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Yttrande angående – säkerställande av  
Kulturens ekonomiska förutsättningar 
 
I kristider blir det tydligt vilken roll kulturen spelar i vårt samhälle. Istället för att växla 
upp och ta större plats, tvingas nu kulturen som många andra sektorer att stanna upp och 
ställa in. Vi ser nu hur kulturaktörerna i Göteborg drabbas hårt av pandemin och 
effekterna av covid-19.  

Vår utgångspunkt är att skadan på kulturlivet i Göteborg ska bli så liten som möjligt och 
det är en fråga som vi tillsammans värnar om. Kulturnämnden har tillsammans med andra 
delar av staden redan vidtagit olika åtgärder för att underlätta för kulturlivet i denna svåra 
tid.  

Bland annat har nämnden redan fattat beslut om avsteg gällande reglerna för Projektstöd 
Pronto så att kravet på den publika dimensionen i projekten lättas upp samt att man kan 
söka stöd för samma projekt två gånger. Om program inte kan genomföras, inom ramen 
för stödformen Verksamhetsstöd på drygt 38 miljoner kronor, kommer nämnden inte 
kräva någon återbetalning av stöden som hade varit fallet under normala omständigheter.  

Verksamhetsstödet är också en förutsättning för få andra stöd såsom, regionala, statliga 
och medel från EU. Det pågår även ett arbete med att se över övriga bidragsformer och 
anpassa dem till rådande situation där så är nödvändigt. Därutöver har insatser vidtagits 
för att hjälpa hyresgäster i den akuta situationen.  

Det förs nu diskussioner med Kulturrådet angående fördelningen av det statliga stödet på 
500 miljoner. När detta är klart och staden vet hur mycket som tilldelas Göteborg 
kommer dessa att fördelas ut till stadens kulturliv. Hur och vilka ska få del av stödet är 
ännu inte klart.  

Vi följer utvecklingen nogsamt och visar det sig att behovet av fler åtgärder blir akut 
kommer vi att agera för att försäkra oss om att stadens kulturliv även efter denna kris 
kommer att vara lika attraktivt, mångfacetterat och högkvalitativt med både djup och 
bredd som före pandemin.  

Göteborg möter nu vår tids största utmaning, i ett sådant läge är det helt centralt att sätta 
in rätt åtgärder vid rätt tillfälle. Förslaget från V och MP är lovvärt men i dagsläget inte 
aktuellt.  
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Yttrande angående – Säkerställande av 
kulturens ekonomiska förutsättningar 
 

I kommunstyrelsen  

 

Yttrandet 
 

Stadens bolag och förvaltningar blöder under Coronakrisen. Det är ett faktum. 
 

Västra Götalandsregionen har föreslagit ett ägartillskott till stadens bolag. Det berör bland 
annat kulturverksamhet såsom Film i Väst och Göteborgsoperan.i  
 

På samma sätt måste man säkerställa att stadens bolag och förvaltningar kan bedriva sin 
verksamhet trots det ansträngda läget.  

Direktiv och lagar från Sveriges Riksdag har förvaltningar och bolag inte kunnat påverka. 
Därför ska inte förvaltningar och bolag lastas för utgifter och inkomstbortfall som man ej 
kunnat förutse. 

V och MP anser att tillskott till kulturen ska ske genom att tilldela medel från stadens 
resultat. Det är fel väg att gå. 

När väl Coronakrisen är över kommer staden att behöva ta ett samlat grepp om hela 
stadens ekonomi. I den processen ingår även kultursektorn 

 
 

 

i 3. Aktieägartillskott till bolagen med anledning av Covid-19 

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta om ett aktieägartillskott till Västra 

Götalandsregionens bolag med anledning av Covid-19. 
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Yrkande angående säkerställande av 
kulturens ekonomiska förutsättningar 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

 
1. Kommunstyrelsen hemställer till Kulturnämnden att instifta en fond för stöd till 

kulturlivets olika aktörer. 
2. Kommunstyrelsen justerar upp Kulturnämndens ram med 20 miljoner kronor för 

2020. Finansiering hämtas från resultatet.  

Yrkandet 
 
Stadens kulturliv står inför en mycket stor utmaning tillsammans med det övriga 
samhället. Många aktörer ställer in sina verksamheter och flera scener står helt tomma. 
Kulturlivet i staden var redan innan Coronapandemin utsatt för en stor press på grund av 
nerskärningar. Kulturen är samhällets livsluft och Göteborg är helt beroende av ett vitalt 
kulturliv som står starkt även efter krisen. Vi är oroade över att scener läggs ner samt att 
fria kulturutövare och kulturföreningar av ekonomiska skäl behöver avveckla sin 
verksamhet. Detta gäller alla, från små utövare till stora kommersiella aktörer. Därför 
krävs det ett konkret ekonomiskt stöd för kulturen i Göteborg. 

För att säkerställa kulturgöteborgs överlevnad genom Coronakrisen vill vi Rödgrönrosa 
att Kulturnämnden inrättar en fond innefattande 20 miljoner kronor som vi tillför från 
stadens resultat. Härifrån bör både ideella och kommersiella aktörer kunna söka pengar 
för att klara sig genom Coronakrisen. Vi ser att man kan komma att behöva bortse från 
regler om statsstöd och krav på egenfinansiering för att rädda helt vitala scener och 
aktörer i Göteborg, men det är helt nödvändigt givet den situation som vi befinner oss i. 
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