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Förslag till budget för kulturnämnden 2021  
Förslag till beslut 
I kulturnämnden 

1. Kulturnämnden godkänner förvaltningens förslag till budget för kulturnämnden 
2021 enligt bilaga 1. 

2. Kulturnämnden godkänner förvaltningens förslag om att utvecklingsstödet till 
kulturskolan permanent utgår. 

3. Kulturnämnden godkänner förvaltningens förslag om att Göteborgs dans- och 
teaterfestival 2021 utifrån rådande omständigheter görs om till en spelårsfestival. 

4. Kulturnämnden fastställer tid- och arbetsplan för 2021 enligt bilaga 2. 

5. Kulturnämnden fastställer samlade riskbild 2021 enligt bilaga 3. 

6. Kulturnämnden fastställer plan för intern kontroll 2021 enligt bilaga 4. 

Sammanfattning 
Kulturnämnden ska fatta beslut om budget för nästkommande år senast den 31 december. 
Budgeten ska ta sin utgångspunkt i nämndens reglemente samt i de ekonomiska ramar, 
mål och uppdrag som anges i kommunfullmäktiges budget. Kulturförvaltningen har tagit 
fram förslag till budget för kulturnämnden 2021. Budgetförslaget har partsamverkats i 
enighet med fackförbunden Kommunal, Saco och Ledarna samt i oenighet med 
fackförbundet Vision i förvaltningens samverkansgrupp 2020-12-04. 

I kommunbidraget 2021 ingår en indexuppräkning på 8,2 miljoner kronor baserad på 
ursprungligt kommunbidrag för 2020. Resursnämndsuppdraget för Frölunda kulturhus 
och lokalt förankrade evenemang tillkom under 2020 och ligger inte till grund för 
uppräkningen. 2021 överförs ansvaret för stadens övriga kulturhus till kulturnämnden. 
Det innebär att kommunbidraget justeras med budgeten för Blå Stället samt för vissa 
kostnader relaterade till det planerade kulturhuset i Bergsjön. Ramen justeras också för att 
täcka de ökade kostnaderna för Sjöfartsmuseet Akvariet som blir följden av om- och 
tillbyggnaden. Bidraget till Göteborgs interreligiösa center avvecklas vilket minskar 
ramen. 

Utöver ovanstående tillkommer ett antal satsningar i budgeten; förstudie om- och 
tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum, fortsatt arbete med nya magasin, riktat stöd till 
GWO och Maritiman, samordning av barn- och ungkulturplanen, förstärkt kulturstöd 
samt en satsning på bibliotek och skolbibliotek i särskilt prioriterade områden. Utifrån 
vad som framgår i underlaget till kommunfullmäktiges budget är de två sistnämnda 
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satsningarna ett-åriga. Det innebär att behovet av utökat kulturstöd återkommer i budget 
2022 samt att arbetet i de särskilt prioriterade områdena behöver förnyad finansiering.  

Budgetförslaget förutsätter att utvecklingsstödet till kulturskolan permanent utgår då 
ansvaret för kulturskolan efter beslut i kommunfullmäktige nu är samlat hos 
grundskolenämnden. Beslutet om stödets inrättande (KN 2007-02-20, § 48) fattades i en 
tid då staden var organiserad i 20 stadsdelsnämnder och syftade till att skapa 
förutsättningar för gemensam utveckling över staden. Det arbetet är nu i allt väsentligt 
genomfört och kulturskolan är idag klart mer likvärdig än vad den var för 13 år sedan. 
När ansvaret nu samlas i en nämnd är det rimligt att den nämnden bär det 
utvecklingsbehov som finns och finansierar detta inom egen ram. Kulturnämnden har inte 
möjlighet att avsätta liknande utvecklingsmedel för de egna verksamheterna utan dessa 
måste sökas externt. I det fall nämnden inte beslutar enligt förvaltningens förslag behöver 
nämnden fatta beslut om kulturpolitiska besparingar i verksamheten motsvarande 
budgeten för utvecklingsstödet. 

Sammanlagt har kulturnämnden tilldelats ett kommunbidrag på 624,2 miljoner kronor, 
vilket är en ökning med 54 miljoner kronor jämfört med justerad budget för föregående 
år. En stor del av ökningen är dock bunden i satsningar och den indexering om 1,5 
procent som förra årets kommunbidrag skrivits upp med täcker inte ökade kostnader för 
löner, leasing, hyror och allmän prisutveckling.  

Kulturförvaltningen kommer därmed även 2021 få svårt att genomföra 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 satsningar i faktisk verksamhet negativt. Orsaken till det är att det 
saknas tillräckliga resurser för planering, samordning och uppföljning. Så trots att 
kulturnämnden, ofta som en följd av ovanstående, visat positiva resultat de senaste åren 
saknas det ”fria” medel för att åtgärda de nämnda bristerna. Förvaltningen ser positivt på 
de satsningar som görs men samtidigt finns risken att det paradoxala läget med 
ekonomiska överskott och samtidig resursbrist förstärks då de tillförda medlen i huvudsak 
består av riktade och kortsiktiga satsningar. 

Bedömning ur ekonomisk dimension  
Under såväl verksamhetsåret 2019 som 2020 har nämnden genomfört besparingar vilket 
pressat en redan ansträngd arbetsmiljö. Kommunfullmäktiges budget för 2021 innehåller 
välbehövliga satsningar men dessa är i allt väsentligt riktade och i flera fall ett-åriga. Det 
innebär att det fortsatt kommer vara svårt för förvaltningen att genomföra nödvändiga 
rekryteringar av styr-, stöd- och specialistfunktioner. Följden av det blir en fortsatt 
ansträngd arbetsmiljö samtidigt som delar av de insatser förvaltningen planerat för att bli 
en attraktiv arbetsgivare ännu en gång får skjutas fram. Tillsammans med lågt löneläge 
och en begränsad budget för kompetensutveckling riskerar det att leda till att 
nyckelpersoner slutar och att det blir svårare att rekrytera. Den paradoxala situationen 
med ekonomiska överskott och samtidig resursbrist riskerar därmed att förstärkas. Det 
finns också en risk att de riktade satsningarna inte får full utväxling som en följd av för 
slimmade resurser för planering, samordning och uppföljning. 
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Det är positivt att kulturnämnden får delar av de medel som lyftes i nämndens 
verksamhetsnomineringar avseende pågående och planerade utvecklingsprojekt inom 
nämndens museiverksamhet. Problematiken med museernas nuvarande 
finansieringsmodell kvarstår dock då det fortsatt krävs relativt sett stora intäkter för att 
täcka fasta kostnader och kostnader för lagstadgad verksamhet. Att nämnden inte har ett 
kommunbidrag som fullt ut täcker kostnader för museernas basverksamhet utgör en risk. 
Något som blivit särskilt tydligt i samband med coronapandemin och den negativa effekt 
den fått på entréintäkterna samtidigt som Göteborgs museer har små möjligheter att själva 
påverka de externa intäkterna. Ett exempel på det sistnämnda är beslutet i 
kommunfullmäktige om priset på årsbiljett där fullmäktige valde ett lägre pris än vad 
kulturförvaltningen föreslagit.  

Största osäkerhetsfaktorn för nämndens ekonomi är pandemin. Hur den utvecklas och 
vilka konsekvenser det får på verksamheten är svårt att prognostisera. Erfarenheter från 
2020 pekar på att situationen fortsatt får en tydligt negativ påverkan på nämndens 
intäkter. Framförallt gäller det verksamheter som är beroende av externa intäkter såsom 
stadens museer och Stora Teatern. Situationen för museerna är den mest utmanande då en 
stor del av kostnaderna är fasta vilket gör det svårt att hitta besparingar på kort sikt. Stora 
Teatern tappar också intäkter när verksamheten är stängd eller då restriktionerna 
begränsar antalet besökare. Här är dock en större andel av kostnaderna rörliga vilket 
skapar viss flexibilitet. Ytterligare en risk kopplad till Stora Teatern är det kommande 
beslutet om huvudmannaskapet. Om kommunfullmäktige beslutar om ny driftsform 
uppstår kostnader för arbetet med överföringen. Om så blir fallet återkommer 
förvaltningen med ett förtydligande kring dessa kostnader och hur de kan hanteras. 

Slutligen utgör även de föreslagna ändringarna i stadens styrning av lokaler en ekonomisk 
och verksamhetsmässig risk för kulturnämnden. Förslaget om att nämnden helt eller 
delvis ska bli mellanhandshyresvärd för tre av stadens kulturhus innebär, om det blir 
verklighet, ett utökat ansvar som kulturförvaltningen inte har ekonomiska eller personella 
resurser att möta. Den föreslagna förändringen kommer dessutom i en tid då 
kulturnämnden fått ansvar för betydligt fler hyresobjekt 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 2021. Nämnden erhöll utökad ram för 
arbetet med de tre aktuella projekten men ingen generell förstärkning som medger 
nödvändiga satsningar inom fastighet, säkerhet och miljö.  

Bedömning ur ekologisk dimension  
Kulturförvaltningen uppmärksammar hållbar livsstil, hållbara resvanor samt god 
resurshushållning och uthålliga konsumtionsmönster genom program och 

 
1 Göteborgs Stads lokalförsörjningsprogram 2021 
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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. Det gäller även arbetet 
enligt kommunfullmäktiges beslut (2020-10-15, § 31) om Göteborgs Stads anvisning för 
systematisk miljöledning samt uppdraget att ta fram lokala åtgärder för att nå 1,5-
gradersmålet. Förvaltningen är en av få nämnder som saknar ett miljöledningssystem. 
Det aktuella budgetförslaget, där det saknas utrymme för nödvändiga rekryteringar av 
styr-, stöd- och specialistfunktioner, medger inte någon förbättring på kort sikt. 

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 förhålla sig till detta. Förvaltningen har dock 
inte tillräckliga utredningsresurser för att kunna fördjupa sig vad den nya lagen innebär 
och utifrån det utveckla verksamheten. Inom det området pågår dock ett staden-
gemensamt arbete på stadsledningskontoret och förvaltningen inväntar utfallet av det 
arbetet för att kunna arbeta vidare med frågan. 

2021 förändras kulturnämndens ansvar vilket leder 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. 

Kulturnämnden prioriterar arbetet för att skapa jämlika förutsättningar för alla invånare 
att ta del av och aktivt delta i Göteborgs kulturliv. Särskilt fokus är på barn, unga och 
äldre. Satsningarna i budgeten på de särskilt prioriterade områdena och på samordningen 
av barn- och ungkulturplanen kommer tillsammans med den nya plattformen 
Kulturbokningen stärka detta arbete under 2021. Den extra satsningen på kulturstödet 
kommer öka möjligheterna för göteborgarna att ta del av kvalitativ kultur under 2021, i 
den mån det kommer att vara möjligt utifrån rådande restriktioner. Satsningen skapar 
också bättre förutsättningar för en bransch som är hårt drabbad av pandemin.  

Samverkan 
Budgetförslaget har partssamverkats i enighet med fackförbunden Kommunal, Saco och 
Ledarna samt i oenighet med fackförbundet Vision i förvaltningens samverkansgrupp 
(FSG) 2020-12-04. Yttrande från Vision återfinns i bilaga 6. 

Bilagor 
1. Förslag till budget för kulturnämnden 2021.  

2. Förslag till tid- och arbetsplan för kulturnämnden 2021. 

3. Förslag till samlad riskbild för kulturnämnden 2021. 

4. Förslag till plan för intern kontroll för kulturnämnden 2021. 

5. Fördjupad information om förslaget att göra om GDTF till spelårsfestival. 

6. Yttranden från fackförbunden Kommunal, Saco, Ledarna och Vision.  
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Ärendet  
Kulturnämnden ska årligen fastställa budget för kommande års verksamhet senast den 31 
december. I samband med budget ska nämnden även fastställa samlad riskbild och plan 
för intern kontroll.  

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 2020-11-05 om budget för Göteborgs Stad 2021. 
Budgeten för 2021 har samma struktur som föregående års budget vilket innebär att den i 
huvudsak är skriven utifrån strukturen i stadens uppföljningssystem. Dels finns det 
övergripande mål som gäller för alla nämnder och bolag i Göteborgs Stad. Dessa mål är 
långsiktiga till sin karaktär och ska inte brytas ner i respektive nämnd men de ska tas i 
beaktande vid planering av nämndernas verksamhet. Utöver dessa övergripande mål så 
finns det även verksamhetsnära mål riktade till respektive nämnd.  

För kulturnämndens del handlar det om tre verksamhetsmål för verksamhetsåret 2021: 

• 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 åtta riktade uppdrag för kulturnämnden att förhålla sig till i planeringen av 
verksamheten (för specifikation av dessa uppdrag, se bilaga 1).  

Kulturförvaltningen har tagit fram förslag till budget för kulturnämnden 2021. Förslaget 
har partsamverkats i enighet med fackförbunden Kommunal, Saco och Ledarna samt i 
oenighet med fackförbundet Vision i förvaltningens samverkansgrupp 2020-12-04. 

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 demografiska 
utvecklingen medför också utmaningar vad gäller befolkningssammansättningen 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 Göteborgs Stad står inför ekonomiska 
utmaningar när det gäller att finansiera kommunens tjänster samt 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.  
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Göteborgs Stads arbete med konst- och kulturpolitik samt en mer medveten 
kulturplanering är viktiga delar för att Göteborg ska bli en socialt hållbar stad. Ett vitalt 
kulturliv 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 kulturvärden beaktas i 
ett tidigt skede i stadens utveckling. 

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 genomgår tar bland annat sikte på att stärka förvaltningens närvaro i 
staden-gemensamma arbetsgrupper och projekt. För att bära nämndens nya och 
förändrade uppdrag delas de verksamheter som är representerade i hela staden in i 
geografiska verksamhetsområden. 

En förutsättning för att nämndens institutioner och verksamheter fortsatt ska vara 
attraktiva och angelägna, är att vara tillgängliga och välkomnande. Projekten gällande 
om- och tillbyggnad samt omlokalisering av kulturnämndens institutioner behöver 
realiseras och en långsiktig magasinslösning för nämndens samlingar säkras. 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. När det gäller nya 
magasin och om- och tillbyggnaden av Göteborgs konstmuseum fattades det under 2020 
fullmäktigebeslut i positiv riktning. 

Göteborgs fria kulturliv fortsätter att växa och ramarna för verksamhets- och projektstöd 
bedöms inte kunna möta behovet. Kulturstöden behöver växa i takt med stadens 
befolkning samt vara i nivå med övriga storstäder i Sverige för att kunna säkra ett 
mångsidigt, kvalitativt och tillgängligt konst- och kulturliv. I kommunfullmäktiges 
budget för 2021 görs en tillfällig förstärkning av kulturstödet vilket förbättrar 
förutsättningarna på kort sikt.  

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. Senaste exemplet på det är den stundande 
omorganisationen av Göteborgs Stads stadsdelsnämnder där kulturnämnden kommer att 
få ansvar för verksamheter som tidigare organiserats i stadsdelarna. En hållbar 
verksamhet och organisation behöver säkerställas utifrån de ekonomiska ramar som 
kommunfullmäktige ställt till nämndens förfogande. Görs inte det, finns 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 
en 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. 

Situationen med Covid-19 påverkar kulturnämndens verksamheter i stor utsträckning och 
i nuläget tyder det mesta på att denna påverkan kommer att fortsätta under minst första 
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delen av 2021. I nuläget är nämndens samtliga verksamheter, utom stadsdelsbiblioteken, 
stängda för besökare. När de kan öppna igen och i vilken omfattning det kan ske är svårt 
att förutse. För museerna innebär detta ett intäktstapp som i kombination med en stor 
andel fasta kostnader ger tuffa ekonomiska förutsättningar. För det fria kulturlivet har 
pandemin inneburit stora utmaningar då spelningar, uppsättningar och evenemang fått 
ställas in eller genomföras med begränsad publik. För göteborgarna innebär de åtgärder 
som beskrivs ovan tillsammans med övriga konsekvenser av rådande restriktioner och 
rekommendationer att tillgången till kultur och samhällsservice minskat. Vilken effekt 
pandemin kommer att få på förutsättningarna att uppfylla grunduppdraget och nå de 
politiska målen långsiktigt är svårt att bedöma.  

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 i spåren av pandemin kommer att bli bestående, kanske så även medborganas 
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. 

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 förändrade behov och 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. 

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 
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 och hållbar 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. 
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I kommunfullmäktiges budget för 2021 finns det satsningar som kortsiktigt kommer 
stärka Göteborg som hållbar kulturstad. Budgeten innehåller bland annat en satsning för 
att stärka kulturstödet under 2021. Kulturstödet har under en lång rad år urholkats och en 
allt större del av det utbetalda stödet går till fasta kostnader snarare än till att utveckla och 
tillgängliggöra kulturen. Budgeten innehåller också en satsning på bibliotekens arbete i de 
särskilt prioriterade områdena. Den satsningen möjliggör att en rad pågående insatser kan 
fortsätta eller fördjupas utan att det krävs kulturpolitiska prioriteringar. Några exempel är 
arbetet med Bergsjöns kulturhus, framtagande av biblioteks- och lokalbehovsplan, 
kompetensutveckling inom hot och våld samt trygghetssatsningar, sommarlovsaktiviteter 
med fokus på de aktuella områdena, ny kulturbokningsdatabas som möjliggör att 
pedagogiska insatser styrs dit där de gör mest nytta samt att en större del av bibliotekens 
programutbud kan riktas till de berörda områdena. Kulturnämnden hade även 
verksamhetsnominerat om ett utökat kommunbidrag för att kunna betala ut hållbara 
ersättningar till de konstnärer som kontrakteras. Nomineringen avsåg i ett första läge en 
förstärkning med 2 miljoner kronor. Den satsningen fanns dock inte med i 
kommunfullmäktiges budget vilket gör att behovet kvarstår. 

