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Detaljbudget 2016 

1. Sammanfattning 
 Detaljbudgeten för 2016 är väl disponerad för att realisera det prioriterade mål som 
regionfullmäktige fastställt. Kulturnämnden har beslutat om ytterligare två egna mål samt att 
medverka i fyra av regionfullmäktiges fokusområden.  

Budgeten har liksom 2015 förstärkts med 10 mnkr till det fria kulturlivet och barn och unga 
samt med 16 mnkr för vissa ändamål. Regionfullmäktige har därutöver beslutat att tillföra 
kulturnämnden särskilda statliga bidrag för samverkansmodellen och folkhögskolorna. 

Kulturnämnden arbetar 2016 efter en ny regional kulturplan för Västra Götaland 2016-2019 
och som förut enligt Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-
2020:VG2020. Den nya kulturplanen anger ett antal utvecklingsinsatser som ska realiseras 
under hela planperioden vilka redovisas i budgeten. Vilka av dessa som ska prioriteras 2016 
kommer att anges i koncernavdelning kulturs avdelningsplan för 2016 utifrån prioriteringarna 
i budgeten. För att ytterligare fördjupa samarbetet med den nationella nivån, i samverkan med 
berörda regionala verksamheter, har kulturnämnden under 2016 överenskommelser med 
Riksantikvarieämbetet, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Riksarkivet, Svenska filminstitutet och 
Konstnärsnämnden. 

2015 var det första året för kulturnämndens nya treåriga uppdragsbaserade verksamhetsstöd 
och långsiktiga uppdrag. 2016 har antalet uppdragstagare ökat med fem till tjugonio. Berörda 
verksamheter har 2015 lämnat in genomförandeplaner för uppdragsperioden och dessa 
kommer att stämmas av med kulturnämnden för första gången 2016.  

2015 utvärderades vissa stödformer och en ny infördes, verksamhetsstöd, som tillsammans 
med det nya omarbetade kulturstrategiska stödet träder i kraft 2016. 

Den översyn av Kultur i Väst som genomfördes 2015 ska följas upp under 2016 enligt beslut i 
såväl kulturnämnden som ägarutskottet. En utredning om skatteväxlingen med Göteborgs stad 
1999, beträffande samfinansiering av vissa kulturinstitutioner, ligger till grund för ett 
ställningstagande av regionstyrelsen under 2016. En översyn av Västarvet efter 
verksamhetsövergångar av såväl Västergötlands museum som Bohusläns museum ska 
rapporteras 2016 till regionstyrelsen och kulturnämnden. Kulturchefen har ett uppdrag att 
utreda gränssnittet och samarbetet mellan dessa två förvaltningar och koncernavdelning kultur 
som också ska rapporteras 2016. 

Samverkansavtalet med Statens kulturråd tillförs från 2015 ett nytt 
verksamhetsområde, litteratur, som i detaljbudgeten för 2016 också anvisas statliga 
medel av kulturnämnden. 
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2. Verksamhet 

2.1 Prioriterade mål 2016-2018 

Regionfullmäktiges mål 

2.1.1 Deltagandet i kulturlivet ska öka  
 
Indikatorer:  
Andel barn- och ungdomsbesök till kulturinstitutioner 
Antal unika deltagare i kursverksamhet på folkhögskolor och studieförbund 
 
Den nya kulturplanen för 2016 – 2019 kommer att vara vägledande för kulturnämndens 
arbete. I denna placeras ett rättighetsbaserat arbetssätt i centrum som en metod som ska 
tillämpas horisontellt för alla utvecklingsinsatser. Metoden är central i kulturnämndens 
riktlinjer för ett vidgat deltagande. Det innebär ett inkluderande förhållningssätt som en 
bärande del av kulturnämndens arbete och är därför också ett av nämndens egna mål, se 
nedan.  
 
Utöver kulturplanens prioriteringar driver kulturnämnden en utveckling för ett vidgat 
deltagande genom uppdrag till olika verksamheter. Tjugonio långsiktiga uppdrag, alla med 
fokus på att kulturen ska angå fler, följs årligen upp utifrån särskilda genomförandeplaner. 
2016 börjar också det nya kulturstrategiska stödet att gälla liksom en helt ny stödform - 
verksamhetsstöd. Det senare fördelas till aktörer med långsiktig betydelse för regionens 
kulturella infrastruktur. Även dessa stödformer är en del av insatserna för ett vidgat 
deltagande. 
 
