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Organisering och samordning av lokalt 
förankrade evenemang  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen:  

1. Kommunstyrelsens uppdrag 2018-12-19 § 987 till stadsledningskontoret, att utreda 
inrättandet av en funktion i staden som kan anordna/samordna lokalt förankrade 
evenemang samt att föreslå en lämplig organisatorisk placering, förklaras fullgjort. 

2. Kommunstyrelsen uppdrag 2018-05-16 § 455 p.3, till stadsledningskontoret att 
återkomma med förslag på lämplig förvaltning för det fortsatta ansvaret av det årliga 
högtidlighållandet av Black Ribbon Day från och med 2019, förklaras fullgjort. 

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Kulturnämnden får ansvar för genomförande av lokalt förankrade evenemang som i 
huvudsak vänder sig till stadens befolkning. 

2. Av kommunledningens ram överförs 1 000 tkr från halvårsskiftet 2020 och i 
budgetberedningen inför 2021 föreslås 2 500 tkr överföras till kulturnämnden.  

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma med reviderat reglemente för 
kulturnämnden. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-12-19 § 987 dnr 0677/17 att tillstyrka yrkande från S 
om en återremiss där stadsledningskontoret fick i uppdrag att utreda inrättande av en 
funktion i staden som kan anordna/samordna lokalt förankrade arrangemang, samt att 
föreslå en lämplig organisatorisk placering. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet 
2019-12-11 § 914, återremitterades ärendet efter yrkande av M, L, C för komplettering av 
ekonomiska konsekvenser för de aktuella evenemangen samt inhämta 
kulturförvaltningens synpunkter. Tjänsteutlåtande har därför kompletterats med den 
efterfrågade informationen.  

Kommunstyrelsen har också gett stadsledningskontoret i uppdrag att återkomma med 
förslag på lämpligt ansvarig förvaltning för Black Ribbon Day. Stadsledningskontoret har 
avgränsat lokalt förankrade arrangemang till West Pride, Medborgarskapsceremonin, 
Veterandagen, Black Ribbon Day samt den Internationella dagen för avskaffande av 
rasdiskriminering samt firande av nationella minoriteters högtidsdagar. 

Stadsledningskontoret förslår att kulturnämnden får uppdraget att ansvara för 
genomförandet av lokalt förankrade evenemang. Flera av evenemangen har en historisk 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2019-11-18 
Reviderat 2020-03-19 
Diarienummer 0353/19 
 

Handläggare  
Christine Lindeberg 
Telefon: 031-368 02 31 
E-post: christine.lindeberg@stadshuset.goteborg.se  



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 2 (9) 
   
   

anknytning där nämndens kompetens är värdefull. Evenemangen kommer då i sitt rätta 
sammanhang. Nämnden har också viss evenemangserfarenhet vars kompetens kan byggas 
på. I strategiska frågor får stadsledningskontoret bistå liksom andra förvaltningar inom 
deras ansvarsområden. 

Kulturförvaltningens yttrande anger att såvida kulturnämnden ges full kostnadstäckning 
med 2 746 tkr för evenemangen bedömer kulturförvaltningen att evenemangen kan 
genomföras utifrån den ambitionsnivå som finns idag. Stadsledningskontoret konstaterar 
att kontoret och kulturförvaltningen gör olika bedömningar av kostnader för 
evenemangsverksamheten. Kontoret föreslår ändå att resurser motsvarande 
kulturförvaltningens bedömning överförs från kommunledningens ekonomiska ram till 
kulturnämndens, för att ge nämnden förutsättningar för verksamheten. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
De totala kostnaderna för ovanstående evenemang som belastar kommunledningen, 
trafiknämnden, kulturnämnden och social resursnämnd är svårbedömda då insatserna 
kring evenemangen är fördelade på många områden. Stadsledningskontoret har beräknat 
kostnaden till 1 600 tkr varav stadsledningskontoret ansvarar för 700 tkr. Budgetarna är 
lågt räknade men en samordning bedöms å andra sidan ge synergieffekter på plussidan. 
Externa myndigheter, organisationer och civilsamhället bidrar i stor omfattning. En 
samordning av evenemangen innebär att tre stora evenemang kommer tätt vilket kräver 
parallella insatser för produktion, kommunikation med mera.  

Stadsledningskontoret konstaterar att kontoret och kulturförvaltningen gör olika 
bedömningar av kostnader för evenemangsverksamheten. Kontoret föreslår ändå att 
resurser motsvarande kulturförvaltningens bedömning överförs från kommunledningens 
ekonomiska ram till kulturnämndens, för att ge nämnden förutsättningar för 
verksamheten. 

Stadsledningskontoret bedömer att om kulturnämnden får ansvar för de lokala 
evenemangen kan 1 000 tkr överföras från kommunledningens ram vid halvårsskiftet 
2020 för påbörjande av uppbyggnaden av evenemangsorganisationen och 2 500 tkr 
överförs från 2021och framåt med fullt ansvar för evenemangen för kulturnämnden. Det 
innebär att kommunledningen får ett effektiviseringskrav på motsvarande belopp vilket 
bedöms kunna hanteras. En effekt är att kommunledningen kan koncentrera sina insatser 
till grunduppdraget. 

Evenemangen riktar sig till lokalsamhället men ett par av dem riktar sig även till ett större 
område varför deltagarna kan tänkas bidra något till besöksintäkterna för stadens 
näringsliv. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
De lokala evenemangen bidrar till stadens klimatarbete eftersom deltagarna kan använda 
kollektivtrafik, cykla eller gå till evenemanget för att delta och samlas kring 
gemensamma intressen. 

Bedömning ur social dimension 
De lokala evenemangens syfte är att mötas kring gemensamma intressen, minnas samt 
stärka sociala band och grupper. Mångfald, jämställdhet och mänskliga rättigheter samt 
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demokrati går som en röd tråd genom dessa evenemang och sprids till befolkningen 
genom media, programpunkter och utbildningsinsatser. 

Vid evenemangen möts invånare över generationsgränser. Äldre och barns betydelse lyfts 
särskilt fram. Möten och gemensamma aktiviteter bidrar till en förstärkt hälsa. 

 

Bilagor 
1. Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2019-12-11 § 914 samt yrkande från M, L, C.  
2. Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2018-12-19 § 987, samt yrkande från S 
3. Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2018-05-16 § 455 
4. Yttrande från kulturförvaltningen 2020-03-09 
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Ärendet  
Kommunstyrelsen återremitterade 2019-12-11 § 914 (dnr 0353/19), i enlighet med 
yrkande från M, L, C, ärendet ”Organisering och samordning av lokalt förankrade 
evenemang” för kompletterande av ekonomisk information samt hörande av 
kulturförvaltningen. 