När det gäller den framflyttade Göteborgs dans- och teaterfestival (GDTF) så är 
bedömningen att festivalen inte kommer gå att genomföra 2021. Rådande omständigheter 
gör det svårt att planera och kontraktera på ett ändamålsenligt sätt. Att ännu en gång flytta 
fram festivalen bedöms inte som möjligt utan att den långsiktiga måluppfyllelsen 
försämras eller att varumärket tar skada. Det går inte heller i nuläget att utesluta att en 
festival 2022 också skulle kunna påverkas negativt av pandemin. Kulturförvaltningen 
föreslår därför att GDTF 2021 görs om till en spelårsfestival som sträcker sig mellan 
augusti 2021 och augusti 2022. Under det året görs 5 – 7 ”nedslag” med ett fåtal 
produktioner per tillfälle (för en fördjupning av det tänkta konceptet, se bilaga 5). 

För att en spelårsfestival ska kunna genomföras krävs dock att Västra Götalandsregionen 
(VGR) också förordar en sådan lösning då de är med och finansierar GDTF. Skulle VGR 
inte förorda lösningen blir det svårt att genomföra en spelårsfestival. Om så sker får 
förvaltningen återkomma till nämnden i ett nytt ärende.  

En hållbar kulturförvaltning 
2021 träder Göteborgs Stads nya nämndorganisation i kraft. I samband med det kommer 
kulturnämnden överta 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 ansvar att bidra i stadens arbete med trygghet, demokrati, folkhälsa med 
mera samt ansvaret att agera mellanhandshyresvärd för lokaler i tre av stadens kulturhus. 
Förändringen innebär en 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 avsätta tid och resurser under 2021.  

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 
områden. Mest akut är läget inom områdena fastighet, säkerhet och miljö. Sammantaget 
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gör det att kulturförvaltningen även 2021 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.  

Utöver att ha en negativ påverkan på arbetsmiljön, samt möjligheten att delta i staden-
gemensamma processer, påverkas också möjligheten att omsätta riktade satsningar 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 satsningar som görs 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 består av riktade och kortsiktiga 
satsningar. Två exempel på det sistnämnda är att kulturförvaltningen inte kommer att 
kunna arbeta i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om Göteborgs Stads anvisning 
för systematisk miljöledning samt att det förslag om att kulturförvaltningen helt eller 
delvis ska vara mellanhandshyresvärd för tre av stadens kulturhus innebär en ekonomisk 
risk och en arbetsmängd förvaltningen får svårt att bära.  

Den föreslagna förändringen kommer dessutom i en tid då kulturnämnden fått ansvar för 
betydligt fler hyresobjekt 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” 
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 2021. Nämnden erhöll också utökad ram 
för arbetet med tre av de aktuella projekten (nya magasin, Sjöfartsmuseet Akvariet samt 
Göteborgs konstmuseum) men däremot ingen generell förstärkning som medger 
nödvändiga satsningar inom lokaler, säkerhet och miljö. Detta behov kommer att 
återkomma i nämndens verksamhetsnomineringar inför 2022. 

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

Tid- och arbetsplan för kulturnämndens planerings- och 
uppföljningsprocess 2021 
Kulturnämnden kommer under 2021 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 
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 2021 (se 
bilaga 2) framgår när olika delmoment i processen ska genomföras samt beslutsnivå. I 

 
2 Göteborgs Stads lokalförsörjningsplan 2021. 
3 Ibid. 
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förslaget ingår även en beskrivning av vad som avses följas upp i fördjupningsdelen till 
kulturnämnden i respektive rapport. 

Samlad riskbild 
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 2021 framgår av bilaga 3. 

Plan för intern kontroll 
Utifrån samlad riskbild och som en del av arbetet med att förbättra verksamheten ska 
nämnden välja ut ett antal områden som särskilt ska granskas under kommande år för att 
verifiera att riskreducerande åtgärder eller kritiska processer fungerar tillfredställande. 
Granskningen sker genom kontrollaktiviteter anpassade efter det som ska granskas. 
Riskområden, risker och kontrollaktiviteter sammanställs i plan för intern kontroll. 

Uppföljning av plan för intern kontroll ska ske i den omfattning som kulturnämnden 
beslutar. Enligt kulturnämndens anvisning för styrning, uppföljning och kontroll ska plan 
för intern kontroll följas upp i samband med delårsrapport augusti. På så sätt ges 
nämnden möjlighet att utifrån den återkoppling som ges använda informationen i 
planeringen av verksamheten för nästkommande år. Förslag till plan för intern kontroll 
för kulturnämnden 2021 framgår av bilaga 4. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden godkänner förvaltningens förslag till 
budget för 2021, att nämndens ansvar för utvecklingsmedel till kulturskolan permanent 
utgår, att Göteborgs dans- och teaterfestival görs om till en spelårsfestival för 2021 samt 
att nämnden fastställer samlad riskbild, plan för intern kontroll och tid- och arbetsplan för 
planerings- och uppföljningsprocessen 2021. 
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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. Enskilda 
nämnder 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. 

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 verksamheten 
konkret ska arbeta med 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 
Vi öppnar världar 

Kulturen är för alla. När alla kan ta del av konst och kultur formas en stad 
angelägen för människor från hela världen. 

Varje dag arbetar vi för att kulturen ska vara en kraft i en värld som ständigt 
förändras. Vi ger möjlighet till upplevelser som kan förflytta tankar och gränser. Vi 
ger utrymme för reflektion och perspektiv. Vi skapar möten för berättelser, 
kunskapande och diskussion. Vi är modiga när det behövs. Vi stör, berör och 
överraskar. Genom oss hörs många röster. 

På våra scener och i våra olika rum lyfter vi mångbottnade berättelser om vår 
historia, samtid och framtid. Vi stödjer det fria kulturlivet och värnar konstens 
egenvärde. Vi gör det möjligt att uppleva vårt kulturarv och vi vårdar det för 
framtiden. 

Kulturen och konsten ska stå i centrum i utvecklingen av staden. Det är så staden 
blir mänsklig. Kunskap, nyfikenheten på omvärlden och lyhördhet driver oss 
framåt. Vi lyssnar för att förstå. Vi tar plats, involverar och skapar delaktighet. 
Målet är en jämlik och öppen stad. 

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

2.1.2 Organisation (gäller från 2021-01-01) 
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2.1.3 Processer  
Processkartläggning och utveckling av samarbetsformer och arbetssätt kommer att 
utgöra en viktig del i arbetet med att implementera den nya organisationen. 
Processkartan nedan är ett utkast och kan komma att revideras i takt med att arbetet 
fortlöper. Kulturnämndens nya huvudprocess som skrivits in i nämndens 
reglemente i samband med stadens omorganisation kommer att vara föremål för 
definiering under 2021. I processkartan nedan är den i väntan på det arbetet 
beskriven som befolkningsansvaret. 

 

2.2 Personal 
Medarbetare 
Förvaltningen har cirka 800 medarbetare, motsvarande cirka 580 årsarbetare 
omräknat i heltidstjänster. Könsfördelningen bland medarbetarna är 70 procent 
kvinnor och 30 procent män. Andelen arbetad tid utförd av timavlönade uppgår till 
cirka 6,5 procent och beror på verksamheternas ojämna bemannings- och 
kompetensbehov. Verksamheterna leds av 52 chefer och andelen kvinnor i 
chefsposition är nästan 80 procent, vilket överstiger andelen kvinnor som 
medarbetare och bidrar till en ojämställd chefsorganisation. 

Förvaltningens generationsväxling är jämn mellan åren och mellan 
verksamheterna. Generationsväxling kopplat till pensionsavgångar sker i hanterbart 
tempo och innebär inte några större risker för verksamhetens 
kompetensförsörjning. Att arbeta strukturerat och planerande med 
generationsväxling bidrar till möjligheter för kontinuitet i verksamheten, 
kompetensöverföring och introduktion. 

Inom förvaltningen finns totalt ett 80-tal befattningar, vilket innebär att 
arbetsplatserna i hög grad består av specialistbefattningar. De största 
yrkeskategorierna är bibliotekarier, biblioteksassistenter, intendenter, tekniker och 
pedagoger. En del medarbetare har unika befattningar och kompetenser i 
Göteborgs Stad såsom konservatorer, instrumenttekniker och marinbiologer. 

Generellt sett har förvaltningens medarbetare en hög yrkeskompetens. Drygt två 
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tredjedelar av de anställda har en högskoleutbildning som krävs för arbetet. För att 
kunna uppnå verksamhetens mål, förutom de formella kompetenskraven, fordras 
också serviceförmåga och lyhördhet för brukarnas behov samt hög digital 
kompetens. Större delen av medarbetargruppen arbetar i direkt brukarkontakt där 
det finns behov av hög servicegrad, 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. 

Attraktiv arbetsgivare och arbetsplats 
Kulturförvaltningen strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en 
stimulerande och god arbetsmiljö samt karriär- och 
kompetensutvecklingsmöjligheter. Attraktiva arbetsplatser bidrar till 
verksamhetens kvalitet och därmed nytta och mervärde för göteborgarna. 
Förutsättningar för arbetsplatsens attraktivitet är exempelvis ett tydligt och tryggt 
ledarskap samt hållbara organisatoriska förutsättningar. Tydliga roller och ansvar, 
öppenhet och transparens, personlig- och verksamhetsutveckling samt 
kontinuerliga förbättringar är nödvändiga för att höja förvaltningens attraktivitet. 

Förvaltningen har de senaste åren utifrån forskningsbaserad erfarenhet satsat på 
frågor som i ett längre perspektiv skapar 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 arbetsplats 
och en minskad sjukfrånvaro. Effekter av planerade åtgärder följs bland annat upp i 
förvaltningens medarbetarenkät. 

Förvaltningens utmaningar utifrån personalperspektivet är att kunna möta 
rekryteringsbehov, säkra kompetensförsörjningen, förbättra 
arbetsmiljöförutsättningarna och möjligheter för återhämtning för medarbetare och 
chefer samt att säkra konkurrenskraftiga löner. Förvaltningens nya organisation 
med relevanta styr-, stöd- och specialistfunktioner samt smarta digitala lösningar 
kommer att förbättra chefernas förutsättningar att utföra chefsuppdraget. Den nya 
organisationen förväntas också förbättra förutsättningar för medarbetarskapet och 
verksamhet. 

God personalpolitik och konkurrenskraftig arbetsgivare  
Medarbetarnas möjligheter till delaktighet och initiativtagande kan öka genom att 
förvaltningens organisation skapar bättre förutsättningar för partssamverkan, 
samarbete och kompetensspridning likaså spridning av goda exempel och resultat. 
Förvaltningen ska erbjuda arbetsplatser där människor trivs, vill arbeta och kan 
göra skillnad. Lönen ska återspegla utbildning, kompetens och ansvar. Det ska vara 
möjligt att göra karriär inom staden under ett helt arbetsliv och förvaltningen bidrar 
till kompetensspridning och personalrörlighet. Arbetet med att motverka osakliga 
och oförklarliga löneskillnader kommer att fortsätta. Individuella prestationer ska 
uppmuntras och ge utslag vid lönerevision. 

Kompetensförsörjning och nya jobbmöjligheter 
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 
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långsiktighet i verksamheterna. 

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 
medarbetarnas 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 ske för att inte öka 
risken att verksamheterna inte kan uppfylla sina uppdrag. Förvaltningen bedömer 
att nämnden i nästkommande budget behöver prioritera om och frigöra resurser för 
att skapa förutsättningar för attraktiv arbetsgivare och en hållbar förvaltning. 

Chefs- och ledarrollen inom förvaltningen är komplex. Förutom chefs- och 
ledarkompetens efterfrågas i rekryteringssituationer oftast djup och bred 
yrkeserfarenhet från olika arbetsområden. Dessa komplexa krav är ofta svåra att 
hitta i en och samma person och det uppstår många gånger svårigheter att hitta rätt 
kompetenser för chefsuppdragen. Medarbetare som vill utveckla sin yrkesroll och 
stärka sin kompetens för att bli ledare uppmuntras och förvaltningen kommer att 
fortsätta satsa på framtida ledare bland annat genom programmet morgondagens 
chef och möjligheter att tillfälligt testa på chefsuppdraget. 

Covid-19 
2020 har inneburit stora utmaningar i personal-och arbetsmiljöfrågor till följd av 
situationen med Covid-19. Olika lösningar krävs för att säkerställa olika 
verksamhetsdelar och arbetsmiljön inom verksamheterna – då vissa delar av 
förvaltningens verksamheter är stängda för publik, medan andra är fortsatt öppna. 
Pandemin kommer fortsatt att påverka personal- och arbetsmiljöfrågorna under 
2021. Anpassningar av arbetssätt, säkerställande av en trygg arbetsmiljö för de som 
arbetar i publik verksamhet samt arbetets organisering för hemarbete för delar av 
personalen kommer att fortsätta. 

2.3 Ekonomi 
Kommunbidrag 
Kulturnämnden har av kommunfullmäktige tilldelats ett kommunbidrag för 2021 
på 624,2 miljoner kronor vilket är en ökning med 54 miljoner kronor mot 
föregående år. 

Nya uppdrag och satsningar 
I samband med ny nämndorganisation förs kulturhuset Blå stället över till 
kulturnämnden med 13,2 miljoner kronor baserat på budget 2020, utan någon 
indexuppräkning för 2021. Nämnden har inte erhållit full ersättning för 
verksamheter och uppdrag som har tillkommit genom ny nämndorganisation 
gällande direktöverförda medarbetare samt verksamhetsmedel. Nämnden har dock 
erhållit 1 miljon kronor gällande Bergsjöns kulturhus avseende personalkostnader 
för direktöverförda tjänster. Det kvarstående behovet av driftmedel för Bergsjöns 
kulturhus kommer lyftas i verksamhetsnomineringar 2022. 
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Kommunfullmäktiges budget innehåller en tydlig satsning på kulturnämndens 
kärnverksamhet då 10 miljoner kronor tillfälligt tillförs som en satsning på 
bibliotek och skolbibliotek i de särskilt prioriterade områdena. Dessa medel säkrar 
fortsatt verksamhet riktad till de aktuella områdena. Även en förstärkning av 
kulturstöd har gjorts med 13 miljoner kronor varav 3 miljoner är riktade till GWO 
och Maritiman. 1,5 miljoner kronor tillförs arbetet med organisering och 
samordning av lokalt förankrade evenemang. Tillsammans med den miljon som 
överfördes 2020 gör det att nämnden nu har 2,5 miljoner kronor i budget för arbetet 
med lokala evenemang. 

Stödet till Göteborgs interreligiösa center avvecklas vilket minskar ramen med 1 
miljoner kronor. 

Förändring i intäkter 
Förvaltningen bedömer nämndens nettoeffekt av minskade intäkter för 2021 till 
cirka 3 miljoner kronor då pandemin antas påverka de publika verksamheternas 
externa intäkter under första halvåret. Det gäller Stora Teatern, entréintäkter till 
Göteborgs museer samt konferensintäkter inom bibliotek och kulturhus. 

Regionala bidrag på 1,4 miljoner kronor erhålls 2021 för att till viss del täcka 
museernas intäktsbortfall, som dessutom har minskade intäkter om 2 miljoner 
kronor per år under tiden som Sjöfartsmuseet Akvariet är stängt för om- och 
tillbyggnad. Dessa hanteras inom ram genom en ökad grad av självfinansiering och 
omfördelning av resurser. Ett preliminärt besked finns även om utökat regionalt 
bidrag för kostnadsökningar till Göteborgs museer på 750 000 kronor, men då 
denna ökning med åren har minskat procentuellt, har museernas 
självfinansieringsgrad behövt öka i motsvarande takt. Så blir fallet även 2021. 

Kompensation för ökade kostnader 
I kommunbidraget ingår en generell indexuppräkning på 1,5 procent motsvarande 
8,2 miljoner kronor exklusive tillkommande verksamhet för kulturhuset Blå stället 
samt Frölunda kulturhus, vilket motsvarar drygt 500 000 kronor som nämnden ej 
får ersättning för. 200 000 kronor har tillförts nämndens ram gällande samordning 
för barn- och ungkulturplanen. 

Nämnden erhåller 7,9 miljoner kronor baserat på verksamhetsnomineringar 
avseende ökade kostnader för hyra, drift och leasing i samband med utvecklingen 
av Sjöfartsmuseet Akvariet, projektkostnader för om- och tillbyggnaden av 
Göteborgs konstmuseum enligt förstudien samt kostnader kopplade till nya 
magasin för Göteborgs Stads samlingar. 

Kostnadsökningar och behov 
Nämndens kostnadsökning tillsammans med intäktsminskning för 2021 uppgår till 
35,7 miljoner kronor varav indexuppräkning av löner och hyror samt IT-relaterade 
kostnadsökningar uppgår till 14,6 miljoner kronor. Utöver generella 
kostnadsökningar kvarstår behov från budget 2020 med 6,1 miljoner kronor som 
avser kortsiktiga besparingar såsom utvecklingsstöd till kulturskolan, bokbussar, 
behov av styr- och stödresurser, verksamhetsmedel samt finansiering genom eget 
kapital. Behovet för arbetet med attraktiv arbetsgivare uppgår till 5,4 miljoner 
kronor. Kostnadsökningen för 2021 uppgår till 9,6 miljoner kronor och avser 
utökad satsning inom biblioteksverksamhet i utsatta områden, utvecklingsprojekt 
inom Göteborgs museer, resurser för nytt uppdrag med anledning av ny 
nämndorganisation 2021 samt genomförande av Göteborgs dans- och 
teaterfestival. 

Tack vare de satsningar som görs i kommunfullmäktiges budget har 
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kulturförvaltningen kunnat ta fram ett budgetförslag som inte innehåller några 
kulturpolitiska besparingar. Det sker dels genom att de extra satsningar som görs 
på bibliotek och skolbibliotek i de särskilt prioriterade områdena möjliggör 
fortsättning, fördjupning och utveckling av verksamheter utan att det behöver göras 
omfattande prioriteringar i verksamheten, dels genom att rekryteringsbehov och 
åtgärder för attraktiv arbetsgivare flyttas fram. 

