
Detaljbudget 2021
Kulturnämnden

Kulturnämnden
Detaljbudget 2021

2021



Kulturnämnden, Detaljbudget 2021 2(26) 

Innehållsförteckning 

1 Sammanfattning ...................................................................................... 3 

2 Kultur ....................................................................................................... 7 

2.1 Vidga deltagandet ..................................................................................... 7 

2.2 Utveckla kapaciteter ................................................................................. 7 

2.3 Gynna nyskapande ................................................................................... 8 

2.4 Nyttja tekniken ......................................................................................... 9 

2.5 Öka internationaliseringen ..................................................................... 10 

3 Mål och fokusområden ......................................................................... 11 

3.1 Hållbar, innovativ och kreativ region ..................................................... 11 

3.1.1 Hela regionen ska växa. Jobb, kommunikationer samt delaktighet och 
attraktivitet i både stad och land ska öka..................................... 11 

3.1.1.1 Via en ny regional utvecklingsstrategi finna breda politiska lösningar 
för att hela regionen ska utvecklas ........................................ 11 

3.1.2 Deltagandet i kulturlivet ska öka. ................................................ 11 

3.1.2.1 Öka antalet insatser inom kulturen som främjar deltagande i hela 
regionen och bidrar till landsbygdsutveckling ....................... 13 

3.1.3 Västra Götalandsregionen ska verka för att stärka innovationskraften för en 
hållbar industri ............................................................................ 15 

3.1.4 Klimatutsläppen från fossil energi i Västra Götaland ska minska17 

3.1.4.1 Öka takten i "Klimat 2030 Västra Götaland ställer om" ....... 17 

3.1.5 Gynna nyskapande ...................................................................... 17 

4 Ekonomi ................................................................................................. 18 

4.1 Ekonomiska förutsättningar ................................................................... 18 

4.1.1 Resultaträkning ........................................................................... 18 

4.1.1.1 Resultatbudget Beställare regional utveckling (preliminär) .. 26 

4.2 Eget kapital och obeskattade reserver .................................................... 26 

4.3 Investeringar ........................................................................................... 26 

 



Kulturnämnden, Detaljbudget 2021 3(26) 

1 Sammanfattning 
Kulturnämndens ansvarsområde har i hög utsträckning påverkats av pandemin vilket gör 
att det är ett förändrat kulturliv att stödja och samverka med. Dessutom är den ekonomiska 
bilden framåt oklar. De aviserade och nödvändiga statliga medlen kommer att förändra 
läget, de kommer dels att kanaliseras till VGR via kultursamverkansmodellen, dels att vara 
sökbara för kulturverksamheterna. Vissa gäller i närtid och vissa på upp till tre års sikt. Det 
är svårt att i nuläget veta vart offentligt regionalt stöd bäst riktas 2021. Möjligen kommer 
fler revideringar av budgeten än den som normalt görs på våren att behövas. Flexibiliteten 
är också större än normalt i denna budget genom att en större andel placeras i budgetposten 
Strategiområden, som förstärks med 48 % jämfört med 2020.  

Återrapportering av detaljbudgeten sker som alltid i delårsrapport augusti och i 
årsredovisningen. Av de nästan 30 uppdrag som kulturnämnden kommer överens om med 
olika utförare, rapporterar de regionegna bolagen och förvaltningarna direkt i 
koncernredovisningssystemet Plan och styr.  

Detta sker vid samma rapporteringstillfällen som kulturnämnden, vilket innebär att 
informationen inte finns tillgänglig i förväg för kulturnämndens analys. I årsredovisningen 
finns således inte möjligheten att fullt ut rapportera mot systemansvaret. För att 
kulturnämnden ska kunna göra detta är målet att undersöka möjligheterna till en översikt 
senare på våren eller i augusti, av föregående års uppföljning; sammanhållet och ur ett 
systemperspektiv.   

 

Covid-19 

Kultursektorn påverkas stort av pandemin, inte bara under 2020 och 2021 utan kommer 
även under de påföljande åren tvingas vara lyhörd och flexibel för nya situationer och 
behov. Faktorer som statliga restriktioner och nya statliga medel som kompensation, 
kommer att vara mycket avgörande.  

 

Nya uppdrag 

Cirka 30 nya uppdrag träder i kraft i januari för perioden 2021–2024. Totalt tar dessa så 
kallade uppdragsbaserade verksamhetsstöd (region-egna utförare) och långsiktiga uppdrag 
(externa utförare) ca 1 074 miljoner i anspråk av totalt ca 1 444 miljoner kronor vilket är 
74 % av 2021 års budget.  

Alla innehåller horisontella perspektiv och samordnade mål vilket innebär att 
regionfullmäktiges mål att deltagandet i kulturlivet ska öka på olika sätt axlas av dessa.  

 

Reformutrymme 

För kulturnämnden uppstår ett reformutrymme på cirka 10 mkr för 2021 främst på grund 
av att Västfastigheter tar över Konstenhetens verksamhet.  
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Förändringar i detaljbudget 2021  

Ramarna för de regionegna verksamheterna beslutades av kulturnämnden vid 
nämndsammanträdet i september. Enligt beslutet gäller för de region-egna bolagen och 
förvaltningarna att: 

• GöteborgsOperan får  enligt RF:s beslut en ramhöjning på 10 mnkr för investeringar.  

• Göteborgs symfoniker AB avsatte regionfullmäktige 1 mnkr ram och kulturnämnden 
fastställde att kostnader för ungdomslägret Side by Side på 2 mnkr placeras inom 
ram.  

• Ansvaret för folkhögskolorna överförs genom beslut ut regionfullmäktiges budget till 
regionutvecklingsnämnden: ” Kulturnämnden kvarstår som beställare av 
kulturuppdraget och får ett särskilt anslag för att ge ett uppdrag till styrelsen för 
folkhögskolorna.” Det särskilda anslaget är 5 mnkr användningen av medlen 
kommer att bestämmas i dialog med styrelsen.  

• Regionteater Väst stärker sitt pedagogiska arbete med lärare som främsta  målgrupp 
med en ramhöjning på 1,4 mnkr.  

I april 2020 beslutade kulturnämnden att inte förlänga TILLT AB:s långsiktiga uppdrag 
från och med 2021. En plan för utfasningen av har arbetets fram i dialog med bolagets 
ledning. Maxbeloppet på 2,4 mnkr för 2021 säkerställer att pågående EU-projekt kan 
slutföras enligt plan samt ger stöd för kostnader kopplade till utfasningen. 
 

 

Inledning 

Under 2021 ska regionfullmäktige besluta om en ny regional utvecklingsstrategi som gäller 
fram till 2030, detsamma gäller för nytt Trafikförsörjningsprogram. Det innebär att vi då 
har tre övergripande styrdokument för regional utveckling, eftersom Kulturstrategin redan 
är beslutad. Nyckeln till Västra Götalands långsiktiga attraktivitet och konkurrenskraft är 
vår gemensamma förmåga att vara innovativa och ställa om till ett hållbart samhälle. 
Regionutvecklingsuppdraget utgår ifrån en helhetssyn på de miljömässiga, sociala och 
ekonomiska dimensionerna, där den kommande strategin tydligare ska lyfta områden där 
 Västra Götaland behöver ställa om för att kunna vara ett föredöme.  

FN:s Agenda 2030 fungerar som en utgångspunkt för arbetet med regional utveckling 
genom att peka ut globala utvecklingsmål och delmål som syftar till att minska människans 
påverkan på klimatet, bekämpa ojämlikheter och bygga rättvisa och inkluderande 
samhällen. Där är arbetet med utbildning, arbetsvillkor och ekonomisk utveckling viktiga 
delar.  

 

Detaljbudgeten för 2021 är väl disponerad för att realisera det prioriterade mål som 
regionfullmäktige fastställt, liksom för målen i den nya Kulturstrategi Västra Götaland -
och regional kulturplan 2020–2023 samt medverkan i fem av regionfullmäktiges 
prioriterade mål och fokusområden. 

 

Cirka 30 nya uppdrag gäller 2021–2024 och totalt tar dessa så kallade uppdragsbaserade 
verksamhetsstöd (region-egna utförare) och långsiktiga uppdrag (externa utförare) 1 074 
miljoner i anspråk av totalt 1 444 miljoner kronor vilket är 74 % av 2021 års budget.  
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Alla innehåller horisontella perspektiv och samordnade mål vilket innebär att 
regionfullmäktiges mål att deltagandet i kulturlivet ska öka på olika sätt axlas av 
uppdragstagarna.  