Kommunstyrelsen återremitterade 2018-12-19 § 987, dnr 0677/17, i enlighet med ett 
yrkande från S, ärendet ”Redovisning av uppdraget att utreda möjligheten att 
uppmärksamma Veterandagen i Göteborg, till stadsledningskontoret. Det nya uppdraget 
blev att utreda inrättandet av en funktion i staden som kan anordna/samordna lokalt 
förankrade evenemang, samt att föreslå en lämplig organisatorisk placering. Vidare 
beslutade kommunstyrelsen 2018-05-16 § 455 dnr 1496/17 att ge stadsledningskontoret i 
uppdrag att återkomma med förslag på lämplig förvaltning för det fortsatta ansvaret av 
det årliga högtidlighållandet av Black Ribbon Day från och med 2019. Fortsatt 
finansiering hänsköts till budgetberedningen. 

Beskrivning av ärendet 
Tidigare beslut 

Datum Paragraf Diarienummer Beslut 
KF 2017-02-23 § 20 0880/16 …ge kommunstyrelsen i uppdrag att 

utreda möjligheten att tillsammans 
med andra parter uppmärksamma 
Veterandagen. 

KS 2018-03-28 § 264 0677/17 Antecknades stadsledningskontorets 
information om stadens 
uppmärksammande av Veterandagen 
2018. 

KS 2018-05-16 § 455 1496/17 p.3 Stadsledningskontoret får i 
uppdrag att återkomma med förslag på 
lämplig förvaltning för det fortsatta 
ansvaret av det årliga 
högtidlighållandet av Black Ribbon 
Day från och med 2019. Fortsatt 
finansiering hänsköts till 
budgetberedningen. 

KS 2018-12-19 § 988 0677/17 Tilläggsyrkande från L, M, KD att 
stadsledningskontoret säkerställer 
stadens genomförande av 
Veterandagen för år 2019, tillstyrktes. 

KS 2018-12-19 § 987 0677/17 Beslutades att tillstyrka yrkande från 
S om återremiss och ge 
stadsledningskontoret i uppdrag att 
utreda inrättande av en funktion i 
staden som kan anordna/samordna 
lokalt förankrade arrangemang, samt 
att föreslå en lämplig organisatorisk 
placering.  
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Datum Paragraf Diarienummer Beslut 
KS 2018-12-19 § 386 1020/18 Godkännande av ansökan om 

medlemskap i European Coalition of 
Cities Against Racism. 

KS 2019-12-11 § 914 0353/19 Återremiss efter yrkande av M, L, C 
för komplettering av ekonomisk 
information samt hörande av 
kulturförvaltningen. 

 

Lokalt förankrade evenemang 
Stadsledningskontoret har avgränsat lokalt förankrade evenemang till Veterandagen, 
Black Ribbon Day, West Pride, den Internationella dagen för avskaffande av 
rasdiskriminering, Medborgarskapsceremonin samt uppmärksammandet av nationella 
minoriteters högtidsdagar. Göteborg & Co:s evenemang är av annan karaktär och syftar 
till att få fler besökare till staden eller marknadsföra staden och dess näringsliv. 
Hammarkullefestivalen drivs av en förening. Park- och naturnämnden har 
midsommarfirande och Rosens Dag i Trädgårdsföreningen i syfte att göra parken känd 
bland göteborgare och besökare. I övrigt upplåter park- och naturnämnden mark till andra 
arrangörers event. 

Veterandagen genomförs den 29 maj och är en internationell högtidsdag. 2019 års 
Veterandag genomfördes i Bältesspännarparken i samverkan med veteranföreningarna, 
försvarsmakten och polisen. Antalet besökande bedömdes vara omkring 700 personer. 
Stadsledningskontoret svarade för planering/koordinering, upphandling, kommunikation 
samt säkerhetsbedömning i samverkan med försvaret. Trafikkontoret svarade för relativt 
omfattande säkerhetsåtgärder och evenemangssamordning enligt ordinarie rutin i staden. 
Park- och naturnämnden svarade för upplåtelse av platsen. Västtrafik och polisen svarade 
för trafikavstängningar. Försvarsmakten svarade för egen musikkår, scen och förtäring. 
Föreningarna informerade om sina verksamheter och bidrog till underhållningen.  

Black Ribbon Day är Europas minnesdag för alla som fallit offer för totalitära och 
auktoritära regimer. Den 23 augusti 2009 utnämnde Europaparlamentet denna dag till 
gemensam minnesdag. Black Ribbon Day genomfördes i stadsledningskontorets regi och 
i samverkan med stadsbiblioteket 2018 och 2019 med en temakväll. Antalet besökare har 
varit i storleksordningen 30–40 personer. Bedömningen är att det tar tid att göra ett 
arrangemang känt bland allmänheten. Den stora målgruppen är skolbarn men eftersom 
minnesdagen infaller i samband med skolstarten har det varit svårt att nå denna målgrupp 

Medborgarskapsceremonin genomförs årligen den 6 juni i Slottsskogen med 
kulturnämnden som ansvarig och med stöd från park- och naturförvaltningen som är 
markupplåtare. Antalet nya medborgare som fick inbjudan 2019 var 4 878 personer. De 
nya medborgarna bjöds på musikunderhållning, fika i det gröna, tal och fick en gåva.  

Nationella minoriteters högtidsdagar genomförs i kulturförvaltningens regi efter beslut 
i kommunfullmäktige om handlingsplan för nationella minoritetsfrågor och handlingsplan 
för finskt förvaltningsområde. Högtidsdagarna genomförs inom ramen för 
kulturnämndens institutioners verksamhet. 
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Den Internationella dagen för avskaffandet av rasdiskriminering inträffar den 21 
mars.  Kommunstyrelsen fattade beslut 2019-05-22 § 386 dnr 1020/18 att godkänna 
Göteborgs Stads ansökan om medlemskap i European Coalitation of Cities Against 
Racism (ECCAR). ECCAR antog Göteborgs Stad som medlem 2019-11-22. Inom 
medlemskapet åtar sig staden att arbeta utifrån ett tiopunktsprogram som bland annat 
innebär att uppmärksamma den 21 mars som den internationella dagen för avskaffande av 
rasdiskriminering för att främja medvetenhet och mobilisering bland stadens invånare. 
Under 2020 uppmärksammas dagen genom en intern utbildningsdag riktat mot HR, 
arrangerat av nätverket Västsverige mot rasism där staden ingår tillsammans med Västra 
Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland. Länsstyrelsen bidrar 2020 till 
finansieringen. Från och med 2021 bör denna högtidsdag uppmärksammas med ett 
externt evenemang. 

West Pride initierades 2007 av Göteborgs Stads kulturinstitutioner tillsammans med 
civilsamhället. West Pride är idag en förening som på ideell grund arrangerar Sveriges 
näst största pridefestival. Festivalens vision är en jämlik och inkluderande värld fri från 
fördomar och diskriminering med fokus på normkritik och hbtq-personers livssituation. 
Festivalen bjuder in till cirka 250 programpunkter och har över 125 000 besök. Drygt 
45 000 personer deltog eller följde paraden 2019.  