Kvarstående behov 2022 
Det saknas fortsatt resurser för att säkerställa tillräckliga styr-, stöd och 
specialistfunktioner för att minska arbetsbelastning och säkerställa en dräglig 
arbetsmiljö då behov är framflyttade. Även beredskap för att hantera tillkommande 
uppdrag gällande mellanhandshyresvärdskap, arbete med nämndens 
lokalförsörjningsplan samt stadens miljöledningssystem saknas. Behov av att 
realisera dessa kommer sannolikt när förvaltningen har en bättre bild av den nya 
förvaltningsorganisations effekter samt en bättre uppfattning av det utökade 
uppdrag som nämnden står inför. Om hyresökningar sker utöver index behöver 
kulturnämnden säkerställa kompensation för att inte ställas inför prioriteringar av 
verksamhet. 

Förvaltningens samlade bedömning är att det totalt finns uppskjutna behov och 
faktiska kostnader inför 2022 på cirka 20 miljoner kronor. Förvaltningen lyfter 
fortsatta behov till nämndens verksamhetsnomineringar för budget 2022. 

Risker i budget 
Det råder osäkerhet kring de ekonomiska förutsättningarna för kommunsektorn 
som helhet samt kring hur coronapandemin påverkar människors beteende och 
förvaltningens möjlighet att utöva sitt uppdrag utifrån vilka rekommendationer och 
restriktioner som råder. 

De största riskerna är fortsatt om nya, helt eller delvis ofinansierade, uppdrag 
tillkommer eller att akuta situationer uppstår som kräver omedelbar omprioritering 
av resurser. Stora Teatern och Göteborgs museer har relativt sett hög 
självfinansieringsgrad och är därmed känsliga för plötsliga förändringar i 
efterfrågan. Det framtida huvudmannaskapet för Stora Teatern är inte beslutat än. 
Beslutet kan komma att påverka kostnader för hyreskontrakt och andra ekonomiska 
faktorer då dessa behöver sägas upp innan årets slut. Kulturnämnden fick under 
2019 ett utökat uppdrag genom överföringen av stadsdelsbiblioteken och 
Kulturhuset Kåken. I flera av dessa lokaler finns en eftersatt fysisk arbetsmiljö och 
därmed ett fortsatt behov av upprustning vilket innebär ökade kostnader. 
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. Det finns en risk i att nämnden inte 
erhåller ersättning för arbetet med processen för enprocentsregeln och att det 
försvårar samarbetet mellan stadens nämnder. Den kommande utredningen 
förväntas förtydliga förutsättningarna. 

Kulturnämnden kommer att bli mellanhandshyresvärd för kulturhusen och andra 
lokaler vilket kommer innebära en risk. Denna omställning kräver att det upprättas 
interna överlåtelseavtal och samarbetsavtal för att säkra framtida intäkter då 
nämnden står för hela hyreskostnaden i avtalet. Det medför dels en risk i att förlora 
intäkter om hyresgästerna flyttar ut, dels att det krävs både kompetens och resurser 
i att administrera arbetet och även i att ha det övergripande arbetsmiljö- och 
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säkerhetsansvaret i fastigheterna. Det ansvaret är förvaltningen inte rustad för idag. 
Därtill finns det sedan tidigare ett behov av att stärka upp arbetet med 
personsäkerheten samt att förvaltningens resurser inom miljöområdet är långt ifrån 
tillräckliga då staden beslutat att införa ett miljöledningssystem. 

I samband med nytt uppdrag för tillkommande verksamheter finns risk att viss 
kompetens och resurser för det arbetet som stadsdelsnämnderna har haft i sitt 
uppdrag med befolkningsansvaret saknas inom förvaltningen idag. 

Eget kapital 
Nämnden har mandat att disponera eget kapital motsvarande 0,5 procent av 
kommunbidraget, vilket för 2021 motsvarar 3,1 miljoner kronor. Högre belopp än 
så kräver särskild prövning i kommunstyrelsen. 

Nämndens eget kapital beräknas, utefter oktober månads prognos, uppgå till 25,7 
miljoner kronor vid ingången av 2021 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 
demografiska utvecklingen medför också utmaningar vad gäller 
befolkningssammansättningen 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 Göteborgs Stad står inför ekonomiska utmaningar när det 
gäller att finansiera driften av kommunens tjänster samt 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. Ett 
vitalt kulturliv 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 
kulturvärden beaktas i ett tidigt skede i stadens utveckling. 

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 nu genomgår tar bland annat sikte på att stärka 
förvaltningens närvaro i staden-gemensamma arbetsgrupper och projekt samt 
genom inrättandet av geografiskt indelade verksamhetsområden för avdelning 
Göteborgs bibliotek och kulturhus bära nämndens nya och förändrade uppdrag. 

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 
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behöver realiseras och en långsiktig magasinslösning för nämndens samlingar 
säkras. 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. När det gäller nya magasin och om- och tillbyggnaden 
av Göteborgs konstmuseum fattades det under 2020 fullmäktigebeslut i positiv 
riktning. 

Göteborgs fria kulturliv fortsätter att växa och ramarna för verksamhets- och 
projektstöd bedöms inte kunna möta behovet. Göteborgs Stads kulturstöd behöver 
växa i takt med stadens befolkning samt vara i nivå med övriga storstäder i Sverige 
för att kunna bibehålla ett mångsidigt, kvalitativt och tillgängligt konst- och 
kulturliv. I kommunfullmäktiges budget för 2021 görs en tillfällig förstärkning av 
kulturstödet vilket förbättrar förutsättningarna på kort sikt. 

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. Senaste exemplet på det 
är den stundande omorganisationen av Göteborgs Stads stadsdelsnämnder där 
kulturnämnden kommer att få ansvar för verksamheter som tidigare organiserats i 
stadsdelarna. 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. 

Situationen med Covid-19 påverkar på kulturnämndens verksamheter i stor 
utsträckning och i nuläget tyder det mesta på att denna påverkan kommer att 
fortsätta under minst första delen av 2021. I nuläget är nämndens samtliga 
verksamheter, utom stadsdelsbiblioteken, stängda för besökare. När de kan öppna 
igen och i vilken omfattning det kan ske är svårt att förutse. För museerna innebär 
detta ett intäktstapp som i kombination med en stor andel fasta kostnader ger tuffa 
ekonomiska förutsättningar. För det fria kulturlivet har pandemin inneburit stora 
utmaningar då spelningar, uppsättningar och evenemang fått ställas in eller 
genomföras med begränsad publik. För göteborgarna innebär de åtgärder som 
beskrivs ovan tillsammans med övriga konsekvenser av rådande restriktioner och 
rekommendationer att tillgången till kultur och samhällsservice minskat. Vilken 
effekt 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 medborganas 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 



 
Budget 2021  12 (29) 
Kulturnämnden  
  

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. 

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 förändrade 
behov och 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 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. 

Även de föreslagna ändringarna i stadens styrning av lokaler innebär en ekonomisk 
och verksamhetsmässig risk för kulturnämnden. Beslutet om att nämnden helt eller 
delvis ska bli mellanhandshyresvärd för tre av stadens kulturhus innebär ett utökat 
ansvar som kulturförvaltningen inte har ekonomiska eller personella resurser att 
möta. Beslutet kommer dessutom i en tid då kulturnämnden fått ansvar för 
betydligt fler hyresobjekt och i en tid när nämnden är på väg in i en rad större ny-, 
om- och tillbyggnadsprojekt. 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 2021. 
Nämnden erhöll utökad ram för arbetet med tre av de aktuella projekten men 
däremot ingen generell förstärkning som medger nödvändiga satsningar inom 
fastighet, säkerhet och miljö. 

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 kan nu påbörjas. 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 
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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 
tillföras. Från och med den 1 januari 2021 tar kulturnämnden även över en del av 
befolkningsansvaret från stadsdelsnämnderna samt ansvaret för samtliga av 
Göteborgs Stads kulturhus vilket förstärker den ovan beskrivna risken. 

Inom flera av nämndens verksamheter, främst avdelning 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 sedan 2015 och det totala 
inkomstbortfallet är cirka 500 000 kronor per år. Den sammanlagda ekonomiska 
effekten uppgår därmed till 8,1 miljoner kronor för perioden 2011–2020. 

Uppräkning av nämndens kulturstöd har heller inte skett i takt med 
kostnadsökningar eller i relation till stadens växande kulturliv och ökande 
befolkning. I jämförelse med Stockholm och Malmö var Göteborgs kulturstöd 
2018 drygt 30 procent lägre i förhållande till befolkningens storlek. 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 görs i kommunfullmäktiges budget för 2021 är 
ett välkommet tillskott som täcker upp för en del av behovet men då satsningen 
endast är ett-årig kvarstår risken långsiktigt. 

Kulturnämndens budgetram har ingen följsamhet med befolkningsutvecklingen sett 
till mängd och sammansättning. Något som bli mer kännbart nu när ansvaret för 
stadens samtliga folkbibliotek överförts till kulturnämnden och nämnden samtidigt 
står inför övertagande av verksamhet från stadsdelsnämnderna när dess 
verksamheter ska organiseras i 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 
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kunna minimera risken samt behålla nödvändig och attrahera nya kompetenser 
måste lönesatsningar ske. Om de ekonomiska behoven av lönesatsningar ska kunna 
hanteras inom ram, kan åtgärderna komma att kräva omprioriteringar. Om de 
nödvändiga satsningarna inte genomförs kan förvaltningens kompetensförsörjning 
hotas. Förvaltningen bedömer att nämnden i nästkommande budget behöver 
prioritera om och frigöra resurser för att skapa förutsättningar för attraktiv 
arbetsgivare och en hållbar förvaltning. 

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. 

Kulturnämndens kommunala ändamål 
Kulturnämndens kommunala ändamål är enligt reglementet att driva och samordna 
stadens kulturstrategiska arbete, stödja och främja konsten i dess olika former och 
konstnärernas villkor i staden. Nämnden ska driva 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: 

• Ansvara för folkbiblioteksverksamhet i enlighet med bibliotekslagen. 
• Genom museerna bidra till samhället och dess utveckling genom att främja 

kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning. Museerna ska aktivt 
förvalta sina samlingar för att nå verksamhetens mål, i enlighet med 
museilagen. 

• Ansvara för vård och förvaltande av arkeologiska föremål som 
tillvaratagits inom staden och som enligt kulturmiljölagen erhållits genom 
stående begäran om fyndtilldelning. 
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• I stadsplaneringen bidra med kulturvärden, kulturarvs- och 
kulturmiljökunskap i enlighet med plan- och bygglagen och 
kulturmiljölagen. 

• Besluta om namn på stadsdelar, gator, vägar och stråk, broar, parker, torg 
och kommunala anläggningar, institutioner med mera enligt 
kulturmiljölagen och god ortnamnssed. Nämnden ansvarar för 
registerhållning av ortsnamn. 

Därutöver ansvarar nämnden för: 

• Stadens museiverksamhet och att aktivt förvalta och tillgängliggöra 
samlingarna. 

• Stadens definierade kulturhus och kulturhus för unga samt för 
gästspelsscen för nationell och internationell scenkonst samt konsthallen. 

• Genomförande av lokalt förankrade evenemang som inte åligger annan 
nämnd. 

• 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. 

• Att i samverkan med nämnder och styrelser verka för stadens tillämpning 
av enprocentsregeln om konstnärlig gestaltning och utsmyckning i 
samband med byggnation. 

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

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

Samverkan 
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. 

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. 

Nämnden ska verka för ett regionalt, nationellt och internationellt samarbete inom 
kulturområdet. 

Statsbidrag 
Nämnden ansvarar för att enligt lag och förordningar administrera och samordna 
riktade statsbidrag samt besluta om bidragets fördelning inom egen nämnd, i de fall 
ansvaret inte ligger på annan nämnd. Nämnden ansvarar även för att enligt lag och 
förordningar administrera och samordna statsbidrag som rör fler än en nämnd inom 
kulturområdet, i de fall ansvaret inte ligger på annan nämnd. 
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4.2 Strategier för kulturnämndens grunduppdrag 
Stödja och främja konst, kulturella verksamheter och stadens fria 
kulturaktörer 
Kulturförvaltningen ska stödja och utveckla det fria kulturlivet genom relevanta 
och tillgängliga stödformer samt fortsatt bidra till att skapa goda och hållbara 
villkor för konsten och konstnärerna i enlighet med kulturprogrammets intentioner. 

Förvaltningen ska uppmärksamma konstens och konstnärers villkor i syfte att öka 
kunskapen internt, inom politisk ledning och bland externa aktörer. Förvaltningens 
ambition är att finna gemensamma och hållbara principer och ersättningsnivåer för 
arvodering till konstnärer som anlitas i nämndens verksamheter. 

Det samlade konst- och kulturutbudet i Göteborg ska synliggöras och 
kommuniceras bättre i samverkan med Göteborg & Co. Förvaltningen ska även 
bidra till utvecklingen av en hållbar infrastruktur för de kulturella och kreativa 
näringarna genom att särskilt stärka förutsättningarna inom dans- och 
filmbranschen. 

Driva och utveckla publika kulturinstitutioner, mötesplatser och 
verksamheter 
Kulturförvaltningen ska öka tillgången till kultur och särskilt prioriterade grupper 
är barn, unga och äldre. 

Mångbottnade bilder av staden, världen och livet ska lyftas fram genom 
utställningar och program. Att öka tillgängligheten till stadens museer både 
avseende innehåll, tilltal och fysiska rum är prioriterat. Om- och tillbyggnader av 
Sjöfartsmuseet Akvariet och Göteborgs konstmuseum samt omlokaliseringen av 
Göteborgs konsthall behöver säkerställas. 

Hållbara relationer till besökare och samarbetsparter ska etableras genom att 
förhållningssätt och arbetssätt utvecklas för vidgat deltagande och ökat inflytande. 
Relationsskapande och deltagardrivna aktiviteter ska möjliggöras. 

Genom biblioteken ska förvaltningen tillhandahålla öppna mötesplatser som 
främjar människors lust och motivation att ta del av litteratur, medier, 
samhällsinformation, kulturupplevelser och skapande. Förvaltningen bidrar till ett 
jämlikt Göteborg genom att nå prioriterade grupper med såväl riktade insatser som 
generella aktiviteter. 

Förvaltningen ska också stödja det fria kulturlivet så att staden förses med levande 
och angelägen konst och kultur, med både spets och bredd i det samlade 
kulturutbudet. 

Aktivt förvalta och tillgängliggöra nämndens samlingar 
Stadens konstsamling Göteborgarnas konst ska tillgängliggöras och förmedlas. 
Förvaltningen ska bidra till att fler tar del av konst i det offentliga rummet, såväl 
inomhus som utomhus. Ambitionen är att fler, utöver de som redan besöker 
förvaltningens institutioner, ska kunna ta del av kvalitativ konst. 

För att öka tillgängligheten till museernas samlingar och kunskaper ska det interna 
samarbetet inom sektor museer stärkas och processer kopplade till 
samlingsförvaltning ska utvecklas med fokus på hållbarhet och kvalitet. Avgörande 
för den aktiva samlingsförvaltningen är att nya magasin säkerställs under 
mandatperioden. 

Arbete med digitalisering av stadens samlingar ska prioriteras för att främja 
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kunskapsuppbyggnad, sammanhang och delaktighet. 

Hållbar stadsutveckling, utveckling av kulturvärden och konstnärlig 
gestaltning 
Kulturförvaltningen ska utveckla och formera den interna samverkan och 
tvärsektoriella arbetssätt inom området kultur och stadsutveckling. Detta innebär 
att säkerställa det förvaltningsövergripande uppdraget på enheten för 
stadsutveckling och nya arbetssätt i samverkan med Göteborg konst. Att organisera 
den externa kommunikationen av kulturförvaltningens arbete på området ska 
prioriteras. 

Kulturvärden behöver bli en tydlig del av den nya översiktsplanen för Göteborg 
och en plan för kulturplanering i stadens utveckling behöver fastställas. En 
bibliotekslokaliseringsanalys ska tas fram som underlag för att åstadkomma en god 
biblioteksstruktur i stadens utveckling. Förvaltningen ska främja konstnärlig 
integritet och oberoende så att en stor variation av konstnärliga uttryck och 
perspektiv kan ta plats i stadens livsmiljöer. Det är alla viktiga delar i arbetet för att 
skapa en attraktiv livsmiljö och en socialt hållbar stad på sikt. 

Utrymme ska ges för fler att ta del av, påverka och kapa konst i det offentliga 
rummet. Samhälls- och stadsplanering i ett historiskt och samtida perspektiv och 
gestaltade livsmiljöer ska lyftas i publik verksamhet. 

Befolkningsansvaret 
"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." 

Denna huvudprocess är ny för kulturnämnden från 2021 och arbetet med att 
definiera den kommer att genomföras under året. Den citerade texten ovan är 
hämtad från kulturnämndens nya reglemente. 

4.3 Andra styrdokument som påverkar 
kulturnämndens uppdrag 
Utöver kommunfullmäktiges budget, som är stadens högst styrande dokument, är 
Göteborgs Stads kulturprogram, Biblioteksplan för Göteborgs Stad samt den 
kommande Plan för barn- och ungkultur viktiga planerande och strategiskt 
styrande dokument för kulturnämndens uppdrag och verksamheter. Programmen 
anger en politisk viljeinriktning för vad som ska uppnås inom kultur- och 
biblioteksområdet inom Göteborgs Stad för en viss tid. 

Därutöver prioriteras särskilt det stadsövergripande arbetet inom ramen för 
Göteborgs Stads program för en jämlik stad, Göteborgs Stads 
näringslivsstrategiska program och Göteborgs Stads program för besöksnäringens 
utveckling. 

Kultur har vidare en särskild roll och kulturnämnden även i några fall ett särskilt 
utpekat ansvar för vissa aktiviteter och åtgärder i nedanstående planer och program 
i Göteborgs Stad. Utifrån dessa planer och program kommer prioriteringar behöva 
göras och insatser genomföras i mån av utrymme och utifrån givna förutsättningar 
samt ekonomiska och personella resurser: 
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• Handlingsplan för finskt förvaltningsområde. 
• Handlingsplan för nationella minoritetsfrågor. 
• Göteborgs Stads plan för att förbättra HBTQ-personers livsvillkor. 
• Göteborgs Stads 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 aktivt 
arbete. Som exempel kan nämnas den nyligen antagna anvisningen för 
miljöledningssystem där kulturförvaltningen är en av få nämnder i Göteborgs Stad 
som helt saknar ett miljöledningssystem. 

