i Sverige för att 
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kunna bibehålla ett mångsidigt, kvalitativt och tillgängligt konst- och kulturliv. 

Ändrade förutsättningar och behov i samhället och Göteborgs Stads pågående 
expansion har medfört att kulturnämndens ansvar har förändrats. Uppdraget att 
bidra i samhälls- och stadsutveckling har ökat liksom kraven på förvaltningens 
förmåga att ställa om i förhållande till omvärldens behov. En hållbar verksamhet 
och organisation behöver säkerställas utifrån de ekonomiska ramar som 
kommunfullmäktige ställt till nämndens förfogande. Görs inte det finns det en risk 
att nämnden inte kan möta behovet hos dem verksamheten är till för och att 
förvaltningen inte längre kan garantera arbetsmiljön för chefer och medarbetare. 
Vidare så ser kulturförvaltningen att fördjupad samverkan på kommunal, regional 
och statlig nivå kommer att vara helt nödvändig för att skapa en gemensam och 
långsiktigt hållbar finansieringsmodell för nämndens verksamheter. 

För det fria kulturlivet har coronapandemin inneburit stora utmaningar då 
spelningar, uppsättningar och evenemang fått ställas in eller genomföras med 
begränsad publik. För göteborgarna innebar de åtgärder som nämnden beslutade 
om, tillsammans med övriga konsekvenser av rådande restriktioner och 
rekommendationer, att tillgången till kultur och samhällsservice minskade. Vilka 
bestående effekter pandemin kommer att få på förutsättningarna att uppfylla 
grunduppdraget och nå de politiska målen långsiktigt är svårt att bedöma. 

I sammanhanget är det dock viktigt att belysa att pandemin satt ljuset på kulturens 
betydelse på ett sätt som inte varit självklart innan, den har drivit på 
digitaliseringen och skapat ett förändrat konsumtionsmönster hos medborgarna. 
Vad av detta som blir bestående får framtiden utvisa men det är inte orimligt att 
anta att de digitala tjänster som sett dagens i ljus i spåren av pandemin kommer att 
bli bestående, kanske så även medborgarnas förändrade konsumtionsmönster. 
Förändringar som nämndens verksamheter kommer att behöva förhålla sig till men 
som rätt hanterade kan bidra till en positiv utveckling. Till exempel handlar det om 
att hitta hållbara finansieringsmodeller för streamat utbud då betalningsviljan för 
digitalt utbud hittills varit lägre än för fysiskt samtidigt som kostnader och 
ersättning till konstnärer är väsentligt oförändrade. 

Vidare så har Göteborg traditionellt marknadsfört sig som en evenemangsstad 
snarare än en kulturstad. Det fokus som kulturen fått under pandemin kan rätt 
hanterat skapa möjlighet för kulturen att ta en större plats. Något förvaltningen 
bedömer skulle gagna Göteborg som besöksmål såväl som att det skulle skapa 
bättre förutsättningar för kulturlivet. Inom ramen för det pågående arbetet med 
handlingsplan för kulturprogrammet samt revideringen av programmet för 
besöksnäringens utveckling är detta en av de centrala frågorna. 

Sammantaget står kulturnämnden inför stora utmaningar där verksamheter och 
uppdrag behöver förändras samtidigt som ny verksamhet tillkommer. 
Förvaltningen behöver nya kunskaper, analysera vad dessa innebär för befintlig 
och ny verksamhet och sedan agera utifrån det. Det ställer krav på förvaltningens 
förmåga att leda och styra verksamheten, och därigenom kunna säkerställa 
information och proaktivt agera för att anpassa verksamheten utifrån en omvärld i 
förändring och nya förutsättningar. Allt detta ska göras med knappa resurser, i en 
kontext där konkurrensen om offentliga medel ökar och där kulturen behöver 
synliggöra sin betydelse för byggandet av ett socialt hållbart Göteborg. 
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3 Riskhantering 
Övergripande kring riskhantering 
En förutsättning för att nämndens institutioner och övriga verksamheter ska 
fortsätta vara attraktiva och angelägna, är att också vara lättillgängliga och 
välkomnande. Till stora delar bedrivs verksamhet i kulturbyggnader uppförda i en 
tid då synen på konsten och kulturens roll i samhället såg annorlunda ut. Lokalerna 
är eftersatta och inte anpassade utifrån dagens behov för en modern 
kulturverksamhet. Med undantag för stadsbiblioteket är samtliga institutioner samt 
stadsdelsbibliotekens lokaler i behov av att anpassas utifrån ett brukarperspektiv, 
men också säkerhets- och arbetsmiljöutmaningar har identifierats. I väntan på 
omlokalisering och större om- och tillbyggnationer av nämndens institutioner kan 
de förbättringsåtgärder som har identifierats inom aktuella områden innebära en 
ekonomisk såväl som arbetsmiljörisk för verksamheterna. 

I Göteborgs Stads nya lokalförsörjningsprogram konstateras att ”kulturnämnden 
behöver… …säkerställa att man har en anpassad organisation med rätt kompetens 
för att kunna hantera en mycket större volym av lokalfrågor av både operativ och 
strategisk karaktär…” och att ”…hanteringen av de ökade lokalkostnaderna för 
dessa projekt, samt de omfattande kostnader av engångskaraktär som kan kopplas 
till exempelvis hantering och flytt av stora samlingar förutsätter större 
ramjusteringar till kulturnämnden.” 

Både kostnader kopplade till volymen av tillkommande lokaler och de projekt som 
planeras har kulturnämnden lyft i verksamhetsnomineringarna inför 2022. 
Nämnden erhöll i allt väsentligt utökad ram för arbetet med museernas 
utvecklingsprojekt men däremot ingen generell förstärkning som medger 
nödvändiga satsningar inom fastighet, säkerhet och miljö eller övriga 
specialistfunktioner. Det innebär bland annat att den bristande arbetsmiljön som 
förvaltningen pekat på i flera år och som stadsrevisionen lämnat rekommendationer 
kring inte kan förbättras i den takt som bedömts nödvändig. 

Långsiktigt hållbara magasin för kulturnämndens samlingar är avgörande för 
nämndens förutsättningar att leva upp till museilagens krav på aktiv 
samlingsförvaltning. Ärendet om nya magasin har pågått under lång tid. I oktober 
2018 beslutade kommunfullmäktige om ett nytt inriktningsbeslut gällande 
nämndens magasin varvid kommunstyrelsen, tillsammans med kulturnämnden, fick 
i uppdrag att ta fram en förstudie med inriktningen om ett renodlat fjärrmagasin 
med placering utanför centrum. Under hösten 2020 fattade kommunfullmäktige 
beslut i enligt med den framtagna förstudien och arbetet med att bygga de nya 
magasinen har nu påbörjats. Utmaningen för verksamheten fram tills dess att de 
nya magasinen står klara är att säkerställa arbetsmiljö och de förvaltande 
föremålen. 

Omfattningen av nämndens uppdrag har ökat under de senaste åren och står inte i 
relation till kommunbidraget. Nya uppdrag har tillkommit utan medföljande 
finansiering. Genom det nya reglementet har förvaltningens uppdrag att driva och 
samordna stadens kulturstrategiska arbete förtydligats. Arbetet inom 
kulturplanering och bevakning av kulturvärden i stadens utveckling har också 
utökats i takt med stadens expansion. Nämnden har inte erhållit resurser för 
uppdragen, utan har omfördelat resurser inom ram för att kunna hantera arbetet. 
Förvaltningens bedömning är att det inte är tillräckligt för att uppfylla nämndens 
ansvar i samhälls- och stadsutvecklingsfrågor, utan att ytterligare resurser behöver 
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tillföras. Därtill är efterfrågan på förvaltningens deltagande i staden-gemensamma 
forum, projekt, processer etcetera större än organisationen kan möta. Från och med 
den 1 januari 2021 tog kulturnämnden även över ansvaret för samtliga av 
Göteborgs Stads kulturhus och fick ett utökat samverkansansvar vilket förstärker 
den ovan beskrivna risken. 

Inom flera av nämndens verksamheter, främst Göteborgs museer och konsthall, 
råder en strukturell underfinansiering. Museerna har efter erhållande av kommun-, 
region- och statsbidrag ett gemensamt intäktskrav om cirka 40 miljoner kronor per 
år för att kunna bedriva ordinarie verksamhet. Av egenintäkterna används cirka 30 
procent för att täcka kostnader som löner, hyror och driftskostnader för 
byggnaderna. Andelen regionalt bidrag till museerna har också minskat genom 
åren. Utredningen Finansieringsmodeller för samfinansierade kulturinstitutioner i 
Göteborg som redovisades i kommunstyrelsen 2015 visar en beräknad urholkning 
av museernas regionbidrag om minst 5,6 miljoner kronor sedan 2011. Den lägre 
indexeringen har även fortsatt efter 2015 vilket minskar andelen regional 
finansiering för varje år som går. Då avtal om samfinansiering avseende museerna 
saknas mellan Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen erhöll nämnden ingen 
indexering alls av regionbidraget 2021. Så länge ett avtal saknas finns risken att 
indexeringen även för 2022 uteblir 

Uppräkning av nämndens kulturstöd har heller inte skett i takt med 
kostnadsökningar eller i relation till stadens växande kulturliv och ökande 
befolkning. Nuvarande situation medför ett högt söktryck, att många kvalificerade 
ansökningar får avslag och hindrar nya aktörer att komma in i systemet. De som 
erhåller stöd beviljas ofta ett betydligt lägre belopp än vad som ansökts. Därmed 
föreligger hög risk att Göteborgs fria kulturliv hamnar efter i utvecklingen, förlorar 
i konkurrensen om regionala och nationella stöd samt att tillgången till kultur i 
Göteborg minskar. Den satsning om 10 miljoner kronor som gjordes i kommun-
fullmäktiges budget för 2021 var ett välkommet tillskott som täckte upp för en del 
av behovet men då satsningen endast var ett-årig kvarstår risken för 2022. 

Kulturnämndens budgetram har ingen följsamhet med befolkningsutvecklingen sett 
till mängd och sammansättning. Något som blivit mer kännbart nu när ansvaret för 
stadens samtliga folkbibliotek överförts till kulturnämnden och nämnden samtidigt 
övertagit verksamhet från stadsdelsnämnderna i samband med omorganisation till 
facknämnder. Förvaltningen har påtalat att stödresurser i proportion till antalet 
medarbetare måste säkras. Om inte medel för stödresurser tillförs kulturnämnden 
finns risk för försämrad arbetsmiljö, kvalitet och likvärdighet i verksamheten. 

Förändringar i omvärlden och verksamhetsbehov ställer krav på omställning, 
utveckling och anpassning i verksamheterna. Hittills har olika anpassningar och 
förändringar kring kompetensförsörjningen genomförts vid nyrekrytering, oftast i 
samband med medarbetares avgångar. Att avvakta med nödvändiga anpassningar 
och förändringar av grundkompetens tills möjligheten av avgångar uppstår kan 
innebära en verksamhetsrisk i form av kompetensbrist för utförande av uppdragen. 
En snabbare anpassning och utveckling av kompetenser bör möjliggöras och ske 
för att inte öka risken för att verksamheterna inte kan uppfylla sina uppdrag. 

Förvaltningens löneläge inom flera yrkesgrupper matchar inte marknadslöneläget i 
omgivningen. Det finns också löneskillnader mellan jämförbara kvinno- respektive 
mansdominerade yrkesgrupper inom Göteborgs Stad. Risken finns att båda dessa 
faktorer kan komma att påverka framtida rekryteringsprocesser negativt. För att 
kunna minimera risken samt behålla nödvändiga, och attrahera nya kompetenser, 
måste lönesatsningar ske. Om de ekonomiska behoven av lönesatsningar ska kunna 
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hanteras inom ram, kan åtgärderna komma att kräva omprioriteringar. Om de 
nödvändiga satsningarna inte genomförs kan förvaltningens kompetensförsörjning 
hotas. 

Samlad riskbild 
Förvaltningen har genomfört en riskanalys för hela nämndens verksamhetsområde 
och ställt samman de mest väsentliga riskerna utifrån ett nämndperspektiv i en 
samlad riskbild. Vissa risker har accepteras trots höga riskvärden då bedömningen 
är att inte ytterligare riskreducerande åtgärder är möjliga inom ram, eller ligger 
utanför förvaltningens möjligheter att hantera. Samlad riskbild och intern 
kontrollplan biläggs nämndens budgethandling i sin helhet. 
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4 Grunduppdraget 

4.1 Kulturnämndens reglemente 
Kulturnämndens grunduppdrag anges i kulturnämndens reglemente som beslutas 
av kommunfullmäktige. 

Alla reglementen i Göteborgs Stad har en gemensam struktur och är indelat i tre 
kapitel. Det första kapitlet är gemensamt för samtliga nämnder som fastslår 
grundläggande och vägledande principer kopplat till verksamhet och arbetsformer. 
I korthet beskrivs i kapitlet bland annat att kulturnämnden i sitt uppdrag ska: 

• ha fokus på kvalitet för dem verksamheten riktar sig till och effektiva 
arbetsformer för att utföra uppdragen, 

• genomföra uppdragen utifrån demokratisk grundsyn, principer om 
mänskliga rättigheter och mot diskriminering, 

• skapa förutsättningar för demokratisk delaktighet och inflytande i 
nämndens verksamheter, 

• bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle, 
• värna ett hela-staden-perspektiv. 

Det andra kapitlet har ett innehåll som är specifikt för den enskilda nämnden och 
som bland annat beskriver kulturnämndens kommunala ändamål samt nämndens 
verksamhetsområde och uppgifter. I detta kapitel redogörs för kommunens 
lagstadgade uppgifter som ålagts kulturnämnden samt kulturnämndens övriga 
verksamhetsområden och uppgifter av större omfattning. 