Nytt för uppdragsperioden är att uppdragen och målen på ett tydligare sätt kopplar till 
kulturstrategins prioriteringar, att uppdragstagaren beskriver hur uppdraget bidrar till 
hållbar utveckling, den regionala utvecklingsstrategin och FN:s globala hållbarhetsmål 
Agenda 2030, samt att arbetet för jämställdhet och mot trakasserier beskrivs och följs upp 
genom uppdraget. Nytt är också att uppdragen är fyraåriga, vilket är planerat i förhållande 
till såväl mandatperioder som kulturstrategins tidsramar. 

 

Omvärld 

Artister fortsätter att drabbas i form av inställda föreställningar och många kompositörer 
för film och teater ser inställda projekt. Dessutom estimeras i upphovsrättsliga intäkter en 
total nedgång på 15–25%. De stora scenerna hade omfattande intäktsbortfall 2020. Efter 
vårsäsongens inställda föreställningar uppskattades GöteborgsOperans intäktsbortfall till 
45 miljoner. Under augusti beslutades att inga föreställningar skulle hållas förrän tidigast i 
november månad. Göteborgs symfoniker har tidigare rapporterat en prognos av minus 33,3 
miljoner. Film i Väst ser ett intäktsbortfall av 6,5 mnkr. Än högre bortfall är 
prognostiserade för 2021. Enligt Sveriges Museer hotas en redan pressad museisektor 
allvarligt med ett intäktsbortfall på 50%. För museerna inom kultursamverkansmodellen i 
Västra Götaland skulle det innebära ett intäktsbortfall på drygt 27 miljoner kronor.  

Antalet registrerade arbetslösa hos AF Kultur & Media i Västra Götaland ökade med 147%  
från juli 2019 till samma månad 2020.  

Både Göteborgs symfoniker och GöteborgsOperan AB har visat att producerande 
institutioner har stor kapacitet att ställa om sin verksamhet för att nå publik och deltagare 
på nya sätt, men hur de under tiden blöder ekonomiskt på grund av stora inkomstbortfall. 
Båda ställde in samtliga offentliga föreställningar från och med mitten av mars och sedan 
dess har biljettintäkterna uteblivit helt.  

För Film i Väst avstannade under våren inspelningarna helt men har nu återupptagits, i 
vissa fall förstärkt eftersom svenska produktioner som hade planerat att spela in utomlands 
nu spelas in i Västra Götaland istället.  

För 2021 bevakas en hittills åsidosatt målgrupp, kulturens mindre egenföretagare, för 
vilken statliga medel möjligen kan komma ifråga. 

 

Såväl studieförbund som folkhögskolor ställde snabbt om till distansverksamhet. 
Folkbildningsrådet beslutade att de kunde göra detta utan att de statliga bidragen påverkas. 
Folkbildningsrådet beslutade dessutom att 2020 inte kommer att bli statsbidragsgrundande 
för studieförbunden utan att tidigare års underlag gäller.  
Kulturnämnden fattade ett liknande beslut för regionbidraget. Studieförbund med stor 
öppen verksamhet och folkhögskolor med stor internat- och konferensverksamhet har 
särskilt drabbats.  

 

 

Statliga stöd och restriktioner med påverkan på 2021 
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Den 12 juni beslutade regeringen om ett stödpaket på 150 miljoner till regional och lokal kultur 
inom kultursamverkansmodellen. 36,1 miljoner kommer VGR till del och utgör en del av 
bakgrunden då budget 2021 antas.   

I regeringens ändringsbudget i oktober 2020 dedikerades medel till områden som kommer 
att stärka den regionala verksamheten 2021; civilsamhället, föreningsliv, och för rena 
kulturverksamheter, ett omstartsstöd.  

Enligt budgetpropositionen 2021 föreslås ett antal åtgärder som kommer att påverka fältet 
om den antas, dessa gäller stöd inom ramen för kultursamverkansmodellen, stöd för 
kulturskapares villkor, läsfrämjande med mera.  

Regeringen beslöt 8 oktober att inte ge några lättnader i förordningen som förbjuder 
allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare.   

 

Kulturnämndens ansvarsområden och verktyg 

Kulturstrategi Västra Götaland 2020–2023 genomförs genom regionala uppdrag till 
institutioner, förvaltningar och verksamheter, verksamhets- och organisationsstöd, 
utlysningar av projektmedel, överenskommelser med kommunalförbund och nationella 
myndigheter, kulturpolitiskt strategiska insatser och påverkansarbete samt genom 
kommunala kulturplaner.  

Helt nya överenskommelser med kommunalförbunden kommer att gälla från 2021. De som 
tecknar överenskommelser med varje kommunalförbund är förutom kulturnämnden även 
regionutvecklingsnämnden och miljönämnden.  

Överenskommelserna syftar till genomförande av den regionala utvecklingsstrategin 
(RUS), Kulturstrategi Västra Götaland och Klimat 2030 utifrån delregionala prioriteringar 
och förutsättningar.  

Områden i Kulturstrategi Västra Götaland som kommunerna särskilt har uttryckt behov av 
samverkan med VGR är: kulturskolan och ungas eget skapande, bibliotek och 
läsfrämjande, natur- och kulturarv, medie- och informationskunnighet, gestaltad livsmiljö 
och offentlig konst, kultur och hälsa, idrott och folkbildning.  

 
Kulturstrategins prioriteringar ska genomföras fram till och med 2023. Arbete pågår med 
44 av strategins totalt 64 prioriteringar under 2021.  

Som en del av kulturchefens uppdrag att se över kulturnämndens stödformer kommer 
verksamhetsstöden att bli sökbara med en första utlysning 2021. Stödet ska fortsatt vara en 
stödform för en relativt fast del av kulturens infrastruktur (i nuläget många 
centrumbildningar och kollektivverkstäder) men med ett visst flöde ger det fler chansen till 
ett treårigt stöd. 
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2 Kultur 

2.1 Vidga deltagandet 

 

Se 3.1.3 Regionfullmäktiges mål: Deltagandet i kulturlivet ska öka 

 

2.2 Utveckla kapaciteter 

Fokus 2020–2023: Samverka över politikområden 

Den regionala nivån passar väl i rollen att inspirera till samverkan och lösningar över 
sektorer. Västra Götalandsregionen ska samla och samordna förmågor i regionens 
kulturliv. Inspirera till och understödja samverkan mellan kommuner, verksamheter och 
deltagare. Utveckla kulturlivet genom ekonomiskt stöd, kunskapsförmedling och 
nätverkande. Bidra till metodutveckling inom samhällsplanering som, med utgångspunkt 
från lokalsamhällets behov och resurser, stärker kulturens möjligheter. 

För att nå de högt ställda målen om deltagande och hållbarhet i kulturlivet måste olika 
politikområden samverka. På såväl regional, nationell som internationell nivå finns det 
behov av att bygga upp en gemensam kunskap tillsammans med offentliga organisationer, 
näringslivet, det fria kulturlivet och det civila samhället. 

Prioriteringar inom utveckla kapaciteter är att: 

• fördjupa och skapa nya samarbeten mellan scenkonstinstitutioner och det fria 
kulturlivet i hela Västra Götaland genom att utforma arbetsmodeller för 
resursdelning, samproduktion och kunskapsöverföring 

• utveckla inkluderande arbetsmetoder och stärka interkommunal samverkan som 
bidrar till delaktighet och hållbara (gestaltade) livsmiljöer i hela Västra Götaland 

• samordna rådgivning och resurser kring offentlig konstnärlig gestaltning för att i 
samarbete med kommunerna göra de offentliga miljöerna till mötesplatser för alla 
invånare 

• Öka upplevelsevärdet för besökare och turister genom att i samarbete med 
besöksnäringen samordna hållbara natur- och kulturarvsupplevelser och 
sammankoppla besöksmål och andra kulturarrangemang 

• ta tillvara och utveckla natur- och kulturarvet för en hållbar utveckling både på 
regional och kommunal nivå genom strategisk samverkan mellan 
kulturmiljövårdens aktörer och berörda samhällssektorer 

• utveckla Västra Götaland som filmregion genom att i samverkan förbättra 
infrastrukturen, kompetensutveckla filmarbetarna och stärka förutsättningarna för 
talang- och idéutveckling 

• öka antalet angelägna forum för det offentliga samtalet genom samverkan och 
infrastruktur mellan olika aktörer inom litteratur 

