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Yttrande angående Delredovisning av Kulturrådets uppdrag att förbereda en 

satsning på kulturverksamheter i vissa bostadsområden 

Förslag till beslut 

Kulturnämnden avger förvaltningens yttrande som sitt eget utlåtande och 

överlämnar detsamma till Kulturdepartementet. 

 

Sammanfattning 

Regeringen har gett Kulturrådet i uppdrag att ta fram ett förslag på en satsning under 

åren 2016-2018. Syftet är att ytterligare stärka kulturen i ett antal bostadsområden runt 

om i landet med lågt valdeltagande och lågt deltagande i offentligt finansierad kultur.  

Satsningens innehåll ska utgå från de boendes behov och önskemål och präglas av brett 

medborgarinflytande. Kulturrådet ska i detta uppdrag samråda med Konstrådet som fått 

motsvarande uppdrag inom området konstnärlig gestaltning. 

I uppdraget ingår bland annat: 

 Förbereda satsningen och föreslå former för hur den ska genomföras och följas upp 

 Lämna förslag till en bidragsordning eller hur regeringens övriga styrdokument bör 

formuleras 

 I samråd med Konstrådet föreslå en gemensam benämning på satsningen 

Satsningen föreslås heta Äga rum. Projekten ska drivas genom ett lokalt partnerskap. 

Huvudmannen för projektet, som inte kan vara en offentlig partner, ska göra en 

gemensam ansökan tillsammans med andra aktörer. Sammansättningen ska vara minst 

en ideell verksamhet med förankring i området, och kan med fördel bestå av enskilda 

aktörer, en kulturorganisation och gärna med en offentlig part, som till exempel kan 

vara en kulturskola, ett bibliotek eller en stadsdelsförvaltning. 

Remissen har inkommit till Göteborgs Stads stadsledningskontor som i sin tur översänt 

remissen till kulturnämnden för direkt besvarande till Kulturdepartementet. Svar till 

Kulturdepartementet ska inlämnas senast den 4 mars 2016. 

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslaget till bidragsordning. 

Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget till bidragsordning med ett tillägg. 

Förvaltningen har även deltagit i en workshop och samtal kring den föreslagna 

satsningen. 
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Ekonomiska konsekvenser 

Medel kan inte sökas av offentlig verksamhet utan endast av enskilda juridiska personer 

eller näringsidkare. Kulturrådet ställer krav på återbetalning och återkrav om bidraget 

beviljats på felaktiga grunder. Om staden ska ingå i ett partnerskap kring satsningen 

Äga rum, är det av största vikt att säkerställa vem som är mottagare av bidraget så 

staden inte kan bli återbetalningsskyldig. 

 

Barnperspektivet 

Bidraget vänder sig till alla målgrupper i utsatta stadsdelar, med en särskild prioritering 

där en hög andel elever saknar behörighet till gymnasieskolan. 

 

Jämställdhets- och mångfaldsperspektivet 

Grunden för projektansökan är att stödja en mångfald av konstnärliga uttryck, skapa 

samverkan mellan professionella och lokala aktörer och krafter från ideella, 

kommersiella och offentliga aktörer. Stödet ska ges till projekt som kan involvera nya 

målgrupper med ett tydligt perspektiv för att möjliggöra spridning. 

 

Miljöperspektivet 

Bidraget kan komma att utveckla den lokala miljön i stadsdelar med utsatta 

bostadsområden. Kulturrådet ser även att fastighetsbolag, centrumägare eller annan 

lokal kommersiell verksamhet kan ingå i partnerskapet. Sökande uppmanas att använda 

och återbruka offentliga och kommersiella rum och lokaler. 

 

Omvärldsperspektivet 

Satsningen ingår inte i den regionala samverkansmodellen. Då medlen är ämnade att 

sökas direkt från nationell nivå, ser förvaltningen en risk för att de regionala 

stödformerna uteblir och att pressen därmed ökar på kommunal medfinansiering. 