Kulturnämnden initierade 2015 en samverkansplattform för interkulturell dialog med 
avdelningarna för näringsliv, folkhälsa och rättighet inom Koncernstab regional utveckling 
samt kunskapscentrum för jämlik vård. Målet är att ha en regional samsyn och skapa en 
gemensam kunskapsbas för samverkan med akademi, kommuner och civilsamhälle för 
utveckling som inkluderar nyanlända och invånare med utländsk bakgrund.  
 
Utvecklingsinsatser i kulturplanen: 
- utveckla samverkansplattformen för interkulturell dialog 
- utveckla stödet särskilt till föreningar som drivs av invånare med utländsk bakgrund 
- stödja ett lokalt körliv med bredd och spets 
- skapa förutsättningar för kulturfestivalerna att nå och engagera nya målgrupper 
- utveckla ett center för publikutveckling enligt strategin för arrangörsutveckling 
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2.2 Kulturnämndens egna mål: 
 
2.2.1 Kulturnämnden ska tillämpa rättighetsbaserade arbetsmetoder 
 
Indikator:  
En kvalitativ beskrivning av kulturnämndens beslut utifrån sex olika perspektiv på 
rättighetsbaserade arbetsmetoder (motverka diskriminering, jämställdhetsintegrering, arbeta 
för jämlikhet, arbeta med nationella minoriteter, arbeta med barn och unga samt arbeta med 
civilsamhället). 
 
I riktlinjerna för vidgat deltagandet är rättighetsbaserade arbetsmetoder bärande och innebär 
att delaktighet i kulturlivet är en rättighet. Invånaren är rättighetsbärare och de offentligt 
finansierade kulturverksamheterna skyldighetsbärare. Mångfald, aktiv inkludering, förändring och 
förnyelse är nyckelbegrepp för att fånga upp alla invånares behov av och intresse för kultur. Dessa 
sex perspektiv är också centrala i de långsiktiga uppdragen vilket gör de kritiska för den absoluta 
merparten av kulturnämndens budget.  
 
Kulturplanens utvecklingsinsatser: 

- stödja utvecklingen av de fem nationella minoriteternas egenmakt 
- samordna interregionala insatser för teckenspråket 
 
 
2.2.2 Kulturnämnden ska gynna nyskapande  
 
Indikatorer:  
Antal utdelade arbetsstipendier, kulturstipendier, frispelsstöd och residens 
Redovisa hur kulturnämndens insatser stärkt ett nyskapande kulturliv 
 
Gynna nyskapande är ett av kulturstrategins prioriterade områden. Det ska exempelvis främja 
konstartsutveckling som förutsätter stöd till smala projekt och ger utrymme för experiment. 
Nämndens stöd till kulturens fria forskning, som arbets- och kulturstipendier, är också ett sätt 
att stödja nyskapande. Även den digitala infrastrukturen har en förnyande potential och de 
nationella överenskommelser som kulturnämnden slutit med flera nationella myndigheter 
syftar till att främja och vidareutveckla vissa konst- och kulturområden. 
 
Kulturplanens utvecklingsinsatser: 
- stödja och utveckla digitaliseringen för ökad interaktivitet 
- öka särskilt de unga invånarnas medie- och informationskunnighet 
- lägga särskilt fokus på att utveckla webbmuseer i samarbete med konstinstitutionerna 
- inrätta attraktiva, internationella produktionsresidens i samverkan med 

Konstnärsnämnden 
- leda ett nationellt förnyelse- och utvecklingsarbete i samverkan med Nämnden för 

hemslöjdsfrågor 
- utveckla nya former och metoder för att stödja utvecklingen av slöjdnäringar regionalt 
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- skapa en samlad produktionsmiljö för dansens aktörer i samarbete med Göteborgs stad 
- inrätta teaterresidens för att utveckla kvaliteten och föra teatern närmare invånarna 
- utveckla ett regionalt nätverk för arkitektur, form och design 
- bevaka möjligheten att etablera ett regionalt arkitektur- och designcentrum med ett 

nationellt uppdrag 
- skapa nya scener för produktion och gästspel på minst tre platser i regionen 

 

2.3 Fokusområden 

2.3.1 Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingen mellan utbildning och 
arbetsliv 
 
Fokusområdet stärks av flera insatser under Regionfullmäktiges mål ovan. Kulturnämndens 
stöd till de eftergymnasiala utbildningarna, folkhögskolor och studieförbund är högst 
relevanta. Folkbildningen är som civilsamhällets skolform ett oundgängligt komplement till 
det gängse utbildningssystemet. Inom folkbildningen bedrivs ett omfattande bildnings- och 
kompetensarbete för föreningsliv, civilsamhälle och enskilda invånare. 
Ett exempel är samarbetet mellan Folkhögskolan i Angered, Högskolan för scen och musik, 
Angeredsteatern, Utveckling Nordost, Business region Göteborg samt kulturnämnden kring 
eftergymnasiala utbildningar i Göteborgs nordöstra delar. Det kan locka till vidareutbildning, 
yrkesverksamhet och kan bidra till att bredda universitetets rekrytering.  
 