• öka möjligheterna för likvärdig tillgång till information, kultur och kunskap genom 
att bidra till bred samverkan mellan bibliotek och andra samhälleliga aktörer samt 
främja utveckling av bibliotekens arbetsmetoder 

• främja ökat läsande genom att synliggöra och utveckla bibliotekens läsfrämjande 
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arbete för att inspirera till läsupplevelser, stärka litteraturens ställning och öka läs- 
och språkförståelsen 

• bidra till kunskapsbyggande genom samverkan med Statens kulturråd gällande 
studier, kartläggningar och rapporter av kulturskoleverksamhet i Västra Götaland 

• säkerställa de nationella minoriteterna och teckenspråkigas lagstadgade rättigheter 
genom att medverka till regional samordning med tydliga riktlinjer, åtgärder och 
ansvarsfördelning 

• stödja och uppmuntra kommuner i Västra Götaland att bli en fristad och initiera 
interkommunal samverkan genom att erbjuda regional samordning och ekonomiskt 
stöd 

• främja hållbar platsutveckling genom att stödja samverkan mellan kulturföretagare, 
kulturorganisationer och det lokala näringslivet för att lyfta platsens attraktivitet 
med kunskap, metodutveckling och processtöd 

• medverka till minskad psykiska ohälsa hos unga och äldre genom samarbete mellan 
folkhälsa, hälso- och sjukvård, kultur och andra berörda sektorer 

• främja ett gott liv genom att stärka kulturens roll i omsorgen i samverkan med 
kommunalförbund, kommuner och folkbildning 

• stärka samverkan mellan den ideella idrottsrörelsen och regionala verksamheter inom 
områdena kultur och hälsa samt barn och ungas fysiska aktivitet för att nyttja 
kunskap, och engagemang 

 

2.3 Gynna nyskapande 

Fokus 2020–2023: Stärka konstnärers villkor och erkänna ideella krafter 

Konst och kultur ska ha förutsättningar att förnyas. Det kan innefatta konstnärligt innehåll, 
men även forskning, metodik, teknik och organisationsutveckling. Västra 
Götalandsregionen ska bidra till att förhållandet mellan kulturinstitutioner och det fria 
kulturlivet kommer till uttryck i produktiv och kreativ samverkan. Inom Gynna 
nyskapande samlas stöd till konstutövare i form av stipendier och residens, för att skapa 
bättre förutsättningar för att kunna verka som konstnär i Västsverige. 

Det strategiska området att gynna nyskapande rimmar väl med de nationella 
konstnärspolitiska målen som lyfter fram konstens frihet, egenvärde, kvalitet och principen 
om armlängds avstånd. Särskilt målet att fler politikområden tar ansvar för konstnärernas 
villkor är relevant för området. 

Den ideella kulturens utövare skänker kreativ kraft, sammanhållning och positiva sociala 
effekter till städer och orter. Samarbeten med det professionella kulturlivet skapar fler 
arbetstillfällen. För att öka deltagandet och därmed gynna nyskapande är det viktigt att 
främja och lyfta det ideella kulturlivet. 

Prioriteringar inom gynna nyskapande är att: 

• verka för att etablera en produktionsmiljö för de fria professionella dansaktörerna 
samt för en masterutbildning i koreografi på Göteborgs universitet 

• stödja initiativ som utvecklar den samtida cirkusens uttryck, spridning och etablering 
i Västra Götaland 

• bidra till musiklivets professionalisering genom att förstärka regionala stödfunktioner 
och möta behov av kompetensutveckling inom projektledning, internationalisering 
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och konstnärlig utveckling 

• grundlägga goda förutsättningar för nya generationer av musiker genom att tydligare 
knyta samman kretsloppet mellan basutbildning, vidareutbildning och 
talangutveckling 

• utveckla Västra Götaland som kunskapsnav för design, mode och konsthantverk i 
samarbete med Röhsska museet, Textilmuseet, Rörstrand museum och andra 
aktörer 

• skapa bättre yrkesmöjligheter för dramatiker, författare och översättare i Västra 
Götaland, genom att initiera branschmöten, nätverksträffar och 
samverkansplattformar och med särskilt fokus på de som skriver på de nationella 
minoritetsspråken och annat språk än svenska 

 

2.4 Nyttja tekniken 

Fokus 2020–2023: Stärka den digitala kompetensen 

Digitaliseringen har ökat tillgången till kultur i stor skala och det finns skäl att främja en 
utveckling som leder från passiv distribution av kulturproduktion till ökad interaktion och 
medskapande. Digitaliseringen rör sig över traditionella gränser mellan de som skapar och 
de som tillägnar sig kultur. Ett mål är att använda digitaliseringens möjligheter vad gäller 
skapande, förmedling av och deltagande i konst- och kulturlivet – att nyttja tekniken är 
med andra ord något som stärker flera strategiområden. 

Att främja ett brett deltagande och utövande av kultur och samtidigt stödja innovation, 
nyskapande och konstnärlig spets är fundamentet i den regionala kulturpolitiken. Digital 
kompetens behöver stärkas inom alla konst- och kulturområden. Digitalisering är ett 
verktyg för konstnärlig utveckling, tillgänglighet och delaktighet för såväl ideell som 
professionell kulturverksamhet. Att digitalisering ska vara ett medel och inte ett 
självändamål står i centrum för kulturpolitiskt agerande på området. Förändringar kopplade 
till digitalisering och upphovsrätt utmanar förutsättningarna för de professionellt 
verksamma. De är också ett medel för att personer med funktionsnedsättning ska kunna 
delta i kulturlivet i högre grad. 

2018 års pilotutlysning för digitalisering ledde till att åtta projekt slutrapporterar 2020. 
Satsningen har fallit väl ut vad det gäller att skapa samverkan för att lösa uppgifter och 
fortsatt stöd till kompetensutveckling kommer att vara nödvändig 2020. 

Prioriteringar inom nyttja tekniken är att: 

i samverkan med institutionerna, de fria grupperna och arrangörsföreningar 

• medverka till den digitala utvecklingen och öka tillgängligheten till 
teaterföreställningar genom samarbeten med organisationer med kompetens inom 
tillgänglighet och teknik 

• öka barn och ungas delaktighet och engagemang i det lokala natur- och kulturarvet 
genom utveckling av pedagogik, exempelvis utifrån digitaliseringens möjligheter 
och interkulturell dialog 

• främja invånarnas digitala kompetens och medie- och informationskunnighet samt 
stärka invånarnas tillgång till biblioteksverksamhet genom riktade 
fortbildningsinsatser och ökad samverkan gällande bibliotekens infrastruktur 

 



Kulturnämnden, Detaljbudget 2021 10(26) 

• stärka kulturföretagarnas möjligheter att leva på sina verksamheter genom att 
utveckla väl fungerande stödformer och bidra till ökad digital kompetens och 
konkurrenskraft nationellt och internationellt 

 

2.5 Öka internationaliseringen 

Fokus 2020–2023: Ta tillvara befintliga kontakter och kunskaper  

När personer med olika bakgrund och erfarenheter blir delaktiga i kulturlivet utvecklas och 
berikas kulturen. Västra Götalandsregionen ska vidga och fördjupa kulturutbytet. Vara en 
del i att motverka främlingsfientlighet och att arbeta med och för interkulturell dialog. Det 
gäller enskilda konstnärer och festivalers verksamhet, men också genom kunskapsutbyte 
och fortbildningsinsatser i samverkan med internationella parter som genomförs med 
minsta möjliga klimatpåverkan. Verka för ett öppet och nyskapande kulturliv via 
internationella nätverk och organisationer och via dessa öka den europeiska finansieringen. 
Genom interkulturella insatser uppmärksamma att Västra Götaland omfattar hela världen 
och på så vis berikas och utvecklas. 

Att på ett strategiskt sätt möta konstnärers och kulturutövares behov av 
internationalisering, stärka de internationella kontakter som redan finns hos organisationer 
och kommuner, bättre nyttja existerande internationella nätverk och med kulturens hjälp 
bidra till den regionala påverkansagendan. 

I det internationella arbetet fungerar kulturnämnden som en initiativtagare och inspiratör 
och den operativa verksamheten överlåts till interna eller externa aktörer. Under 2021 är 
troligen en större del av den internationella samverkan inställd men samarbetet med North 
East England kommer att vara prioriterat. Kulturnämndens engagemang i Assembly of 
European Regions (AER) omfattar 2021 även dess arbetsgrupp för Intercultural Regions, 
där en sommarakademi planeras.  