Staden är festivalens största bidragsgivare och en viktig samarbetspartner. Sedan 2011 
har stadsledningskontoret ansvarat för stadens samordning. I samordningsansvaret ingår 
förutom budgetansvar, intern och extern kommunikation, även ansvaret för stadens 
invigningsceremoni, flaggning, utbildning för medarbetare och stadens representation 
som utställare i Pridepark samt deltagandet i paraden. Social resursförvaltning ansvarar 
för programmet i tältet i Regnbågsparken samt intern utbildning inom staden. Planering, 
genomförande av festivalen samt utvärdering pågår i princip året runt men i varierande 
grad.  

Årskalender samtliga högtidsdagar 2019 

Högtidsdag Tid  
Samernas nationaldag 6 februari 
Sverigefinnarnas dag 24 februari  
Den internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering 21 mars 
Internationella Romadagen 8 april 
Veterandagen 29 maj 
Medborgarskapsceremonin och Svenska Flaggans dag  6 juni 
West Pride 3–7 juni 
Bemärkelsedagen tornedalingar 15 juli 
Black Ribbon Day 23 augusti 
Resandefolkets högtidsdag 29 september 

Evenemangens kostnader 2019 
Stadsledningskontoret har beräknat kostnaderna för egna evenemangen 2019 samt fått 
information från kulturförvaltningen om kostnaderna för Medborgarskapsceremonin och 
Nationella minoriteters högtidsdagar. Av tabellen nedan framgår kostnaderna 2019 (tkr). 
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  Direkta kostnader Personalkostnader 

Kommunikation, 
tryck, upphandling, 
servicetjänster 

West Pride SLK 215 155 75 

West Pride social resursförv. 100 270   

Black Ribbon Day, SLK 30 20   

Nationella minoriteter, kulturförv. 50    

Medborgarskapsceremonin, kulturförv. 4391     

Veterandagen, SLK 50 80 50 
Den Internationella dagen för avskaffande av 
rasdiskriminering 302   

Summa 919 525 125 

Totalt     1564 

       

Kulturförvaltningens bedömning 
Kulturförvaltningen inkom med synpunkter 2020-03-10, se bilaga 4. Förvaltningen 
bedömer att den behöver bygga upp en hållbar evenemangsorganisation till en kostnad av 
1 900 tkr för personal samt verksamhetskostnader för 846 tkr, totalt 2 746 tkr. Förutsatt 
att kulturnämnden får full kostnadstäckning för evenemangen bedömer 
kulturförvaltningen att evenemangen kan genomföras utifrån den ambitionsnivå som 
finns idag. Vidare framhåller kulturförvaltningen att om nämnden enbart erhåller 
1 000 tkr behöver evenemangen prövas på samma sätt som omfattningen av övriga 
verksamheter. Kulturförvaltningen uttrycker också en oro över hur en avveckling av 
social resursförvaltning påverkar stadens program under West Pride. 

Kulturförvaltningen beskriver de olika evenemangen utifrån sin ambitionsnivå, 
kompetensbehov och vad som behöver utvecklas för hållbara evenemang. 

Kulturförvaltningen efterlyser en tydlighet vad andra förvaltningen kan anses bidra med 
vid genomförande av evenemangen. Kulturförvaltningen menar att den som 
fackförvaltning inte kan avropa dessa insatser i likhet med stadsledningskontoret. Se 
vidare under stadsledningskontorets bedömning.  

Kulturförvaltningen anser att det finns en differens mellan förvaltningens beräkningar och 
stadsledningskontorets. En slutsats kulturförvaltningen drar, är att det för dem medför 
svårigheter att bedriva evenemangen rättssäkert, kvalitativt och med en god arbetsmiljö 
för chefer och medarbetare.  

Stadsledningskontorets bedömning 
För flertalet av ovan nämnda beskrivna arrangemang krävs en gedigen kunskap om att 
arrangera evenemang med många intressenter. Den nämnd som ska ansvara för 
evenemangen behöver inte nödvändigtvis själv ha alla kunskaper men ska däremot kunna 
söka dem inom staden, hos myndigheter och andra externa organisationer och 
intressenter. Det är många gånger samma aktörer som samverkar i 
evenemangssammanhang. Ett samlat ansvar ger goda förutsättningar för att bygga upp 

 
1 Medborgarskapsceremonin är inkl. personal men exkl. gåva. Beloppet justerat med – 40 tkr efter 
kulturförvaltningens yttrande. 
2 Stadens andel av kostnader för intern utbildning 18 mars i samverkan med länsstyrelsen. 
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denna kunskap och erfarenhet. På sikt bör synergieffekter kunna uppnås. I beredningen av 
ärendet har stadsledningskontoret noterat att flera av evenemangen infaller tidsmässigt 
nära varandra, exempelvis Veterandagen, Medborgarskapsceremonin och West Pride, 
vilket behöver beaktas. 

Som stöd för evenemangsarrangörer finns Nålsögat som leds av Göteborg & Co. 
Nålsögat bedömer om ett evenemangen kolliderar med ett annat, lämplig 
evenemangsplats i staden, vilka som berörs med mera. I gruppen ingår bland annat 
trafikkontoret, Västtrafik, park- och naturförvaltningen, polismyndigheten och 
räddningstjänsten. Är evenemanget stort kan också Got Event AB, Renova AB och 
företagarföreningarna i city ingå.  

Utöver Nålsögat kan icke-kommersiella evenemangsarrangörer söka ekonomiskt bidrag 
hos trafikkontoret för renhållning och toaletter samt få hjälp med trafikreglering och 
parkering. 

Olika alternativ som prövats 
Stadsledningskontoret har prövat flera förvaltningar för ett uppdrag att samordna och 
genomföra lokala evenemang.  

Park- och naturnämnden har endast evenemang för att marknadsföra Trädgårdsföreningen 
som park samt markupplåtelser till andra evenemang.  

Nämnden för konsument- och medborgarservice (KoM) ansvarar för information till 
enskilda, besökare och företag och har inte evenemang externt. Nämndens utvidgade 
uppdrag enligt stadens organisationsöversyn bedöms inte förändra dessa förutsättningar. 
Till stor del handlar KoM:s bredare uppdrag om ytterligare arbetssätt och former för 
kommunikation, information, dialog och inflytande mellan kommunen och invånarna. 

Kulturnämnden har uppdraget att genomföra Medborgarskapsceremonin samt att 
uppmärksamma nationella minoriteters högtidsdagar.  

Stadsledningskontoret har samordnat West Pride under många år, Veterandagen och 
Black Ribbon Day i avvaktan på annan ansvarig nämnd. Under året har också den 
Internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering tillkommit. 
Stadsledningskontorets uppdrag är att bistå kommunstyrelsen med ledning och styrning 
av staden och är därför inte lämpligt för operativa arbetsuppgifter men kan behöva bidra i 
evenemangen med strategisk kunskap samt vissa kommunikationsinsatser.  