Kulturplanens utvecklingsinsatser: 
- stödja lokala fristadskommuner 
- utvärdera insatser inom organisations- och kulturlivet enligt SROI-metoden 
- utveckla arbetsmodellen Spektrum utifrån arbetet med utställningen Vi är romer 
- utveckla den nya verksamheten i Angered  
- stödja föreningsarkiven i att utveckla metoder för att nå nya grupper  
- utveckla stödet till föreningar som drivs av invånare med utländsk bakgrund   
- stärka kollektivverkstädernas möjligheter att driva kompetensutveckling 
- utveckla nya former för Kulturakademin Trappans verksamhet 
- ge koreografer, dansare och pedagoger ökade möjligheter till fortbildning 
- komplettera de treåriga yrkesutbildningarna i nutida dans med ett fjärde övergångsår 

 

2.3.2 Utveckla samverkan mellan regionens kulturverksamheter och civilsamhället/det 
fria kulturlivet 

I kulturnämndens kulturstrategi slås fast att nämnden ska Bidra till att det spänningsladdade 
förhållandet mellan etablerade kulturinstitutioner och det fria kulturlivet kommer till uttryck i 
produktiv samverkan. Kulturnämndens alla uppdrag innehåller därför ett mål att dessa 
verksamheter ska samverka med det fria kulturlivet och/eller civilsamhället. Det är ett sätt att 
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få fasta och uppbundna resurser att kunna utnyttjas i synergier med andra aktörer och en 
möjlighet för stora institutioner att arbeta med nya målgrupper.   
 
Kulturplanens utvecklingsinsatser: 
- förbättra den regionala spridningen av och öka antalet aktörer inom folkbildning och 

kultur i samverkan 
- öka det fria musiklivets och institutionernas rörlighet i hela Västra Götaland 
- verka för att Borås Internationella Skulpturbiennal blir en del av regionaliseringen av 

internationella festivaler i Västra Götaland 
- utveckla Vävcenter Sjuhärad med Textilmuseet och övriga textila aktörer i området 
- utveckla nya nätverk och arenor  
- inrätta ett regionalt forum – Västsvensk byggkonst 2.0   
- stärka Hantverkslaboratoriet som ett nationellt centrum för hantverk och immateriellt 

kulturarv 

2.3.3 Stärka barns och ungas möjligheter att delta i kulturlivet 
 
Kulturnämnden har från början haft barn och unga som en prioriterad målgrupp. Flera insatser 
lyfts sällan fram trots att de stöder målet. Detta gäller de olika uppdragen till regionens 
kulturverksamheter, stöd till ungdomsorganisationer, idrottsrörelsen och de politiska 
ungdomsförbunden. Kultur i Väst, Västarvet och Kulturungdom har också särskilda uppdrag 
för att stödja kultur i skolan och ungas kulturskapande på fritiden 
 
En regiongemensam insats med särskilda möjligheter att ha stor betydelse för ungas 
utveckling är det som kallas kompetensväxling. Inom denna samarbetar kommuner, 
civilsamhälle, besöksnäring och eftergymnasial utbildning för att ungdomar ska kunna erbjudas 
feriejobb och praktikplatser inom kulturarvsområdet. 
 