I Göteborgs Stad finns också reglerande styrdokument för hur stadens förvaltningar 
och bolag ska utföra sina uppdrag och 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 som personal, 
ekonomi, kommunikation, inköp och upphandling, ärende- och dokumenthantering 
med mera. 

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 riktas till. Uppföljningens 
resultat ska bidra till såväl kontroll som lärande och utveckling av verksamheten. 

Rapportering av verksamhetens uppföljning sker till kulturnämnd och 
kommunstyrelse utifrån risk och väsentlighet i första hand genom nämndens 
delårsrapporter per mars och augusti samt årsrapport. Nämndens 
uppföljningsrapporter till kommunstyrelsen kommer att följa den struktur och 
tidsplan som fastställs av kommunstyrelsen. 

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 
Kommunfullmäktige har i sin budget för 2021 riktat olika typer av mål och 
uppdrag till nämnden. 

I kommunfullmäktiges budget finns tre övergripande mål för kommunkoncernen 
som alla nämnder och styrelser ska förhålla sig till. 

• Göteborg är en attraktiv storstad där alla ges chansen att forma sina liv och 
ingen lämnas utanför 

• Göteborg är en hållbart växande storstad med framtidstro 
• Göteborg är en storstad med stabil ekonomi och hög tillväxt 

Till de övergripande målen finns övergripande verksamhetsmål. Dessa är breda i 
sin karaktär vad gäller vad som ska uppnås utifrån det övergripande mål för 
kommunkoncernen som de svarar mot. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
fastställer indikatorer och följer upp dessa centralt. 

I kommunfullmäktiges budget anges ett antal indikatorer kopplade till 
övergripande verksamhetsmål av särskild vikt för kulturnämnden (se avsnitt 5.1). 

Vissa av de övergripande verksamhetsmålen har karaktären av organisatoriska mål 
(se avsnitt 5.2). 

Indikatorer och målsättning på övergripande nivå sätts och beslutas av 
kommunfullmäktige. 

Dessa övergripande verksamhetsmål och indikatorer ska, tillsammans med 
kommunfullmäktigs specifika mål och uppdrag för nämnden, ligga till grund för 
nämndens verksamhetsplan. 

I nämndens verksamhetsplan konkretiseras verksamhetsnära mål med koppling till 
de övergripande verksamhetsmålen, samt strategier och indikatorer för de 
nämndspecifika målen. Kulturnämnden sätter till exempel lokala målvärden för 
HME och sjukfrånvaro. 

5.1 Övergripande verksamhetsmål inklusive 
indikatorer 
KF mål Indikator Målvärde 

2021 
Målvärde 

2022 
Målvärde 

2023 
Målvärde 

2030 

Göteborg har en 
budget i balans 
och långsiktigt 
hållbara 
finanser. 

Staden ska ha god 
ekonomisk hushållning i 
verksamheterna. 

    

Göteborg 
präglas av en 
god samverkan 
mellan stad, 

Fritidsvaneundersökningen 
- andel unga som är med i 
en förening, klubb eller 
grupp. 

59 % 60 % 61 % 80 % 
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KF mål Indikator Målvärde 
2021 

Målvärde 
2022 

Målvärde 
2023 

Målvärde 
2030 

akademi, 
civilsamhälle och 
näringsliv. 

Fritidsvaneundersökningen 
- andel som är med i minst 
en förening, klubb eller 
särskild grupp på fritiden. 

59 % 60 % 61 % 80 % 

Svenskt Näringslivs 
mätning om lokalt 
företagsklimat, 
sammanfattande omdöme. 

200 150 125 50 

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

Nöjd medborgarindex - 
kultur. 
 

78 79 80 82 

Göteborg är en 
jämlik stad med 
gemenskap och 
tillit. 

Invånare 16–84 år med 
avsaknad av tillit till andra, 
andel. 

27 % 26 % 25 % 20 % 

Göteborg byggs 
attraktivt, tätt och 
varierat 
 

Nöjd regionindex - 
kommersiellt utbud. 73 73 74 80 

Nöjd regionindex - 
fritidsaktiviteter. 76 77 78 80 

5.2 Organisationsmål och indikatorer till nämnden 
KF mål Indikator Målvärde 

2021 
Målvärde 

2022 
Målvärde 

2023 
Målvärde 

2030 

Göteborgs Stad är 
en attraktiv 
arbetsgivare med 
goda arbetsvillkor 
 

HME totalt 
kommunen - 
totalindex. 

80 81 81 85 

Sjukfrånvaro 
kommunalt anställda 
totalt i procent. 

8,2 % 8,1 % 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 
Kommunfullmäktiges budgetuppdrag 

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

Kulturnämnden får i uppdrag att, i samarbete med Nämnden för arbetsmarknad och 
vuxenutbildning, utreda hur kultursommarjobben har utvecklats till att även vända sig till 
äldreboenden samt knutpunkter för äldre och hur de förbättras. 

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. 

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

Kvarstående uppdrag från kommunfullmäktiges budget 2019 och 2020 samt 
övriga ej avslutade KF-uppdrag 

Kvarstående uppdrag 

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

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

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

Kulturnämnden ges i uppdrag att säga upp hyresavtalet för Stora Teatern. 

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. 

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. 
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6 Resursfördelning 

6.1 Effektiv resursanvändning 
Strategi för effektiv resursanvändning 
Kulturnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att se över samtliga verksamheter 
utifrån mål och uppdrag i reglemente. 

Kulturen har stärkt sin roll i staden och efterfrågas i stadens arbete med 
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 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 oförutsedda händelser. 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 
Kulturnämndens kommunbidrag för 2021 är 624,2 miljoner kronor vilket är en 
ökning med 54 miljoner kronor jämför med budget 2020. Av dessa avser 13,2 
miljoner kronor den överförda budgeten för kulturhuset Blå stället. 
Indexuppräkningen på 1,5 procent täcker inte de ökade kostnaderna för löner, 
hyror, leasing och övrig prisutveckling. Det täcker inte heller kostnader för 
tillkommande verksamhet i samband med ny nämndorganisation 2021. Priser och 
avgifter har av Kommunfullmäktige beslutats att priset för en årsbiljett till 
Göteborgs museer ska vara 120 kr för 2021. Det är 30 kronor lägre än vad 
kulturförvaltningen hade föreslagit utefter behovet för att täcka kostnadsökningar. 
Beslutet får därmed en negativ effekt på museernas ekonomi. 

Kompensation för kostnader har erhållits med totalt 27,3 miljoner kronor avseende 
ökad driftskostnad för Sjöfartsmuseet Akvariet, projektkostnader för nya magasin 
samt Göteborgs konstmuseum med 7,9 miljoner kronor, indexuppräkning med 8,2 
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miljoner kronor, kostnader för Bergsjöns kulturhus med 1,0 miljon kronor och 
kostnader för arbetet med samordning av barn- och ungkulturplanen med 200 000 
kronor. 10 miljoner kronor avser satsningar inom bibliotek och skolbibliotek i 
utsatta områden och bedöms som tillfälliga för 2021. 

Konsekvenser för budget 2022 
Delar av åtgärderna i budget 2021 är kortsiktiga och kommer falla tillbaka i budget 
2022. I nuläget uppgår dessa till cirka 20 miljoner kronor och består av såväl 
faktiska kostnader som uppskjutna behov. Utöver generell indexuppräkning för 
löner, hyror, inköp och övriga kostnadsökningar kvarstår inför budgetår 2022 även 
behovet för: 

• arbetet med attraktiv arbetsgivare  
• tillsättning av styr-stöd och specialisttjänster samt helårseffekt av 

framflyttade rekryteringar 
• underhåll av bibliotekens lokaler 
• utvecklingskostnader för Göteborgs museer som faller ut 2022. 

Risker byggs in i budget då det är svårt att bedöma realistiskt hållbara planer på 
grund av coronapandemin och dess påverkan på verksamheten under 2021. 

Budget per avdelning (belopp i tkr) 

Avdelning 
Kommun-

bidrag 
2020 

KF:s 
budget 

Pris och 
löneökning 

Intern 
omfördelning 

Förändring 
intäkt/ 

kostnad 

Kommun-
bidrag  
2021 

Kulturnämnd 752    0 752 

Verksamhets-
övergripande 
stöd 

56 898  624 826 2 790 61 138 

Konst, kultur 
och samhälls-
utveckling 

4 505  117 109 260 2 485 117 367 

Göteborgs 
bibliotek och 
kulturhus 

429 260 26 700 6 377 -119 402 4 980 346 915 

Göteborgs 
museer och 
konsthall 

80 985  2 502 9 316 5 215 98 018 

Eget kapital -2 200    2 200 0 

Summa 570 200 26 700 9 620 0 17 670 624 190 

I budget 2020 ianspråktog nämnden 2,2 miljoner kronor från eget kapital varför nämnden i budget 2021 behöver 
hantera 2,2 miljoner kronor utöver årets kostnadsökningar. 
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För jämförbarhet med budget 2020 gäller följande indelning: 
• Konst, kultur och samhällsutveckling = kulturstrategisk avdelning. 
• Göteborgs bibliotek och kulturhus = sektor bibliotek och sektor fri konst 

och kultur 
• Göteborgs museer och konsthall = sektor museer. 

I de nya avdelningarna ingår: 
• Förvaltningsgemensamt stöd = nämnd, nämndservice, HR, 

kommunikation, IT och ekonomi. 
• Konst, kultur och samhällsutveckling = kulturstöd, kulturstrategiska och 

Göteborg konst. 
• Göteborgs bibliotek och kulturhus = bibliotek, kulturhus, Stora Teatern och 

övrigt arrangerande verksamheter. 
• Göteborgs museer och konsthall = stadens museer och Göteborgs 

konsthall. 

Kulturnämndens kommunbidrag uppgår till 624,2 miljoner kronor vilket är en 
ökning mot föregående års budget med 54 miljoner kronor. 2,2 miljoner kronor av 
dessa har finansierats av eget kapital i budget 2020. Nämnden erhåller 26,7 
miljoner kronor avseende direktöverförd verksamhet (Blå stället), tillkommande 
uppdrag (lokala evenemang) och förstärkning av kulturstödet. Resterande 
ramförstärkning kan delvis tillgodose nämndens ökade kostnader, minskade 
intäkter och identifierade behov inför budget 2021 som uppgår till 35,7 miljoner 
kronor. 

Förvaltningens strategi för att få budget i balans innebär att behovet av att stärka 
arbetet med attraktiv arbetsgivare flyttas fram i tid samt att kulturskolans 
utvecklingsstöd utgår då ansvaret gått över till annan nämnd. 

Pandemin bedöms fortsatt påverka de publika verksamheternas intäkter och 
verksamheternas möjlighet till utförande av uppdraget under första halvåret 2021. 

Interna omfördelningar genomförs 2021 då förvaltningen omorganiseras i 
avdelningar varför förändringen i budgetramen för enskilda avdelningar inte bara 
motsvarar en ökning eller minskning utan även beror på att verksamhet har 
omstrukturerats i ny organisation. Vissa justeringar som avser interna omföringar 
kan komma att ske mellan avdelningarna då den mer detaljerade budgetprocessen 
fortsätter fram till mitten av december 2020. Kulturförvaltningen 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 624,2 miljoner kronor för 2021. Det är en 
ökning med 54 miljoner kronor mot föregående år. 

De huvudsakliga förändringarna i kommunbidraget listas nedan: 

• Kulturhuset Blå Stället, +13,2 miljoner kronor. 
• Indexuppräkning (1,5 procent), +8,2 miljoner kronor. 
• Driftskostnader Sjöfartsmuseet Akvariet samt projektkostnader för nya 

magasin och Göteborgs konstmuseum, +7,9 miljoner kronor. 
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• Lokala evenemang, +1,5 miljoner kronor. 
• Bergsjöns kulturhus, +1,0 miljoner kronor. 
• Samordning av barn- och ungkulturplanen, +0,2 miljoner kronor. 
• Utökat verksamhetsstöd, +10,0 miljoner kronor. 
• Destinerat stöd till GWO och Maritiman, +3,0 miljoner kronor. 
• Bibliotek och skolbibliotek i särskilt prioriterade områden, +10,0 miljoner 

kronor. 
• Avvecklat stöd till Göteborgs interreligiösa center, -1,0 miljoner kronor. 

Nettokostnaden bedöms öka med 51,8 miljoner kronor. Det beror främst på 
ramförstärkningen á 54 miljoner kronor men även på ofinansierad verksamhet då 
budget 2020 finansierades av eget kapital med 2,2 miljoner kronor. 

Verksamhetens totala kostnader uppgår till 770,3 miljoner kronor vilket är en 
ökning med 48,3 miljoner kronor från föregående års budget. Av dessa avser 54 
miljoner kronor årets ramökning, 2,2 miljoner kronor uttag från eget kapital i 
budget 2020 samt minskade intäkter och bidrag med 3,5 miljoner kronor. 

Budgeterade externa intäkter för 2021 bedöms bli 3,0 miljoner kronor lägre mot 
föregående år med anledning av pandemin. Göteborgs dans- och teaterfestival 
planeras att genomföras under 2021 men i förändrat utförande. Under 2020 erhölls 
tillfälliga bidrag och ersättningar med cirka 8,6 miljoner kronor med anledning av 
pandemin. För 2021 erhålls bidrag från Västra Götalandsregionen som 
kompenserar för minskade entréintäkter till stadens museer på motsvarande 1,2 
miljoner kronor samt ett preliminärt bidrag på 750 000 kronor. Priser och avgifter 
har justerats något för året gällande entréintäkterna till Göteborgs museer men 
ökningen motsvarar inte den faktiska kostnadsökningen varför 
självfinansieringsgraden ökar. Ett fortsatt arbete kommer att behövas framåt för att 
säkerställa grundavgiftens nivå för att motsvara en relevant kostnadsutveckling 
som inte är hänförlig till indexuppräkning. 

Förändringen i intäkter och bidrag medför också en förändrad verksamhetskostnad 
med motsvarande belopp. 

Lönekostnaderna ökar med cirka 9,0 miljoner kronor vilket främst avser 
indexuppräkning av löner med 8,6 miljoner kronor samt en viss förstärkning för 
tillkommande verksamhet och vissa specialisttjänster som är kvarvarande behov 
från budget 2020. 

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 
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rekommenderade intervallet för eget kapital på 15–25 miljoner kronor. 

Nämnd som vill använda eget kapital som överstiger den generellt fastställda nivån 
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 uppgår till 18,8 miljoner kronor 2020-01-01 och påverkas 
under året av en positiv avvikelse per oktober på 6,9 miljoner kronor varför det 
egna kapitalet bedöms öka till 25,7 miljoner kronor under förutsättning att resultat 
och prognos överensstämmer vid årets utgång. Det finns en större osäkerhet i 
prognosen med anledning av rådande pandemin. 

Förvaltningens förslag till budget 2021 innehåller fler risker än föregående års 
budget då pandemin är 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. Kulturnämndens 
eget kapital för 2020 bedöms uppgå till cirka 25,7 miljoner kronor vilket är 0,7 
miljoner kronor över rekommenderat högsta riktnivå. 

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. 

Kulturförvaltningen har i förslaget till budget för 2021 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. 

De mest väsentliga riskposterna i aktuellt budgetförslag: 

• Det är svårt att bedöma hur intäkterna påverkas av pandemin då det är 
osäkert vilka restriktioner som kommer råda. 

• Ökad självfinansieringsgrad inom sektor museer då priset för en årsbiljett 
blev lägre än vad förvaltningen föreslagit. 

• Framflyttade behov och påverkansbara kostnader aktuella projekt och 
åtgärder inom säkerhet och fastighet 

• IT-kostnader är svåra att prognosticera då de varierar under året. 
• Avsaknad av resurser för fastighetsrelaterade tjänster samt för arbetet med 

miljöledningssystem. 
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Budget 

Budget (belopp i tkr) Budget  
2021 

Prognos 
2020 

Budget  
2020 

Bokslut 
2019 

Verksamhetens intäkter     

Avgiftsintäkter 28 726  15 131  31 726  27 737 

Regionbidrag/Statsbidrag 86 081  86 650  86 531   82 701 

Övriga intäkter 31 419  27 680  31 419  30 327 

Summa 
verksamhetsintäkter 146 226 129 461 149 675 140 764 

Verksamhetskostnader     

Löner och arvoden -255 386  -244 143  -249 981  -213 271 

Sociala avgifter och övriga 
personalkostnader -102 793  -96 026  -99 151  -83 390 

Lokalkostnader, 
fastighetsservice och 
energi 

 -136 691  -131 374  -135 636  -109 334 

Övriga 
verksamhetskostnader -275 104 -220 873  -236 866  -233 287 

varav transfereringar -91 442 -78 633 -78 442 -86 145 

Avskrivningar  -362  -358  -362  -364 

Summa 
verksamhetskostnader -770 336 -692 775 -721 995 -639 646 

Nettokostnad -624 110 -563 315 -572 320 -498 882 

Kommunbidrag     

Kommunbidrag 624 190  570 200  569 200 401 181 

Kommunbidrag, tillägg    1000 100 525 

Summa kommunbidrag 624 190 570 200 570 200 501 706 

Finansiella intäkter     

Finansiella intäkter 20  5  20  13 

Finansiella kostnader -100  -26  -100  -85 

Resultat 0 6 865 -2 200 2 752 

Budget 2019 Tillkommande verksamhet 100,5 mnkr - stadsdelsbiblioteken (helår 134 mnkr). 
Budget 2020 var finansierad med uttag av eget kapital med 2,2 mnkr. 
Budget 2020 Tillkommande verksamhet 23,4 mnkr - Frölunda kulturhus. 
Budget 2021 Tillkommande verksamhet 13,2 mnkr - kulturhus Blå stället. 
Tillfällig utökning av kulturstöd, totalt 25 mnkr i tilläggsbudget 2020 (november 20 mnkr, december 5 mnkr). 
Prognos 2020 baserad på oktober månads prognos. 
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Kulturnämndens tid- och arbetsplan 2021 
  
Delmoment Beslutsnivå Månad 

Årsrapport 2020 
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 2021 
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  

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

Förvaltningsdirektör Mars - 
april 

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 

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 

Kultur 
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Delmoment Beslutsnivå Månad 

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 Mars - 
april 

Nämndens ekonomiska förutsättningar 2021 
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 2021. 