Göteborg & Co AB:s styrelse har tidigare svarat att bolagets evenemang har andra mål 
och målgrupper varför lokalt förankrade evenemang inte ska hanteras av dem. 
Stadsledningskontoret delar styrelsens uppfattning. 

Stadsledningskontoret förslår att kulturnämnden får uppdraget att ansvara för 
genomförandet av lokalt förankrade evenemang. Flera av evenemangen har en historisk 
anknytning där nämndens kompetens är värdefull. Evenemangen kommer i sitt rätta 
sammanhang. Nämnden har också viss evenemangserfarenhet vars kompetens kan byggas 
på. I strategiska frågor får stadsledningskontoret bistå liksom andra förvaltningar inom 
deras ansvarsområden. 

I sitt yttrande framför kulturförvaltningen farhågor att andra förvaltningar inte bidrar i 
evenemangen i samma utsträckning som när stadsledningskontoret är arrangör eller 
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koordinerar ett evenemang. Stadsledningskontorets bedömning är att detta handlar om 
arbetssätt, att bygga nätverk samt att alla förvaltningar ska bidra med sina 
kunskapsområden för stadens bästa. Stadsledningskontoret bedömer att 
kulturförvaltningen beskriver en högre ambitionsnivå än vad stadsledningskontoret haft 
för evenemangen. Kulturförvaltningen arbetar aktivt med att försöka säkra hållbara 
ersättningar för konstnärer och artister för att minska gapet mellan dagens ersättningsnivå 
och ersättningar enligt rekommendationer från branschorganisationer. 
Stadsledningskontoret har generellt sökt enkla men ändå kvalitativa programpunkter 
genom samarbete inom staden eller med andra myndigheter eller organisationer. 

I sitt yttrande hänvisar kulturförvaltningen till stadsledningskontorets PM 2016 med 
behov av att utveckla stadens arbete kring West Pride. Detta PM skrevs inför Europride 
och har till stora delar genomförts. På sid 6 i yttrandet anges i not 1 att social 
resursförvaltning erhåller 370 tkr för sina insatser. Detta är inte korrekt. De 370 tkr ingår i 
totalkostnaden 815 tkr för West Pride och är en uppskattning av social resursförvaltnings 
insatser för stadens räkning under West Pride. 

Ekonomiska konsekvenser 
Kulturnämnden hade 2019 en budget för Medborgarskapsceremonin på 439 tkr. Denna 
har minskats i 2020 års budget till 250 tkr. Nationella minoriteters högtidsdagar 
genomförs inom ram på de olika institutionerna.  

Stadsledningskontoret konstaterar att kontoret och kulturförvaltningen gör olika 
bedömningar av kostnader för evenemangsverksamheten. Kontoret föreslår ändå att 
resurser motsvarande kulturförvaltningens bedömning överförs från kommunledningens 
ekonomiska ram till kulturnämndens, för att ge nämnden förutsättningar för 
verksamheten. Mot bakgrund av att kulturförvaltningen beräknat att det totalt skulle kosta 
2 746 tkr för förvaltningen att bygga upp en evenemangsverksamhet som inkluderar de 
fyra evenemang som stadsledningskontoret har idag, föreslås att 1 000 tkr överförs från 
kommunledningens ekonomiska ram till kulturnämnden per halvårsskiftet 2020. Detta ger 
nämnden förutsättningar att påbörja uppbyggnaden av evenemangsorganisationen inför 
2021. Vidare föreslås att 2 500 tkr överförs från kommunledningens ekonomiska ram till 
kulturnämnden från och med 2020 och tills vidare och att nämnden därmed får fullt 
ansvar för evenemangen. Det innebär att kulturnämnden får full kostnadstäckning för 
uppdraget enligt kulturförvaltningens bedömning och att evenemangen kommer i sitt rätta 
sammanhang. Det innebär också att stadsledningskontoret får ett effektiviseringskrav på 
motsvarande belopp. Detta bedöms kunna hanteras och det skapas bättre förutsättningar 
för stadsledningskontoret att fokusera på grunduppdraget.  

 

 

Magnús Sigfússon  Eva Hessman 

Direktör Stadsutveckling  Stadsdirektör 
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Organisering och samordning av lokalt 
förankrade evenemang 

§ 914, 0353/19 

Beslut 
Enligt yrkande från M, L och C: 

Organisering och samordning av lokalt förankrade evenemang, återremitteras till 

stadsledningskontoret som får i uppdrag att återkomma, efter hörande med 

kulturförvaltningen, med specificerade kostnader för varje evenemang, såsom West Pride,  

Veterandagen, Black Ribbon Day och The International Day for Elimination of Racial 

Discrimination, ECCAR. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 18 november 2019. 

Återremissyrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 11 december 2019. 

Yrkanden 
Ordföranden Axel Josefson (M), Martin Wannholt (D), Karin Pleijel (MP), Jörgen 

Fogelklou (SD) och tjänstgörande ersättaren Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) yrkar att 

ärendet ska återremitteras i enlighet med yrkande från M, L och C den 11 december 2019. 

Protokollsanteckning 
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 11 december 2019. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret - Återremiss 

 

Dag för justering 

2019-12-18 

 

Kommunstyrelsen 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2019-12-11 



 

 

Kommunstyrelsen 
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Vid protokollet 

 

Sekreterare 

Mathias Sköld 

 

 

Ordförande 

Axel Josefson 

 

Justerande 

Daniel Bernmar 

 



 
Återremissyrkande M, L, C  

Särskilt yttrande KD 
 

Kommunstyrelsen 
Ärende 2.1.8 

2019-12-11 
 
 

 
Återremissyrkande, Organisering och samordning av lokalt förankrade 
evenemang. 
 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 
 

1. Organisering och samordning av lokalt förankrade evenemang, återremitteras till 
Stadsledningskontoret som får i uppdrag att återkomma, efter hörande med 
kulturförvaltningen, med specificerade kostnader för varje evenemang, såsom West Pride,  
Veterandagen, Black Ribbon Day och The International Day for Elimination of Racial 
Discrimination, ECCAR. 

 
Kulturnämndens kärnuppdrag är att driva och samordna stadens kulturstrategiska arbete, stödja 
konsten, utveckla publika kulturinstitutioner och mötesplatser samt bidra till utveckling av 
kulturvärden i stadsutvecklingen. Nytt reglemente för nämnden antogs i kommunstyrelsen i februari 
2018.   
 
Kulturnämnden står inför ekonomiska utmaningar, bland annat eftersom nämnden under en längre 
period haft en underfinansierad verksamhet till följd av att nämnden tillförts verksamheter som inte 
har varit finansierade.  
 