Kulturplanens utvecklingsinsatser:  
- skapa förutsättningar för ett nationellt dansnätverk för barn och unga inom ramen för 

Dansnät Sverige 
- skapa långsiktiga hållbara arrangörsnätverk med särskild inriktning mot barn och unga 
- öka produktion och visning av film för barn och unga 
- inspirera till nya och innovativa idéer för biblioteken som mötesplatser och för 

läsfrämjande för barn och unga 
- utveckla Industrimuseum Västra Götalands arbete med barn och unga 
- stödja föreningsarkiven i att utveckla metoder för att nå nya grupper, särskilt barn och 

unga 
- samverka med kommunerna om kulturskolornas utveckling 
- utveckla insatserna för kompetensväxling för barn och unga 
- samverka nationellt om tillgång till kultur för barn i vissa bostadsområden 
- öka särskilt de unga invånarnas medie- och informationskunnighet 
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2.3.4 Utöka möjligheter till studie- och arbetspendling samt knyta samman landsbygd 
och stad 
 
Polariseringen mellan stad och landsbygd är något kulturnämnden arbetar med inom ramen 
för den Europeiska landskapskonventionen lanserad av Europarådet. Den ger stöd för att 
bättre ta tillvara kvaliteter i landskapen omkring oss och syftar till att ge invånarna inflytande 
över stads- och landsbygdsplanering med kulturarvet som utgångspunkt. 
Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen i Västra Götaland arbetar tillsammans med 
kulturnämnden med landskapskonventionen. 
 
Ett landskapsobservatorium med förebilder från övriga Europa är under utveckling i Västra 
Götaland. Ett sådant är tänkt att samla och utbyta information samt öka medvetenheten om 
landskapets roll i samhällsutvecklingen. Arbetet är nära relaterat till landsbygdsutveckling och 
stadsförnyelse i samverkan med forskningsplattformen Mistra Urban Futures. 
 
Kulturnämndens långsiktiga byggande av en infrastruktur för kulturen är tänkt att öka 
samverkan generellt. Även kulturnämndens stöd till olika festivaler har betydelse för att binda 
samman land och stad. Det faktum att de större festivalerna i Göteborg nu regionaliseras och 
samarbetar i hela regionen har också en sammanbindande effekt. Relationen stad – land finns 
även med som en del av Utveckling Nordost nämnt ovan, ett initiativ att förorten vänder sig 
till landsbygden för samarbete istället för till stadens centrum. 
  
Kulturplanens utvecklingsinsatser:  
- utveckla regionaliseringen av de tre internationella festivalerna Göteborg Dans & Teater 

Festival, Göteborg Film Festival och Göteborgs Internationella Konstbiennal. 
- utveckla kvaliteten för besöksnäringen enligt Charts-modellen 
- utveckla samarbetet med Turistrådet Västsverige 
 

2.4 Verksamhet i balans 
Kulturnämnden kommer att i samband med delårsredovisningarna pröva om verksamheten är 
i balans. Det innebär en avstämning av insatserna utifrån mål och fokusområden mot de 
insatser som anges i kulturplanen. 
  

4. Ekonomi 

Kulturnämnden har av regionfullmäktige i 2016 års budget anvisats en ram på 1 090 729 tkr, 
vilket är en ökning med 37 268 tkr. Av ökningen är 16 mkr särskilt avsatta för kostnader för 
förändrad driftsform för Bohusläns museum, borttagande av schablonavdrag för sociala 
avgifter för instrumentvård för vissa institutioner samt att anslaget till Stiftelsen Läckö Slott 
höjs. 
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Förutom regionala medel fördelar kulturnämnden också statliga medel enligt 
samverkansmodellen med 303 567 tkr och medel från Folkbildningsrådet till de regionala 
folkhögskolorna med 92 533 tkr. Fördelningen av statliga medel till folkhögskolorna är en ny 
del av kulturnämndens budget för 2016 enligt beslut i regionfullmäktige. Dessa medel gick 
tidigare direkt till respektive skola från Folkbildningsrådet.  

En omfördelning föreslås för 2016 där 2 000 tkr av Borås Stadsteaters statliga medel (vilka 
ersätts med regionala medel) omfördelas till Strömstads kommun med 1 000 tkr för ett 
litterärt residens eftersom litteraturen nu ingår i samverkansmodellen. Ytterligare 1 000 tkr 
omfördelas till Röda sten/GIBCA med 500 tkr och till Göteborg Dans & Teater Festival med 
500 tkr inför kommande äskande till Statens kulturråd om att de ska ingå i kultur-
samverkansmodellen.  

Uppräkningen för kulturnämnden är 2 % på de regionala medlen för 2016. Förutom 
uppräkningen har 405 tkr tillförts nämnden enligt en ny fördelning för IS/IT kostnader.  
Den eventuella uppräkning som Kulturrådet fattar beslut om i januari 2016 gällande 
samverkansmodellen, är inte inkluderad i detaljbudgeten. Nuvarande nivå (2015 års 
tilldelning) garanteras däremot av Regionfullmäktige. Skulle en uppräkning ske kommer den 
ställas till kulturnämndens förfogande för senare beslut. Det innebär att för de verksamheter 
som ingår i samverkansmodellen och har statliga medel, blir det en lägre procentuell höjning 
än 2 %, då eventuell uppräkning av de statliga medlen inte är inkluderad. 