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. 
• Uppföljning och rapportering av 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 2022 
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. 
• Plan för intern kontroll.  

Kulturnämnd December 
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Samlad riskbild - nämnd/styrelse 2021 (Kulturnämnden) 
Riskområden Risker Risk- och konsekvensbeskrivning Status 

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 nå målet om att skapa hållbara villkor för konstnärer.  
 
Risken har höjts utifrån Covid-19. Konstnärer anlitas generellt i lägre utsträckning vilket leder till en än 
större generell kritik av ersättningsnivåerna. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Påverkar nämndens trovärdighet negativt och försvårar för konstnärer att leva på sin konst. 
 
Existerande kontrollaktiviteter 
”Policy och regler för arvodering och ersättningsnivåer vid anlitande av konstnärer i nämndens 
verksamheter” implementeras inom kulturförvaltningen. 
 
Avdelningschef 

Hantera 
risk 

  Risk för att 
kulturstöden urholkas.  
 
Till samlad riskbild? 
Ja 

 

Riskbeskrivning 
Stödnivåerna från kulturnämnden har legat konstant men aktörernas kostnader ökar, bland annat på 
grund av hyreshöjningar samtidigt som inkomsterna minskar till följd av restriktionerna i samband med 
pandemin. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Aktörerna drabbas av påtagligt ökade kostnader. I relation till andra stödgivare får aktörerna inte ihop 
finansieringen av sina verksamheter. Förutsättningarna för att leva och verka som kulturutövare i 
Göteborg minskar. 
 
Existerande kontrollaktiviteter 
Kulturstödet som det är utformat idag indexeras men indexeringen täcker inte de kostnadsökningar som 
det fria kulturlivet har. För 2021 sker en satsning i kommunfullmäktiges budget om 10 miljoner kronor 
vilket kortsiktigt stärker kulturstödet. 
 
Avdelningschef 

Hantera 
risk 

Huvudprocess -
 driva och utveckla 
publika 
kulturinstitutioner, 
mötesplatser och 
verksamheter 

  Risk för att beslut om 
att genomföra en om- 
och tillbyggnad av 
Göteborgs 
konstmuseum ej tas 
eller skjuts upp.  
 
Till samlad riskbild? 

Riskbeskrivning 
Beslut finns att inriktningen på förstudien och ambitionen är rätt. I kommunfullmäktiges budget ges 
kulturnämnden i uppdrag att genomföra projektet. Dock är finansieringen inte helt säkrad vilket gör att 
risken kvarstår. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Göteborgs konstmuseum tappar i relevans då internationella verk inte kan lånas in på grund av 
undermåliga lokaler, personalens arbetsmiljö försämras och Göteborgs Stad kan inte säkra museets 
samlingar. 

Hantera 
risk 
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Riskområden Risker Risk- och konsekvensbeskrivning Status 
Ja 

 

 
Existerande kontrollaktiviteter 
Arbetet pågår med att närläsa förstudien, samt att titta på drift och leasingkostnader. 
 
Avdelningschef 

  Risk för att större 
nybyggnationer i 
området runt 
Götaplatsen och 
Humanisten starkt 
negativt påverkar 
samlingar och publik 
verksamhet på 
Göteborgs 
konstmuseum.  
 
Till samlad riskbild? 
Ja 

 

Riskbeskrivning 
Uppförandet av ny konstnärlig fakultet och en västlänksuppgång vid scenkonsthögskolan kräver 
omfattande sprängningsarbeten under 2022. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Vibrationerna kan ha negativ påverkan. Särskilt allvarligt kan det bli om transportvägar och 
utrymningsvägar stängs av under dessa projekt. 
 
Existerande kontrollaktiviteter 
Plan för evakuering tas fram. Dialog med Higab och projektägare till pågående projekt behöver stärkas. 
 
Avdelningschef 

Hantera 
risk 

  Risk för utebliven eller 
ytterligare fördröjd 
omlokalisering av 
Göteborgs Konsthall.  
 
Till samlad riskbild? 
Ja 

 

Riskbeskrivning 
Om inte omlokalisering av Göteborgs Konsthall sker eller fördröjs med flera år finns stor risk att 
verksamheten inte kan uppfylla kulturprogrammets intentioner och brister i tillgänglighet. Då kontraktet 
för anslutande baracker löper ut i oktober 2022 kan verksamheten komma att påverkas kraftigt om 
ingen lösning hittas. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Stagnering av verksamhetsutveckling. Svårigheter att göra strategiska val och långsiktig planering. Kan 
komma att påverka en eventuell om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum. 
 
Existerande kontrollaktiviteter 
Invänta beslut från kulturnämnden om hur förvaltningen ska kunna komma vidare i frågan. Eftersöka 
tillfälliga kontors - och verkstadslokaler för inflyttning halvårsskiftet 2022 tom tid för en mer permanent 
lösning för konsthallen. LS måste få uppdraget först. 
 
Avdelningschef 

Hantera 
risk 

Huvudprocess -
 aktivt förvalta och 
tillgängliggöra 
nämndens 
samlingar 

  Risk för att större 
nybyggnationer i 
området runt 
Götaplatsen och 
Humanisten starkt 
negativt påverkar 
samlingar och publik 
verksamhet på 

Riskbeskrivning 
Uppförandet av ny konstnärlig fakultet och en västlänksuppgång vid scenkonsthögskolan kräver 
omfattande sprängningsarbeten under 2022. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Vibrationerna kan ha negativ påverkan. Särskilt allvarligt kan det bli om transportvägar och 
utrymningsvägar stängs av under dessa projekt. 
 

Hantera 
risk 
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Riskområden Risker Risk- och konsekvensbeskrivning Status 
Göteborgs 
konstmuseum.  
 
Till samlad riskbild? 
Ja 

 

Existerande kontrollaktiviteter 
Plan för evakuering tas fram. Dialog med Higab och projektägare till pågående projekt behöver stärkas. 
 
Avdelningschef 

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

  Risk för att 
förvaltningen inte kan 
uppfylla åtaganden, 
eller möta efterfrågan, 
på konstgestaltning 
genom 
enprocentsregeln.  
 
Till samlad riskbild? 
Ja 

 

Riskbeskrivning 
På grund av stadens expansionstakt och hög arbetsbelastning finns risk att förvaltningen inte kan leva 
upp till sina åtaganden genom redan ingångna samarbeten. Risk för att efterfrågan på förvaltningens 
tjänster inte kan mötas vad gäller konstgestaltning genom enprocentsregeln i stadens utveckling. 
Förvaltningen saknar tillgång till viktiga centrala redskap som bidrar till att fullt ut kunna äga och leda 
processen. Det innebär att förvaltningen lägger tid på att utföra administrativa tjänster istället för att 
driva konstgestaltning av hög kvalitet. 
 
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 
Förvaltningen har genomfört en utredning gällande enprocentsregelns ekonomiska modell och 
förvaltningens ersättning för processledning av regeln. Utredningen lyfter bland annat att det behövs 
styrande dokument på staden-gemensam nivå. Tydligare styrdokument och rutinbeskrivningar kan ge 
en effektivare process. 
 
Avdelningschef 

Hantera 
risk 

Ledningsprocess -
styrning, 
uppföljning och 
kontroll 

  Risk för att 
delegationsordningen 
inte följs i samband 
med inköp.  
 
Till samlad riskbild? 
Ja 

 

Riskbeskrivning 
Risk för jäv i samband med avtal, risk för oegentligheter samt risk för att beloppsgränser överskrids vid 
inköp och tecknande av avtal. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Skadat förtroende för nämnden. Skadestånd på grund av felaktiga inköp. Ineffektiv användning av 
nämndens resurser. 
 
Ekonomichef 

Hantera 
risk 

  Risk för att 
delegationsordningen 
eller gällande 
anvisning inte följs i 
samband med 
representation  
 
Till samlad riskbild? 

Riskbeskrivning 
Att beslut om representation inte är i enlighet med delegationsordning och stadens riktlinjer och regler 
för attest. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Förtroendeskada för nämnden. 
 
Existerande kontrollaktiviteter 

Hantera 
risk 
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Riskområden Risker Risk- och konsekvensbeskrivning Status 
Ja 

 

Kontinuerlig kompetensutveckling av berörda medarbetare. Genomgång av anvisningar för inköpskort 
innan utlämnandet Specialisttjänster har tillsatts och stärkts på inköp. Ett inköpsforum har inrättas för 
förvaltningens lokala inköpssamordnare. 
 
Ekonomichef 

  Risk för att den 
slimmade 
organisationen gör det 
svårt att komma 
vidare 
verksamhetskritiska 
processer.  
 
Till samlad riskbild? 
Ja 

 

Riskbeskrivning 
Den slimmade organisationen, arbetsbelastningen hos nyckelfunktioner samt avsaknaden av vissa 
kompetenser 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. 
 
Förvaltningschef-/direktör 

Hantera 
risk 

Ledningsprocess -
politisk 
ärendeberedning 
och beslut 

  Risk för att 
otydligheter avseende 
gränsdragning, 
mandat och ansvar 
försämrar processerna 
kring beredning av 
ärenden.  
 
Till samlad riskbild? 
Ja 

 

Riskbeskrivning 
När gränsdragningen mellan avdelningar/ sektorer är otydlig, när mandat, ansvar och befogenheter inte 
hänger samman finns risk för att ett förväntningsgap uppstår och att processer försenas och/ eller 
kvaliteten blir lidande. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Risk för sämre beslutsunderlag till nämnden, otydliga roller skapar frustration och irritation inom 
organisationen samt att de personella resurserna inte används på ett effektivt sätt. 
 
Existerande kontrollaktiviteter 
Det finns rutin- och processbeskrivningar framtagna för flera av processerna men dessa tillämpas/ följs 
inte fullt ut. 
 
Stabschef 

Hantera 
risk 

Ledningsprocess -
ledning och 
ansvarsfördelning 

  Risk för att 
otydligheter avseende 
gränsdragning, 
mandat och ansvar 
försämrar processerna 
kring beredning av 
ärenden.  
 
Till samlad riskbild? 
Ja 

 

Riskbeskrivning 
När gränsdragningen mellan avdelningar/ sektorer är otydlig, när mandat, ansvar och befogenheter inte 
hänger samman finns risk för att ett förväntningsgap uppstår och att processer försenas och/ eller 
kvaliteten blir lidande. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Risk för sämre beslutsunderlag till nämnden, otydliga roller skapar frustration och irritation inom 
organisationen samt att de personella resurserna inte används på ett effektivt sätt. 
 
Existerande kontrollaktiviteter 
Det finns rutin- och processbeskrivningar framtagna för flera av processerna men dessa tillämpas/ följs 
inte fullt ut. 
 

Hantera 
risk 
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Riskområden Risker Risk- och konsekvensbeskrivning Status 
Stabschef 

Ledningsprocess -
kvalitet och 
utveckling 

  Risk för att de 
förändringar som sker 
i stadens IT-system 
gör att vi 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 i 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 systemen fasas ut riskerar förvaltningen att stå utan 
adekvata lagringslösningar för vår data. 
 
Existerande kontrollaktiviteter 
Kulturförvaltningen är representerad i de staden-gemensamma projekt som arbetar med det aktuella 
frågorna. Beslutsmandatet ligger dock utanför nämndens kontroll. 
 
Förvaltningschef-/direktör 

Acceptera 
risk 

  Risk för att den 
slimmade 
organisationen gör det 
svårt att komma 
vidare 
verksamhetskritiska 
processer.  
 
Till samlad riskbild? 
Ja 

 

Riskbeskrivning 
Den slimmade organisationen, arbetsbelastningen hos nyckelfunktioner samt avsaknaden av vissa 
kompetenser 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. 
 
Förvaltningschef-/direktör 

Hantera 
risk 

  Risk för att 
otydligheter avseende 
gränsdragning, 
mandat och ansvar 
försämrar processerna 
kring beredning av 
ärenden.  
 
Till samlad riskbild? 
Ja 

 

Riskbeskrivning 
När gränsdragningen mellan avdelningar/ sektorer är otydlig, när mandat, ansvar och befogenheter inte 
hänger samman finns risk för att ett förväntningsgap uppstår och att processer försenas och/ eller 
kvaliteten blir lidande. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Risk för sämre beslutsunderlag till nämnden, otydliga roller skapar frustration och irritation inom 
organisationen samt att de personella resurserna inte används på ett effektivt sätt. 
 
Existerande kontrollaktiviteter 
Det finns rutin- och processbeskrivningar framtagna för flera av processerna men dessa tillämpas/ följs 
inte fullt ut. 
 
Stabschef 

Hantera 
risk 

Ledningsprocess -   Risk att nämnden inte Riskbeskrivning Hantera 



                   
 Bilaga 3 

Riskområden Risker Risk- och konsekvensbeskrivning Status 
miljö följer stadens beslut 

om att införa ett 
miljöledningssystem  
 
Till samlad riskbild? 
Ja 

 

Förvaltningen saknar idag erforderliga organisatoriska förutsättningar – innefattande såväl kompetens 
som resurser – för att arbeta systematiskt, långsiktigt hållbart och förvaltningsövergripande med 
miljöfrågor. 
 
Konsekvensbeskrivning 
För att införa ett fungerande miljöledningssystem krävs dels lämpliga organisatoriska förutsättningar, 
dels en realistisk och beslutad genomförandeplan. För närvarande saknar kulturförvaltningen båda 
dessa grundläggande komponenter. 
 
Existerande kontrollaktiviteter 
Principen i ett miljöledningssystem är att en verksamhet bedriver ett ständigt pågående 
förbättringsarbete i syfte att minska sin miljöpåverkan. En förutsättning för att både kunna beskriva och 
uppnå detta är kontroller, uppföljningar och revisioner av systemets effektivitet. 
I dagsläget görs inga systematiska kontroller av förvaltningens miljöpåverkan. 
 
Ekonomichef 
Stabschef 

risk 

Stödprocess -  
HR 

  Risk för brister i 
personsäkerheten 
inom nämndens 
verksamheter.  
 
Till samlad riskbild? 
Ja 

 

Riskbeskrivning 
Det förekommer ordningsstörning samt i mindre omfattning hot och våld mot personal och mellan 
besökare. Risken förkommer främst inom sektor bibliotek men incidenter har även inträffat i andra delar 
av nämndens verksamheter. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Oron för att bli utsatt för hot och våld på arbetet är en psykisk belastning som påverkar arbetsmiljön 
negativt. Att bli utsatt för hot och våld kan skapa oro, stress, skador och ohälsa hos medarbetare samt 
chefer. Oroskänslorna kan leda till rädsla, missnöje samt avgångar och svårighet att rekrytera 
medarbetare. Den yttersta konsekvensen kan bli att verksamheten inte kan upprätthållas då det saknas 
tillräckliga personella resurser. 
 
Existerande kontrollaktiviteter 
Personsäkerhetsarbetet bedrivs inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det innebär bland 
annat att regelbundna riskbedömningar, avseende hot och våld, genomförs och dokumenteras och att 
inträffade händelser, latenta hot och rutiner följs upp. Respektive verksamhet har utarbetat rutiner för 
hantering av hot och våld. Dessa hålls levande genom arbete på APT och uppdateras årligen. 
Nyanställda introduceras i gällande rutiner. Uppföljning av förekomsten av hot och våld sker på APT 
och i samverkansgrupper. Handlingsplaner för hur rutiner kan förbättras och hur risker kan minimeras 
upprättas utifrån respektive verksamhetsbehov inom ramen för SAM. Regelbunden 
kompetensutveckling sker på området. 
 
HR chef 

Hantera 
risk 

  Risk för att 
arbetsmiljön inte kan 

Riskbeskrivning 
Inom flera delar av kulturnämndens verksamheter saknas det funktionella lokaler vilket gör det svårt att 

Hantera 
risk 
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Riskområden Risker Risk- och konsekvensbeskrivning Status 
säkerställas på grund 
av avsaknad av 
funktionella lokaler.  
 
Till samlad riskbild? 
Ja 

 

säkerställa en såväl fysisk som psykosocial arbetsmiljö. Tre exempel är Göteborgs konstmuseum, 
Göteborgs konsthall samt lokalerna på Norra Hamngatan 8. Trångboddhet, dålig ventilation, brist på 
möteslokaler, tillfälliga bygglov med mera är exempel på brister som skapar arbetsmiljörisker. Utöver de 
ovan nämnda exemplen finns det även bibliotek ute i stadsdelarna som har undermåliga lokaler. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Personal som sjukskrivs, minskad attraktivitet som arbetsgivare, personal som säger upp sig, 
verksamhet som inte kan bedrivas så som det är tänkt är några av de konsekvenser som föreligger om 
inte bristerna åtgärdas. 
 
Existerande kontrollaktiviteter 
Det finns beslut om en omlokalisering av Göteborgs konsthall men processen är fördröjd och det är i 
nuläget oklart när en omlokalisering kan ske. En förstudie för en om- och tillbyggnad av Göteborgs 
konstmuseum har tagits fram men det saknas ännu finansiering och politiska beslut som säkerställer 
projektet. Lokalerna på Norra Hamngatan ska evakueras inom de närmsta åren och ett arbete med att 
hitta ersättningslokaler pågår men det har dragit ut på tiden och något färdigt alternativ finns ännu inte. 
 
HR chef 

  Risk för brister i fysisk 
och social arbetsmiljö 
till följd av Covid-19.  
 