 

Prioriteringar inom internationalisering är att: 

• främja konstnärlig utveckling, mångfald och kvalitet i kulturutbudet genom 
strategiska satsningar på internationellt utbyte och internationella nätverk för 
konstnärer, organisationer och kommuner 

• medverka till den regionala påverkansagendan och beslutade strategiska 
förflyttningar utifrån regionala prioriteringar och behov 
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3 Mål och fokusområden 

3.1 Hållbar, innovativ och kreativ region 

3.1.1 Hela regionen ska växa. Jobb, kommunikationer samt delaktighet 

och attraktivitet i både stad och land ska öka 

3.1.1.1 Via en ny regional utvecklingsstrategi finna breda politiska lösningar 

för att hela regionen ska utvecklas 

Den regionala utvecklingsstrategin börjar gälla 2021. Kulturstrategi Västra Götaland – och 
regional kulturplan 2020–2023 innehåller utvecklings-områden som är en naturlig del av 
regionutvecklingsuppdraget: medie- och informationskunnighet, gestaltad livsmiljö, 
kulturella och kreativa näringar, platsutveckling, folkbildning, bibliotek och läsfrämjande, 
idrott, kultur och hälsa. Dessa är av kommuner, organisationer och civilsamhälle 
formulerade behov. 2021 blir dessa en del av överenskommelserna och den strukturerade 
dialogen med kommunalförbunden.  

 

3.1.2 Deltagandet i kulturlivet ska öka. 

Indikatorer: 

- Andel barn- och ungdomsbesök till kulturinstitutioner 

- Antal unika deltagare i kurser på folkhögskolor  Avdelningen Samhällsanalys genomför 
flytt av indikatorn till Regional utveckling  

- Antal unika deltagare i kurser på studieförbund 

 

Vidga deltagandet 

Fokus 2020–2023: Öka deltagandet i kulturlivet och stärka barns rättigheter 

Kulturen ska nå och angå invånarna. Västra Götalandsregionens ska, med utgångspunkt i 
mänskliga rättigheter, arbeta för ett kulturliv som präglas av jämlikhet, jämställdhet och 
interkulturell dialog. Se kultursatsningar som en del av demokrati- och bildningsarbete. 
Aktivt och långsiktigt motverka diskriminering och geografiska avstånd som hindrar eller 
försvårar för människor att delta i kulturlivet. Göra särskilda insatser för barn och unga. 
Betrakta barn och ungas kulturengagemang ur ett livslångt lärande/skapandeperspektiv. 
Undersöka den ideella kulturens roll för ett inkluderande kulturliv i samspel med det 
professionella kulturlivet. Interkulturell dialog är ett verktyg för att komma tillrätta med 
ojämlikt deltagande. Den baseras på jämlik dialog mellan olika samhällsgrupper. 

FN:s konvention om barnets rättigheter är lag i Sverige från och med den 1 januari 2020. 
Det innebär bland annat att barn ska ges möjlighet till inflytande och delaktighet efter sina 
egna förutsättningar i alla frågor som berör barnet samt utrymme för eget skapande. 
Krafttag behöver tas för barns rättigheter i kulturen, som ett första steg i 
uppdragsprocesser, uppföljning och kunskapsspridning. Verksamheter som ska fatta beslut 
och skapa åtgärder som berör barn ska alltid göra barnkonsekvensanalyser och prövningar 
av barnets bästa. 
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Kulturnämnden har från början haft barn och unga som en prioriterad målgrupp. Flera 
insatser är inte direkt synliga trots att de stöder målet. Detta gäller de olika uppdragen till 
regionens kulturverksamheter, stöd till ungdomsorganisationer, idrottsrörelsen och de 
politiska ungdomsförbunden. Även den nya regionala kulturförvaltningen och 
KulturUngdom har särskilda uppdrag för att stödja kultur i skolan och ungas 
kulturskapande på fritiden. 

 

Insatser 2021: 

Regionteater Väst stärker sitt pedagogiska arbete med lärare som främsta  målgrupp, efter 
ett ökat behov hos kommunerna. Med en ramhöjning på 1,4 miljoner för två tjänster kan 
arbetet skalas upp betydligt. Då lärare via kompetenshöjning blir säkrare och kan hantera 
elever före och efter föreställningen leder detta till en kvalitetshöjning. Behovet finns 
exempelvis då det gäller ämnen som psykisk ohälsa.  

Vara konserthus föreslås 1 miljoner i ökat stöd till verksamhet på grund av den nya 
blackboxen. Det skulle ge större effekt på stora scenen och i black boxen samt ökad 
residensverksamhet. Målet är att öppna upp så kallad finkultur för fler, vad det gäller hela 
spektret; musik, cirkus och dans. Blackboxen möjliggör experiment och är en unik resurs i 
regionen som kan husera samtida cirkus, större/andra/nya format inom många genrer. Vara 
konserthus är en hubb för konstnärlig utveckling och har en genuin förståelse av vidgat 
deltagande.  

De fyra föreningsarkiven har för första gången ett gemensamt uppdrag vilket borgar för 
ökad samverkan. De kan betraktas som civilsamhällets minne och ett mål nu är att öka 
kännedomen om och användningen av föreningsarkiven, utveckla arkivpedagogiken samt 
skapa effektiva arbetssätt och möta digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Med en 
svag teknisk infrastruktur inom det digitala området behövs särskilda insatser för en 
snabbare utveckling. 

 

Prioriteringar inom vidgat deltagande är att: 

• vidga möjligheterna för alla invånare att uppleva en mångfald av scenkonst via 
turnéer och fast scenkonstverksamhet genom att utveckla stödfunktioner samt 
genom att förstärka infrastrukturen av spelplatser och arrangörer 

• tillgängliggöra och sprida teater i hela regionen genom att utveckla 
turnéverksamheten med fokus på professionell teater för barn och unga 

• öka barns och ungas tillgång till dansverksamhet genom att stärka samarbetet mellan 
arrangörer, kommuner, institutioner och det fria kulturlivet 

• utöka den pedagogiska cirkusverksamheten i flera kommuner i samspel med 
strategin för ungas fysiska aktivitet och Västra Götalandsregionens kraftsamling 
inom fullföljda studier 

• öka alla invånares tillgänglighet till och delaktighet i natur- och kulturarvet genom 
att främja samverkan mellan natur- och kulturarvsorganisationerna samt det civila 
samhället för gemensam verksamhetsutveckling och bättre resursutnyttjande 

• öka kännedomen om och användningen av föreningsarkiven genom att synliggöra 
arkivmaterialets potential, utveckla arkivpedagogiken och utnyttja digitaliseringens 
möjligheter 

• främja alla barn och ungas lust att läsa och klara sina studier genom riktade 
fortbildnings- och inspirationsinsatser till folk- och skolbibliotekarier 
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• stärka invånarnas medie- och informationskunnighet och öka motståndskraften mot 
desinformation i samverkan mellan myndigheter, bibliotek, skola och folkbildning 

• främja utvecklingen av publicistiska medier genom att utveckla den nationella arenan 
Medier och demokrati 

• bredda kulturinstitutionernas publik och främja det gemensamma lärandet genom att 
utveckla Folkbildning och kultur i samverkan 

• bredda utbudet av uttryck för att angå fler barn och unga genom att genomföra 
fortbildning tillsammans med kommunala musik- och kulturskolor, initiera 
samverkan med regionalt finansierad kulturverksamhet samt initiera 
interkommunala samarbeten 

• stärka nationella minoriteter och teckenspråkigas egenmakt och tolkningsföreträde 
att själva formulera kultur- och kvalitetsbegrepp i samråd och dialog med 
respektive minoritetsgrupp 

• höja rösten och kommunicera värdet av yttrandefrihet och demokrati genom att 
förmedla fakta och fristadskonstnärernas egna berättelser 

• öka andelen barn och unga som är aktiva i idrotts-, och friluftsliv genom att 
tillsammans med föreningsliv, kommuner och näringsliv utveckla konceptet 
rörelseförståelse 

• verka för en jämlik, jämställd och demokratisk idrottsrörelse och för allas rätt till 
idrott, genom att utveckla ett nytt regionalt idrottspolitiskt program 

 

 

3.1.2.1 Öka antalet insatser inom kulturen som främjar deltagande i hela 

regionen och bidrar till landsbygdsutveckling 

Som en grund till förslagen i kulturstrategin ligger de behov som alla kommuner och 
kommunalförbund uttryckt: kulturskola, barn och unga, bibliotek och läsning, gestaltad 
livsmiljö, kulturella och kreativa näringar och platsutveckling. Detta borgar för 
kulturverksamhet i hela Västra Götaland.  