Kulturnämnden fastställer detaljbudgeten för 2016 enligt nedan: 

Kulturnämndens detaljbudget 
2016 Not Regionbidrag Regionbidrag Förändring Förändring 
    2016 2015 kr % 
ADMINISTRATION/NÄMND       	  	   	  	  
Intäkter, 6 % moms   -2 000 000 -2 000 000 0	   0,0%	  
Nämnd   2 109 000 2 068 000 41	  000	   2,0%	  
Regionservicetjänster   1 530 000 1 500 000 30	  000	   2,0%	  
Koncernavdelning kultur   15 322 000 15 000 000 322	  000	   2,1%	  
Summa   16 961 000 16 568 000 393	  000	   2,4%	  
        	  	   	  	  
  Regionbidrag Regionbidrag Förändring	   Förändring	  
  2016 2015 kr	   %	  
KULTURSTRATEGISKA OMRÅDEN       	  	   	  	  
Summa 1 18 755 700 10 945 000 7	  810	  700	   71,4%	  
        	  	   	  	  

RIKTADE INSATSER       	  	   	  	  

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

Litteraturstöd   2 850 000 2 850 000 0	   0,0%	  

Fria kulturlivet/Barn och unga  2 8 500 000 10 000 000 -‐1	  500	  000	   -‐15,0%	  

Summa   15 350 000 16 850 000 -‐1	  500	  000	   -‐8,9%	  

        	  	   	  	  
SCENKONST       	  	   	  	  
Göteborgs Stadsteater   84 837 000 83 900 400 936	  600	   1,1%	  
Folkteatern   48 401 000 47 678 350 722	  650	   1,5%	  
Hyreskostnader Folkteatern t o m 2019   6 526 000 6 526 000 0	   0,0%	  
Regionteater Väst   38 187 000 37 680 100 506	  900	   1,3%	  
GöteborgsOperan    342 232 000 337 762 300 4	  469	  700	   1,3%	  
Göteborgs Symfoniker   157 808 000 155 346 000 2	  462	  000	   1,6%	  
Vara konserthus   21 356 000 21 270 750 85	  250	   0,4%	  
Gerlesborgsskolan 3 669 000 1 569 000 -‐900	  000	   -‐57,4%	  
Kultur Ungdom   6 593 500 6 493 900 99	  600	   1,5%	  
Borås Stadsteater   9 391 700 9 391 700 0	   0,0%	  
Göteborg Wind Orchestra   7 044 800 7 044 800 0	   0,0%	  
Riksteatern Väst 4 2 298 500 498 500 1	  800	  000	   361,1%	  
Kulturakademin Trappan 5 2 497 000 997 000 1	  500	  000	   150,5%	  
Summa   727 841 500 716 158 800 11 682 700 1,6%	  
NATUR/KULTURARV       	  	   	  	  
Innovatum Science Center   3 535 000 3 466 000 69	  000	   2,0%	  
Stiftelsen Läckö slott/Naturum Läckö 6 8 719 000 6 553 350 2	  165	  650	   33,0%	  
Naturum Läckö 6 0 1 018 000 -‐1	  018	  000	   -‐100,0%	  
Göteborgs museer   46 025 000 45 343 400 681	  600	   1,5%	  
Västarvet 7 86 762 000 99 867 300 -‐13	  105	  300	   -‐13,1%	  
Stiftelsen Västergötlands museum   13 671 000 13 513 170 157	  830	   1,2%	  
Stiftelsen Bohusläns museum 8 20 481 000 0 20	  481	  000	   Ny	  
Observatoriet 9 0 100 000 -‐100	  000	   -‐100,0%	  
  Regionbidrag Regionbidrag Förändring	   Förändring	  
    2016 2015 kr	   %	  
Borås Textilmuseum   1 530 000 1 500 000 30	  000	   2,0%	  
Hantverkslaboratoriet   934 000 915 800 18	  200	   2,0%	  
SAAB Bilmuseum   1 018 000 1 012 725 5	  275	   0,5%	  
Fri entré under 26 år   1 500 000 1 500 000 0	   0,0%	  
Fri entré över 26   3 350 000 3 350 000 0	   0,0%	  
Föreningsarkiven   1 504 000 1 498 470 5	  530	   0,4%	  
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Summa   189 029 000 179 638 215 9	  390	  785	   5,2%	  
        	  	   	  	  