Det tredje kapitlet är också likalydande för alla nämnder i Göteborgs Stad och 
beskriver allmänna bestämmelser om nämndernas skyldigheter och arbetsformer. 
Här beskrivs bland annat nämndens personalansvar, nämndens ansvar för 
planering, uppföljning och kontroll samt roller och ansvar i den politiska ärende- 
och beslutsprocessen med mera. 

Nedan ges ett utdrag ur nämndens reglemente som visar på de mest väsentliga 
delarna i det andra, nämndspecifika, kapitlet. 

Det kommunala ändamålet 
Nämnden ska driva och samordna stadens kulturstrategiska arbete, stödja och 
främja konsten i dess olika former och konstnärernas villkor i staden. Nämnden ska 
bedriva och utveckla publika kulturinstitutioner och mötesplatser som inte åligger 
annan nämnd. Därtill ska nämnden bidra till utvecklingen av kulturvärden i 
stadsutvecklingen 

Verksamhetsområde och uppgifter 
Nämnden ska fullgöra de uppgifter som enligt lag åläggs kommunen. I detta ingår 
bland annat att: 

1. ansvara för folkbiblioteksverksamhet i enlighet med bibliotekslagen, 
2. genom museerna bidra till samhället och dess utveckling genom att främja 

kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning, 
3. museerna aktivt ska förvalta sina samlingar för att nå verksamhetens mål, i 

enlighet med museilagen, 
4. ansvara för vård och förvaltande av arkeologiska föremål som tillvaratagits 
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inom staden och som enligt kulturmiljölagen erhållits genom stående 
begäran om fyndtilldelning, 

5. i stadsplaneringen bidra med kulturvärden, kulturarvs- och 
kulturmiljökunskap i enlighet med plan- och bygglagen och 
kulturmiljölagen, 

6. besluta om namn på stadsdelar, gator, vägar och stråk, broar, parker, torg 
och kommunala anläggningar, institutioner med mera enligt 
kulturmiljölagen och god ortnamnssed samt 

7. nämnden ansvarar för registerhållning av ortsnamn. 

Därutöver ansvarar nämnden för: 

1. stadens museiverksamhet och att aktivt förvalta och tillgängliggöra 
samlingarna, 

2. stadens definierade kulturhus och kulturhus för unga samt konsthallen, 
3. genomförande av lokalt förankrade evenemang som inte åligger annan 

nämnd, 
4. att fastställa kriterier för bidragsgivning och beslut om stöd och stipendier 

till kulturell verksamhet och fria kulturutövare, i de fall inte annan nämnd 
ansvarar för detta, 

5. att i samverkan med nämnder och styrelser verka för stadens tillämpning 
av enprocentsregeln om konstnärlig gestaltning och utsmyckning i 
samband med byggnation, 

6. inköp och vård av inomhuskonst för utsmyckning av offentliga lokaler och 
byggnader samt registerhållning av inomhus- och utomhuskonst inköpt av 
kulturnämnden samt 

7. att bereda förslag, inkomna till kommunfullmäktige gällande Charles Felix 
Lindbergs donationsfond, om donationsmedlens användning samt 
verkställa kommunfullmäktiges beslut rörande fonden. 

Samverkan 

1. Nämnden ska medverka i samhällsplaneringen tillsammans med andra 
nämnder, samhällsorgan, organisationer och fria kulturutövare för att 
främja stadens kulturliv. Nämnden har en konsultativ roll gällande 
inriktningen av kulturverksamheten i Göteborg. 
 

2. Nämnden ska utifrån sitt verksamhetsansvar vara en aktiv part när det 
gäller insatser inom kommungemensamma frågor som trygghetsarbete, 
folkhälsoarbete, sociala erfarenheter i samhällsplaneringen samt 
samverkan med civilsamhället. Nämnden ska i sin organisation skapa 
förutsättningar för samverkan på stadsområdesnivå med andra 
verksamheter i staden. 
 

3. Nämnden ska verka för ett regionalt, nationellt och internationellt 
samarbete inom kulturområdet. 
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4.2 Strategier för kulturnämndens grunduppdrag 
Stödja och främja konst, kulturella verksamheter och stadens fria 
kulturaktörer 
Relevanta stödformer och tjänster stödjer och ger det fria kulturlivet möjlighet till 
utveckling. Nämndens verksamheter samverkar med olika konstnärliga fält för att 
aktivt bidra till den kulturella ekologin. De fria kulturaktörerna bemöts 
professionellt och ansvarsfullt. Deras konstnärliga arbete står fritt från krav på 
innehåll, form och uttryck. 

Statistik, kunskapsunderlag och analys lyfter fram konsten och kulturens betydelse 
och potential för en hållbar stad. Relevant regional, nationell och internationell 
samverkan skapar förutsättningar för samarbeten och lärande. 

Driva och utveckla publika kulturinstitutioner, mötesplatser och 
verksamheter 
Tillgången till kultur ökar och blir mer likvärdig. Barn, unga och äldre är särskilt 
prioriterade. Nämndens verksamheter är öppna mötesplatser i stadens rum och 
fungerar som arenor för reflektion, samtal, kunskap och lärande. De präglas av 
tillgänglighet i vid bemärkelse. Samverkan med offentliga aktörer och 
civilsamhälle säkrar den viktiga lokala förankringen. Behovet av 
fastighetsutveckling säkerställs för jämlik tillgång till kultur i hela staden. 

Ett varierat och relevant innehåll erbjuds genom att målgruppernas sammansättning 
och drivkrafter är kända. Vidgat deltagande och ökat inflytande prioriteras genom 
aktiva insatser. Digitalisering är en av flera möjliggörare och verksamheterna 
bidrar i arbetet med att minska det digitala utanförskapet. Hållbara relationer till 
besökare, civilsamhälle och övriga samarbetsparter värnas och vid behov etableras 
nya. 

Aktivt förvalta och tillgängliggöra nämndens samlingar 
Stadens konst- och museisamlingar förmedlas och är tillgängliga i stadens 
offentliga rum, verksamhetslokaler och på institutionerna. 

Museisamlingarna förvaltas aktivt med fokus på kunskapsuppbyggnad och 
digitalisering där de långsiktiga förutsättningarna säkras genom Nya magasin. 

Hållbar stadsutveckling, utveckling av kulturvärden och konstnärlig 
gestaltning 
Genom sakkunskap och kunskapsuppbyggnad beaktas de ömsesidigt beroende 
kulturvärdena; kulturmiljö, kulturella mötesplatser, kreativa verksamheter, identitet 
och konst, i stadens processer för stadsutveckling. 

De publika verksamheterna lyfter fram kulturmiljöns och konstnärliga praktikers 
bidrag till stadens utformning. Göteborgarna känner en förankring i staden, ges 
utrymme att påverka och stärks i sitt engagemang för sin livsmiljö. Den offentliga 
konsten värnas, synliggörs och säkerställs. 

Institutionerna utgör en väsentlig del av den kulturella ekologin. Med sina 
byggnader och sina verksamheter bidrar de till en attraktiv livsmiljö. Byggnadernas 
kulturhistoriska värden och behov av utveckling säkerställs så att de är relevanta 
såväl nu som i framtiden. 



 
Budget 2022  19 (30) 
Kulturnämnden  
  

4.3 Övriga styrdokument som påverkar nämnden 
Utöver kommunfullmäktiges budget är Kulturprogrammet, Biblioteksplanen samt 
Barn- och ungkulturplanen strategiskt styrande dokument för kulturnämnden. 
Programmen anger en politisk viljeinriktning för vad som ska uppnås inom för 
nämndens ansvar. Under 2022 kompletteras kulturprogrammet med en 
handlingsplan vars syfte är att konkretisera arbetet med programmet fram till 2026. 

Därutöver prioriteras särskilt det stadsövergripande arbetet inom ramen för Jämlik 
stad, Näringslivsstrategiska programmet samt Program för besöksnäringens 
utveckling. 

Kulturnämnden fyller även en viktig roll och/eller har ett särskilt utpekat ansvar för 
aktiviteter och åtgärder i nedanstående planer och program. Utifrån dessa planer 
och program görs prioriteringar och insatser genomföras i mån av utrymme och 
utifrån givna förutsättningar samt ekonomiska och personella resurser: 

• Handlingsplan för finskt förvaltningsområde. 
• Plan för arbetet med nationella minoritetsfrågor. 
• Plan för att förbättra HBTQ-personers livsvillkor. 
• Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning. 

Utifrån övriga av kommunfullmäktige antagna styrdokument med bäring på 
kulturnämndens verksamheter finns det en begränsad möjlighet att bedriva ett 
aktivt arbete utifrån de tillgängliga resurserna. 

I Göteborgs Stad finns också reglerande styrdokument för hur stadens förvaltningar 
och bolag ska utföra sina uppdrag som syftar till att skapa sunda beteenden, 
säkerställa rättssäkerhet och att brukare, invånare och kunder får likvärdig service. 
Reglerande styrdokument utgörs av policys, riktlinjer, regler och anvisningar på 
stadenövergripande nivå och förvaltningsnivå inom områden såsom personal, 
ekonomi, kommunikation, inköp och upphandling med flera. 

4.4 Uppföljning och rapportering 
Varje nämnd ansvarar för uppföljningen av dels grunduppdraget enligt reglemente, 
dels kommunfullmäktiges mål, uppdrag och inriktningar. Uppföljningen ska under 
året vara heltäckande och belysa hur verksamheten utvecklas i förhållande till de 
mål, inriktningar och uppdrag som fastställts. Uppföljningen ska göras utifrån 
invånarnas behov och med fokus på dem verksamheten är till för. Uppföljningens 
resultat ska bidra till såväl kontroll som lärande och utveckling av verksamheten. 

Rapportering sker till nämnd och kommunstyrelse utifrån risk och väsentlighet. I 
första hand genom nämndens delårsrapporter per mars och augusti samt årsrapport. 
Rapportering till kommunstyrelsen följer den struktur och tidsplan som fastställts. 

I samband med nämndens uppföljningsrapporter lämnas även en fördjupning till 
kulturnämnden med rapportering av särskild uppföljning inom olika områden 
under året. Fördjupningen till kulturnämnden avser till exempel rapportering och 
uppföljning av riskåtgärder och intern kontrollplan samt systematiskt 
arbetsmiljöarbete (SAM) och systematiskt brandskyddsarbete (SBA). 

I samband med delårsrapport och årsrapport lämnas även analys och bedömning av 
måluppfyllelse för kulturnämndens mål utifrån indikatorer och relevanta nyckeltal. 
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5 Kommunfullmäktiges mål och 
uppdrag till nämnden 

5.1 Övergripande verksamhetsmål inklusive 
indikatorer 
 Mål från KF Indikator Målvärde 

2022 
Målvärde 

2023 
Målvärde 

2024 
Målvärde 

2030 

Göteborg är en 
levande kultur-, 
idrotts- och 
evenemangsstad 
för boende och 
besökare 
 

SCB:s medborgar-
undersökning, nöjdhet 
med utbud på stadens 
bibliotek, vad tycker du 
om bibliotekens utbud, 
sammanvägd andel 
nöjda (%) 

Fler än 
2021 

Fler än 
2022 

Fler än 
2023 

 

SCB:s 
medborgarundersökning, 
nöjdhet med det lokala 
kultur- och nöjeslivet i 
kommunen, vad tycker 
du om det lokala kultur- 
och nöjeslivet i 
kommunen, andel nöjda 
(%) 

Fler än 
2021 

Fler än 
2022 

Fler än 
2023 

 

5.2 Organisationsmål och indikatorer till nämnden 
Mål från KF Indikator Målvärde 

2022 
Målvärde 

2023 
Målvärde 

2024 
Målvärde 

2030 

Göteborg har en 
budget i balans 
och långsiktigt 
hållbara 
finanser 
 

Staden ska ha god 
ekonomisk hushållning i 
verksamheterna. 
 

Enligt 
ärendet 

Enligt 
ärendet 

Enligt 
ärendet 

 

Göteborgs Stad 
är en attraktiv 
arbetsgivare 
med goda 
arbetsvillkor 
 

Medarbetarengagemang 
(HME) totalt kommunen 
– Totalindex. 

81 81 82 85 

Sjukfrånvaro kommunalt 
anställda totalt, (%). 

8,1% 8% 7,8% 7% 

5.3 Kommunfullmäktiges mål för nämnden 
Kommunfullmäktiges mål 

Göteborgs stad ska skapa goda förutsättningar för stadens institutioner och det fria 
kulturlivet för att erbjuda kulturupplevelser av hög kvalitet och bredd. 

Göteborgs stad ska sträva efter att tillgängliggöra kulturen för fler, inte minst de grupper 
som sällan tar del av stadens kulturliv. 

Göteborgs stad ska verka för att kulturperspektivet är en integrerad del i 
stadsutvecklingen. 
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5.4 Kommunfullmäktiges budgetuppdrag till 
nämnden 
Uppdrag från kommunfullmäktiges budget 2022 

Nämnder och styrelser ges i uppdrag att tillgängliggöra lokaler till valnämnden för att 
säkerställa vallokaler. 

Nämnder och styrelser får i uppdrag att genomföra ett långsiktigt strategiskt 
effektiviseringsarbete för att frigöra resurser inom staden. 

Kulturnämnden får i uppdrag att, utifrån biblioteksutredningen arbeta med den 
lokalbehovs- och personalplan som redovisas hösten 2021. 

Kulturnämnden får i uppdrag att utifrån utredningen följa upp regeln om att en procent av 
byggkostnaderna avsätts för utsmyckning tillämpas på ett ändamålsenligt sätt. 

Kulturnämnden får i uppdrag att realisera om- och tillbyggnad av Göteborgs 
konstmuseum. 

Kulturnämnden får i uppdrag att utreda och se över avgifter för skolbibliotek gällande de 
folkbibliotek som används som skolbibliotek av de fristående skolorna. 

Kulturnämnden får i uppdrag att fortsätta sökandet efter lokaler för en omlokalisering av 
Konsthallen. 

Kulturnämnden får i uppdrag att under 2022 utreda möjligheterna att under 2023 
genomföra en konstsalong. 