Till samlad riskbild? 
Ja 

 

Riskbeskrivning 
I samband med Covid-19 har nya krav ställts på verksamheter, på chefer och medarbetare vad gäller 
distansarbete och social distansering. Publika verksamheter är särskilt utsatta för högre risker i 
samband med direkt kontakt med brukare och exponering för möjlig smitta. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Högre sjukfrånvaro samt svårigheter att bibehålla öppettiderna i de publika verksamheterna. Sämre 
psykosocial arbetsmiljö som följd av ökat ensamarbete och oro för den rådande situationen. Brister i 
den fysiska arbetsmiljön som en följd av ökat hemarbete där förutsättningarna för en god fysisk 
arbetsmiljö riskerar att vara sämre. 
 
Existerande kontrollaktiviteter 
Arbetsmiljöronder genomförs två (2) gånger per år och i samband med det följs de upprättade 
handlingsplanerna utifrån Covid-19 upp. 
 
HR chef 
Avdelningschef 

Hantera 
risk 

  Risk för brister i 
processerna för 
rekrytering, 
kompetensförsörjning 
och lönebildning.  
 
Till samlad riskbild? 

Riskbeskrivning 
Risk för att kraven i tjänsterna och de förmedlade förväntningarna i rekryteringsprocessen inte 
motsvarar det verkliga förhållandet och verksamhetsbehovet. Förvaltningens ekonomiska 
förutsättningar påverkar möjligheterna att erbjuda konkurrenskraftiga löner negativt. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Förväntningsgap mellan medarbetare och arbetsgivare, svårighet att säkerställa en långsiktig och 

Hantera 
risk 



                   
 Bilaga 3 

Riskområden Risker Risk- och konsekvensbeskrivning Status 
Ja 

 

strategisk kompetensförsörjning samt låg nöjdhet hos medarbetare och chefer. Icke konkurrenskraftiga 
löner, hög personalomsättning samt att kompetensförsörjningen hotas genom sämre underlag i 
rekryteringsprocesser. 
 
Existerande kontrollaktiviteter 
Framtagande av verksamhetsplan en (1) gång per år. Uppföljning av genomförda rekryteringar en (1) 
gång per år. Löneanalys (1) en gång per år. 
 
HR chef 
Avdelningschef 

  Risk för brister i 
arbetet med att skapa 
en hållbar förvaltning.  
 
Till samlad riskbild? 
Ja 

 

Riskbeskrivning 
Det finns tydliga risker kopplade till ett högt tempo i pågående förändringsprocesser och det faktum att 
flera stora processer pågår parallellt. Kulturförvaltningen saknar även en tillräcklig ekonomiska 
grundfinansiering för det uppdrag som förvaltningen har att hantera vilket ökar på risken. Upprepade 
försök att få till stånd prioriteringar av verksamheten har inte lyckats. Kulturförvaltningen har för få 
personer som kan driva det strategiska arbetet vilket gör det svårt att omsätta satsningar i faktisk 
verksamhet. Det sistnämnda är något som även stadsrevisionen påpekat. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Tydliga arbetsmiljökonsekvenser i form av hög arbetsbelastning och bristande möjligheter till 
återhämtning. Lägre nöjdhet hos medarbetare och chefer. Bristande delaktighet. Risk för sämre 
måluppfyllelse. Målet om att bli en attraktiv arbetsgivare blir svårt att nå. 
 
Existerande kontrollaktiviteter 
Den pågående organisationsförändringen ska genom bättre struktur, förändrad ansvarsfördelning och 
nya arbetssätt täcka en del av de brister som finns men det kommer inte att räcka hela vägen. 
 
Förvaltningschef-/direktör 

Hantera 
risk 

Stödprocess -  
IT/IS 

  Risk för att de 
förändringar som sker 
i stadens IT-system 
gör att vi 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 i 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 systemen fasas ut riskerar förvaltningen att stå utan 
adekvata lagringslösningar för vår data. 
 
Existerande kontrollaktiviteter 
Kulturförvaltningen är representerad i de staden-gemensamma projekt som arbetar med det aktuella 
frågorna. Beslutsmandatet ligger dock utanför nämndens kontroll. 
 

Acceptera 
risk 



                   
 Bilaga 3 

Riskområden Risker Risk- och konsekvensbeskrivning Status 
Förvaltningschef-/direktör 

  Risk för otydligheter 
avseende stadens nya 
modell för styrning, 
finansiering och 
samordning avseende 
digital utveckling och 
förvaltning.  
 
Till samlad riskbild? 
Ja 

 

Riskbeskrivning 
Utifrån viss otydlighet i riktlinjen för stadens nya styrmodell för IT och digitalisering ser vi en risk att den 
kan bidra till ökade kostnader inom IT och digitalisering samt att det kan skapa otydligheter kring vad 
förvaltningen ansvarar för. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Risk för ökade kostnader och otydligheter för vad förvaltningen ansvarar för. Ineffektivitet i 
verksamheten. System som inte är adekvata för verksamheten. 
 
Existerande kontrollaktiviteter 
I grunden förordar kulturförvaltningen denna lösning och hanterar eventuella konsekvenser av den 
genom våra verksamhetsnomineringar. Att kulturnämnden inte är en investerande nämnd kan dock 
skapa problem kring finansieringen beroende på hur långtgående kraven på digitalisering i staden blir. 
 
Stabschef 

Hantera 
risk 

Stödprocess -
ekonomi 

  Risk för att Covid-19 
fortsätter påverka 
ekonomin.  
 
Till samlad riskbild? 
Ja 

 

Riskbeskrivning 
Risk att intäkter fortsatt minskar i de publika verksamheterna. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Risk att nämnden behöver besluta om åtgärder då intäkter är svåra att prognosticera på grund av 
Covid-19. 
 
Existerande kontrollaktiviteter 
Uppföljningsprocess med prognos varje månad. Analyser görs löpande utefter ändrade förutsättningar. 
Omfördelning inom förvaltningen för att hålla budget. 
 
Ekonomichef 

Acceptera 
risk 

  Risk för otillräcklig 
finansiering av de 
lokalbehov som 
identifierats i 
biblioteksutredningen.  
 
Till samlad riskbild? 
Ja 

 

Riskbeskrivning 
Utebliven finansiering för att åtgärda förslagen i biblioteksutredningen kan leda till försämrad kvalitet på 
stadens folkbibliotek. Biblioteksutredningen pekar på att folkbiblioteken är bra placerade utifrån 
tyngdpunkterna i den framtida stadsutvecklingen. Genom bra planering och komplettering med ny typ 
av service kan nuvarande biblioteksstruktur bära en befolkningsökning i linje med stadens tillväxtmål 
fram till 2050. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Bristande finansiering för att åtgärda förslagen i biblioteksutredningen kan leda till att kostnader för 
senare åtgärder blir mer kostsamma, samtidigt som kvaliteten på stadens folkbibliotek försämras. Om 
befintliga bibliotek moderniseras, anpassas och kompletteras med meröppet och serviceställen så 
behövs det sannolikt inte byggas nya bibliotek utöver de kulturhus som redan beslutats. 
 
Existerande kontrollaktiviteter 

Hantera 
risk 
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Riskområden Risker Risk- och konsekvensbeskrivning Status 
Omgående starta arbetet där det finns möjligheter, samt tillse att behoven prioriteras och finansieras 
framåt. I den mån det är möjligt finansieras mindre åtgärder inom ram medan större åtgärder hanteras 
via nämndens verksamhetsnomineringar. 
 
Avdelningschef 

  Risk för tappade 
intäkter och ökade 
omkostnader i 
samband med om- 
och tillbyggnader av 
stadens museer.  
 
Till samlad riskbild? 
Ja 

 

Riskbeskrivning 
När museer stängs förloras intäkter. Detta intäktsbortfall påverkar kulturnämndens totala ekonomi. När 
museer byggs om finns behov av ökade kommunikationsinsatser men också andra kompetenser. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Förlorade intäkter och ökade kostnader har en negativ påverkan på övriga verksamheter då 
besparingar kan komma att krävas för att få en ekonomi i balans. 
 
Existerande kontrollaktiviteter 
Genomlysa kostnader i god tid, lägga plan för åtgärder och lyfta frågan till politiken. Lyfta eventuella 
behov i samband med nämndens verksamhetsnomineringar. 
 
Avdelningschef 

Hantera 
risk 

  Risk för att 
kulturnämnden inte får 
till stånd ett avtal kring 
samfinansiering av 
stadens museer.  
 
Till samlad riskbild? 
Ja 

 

Riskbeskrivning 
Risk för att kulturnämnden inte får tillstånd ett avtal kring samfinansiering av muserna mellan Göteborgs 
stad och Västra Götalandsregionen vilket skulle påverka den långsiktiga finansieringen av 
verksamheten negativt. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Påverkar samarbetet med regionens verksamheter negativt. Skapar onödig frustration och hämmar 
gemensam strategisk långsiktig utveckling. 
 
Förvaltningschef-/direktör 

Hantera 
risk 

  Risk för att den sköra 
finansieringsmodellen 
inom sektor museer 
påverkar 
verksamheten 
negativt.  
 
Till samlad riskbild? 
Ja 

 

Riskbeskrivning 
Sektor museers har en hög självfinansieringsgrad med många upplåsta kostnader i hyror och personal. 
Situationen skapar en icke-önskvärd projektifiering av verksamheten. Den höga självfinansieringen är 
föranledd av att stadens museer inte har kommunbidrag som täcker kostnaderna för basverksamheten. 
Kulturförvaltningen har inte heller mandat att revidera priserna vilket ökar risken ytterligare. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Projektifieringen leder till ökad arbetsbelastning, oro och kan påverka val av innehåll. I en situation av 
t.ex. en pandemi eller annan större oförutsedd händelse kan inte sektor museer upprätthålla sina 
intäkter vare sig när det händer (entréintäkterna uteblir) eller under en efterföljande period (börsen faller 
och det påverkar fondutdelning med mera). Motståndskraften är svag. De fasta kostnaderna går inte att 
ta bort tillräckligt snabbt för att vända ekonomin. 
 
Existerande kontrollaktiviteter 

Hantera 
risk 
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Riskområden Risker Risk- och konsekvensbeskrivning Status 
Se över intäkter och följa upp intäkter, intäktskrav som en del i beslut om utbud, skapa en medvetenhet 
kring situationen internt och politiskt. 
 
Avdelningschef 

  Risk för att 
tillkommande uppdrag 
och kostnader inte 
finansieras fullt ut.  
 
Till samlad riskbild? 
Ja 

 

Riskbeskrivning 
Sedan flera år tillbaka har det skett en urholkning av ekonomin då finansiering inte erhållits i den takt 
som kostnaderna ökat. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Tillgången till kultur minskar, arbetsbelastningen ökar och förvaltningen har svårt att tillsätta de 
strategiska tjänster som krävs för att utveckla verksamheterna i önskvärd riktning samt omsätta 
politiska satsningar i faktisk verksamhet. 
 
Existerande kontrollaktiviteter 
Denna fråga har lyfts, och kommer att lyftas, i nämndens verksamhetsnomineringar och i det övriga 
budgetarbetet. 
 
Ekonomichef 
Förvaltningschef-/direktör 

Hantera 
risk 

  Risk för att 
kulturnämnden blir 
mellanhandshyresvärd 
och konsekvenserna 
som följer av det.  
 
Till samlad riskbild? 
Ja 

 

Riskbeskrivning 
I aktuellt förslag är kulturnämnden tänkt att bli mellanhandshyresvärd för tre kulturhus; Vingen i Amhult, 
Tuve torg samt Blå Stället i Angered. Kulturförvaltningen saknar idag organisation för att hantera den 
typen av frågor vilket skulle innebära ett en intern organisation skulle behöva byggas upp. 
Kulturnämnden skulle också stå med den ekonomiska risken i det fall någon av de övriga 
hyresgästerna säger upp sina avtal. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Ansvaret att vara mellanhandshyresvärd skulle medföra att kulturförvaltningen behöver hantera frågor 
om SBA, säkerhet, avtal och förhandlingar med mera för de aktuella lokalerna samt de eventuellt 
negativa ekonomiska effekterna i det fall det finns tomma lokaler. 
 
Förvaltningschef-/direktör 
Stabschef 

Hantera 
risk 

  Risk för att 
intäktsprocessen inte 
är rättssäker.  
 
Till samlad riskbild? 
Ja 

 

Riskbeskrivning 
Risk för att kulturförvaltningen inte lever upp till god redovisningssed och hanterar intäktsprocessen 
rättssäkert genom att alla intäkter inte redovisas enligt gällande rekommendationer. 
 
Konsekvensbeskrivning 
En bristfällig efterlevnad kan medföra att lagar och regler inom redovisning och moms inte följs samt till 
förtroendeskada för nämnd och förvaltning. 
 

Hantera 
risk 
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Riskområden Risker Risk- och konsekvensbeskrivning Status 
Existerande kontrollaktiviteter 
Kassaprocessen i förvaltningen förtydligas, kvalitetssäkras och implementeras.  
Förtydliga intäktsprocessen, utbildning av berörda chefer och medarbetare 
 
Ekonomichef 

  Risk för brister i 
förvaltningens 
fakturahantering.  
 
Till samlad riskbild? 
Ja 

 

Riskbeskrivning 
Det finns risk att kulturförvaltningen inte hanterar sin fakturering så att fullständig redovisning av 
intäkterna sker. Risken är i huvudsak kopplad till att vissa försystem inte är integrerade med 
redovisningen och att all fakturering inte är systematiserad. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Risk för oföljsamhet mot gällande lagstiftning, avsteg från rådande rekommendationer, felaktig 
momsredovisning samt ej rättvisande prognos och resultat. 
 
Existerande kontrollaktiviteter 
En utredning påbörjas under hösten 2020 som skall resultera i ett utvecklingsarbete inför 2021 där 
delprocesserna ska kartläggas, rutiner skapas och kontrollaktiviteter införs. 
 
Ekonomichef 

Hantera 
risk 

Stödprocess -  
inköp och 
upphandling 

  Risk för att 
inköpsprocessen inte 
är rättssäker.  
 
Till samlad riskbild? 
Ja 

 

Riskbeskrivning 
Att gällande lagar, riktlinjer och regler för inköp och upphandling inte efterlevs. Att ramavtal inte följs 
eller att det inte finns tillräcklig dokumentation vid direkt-upphandlingar. Att rutiner inte följs vid 
användning av inköps- och betalkort och att oegentliga inköp sker. Inköpsorganisationen har nyligen 
startat sitt arbete med kartlägga ett nuläge. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Kan medföra både ekonomiska konsekvenser och förtroendeskada om förvaltningen inte följer LOU 
och Göteborgs Stads riktlinjer för inköp och upphandling. 
 
Existerande kontrollaktiviteter 
Kontinuerlig kompetensutveckling av berörda medarbetare. Tillsättning av specialisttjänst under våren 
2020, ny roll under 2019- inköpssamordnare Ett inköpsforum har inrättas för förvaltningens lokala 
inköpssamordnare för att skapa samsyn och kunskapsutbyte. Att anvisningar är tillgängliga och 
uppdaterade samt relevanta åtgärder utefter vad stickproven visar. 
 
Ekonomichef 

Hantera 
risk 

  Risk för oegentligheter 
vid utbetalningar  
 
Till samlad riskbild? 
Ja 

 

Riskbeskrivning 
Grunddata för kunduppgifter i ekonomisystemet Agresso är möjliga att ändra utan attest vilket öppnar 
för möjlighet till förskingring. 
Det är stadens system där förvaltningen inte äger förutsättningar att förbättra själva. 
 
Konsekvensbeskrivning 

Hantera 
risk 
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Riskområden Risker Risk- och konsekvensbeskrivning Status 
Ekonomisk skada samt förtroendeskada. 
 
Existerande kontrollaktiviteter 
Rutin finns för kontroll av logglistor för att se om data har ändrats och vem som har ändrat under 
pågående utbetalningsprocess. Utvecklingsarbete planeras för 2021 avseende att kartlägga 
utbetalningsprocessen. 
 
Ekonomichef 

Stödprocess -
säkerhet och 
fastighet 

  Risk för personskada 
eller ekonomisk förlust 
av egendom och/ eller 
kulturellt värde.  
 
Till samlad riskbild? 
Ja 

 

Riskbeskrivning 
Förvaltningens systematiska säkerhetsarbete ska förbättras. RSA visar på följande förbättringsbehov; 
SBA - implementera ett förvaltningsgemensamt arbetssätt, krisledning - utveckla genom utbildning, 
övning, ledning och rutiner, personsäkerhet - skapa gemensam nulägesbild och målbild som 
utgångspunkt för kommande åtgärder som sannolikt innebär ökad trygghet och säkerhet för 
medarbetare i den publika verksamheten. Risken förstärks i det fall kulturnämnden görs till 
mellanhandshyresvärd för de fyra kulturhus som föreslagits. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Risk för personskada och ekonomisk förlust och/eller egendomsförlust. 
 
Existerande kontrollaktiviteter 
Det finns ett pågående förbättringsarbete inom samtliga områden. 
 
Förvaltningschef-/direktör 
Avdelningschef 
Stabschef 

Hantera 
risk 

  Risk för att nämnden 
inte efterlever regler 
och riktlinjer i 
säkerhetsfrågor.  
 
Till samlad riskbild? 
Ja 

 

Riskbeskrivning 
Risk för att nämnden bryter mot lagar och staden-gemensamma styrdokument på säkerhetsområdet 
och att det får negativa konsekvenser för medarbetare, besökare eller egendom. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Olyckor där medarbetare eller besökare kan komma till skada. Risk att större egendomsvärden går 
förlorade. Otrygghet hos medarbetare vilket påverkar arbetsmiljön negativt. En incident kan leda till 
förtroende skador för nämnden. 
 
Existerande kontrollaktiviteter 
Risk- och sårbarhetsanalysen visar på behov av förbättringar inom bland annat krisledning, 
systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och personsäkerhet. 
 
Förvaltningschef-/direktör 
Avdelningschef 
Stabschef 

Hantera 
risk 

 



Bilaga 4 

Kulturnämnden – plan för intern kontroll 2021 
Riskområden Risker Status och 

startdatum Kontrollaktiviteter Avstämnings- och 
slutdatum 

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.  
 