BILD OCH FORM       	  	   	  	  
Nordiska Akvarellmuseet   10 057 000 9 901 260 155	  740	   1,6%	  
Konstenheten Västfastigheter   4 977 000 4 879 200 97	  800	   2,0%	  
Röda sten/GIBCA 10 1 826 000 1 300 000 526	  000	   40,5%	  
Göteborg Dans & Teater Festival 11 500 000 1 000 000 -‐500	  000	   -‐50,0%	  

Borås konstmuseum   592 000 580 000 12	  000	   2,1%	  

Dalsland konstmuseum   809 000 793 000 16	  000	   2,0%	  

Lokstallet   374 000 366 500 7	  500	   2,0%	  

Skövde konstmuseum   944 000 926 000 18	  000	   1,9%	  

Strandverket/Rörstrands museum   153 000 150 000 3	  000	   2,0%	  
Gästateljéprogram   500 000 500 000 0	   0,0%	  
Konstvandringar 12 400 000 300 000 100	  000	   33,3%	  
Summa   21 132 000 20 695 960 436	  040	   2,1%	  
FILM OCH MEDIA       	  	   	  	  
Film Väst  13 58 299 000 57 644 400 654	  600	   1,1%	  
Projekt Angeläget   800 000 800 000 0	   0,0%	  
Biografstöd 14 600 000 1 100 000 -‐500	  000	   -‐45,5%	  
Digitalisering biografer 15 0 250 000 -‐250	  000	   -‐100,0%	  
Göteborg Film Festival 16 2 322 000 2 031 500 290	  500	   14,3%	  
Filmpris   125 000 125 000 0	   0,0%	  
Nätverkstan Kultur 17 1 250 000 0 1	  250	  000	   Nytt	  
Summa   63 396 000 61 950 900 1	  445	  100	   2,3%	  
        	  	   	  	  
    	   	  
    	   	  
    	   	  
      	   	  
  Regionbidrag Regionbidrag Förändring	   Förändring	  
    2016 2015 kr	   %	  
FOLKBILDNING/UTBILDNING       	  	   	  	  

Huvudmannabidrag VGR-skolor   45 013 000 44 064 000 949	  000	   2,2%	  

Volymbidrag VGR-ägda Fhsk 18 14 600 000 14 000 000 600	  000	   4,3%	  

Volymbidrag Rörelseägda Fhsk 19 26 800 000 25 500 000 1	  300	  000	   5,1%	  

Interkommunal ersättning folkhögskolor   16 205 000 16 204 600 400	   0,0%	  

Studieförbund   51 563 000 50 552 000 1	  011	  000	   2,0%	  



Sida 10(19) 

  

  Kulturnämnden 
Datum 2015-09-28 
Diarienummer KUN 3-2015 
 

Bidrag till eftergymnasiala utbildningar 20 6 392 000 5 813 000 579	  000	   10,0%	  

Statsbidrag folkhögskolor 21 92 533 000 0 92	  533	  000	   Nytt	  
Summa   253 106 000 156 133 600 96	  972	  400	   62,1%	  
        	  	   	  	  
FÖRENINGSSTÖD       	  	   	  	  
Ungdomsorganisationer   16 953 000 16 621 000 332	  000	   2,0%	  
Idrottsrörelsen   18 180 000 17 823 000 357	  000	   2,0%	  
Handikappidrotten   1 976 000 1 937 000 39	  000	   2,0%	  
Politiska Ungdomsförbund   3 562 000 3 562 000 0	   0,0%	  
Pensionärsorganisationer   3 331 000 3 266 000 65	  000	   2,0%	  
Verksamhetsstöd 22 6 350 000 0 6	  350	  000	   Nytt	  
Summa   50 352 000 43 209 000 7 143 000 16,5%	  
        	  	   	  	  
KONSULENTER       	  	   	  	  
Kultur i Väst 23 71 370 000 68 574 000 2	  796	  000	   4,1%	  
Göteborgs Stad - konsulentverksamhet   194 000 194 475 -‐475	   -‐0,2%	  
Summa   71 564 000 68 768 475 2	  795	  525	   4,1%	  
    	   	  