Kulturnämnden får i uppdrag att åtgärda de brister i arbetsmiljön som framkommit i 
stadsrevisionens granskning. 

Kvarstående uppdrag från kommunfullmäktiges budget 2021, 2020 samt 
övriga ej avslutade KF-uppdrag 

Kvarstående uppdrag 

Kulturnämnden får i uppdrag att, utifrån biblioteksutredningen genomföra en lokalbehovs- 
och personalplan med en redovisning hösten 2021. 

Kulturnämnden får i uppdrag att utifrån utredningen följa upp regeln om att en procent av 
byggkostnaderna avsätts för utsmyckning tillämpas på ett ändamålsenligt sätt. 

Kulturnämnden får i uppdrag att realisera "Om- och tillbyggnad av Göteborgs 
konstmuseum" i enlighet med förstudien. 

Kulturnämnden får i uppdrag att realisera "Nya magasin" i enlighet med förstudien. 

Kulturnämnden får i uppdrag att se över avgifter för skolbibliotek gällande de folkbibliotek 
som används som skolbibliotek av de fristående skolorna. 

Kulturnämnden får i uppdrag att genomföra en översyn av stadens filmstrategi i 
samverkan med Business Region Göteborg (BRG). 

Kulturnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna att få det övergripande ansvaret för 
den konst som finns i kommunens verksamhetslokaler under 2021. 

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

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 1,5-gradersmålet. 

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

Kulturnämnden får i uppdrag att ansvara för stadens åtagande i Unescos nätverk för 
kreativa städer om Göteborg utses till UNESCO City of Literature 
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Nämnder och styrelser får i uppdrag att säkerställa att stadens alla chefer omfattas av ett 
fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete enligt arbetsmiljölagen. 

Nämnder och styrelser får i uppdrag att säkerställa att det finns skyddskommittéer som 
hanterar chefers arbetsmiljöfrågor. 

Nämnder och styrelser får i uppdrag att säkerställa att arbetsplatsträffar (APT) genomförs 
för samtliga chefer. 

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. 

Kulturnämnden får i uppdrag att säkerställa att andelen av kapital- och driftskostnaden 
som idag bekostas av kommunala skattemedel inte ökar (avser om- och tillbyggnaden av 
Göteborgs konstmuseum). 
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6 Resursfördelning 

6.1 Effektiv resursanvändning 
Kulturen har stärkt sin roll i staden och efterfrågas i stadens arbete med samhälls- 
och stadsutveckling där kulturnämnden kan bidra med att skapa ett socialt hållbart 
Göteborg. En förutsättning för det arbetet är dock en hållbar förvaltning. I 
budgetarbetet har arbetsmiljön prioriterats i syfte att förbättra ur såväl ett 
kortsiktigt som långsiktigt perspektiv. Därför har en viss förstärkning av 
specialisttjänster arbetats in i årets budget. Hela behovet är dock inte tillgodosett 
och då denna typ av tjänster är en direkt förutsättning för en hållbar förvaltning 
och därmed en framgångsfaktor för en hållbar kulturstad kommer behovet att 
återkomma i budget 2023 i och med inga extra satsningar gjordes i fullmäktiges 
budget för 2022. 

Det pågår fortlöpande förbättringsarbeten för att utveckla och förbättra arbetssätt 
och processer i syfte att nyttja resurserna på bästa sätt, utan att kvaliteten eller 
tillgången till kultur minskar. Ett sådant systematiskt förbättringsarbete är en 
förutsättning för att organisationen ska ha förmåga att vara flexibel och kunna möta 
förändringar och nya behov, oförutsedda händelser i en än mer föränderlig värld än 
tidigare. Detta har blivit särskilt tydligt under coronapandemin. 

Uppföljningsprocessen behöver fortsatt kvalitetssäkras i syfte att förbättra 
prognoserna. Genom kvalitativa prognoser skapas kontroll och möjlighet till 
flexibilitet, vilket ger förvaltningen förmågan att hantera oväntade händelser och 
proaktivt fördela resurser dit de gör mest nytta. Att förtydliga uppföljnings- och 
budgetprocessen skapar även förutsättningar för att arbeta med rätt sak i rätt tid och 
ger i förlängningen bättre beslutsunderlag. Ökad kunskap och kompetens är 
ytterligare framgångsfaktorer och två områden förvaltningen arbetar aktivt med att 
utveckla. 

6.2 Driftbudget 
Kommunbidrag 
Kulturnämndens kommunbidrag för 2022 är 628 miljoner kronor vilket är en 
ökning med 3,8 miljoner kronor jämfört med budget 2021. Riktade medel uppgår 
till 38,5 miljoner kronor. Avdrag görs med 22,3 miljoner kronor för 
verksamhetsövergången av Stora Teatern till Stadsteatern AB, 10 miljoner kronor 
som avsåg tillfälligt förstärkt kulturstöd 2021 samt 2,4 miljoner kronor avseende ny 
hyresmodell för internhyra. 

• Stora Teatern -22,3 miljoner kronor 
• Kulturstöd -10,0 miljoner kronor 
• Internhyra -2,4 miljoner kronor 
• Index +8,3 miljoner kronor 
• Bergsjön +16,1 miljoner kronor (nominerat 17,1 miljoner kronor) 
• Sjöfartsmuseet Akvariet +6,7 miljoner kronor 
• Nya magasin +5,6 miljoner kronor (nominerat 7,9 miljoner kronor) 
• Unesco +1,0 miljoner kronor 



 
Budget 2022  24 (30) 
Kulturnämnden  
  

• Samordning Barn och ungkulturplan +0,8 miljoner kronor 

Nomineringar som nämnden lyft men inte erhållit medel för i budget 2022 

• Hållbara ersättningar (2 miljoner kronor). 
• Hållbar arbetsmiljö, även uppdrag i fullmäktiges budget (5,7 miljoner 

kronor). 
• Beslut om överföring av instrumentförrådet saknas. 
• Merkostnader för byte av huvudman för Stora Teatern (3,3 miljoner 

kronor). 

Strategier 
Nämndens ökade kostnader, minskade intäkter och behov i budget 2022 uppgår till 
23,5 miljoner kronor. Då nämnden får ramförstärkning med 3,8 miljoner kronor 
innebär det att 19,7 miljoner kronor återstår att justera på förvaltningsövergripande 
nivå för att få en budget i balans 2022. Därtill driver avdelningarna ett tydligt 
förändringsarbete för att säkra ekonomin men påverkan på ambitionsnivå och 
genomförande kan inte uteslutas. 

Utifrån osäkerheter kring det ekonomiskt nuläge och vilka förutsättningar som 
kommer att gälla för 2022 har kulturförvaltningen lagt fram ett budgetförslag som 
inte innehåller några kulturpolitiska besparingar. I stället kommer avvikelserna att 
lyftas i rapporteringen när dessa är konstaterade eller tillräckligt sannolika. 
Åtgärder föreslås i de fall förvaltningen inte kan omfördela medel på kort sikt. 

Kostnader och behov 2022 
Indexuppräkningen på 1,5 procent täcker inte den faktiska kostnadsökningen för 
löner, hyror, leasing, indexuppräkning av kulturstödet eller övrig 
prisutveckling. Detta kommer på sikt att urholka budgeten varför förvaltningen 
behöver hitta strategier för att ständigt utveckla och anpassa verksamheten efter 
nya ekonomiska förutsättningar och en föränderlig omvärld. I annat fall står 
nämnden inför prioritering av verksamhet. Här kan särskilt påpekas att nämnden 
inte erhåller någon uppräkning av budgeten för kulturstöd men däremot indexeras 
själva stödet till det fria kulturlivet. Det innebär att nämnden årligen behöver ta 
medel från andra delar av verksamheten för att täcka denna kostnadsökning. 

Nämndens intäkter bedöms minska 2022 och tillsammans med faktiska 
kostnadsökningar avseende index för löner, hyror, IT, indexuppräkning av 
kulturstöd och ökade leasingkostnader uppgår behovet till 12,2 miljoner kronor. 
Nämnden har erhållit 8,3 miljoner kronor i indexuppräkning. Nämnden bedöms 
även stå inför en ökad kostnad med cirka 1,4 miljon kronor då avdraget på 
kommunbidraget för ny hyresmodell inte motsvarar den faktiska 
kostnadsförändringen. Avgående verksamhet och tillfälliga satsningar uppgår till -
32,3 miljoner kronor. 
 
Kostnadsökningen för 2022 uppgår till 39 miljoner kronor vilket främst avser 
utvecklingsprojekt inom Göteborgs museer, kostnader kopplade till Bergsjöns 
kulturhus, resurser för nytt uppdrag med Unesco, barn-och ungkulturplanen samt 
merkostnader för kvarvarande uppdrag inom Stora Teatern. 

• Nämnden erhåller 12,3 miljoner kronor baserat på 
verksamhetsnomineringar avseende ökade kostnader för hyra, drift och 
leasing i samband med utvecklingen av Sjöfartsmuseet Akvariet samt 
kostnader kopplade till nya magasin för Göteborgs Stads samlingar. Detta 
är 2,3 miljoner kronor lägre än vad som verksamhetsnominerats. 

• För Kulturhuset Bergsjön erhåller nämnden 16,1 miljoner kronor vilket är 
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1 miljoner kronor lägre än vad som verksamhetsnominerats. 
• Merkostnader för kvarvarande uppdrag av Stora Teaterns verksamheter 

inom nämndens ansvar uppgår till 3,3 miljoner kronor. Nämnden har inte 
erhållit kompensation. 

För kostnader kopplade till arbetet med att samordna barn- och ungkulturplanen 
erhålls 800 000 kronor. 

Tillfälliga satsningar av kulturstöd med 10 miljoner kronor i budget 2021 kvarstår 
inte 2022. 

Stora Teaterns verksamhetsövergång medför en minskning av 
kommunbidragsramen med 22,3 miljoner kronor avseende intäkter och kostnader 
kopplade till Stora Teaterns verksamhet inom kulturnämndens budget 2021. 

Kostnader för prioriterade behov uppgår till 4,7 miljoner kronor och avser främst 
helårseffekter på tidigare tillsatta tjänster men även en halvtidstjänst för 
implementeringen av ett miljöledningssystem i förvaltningen. Till viss del ingår 
även kostnader kopplade till biblioteksutredningen och kompensation för minskat 
bidrag från VGR. 

Åtgärder och risker i budget 2022 
Då nämnden under de senaste åren haft positiva avvikelser behöver ett nyläge 
identifieras innan relevanta åtgärder kan bedömas. Förvaltningen har inte haft ett 
normalår på flera år med anledning av tillkommande verksamheter till avdelningen 
bibliotek och kulturhus, avgående verksamheter 2022 samt utökat uppdrag till följd 
av ny nämndorganisation. Därtill har pandemin haft en stor påverkan på 
verksamheterna och interna omorganisationer har genomförts. Nogsamt 
analysarbete och relevanta åtgärder kommer att arbetas fram under 2022 varför 
riskerna ökar i budgeten då inga kulturpolitiska åtgärder föreslås innan det nya 
nuläget är känt. 

På grund av ökad inflationstakt behöver även självfinansieringsgraden öka inom 
museerna. Detta är en risk som byggs in i budget som nogsamt bör följas under 
året. 

Poster som utifrån ett historiskt utfall innebär en osäkerhet, riskas till viss del. Det 
handlar till exempel om stadens kostnader för IT- och administrativa tjänster och 
system. Boknings och bidragssystemet förväntas få en lägre kostnad än tidigare då 
nytt, och billigare, system är upphandlat. 

Större och fler poster riskas inom områden där en osäkerhet finns eller avser 
uppdrag som nämnden saknar finansiering för. För att kunna omfördela resurser 
inom nämndens budget behövs längre tid för att kunna ställa om verksamheten 
utifrån nya förutsättningar. Åtgärder i budget 2022 uppgår till 19,7 miljoner kronor. 

• Ökade intäktskrav inom museerna med -2,3 miljoner kronor. 
• Vakansavdrag med -5,6 miljoner kronor. 
• Framflyttade rekryteringar med -2,0 miljoner kronor. 
• Riskpost inom IT med -800 000 kronor. 
• Framflyttade behov inom främst museer och konsthall med -2,6 miljoner 

kronor. 
• Tillkommande finansiering under året för ofinansierade uppdrag med -4,4 

miljoner kronor:  
o Utvecklingsprojekt museer 
o Enprocentsregeln  
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o Fördyring hyresmodell 
• Sänkt ambitionsnivå med -2,0 miljoner kronor. 

Utöver de förvaltningsgemensamma åtgärderna hanterar avdelningarna ytterligare 
risker och åtgärder inom ramen för respektive avdelnings förbättringsarbete. Det 
handlar till exempel om omfördelning av uppdrag inom ram, nedprioriteringar och 
framflyttade behov. Därtill ska uppdrag som är delvis ofinansierad hanteras. 
Beroende på hur förutsättningarna ändras eller om nya förutsättningar skapas som 
tillåter omfördelning inom nämndens ram, kan prioriterade poster tillgodoses.  

Utöver årliga generella kostnadsökningar kvarstår dessa behov 2023 tillsammans 
med ökade kostnader för främst nya uppdrag, ökade hyror samt 
arbetsmiljöåtgärder. 

Förvaltningens resurser inom fastighet- och säkerhetsområdet är långt ifrån 
tillräckliga utifrån hur nämndens ansvar för lokaler och samarbeten ökat i antal och 
i rollen som ansvarig hyresgäst. En uppbyggd underhållsskuld i lokaler och 
arbetsmiljö är ytterligare ett behov. 

För kostnader kopplade till lokalbehovsplanen och biblioteksutredningen har inga 
medel tillförts utan behöver hanteras inom ram. Dessa behov får till största del 
flyttas fram i tid för att inte motsvarande prioriteringar ska behövas. Uppföljningen 
under året får visa vad som blir möjligt att genomföra genom omfördelning inom 
nämndens budget. Övrigt blir föremål för verksamhetsnominering 2023. 