Landskapsobservatorium Västra Götaland (LOVG) lyfts fram som en pilot för förändring. 
Projektet drivs av Förvaltningen för kulturutveckling 2018-juni 2021 och är en mötesplats 
för myndighetsbaserad verksamhet, medborgarinflytande samt exploaterings- och 
brukarintressen som ska skapa ökad samverkan och samordning i arbetet med regional 
utveckling. En helhetssyn på landskapet genomsyrar arbetet i syfte att möta utmaningar 
kring klimatförändringar, minska risken för stuprörsplanering, stärka medborgares 
möjlighet att delta aktivt i värdering och förvaltning av landskapet, samt fungera som ett 
kunskapscenter för nationellt och internationellt utbyte. 2021 fattas beslut om hur 
projektets långsiktiga förslag kan omhändertas. 

Exempel på geografiskt spridd verksamhet är de tjugotal kulturfestivaler i kulturnämnden 
stöder. Festivalerna finns över hela territoriet och blir ofta kanaler för samarbete mellan 
kommun och civilsamhälle. De domineras av musik men täcker in de flesta genrer: bland 
de återkommande märks Porslinsfestivalen i Lidköping, Speed Art Design i Falköping, 
Ornungastämman i Vårgårda, Valle Baroque i Skaraborg, Trollhättans jazzfestival. Under 
2020 fick de flesta festivaler ställa in och inför 2021 pågår omställning. 
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Utöver festivalerna ger kulturnämnden varje år stöd till ett tiotal konstvandringar i Västra 
Götaland som tillsammans samlar runt 100 000 besökare. De flesta ligger utanför städerna.  

Stödet till Göteborg Film Festival föreslås höjas med 425 000 kronor, och har under de 
senaste åren utökat sin regionala närvaro inte bara under festivalen i januari utan året om i 
samarbete med ett antal filmkommuner. 2020 har GFF bidragit till ett nytänkande genom 
att använda sig av sin digitala plattform Draken Film: digitala filmfestivaler, samarbete 
med filmproducenter för att stärka biograferna. GFF har en hög egenfinansiering (70 
procent) som dock kan bli svär att upprätthålla de närmaste åren på grund av restriktioner i 
publikantal.  

Vartannat år genomför Hantverkslaboratoriet Byggnadsvårdens konvent. De år då detta 
konvent inte genomförs finns möjlighet att permanenta arbetet med att nå en intresserad 
allmänhet och unga, genom att utveckla aktiviteter i trädgårdsanläggningen med fokus på 
hållbart odlande, skötsel och val av växter utifrån ett lokalt kulturhistoriskt perspektiv. I 
Universitetsparken finns ett klonarkiv (Programmet för odlad mångfald, 
Jordbruksverket/SLU). Här kan allmänheten följa odling och förökning av köksväxter, 
lökar och perenner från Skaraborg och Värmland.  Intresset för svenska odlingsvärda 
nyttoväxter är idag även stort inom såväl livsmedelsproduktion som restaurang. 
Hantverkslaboratoriet har möjlighet att med utökade medel och utifrån klonarkivet 
utveckla aktiviteter för allmänheten samt affärsmöjligheter, innovation och 
studentföretagande inom produktförädling. En ramökning på 400 000 stärker detta.  

 

Kulturnämnden har alltid prioriterat internationalisering och att öka kunskapen om och 
tillgången till EU-medel, på olika sätt. För 2021 föreslås 500 000 per kommunalförbund 
som verkar inom kulturområdet (Fyrbodal, Skaraborg och Boråsregionen) till en EU-
stödfunktion, sammanlagt 1,5 mkr.  

Detta är en del av en översyn av modellen för delregionala tillväxt- och utvecklingsmedel 
och den överenskommelse mellan Västra Götalandsregionen och kommunalförbunden som 
reglerar medlen. Syftet är att samla ett kraftfullt delregionalt genomförande av 
Kulturstrategi Västra Götaland 2020 – 2023, Regional utvecklingsstrategi för Västra 
Götaland 2021–2030 och Klimat2030. Förändringarna i överenskommelsen innebär en 
förenklad administration, ökad dialog och tydliggörandet av roller.  

I april 2020 beslutade kulturnämnden att inte ge Tillt AB ett långsiktigt uppdrag från och 
med 2021. Beslutet inkluderade även att undersöka ny huvudman för EU-stödfunktionen. 
Genom en bred dialog och i takt med den övergripande överenskommelsen med 
kommunalförbunden kommer därför under 2021 en förstärkning av EU-arbetet i 
kommunalförbunden att prövas. Samarbetet förankras och säkerställs under hösten 2020 
med målsättning att starta 2021.   

Kulturbruket på Dal drivs genom ett självförvaltningsorgan i Melleruds kommun. 
Verksamheten är arrangerande inom olika scenkonstformer och en av få av sitt slag i 
Dalsland och samarbetar med en mängd regionala och lokala aktörer, samt tar in nationellt 
turnerande gästspel. Kulturnämnden ger fortsatt stöd 2021 genom en överenskommelse 
mellan kulturnämnden och kommunstyrelsen i Mellerud.  
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3.1.3 Västra Götalandsregionen ska verka för att stärka 

innovationskraften för en hållbar industri 

Inom detta fokusområde med indikatorer kopplade till EU:s innovationsindex, betonas 
kulturens betydelse för innovation, folkbildningens roll för det livslånga lärandet, (en 
indikator i EU:s regionala innovationsindex) och dess roll för utbildningar inom 
kulturområdet. Vidare är små och medelstora företag centrala då innovation ska skattas, 
och inom de kulturella och kreativa näringarna är dessa norm.  

Textilmuseet föreslås få utökat ansvar för att vara en arena för form och design och ska 
tillsammans med andra aktörer och med Förvaltningen för kulturutveckling ta ansvar för 
att utveckla regionala noder inom området. Detta sker genom en ramhöjning på 1,5 mkr. 

Nytt för 2021 är att i de nya långsiktiga uppdragen har de flesta kultur- och 
konstinstitutionerna fått i uppdrag att arbeta inom Folkbildning och kultur i samverkan 
(FOKIS). Folkhögskoleelever och kulturverksamheter samverkar under processledning av 
Förvaltningen för kulturutveckling. Under de senaste åren har verksamheter i hela Västra 
Götaland involverats och enligt överenskommelsen med kulturnämnden ska också 
styrelsen för folkhögskolorna delta. Hela ansvaret för de rörelsedrivna folkhögskolorna 
ligger 2021 inom Regionutvecklingsnämndens ansvar. 

Kulturakademin föreslås en ramhöjning på 300 000 kronor eftersom den, redan då den 
bildades, hade ett strukturellt underskott vad gäller kostnaderna för den löpande 
förvaltningen samt ekonomiadministration. Kulturakademin befinner sig i en expansion där 
verksamhetens expertkunskap inom kompetensutveckling efterfrågas av yrkesverksamma 
konstnärer, regionala institutioner och internationellt. Covid-19 har ökat efterfrågan på 
verksamheten ytterligare. Ramhöjningen leder till en stabil administrativ lösning.  

Medverkansersättning läggs inom ram till verksamheter med regionala uppdrag som har 
bildkonst som huvuduppdrag eller ett av sina huvuduppdrag. I uppdragen till Bohusläns 
museum, Borås konstmuseum, Dalslands konstmuseum, Konstmuseet i Skövde, Nordiska 
Akvarellmuseet, Röda Sten Konsthall och Textilmuseet står fr o m 2021 
medverkansersättningen inskriven i och återrapporteras genom, uppdraget. Tidigare år har 
respektive institution fått runt 150 000 kronor av kulturnämnden för medverkansersättning, 
vilket utgör cirka 20 procent av de totala kostnaderna för medverkan. Höjningen med 
400 000 kronor innebär att varje institution hamnar på 200 000 kr.   

Nordiska Akvarellmuseet tillförs 600 000 kronor i ram, medel som tidigare kommit från 
regionutvecklingsnämnden för internationell marknadsföring. Nordiska Akvarellmuseet 
bidrar på flera olika sätt till plats- och besöksutveckling på Tjörn i samverkan med andra 
aktörer.   