STÖD/STIPENDIER       	  	   	  	  
Kulturstrategiska utvecklingsstöd (KSU) 24 13 420 000 18 910 000 -‐5	  490	  000	   -‐29,0%	  
Share Music 25 0 903 600 -‐903	  600	   -‐100,0%	  
TILLT 26 1 500 000 0 1	  500	  000	   Nytt	  
Regionalisering Internationella festivaler 27 0 300 000 -‐300	  000	   -‐100,0%	  
Utvecklingsprojekt/Fria kulturlivet   18 715 000 18 359 000 356	  000	   1,9%	  
EU-projekt o. utveckling 28 0 2 006 000 -‐2	  006	  000	   -‐100,0%	  

Medlemsorganisationer EU 29 0 200 000 -‐200	  000	   -‐100,0%	  
    	   	  
    	   	  
    	   	  
  Regionbidrag Regionbidrag Förändring	   Förändring	  
  2016 2015 kr	   %	  
Frispel   1 100 000 1 100 000 0	   0,0%	  
K-peng unga   1 305 200 1 305 200 0	   0,0%	  
Arbets- och kulturstipendier 30 2 250 000 1 250 000 1	  000	  000	   80,0%	  
Arrangörsstöd barn och unga   11 445 600 11 445 600 0	   0,0%	  
Lokal kulturutveckling  31 0 2 000 000 -‐2	  000	  000	   -‐100,0%	  
Kulturmiljonen tillväxtprogram 32 0 4 000 000 -‐4	  000	  000	   -‐100,0%	  



Sida 11(19) 

  

  Kulturnämnden 
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Delregional kulturutveckling 33 6 000 000 0 6	  000	  000	   Nytt	  
Göteborgs kulturkalas 34 1 650 000 1 150 000 500	  000	   43,5%	  
Summa   57 385 800 62 929 400 -‐5	  543	  600	   -‐8,8%	  
        	  	   	  	  
ÖVRIGT       	  	   	  	  
Körcentrum Väst 35 0 750 000 -‐750	  000	   -‐100,0%	  
Utredningar-konferenser   1 156 000 1 131 000 25	  000	   2,2%	  
Information och kommunikation   800 000 800 000 0	   0,0%	  
Arena 49, Mässa för Natur och kulturarv 36 0 500 000 -‐500	  000	   -‐100,0%	  
Summa   1 956 000 3 181 000 -‐1	  225	  000	   -‐38,5%	  
        	  	   	  	  
Totala kostnader   1 486 829 000 1 357 028 000 129	  801	  000	   9,6%	  
 Intäkter       	  	   	  	  
Regionbidrag   1 090 729 000 1 053 461 000 37	  268	  000	   3,5%	  
Statsbidrag Kulturrådet   303 567 000 303 567 000 0	   0,0%	  
Statsbidrag Folkbildningsrådet   92 533 000 0 92	  533	  000	   Nytt	  
Totala intäkter   1	  486	  829	  000	   1	  357	  028	  000	   129	  801	  000	   9,6%	  

 
 
 
 
Förklaringar till budgetförändringar utöver generell uppräkning (i tkr): 
 
Not 

             1 
 

Kulturstrategiska områden 
  

 
7 931 Ej disponerade medel vissa institutioner 

 
 

2 006 EU-projekt, flyttad till strategiområde 
 

 
200 EU, medlemsavgifter, flyttad till strategiområde 

 
-2 326 Minskning av budgetposten 

  
 

7 811 Summa förändring 
     2  Fria kulturlivet/Barn och unga     

 -1 000 Överflyttat till stipendier, se not 30     
   - 250 Överfört till Göteborg Film Festival     
   -250 Övrig budgetjustering     
 -1 500 Summa förändring     

      
3 

 
Gerlesborgsskolan 

      
               -900   Flyttad till Kulturstrategiskt utvecklingsstöd (KSU) och erhåller  
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  Kulturnämnden 
Datum 2015-09-28 
Diarienummer KUN 3-2015 
 

 

                övergångsbidrag med 669 tkr  
  

4 
 

Riksteatern Väst 
  

 
1 800 Flyttad från KSU till Långsiktigt uppdrag (LSU) samt ökad med 600 tkr 

       5 
 

Kulturakademin Trappan 
  

 
1 500 Flyttad från KSU till LSU samt ökad med 500 tkr från Film Väst 

       6 
 

Stiftelsen Läckö slott/Naturum Läckö 
  

 
1 018 Flyttad från Naturum Läckö 

  
 

1 000 Ramökning från Regionfullmäktige 
   

 
147 Uppräkning 

   
 

2 165 Summa förändring 
   

       7 
 

Västarvet 
    

 
-16 881 Övergång Bohusläns museum 

  
 