Det är därför angeläget att kulturnämnden inte påtar sig ytterligare uppgifter som inte är fullt ut 
finansierade. Stadsledningskontoret skriver i ärendet ”Redovisning av uppdraget att utreda 
möjligheten att uppmärksamma Veterandagen i Göteborg”, 2018-11-06, att bara Veterandagen bör ha 
en budget om 500 tkr. Vi önskar därför se en redovisning av hur mycket övriga evenemang är 
kostnadsberäknade till. Även om kulturförvaltningen har en viss erfarenhet av att genomföra 
evenemang är dessa helt nya för förvaltningen. Stadsledningskontoret skriver också i tjänsteutlåtandet 
att flera av evenemangen infaller tidsmässigt nära varandra vilket gör att förvaltningen måste ha en 
organisation för att parallellt kunna arbeta med flera samtidigt. Detta finns det i dagsläget inte 
möjlighet till. 
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Redovisning av uppdraget att utreda 
möjligheten att uppmärksamma Veterandagen 
i Göteborg 

§ 987, 0677/17 

Beslut 
Enligt yrkande från S: 

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet och ger stadsledningskontoret i uppdrag att 

utreda inrättandet av en funktion i staden som kan anordna/samordna lokalt förankrade 

evenemang, samt att föreslå en lämplig organisatorisk placering.  

Tidigare behandling 
Bordlagt den 28 november 2018, § 899 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 6 november 2018. 

Yrkande från S den 12 december 2018. 

Tilläggsyrkande från L, M och KD den 14 december 2018. 

Yttrande från MP och V den 12 december 2018. 

Information 
Kommunstyrelsen väljer att behandla tilläggsyrkandet från L, M och KD 

den 14 december 2018 som ett separat beslut. 

Yrkanden 
Ordföranden Ann-Sofie Hermansson (S) yrkar att ärendet ska återremitteras i enlighet 

med yrkande från S den 12 december 2018. 

Ulf Kamne (MP) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag. 

Propositionsordning  
Ordföranden Ann-Sofie Hermansson (S) ställer propositioner på dels ärendets återremiss 

och dels ärendets avgörande idag och finner att kommunstyrelsen beslutat att 

återremittera ärendet.  

Protokollsanteckning 
Representanterna från MP och V antecknar som yttrande en skrivelse från 

den 12 december 2018. 

Kommunstyrelsen 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2018-12-19 



 

 

Kommunstyrelsen 
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Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret - Återremiss 

 

Dag för justering 

2019-01-08 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 

Mathias Sköld 

 

 

Ordförande 

Ann-Sofie Hermansson 

 

Justerande 

Jonas Ransgård 

 



 

 

Yrkande (S) 

Kommunstyrelsen 

2018-12-12 

                                   Ärende 2.1.8 

 

 

Yrkande om Redovisning av uppdraget att utreda möjligheten att 

uppmärksamma Veterandagen i Göteborg 

Stadsledningskontoret föreslår att Kulturnämnden får i uppdrag att ansvara för 

uppmärksammandet och högtidlighållandet av Veterandagen den 29 maj. 

Kulturnämndens reglemente ändrades och fastställdes så sent som i februari i år. 

Nämnden har under de senaste åren bedrivit ett aktivt och målmedvetet arbete för att 

fokusera på grunduppdraget, vilket också reflekteras i det senaste reglementet. För att 

kunna genomföra staden-övergripande evenemang kräver en mer hållbar organisation än 

den som finns i nuläget i Kulturnämnden och som endast har till uppgift att genomföra 

medborgarskapsceremonin samt nationella minoriteters högtidshållande. Vi ser därför 

inte att nämnden ska tilldelas ett ansvar för att arrangera högtidligheter, enligt förslaget 

till reglementsändring.  

 

Stadens huvudmannaskap för möjliga arrangemang ska noga övervägas inför beslut. 

Möjligheten att arrangemang anordnas av eller i samverkan med civila organisationer ska 

också värderas. Ett samarbete med berörda organisationer oavsett arrangemang som 

beslutas av kommunfullmäktige är viktigt. Remissvaren visar att det behövs en funktion 

som har ett tydligt ansvar för att anordna mindre, lokalt förankrade arrangemang i staden. 

Vi bedömer att det finns tydliga samordningsvinster att hämta med ett sådant upplägg. 

För att kunna åstadkomma en effektiv och hållbar organisation med ett brett kontaktnät av 

samarbetsparter i stadens förvaltningar och bolag, i andra föreningar i civilsamhället och 

andra organisationer i staden behövs en permanent organisation för detta. Vi vill därför 

återremittera ärendet i syfte att undersöka möjligheten att inordna en sådan funktion, samt 

en lämplig organisatorisk placering av densamma. 

 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen: 

 

1. Kommunstyrelsen återremitterar ärendet och ger stadsledningskontoret i uppdrag att 

utreda inrättandet av en funktion i staden som kan anordna/samordna lokalt förankrade 

evenemang, samt att föreslå en lämplig organisatorisk placering.  
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Redovisning av uppdrag att utreda 
högtidlighållandet av Black Ribbon Day i 
Göteborg  

§ 455, 1496/17 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

1. Stadsledningskontorets uppdrag 2017-11-22 § 863 att utreda hur Göteborgs Stad kan 

högtidlighålla ”Black Ribbon Day” anses fullgjort. 

2. Levande historia vid Stadsledningskontorets MR avdelning ansvarar för 

högtidlighållandet av ”Black Ribbon Day” 2018.  

3. Stadsledningskontoret får i uppdrag att återkomma med förslag på lämplig 

förvaltning för det fortsatta ansvaret av det årliga högtidlighållandet av ”Black 

Ribbon Day” fr.o.m. 2019.  

4. Fortsatt finansiering av högtidlighållandet av ”Black Ribbon Day” fr.o.m. 2019 

hänskjutes till ordinarie budgetberedning. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 2 maj 2018, § 398. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 27 mars 2018, 

Yttrande från S, MP och V den 16 maj 2018. 

Protokollsanteckning 
Representanterna från S, MP och V antecknar som yttrande en skrivelse från den 16 maj 2018. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 

Budgetberedningen 

 

Dag för justering 

2018-06-11 

 

Kommunstyrelsen 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2018-05-16 



 

 

Kommunstyrelsen 
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Vid protokollet 

 

Sekreterare 

Mathias Sköld 

 

 

Ordförande 

Ann-Sofie Hermansson 

 

Justerande 

Jonas Ransgård 

 



 

 

Kulturförvaltningen 

 
  

  
Yttrande 

Utfärdat 2020-03-09 

Kulturförvaltningens dnr 1286/19 

Stadsledningskontorets dnr 0353/19 

 

Handläggare 

Maria Bursell 

Telefon: 031-368 36 84 

E-post: maria.bursell@kultur.goteborg.se  

Annelie Eriksson 

Telefon: 031-368 32 76 

E-post: annelie.eriksson@kultur.goteborg.se  
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Yttrande till stadsledningskontoret avseende 

organisering och samordning av lokalt 

förankrade evenemang 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen återremitterade 2019-12-11 § 914 (dnr 0353/19), i enlighet med 

yrkande från M, L, C, ärendet ”Organisering och samordning av lokalt förankrade 

evenemang” till stadsledningskontoret som fick i uppdrag att återkomma, efter hörande 

med kulturförvaltningen, med specificerade kostnader för varje evenemang.  