Nätverkstan Kultur AB fick ett långsiktigt uppdrag 2016 och bidraget höjdes då från 1 
miljon till 1,2 miljoner kronor. Medlen går främst till deras Medieverkstad. I och med 
uppdraget 2021–2024 förväntas Nätverkstan att utveckla sitt arbete i hela Västra Götaland 
samt arbeta med Medie- och informationskunnighet. Med de faktiska kostnaderna för 
Medieverkstan beräknas till 1,6 miljoner kronor, därav föreslagen höjning med 200 000 
kronor.  

Efter 2018 års utlysning av pilotprojekt inom digitalisering har flera innovativa initiativ 
genomförts. De har gällt hur man når fler med digitalisering, hur man utvecklar tekniken 
för att arbeta konstnärligt mm.  Under 2021 kommer att föreslås hur kulturnämnden  kan 
bygga vidare på lärdomarna.   

KulturUngdom har genomfört projektet Filmplats med finansiering från Allmänna 
arvsfonden, vilket lett till hög efterfrågan från unga filmare och kommuner. I Kulturstrategi 
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Västra Götaland 2020–2023 står att ”Speldesignens ickelinjära sätt att berätta kommer 
sannolikt att prägla många andra sorts berättande framöver. […] En utmaning är att ge 
konstnärer från olika discipliner möjlighet att utveckla sitt berättande med hjälp av digitala 
verktyg och kompetens från andra områden.” en prioritering i strategin är att ”medverka till 
att ge konstnärer från olika discipliner möjlighet att utveckla nya berättelser med hjälp av 
digitala verktyg och kompetenser”. KulturUngdom har kontaktytorna och verktygen för att 
undersöka om och hur spelkultur kan ta plats i verksamheten på längre sikt. 

För att upprätthålla ett regionalt stöd för filmplatserna och för att utveckla fler, behöver 
film- och spelkonsulenttjänsterna stärkas till en kostnad av 400 000 kronor.  

 

Arbetet med att implementera Handlingsplan 2019 – 2022, Fysisk aktivitet hos barn och 
unga påbörjades 2020 genom ett långsiktigt uppdrag till RF SISU Västra Götaland. Under 
2021 ska de tre parasportförbunden slås samman till ett vilket skapar goda förutsättningar 
för ett utvecklat inkluderingsarbete.  

I implementeringen av handlingsplanen för att främja barn och ungas fysiska aktivitet ingår 
arbetet med idrottsrörelsen men också friluftslivet och cirkus. När det gäller friluftslivet är 
det främst arbetet med vandringsleder som ska utvecklas. Detta tangerar också området 
kultur och hälsa. Som en del i arbetet med rörelseförståelse och glädjen i fysisk rörelse 
kommer ska arbetet med den pedagogiska cirkusverksamheten tillsammans med 
kommuner att utvecklas. I samverkan mellan bibliotek, skola, studieförbund och idrotts-, 
kultur-, och föreningslivet ska riktade insatser för att främja barn och ungas läslust. 
Studieförbundens arbete med stöd till läxhjälp ska undersökas vidare. 

 

Små och medelstora företag och kulturella och kreativa näringar (KKN) Programmet 
för kulturella- och kreativa näringar avslutas 2020 och ett nytt arbetas fram med 
utgångspunkt i Kulturstrategi Västra Götaland 2020–2023 samt Regional 
utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021–2030. Resultatet av den årliga uppföljningen 
av programmet tillsammans med effekterna av Covid-19 visar på behov av insatser under 
2021. Regionalutveckling och koncernavdelning kultur kommer under hösten att arbeta 
fram ett gemensamt förslag med bibehållen ekonomisk nivå, 2 miljoner kronor. 

Arbetet fortsätter för att Västsverige ska etablera sig som ett kunskapscentrum för både 
hållbart och traditionellt byggande, trädgård samt byggnadsvård. Hantverkslaboratoriet vid 
Göteborgs universitet drivs i samarbete med hantverksföretag, branschorganisationer och 
samhällssektorer. DaCapo Mariestad arbetar för att stärka Mariestad som kunskapscentrum 
kring hantverk med kulturvårdsprofil och som en plattform och mötesplats för natur-, 
kulturarvsfrågor och hållbara samhällslösningar med utgångsperspektivet småskaliga 
miljöer. Detta arbete förstärks av Förvaltningen för kulturutvecklings arbete på 
Byggnadsvård Nääs. DaCapo samverkar med Hantverkslaboratoriet främst via framtagning 
av nya yrkeshögskoleutbildningar inom trädgårdens och byggandets hantverk för att främja 
det livslånga lärandet. 

 

Det regionala musikexportkontoret Westside Music Sweden engagerade under 2020 ett 
40-tal akter – soloartister och band – och nådde trots stora svårigheter och motgångar 
under pandemin nästan 100 000 i publik till evenemang, vilket i år främst blev via digitala 
sändningar. Westside Music Sweden arbetar med produktion och distribution för att 
strategiskt skicka ut västsvenska akter till den internationella musikmarknaden. Westside 
har erfarenhet både av den internationella musikmarknaden, den regionala myllan och av 
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att samarbeta med svenska och internationella parter för att nå sitt mål. Vid sidan av
KulturUngdom tar man ansvar för en del av länsmusikuppdraget som inte tagits om hand
av kulturpolitiken traditionellt. En ramhöjning föreslås med 12 %, till 2 900 000 kronor.

3.1.4 Klimatutsläppen från fossil energi i Västra Götaland ska minska

3.1.4.1 Öka takten i "Klimat 2030 Västra Götaland ställer om"

Alla långsiktiga uppdrag och uppdragsbaserade verksamhetsstöd innehåller från och med
uppdragsperioden 2021–2024 för första gången ett stycke om hållbar utveckling och
Agenda 2030, samt mål och indikatorer kring minskad klimatpåverkan, regional utveckling
och social hållbarhet som uppdragstagarna kommer att redovisaårligen.

3.1.5 Gynna nyskapande

Pågående

Verka för en produktionsmiljö
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4 Ekonomi 

4.1 Ekonomiska förutsättningar 

Kulturnämnden har för 2021 fått en uppräkning av regionbidraget med 2 %. 
Regionfullmäktige har i budgeten också flyttat ansvaret för folkhögskoleverksamheten till 
regionutvecklingsnämnden liksom de 122 mnkr (uppräknat 124,4 mnkr) som verksamheten 
haft i kulturnämndens budget 2020. Samtidigt har kulturnämnden tilldelats ett nytt bidrag 
för kulturutbildningarna på folkhögskolorna på 5 mnkr. 

Fullmäktige har även skjutit till 10 mnkr till GöteborgsOperan och 1 mnkr i till Göteborgs 
symfoniker AB som kompensation för ökade kostnader. Budgeten för de uppdragsbaserade 
verksamhetsstöden antog kulturnämnden redan i september. Dock görs nedan en justering 
av ramen för Förvaltningen för kulturutveckling med 2,5 mnkr, gällande uppdrag som 
tidigare givits som tillägg till ramen. 

Det statliga bidraget för förstärkning av den musikaliska scenkonsten upphör 2021. Detta 
medför att 12,7 mnkr tas bort ur budgeten, medel som tidigare fördelats till Vara 
konserthus AB, Göteborgs symfoniker AB, GöteborgsOperan AB och Göteborg Wind 
Orchestra. Även de statliga medlen för den treåriga bibliotekssatsningen upphör 2021. 

Ett antal ramökningar föreslås i 2020 års budget, vilka återfinns upptagna i noterna till 
tabellen och beskrivs utförligare i textavsnitten ovan. Sänkning föreslås för TILLT AB, 
vilket förklaras i texten ovan. 

De flesta andra verksamheter räknats upp med 2 % på den regionala delen. 