Nämndens förändring av intäkter 
Priser och avgifter har indexreglerats inför 2022 men det innebär enbart en 
marginell ökning av intäkterna. Samtliga priser och avgifter har nu en modell för 
årlig uppräkning som antingen utgår från indexreglering eller marknadspris. Från 
och med budget 2023 kommer alla priser och avgifter att revideras årligen och 
justeras vid behov. Behov av övriga revideringar sker genom ett separat ärende till 
nämnd. 

Utöver vad avdelningarna själva hanterar avseende förändring av intäkter inför 
2022 bedömer förvaltningen att minst 500 000 kronor kvarstår att hantera på 
övergripande nivå. Det beror främst på att nya avtal med grundskolenämnden 
gällande skolbibliotek ska tecknas och bedöms medföra lägre intäkter på mellan 1 
miljon kronor och 2,5 miljoner kronor jämfört med 2021. Det bör dock påpekas att 
några avtal inte är undertecknat ännu vilket utgör en ekonomisk risk. Hur 
pandemin kommer att påverka de publika verksamheternas externa intäkter under 
kommande år är svårt att bedöma. För att täcka den årliga kostnadsutvecklingen 
behöver nämnden öka självfinansieringsgraden. Det gäller främst entréintäkter till 
Göteborgs museer och konsthall men även konferensintäkter inom bibliotek och 
kulturhus. 

Ett regionalt bidrag på 1,3 miljoner kronor har erhållits för 2021/2022 som 
kompensation för pandemins effekter inom Göteborgs museer. Utöver det finns det 
ett preliminärt besked om utökat regionalt bidrag för Göteborgs museer om 766 
000 kronor. Dock saknas ett samfinansieringsavtal med regionen, något som förra 
året innebar att någon indexering inte utgick. Även här finns således en ekonomisk 
risk. Regionens bidrag har minskat procentuellt under åren vilket medfört att 
museerna behövt öka sin självfinansieringsgrad i motsvarande takt. Så blir fallet 
även 2022 oavsett om indexeringen faller ut eller inte. 

Enprocentsregeln 
Förvaltningens kostnader för arbetet med enprocentregeln uppgår till totalt cirka 
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2,2 miljoner kronor per år. Nämnden saknar finansiering för detta arbete och har 
tidigare omfördelat från annan verksamhet inom nämndens ansvar. Eftersom 
arbetet med att ta fram en ny modell pågår på stadsledningskontoret utgår 
förvaltningen från att ersättning kommer att kunna erhållas under 2022. 

Arbetssätt 
I uppföljningsrapport mars kommer förvaltningen att kunna ge en första analys av 
årets prognos och presentera föreslagna strategier för att kunna få en budget i 
balans för året. 

Budget per avdelning 

Avdelning 
(belopp i tkr) 

K
om

m
un-

bidrag 2021 

R
iktade 

m
edel K

F 

A
vdrag K

F 
budget 

Pris & löne-
ökning 

Förändring 
intäkt/  
kostnad 

Å
tgärder &

 
risker 

Intern om
-

fördelning 

K
om

m
un-

bidrag 2022 

Kulturnämnd 752 0 0 0 0 -2 0 750 

Verksamhets-
övergripande 
stöd 

60 428 250 -640 2 920 2 230 -1 570 152 63 770 

Kultur- och 
samhälls-
utveckling 

115 697 800 -10 000 1 540 -65 -2 220 868 106 620 

Göteborgs 
bibliotek och 
kulturhus 

349 295 16 850 -24 060 4 920 5 565 -9 390 -1 020 342 160 

Göteborgs 
museer och 
konsthall 

98 018 12 300 0 3 360 7 530 -6 508 0 114 700 

Eget kapital         

Summa 624 190 30 200 -34 700 12 740 15 260 -19 690 0 628 000 

Intern omfördelning avser hyreskostnad med anledning av omorganisation under 2021. 

Vissa justeringar som avser interna omföringar kan komma att ske mellan 
avdelningarna då den mer detaljerade budgetprocessen fortsätter fram till mitten av 
december 2021. Förvaltningen kommer att inarbeta de förändringar i 
budgethandlingen som gäller nämndens driftsbudget och ekonomiska ramar per 
avdelning i enlighet med vad som beslutas i kulturnämnden. 

6.3 Resultaträkning 
Kommunbidragsramen uppgår till 628 miljoner kronor för 2022 vilket är en ökning 
med 3,8 miljoner mot föregående år. Den totala verksamhetskostnaden bedöms 
uppgå till 762,5 miljoner kronor för 2022, vilket är cirka 400 000 kronor lägre än 
för 2021. Verksamhetsintäkter och bidrag minskar med 4,3 miljoner kronor jämfört 
med 2021. 

Indexuppräkningen på 1,5 procent uppgår till 8,3 miljoner kronor och avdrag görs 
för verksamhetsövergång och tillfällig förstärkning av kulturstöd under 2021 med 
32,3 miljoner kronor. Riktade medel uppgår till 30,2 miljoner kronor och gäller 
främst museiverksamhetens utvecklingsprojekt. Reglering för ny hyresmodell 
innebär avdrag med -2,4 miljoner kronor. 

Förändringen i budget 2022 mot föregående år innebär (exkluderat Stora Teaterns 
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verksamhetsövergång) en ökning för löner och sociala avgifter med 4,3 miljoner 
kronor, 900 000 kronor för ökade hyror, -9,1 miljoner för minskat kulturstöd samt 
12,4 miljoner kronor i ökning av övriga verksamhetskostnader. De ökade 
kostnaderna finansieras av kommunbidraget med 3,8 miljoner kronor samt av 4,7 
miljoner kronor i ökade intäkter och bidrag för 2022. 

Budgeterade externa intäkter för 2022 bedöms bli 4,3 miljoner kronor lägre jämfört 
med föregående år då Stora Teaterns verksamhetsövergång påverkar bidrag och 
intäkter med -9,0 miljoner kronor. Egenfinansieringen behöver öka med anledning 
av inflationstakten då full kompensation inte erhålls för indexering av löner och 
hyror. 

För 2022 erhålls bidrag från Västra Götalandsregionen som kompenserar för 
minskade entréintäkter till stadens museer på motsvarande 1,3 miljoner kronor 
samt ett preliminärt bidrag för indexuppräkning på 766 000 kronor. 
Indexuppräkningen förutsätter dock att ett avtal med regionen kommer till stånd, 
vilket inte är fallet i nuläget. Priser och avgifter har justerats något för året genom 
indexuppräkning men det påverkar endast intäkterna marginellt. 

Lönekostnaderna minskar med 7,8 miljoner kronor vilket främst beror på Stora 
Teaterns verksamhetsövergång. Indexuppräkning av löner har skett med 2,5 
procent eller med motsvarande 9,4 miljoner kronor, utökning för nya uppdrag 
såsom Unesco och utvecklingsprojekten samt helårseffekter av redan tillsatta 
tjänster innebär också en ökning. Avdrag görs för lägre arbetsgivaravgifter, 
generellt vakansavdrag och framflyttade rekryteringar. Stora Teaterns 
verksamhetsövergång påverkar lönekostnaden med -12,1 miljoner kronor. 

Hyreskostnaderna bedöms bli 6,8 miljoner kronor lägre för 2022. Stora Teaterns 
påverkan är -7,7 miljoner kronor. 

Övriga kostnader ökar med 14,1 miljoner kronor främst på grund av 
utvecklingsprojekten inom museerna men även som en följd av generella 
prisökningar. Minskningar som påverkar är den tillfälliga utökningen av kulturstöd 
för 2021 samt Stora Teaterns verksamhetsövergång. Stora Teatern påverkar med -
11,5 miljoner kronor. 

Nettoökningen på 3,8 miljoner kronor motsvarar 2022 års kommunbidragsökning. 

Eget kapital 
Det huvudsakliga syftet med nämndernas eget kapital är att möjliggöra ett 
långsiktigt ekonomiskt tänkande i verksamheten så att hastigt förändrade 
förutsättningar kan överbryggas. Nämnden bör därför sträva efter att ha ett eget 
kapital på en nivå som kan motiveras utifrån verksamheten och de förutsättningar 
under vilken nämnden verkar. Eget kapital ska spegla den enskilda nämndens 
specifika riskbild, den så kallade nämndrisken. Kommunen centralt tar ansvar för 
risker därutöver, det vill säga kommunrisker. 

Nämnden ska årligen, i samband med fastställandet av det ekonomiska utfallet i 
bokslutet, värdera den egna verksamheten utifrån ett risk- och 
väsentlighetsperspektiv och skriftligt motivera en rimlig nivå på det egna kapitalet. 
Nämnden ska i detta sammanhang beakta stadens rekommenderade nivåer för 
nämndernas eget kapital. Nämndens rätt att använda eget kapital utgår från 
kommunens ekonomiska förutsättningar och värderas normalt årligen i samband 
med kommunfullmäktiges budgetbeslut. För kulturnämndens del ligger det 
rekommenderade intervallet för eget kapital på 15-25 miljoner kronor. 

Nämnd som vill använda eget kapital som överstiger den generellt fastställda nivån 
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får endast göra det efter godkännande av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen 
godkänner endast sådan framställan efter att ha prövat om det finns synnerliga skäl 
för den samt om det samlade ekonomiska läget för kommunen som helhet tillåter 
att användandet sker utan att riskera god ekonomisk hushållning. Nämnd bör 
utifrån sin specifika riskbild ha goda skäl för att kunna motivera en avvikelse från 
de rekommenderade nivåerna. Eget kapital som överstiger den nivå som nämnd 
motiverar utifrån ovanstående förutsättningar ska återredovisas till 
kommunstyrelsen. 

Eget kapital i kulturnämnden 
Nämndens eget kapital uppgick till 25 miljoner kronor 2021-01-01 och beräknas 
uppgå till samma nivå vid årets utgång. 

Förvaltningens förslag till budget 2022 innehåller fler och större risker än 
föregående års budget. Pandemin är fortsatt en osäkerhetsfaktor som påverkar 
nämndens intäkter och förutsättningar att kunna utföra uppdraget. Detta skapar en 
svårighet i att planera och prognosticera verksamheten. 

Enligt Göteborgs Stads regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning 
kan stadens nämnder själva besluta om att ianspråkta eget kapital motsvarande ett 
belopp som uppgår till maximalt 0,5 procent av kommunbidraget. Det innebär för 
kulturnämndens del ett maxbelopp på cirka 3,1 miljoner kronor. 

Risker 
En budget består av poster som är mer eller mindre säkra till sin förekomst 
och/eller nivå. Det innebär att en budget alltid innehåller ett visst mått av osäkerhet 
och därmed risk. Hur den osäkerheten hanteras varierar med graden av osäkerhet 
och organisationens förmåga att hantera avvikelser. För 2022 är anledningen till 
den ökade risken att tid behövs för att identifiera det nya nuläget. Verksamheterna 
behöver kunna ställa om till nya behov och förutsättningar under och efter 
pandemin samt följa med och utvecklas i takt med en föränderlig omvärld. 

Kulturförvaltningen har i förslaget till budget för 2022 valt att hantera denna 
osäkerhet genom att öka risken i budgeten. Risken i detta fall innebär att osäkra 
poster inte budgeterats alls eller med försiktighet. Motivet för det är att 
förvaltningen inte vill föreslå större förändringar än nödvändigt i det osäkra läge 
som råder. 
 

Budget 

Budget (belopp i tkr) Budget  
2022 

Prognos 
2021 

Budget  
2021 

Bokslut  
2020 

Verksamhetens intäkter     

Avgiftsintäkter 24 400 16 129 24 448 16 294 

Region-/ statsbidrag 87 700 89 931 89 199 85 366 

Övriga intäkter 22 400 23 877 25 113 28 132 

Summa verksamhetsintäkter 134 500 129 938 138 759 129 793 

Verksamhetskostnader     

Löner och arvoden -259 200 -265 385 -268 141 -243 060 

Sociala avgifter och övriga 
personalkostnader -107 300 -104 166 -106 081 -96 277 

Lokalkostnader, fastighetsservice 
och energi -132 600 -136 801 -139 411 -130 570 
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Budget (belopp i tkr) Budget  
2022 

Prognos 
2021 

Budget  
2021 

Bokslut  
2020 

Övriga verksamhetskostnader -263 000 -247 508 -248 855 -244 341 

varav transfereringar -83 500 -97 894 -92 625 -102 885 

Avskrivningar -350 -363 -362 -364 

Summa verksamhetskostnader -762 450 -754 223 -762 849 -714 611 

Nettokostnad -627 950 -624 286 -623 940 -584 819 

Kommunbidrag     

Kommunbidrag 628 000 624 390 624 040 595 200 

Kommunbidrag, tillägg     

Summa kommunbidrag 628 000 624 390 624 040 595 200 

Finansiella intäkter     

Finansiella intäkter 0 0 0 1 

Finansiella kostnader -50 -103 -100 -31 

Resultat 0 0 0 10 351 

I budget 2022 avgår Stora Teaterns verksamhet med totala kostnader på 31,3 miljoner kronor varav 22,3 miljoner 
kronor är kommunbidrag. 
Under 2021 gjordes avdrag med 150 000 kronor för klimatanpassade åtgärder som läggs tillbaka inför 2022. 
Varför kommunbidraget för 2021 uppgår till 624 190 tusen kronor. 
I prognos 2021 ingår 350 000 kronor för utökat kommunbidrag avseende kostnader kopplade till 
jubileumsprojektet. 
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Kulturnämndens tid- och arbetsplan 2022 
 

Delmoment Beslutsnivå Månad 

Årsrapport 2021 
Uppföljning av kommunfullmäktiges mål och uppdrag, ekonomi, 
personal, väsentliga händelser och verksamhetens utveckling, samt 
övrig uppföljning i enlighet med kommunstyrelsens anvisningar.  