Riskbeskrivning 
Kulturnämnden har inte ekonomiska möjligheter att 
följa till exempel MU-avtalet vilket medför att nämnden 
inte fullt ut kan nå målet om att skapa hållbara villkor 
för konstnärer.  
 
Risken har höjts utifrån Covid-19. Konstnärer anlitas 
generellt i lägre utsträckning vilket leder till en än 
större generell kritik av ersättningsnivåerna. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Påverkar nämndens trovärdighet negativt och 
försvårar för konstnärer att leva på sin konst. 
 
Existerande kontrollaktiviteter 
”Policy och regler för arvodering och ersättningsnivåer 
vid anlitande av konstnärer i nämndens verksamheter” 
implementeras inom kulturförvaltningen. 
 
Ansvarig chef 
Avdelningschef 

 

Ej påbörjad 
 
Startdatum 
2021-01-01 
 

Policy och regler för arvodering och 
ersättningsnivåer vid anlitande av 
konstnärer i nämndens verksamheter. 
 
Kontrollmetod 
Kontroll av hur policy och regler för 
arvodering och ersättningsnivåer vid 
anlitande av konstnärer i nämndens 
verksamheter har upprättats 
 
Rapportör  
Joakim Albrektson 

Avstämningsdatum 
2021-05-28  
2021-10-29 

 
Slutdatum 
2021-12-31 

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

 
 

Risk för att förvaltningen inte kan uppfylla 
åtaganden, eller möta efterfrågan, på 
konstgestaltning genom enprocentsregeln.  
 
Riskbeskrivning 
På grund av stadens expansionstakt och hög 
arbetsbelastning finns risk att förvaltningen inte kan 
leva upp till sina åtaganden genom redan ingångna 
samarbeten. Risk för att efterfrågan på förvaltningens 
tjänster inte kan mötas vad gäller konstgestaltning 
genom enprocentsregeln i stadens utveckling. 
Förvaltningen saknar tillgång till viktiga centrala 
redskap som bidrar till att fullt ut kunna äga och leda 
processen. Det innebär att förvaltningen lägger tid på 
att utföra administrativa tjänster istället för att driva 

Pågående 
 
Startdatum 
2021-01-01 
 

Uppdrag enprocentregeln. 
 
Kontrollmetod 
Kontroll att plan tagits fram i syfte att dels 
utarbeta förslag till reviderad 
rutinbeskrivning i enlighet med Göteborgs 
Stads riktlinjer för styrande dokument dels 
förslag på hur uppföljningen av 
enprocentregelns efterlevnad kan 
säkerställas och förbättras 
 
Rapportör  
Joakim Albrektson 

Avstämningsdatum 
2021-05-28 

 2021-10-29 
 

Slutdatum 
2021-12-31 



Bilaga 4 

Riskområden Risker Status och 
startdatum Kontrollaktiviteter Avstämnings- och 

slutdatum 
konstgestaltning av hög kvalitet.  
Risk att nämnden bryter mot LOU i och med 
nuvarande hantering 
 
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 
Förvaltningen har genomfört en utredning gällande 
enprocentsregelns ekonomiska modell och 
förvaltningens ersättning för processledning av regeln. 
Utredningen lyfter bland annat att det behövs styrande 
dokument på staden-gemensam nivå. Tydligare 
styrdokument och rutinbeskrivningar kan ge en 
effektivare process. 
 
Ansvarig chef 
Avdelningschef 

 

Ledningsprocess -
 styrning, 
uppföljning och 
kontroll 
 
 

 
 

Risk för att delegationsordningen inte följs i 
samband med inköp.  
 
Riskbeskrivning 
Risk för jäv i samband med avtal, risk för 
oegentligheter samt risk för att beloppsgränser 
överskrids vid inköp och tecknande av avtal. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Skadat förtroende för nämnden. Skadestånd på grund 
av felaktiga inköp. Ineffektiv användning av nämndens 
resurser. 
 
Ansvarig chef 
Ekonomichef 

 

Pågående 
 
Startdatum 
2021-01-01 
 

Kontroll av att delegationsordningen 
efterlevs. 
 
Kontrollmetod 
Stickprov tas på fakturor 
Kontroll av: 
Attestant har budgetansvar 
 
Rapportör 
Agnetha Ljungqvist Qvart 

Avstämningsdatum 
2021-05-28 
2021-10-28 

 
Slut 

2021-12-31 

Pågående 
 
Startdatum 
2021-01-01 
 

Kontroll av jävsituationer och 
beloppsgränser. 
 
Kontrollmetod 
Stickprov på avtal 
Kontroll av att rutiner efterlevs på 
avdelningarna 
 
Rapportör  
Agnetha Ljungqvist Qvart 

Avstämningsdatum 
2021-05-28 

 2021-11-28 
 

Slutdatum 
2021-12-31 



Bilaga 4 

Riskområden Risker Status och 
startdatum Kontrollaktiviteter Avstämnings- och 

slutdatum 

Pågående 
 
Startdatum 
2021-01-01 
 

Kontroll av oegentligheter. 
 
Kontrollmetod 
Kontroll av inköp på inköpskort 
 
Rapportör  
Agnetha Ljungqvist Qvart 

Avstämningsdatum 
2021-05-26 

 2021-10-26 
 

Slutdatum 
2021-12-31 

 
 

Risk för att delegationsordningen eller gällande 
anvisning inte följs i samband med representation  
 
Riskbeskrivning 
Att beslut om representation inte är i enlighet med 
delegationsordning och stadens riktlinjer och regler för 
attest. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Förtroendeskada för nämnden. 
 
Existerande kontrollaktiviteter 
Kontinuerlig kompetensutveckling av berörda 
medarbetare. Genomgång av anvisningar för 
inköpskort innan utlämnandet Specialisttjänster har 
tillsatts och stärkts på inköp. Ett inköpsforum har 
inrättas för förvaltningens lokala inköpssamordnare. 
 
Ansvarig chef 
Ekonomichef 

 

Pågående 
 
Startdatum 
2021-01-01 
 

Kontroll av att regler för representation 
är enligt nämndens anvisning. 
 
Kontrollmetod 
Stickprov på inköp på inköpskort 
Kontroll av underlag, syfte, 
beloppsgränser samt attest enligt 
delegationsordning 
 
Rapportör  
Agnetha Ljungqvist Qvart 

Avstämningsdatum 
2021-05-26 

 2021-10-26 
 

Slutdatum 
2021-12-31 

 
 

Risk för att den slimmade organisationen gör det 
svårt att komma vidare verksamhetskritiska 
processer.  
 
Riskbeskrivning 
Den slimmade organisationen, arbetsbelastningen 
hos nyckelfunktioner samt avsaknaden av vissa 
kompetenser 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 

Pågående 
 
Startdatum 
2021-01-01 
 

Tillsättning av alla chefsroller och 
stödfunktioner i ny 
förvaltningsorganisation. 
 
Kontrollmetod 
Nya samarbeten och arbetssätt i den nya 
förvaltningen har implementerats 
Planerade roller och funktioner är tillsatta 
 
Rapportör  
Tatjana Marin Kartal 

Avstämningsdatum 
2021-05-28 

 2021-10-29 
 

Slutdatum 
2021-12-31 



Bilaga 4 

Riskområden Risker Status och 
startdatum Kontrollaktiviteter Avstämnings- och 

slutdatum 
resurserna. 
 
Ansvarig chef 
Förvaltningschef-/direktör 

 

Ledningsprocess -
 miljö 
 
 

 
 

Risk att nämnden inte följer stadens beslut om att 
införa ett miljöledningssystem  
 
Riskbeskrivning 
Förvaltningen saknar idag erforderliga organisatoriska 
förutsättningar – innefattande såväl kompetens som 
resurser – för att arbeta systematiskt, långsiktigt 
hållbart och förvaltningsövergripande med miljöfrågor. 
 
Konsekvensbeskrivning 
För att införa ett fungerande miljöledningssystem 
krävs dels lämpliga organisatoriska förutsättningar, 
dels en realistisk och beslutad genomförandeplan. För 
närvarande saknar kulturförvaltningen båda dessa 
grundläggande komponenter. 
 
Existerande kontrollaktiviteter 
Principen i ett miljöledningssystem är att en 
verksamhet bedriver ett ständigt pågående 
förbättringsarbete i syfte att minska sin miljöpåverkan. 
En förutsättning för att både kunna beskriva och 
uppnå detta är kontroller, uppföljningar och revisioner 
av systemets effektivitet. 
I dagsläget görs inga systematiska kontroller av 
förvaltningens miljöpåverkan. 
 
Ansvarig chef 
Ekonomichef, stabschef 

 

Ej påbörjad 
 
Startdatum 
2021-01-01 
 

Uppföljning av plan för implementering 
av miljöledningssystem. 
 
Kontrollmetod 
Om arbetet med att ta fram en plan för 
arbetet har startat 
 
Rapportör  
Agnetha Ljungqvist Qvart 

Slutdatum 
2021-12-31 

Stödprocess - HR 
 
 

 
 

Risk för brister i personsäkerheten inom 
nämndens verksamheter.  
 
Riskbeskrivning 
Det förekommer ordningsstörning samt i mindre 
omfattning hot och våld mot personal och mellan 
besökare. Risken förkommer främst inom sektor 
bibliotek men incidenter har även inträffat i andra 
delar av nämndens verksamheter. 
Konsekvensbeskrivning 

Pågående 
 
Startdatum 
2021-01-01 
 

Kontroll av att nämnden fullföljer 
revisionens rekommendationer. 
 
Kontrollmetod 
Kontrollera att workshop genomförts samt 
att utbildning skett enligt plan gällande 
personsäkerhet. 
Enligt Stadsrevisionen rekommendationer 
erhåller nämnden en årlig rapportering av 
säkerhetsnivån i enlighet med Göteborgs 

Avstämningsdatum 
2021-05-28 

 
Slutdatum 
2021-12-31 



Bilaga 4 

Riskområden Risker Status och 
startdatum Kontrollaktiviteter Avstämnings- och 

slutdatum 
Oron för att bli utsatt för hot och våld på arbetet är en 
psykisk belastning som påverkar arbetsmiljön 
negativt. Att bli utsatt för hot och våld kan skapa oro, 
stress, skador och ohälsa hos medarbetare samt 
chefer. Oroskänslorna kan leda till rädsla, missnöje 
samt avgångar och svårighet att rekrytera 
medarbetare. Den yttersta konsekvensen kan bli att 
verksamheten inte kan upprätthållas då det saknas 
tillräckliga personella resurser. 
 
Existerande kontrollaktiviteter 
Personsäkerhetsarbetet bedrivs inom ramen för det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. Det innebär bland 
annat att regelbundna riskbedömningar, avseende hot 
och våld, genomförs och dokumenteras och att 
inträffade händelser, latenta hot och rutiner följs upp. 
Respektive verksamhet har utarbetat rutiner för 
hantering av hot och våld. Dessa hålls levande genom 
arbete på APT och uppdateras årligen. Nyanställda 
introduceras i gällande rutiner. Uppföljning av 
förekomsten av hot och våld sker på APT och i 
samverkansgrupper. Handlingsplaner för hur rutiner 
kan förbättras och hur risker kan minimeras upprättas 
utifrån respektive verksamhetsbehov inom ramen för 
SAM. Regelbunden kompetensutveckling sker på 
området. 
 
Ansvarig chef 
HR chef 

 

Stads säkerhetspolicy. 
 
Rapportör  
Tatjana Marin Kartal 
Agnetha Ljungqvist Qvart 

Pågående 
 
Startdatum 
2021-01-01 
 

Kontroll av SAM och hot och våld. 
 
Kontrollmetod 
Att SAM bedrivs systematiskt  
Plan finns för hot och våld på enhetsnivå 
 
Rapportör  
Tatjana Marin Kartal 

Avstämningsdatum 
2021-10-29 

 
Slutdatum 
2021-12-31 

 
 

Risk för att arbetsmiljön inte kan säkerställas på 
grund av avsaknad av funktionella lokaler.  
 
Riskbeskrivning 
Inom flera delar av kulturnämndens verksamheter 
saknas det funktionella lokaler vilket gör det svårt att 
säkerställa en såväl fysisk som psykosocial 
arbetsmiljö. Tre exempel är Göteborgs konstmuseum, 
Göteborgs konsthall samt lokalerna på Norra 
Hamngatan 8. Trångboddhet, dålig ventilation, brist på 
möteslokaler, tillfälliga bygglov med mera är exempel 
på brister som skapar arbetsmiljörisker. Utöver de 
ovan nämnda exemplen finns det även bibliotek ute i 
stadsdelarna som har undermåliga lokaler. 

Pågående 
 
Startdatum 
2021-01-01 
 

Kontroll att plan för åtgärder tagits 
fram. 
 
Kontrollmetod 
Kontrollera att arbetet startat med att ta 
fram en plan för förbättringsåtgärder 
 
Rapportör  
Tatjana Marin Kartal 
Britta Söderqvist 

Avstämningsdatum 
2021-05-28 
2021-10-29 

 
Slutdatum 
2021-12-31 



Bilaga 4 

Riskområden Risker Status och 
startdatum Kontrollaktiviteter Avstämnings- och 

slutdatum 
 
Konsekvensbeskrivning 
Personal som sjukskrivs, minskad attraktivitet som 
arbetsgivare, personal som säger upp sig, verksamhet 
som inte kan bedrivas så som det är tänkt är några av 
de konsekvenser som föreligger om inte bristerna 
åtgärdas. 
 
Existerande kontrollaktiviteter 
Det finns beslut om en omlokalisering av Göteborgs 
konsthall men processen är fördröjd och det är i 
nuläget oklart när en omlokalisering kan ske. En 
förstudie för en om- och tillbyggnad av Göteborgs 
konstmuseum har tagits fram men det saknas ännu 
finansiering och politiska beslut som säkerställer 
projektet. Lokalerna på Norra Hamngatan ska 
evakueras inom de närmsta åren och ett arbete med 
att hitta ersättningslokaler pågår men det har dragit ut 
på tiden och något färdigt alternativ finns ännu inte. 
 
Ansvarig chef 
HR chef 

 

 
 

Risk för brister i fysisk och social arbetsmiljö till 
följd av Covid-19.  
 
Riskbeskrivning 
I samband med Covid-19 har nya krav ställts på 
verksamheter, på chefer och medarbetare vad gäller 
distansarbete och social distansering. Publika 
verksamheter är särskilt utsatta för högre risker i 
samband med direkt kontakt med brukare och 
exponering för möjlig smitta. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Högre sjukfrånvaro samt svårigheter att bibehålla 
öppettiderna i de publika verksamheterna. Sämre 
psykosocial arbetsmiljö som följd av ökat 
ensamarbete och oro för den rådande situationen. 
Brister i den fysiska arbetsmiljön som en följd av ökat 
hemarbete där förutsättningarna för en god fysisk 
arbetsmiljö riskerar att vara sämre. 
 
Existerande kontrollaktiviteter 

Pågående 
 
Startdatum 
2021-01-01 
 

Arbetsmiljöronder. 
 
Kontrollmetod 
Kontroll av att arbetsmiljöronder sker 
systematiskt och att plan för åtgärder tas 
fram och implementeras 
 
Rapportör  
Tatjana Marin Kartal 

Avstämningsdatum 
2021-05-28 

 
Slutdatum 
2021-12-31 



Bilaga 4 

Riskområden Risker Status och 
startdatum Kontrollaktiviteter Avstämnings- och 

slutdatum 
Arbetsmiljöronder genomförs två (2) gånger per år 
och i samband med det följs de upprättade 
handlingsplanerna utifrån Covid-19 upp. 
 
Ansvarig chef 
HR chef, avdelningschef 

 

 
 

Risk för brister i arbetet med att skapa en hållbar 
förvaltning.  
 
Riskbeskrivning 
Det finns tydliga risker kopplade till ett högt tempo i 
pågående förändringsprocesser och det faktum att 
flera stora processer pågår parallellt. 
Kulturförvaltningen saknar även en tillräcklig 
ekonomiska grundfinansiering för det uppdrag som 
förvaltningen har att hantera vilket ökar på risken. 
Upprepade försök att få till stånd prioriteringar av 
verksamheten har inte lyckats. Kulturförvaltningen har 
för få personer som kan driva det strategiska arbetet 
vilket gör det svårt att omsätta satsningar i faktisk 
verksamhet. Det sistnämnda är något som även 
stadsrevisionen påpekat. 
Förvaltningens lönebild lever inte upp till 
konkurrenskraftiga lönenivåer vilket kan påverka 
möjligheten till rekrytering och kompetensförsörjning 
 
Konsekvensbeskrivning 
Tydliga arbetsmiljökonsekvenser i form av hög 
arbetsbelastning och bristande möjligheter till 
återhämtning. Lägre nöjdhet hos medarbetare och 
chefer. Bristande delaktighet. Risk för sämre 
måluppfyllelse. Målet om att bli en attraktiv 
arbetsgivare blir svårt att nå. 
 
Existerande kontrollaktiviteter 
Den pågående organisationsförändringen ska genom 
bättre struktur, förändrad ansvarsfördelning och nya 
arbetssätt täcka en del av de brister som finns men 
det kommer inte att räcka hela vägen. 
Löneanalys och omhändertar behov i 
budgetprocessen 
 

Pågående 
 
Startdatum 
2021-01-01 
 

Hållbar förvaltning. 
 
Kontrollmetod 
Implementera nya arbetssätt och 
processer 
Tillsätta roller och funktioner 
Chefsenkät och medarbetarenkät 
genomförs 
Utvärdering av ny 
förvaltningsorganisation genomförs 2022 
 
Rapportör  
Tatjana Marin Kartal 

Slutdatum 
2021-12-31 

Pågående 
 
Startdatum 
2021-01-01 
 

Konkurrenskraftiga löner. 
 
Kontrollmetod 
Löneanalys 
 
Rapportör  
Tatjana Marin Kartal 

Slutdatum 
2021-12-31 



Bilaga 4 

Riskområden Risker Status och 
startdatum Kontrollaktiviteter Avstämnings- och 

slutdatum 
Ansvarig chef 
Förvaltningschef-/direktör 

 

Stödprocess -
 ekonomi 
 
 

 
 

Risk för att intäktsprocessen inte är rättssäker.  
 