4.1.1 Resultaträkning 

   

Kulturnämndens detaljbudget 2021 Not Regionbidrag Regionbidrag Förändring Förändring 

    2021 2020 kr % 

ADMINISTRATION/NÄMND           

Intäkter, 6 % moms 1 -270 000 -3 260 752 2 990 752 -91,7% 

Nämndkostnader   2 328 290 2 282 637 45 653 2,0% 

Koncernavdelning kultur 2 16 101 000 17 539 000 -1 438 000 -8,2% 

Summa   18 159 290 16 560 885 1 598 405 9,7% 

            

KULTURSTRATEGISKA OMRÅDEN           

Summa 3 27 976 827 20 900 000 7 076 827 33,9% 

            

Riktade insatser           

Kulturella och kreativa näringar    2 000 000 2 000 000 0 0,0% 

Välfärdsbidrag 2020 4 0 1 425 000 -1 425 000 -100,0% 

Litteraturstöd 5 1 000 000 2 650 000 -1 650 000 -62,3% 

Särskilda medel för musikinstitutioner 6 0 12 733 000 -12 733 000 -100,0% 

Summa   3 000 000 18 808 000 -15 808 000 -84,0% 
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    Regionbidrag Regionbidrag Förändring Förändring 

SCENKONST   2021 2020 kr % 

Göteborgs Stadsteater AB 7 92 266 295 91 232 490 1 033 805 1,1% 

Folkteatern i Göteborg   52 996 699 52 201 920 794 779 1,5% 

Hyreskostnader Folkteatern t o m 2023   6 526 000 6 526 000 0 0,0% 

Regionteater Väst AB 8 44 023 525 42 042 530 1 980 995 4,7% 

GöteborgsOperan AB 9 384 686 839 369 751 090 14 935 749 4,0% 

Göteborgs Symfoniker AB 10 180 584 841 174 777 450 5 807 391 3,3% 

- GSO Avskrivn etapp 1-2   2 800 000 2 800 000 0 0,0% 

Vara konserthus AB 11 27 565 751 26 400 940 1 164 811 4,4% 

Kultur Ungdom 12 8 996 276 8 459 370 536 906 6,3% 

Borås stad för Borås Stadsteater 13 10 000 000 10 041 125 -41 125 -0,4% 

Göteborg Wind Orchestra   7 835 992 7 829 630 6 362 0,1% 

Riksteatern Väst   2 500 774 2 461 790 38 984 1,6% 

Nationellt centrum för musiktalanger   1 326 000 1 300 000 26 000 2,0% 

Kulturakademin  14 3 175 921 2 843 450 332 471 11,7% 

Summa   825 284 913 798 667 785 26 617 128 3,3% 

NATUR/KULTURARV       

Innovatum Science Center   3 903 165 3 826 632 76 533 2,0% 

Stiftelsen Läckö slott/Naturrum Läckö   10 671 413 10 466 390 205 023 2,0% 

Göteborg stads museer 15 50 316 588 49 565 590 750 998 1,5% 

Stiftelsen Västergötlands museum   15 315 363 15 132 900 182 463 1,2% 

Stiftelsen Veterinärhistoriska museet   742 846 728 280 14 566 2,0% 

Stiftelsen Bohusläns museum 16 23 536 417 22 878 840 657 577 2,9% 

Borås stad för Textilmuseet 17 5 666 629 3 950 150 1 716 479 43,5% 

Göteborgs univ. för Hantverkslaboratoriet 18 1 256 353 839 562 416 791 49,6% 

SAAB Bilmuseum   819 315 803 250 16 065 2,0% 

Föreningsarkiven   4 036 379 3 990 550 45 829 1,1% 

Summa   116 264 468 112 182 144 4 082 324 3,6% 

            

Samtida konst           

Stiftelsen Nordiska Akvarellmuseet 19 13 097 783 12 100 330 997 453 8,2% 

Fastighetsnämnden/Konstenheten  20 0 10 336 374 -10 336 374 -100,0% 

Röda Sten Konsthall/GIBCA 21 4 867 339 4 643 940 223 399 4,8% 

Göteborg Dans & Teater Festival   2 106 905 2 091 195 15 710 0,8% 

Borås stad för Borås konstmuseum 22 1 165 803 946 866 218 937 23,1% 

Stift. Dalslands museum och konsthall 23 1 835 821 1 603 746 232 075 14,5% 

Skövde kommun för Konstmuseet i 
Skövde 24 

1 242 065 1 021 632 
220 433 21,6% 

Gästateljéprogram   500 000 500 000 0 0,0% 

Konstvandringar   400 000 400 000 0 0,0% 

Summa   25 215 716 33 644 083 -8 428 367 -25,1% 
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    Regionbidrag Regionbidrag Förändring Förändring 

FILM OCH MEDIA   2021 2020 kr % 

Film i Väst AB   64 326 951 63 080 455 1 246 496 2,0% 

Göteborg Film Festival 25 4 079 821 3 583 158 496 663 13,9% 

Nätverkstan Kultur AB 26 1 580 091 1 353 030 227 061 16,8% 

Summa   69 986 863 68 016 643 1 970 220 2,9% 

            

FOLKBILDNING/UTBILDNING       

Huvudmannabidrag VGR-skolor   0 50 388 612 -50 388 612 -100,0% 

Kulturuppdrag till folkhögskolor 27 5 000 000       

Volymbidrag VGR-ägda Fhsk   0 15 907 410 -15 907 410 -100,0% 

Volymbidrag Rörelseägda Fhsk   0 42 929 590 -42 929 590 -100,0% 

Mobilitetsersättning folkhögskolor   0 12 750 000 -12 750 000 -100,0% 

Studieförbund   57 113 174 55 993 308 1 119 866 2,0% 

Bidrag till eftergymnasiala utbildningar   4 559 033 4 469 640 89 393 2,0% 

Stiftelsen Skara skolscen 28 2 034 000 1 955 100 78 900 4,0% 

    68 706 207 184 393 660 -115 687 453 -62,7% 

            

FÖRENINGSSTÖD           

Ungdomsorganisationer   18 717 524 18 350 514 367 010 2,0% 

Idrottsrörelsen   20 072 749 19 679 166 393 583 2,0% 

Parasporten   2 181 719 2 138 940 42 779 2,0% 

Politiska ungdomsförbund   3 248 300 3 248 300 0 0,0% 

Pensionärsorganisationer   3 677 086 3 604 986 72 100 2,0% 

Verksamhetsstöd 29 11 865 962 11 594 080 271 882 2,3% 

Summa   59 763 340 58 615 986 1 147 354 2,0% 

            

KONSULENTER           

Förvaltningen för kulturutveckling 30 175 143 206 170 176 700 4 966 506 2,9% 

Göteborgs Stad - konsulentverksamhet   199 140 199 140 0 0,0% 

Summa   175 342 346 170 375 840 4 966 506 2,9% 

            

STÖD/STIPENDIER           

Kulturstrategiska utvecklingsstöd (KSU) 31 10 331 500 13 533 000 -3 201 500 -23,7% 

TILLT AB 32 2 400 000 3 048 372 -648 372 -21,3% 

Utvecklingsprojekt/Fria kulturlivet   19 191 000 18 815 000 376 000 2,0% 

K-peng unga   1 955 000 1 955 000 0 0,0% 

Arbets- och kulturstipendier   2 250 000 2 250 000 0 0,0% 

Arrangörsstöd barn och unga   11 445 600 11 445 600 0 0,0% 

Delregional kulturutveckling 33 7 500 000 6 000 000 1 500 000 25,0% 

Summa   55 073 100 57 046 972 -1 973 872 -3,5% 
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    Regionbidrag Regionbidrag Förändring Förändring 

ÖVRIGT   2021 2020 kr % 

Utredningar   804 930 800 000 4 930 0,6% 

Bibliotekssatsning   0 1 700 003 -1 700 003 -100,0% 

Summa   804 930 2 500 003 -1 695 073 -67,8% 

            

Totala kostnader   1 445 578 000 1 541 712 001 -96 134 000 -6,2% 

            

Intäkter           

Regionbidrag   1 118 429 000 1 200 130 000 -81 701 000 -6,8% 

Statsbidrag, övriga   0 14 433 000 -14 433 000 -100,0% 

Statsbidrag samverkansmodellen   327 149 000 327 149 000 0 0,0% 

Totala intäkter   1 445 578 000 1 541 712 000 -96 134 000 -6,2% 

 

 

Not           
1  Intäkter, 6 % moms        

 -2 991 Flytt av folkhögskolor till regionutvecklingsnämnden minskar momskompensation  

           
2 -1 438 Reducering av debitering för koncernavdelning kultur från koncernkontoret  

           
3  Kulturstrategiska områden       

 7 077 Överflyttning av Välfärdsmedel och medel för utgående KSU samt reformutrymme  

           
4  Välfärdsbidrag        

 -1 425 Flyttat till Kulturstrategiska områden      

           
5  Litteraturstöd        

 -1 650 1 450 tkr överflyttat till förvaltningen för  kulturutveckling, 200 tkr mindre för fristäder 