Kulturförvaltningens bedömning är att kostnader för uppbyggande av en 

evenemangsorganisation uppgår till 1 900 tkr samt verksamhetskostnader på totalt 846 

tkr. Kulturförvaltningens samlade bedömning är därmed att 2 746 tkr krävs för att 

omhänderta dessa evenemang enligt nuvarande nivå. Såvida kulturnämnden ges full 

kostnadstäckning för evenemangen bedömer kulturförvaltningen att evenemangen kan 

genomföras utifrån den ambitionsnivå som finns idag. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Kulturnämnden har sedan ett antal år tillbaka ett underfinansierat grunduppdrag såsom 

detta är formulerat i lag, reglemente och enligt andra politiska beslut. Kulturnämnden har 

därtill under åren tilldelats flera uppdrag med tillfällig finansiering trots att uppdragen 

förväntas införlivas i ordinarie verksamhet. Ett exempel är firandet av de nationella 

minoritetsgruppernas högtidsdagar, där lagkraven har stärkts vilket leder till att antalet 

ålagda insatser ökar och kraven på desamma samtidigt som anslaget inte ökat.  

Stadsledningskontorets beräkning av kostnader för kulturförvaltningen att samordna 

lokala evenemang överensstämmer inte med kulturförvaltningens beräkningar, vilket 

medför svårigheter att bedriva verksamheterna rättssäkert, kvalitativt och med en god 

arbetsmiljö för chefer och medarbetare. Kulturförvaltningen behöver bygga upp en 

hållbar organisation för att ta omhand evenemangen. Då kostnaderna för evenemangen 

endast är uppskattningar i detta skede, avser kulturförvaltningen, om ansvaret för att 

omhänderta evenemangen åläggs kulturnämnden, att göra en utvärdering efter ett 

genomförandeår 2021 för att bedöma de mer exakta kostnaderna. 

I enlighet med kommunfullmäktiges budget 2020 ska samtliga nämnder ompröva alla 

uppdrag beslutade före budgetåret 2019 utöver reglementena. Detta var en prioritering 

som kulturnämnden gjorde inför budget 2020 utifrån det ekonomiska läget. 
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Stadsledningskontoret föreslår att ansvaret för lokalt förankrade evenemang skrivs in i 

kulturnämndens reglemente. Såvida kulturnämnden ges full kostnadstäckning för 

evenemangen bedömer kulturförvaltningen att evenemangen kan genomföras utifrån den 

ambitionsnivå som finns idag. Om kulturnämnden enbart erhåller 1 mnkr så behöver 

evenemangen prövas på samma sätt som omfattningen av övriga verksamheter i och 

utanför reglementet inom kulturnämndens område. Kulturförvaltningens bedömning är då 

att nämnden enligt reglementet ska genomföra lokalt förankrade evenemang men att 

kulturnämnden äger beslutet om i vilken omfattning. 

Kulturförvaltningen arbetar aktivt med att försöka säkra hållbara ersättningar för 

konstnärer och artister för att minska gapet mellan dagens ersättningsnivå och 

ersättningar enligt rekommendationer från branschorganisationer. Detta är en aspekt som 

är viktigt att ta med i genomförandet av evenemangen. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Kulturförvaltningen har idag bara en person som ansvarar för hela förvaltningens arbete 

med fastighets, säkerhets- och miljöfrågor. Dagens heltidstjänst täcker inte de behov som 

redan idag finns i förvaltningen på dessa områden, utan förvaltningen bedömer att 

ytterligare en tjänst behöver prioriteras i budget. Både säkerhetsfrågor och frågor om 

klimat-och miljöpåverkan är viktiga delar i en hållbar evenemangsorganisation varför 

förstärkning på detta område dessutom kommer att krävas för att omhänderta 

evenemangen. 

Göteborgs Kulturkalas har fått ta emot priset Hållbart event 2018 för sitt arbete med 

”Engångsfritt Kulturkalas”. För att minska klimat- och miljöpåverkan har Göteborgs Stad 

målet att minska hushållsavfallet med 30 procent per göteborgare till 2030 jämfört med 

2010. Satsningen ”Engångsfritt Kulturkalas” görs tillsammans med Göteborgs Stad och 

förvaltningen Kretslopp och vatten med syftet att Göteborgs Kulturkalas ska fungera som 

ett pilotprojekt där olika metoder testas för att på sikt permanentas och fungera som ett 

gott exempel för andra evenemang. Detta är något som bör beaktas i förhållande till 

arbetet med stadens lokalt förankrade evenemang. 

Bedömning ur social dimension 
Förvaltningen har i dagsläget inte den kompetens som behövs för att genomföra 

evenemangen utan detta behöver byggas upp. Evenemangen kräver kompetens inom olika 

sakområden samt projektledarkompetens snarare än kulturkompetens. En hållbar 

organisation med stark infrastruktur är nödvändigt för att kulturförvaltningen ska kunna 

ta kontakter med referensgrupper och andra aktörer för att genomföra evenemangen. Ett 

stärkt arbete med till exempel minoritetsfrågor kan påverka förtroendet mellan 

minoriteterna och kommunens verksamheter i rätt riktning. 
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Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen återremitterade 2019-12-11 § 914 (dnr 0353/19), i enlighet med 

yrkande från M, L, C, ärendet ”Organisering och samordning av lokalt förankrade 

evenemang” till stadsledningskontoret som fick i uppdrag att återkomma, efter hörande 

med kulturförvaltningen, med specificerade kostnader för varje evenemang, såsom West 

Pride, Veterandagen, Black Ribbon Day och The International Day for Elimination of 

Racial Discrimination, ECCAR. 

Stadsledningskontorets förslag till beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige är 

följande: 

1. Kulturnämnden får ansvar för genomförande av lokalt förankrade evenemang 

som i huvudsak vänder sig till stadens befolkning.  

2. Av kommunledningens ram överförs 1 mnkr till kulturnämnden 2020 och framåt. 

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma med reviderat reglemente för 

kulturnämnden. 

Sedan ärendet behandlats i kommunstyrelsen har stadsledningskontoret kompletterat 

tjänsteutlåtandet med ekonomiskt utfall 2019 för de aktuella evenemangen. 

Stadsledningskontoret skriver att det är särskilt angeläget att kulturförvaltningen i sitt 

yttrande bedömer kostnaderna om nämnden erhåller ett utvidgat uppdrag med 

samordning av lokala evenemang som riktar sig till stadens invånare. Därutöver 

efterfrågas att förvaltningen gör en kort sammanfattning av sina synpunkter och 

bedömningar av förslaget. 