Kulturnämnden ska till kommunstyrelsen följa upp och rapportera 
tillämpningen av enprocentsregeln i Göteborgs Stad. 

Fördjupning till kulturnämnd 
• Uppföljning och rapportering av nämndens mål och indikatorer. 
• Rapportering och redovisning avseende särskilda uppdrag till 

förvaltningen. 
• Detaljerad redovisning av verksamhetens utveckling och specifika 

volym- och nyckeltal per sektor. 

Kulturnämnd Januari - 
februari 

Verksamhetsplan 2022 
Förvaltningsledningen arbetar fram förslag till verksamhetsplan för 
kulturnämnden. Verksamhetsplanen ska innehålla hantering av mål 
och uppdrag från kommunfullmäktige, beskrivning av arbetet med 
ledning och styrning i förvaltningen, kulturnämndens inriktning för 
implementeringen av kommunfullmäktiges budget samt 
verksamheternas ekonomiska ramar.  

Kulturnämnd Januari - 
februari  

Ekonomisk prognos per februari 
Ekonomisk prognos som kommunstyrelsen begär in via 
stadsledningskontoret. Prognosen är ej föremål för beslut i nämnd men 
nämnden informeras om prognosen på mötet i mars.  

Förvaltningsdirektör 

Information 
kulturnämnd 

Mars 

Verksamhetsnomineringar 
Förvaltningsledningen arbetar fram utkast till 
verksamhetsnomineringar utifrån innevarande års budget, nämndens 
verksamhetsplan, den uppdaterade nulägesanalysen och riskbilden. 
Dialog med nämnden kring verksamhetsnomineringarna sker på 
fördjupningsdag i mars. Nomineringarna tas sedan upp till nämnd en 
första gång på nämndens möte i mars för att möjliggöra bordläggning 
av ärendet en gång om det behovet finns.  

Kulturnämnd Februari - 
Mars 

Nulägesanalys 
Förvaltningsledningen uppdaterar förvaltningens nulägesanalys. De 
uppdaterade dokumenten finns med som underlag till kulturnämndens 
arbete med budget 

Förvaltningsdirektör April 

Kultur 
 

  
 Bilaga 2 
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Delmoment Beslutsnivå Månad 

Delårsrapport mars 
Uppföljning av ekonomi, personal, väsentliga händelser och avvikelser 
i verksamheten samt övrig uppföljning i enlighet med 
kommunstyrelsens anvisningar. 

Fördjupning till kulturnämnd 
• Årlig rapportering av systematiskt brandskyddsarbete (SBA) 
• Årlig rapportering av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 

Kulturnämnd April 

Nämndens ekonomiska förutsättningar 2022 
Förvaltningsledningen tar fram en första bedömning av nämndens 
ekonomiska förutsättningar inför kommande verksamhetsår. 
Förutsättningarna uppdateras sedan i samband med upprättande av 
förslag till budget för kulturnämnden 2022. 

Förvaltningsdirektör 
 

Juni, 
september 

Delårsrapport augusti 
Uppföljning av kommunfullmäktiges mål, ekonomi, personal, 
väsentliga händelser och avvikelser i verksamheten samt övrig 
uppföljning i enlighet med kommunstyrelsens anvisningar. 

Fördjupning till kulturnämnd 
• Uppföljning och rapportering av nämndens mål och indikatorer i 

de fall uppföljning på delår är aktuell. 
• Uppföljning och rapportering av åtgärder utifrån samlad riskbild 

och plan för intern kontroll.  

Kulturnämnd September 

Ekonomisk prognos per oktober 
Ekonomisk prognos som kommunstyrelsen begär in via 
stadsledningskontoret. Prognosen är ej föremål för beslut i nämnd men 
nämnden informeras om prognosen på mötet i november. 

Förvaltningsdirektör 

Information 
kulturnämnd 

November 

Budget 2023 
Förutsättningar inom styrning och ledning, personal, ekonomi, 
omvärldsanalys, riktade mål och uppdrag i kommunfullmäktiges 
budget samt övergripande resursfördelning. 

Bilagor som fastställs i samband med budget 
• Tid- och arbetsplan för nämndens planering- och uppföljning.  
• Samlad riskbild. 

Kulturnämnd December 
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Kulturnämndens samlade riskbild 2022 
Riskområden Risker Risk- och 

konsekvensbeskrivning Status Åtgärder 

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

  Risk för att 
kulturnämnden inte kan 
följa rekommenderade, 
eller upprätthålla 
enhetliga, 
ersättningsnivåer vid 
anlitande av konstnärer  
 
Till samlad riskbild? 
Ja 

 

Riskbeskrivning 
Kulturnämnden har inte 
ekonomiska möjligheter att följa 
till exempel MU-avtalet vilket 
medför att nämnden inte fullt ut 
kan bidra till målet om att skapa 
hållbara villkor för konsten och 
konstnärerna. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Att ej betala ut 
rekommenderade 
ersättningsnivåer skadar 
trovärdigheten för nämndens 
verksamheter. Kan påverka val 
av utbud och kvalitet. De 
konstnärer som nämndens 
verksamheter anlitar ges sämre 
möjligheter att livnära sig på sin 
konst. 
 
Existerande kontrollaktiviteter 
Kulturförvaltningen har tagit 
fram och implementerar riktlinjer 
för ersättningar så att 
verksamheterna ersätter på 
jämförbara nivåer. 
 
Ansvarig chef 
Avdelningschef 

Hantera risk Ej påbörjad 
 

  Risk för urholkning av 
kulturstöden över tid  
 
Till samlad riskbild? 
Ja 

 

Riskbeskrivning 
Stödnivåerna från 
kulturnämnden följer inte 
kostnadsutvecklingen i övriga 
samhället och ökar ej heller i 
takt med att staden växer, vilket 
leder till att kulturstöden riskerar 
att urholkas över tid. 
 

Acceptera risk  



                 Bilaga 3 

Riskområden Risker Risk- och 
konsekvensbeskrivning Status Åtgärder 

 
Konsekvensbeskrivning 
Aktörernas ekonomi urholkas 
när stödnivåerna inte följer övrig 
kostnadsutveckling. Detta 
påverkar i sin tur 
förutsättningarna för aktörerna 
att få ihop finansieringen av sina 
verksamheter då den 
sammantagna med-
finansieringen från andra 
finansiärer riskerar att påverkas 
negativt om nämndens stöd 
håller lägre nivå eller uteblir. 
Förutsättningarna för att leva 
och verka som kulturutövare i 
Göteborg minskar. 
 
Existerande kontrollaktiviteter 
Tillfälliga förstärkningar har 
gjorts under pandemin och 
kulturförvaltningen har även 
omfördelat överskott i andra 
delar av verksamheten till 
kulturstöden. Inga av dessa 
satsningar är dock långsiktiga. 
 
Ansvarig chef 
Avdelningschef 

  Risk för att IT-system 
och e-tjänster för 
kulturstöd brister  
 
Till samlad riskbild? 
Ja 

 

Riskbeskrivning 
E-tjänster samt BIDA fungerar 
inte tillfredställande och skapar 
bristande funktionalitet och en 
rättsosäker stödhantering. Risk 
att hantering av stöd inte 
fullgörs i rätt tid eller på ett 
rättssäkert sätt vilket påverkar 
förtroendet för kulturnämnden. 
Eventuell manuell hantering 
medför ökade personal-
kostnader. 
 

Hantera risk Ej påbörjad 
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Riskområden Risker Risk- och 
konsekvensbeskrivning Status Åtgärder 

Konsekvensbeskrivning 
Försämrad rättssäkerhet, 
svårigheter för nya sökande 
samt ökad arbetsbelastning och 
ökade kostnader för 
förvaltningen vid händelse av 
manuell hantering. 
 
Existerande kontrollaktiviteter 
Under ledning av idrotts- och 
föreningsförvaltningen har ett 
nytt IT-system upphandlats. 
Implementeringen påbörjas 
under hösten 2021 och en 
första modul för skarp 
användning förväntas levereras 
under april 2022. 
 
Ansvarig chef 
Avdelningschef 

Huvudprocess - driva och 
utveckla publika 
kulturinstitutioner, 
mötesplatser och 
verksamheter 

  Risk för att om- och 
tillbyggnaden av 
Sjöfartsmuseet 
Akvariet inte realiseras 
inom given tidplan och 
budget  
 
Till samlad riskbild? 
Ja 

 

Riskbeskrivning 
Om- och tillbyggnaden av 
Sjöfartsmuseet Akvariet har en 
tajt tidplan och en stram budget 
där utrymmet för oförutsedda 
händelser är litet. Projektet är 
dessutom omfattande och 
många aktörer samverkar för att 
nå målet. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Att museet ej kan öppna på 
utsatt tid vilket kommer att vara 
förtroendeskadligt men också 
påverka förvaltningens 
ekonomi. Ökade kostnader för 
fastighetsägaren kan också 
påverka kulturnämndens ram då 
dessa faller på kultur-
förvaltningens hyra. Fördröjd 
tidplan påverkar arbetsmiljön då 
utvecklingsprojektet nya 
magasin löper parallellt och 

Acceptera risk  
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Riskområden Risker Risk- och 
konsekvensbeskrivning Status Åtgärder 

ökar i intensitet. 
 
Existerande kontrollaktiviteter 
Förvaltningen har en 
kontinuerlig dialog med 
fastighetsägare för att tidigt få 
kunskap om eventuella 
avvikelser så att det i möjligaste 
mån går att parera för dessa. 
Förvaltningen har dock inga 
möjligheter att påverka själva 
utförandet av projektet i den fas 
det befinner sig nu då det är 
fastighetsägarens ansvar. 
 
Ansvarig chef 
Avdelningschef 

  Risk för att tappa 
moment i 
omlokaliseringen av 
Göteborgs Konsthall  
 
Till samlad riskbild? 
Ja 

 

Riskbeskrivning 
Det breddade politiska 
uppdraget att titta på alternativa 
placeringar av Göteborgs 
Konsthall kräver att erforderliga 
resurser avsätts. Så som läget 
är nu är uppdraget delvis 
ofinansierat vilket riskerar att 
påverka möjligheterna att hitta 
en ändamålsenlig lokal. 
 
Konsekvensbeskrivning 
De lokaler som konsthallen idag 
huserar i uppfyller inte de behov 
som finns för att kunna bedriva 
en bra verksamhet eller 
säkerställa en god arbetsmiljö. 
 
Ansvarig chef 
Avdelningschef 

Hantera risk Ej påbörjad 
 

  Risk för att barackerna 
vid Göteborgs 
Konsthall måste 
avyttras  
 

Riskbeskrivning 
Barackerna har stått 15 år på 
baksidan av Göteborgs 
Konsthall och det är inte 
förenligt enligt plan- och 

Hantera risk Ej påbörjad 
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Riskområden Risker Risk- och 
konsekvensbeskrivning Status Åtgärder 

Till samlad riskbild? 
Ja 

 

bygglag att det står kvar efter 
oktober 2022. I barackerna 
återfinns kontor och verkstad 
vilka är förutsättningar för att 
bedriva verksamhet på platsen. 
Även del av ventilationen är 
beroende av barackerna. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Om barackerna måste avyttras 
försämras arbetsmiljön markant 
och det finns även en risk att 
ingen verksamhet alls kan 
bedrivas på platsen. 
 
Existerande kontrollaktiviteter 
Det finns ett pågående arbete 
med att hitta alternativa och mer 
ändamålsenliga lokaler för 
Göteborgs Konsthall. 
 
Ansvarig chef 
Avdelningschef 

 

  Risk för att uppdraget 
”Kulturnämnden får i 
uppdrag att säkerställa 
att andelen av kapital- 
och driftskostnaden 
som idag bekostas av 
kommunala 
skattemedel inte ökar” 
inte kan uppfyllas.  
 
Till samlad riskbild? 
Ja 

 

Riskbeskrivning 
Kommunfullmäktige har fattat 
beslut om att finansiera 
investeringen men lagt krav på 
kulturnämnden att säkra en 
majoritet av den finansieringen 
som krävs för att bekosta de 
tillkommande hyres- och 
driftskostnaderna. Det finns 
begränsade mandat/möjligheter 
för kulturnämnden att 
genomföra detta på egen hand. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Ökade egenintäkter och ökade 
offentliga medel till Göteborgs 
museer kräver politiska beslut 
och handling för att stärka 
möjligheterna till ökade 
offentliga medel från region och 

Hantera risk Ej påbörjad 
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Riskområden Risker Risk- och 
konsekvensbeskrivning Status Åtgärder 

stat. Därtill är det 
kommunfullmäktige som 
beslutar om till exempel 
entréavgifter. Egenintäkter till 
museerna inom andra områden 
än entréintäkter är starkt 
begränsade av lagrum såsom 
kommunallag, konkurrenslag 
med flera. Externa medel 
genom till exempel sponsring 
och donationer kan genereras 
till projekt inom kärnuppdragen 
men inte till löpande drifts-
kostnader för hyra och/eller 
fastighetsrelaterade kostnader. 
 
Ansvarig chef 
Ekonomichef 
Stabschef 
Avdelningschef 

Huvudprocess - aktivt förvalta 
och tillgängliggöra nämndens 
samlingar 

  Risk för att 
kulturnämnden inte 
erhåller ersättning för 
tillkommande projekt- 
och driftskostnader för 
arbete med nya 
magasin  
 
Till samlad riskbild? 
Ja 

 

Riskbeskrivning 
Ökade kostnader för 
byggentreprenad eller för 
verksamhetsutveckling medför 
ökade driftskostnader för 
kulturnämnden vilket inte ryms 
inom det beslutade 
ramutrymmet. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Besparingar/omprioriteringar för 
att möta dessa kostnader. 
Alternativt behöver ytterligare 
en ramökning beslutas av 
politiken. 
 
Existerande kontrollaktiviteter 
Bedömningar och dialog inom 
projektet sker löpande. 
 