           
6  Särskilda medel för musikinstitutioner      

 -12 733 Statligt stöd för förstärkning av den musikaliska scenkonsten upphör   

           
7  Göteborgs stadsteater AB       

 1 034 Uppräkningen är preliminär, särskilt beslut krävs för utbetalning   

           
8  Regionteater Väst        

 581 Uppräkning        

 1 400 Ramhöjning enlig överenskommelse beslutad i september 2020   

 1 981 Summa         
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9  GöteborgsOperan AB       

 4 936 Uppräkning        

 10 000 Ramhöjning enlig beslut RF       

 14 936 Summa         

           
10  Göteborgs Symfoniker AB       

 2 807 Uppräkning        

 2 000 Side by Side, ramhöjning       

 1 000 Ramhöjning enligt beslut RF       

 5 807 Summa         

           

11  

Vara konserthus 
AB        

 165 Uppräkning        

 1 000 Ramhöjning för Blackbox-verksamheten      

 1 165 Summa         

           
12  KulturUngdom        

 137 Uppräkning        

 400 Ramhöjning för utökad film- och spelkonsulenttjänst     

 537 Summa         

           
13  Borås stad för Borås Stadsteater      

 -41 Beslutad ram 10 mnkr       

 -41 Summa         

           
14  Kulturakademin        

 32 Uppräkning        

 300 Ramhöjning för strukturellt underskott vid ökad verksamhet      

 332 Summa         

           
15  Göteborg stads museer       

 751 Uppräkningen är preliminär, särskilt beslut krävs för utbetalning   

           

           
16  Stiftelsen Bohusläns museum       

 458 Uppräkning        

 200 Medverkan- och utställningsersätting      

 658 Summa         

           
17  Borås stad för Textilmuseet       

 16 Uppräkning        

 200 Medverkan- och utställningsersätting      

 1 500 Ramökning för nodutveckling       

 1 716 Summa         
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18  Göteborgs univ. för Hantverkslaboratoriet     

 17 Uppräkning        

 400 Ramökning för utökad pedagogisk verksamhet m.m.    

 417 Summa         

           
19  Stiftelsen Nordiska Akvarellmuseet      

 197 Uppräkning        

 600 Medel för marknadsföring, övertagit från RUN     

 200 Medverkan- och utställningsersätting      

 997 Summa         

           
20  Fastighetsnämnden/Konstenheten       

 

-10 
336 Verksamheten överflyttad till Västfastigheter     

           
21  Röda Sten Konsthall/GIBCA       

 23 Uppräkning        

 200 Medverkan- och utställningsersätting      

 223 Summa         

           
22  Borås stad för Borås konstmuseum      

 19 Uppräkning        

 200 Medverkan- och utställningsersätting      

 219 Summa         

           
23  Stift. Dalslands museum och konsthall      

 32 Uppräkning        

 200 Medverkan- och utställningsersätting      

 232 Summa         

           
24  Skövde kommun för Konstmuseet i Skövde     

 20 Uppräkning        

 200 Medverkan- och utställningsersätting      

 220 Summa         

           
25  Göteborg Film Festival       

 72 Uppräkning        

 300 Ramhöjning        

 125 Filmpris, överflyttat från RUN       

 497 Summa         

  
 

        
26  Nätverkstan Kultur AB       

 27 Uppräkning        

 200 Ramhöjning för medieverkstad      

 227 Summa         
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27  Kulturuppdrag till folkhögskolor      

 5 000 Nytt uppdrag från regionstyrelsen      

  
 

        
28  Skara skolscen        

 79 Uppräkning 4 %        

  
 

        
29  Verksamhetsstöd    1)       

 40 Dalslands konstgrafiska verkstad, flyttad från KSU och ökad med 10   

 232 Uppräkning        

 272 Summa         

           
30  Förvaltningen för kulturutveckling      

 2 791 Uppräkning        

 -389 Minskande internräntekostnader för hyror     

 2 565 Tilläggsuppdrag inlagda i ram       

 4 967 Summa         

           
31  Kulturstrategiska utvecklingsstöd (KSU)     2)     

 -3 171 Avslutade KSU 2018-2020       

 -30 Överflyttning av Konstgrafiska verkstaden i Dalsland    

 -3 201 Summa         

           
32  TILLT AB         

 -648 Avveckling av långsiktigt uppdrag      

           
33  Delregional kulturutveckling       

 1 500 Ramökning för utökning av uppdrag      

 

 
1) Verksamhetsstöd 2021, 27 st.   

      
 NAV – industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst 331 055 
 Göteborgs och Bohusläns Ideella hemslöjdsförening 110 282 
 Älvsborgs Läns Hemslöjdsförbund 110 282 
 Skaraborgs ideella Hemslöjdsförening 110 282 
 Folkmusik Väst   331 107 
 Hembygdsförbunden, 4 st.  662 215 
 SamSam i Västra Götaland, genom Skaraborgs Bygd. 1 656 629 
 Författarcentrum Väst  811 824 
 Danscentrum Väst   811 824 
 Konstnärscentrum Väst  639 014 
 Svensk form Väst   378 914 
 Musikcentrum Väst   649 470 
 Konsthantverkscentrum  378 914 
 IllustratörsCentrum   306 000 
 Marks konstgrafiska   71 400 
 Göteborg Artist Centre  378 914 
 Teatercentrum Väst   386 301 
 Grafik i Väst   378 862 
 Maritimt i Väst   216 403 
 Sveriges konstföreningar VG  141 130 
 KKV Göteborg   624 240 
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1) Verksamhetsstöd 2021, 27 st.   
 KKV Bohuslän   624 240 
 Litografiska akad. Tidaholm  468 180 
 Not Quite   624 240 
 Skaraborgs konstgrafiska  312 120 
 Konstgrafiska verkstaden i Dalsland 40 000 
 Ålgårdens konstgrafiska  312 120 
     11 865 962 
      

2) Kulturstrategiska utvecklingsmedel 2021, 27 st.  
      
 Atalante    750 000 
 3:e våningen   450 000 
 Dalslands litteraturförening   700 000 
 Clandestino   450 000 
 Meeting Plays   250 000 
 Folkets Bio - Filmpedagogerna  700 000 
 Gothenburg Studios Development 300 000 
 Göteborgs bildverkstad  250 000 
 Göteborgs internationella orgelakademi 250 000 
 Danskompaniet SPINN  550 000 
 Share Music & Performing Arts 1 000 000 
 Stallebrottet   400 000 
 Nääs konsthantverk   100 000 
 Halmens hus   675 000 
 Vitlycke Performing Arts  500 000 
 VSA Sverige   100 000 
 Sundsby Vänförening  56 500 
 Adas musikaliska teater  300 000 
 Art of Spectra   200 000 
 Cirkus unik   350 000 
 Filmbryggan   150 000 
 Föreningen Textival  300 000 
 Göthenburgo   350 000 
 Mosaikfabriken   300 000 
 Returkultur   350 000 
 Scenkonst Gerlesborg/scenisk rörelse 250 000 
 Teater Kattma   300 000 
     10 331 500 
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4.1.1.1 Resultatbudget Beställare regional utveckling (preliminär) 

Resultatbudget (mnkr) Budget 2020 Prognos aug 2020 Budget 2021 
    

Statsbidrag 336,4 341,6 327,1 
Övriga erhållna bidrag 3,3 3,3 0,3 
Övriga intäkter 0,0 0,0 0,0 
Verksamheten intäkter 339,7 344,9 327,4 

    
Personalkostnader, inkl. inhyrd 
personal -2,0 -1,8 -1,4 
Driftbidrag till utförare inom 
regionen -896,8 -899,3 -856,6 
Övriga lämnade bidrag -608,4 -611,5 -570,2 
Verksamhetsanknutna tjänster -13,1 -13,1 -0,7 
Material och varor, inkl. 
förbrukningsmaterial 0,0 0,0 0,0 
Lokal- och energikostnader -0,3 -0,3 -0,2 
Övriga tjänster, inkl. 
konsultkostnader -18,2 -18,3 -16,6 
Avskrivningar 0,0 0,0 0,0 
Övriga kostnader -1,1 -0,8 -0,2 
Verksamhetens kostnader -1 539,8 -1 545,0 -1 445,8 

    
Regionbidrag 1 200,1 1 200,1 1 118,4 
Finansiella intäkter/kostnader 
m.m. -0,1 0,0 0,0 

    
Resultat 0 0 0 

4.2 Eget kapital och obeskattade reserver 

Kulturnämnden planerar inte att göra någon framställan om att använda eget kapital under 
2021. 

4.3 Investeringar 

Kulturnämnden planerar inte att göra några investeringar under 2021. 
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