Riskbeskrivning 
Risk för att kulturförvaltningen inte lever upp till god 
redovisningssed och hanterar intäktsprocessen 
rättssäkert genom att alla intäkter inte redovisas enligt 
gällande rekommendationer. 
 
Konsekvensbeskrivning 
En bristfällig efterlevnad kan medföra att lagar och 
regler inom redovisning och moms inte följs samt till 
förtroendeskada för nämnd och förvaltning. 
 
Existerande kontrollaktiviteter 
Kassaprocessen i förvaltningen förtydligas, 
kvalitetssäkras och implementeras.  
Förtydliga intäktsprocessen, utbildning av berörda 
chefer och medarbetare 
 
Ansvarig chef 
Ekonomichef 

 

Pågående 
 
Startdatum 
2021-01-01 
 

Kassaprocessen efterlevs. 
 
Kontrollmetod 
Kontroll av att rutiner följs 
 
Rapportör  
Agnetha Ljungqvist Qvart 

Avstämningsdatum 
2021-05-28 

 2021-10-29 
 

Slutdatum 
2021-12-31 

 
 

Risk för brister i förvaltningens fakturahantering.  
 
Riskbeskrivning 
Det finns risk att kulturförvaltningen inte hanterar sin 
fakturering så att fullständig redovisning av intäkterna 
sker. Risken är i huvudsak kopplad till att vissa 
försystem inte är integrerade med redovisningen och 
att all fakturering inte är systematiserad. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Risk för oföljsamhet mot gällande lagstiftning, avsteg 
från rådande rekommendationer, felaktig 
momsredovisning samt ej rättvisande prognos och 
resultat. 
 
Existerande kontrollaktiviteter 
En utredning påbörjas under hösten 2020 som skall 
resultera i ett utvecklingsarbete inför 2021 där 
delprocesserna ska kartläggas, rutiner skapas och 

Pågående 
 
Startdatum 
2021-01-01 
 

Kontroll av att försystem är 
integrerade i redovisningen. 
 
Kontrollmetod 
Kontroll av att utredning och plan finns för 
att integrera försystem till agresso där det 
bedöms relevant 
 
Rapportör  
Agnetha Ljungqvist Qvart 

Avstämningsdatum 
2021-05-28 

 2021-10-29 
 

Slutdatum 
2021-12-31 



Bilaga 4 

Riskområden Risker Status och 
startdatum Kontrollaktiviteter Avstämnings- och 

slutdatum 
kontrollaktiviteter införs. 
 
Ansvarig chef 
Ekonomichef 

 

Stödprocess - inköp 
och upphandling 
 
 

 
 

Risk för att inköpsprocessen inte är rättssäker.  
 
Riskbeskrivning 
Att gällande lagar, riktlinjer och regler för inköp och 
upphandling inte efterlevs. Att ramavtal inte följs eller 
att det inte finns tillräcklig dokumentation vid direkt-
upphandlingar. Att rutiner inte följs vid användning av 
inköps- och betalkort och att oegentliga inköp sker. 
Inköpsorganisationen har nyligen startat sitt arbete 
med kartlägga ett nuläge. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Kan medföra både ekonomiska konsekvenser och 
förtroendeskada om förvaltningen inte följer LOU och 
Göteborgs Stads riktlinjer för inköp och upphandling. 
 
Existerande kontrollaktiviteter 
Kontinuerlig kompetensutveckling av berörda 
medarbetare. Tillsättning av specialisttjänst under 
våren 2020, ny roll under 2019- inköpssamordnare Ett 
inköpsforum har inrättas för förvaltningens lokala 
inköpssamordnare för att skapa samsyn och 
kunskapsutbyte. Att anvisningar är tillgängliga och 
uppdaterade samt relevanta åtgärder utefter vad 
stickproven visar. 
 
Ansvarig chef 
Ekonomichef 

 

Pågående 
 
Startdatum 
2021-01-01 
 

Kontroll av att inköpsprocessen följs. 
 
Kontrollmetod 
Stickprov  
kontroll av ramavtal, dokumentation och 
delegation 
 
Rapportör  
Agnetha Ljungqvist Qvart 

Avstämningsdatum 
2021-05-26 

 2021-10-28 
 

Slutdatum 
2021-12-31 

 
 

Risk för oegentligheter vid utbetalningar  
 
Riskbeskrivning 
Grunddata för kunduppgifter i ekonomisystemet 
Agresso är möjliga att ändra utan attest vilket öppnar 
för möjlighet till förskingring. 
Det är stadens system där förvaltningen inte äger 
förutsättningar att förbättra själva. 
Konsekvensbeskrivning 
Ekonomisk skada samt förtroendeskada. 

Ej påbörjad 
 
Startdatum 
2021-01-01 
 

Kontroll av om data ändrats i kunddata 
i Agresso. 
 
Kontrollmetod 
Kontroll genom att ta ut logglistor på 
ändringar som gjorts i systemet 
Görs månadsvist 
 
Rapportör  
Agnetha Ljungqvist Qvart 

Avstämningsdatum 
2021-05-26 

 2021-10-26 
 

Slutdatum 
2021-12-31 



Bilaga 4 

Riskområden Risker Status och 
startdatum Kontrollaktiviteter Avstämnings- och 

slutdatum 
 
Existerande kontrollaktiviteter 
Rutin finns för kontroll av logglistor för att se om data 
har ändrats och vem som har ändrat under pågående 
utbetalningsprocess. Utvecklingsarbete planeras för 
2021 avseende att kartlägga utbetalningsprocessen. 
 
Ansvarig chef 
Ekonomichef 

 

Pågående 
 
Startdatum 
2021-01-01 
 

Kontroll av utbetalningar från 
Personec. 
 
Kontrollmetod 
Ändringar i att grundlönedata i personec 
kontrolleras när staden kan bistå med 
logglistor 
Attestlistor inför lönekörning 
Att underlag för reseräkningar finns som 
bokföringsunderlag 
 
Rapportör  
Tatjana Marin Kartal 

Slutdatum 
2021-12-31 

Stödprocess -
 säkerhet och 
fastighet 
 
 

 
 

Risk för personskada eller ekonomisk förlust av 
egendom och/ eller kulturellt värde.  
 
Riskbeskrivning 
Förvaltningens systematiska säkerhetsarbete ska 
förbättras. RSA visar på följande förbättringsbehov; 
SBA - implementera ett förvaltningsgemensamt 
arbetssätt, krisledning - utveckla genom utbildning, 
övning, ledning och rutiner, personsäkerhet - skapa 
gemensam nulägesbild och målbild som utgångspunkt 
för kommande åtgärder som sannolikt innebär ökad 
trygghet och säkerhet för medarbetare i den publika 
verksamheten. Risken förstärks i det fall 
kulturnämnden görs till mellanhandshyresvärd för de 
fyra kulturhus som föreslagits. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Risk för personskada och ekonomisk förlust och/eller 
egendomsförlust. 
 
Existerande kontrollaktiviteter 
Det finns ett pågående förbättringsarbete inom 
samtliga områden. 
 
Ansvarig chef 
Förvaltningschef-/direktör, avdelningschef, stabschef 

 

Pågående 
 
Startdatum 
2021-01-01 
 

Kontroll av att kulturnämnden 
omhändertagit revisionens 
rekommendationer. 
 
Kontrollmetod 
Kontroll av att  
årlig rapportering sker enligt plan 
 
Rapportör  
Agnetha Ljungqvist Qvart 

Avstämningsdatum 
2021-05-26 
2021-10-26 

 
Slutdatum 
2021-12-31 

 
 

Risk för att nämnden inte efterlever regler och 
riktlinjer i säkerhetsfrågor.  
 

Pågående 
 

Kontroll av att nämnden 
omhändertagit revisionens 
rekommendationer. 

Avstämningsdatum 
2021-05-26 

 2021-10-29 



Bilaga 4 

Riskområden Risker Status och 
startdatum Kontrollaktiviteter Avstämnings- och 

slutdatum 
Riskbeskrivning 
Risk för att nämnden bryter mot lagar och staden-
gemensamma styrdokument på säkerhetsområdet 
och att det får negativa konsekvenser för 
medarbetare, besökare eller egendom. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Olyckor där medarbetare eller besökare kan komma 
till skada. Risk att större egendomsvärden går 
förlorade. Otrygghet hos medarbetare vilket påverkar 
arbetsmiljön negativt. En incident kan leda till 
förtroende skador för nämnden. 
 
Existerande kontrollaktiviteter 
Risk- och sårbarhetsanalysen visar på behov av 
förbättringar inom bland annat krisledning, 
systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och 
personsäkerhet. 
 
Ansvarig chef 
Förvaltningschef-/direktör, avdelningschef, stabschef 

 

Startdatum 
2021-01-01 
 

 
Kontrollmetod 
Kontroll av att krisledning, systematiskt 
brandskyddsarbete (SBA) och 
personsäkerhet sker enligt revisionens 
rekommendationer 
 
Rapportör  
Agnetha Ljungqvist Qvart 

 
Slutdatum 
2021-12-31 

Uppsamlingsområde 
 
 

 
 

Risk för bristande kunskap om 
dataskyddsförordningen (DSF). 
 
Riskbeskrivning 
Nämnden behöver säkerställa att kunskapen om DSF 
är tillräcklig hos chefer och medarbetare i 
organisationen. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Bristande kunskap kan leda till brott mot 
dataskyddsförordningen vilket i förlängningen kan 
leda till att den enskildes rättigheter inte säkerställs. 
 
Existerande kontrollaktiviteter 
Arbetas fram i plan för intern kontroll. 
 
Ansvarig chef 
Stabschef 

 

Pågående 
 
Startdatum 
2021-09-01 
 

Kunskap hos chefer och medarbetare 
om DSF. 
 
Kontrollmetod 
Undersöka om medarbetare och chefer 
vet vad dataskyddsförordningen innebär i 
deras arbete. Kontrollen genomförs via en 
enkät till medarbetare inom HR-
avdelningen, ekonomiavdelning, IT-enhet 
och samtliga chefer inom förvaltningen. 
 
Rapportör 
Christian Steingrüber 

Avstämningsdatum 
2020-10-30 

 
Slutdatum 
2021-11-30 
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Förslag om att Göteborgs dans- och 
teaterfestival 2021 ersätts av en 
spelårsfestival 2021–2022  
Bakgrund 
I april 2020 beslutade kulturnämnden, som en följd av situationen med Covid-19, att 
ställa in 2020 års upplaga av Göteborgs dans- och teaterfestival (GDTF) och att flytta 
fram festivalen ett år till 2021. Ambitionen var att festivalen i möjligaste mån skulle 
hedra ingångna överenskommelser med artister och kompanier så att deras gästspel 
istället kunde ske vid festivalen 2021. 

Nuläge 
Under arbetet med planeringen av festivalen 2021 har svårigheterna att få definitiva 
besked från artister och kompanier blivit uppenbara. GDTF består till stor del av 
internationella gästspel och framförhållningen är sådan att förvaltningen senast i 
december behöver sätta programmet och skriva avtal. Det är i nuläget inte möjligt. 
Kompanierna bygger europeiska turnéer baserade på gästspel vid andra festivaler, som 
likt GDTF befinner sig i en situation präglad av stor osäkerhet. Många av artisterna och 
kompanierna kan fortfarande inte förplikta sig till att komma i augusti 2021 och om de 
kan det så finns en betydande risk att de inte kommer kunna fullfölja sina åtaganden. 

Samtidigt är det oklart vilka regler och restriktioner som kommer att gälla för publiken i 
augusti 2021 och förvaltningen vet inte heller vilka regler som i augusti kommer att gälla 
för internationella resor, karantän etcetera. Folkhälsomyndigheten har vid upprepade 
tillfällen sagt att befolkningen får räkna med någon form av restriktioner minst ett år till. 
Den allmänna uppfattningen i branschen är att det även under 2021 kommer att finnas 
restriktioner som påverkar scenkonstens möjlighet att emot publik. 

Summering av riskerna med att genomföra GDTF under 2021 

• Stor osäkerhet om artister och kompanier verkligen kan komma.    
• Hög risk för restriktioner som leder till mindre publik och lägre intäkter. 
• Svårt att hitta ersättare för de som eventuellt inte kan komma. 
• Svårt att fullfölja det uppdrag som ligger till grund för festivalen. 
• En festival 2021 kommer sannolikt inte att upplevas som en riktig festival. 
• Organisationen är mer sårbar på grund av pandemin. 
• Inte säkert att upparbetade kostnader kan återfås vid en inställd festival. 

Förvaltningens bedömning 
Beslutet om att inte genomföra GDTF under 2021 behöver alltså fattas på ett osäkert 
underlag. Förvaltningens uppfattning är dock att det inte går att vänta med ett beslut till 
våren utan att det behöver ske före årsskiftet. Vidare bedömer förvaltningen att det är 

Kultur 
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viktigt att undvika att ställa in och flytta fram festivalen ännu en gång. Det är endast ett år 
tills en eventuell festival 2022 behöver börja planeras och det går inte att utesluta att det 
då fortfarande finns vissa restriktioner. Att flytta fram till festivalen till 2023 skulle 
innebära att festivalen varit frånvarande i fem år (2018–2023). En frånvaro som markant 
skulle reducera måluppfyllelsen, beröva besökarna på angelägen internationell scenkonst 
och samtidigt försvaga varumärket GDTF. 

Spelårsfestival – förslag på alternativt genomförande 
Utifrån ovanstående bedömning har kulturförvaltningen tagit fram ett förslag på ett 
alternativt genomförande. Istället för att genomföra GDTF i dess vanliga format föreslås 
istället en spelårsfestival under säsongen 2021–2022. Tanken är att ha ett antal större 
gästspel på Stora Teatern samt på några av stadens övriga scener. Dessa ”nedslag” 
planeras vid 5–7 tillfällen under året. Varje tillfälle föreslås bestå av ett fåtal 
produktioner. Spelårsfestivalen avslutas med en final någon gång under sommaren 2022.  

I förslaget ingår även att stärka det fria kulturlivet i Göteborg. Genom att öppna upp för 
residens och samproduktion av lokala projekt, är förvaltningens ambition att GDTF kan 
skapa plats för mer lokalt producerad scenkonst i framtida programläggning. Genom att 
arrangera en spelårsfestival under 2021–2022, kan en del av budgeten omprioriteras för 
att möjliggöra detta.  

Slutligen kan tilläggas att konceptet med en spelårsfestival är inspirerat av 
Bergmanfestivalen, som drivs av Dramaten. Även de har dragit slutsatsen att det inte 
finns förutsättningar för att genomföra en regelrätt festival under 2021. 

Summering av möjligheterna med en spelårsfestival 2021–2022 

• Kulturförvaltningen kan genomföra en festival som är mindre sårbar för 
restriktioner och rekommendationer. 

• Samarbeten med artister och kompanier underlättas när det bara handlar om 
enstaka gästspel. 

• Kvaliteten på Stora Teaterns program höjs under den säsong festivalen pågår. 
• Fördjupande kringaktiviteter möjliggörs vid varje gästspel. 
• En spelårsfestival kan utveckla nya modeller för samproduktion, blir ett tillfälle 

för lärande och en möjlighet till konceptutveckling. 

Utmaningar med en spelårsfestival 

Kulturförvaltningen ser att de främsta utmaningarna med en spelårsfestival är att det är ett 
nytt koncept som behöver ”säljas in”. Det gör att det kommer att krävas bra 
kommunikation och attraktiva lösningar för biljetter. Vidare kan tillgången på scener, 
utöver Stora Teatern, bli en utmaning. Förvaltningens bedömning är dock att samtliga 
dessa utmaningar går att möta med god planering, i god tid. 

För att en spelårsfestival ska kunna genomföras krävs dock att Västra Götalandsregionen 
(VGR) också förordar en sådan lösning då de är med och finansierar GDTF. Skulle VGR 
inte förorda lösningen blir det svårt att genomföra en spelårsfestival. Kontakter är tagna 
med VGR och förhoppningen är de lämnar besked under december eller januari. 
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Vision yttrande budget 2021 
Vi ser med glädje att Kulturförvaltningen något bättre ekonomiska förutsättningar inför 2021. 

2020 var ett år med nedskärningar och vi fick känna av en budget som inte matchade behovet så kom 
Corona epidemin på det. Våra medlemmar främst inom Sektor bibliotek har dragit ett oerhört tungt 
lass med öppna verksamheter, byte av arbetsplatser p g a stängda bibliotek samt ett upprätthållande en 
service i ett Göteborgssamhälle som delvis stängts ner. 

Som nämnd har ni det yttersta ansvaret för god arbetsmiljö och ert ansvar 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 2021 satsa på kompetensutveckling som inte har fått 
utrymme pga. ekonomiska ramarna under ett par år. Medarbetarna ska bli mer säkra och trygga i att 
möta framtidens utmanande arbetsliv vilket kräver satsningar och en budget som tillhandahåller det 
behovet. 

Det behövs avsättas resurser till att implementera arbetssätt i nya verksamheter och avdelningar i 
förvaltningen samt utrymme till utbildningar i samverkansavtalet för chefer och skyddsombud. 

Förvaltningens chefer har en pressad arbetsmiljö och de måste få rimliga förutsättningar som tid och 
resurser för att kunna utföra sitt uppdrag tillfredställande Vision är bekymrad att förvaltningens chefer 
har fortsatt hög arbetsbelastning och med ett administrativt stöd som inte matchar behovet. Ytterligare 
stöd kommer dessutom att behövas till cheferna vid organisationsförändringen 2021. 
 
 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 och i rehabilitering samt ett 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. Det är dags att tillsätta 
vakanta tjänster och bemanna upp arbetsplatserna med trygga anställningar. Som det ser ut nu så har vi 
många AVA anställningar och det skapar inte trygga arbetsplatser. Det behövs en stabilitet en god 
personalpolitik i förvaltningen och det kräver resurser. 
 
Vision anser att det är nödvändigt att i budgeten avsätta mer 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. 

 

Vision Kulturförvaltningen via ordförande Eva K Halleröd och Britt Ramsten 
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