Ansvarig chef 
Avdelningschef 

Hantera risk Ej påbörjad 
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Riskområden Risker Risk- och 
konsekvensbeskrivning Status Åtgärder 

Huvudprocess - hållbar 
stadsutveckling, utveckling 
av kulturvärden och 
konstnärlig gestaltning i 
stadens rum 

  Risk för att 
kulturnämnden inte kan 
uppfylla åtaganden, 
eller möta efterfrågan, 
på konstgestaltning 
genom enprocents-
regeln  
 
Till samlad riskbild? 
Ja 

 

Riskbeskrivning 
Den finansieringsmodell som 
kommunfullmäktige beslutat ska 
gälla har inte verkställts. 
Orsaken är olika tolkningar av 
hur avsättning av investerings-
medel ska göras samt hur 
reglerna kring kommunal 
redovisning ska tolkas. 
Modellen är i sin tur nära 
kopplad till kulturnämndens 
möjlighet att få ersättning för sitt 
uppdrag (10 % av enprocents-
beloppet) där motsvarande 
hinder och tolkningar finns. 
Ytterligare svårigheter avser 
Göteborgs Stads upphandlings-
organisation, vilken omöjliggjort 
för kulturnämnden att fullgöra 
sitt uppdrag som inköpsansvarig 
och avtalspart. Det har i sin tur 
lett till att avsteg från 
kommunfullmäktiges beslut 
behövt göras avseende 
tecknande av ramavtal för 
konstkonsulter och upprättande 
av så kallade trepartsavtal. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Kan medföra ett minskat 
förtroende hos de byggande 
förvaltningarna och bolagen i 
staden. Intentionerna med 
stadens kulturplanering och 
stadens konstpolitiska mål inom 
kulturprogrammet kan inte 
uppfyllas. 
 
Existerande kontrollaktiviteter 
Det finns ett pågående uppdrag 
kring att förbättra processen 
kring enprocentsregeln. 
Uppdraget i dess nuvarande fas 

Hantera risk Ej påbörjad 
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Riskområden Risker Risk- och 
konsekvensbeskrivning Status Åtgärder 

ligger hos stadslednings-
kontoret. 
 
Ansvarig chef 
Avdelningschef 

Ledningsprocess - styrning, 
uppföljning och kontroll 

  Risk för bristfällig 
efterlevnad av 
kulturnämndens 
principer och regler för 
delegationsbeslut och 
verkställighet  
 
Till samlad riskbild? 
Ja 

 

Riskbeskrivning 
Följer inte delegationsordningen 
vid beslut. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Förtroendeskada. Skadestånd. 
 
Existerande kontrollaktiviteter 
Del av nuvarande plan för intern 
kontroll. 
 
Ansvarig chef 
Ekonomichef 

Hantera risk Ej påbörjad 
 
 

Ledningsprocess - kvalitet 
och utveckling 

  Risk för att 
kulturförvaltningen som 
en följd av den 
slimmade 
organisationen inte 
lever upp till staden-
gemensamma 
styrdokument  
 
Till samlad riskbild? 
Ja 

 

Riskbeskrivning 
Som en följd av 
kulturförvaltningens slimmade 
organisation finns det en 
överhängande risk för att 
förvaltningen inte lever upp till 
intentionerna i staden-
gemensamma styrdokument. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Kulturförvaltningen kan inte leva 
upp till, eller arbeta systematisk 
med, utveckling utifrån staden-
gemensamma styrdokument 
vilket kan ge sämre 
måluppfyllelse på staden-
övergripande nivå. Kan påverka 
relationerna till andra 
förvaltningar och nämnder 
negativt. 
 
Existerande kontrollaktiviteter 
Det finns ett pågående 
prioriteringsarbete inom 

Hantera risk Ej påbörjad 
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Riskområden Risker Risk- och 
konsekvensbeskrivning Status Åtgärder 

kulturförvaltningen för att utifrån 
rådande situation prioritera de 
planer och program där 
nämndens verksamheter har 
störst möjlighet att påverka 
måluppfyllelsen positivt. 
 
Ansvarig chef 
Stabschef 

  Risk för att den 
slimmade 
organisationen och 
arbetsbelastningen hos 
vissa nyckelpersoner 
gör att förvaltningen 
inte kommer vidare i 
viktiga frågor  
 
Till samlad riskbild? 
Ja 

 

Riskbeskrivning 
Den slimmade organisationen 
och den höga arbets-
belastningen hos framförallt 
chefer samt styr-, stöd- och 
specialistfunktioner gör det svårt 
att komma vidare i 
verksamhetskritiska processer. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Det finns ett antal områden där 
det krävs en 
förvaltningsövergripande 
utveckling för att säkerställa en 
hållbar förvaltning på sikt. I 
dessa frågor är det dock svårt 
att komma vidare med de 
tillgängliga resurserna. 
 
Existerande kontrollaktiviteter 
Det finns ett pågående 
utvecklingsprojekt som 
adresserar vissa av de frågor 
som behöver hanteras. 
 
Ansvarig chef 
Stabschef 

Hantera risk Ej påbörjad 
 

Ledningsprocess - miljö   Risk för att nämnden 
inte följer stadens 
planer, program, 
riktlinjer och mål inom 
miljöområdet  
 

Riskbeskrivning 
Risk för att nämnden bryter mot 
lagar och staden-gemensamma 
styrdokument inom 
miljöområdet. Ett förvaltnings-
övergripande och systematiskt 

Hantera risk Ej påbörjad 
 



                 Bilaga 3 

Riskområden Risker Risk- och 
konsekvensbeskrivning Status Åtgärder 

Till samlad riskbild? 
Ja 

 

arbetssätt inom miljöområdet 
saknas idag. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Förtroendeskada för nämnd. 
 
Existerande kontrollaktiviteter 
Konsult för införande av 
miljöledningssystem är 
upphandlad. 
 
Ansvarig chef 
Stabschef 

Stödprocess - HR   Risk för bristande 
personsäkerhet  
 
Till samlad riskbild? 
Ja 

 

Riskbeskrivning 
Risk för obehagliga 
bemötanden från besökare, hot 
och våld, samt brottsliga 
handlingar i förvaltningens 
lokaler samt annat som gör 
arbetsmiljön otrygg (såsom 
social oro). Risk för missnöje 
och minskad attraktivitet, som 
på sikt påverkar kompetens-
försörjningen. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Konsekvensen blir en försämrad 
arbetsmiljö, sämre säkerhet för 
medarbetare och brukare och 
en verksamhet som inte kan 
leverera service fullt ut. I 
förlängningen kan det leda till 
svårigheter med kompetens-
försörjningen. 
 
Ansvarig chef 
HR chef 
Stabschef 
Avdelningschef 

Hantera risk Ej påbörjad 
 

  Risk för att den höga 
arbetsbelastningen och 
de bristande 

Riskbeskrivning 
Kulturförvaltningen saknar 
tillräcklig ekonomisk grund-

Hantera risk Ej påbörjad 
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Riskområden Risker Risk- och 
konsekvensbeskrivning Status Åtgärder 

möjligheterna till 
återhämtning för 
chefer, specialister och 
stödfunktioner leder till 
en ohållbar arbetsmiljö  
 
Till samlad riskbild? 
Ja 

 

finansiering för det uppdrag som 
förvaltningen har att hantera 
vilket ökar risken. Upprepade 
försök att få till stånd 
prioriteringar i verksamheten 
har inte lyckats. Förvaltningens 
uppdrag motsvarar inte 
tilldelade resurser. Brister på 
möjligheter att prioritera ledning/ 
styrning och stöd. Det finns 
tydliga risker kopplade till ett 
högt tempo i pågående 
förändringsprocesser och det 
faktum att flera stora processer 
pågår parallellt. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Ohälsa, risk för kompetens-
försörjning, risk för 
verksamhetens utförande. 
Risker för brister i arbetet med 
att skapa en hållbar förvaltning. 
 
Ansvarig chef 
HR chef 
Stabschef 
Avdelningschef 

  Risk för att 
kulturförvaltningen 
halkar efter i 
löneutvecklingen  
 
Till samlad riskbild? 
Ja 

 

Riskbeskrivning 
Nämndens ekonomiska 
förutsättningar påverkar 
förvaltningens möjligheter att 
erbjuda konkurrenskraftiga löner 
negativt. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Icke konkurrenskraftiga löner, 
hög personalomsättning samt 
att kompetensförsörjningen 
hotas genom sämre underlag i 
rekryteringsprocesser. 
 
 

Hantera risk Ej påbörjad 
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Riskområden Risker Risk- och 
konsekvensbeskrivning Status Åtgärder 

 
Ansvarig chef 
HR chef 

  Risk för ekonomiska 
konsekvenser och 
kortsiktig övertalighet 
som en följd av 
förändringar i LAS  
 
Till samlad riskbild? 
Ja 

 

Riskbeskrivning 
Förändringar i LAS gör att fler 
personer än tidigare kan bli 
föremål för fast tjänst baserat på 
nya regler i LAS. Den höga 
specialiseringsgraden inom 
museer och konsthall (som 
förstärks av tillfälliga behov för 
utvecklingsprojekten) samt den 
homogena yrkesgruppen inom 
bibliotek och kulturhus 
förstärker problemet. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Övertalighet och sämre 
följsamhet till budget. 
 
Ansvarig chef 
HR chef 
Avdelningschef 

Hantera risk Ej påbörjad 
 

Stödprocess - IT och 
informationsförvaltning 

  Risk för att de 
förändringar som sker i 
stadens IT-system gör 
att nämnden inte kan 
leva upp till legala krav 
avseende lagring av 
data  
 
Till samlad riskbild? 
Ja 

 

Riskbeskrivning 
Det sker en rad förändringar av 
IT-system och lagringsytor 
(databaser, molntjänster etc.) 
inom Göteborgs Stad. Inom 
ramen för detta har det dykt upp 
en rad frågetecken kring om de 
nya lösningar som föreslås lever 
upp till legala krav. 
 
Konsekvensbeskrivning 
I det fall de legala bristerna inte 
får en lösning men där staden 
ändå går vidare med de aktuella 
förslagen kommer 
kulturförvaltningen att på daglig 
basis bryta mot lagen. I det fall 
de föreslagna lösningarna faller 
samtidigt som de gamla 

Hantera risk Ej påbörjad 
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Riskområden Risker Risk- och 
konsekvensbeskrivning Status Åtgärder 

systemen fasas ut riskerar 
förvaltningen att stå utan 
adekvata lagringslösningar för 
vår data. Kan leda till 
motstridiga intressen mellan 
juridik och praktik för att skapa 
en dräglig arbetsmiljö. 
 
Existerande kontrollaktiviteter 
Frågorna är adresserade inom 
ramen för pågående staden-
gemensamma projekt. 
Kulturnämnden har dock inte 
det yttersta mandatet i frågan 
då den är staden-övergripande. 
 
Ansvarig chef 
Stabschef 

Stödprocess - ekonomi   Risk för att 
finansieringen av 
lokalbehov enligt 
lokalbehovsplanen för 
folkbiblioteken inte blir 
tillräcklig  
 
Till samlad riskbild? 
Ja 

 

Riskbeskrivning 
Finansieringen räcker inte för att 
genomföra lokalbehovsplanens 
framtagna åtgärdsförslag. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Bristande finansiering kan leda 
till försämrad måluppfyllelse och 
en ojämlik service på stadens 
bibliotek. 
 
Existerande kontrollaktiviteter 
Finansieringen av åtgärderna i 
lokalbehovsplanen kommer att 
adresseras i nämndens 
verksamhetsnomineringar 
2023–2025. 
 
Ansvarig chef 
Avdelningschef 

Hantera risk Ej påbörjad 
 

  Risker kopplade till 
avsaknaden av ett 
avtal kring 
samfinansiering av 

Riskbeskrivning 
Museernas finansieringen 
riskerar att urholkas över tid. 
 

Acceptera risk Ej påbörjad 
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Riskområden Risker Risk- och 
konsekvensbeskrivning Status Åtgärder 

museerna mellan 
Göteborgs Stad och 
Västra 
Götalandsregionen  
 
Till samlad riskbild? 
Ja 

 

Konsekvensbeskrivning 
Göteborgs Stad får bära en 
procentuellt sett större andel för 
varje år som går. 
 
Ansvarig chef 
Avdelningschef 

  Risk för att den sköra 
finansieringsmodellen 
för stadens museer 
påverkar verksamheten 
negativt  
 
Till samlad riskbild? 
Ja 

 

Riskbeskrivning 
Museerna har en hög 
självfinansieringsgrad med 
många upplåsta kostnader i 
hyror och personal. Situationen 
skapar en projektifiering av 
verksamheten. Vid större 
oförutsedda händelser kan 
museerna inte upprätthålla 
intäkterna. Motståndskraften är 
svag. De fasta kostnaderna går 
inte att ta bort tillräckligt snabbt 
för att vända ekonomin. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Påverkar möjligheten till 
strategisk utveckling negativt. 
Hög arbetsbelastning och oro. 
Kan påverka val av innehåll. 
 
Ansvarig chef 
Avdelningschef 

Hantera risk Ej påbörjad 
 

  Risk för att 
tillkommande uppdrag 
och årliga 
kostnadsökningar inte 
kompenseras fullt ut  
 
Till samlad riskbild? 
Ja 

 

Riskbeskrivning 
Risk för att den urholkning av 
ekonomin som pågått sedan 
flera år fortsätter då finansiering 
inte erhålls i takt med ökade 
kostnader och tillkommande 
uppdrag. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Minskad tillgång till kultur, 
försämrad psykosocial 
arbetsmiljö, ökad 
arbetsbelastning samt 

Acceptera risk Ej påbörjad 
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Riskområden Risker Risk- och 
konsekvensbeskrivning Status Åtgärder 

försämrad följsamhet till lagar 
och styrande dokument. 
 