Stadens roll blir att informera lokala aktörer om satsningen och eventuellt ingå i 

partnerskap.  
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Ärendet 

Göteborg Stad har för yttrande mottagit Delredovisning av Kulturrådets uppdrag att 

förbereda en satsning på kulturverksamheter i vissa bostadsområden.  

Stadsledningskontoret har därefter överlämnat delredovisningen till kulturnämnden för 

direkt besvarande till Kulturdepartementet. Svar till Kulturdepartementet ska inlämnas 

senast den 4 mars 2016. 

 

Förvaltningens yttrande 

Förvaltningen ställer sig positiv till Kulturrådets föreslagna satsning Äga rum som sker 

tillsammans med Konstrådet. Särskilt positivt är att satsningen har ett lärande 

förhållningssätt, där satsningarna ska vara experimenterande och modiga med nya sätt 

att inspirera och engagera invånarna.  

Förvaltningen anser att det är av största vikt att ansökningsförfarandet blir så enkelt som 

möjligt, för de aktörer som vill söka, eftersom målgruppen kan vara ovan att söka 

offentliga bidrag. 

Satsningen ingår inte i den regionala samverkansmodellen. Då medlen är ämnade att 

sökas direkt från nationell nivå, ser vi en fara i att de regionala stödformerna uteblir och 

att pressen därmed ökar på kommunal medfinansiering. Stadens roll blir att informera 

lokala aktörer om satsningen och eventuellt ingå i partnerskap.  

Det finns en uppenbar risk att satsningen blir kortvarig och späder på den projekttrötthet 

som finns hos olika aktörer. 

Förvaltningen välkomnar att Myndigheten för kulturanalys följer och utvärdera 

satsningarna, för att kunna fånga upp de erfarenheter som genereras i satsningen. 

 

Förslag till förändringar av bidragsförordning 

Vad gäller förslaget till bidragsordning har förvaltningen en synpunkt på nedanstående 

paragraf. 

§ 3 Förutsättningar för statsbidrag 

Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas för utveckling och skapande av 

kulturverksamheter i stadsdelar där det finns ett begränsat deltagande i offentligt 

finansierad kultur.  

För kriteriet begränsat deltagande i offentligt finansierad kultur finns ingen tillgänglig 

statistik på lokal nivå. 

Förvaltningen föreslår därför en tydligare och mer mätbar definition för ”vissa 

bostadsområden”. Till § 3 kan fogas hela skrivningen på sidan 9 dvs. Prioriterade är 

projekt som verkar i bostadsområden där förvärvsfrekvens och medelinkomsten är låg 

och en hög andel elever saknar behörighet till gymnasieskolan. 

Göteborgs Stad har genom stadsledningskontoret taget fram en sammanvägning av 

kriterierna medelinkomst, förvärvsfrekvens, gymnasiebehörighet och valdeltagande som 

kan tjäna som vägledning för vilka stadsdelar som är utsatta bostadsområdena, se tabell 

nedan.  
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Nedan är de områden som har sammanlagt lägst värden på följande områden: 

medelinkomst, förvärvsfrekvens, gymnasiebehörighet och valdeltagande. 

 

  
 

Offentlig verksamhet kan vara med och stödja lokala projekt, men kan inte ansöka om 

medel från satsningen Äga rum. Eftersom projektperioden är förhållandevis kort för 

åren 2016 till 2018, så blir stadens roll att stimulera och stödja föreningar och ideella 

organisationer till att ansöka och bilda partnerskap. För Göteborgs Stad kan det innebära 

en ökad samverkan mellan stadsdelsförvaltningarna, kulturförvaltningen och bolagen i 

partnerskap med ideella organisationer och lokala föreningar. 

 

GÖTEBORGS STADS KULTURFÖRVALTNING 

 

Anna Rosengren 

förvaltningsdirektör 

   Mikael Nanfeldt 

   avdelningschef 
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