Kulturförvaltningens allmänna synpunkter 
Som framgår av årskalendern nedan sker flera av evenemangen med bara några dagars 

mellanrum. West Pride (3-7 juni) pågår samtidigt som förberedelserna och 

genomförandet av Medborgarskapsceremonin (6 juni). Under den tid som är mest 

intensiv för förberedelser av West Pride och Medborgarskapsceremonin sker också 

firandet av Veterandagen. Precis som stadsledningskontoret beskriver i sitt 

tjänsteutlåtande kommer samordning och genomförande av tre stora evenemang som 

kommer så nära varandra i tid, kräva parallella insatser för produktion, kommunikation, 

upphandling och samutnyttjande av resurser. Förvaltningen vill poängtera att hänsyn bör 

tas till detta vad gäller den ekonomiska beräkningen för att ha möjlighet att skapa en 

fungerande och över tid hållbar organisation. 

Tabell 1. Årskalender lokalt förankrade evenemang   

Samernas nationaldag 6 februari  

Sverigefinnarnas dag 24 februari  

ECCAR (The International Day for 

Elimination of Racial Discrimination) 

21 mars 

Internationella Romadagen 8 april 

Veterandagen 29 maj 

West Pride 3-7 juni 

Medborgarskapsceremonin  6 juni 

Bemärkelsedagen tornedalingar 15 juli 

Black Ribbon Day 23 augusti 

Resandefolkets högtidsdag 29 september 
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Stadsledningskontoret skriver i sitt tjänsteutlåtande att de själva kommer bidra med 

strategisk kompetens och andra förvaltningar bidrar inom sina ansvarsområden. Det 

framgår att stadsledningskontoret fått mycket hjälp i sitt samordnande av andra. 

Kulturförvaltningen menar därför att det är oerhört viktigt att stadsledningskontoret i sitt 

beslutsunderlag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige specificerar vad de andra 

förvaltningarna förväntas bidra med. Som fackförvaltning finns inte samma mandat att 

avkräva andra förvaltningar ansvar för de olika evenemangen som stadsledningskontoret 

har som central förvaltning i staden.  

Firande av nationella minoriteters högtidsdagar 

I stadsledningskontorets förslag till reviderad plan för arbetet med nationella 

minoritetsfrågor i Göteborgs Stad har kulturnämnden delansvar för att fortsätta det årliga 

firandet av de nationella minoriteternas högtidsdagar i samråd med respektive minoritet. 

Det ökade kravet på samråd, inte bara med representanter för minoriteter utan även med 

individer som inte är organiserade, gör arbetet både svårare och mer arbetskrävande då 

det kan finnas olika åsikter om hur firandet bör genomföras. Det ska också följas upp om 

arbetet leder till att de nationella minoriteternas kultur och historia uppmärksammas och 

synliggörs. Det är oklart vilken grad av uppmärksamhet som kan anses uppfylla målet. 

Uppföljning kan kräva ytterligare resurser. Enligt den reviderade planen ska ansvaret 

delas mellan kulturnämnden och nämnden för konsument och medborgarservice. Vad 

förväntningarna på firandet av högtidsdagarna är utifrån det delade ansvaret är samt hur 

ansvarsfördelningen ska ske framgår inte av planen.  

Samordning av West Pride 

Som framgår av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande är staden festivalens största 

bidragsgivare och en viktig samarbetspartner. Kulturnämnden ger medel via kulturstöd, 

för 2020 beviljade kulturnämnden West Pride 1 109 tkr inom stödformen Riktat stöd.  

Stadsledningskontoret har sedan 2011 skött samordning av stadens aktiviteter.  

Enligt PM från stadsledningskontoret – ”Förslag till framtida organisation” från 2016 

sker samordningen från november då ett upptaktsmöte hålls inom staden fram till 

september efterföljande år då ett utvärderingsmöte äger rum. I samordnaruppdraget ingår 

bland annat samverkan med huvudarrangören West Pride och övriga externa aktörer, 

säkerhetsfrågor, budget, konsultationer, kommunikation och mediakontakter samt 

kompetenshöjande insatser för stadens medarbetare under festivalen.  

 

Stadsledningskontoret har i tjänsteutlåtande 2019-12-11 § 914 (dnr 0353/19), angivit 155 

tkr för personalkostnader vilket som motsvarar en 30 procentig tjänst. Samtidigt pekar 

stadsledningskontoret i sitt PM från 2016 på behovet av att utveckla verksamheten efter 

utvärdering i stadens samordningsgrupp: 

• En tydligare kommunikation och marknadsföring med stadens som avsändare och 

stadens uppdrag utifrån mänskliga rättigheter som utgångspunkt 

• Nytt och utvecklat informationsmaterial med enhetlig grafisk profil 

• Större och utvecklat utbud av normkritiska / hbtq-utbildningar för stadens 

medarbetare och chefer i samband med festivalen 

• Ett professionellt deltagande av staden i Regnbågsparaden med musik och andra 

kulturella inslag 

• En mer enhetlig och synlig representation av staden i Regnbågsparken 
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En viktig part för stadsledningskontoret är social resursförvaltning som ansvarar för 

programläggning i stadens tält, samt för genomförandet av intern utbildning inom staden. 

Konsument- och Medborgarservice och Göteborg & Co är andra samarbetsparter.  

Enligt förslag i kommunfullmäktige kommer social resursnämnd inte längre finnas utan 

delas upp i fyra områden/nämnder, vilket innebär att det finns en osäkerhet kring vem 

eller vilka som kulturförvaltningen ska samverka med i denna fråga från och med 2021. 

Vilken eller vilka förvaltningar som väntas få ansvaret för stadens programläggning i 

tältet samt utbildningsinsatser måste klargöras. 

Övriga lokala evenemang 

Det finns dessutom andra lokala evenemang som stadsdelarna genomför idag men vad 

som händer med dessa evenemang i och med stadens omorganisation 2021 är oklart. 

Kulturförvaltningen bedömer att förvaltningen eventuellt kan komma att behöva 

omhänderta fler evenemang än de redan beslutade. Om så sker måste full 

kostnadstäckning följa med respektive evenemang. I detta behöver även ökad 

administration beaktas. 

Förvaltningens bedömning av framtida organisation 
Förvaltningens bedömning, för att kunna genomföra ytterligare stadsövergripande 

evenemang, är att det krävs en mer hållbar organisation än den som nu finns i 

kulturförvaltningen och som endast har till uppgift att genomföra 

medborgarskapsceremonin samt nationella minoriteters högtidshållande.  

För att kunna åstadkomma en effektiv och hållbar organisation med ett brett kontaktnät av 

samarbetsparter i förvaltningar, bolag, föreningar och organisationer behöver 

kulturförvaltningen skapa en permanent organisation/enhet. En hållbar organisation 

innebär ett tydliggörande av förväntningar från stadens politiker men också roller och 

mandat inom staden. Organisationen behöver också förberedas på ett sådant sätt att 

beredskap finns för att kunna ta emot fler lokala evenemang i framtiden om det skulle bli 

aktuellt.  