Ansvarig chef 
Ekonomichef 

  Risk för att nämnden 
saknar ekonomisk 
beredskap för att vara 
ansvarig hyresgäst  
 
Till samlad riskbild? 
Ja 

 

Riskbeskrivning 
Det finns en tydlig, framförallt 
ekonomisk, risk för kultur-
nämnden att vara ansvarig 
hyresgäst i de fastigheter 
förvaltningen bedriver 
verksamhet i. I de fall hyran 
ökar som en följd av tillexempel 
den nya hyresmodellen får det 
genomslag direkt för nämndens 
hyreskostnad medan nämnden 
själv måste omförhandla avtalen 
med övriga hyresgäster för att 
få ut samma hyresnivå. Därtill 
står nämnden med risken ifall 
övriga hyresgäster säger upp 
sina avtal. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Kan leda till minskade intäkter 
och/eller ökade kostnader som 
nämnden får svårt att bära inom 
ram. 
 
Ansvarig chef 
Stabschef 

Hantera risk Ej påbörjad 
 

  Risk för att 
verksamheten inte 
tilldelas tillräckliga 
medel som en följd av 
vikande skatteunderlag 
i spåren av pandemin.  
 
Till samlad riskbild? 
Ja 

 

Riskbeskrivning 
När/ om skatteunderlaget viker 
till följd av ökad arbetslöshet i 
spåren av pandemin kan det 
komma att minska 
kommunbidraget till 
kulturförvaltningen. 
 
Konsekvensbeskrivning 
En redan slimmad verksamhet 
kan komma att behöva göra 

Acceptera risk Ej påbörjad 
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Riskområden Risker Risk- och 
konsekvensbeskrivning Status Åtgärder 

ytterligare prioriteringar. 
 
Ansvarig chef 
Ekonomichef 

Stödprocess - inköp och 
upphandling 

  Risk att inköp inte sker 
enligt gällande 
lagstiftning (LOU) eller 
inte följer stadens 
inköpsprocess  
 
Till samlad riskbild? 
Ja 

 

Riskbeskrivning 
Risk att inköp sker utanför 
ramavtal. Att inköpet strider mot 
LOU. Att attest inte sker enligt 
delegationsordningen. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Förtroendeskada, ekonomiska 
viten, negativ medial 
uppmärksamhet, samt att 
administrationen ökar för att 
säkerställa en god intern 
kontroll. 
 
Existerande kontrollaktiviteter 
Del av nuvarande plan för intern 
kontroll. 
 
Ansvarig chef 
Ekonomichef 

Hantera risk Ej påbörjad 
 

Stödprocess - fastighet och 
säkerhet 

  Risk för att brister i 
samarbetet med 
HIGAB påverkar 
verksamheterna 
negativt  
 
Till samlad riskbild? 
Ja 

 

Riskbeskrivning 
Museerna och konsthallen är 
idag inrymda i Higabs 
fastigheter och ett bristande 
samarbete har stor 
verksamhetspåverkan då 
samtliga byggnader är 
eftersatta. Det finns otydligheter 
kring både utvecklingsprojekten 
(t.ex. framtida gränsdragnings-
listor) så väl som i det löpande 
arbetet (ansvarsutkrävande 
utifrån gränsdragningslistor och 
underhållsplaner). 
 
Konsekvensbeskrivning 
Låg grad av utveckling i 
existerande byggnader. Onödigt 

Hantera risk Ej påbörjad 
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Riskområden Risker Risk- och 
konsekvensbeskrivning Status Åtgärder 

krångliga processer avseende 
utvecklingsprojekten. 
Frustration och dålig 
arbetsmiljö. I slutändan inte en 
fullgod besöksupplevelse. 
Oförutsedda kostnader för 
utveckling hamnar på 
förvaltningen och ej på 
fastighetsägare. 
 
Ansvarig chef 
Avdelningschef 

  Risk att nämnden 
bryter mot regler, lagar 
och staden-
gemensamma 
styrdokument  
 
Till samlad riskbild? 
Ja 

 

Riskbeskrivning 
Risk för personskada eller 
ekonomisk förlust av egendom 
och kulturellt värde Ett 
systematiskt och förvaltnings-
gemensamt arbetssätt i syfte att 
öka säkerheten saknas vilket 
RSA visar på. Ett systematiskt 
och förvaltningsgemensamt och 
förvaltningsövergripande 
arbetssätt gällande SBA 
saknas. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Personskada. Ekonomisk förlust 
-egendom. Dålig arbetsmiljö. 
Otrygga medarbetare. 
 
Existerande kontrollaktiviteter 
Det pågår ett arbete med att 
systematisera och 
ansvarsfördela förvaltningens 
arbete gällande frågor om 
fastighet och säkerhet. 
 
Ansvarig chef 
Stabschef 

Hantera risk Ej påbörjad 
 

  Risk för omfattande 
brand  
 

Riskbeskrivning 
Risk för omfattande brand i 
någon av förvaltningens 

Hantera risk Ej påbörjad 
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konsekvensbeskrivning Status Åtgärder 

Till samlad riskbild? 
Ja 

 

institutioner. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Potentiellt stora konsekvenser 
för såväl samlingar som 
byggnad och människor. 
 
Existerande kontrollaktiviteter 
Systematiskt 
brandskyddsarbete. 
 
Ansvarig chef 
Avdelningschef 

  Risk för bristande 
personsäkerhet  
 
Till samlad riskbild? 
Ja 

 

Riskbeskrivning 
Risk för obehagliga 
bemötanden från besökare, hot 
och våld, samt brottsliga 
handlingar i förvaltningens 
lokaler samt annat som gör 
arbetsmiljön otrygg (såsom 
social oro). Risk för missnöje 
och minskad attraktivitet, som 
på sikt påverkar kompetens-
försörjningen. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Konsekvensen blir en försämrad 
arbetsmiljö, sämre säkerhet för 
medarbetare och brukare och 
en verksamhet som inte kan 
leverera service fullt ut. I 
förlängningen kan det leda till 
svårigheter med kompetens-
försörjningen. 
 
Ansvarig chef 
HR chef 
Stabschef 
Avdelningschef 

Hantera risk Ej påbörjad 
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Kulturnämndens avgifter och priser 2022  

Avgifter och priser samt principer för prissättning 
Avgifter som beslutas av kommunfullmäktige. Kulturnämndens avgifter och beslutsordning, redan beslutade av kommunfullmäktige 2020-11-12 §10 

 Avgift Beslutsnivå och uppräkning 

Nr Entréavgifter Beslutsnivå Delegation Nivå och uppräkning 

1 Entréavgift museer1 KF Nej 
Årsbiljett 120 kr. Engångsbiljett 60 kr. Med undantag för utställningar med 
förhöjd entréavgift. Uppräkning sker årligen efter KPI, basindexmånad 
september. Avgift justeras när förändringen närmast är tiokrona.  

2 Entréavgift konsthall KF Nej Avgiftsfritt 

3 Entréavgift museer för seniorer1 KF Nej 
Årsbiljett 100 kr. Engångsbiljett 60 kr. Med undantag för utställningar med 
förhöjd entréavgift. Uppräkning sker årligen efter KPI, basindexmånad 
september. Avgift justeras när förändringen närmast är tiokrona. 

4 
Subventionerad eller fri entréavgift för särskilda 
besöksgrupper, avgiftsfria dagar1 på museerna samt 
medföljande vuxen. 

KF Nej Avgiftsfritt 

5 Fri entré för ungdomar upp till 20 år samt för studenter mot 
uppvisad studentlegitimation.  

KF Nej Avgiftsfritt, med undantag för utställningar med förhöjd entréavgift. 

 Uthyrning av instrument      

6 
Subventionerad eller fri hyra av instrument för elever inom 
kulturskolan 

KF Nej Avgiftsfritt 2 år 

 
1 Avsteg gäller entréavgift (nr 1 och nr 3) enligt beslut av kommunfullmäktige, 2020-11-12 §10. Avgiftsfria dagar är Kulturnatta, Kulturkalaset och Museernas dag. 
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7 
Subventionerad hyra av instrument för elever inom 
kulturskolan efter två år 

KF Nej 
360 kr/termin. Uppräkning med KPI, basindexmånad september. Avgift justeras 
när förändringen är närmast tiokrona.  

8 Förseningsavgift uthyrning av instrument KF KN Avgift för påbörjad termin 

9 Avgift för förkommet instrument KF KN Schablonvärde2 

 Museilektioner      

10 
Avgift för museilektion för förskolor och skolor inom 
Göteborgs stad 

KF KN Avgiftsfritt 

11 
Avgift för museilektion för förskolor och skolor utanför 
Göteborgs stad KF KN 

460 kr/45–60 min. Uppräkning sker årligen efter KPI, basindexmånad 
september. Avgift justeras när förändringen närmast tiokronor 

 Biblioteksavgifter      

12 Avgift för förekomna medier KF KN Schablonvärde3 

13 Förseningsavgift vid lån av medier KF KN 
3kr/dag. Förseningsavgifter på Göteborgs Stadens bibliotek tas bort på försök 
under år 2021. Utvärdering flyttas fram i tid på grund av pågående pandemi. 

Förkortningar – KF: Kommunfullmäktige, KN: Kulturnämnden, FD: Förvaltningsdirektör, AvdC: Avdelningschef, VC: Verksamhetsområdeschef EnhetsC: Enhetschef. 

 

  

 
2 Avser återanskaffningsvärdet för nytt instrument som är likvärdigt det förkomna.  
3 Schablonvärde avser ett genomsnittspris för respektive förkommen mediatyp. 
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Kulturnämndens övriga avgifter4 

 Avgift Beslutsnivå  
Delegation/ 
vidaredelegation Avgiftsnivå  Kommentar 

Nr Avsteg från avgifter5     

14 Tillfälliga fria entréavgifter6 KN FD/AvdC - Anmäls till nämnden. 

15 Tillfälliga förhöjda entréavgifter KN FD 100 kr Anmäls till nämnden. 

16 Befrielse från förseningsavgift vid 
uthyrning av instrument 

KN FD/AvdC - Befrielse från förseningsavgift baseras på tekniskt fel, handhavandefel eller akut 
olycksfall. Anmäls till nämnden. 

17 Befrielse från förseningsavgift vid 
mediautlån på biblioteken 

KN - - Princip för när befrielse från förseningsavgift ska verkställas, är fortsatt under 
pågående utredning. I dagsläget avser befrielsen enbart från förseningsavgiften, 
ej ersättningsavgiften för förkommen media. 

 Upphängning av konst     

18 Avgift för upphängning av konst 
(Gbg konst) 

KN Nej 520 kr 
730 kr 
940 kr 

Uppräkning sker årligen efter KPI, basindexmånad september. Avgift justeras 
när förändringen är närmast tiokrona.  
 

 Skolbio     

19 Skolbioavgift KN Nej 20 kr/elev Uppräkning sker årligen efter KPI, basindexmånad september. Avgift justeras 
när förändringen är närmast tiokrona.  

 

  

 
4 Samtliga avgifter räknas upp med konsumentprisindex (KPI) årligen med septembermånad som basindexmånad. Avrundning görs till närmsta tiokrona.  
5 Avstegen gäller entréavgift (nr 1) och förseningsavgift (nr 13) beslutade av kommunfullmäktige enligt sida 2 i denna bilaga. 
6 Avsteg gäller entréavgift (nr 1 och nr 3) enligt beslut av kommunfullmäktige, 2020-11-12 §10. Avgiftsfria dagar är Kulturnatta, Kulturkalaset och Museernas dag. 
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Priser och principer för prissättning 
Samtliga självkostnadspriser räknas upp med konsumentprisindex (KPI) årligen med septembermånad som basindexmånad samt att hänsyn tas till beräknad verksamhets- och 
förvaltningsoverhead. I övrigt tillämpas marknadspris där årlig omvärldsanalys och bevakning görs. Där marknadspris tillämpas har det noterats under ”Kommentar”. 

Nr Pris Prisnivå Kommentar 

 Visningar och externa föreläsningar   

20 Visning universitet, högskola, folkhögskola, 
studieförbund samt övriga vuxengrupper. 

Priset är 600 kr/timme, oavsett om det är en 
genomförandetimme eller förberedelsetimme. Det 
är det totala antalet timmar som faktureras. Priset 
avser självkostnad. 
Vid visningar som kräver specialistkompetens 
inom förvaltningen gäller istället marknadspris om 
850 kr/tim. 

Pristillägg på kvällar, helger eller utanför ordinarie öppettider samt 
för visning på andra språk än svenska. 
Uppräkning sker årligen efter KPI, basindexmånad september. Avgift 
justeras när förändringen är närmast tiokrona. 
Marknadspris används vid visningar som kräver specialistkompetens 
och som kan konkurrera med andra på marknaden. Priset är justerad 
inför budget 2022. 

21 Externa föreläsningar och undervisning inom högskola 
och universitet 

Priset är 600 kr/timme, oavsett om det är en 
genomförandetimme eller förberedelsetimme.  Det 
är det totala antalet timmar som faktureras. Priset 
avser självkostnad.  
Vid föreläsningar som kräver specialistkompetens 
inom förvaltningen gäller istället marknadspris om 
850 kr/tim. 

Pristillägg på kvällar, helger eller utanför ordinarie öppettider samt på 
andra språk än svenska. 
Uppräkning sker årligen efter KPI, basindexmånad september. Avgift 
justeras när förändringen är närmast tiokrona. 
Marknadspris används vid föreläsningar som kräver 
specialistkompetens och som kan konkurrera med andra på 
marknaden. Priset är justerad inför budget 2022. 

 Specialistuppdrag   

22 Specialistuppdrag efter beställning/överenskommelse 
gällande arkeologiska utgrävningar, 
kulturmiljöutredningar och kulturkonsekvensanalyser 
inom stadsutveckling. 

Priset är 850 kr/tim. Antal timmar fastställs utifrån 
uppdragets omfattning och tidsåtgång. 

Marknadspris används eftersom uppdragen kräver 
specialistkompetens och konkurrerar med andra aktörer på 
marknaden. Priset är justerad inför budget 2022. 
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23 Kopiering och utskrifter7 8 A4 A3  

 Kopiering svartvitt 2 kr 4 kr Uppräkning med KPI, basindexmånad september. Avgift justeras när förändringen är 
närmsta krona. 

 Kopiering färg 5 kr 10 kr Uppräkning med KPI, basindexmånad september. Avgift justeras när förändringen är 
närmsta krona. 

 Utskrift svartvitt 2 kr - De tre första sidorna är kostnadsfria. Uppräkning med KPI, basindexmånad september. 
Avgift justeras när förändringen är närmsta krona. 

 Utskrift färg 5 kr - Uppräkning med KPI, basindexmånad september. Avgift justeras när förändringen är 
närmsta krona. 

 

Nr Pris Lokalinformation Prisnivå Kommentar 

24 Uthyrning av konferenslokal9 10 11 Lokaltyp 
Geografiskt 
område 

Bas-
utrustning 

Antal 
sittplatser 

Heldag 
8–17 

Halvdag Övrig information 

 Ataljén. Kåken Mindre aktivitetssal Zon 2 Ingår 25 2 000 kr 1 500 kr Utrustning - Ljudanläggning och piano ingår 

Bäcksins Källare, Göteborgs 
stadsmuseum 

Aktivitetssal Zon 1 Ingår ej 100 11 500 kr - Utrustning - Finns ej tillgång till teknik 

Dansstudio, Blå Stället Aktivitetssal Zon 2 Ingår 100 6 300 kr 4 700 kr 
Utrustning – Ljudanläggning finns. 
Anteckningsblock och penna ingår ej 

Foajén, Göteborgs stadsmuseum Större aktivitetssal Zon 1 Ingår 400 11 500 kr - 
Uthyrning - Uthyrning görs enbart heldagar och på 
måndagar 

La Bamba, Frölunda Kulturhus Större aktivitetssal Zon 2 Ingår  120 6 300 kr 4 700 kr  

Lilla Salen, Kåken Mindre hörsal Zon 2 Ingår 20 1 400 kr 1 100 kr Utrustning - Högtalarsystem ingår 

Auditoriet, Röhsska museet Hörsal Zon 1 Ingår 130 19 000 kr 14 300 kr 
Service – Konferensvärd ingår  
Utrustning - Högtalarsystem, hörslinga och städ ingår 

 
7 Vid allmänna handlingar gäller istället Göteborgs Stads taxa för kopior, utskrifter och avskrifter av allmänna handlingar, beslutad i KF 2019-03-28 § 23. 
8 Samtliga avgifter räknas upp med konsumentprisindex (KPI) årligen med septembermånad som basindexmånad. Avrundning görs till närmsta krona.  
9 Samtliga priser räknas upp med konsumentprisindex (KPI) årligen med septembermånad som basindexmånad. Avrundning görs till närmsta hundrakrona. 
10 Merkostnader kan tillkomma vid uthyrning och alltid efter ordinarie öppettider, vilket varierar beroende på lokal, utrustning och tidpunkt. 
11 Pristillägg på kvällar, helger eller utanför ordinarie öppettider samt för extra personal, tekniker eller vakt. 
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Uthyrning av konferenslokal Lokaltyp 

Geografiskt 
område 

Bas-
utrustning 

Antal 
sittplatser 

Heldag 
8–17 

Halvdag Övrig information 

 Stora Salen, Kåken Hörsal Zon 2 Ingår 120 9 500 kr 7 100 kr Utrustning - Högtalarsystem och flygel ingår 

Stora Salongen, Blå Stället Hörsal Zon 2 Ingår 100  9 500 kr 7 100 kr 
Utrustning - Ljudanläggning och filmduk ingår, 
anteckningsblock och penna ingår ej 

Lilla Salen, Frölunda Kulturhus Hörsal Zon 2 Ingår 100 9 500 kr 7 100 kr 
Service - Önskas tekniker tillkommer en kostnad per timma 
Utrustning - Whiteboard, dvd- och cdspelare ingår 

 Wallenstamsalen, Göteborgs 
stadsmuseum 

Större hörsal Zon 1 Ingår 150 22 000 kr 17 600 kr 
Service - Önskas tekniker tillkommer en kostnad per timma 
Utrustning - Headset och handmikrofon, högtalare och 
hörslinga ingår 

Hörsal, Stadsbiblioteket Större hörsal Zon 1 Ingår 200 22 000 kr 17 600 kr  

Stora Scen, Blå Stället Större hörsal Zon 2 Ingår 250 13 200 kr 9 900 kr 

Utrustning - Avancerad ljud-, ljus- och bildteknik ingår, 
dock kräver det bokning av tekniker i samband med bokning 
av hörsalen. Anteckningsblock och penna ingår ej.  
Övrig information - Vid bokning av denna hörsal ingår även 
Lilla Salongen och Logen. 

Stora Salen, Frölunda Kulturhus Större hörsal Zon 2 Ingår 240 13 200 kr 9 900 kr Service - Önskas tekniker tillkommer en kostnad per timma 
Utrustning - Whiteboard, dvd- och cdspelare ingår 

Utbildningsrummet, 
Stadsbiblioteket 

Mindre 
konferensrum 

Zon 1 Ingår 22 4 000 kr 3 000 kr  

Konferensrum, Stadsbiblioteket Mindre 
konferensrum 

Zon 1 Ingår 16 4 000 kr 3 000 kr  

Grupprum, Frölunda Kulturhus Mindre 
konferensrum 

Zon 2 Ingår 14 3 000 kr 2 300 kr Service - Önskas tekniker tillkommer en kostnad per 
timma 

Logen, Blå Stället Mindre 
konferensrum 

Zon 2 Ingår 15 1 800 kr 1 400 kr Konferensrummet är endast tillgänglig när Stora 
scenen (Blå Stället), inte är bokad. 

Konferensrum, Frölunda Kulturhus Mindre 
konferensrum 

Zon 2 Ingår 16 3 200 kr 2 400 kr Service - Önskas tekniker tillkommer en kostnad per 
timma 

Pergolan, Blå Stället Mindre 
konferensrum 

Zon 2 Ingår 25 3 500 kr 2 600 kr Utrustning - Mikrofoner 
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Uthyrning av konferenslokal Lokaltyp 
Geografiskt 
område 

Bas-
utrustning 

Antal 
sittplatser 

Heldag 
8–17 

Halvdag Övrig information 

Studion, Röhsska museet Mindre 
konferensrum 

Zon 1 Ingår 40 10 000 kr 7 500 kr Service – Konferensvärd ingår 
Utrustning - Högtalarsystem, hörslinga och städ ingår 

Olga Dahl, Göteborgs stadsmuseum Mindre 
konferensrum 

Zon 1 Ingår 48 7 000 kr 5 300 kr Service - Önskas tekniker tillkommer en kostnad per timma 
Utrustning - Headset och handmikrofon, högtalare och 
hörslinga ingår 

 Studion, Blå Stället Mindre 
konferensrum 

Zon 2 Ingår 40 5 500 kr 4 100 kr Utrustning - Filmduk, video- och ljudsystem 

 Lilla Salongen, Blå Stället Mindre 
konferensrum 

Zon 2 Ingår 65 5 500 kr 4 100 kr Konferensrummet är endast tillgänglig när Stora 
scenen (Blå Stället), inte är bokad. 

S.A. Hedlund, Göteborgs 
stadsmuseum 

Större 
konferensrum 

Zon 1 Ingår 68 10 000 kr 7 500 kr Service - Önskas tekniker tillkommer en kostnad per timma 
Utrustning - Headset och handmikrofon, högtalare och 
hörslinga ingår 

 Konsthallen, Blå Stället Större 
konferensrum 

Zon 2 Ingår 100 5 500 kr 4 100 kr Utrustning - Mikrofoner 

 

Nr Principer för övriga priser Verkställande Princip Kommentar 

25 Varor för försäljning i butik EnhetsC Pris per vara sätts utifrån inköpspris + OH-kostnader 
knutna till verksamheten och utifrån marknadspris. 
Prissättningen verkställs av enhetschef. 

I de fall varan finns för försäljning på marknaden, 
ska kulturförvaltningen sätta marknadspris. 

26 Materialkostnader i samband med 
workshops, pedagogiska program mm. 

EnhetsC Pris fastställs utifrån självkostnad av enhetschef.   

27 Pris för att tillgängliggöra museernas 
samlingar, t.ex. bildframställning, 
fotografering av föremål, utlån av 
konst/föremål till utställningar 

AvdC Självkostnad är utgångspunkt för prissättningen. 
Hänsyn tas till museilagens krav på samverkan och 
tillgängliggörande av samlingar (SFS 2017:563 11-12 
§§). 
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Vision yttrande Budget 2022 

 

Ur arbetsmiljölagen, 2 kap. Arbetsmiljöns beskaffenhet 
Delar av § 1. Arbetsförhållandena skall anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och 
psykiskt avseende. 
Arbetstagaren skall ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation samt i 
förändrings- och utvecklingsarbete som rör hans eget arbete. 

Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall utformas så att arbetstagaren inte utsätts för 
fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall. Därvid skall även 
löneformer och förläggning av arbetstid beaktas. 
Starkt styrt eller bundet arbete skall undvikas eller begränsas. 

Det skall eftersträvas att arbetet ger möjligheter till variation, social kontakt och samarbete samt 
sammanhang mellan enskilda arbetsuppgifter. 

Det skall vidare eftersträvas att arbetsförhållandena ger möjligheter till personlig och yrkesmässig 
utveckling liksom till självbestämmande och yrkesmässigt ansvar. Lag (2003:365). 

 

För att verksamheten ska fungera så krävs det tid för inflytande över sin egna arbetssituation. Idag 
så används APT mest som arbetsgivarens ensidiga informationsplattform, vilket innebär att det 
saknas delaktighet som arbetsmiljölagen ovan beskriver inte uppfylls. Vi tolkar det som att 
chefernas förutsättningar att leda det dagliga arbetet slukas av krav och interna möten, att det 
nära ledarskapet saknas där annars dialog kan ske. Det demokratiska samtalet fungerar inte som 
det ska enligt samverkansavtalet vilket leder till tapp av engagemang och arbetsglädje hos 
medarbetarna. 
 

Det måste avsätts pengar för det förebyggande arbetsmiljöarbetet samt att det kopplas på 
resurser så att alla medarbetare har en god arbetsmiljö. 
Personalen är det viktigaste verktyget och då krävs det strategisk personalpolitik för att i nästa led 
kunna erbjuda göteborgarna bra kultur. 

Som nämnd har ni det yttersta ansvaret för god arbetsmiljö och ansvar för att det finns rätt 
förutsättningar för detta. Vision anser att det är viktigt att förvaltningen följer Göteborgs Stads 
medarbetar- och arbetsmiljöpolicy och att det ger ett avtryck i verksamheterna, så att 
Kulturförvaltningen är en attraktiv arbetsgivare, där personalen önskar stanna kvar och som fler vill 
söka sig till. Förvaltningen behöver inför 2022 satsa på kompetensutveckling som inte har fått 
utrymme p g a ekonomiska ramarna under flera år. Medarbetarna ska bli mer säkra och trygga i 
att möta framtidens utmanande arbetsliv vilket kräver satsningar och en budget som tillgodoser 
det behovet. 

 



 

Förvaltningens chefer har fortsatt en pressad arbetsmiljö och de måste få rimliga förutsättningar 
när det gäller tid och resurser för att kunna utföra sitt uppdrag och dessutom ett tillfredställande 
stöd som matchar behovet. Det sker stora förändringsarbeten som påverkar medarbetaren och 
möjlighet att kunna påverka sitt arbete är minimal.  
 Det är tidspress och stress som är ohälsosamt för alla medarbetare. 
 
 
Nämnden lägger på nya stora uppdrag på förvaltningen som gör att arbetsmiljön pressas och 
stressas ytterligare vilket ni bör ha med i beaktning. Alternativet är att satsa på mer resurser så att 
fler blir anställda så att personalen kan uppfylla era beslut på ett bra och hållbart sätt. 
 
 Vision vill att Kulturförvaltningen ska kunna garantera en hållbar arbetsmiljö för medarbetarna och 
då behövs förebyggande satsningar framåt. Det behövs resurser i det förebyggande arbetet för att 
undvika sjukskrivningar, i rehabilitering samt för att förebygga lidande och en ekonomisk förlust för 
medarbetaren. Varje sjukskriven medarbetare är ett misslyckande och varje satsad krona på tidiga 
insatser kommer att göra stor skillnad i sjukskrivningar och därmed i förvaltningens framtida 
ekonomi.  
 
 
Vision anser att det är nödvändigt att i budgeten avsätta ordentligt med utrymme för lönepåslag så 
att det faktiskt finns möjlighet att få lön efter prestation. Lönesättande chefer måste också 
involveras i budgetprocessen innan utrymmet för löneökningar fastställs. I våra verksamheter är 
det kvinnodominerade arbetsplatser och det speglar också dålig löneutveckling för förvaltningens 
anställda. 2020 och 2021 har varit ett påfrestande år för många av våra medlemmar och som gjort 
sitt yttersta för att serva medborgarna i staden, vilket inte visar sig i lönepåslag och många 
medlemmar är otroligt besvikna över utfallet i lönerevisionen.  

Dessutom upplever varje medarbetare som får ett påslag på mindre än 2%, vilket är Riksbankens 
inflationsmål, en reallönesänkning. Medarbetare som får påslag som är lägre än inflationsmålet år 
efter år ser sin lön urholkas alltmer vilket inte främjar vare sig arbetsmotivationen eller 
förvaltningens mål om att vara en attraktiv arbetsgivare. 

Så åter - Lön efter prestation är något som inte stämmer i vår förvaltning och det måste rättas till. 

 

Utrymme för kompetensutveckling, lön och arbetsmiljö ska avsättas i budgeten. Det är dags att 
agera nu politiker i kulturnämnden bollen är er! 

 

 

Vision Kulturförvaltningen via ordförande Eva K Halleröd och Britt Ramsten 
december 2021 
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