Organisationen behöver förberedas utifrån en rad olika åtgärder för att skapa hållbara 

evenemang: 

• Miljö-och klimatbesparande åtgärder (begränsa engångsmaterial, arbeta med 

återvinning)   

• Ekonomisk resurshushållning - skapa samordningseffekter och samarbeten (t.ex. 

inte bygga upp en ny scen vid varje evenemang).  

• Skapa tydliga förväntningar, roller och mandat (politiker, förvaltningens 

organisation, föreningar eller representanter för medborgargrupper).  

• Skapa en organisation enligt Göteborgs Stads styrsystem för att bli mer effektiva 

och öka kvaliteten på arrangemangen (planering, genomförande, uppföljning och 

förbättringar) 

• Säkerhet och krisberedskap (utveckla och göra riskbedömningar)  

• Tillgänglighetsfrågor (inkl. kommunikation på olika språk) 

• Upphandling av varor och tjänster 

Förvaltningens bedömning av vad som krävs för att skapa en hållbar organisation 

omkring samtliga lokalt förankrade evenemang är följande: 
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Tabell 2. Organisation för omhändertagande av lokalt förankrade evenemang   

Roll Tjänstgöringsgrad i % Tkr 

Enhetschef/samordnare 2 x 50 550 

Producent/er 2 x 50 550 

Säkerhets- och 

miljöansvarig 

50 220 

Ekonom 50 230 

Administratör 30 150 

Kommunikatör 50 200  

Totalt 330 1 900 

Uppskattning av övriga kostnader 
Stadsledningskontoret föreslog i sitt tjänsteutlåtande 2019-11-18 att 1 mnkr överförs från 

kommunledningens ram till kulturnämnden 2020. I revideringen av 

stadsledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-12-17 har det gjorts en beräkning av 

evenemangens kostnader 2019.  

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande beskriver inte på ett tillräckligt tydligt sätt vad 

som ingår i samordningsansvaret och vad de olika budgetposterna innehåller. 

Kulturförvaltningen har därför ställt följdfrågor och fått förtydliganden på vissa av 

posterna, men det är därför inte möjligt att göra en helt adekvat bedömning av kostnader 

för de olika evenemangen.  

West Pride, Black Ribbon Day och Veterandagen 

Stadsledningskontoret bedömer i sitt tjänsteutlåtande att kostnader för West Pride uppgår 

till 815 tkr, Black Ribbon Day 50 tkr och Veterandagen 180 tkr, inklusive 

personalkostnader. Enligt stadsledningskontorets beräkningar uppgår 

verksamhetskostnader för deras samordning av ovanstående evenemang till 420 tkr.1 

ECCAR 

Den internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering, den 21 mars, är enligt 

stadsledningskontoret en dag som ska uppmärksammas från 2021. Högtidsdagen 

uppmärksammas i de städer som är medlemmar i den europeiska koalitionen av städer 

mot rasism (ECCAR) och Göteborgs Stad är medlemmar sedan november 2019. 

Kulturförvaltningen har fått information från stadsledningskontoret att årets evenemang 

2020 kommer att genomföras tillsammans med länsstyrelsen i form av en utbildning. 

ECCAR beräknas kosta 30 tkr år 2020, exklusive personalkostnader.  

Medborgarskapsceremonin 

Enligt stadsledningskontorets beräkningar i tjänsteutlåtandet hade kulturförvaltningen 

kostnader om 479 tkr för genomförandet av Medborgarskapsceremonin 2019.  

Då kulturförvaltningen tvingats omfördela medel i samband med besparingar inom 

nämndens budget, stämmer inte de uppgifter stadsledningskontorets lämnat i 

tjänsteutlåtandet. År 2019 nyttades istället 439 tkr, och i förvaltningens budget för 2020 

har endast 250 tkr avsatts för att genomföra Medborgarskapsceremonin, varav 104 tkr 

utgörs av personalkostnader och övriga medel om 146 tkr är direkta 

verksamhetskostnader. Med de omprioriteringar i budget som behövts göras bygger 

 
1 Enligt stadsledningskontorets tjänsteutlåtande erhåller därtill social resursförvaltning 370 tkr för 

programläggning i stadens tält, samt för genomförandet av intern utbildning inom staden. 
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kostnadsberäkningen för 2020 på ett nytt samarbete med Göteborgs Symfonikers under 

deras nationaldagsfirande i Slottsskogen den 6 juni vilket sammanfaller med firandet av 

Medborgarskapsceremonin. Hur detta samarbete kommer att fungera i praktiken behöver 

utvärderas efter genomfört evenemang för att säkerställa att samma kvalitet hålls som vid 

tidigare års ceremonier. 

Nationella minoriteternas högtidsdagar 

Vad gäller de nationella minoriteters högtidsdagar genomförs dessa inom ram på de olika 

institutionerna. Den angivna summan om 50 tkr är inte på något vis heltäckande för alla 

de resurser i form av personal som krävs för att genomföra evenemangen och därtill alla 

de samarbeten med andra förvaltningar och föreningar som krävs för genomförandet. 

Som exempel kan nämnas att Sverigefinnarnas dag 24 februari i år hade kostnader på ca 

80 tkr och stadsledningskontoret bedömer att ECCAR och Black Ribbon Day kräver 

mellan 30-50 tkr vardera i verksamhetskostnader exklusive personalkostnader. 

Föreningarna ansöker därtill om olika stödformer från kulturnämnden för att tillsammans 

med förvaltningens medel kunna genomföra högtidsdagarna enligt de önskemål som 

minoritetsgrupperna har. Kravet på de nationella minoriteternas högtidsdagars utformning 

har således ökat i kombination med att förvaltningen utifrån rådande ekonomiska 

förutsättningar har tvingats omprioritera inom budget och tagit bort den 

samordningstjänst som en gång fanns.  

Sammanfattande bedömning av kostnader 
Stadsledningskontoret har kommit fram till 1 574 kronor i totala kostnader och föreslår 

därefter att 1 mnkr tillförs kulturnämnden med anledning av deras bedömning att 

kulturförvaltningen redan har budget för nationella minoriteternas högtidsdagar och 

budget för medborgarskapsceremonin. Som nämndes ovan har kulturförvaltningen 

förtydligat att kostnaderna för dessa två evenemang snarare är finansierade av 

kulturnämndens budget 2020 till en kostnad av ca 396 tkr exkl. de personalkostnader som 

tillkommer för att genomföra firandet av nationella minoriteters högtidsdagar på 

kulturförvaltningens institutioner.  

Kulturförvaltningens bedömning av kostnader för uppbyggande av en 

evenemangsorganisation uppgår till 1 900 tkr samt verksamhetskostnader på totalt 846 

tkr. Kulturförvaltningens samlade bedömning är därmed att 2 746 tkr krävs för att 

omhänderta dessa evenemang enligt nuvarande ambitionsnivå. 

 

GÖTEBORGS STADS KULTURFÖRVALTNING 

 

 

Anna Rosengren  

 

Förvaltningsdirektör 

 

Joakim Albrektson 

 

Kulturstrategisk chef 
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