2 000 Ramökning för ökade kostnader VGM och BM 

 
1 594 Uppräkning 

   
 

182 IS/IT medel 
   

 
-13 105 Summa förändring 

         
8 

 
Stiftelsen Bohusläns museum 

  
 

16 881 Överflyttad från Västarvet 
  

 
3 600 Ramökning för ökade kostnader vid verksamhetsövergång 

 
20 481 Summa förändring 

   
       9 

 
Observatoriet i Slottsskogen 

  
 

-100 Utgår och hanteras inom Fria kulturlivet/Barn o Unga som sökbart stöd 
       

              
       
10 

 
Röda Sten inkl. GIBCA 

  
 

500 Flyttat från tidigare gemensam budgetpost Dans- och teaterfestivalen/Konstbiennalen 

 
26 Uppräkning 

   
 

526 Summa förändring 
   

       11 
 

Dans & Teater Festivalen 
  

 
-500 Budgetposten minskad, blir istället årlig (se ovan Röda Sten) 

       12 
 

Konstvandringar 
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  Kulturnämnden 
Datum 2015-09-28 
Diarienummer KUN 3-2015 
 

 
100 Ramhöjning, ökande antal ansökningar av medel de senaste åren 

       13 
 

Film Väst 
    

 
1 138 Uppräkning 

   
 

-500 Överflyttning av medel till Kulturakademin Trappan 

 
16 IS/IT medel 

   
 

654 Summa förändring 
   

       14 
 

Biografstöd 
   

 
-500 Finansiering av Filmcloud flyttad till Kultur i Väst 

       15 
 

Digitalisering av biografer 
  

 
-250 Låg efterfrågan, tas vid behov av biografstödet 

       16 
 

Göteborg Film Festival 
  

 
250 Stöd för Lilla filmfestivalen, se not 2 

  
 

41 Uppräkning 
   

 
291 Summa förändring 

   
       17 

 
Nätverkstan kultur 

   
 

1 250 Nytt långsiktigt uppdrag (LSU) 
    

              
18 

 
Volymbidrag VGR-ägda skolor 

  
 

600 Ökat statligt bidrag resulterar i ökat regionalt bidrag 
 
 

19 
 

Volymbidrag rörelseägda skolor 
 

 
1 000 Ny folkhögskola i Borås 

  
 

300 Ökat statligt bidrag resulterar i ökat regionalt bidrag 

 
1 300 Summa förändring 

          
20 

 
Bidrag till eftergymnasiala utbildningar 

 
 

463 Ökning i enlighet med beslut om regelbaserat stöd 2014/2015 

 
116 Uppräkning  

   
 

579 Summa förändring 
   

       21 
 

Statsbidrag Folkhögskolor 
  

 
92 533 Enligt beslut av RS ska statsbidraget gå via kulturnämnden till skolorna 

       22 
 

Verksamhetsstöd (ny stödform) 
 



Sida 14(19) 

  

  Kulturnämnden 
Datum 2015-09-28 
Diarienummer KUN 3-2015 
 

 
300 NAV industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst 

    
 

300 Hemslöjdsförbunden, 3 stycken 
  

 
300 Folkmusik Väst 

   
 

600 Hembygdsförbunden, fyra stycken 
 

 
1 500 Lokalhållarna 

   
 

500 Författarcentrum Väst 
  

 
500 Danscentrum Väst 

   
 

500 Musikcentrum Väst 
   350 Teatercentrum Väst   

 
300 Svensk form Väst 

  
 

300 Konsthantverkscentrum Väst 
   300 Konstnärscentrum Väst   

 
300 Göteborg Artist Centre 

    
 

300 Grafik i Väst 
   

 
6 350 Summa förändring 

   
       23 

 
Kultur i Väst 

   
 

1 200 Filmcloud, utökning med 500 tkr 
 

 
1 500 Körcentrum Väst, utökning med 750 tkr 

 
 

96 IS/IT medel 
   

 
2 796 Summa förändring 

         
24 

 
Kulturstrategiskt utvecklingsstöd (KSU) 

 
 

-17 410 KSU 2013-2015 avslutas 
   

 
  11 920 Nya KSU 2016-2018 

   
 

-5 490 Summa förändring 
   

       25 
 

Share Music 
   

 
-904 Ingår i KSU fr. o m 2016 

         
       

       26 
 

TILLT 
    

 
1 500 Nytt långsiktigt uppdrag (LSU) 

           
27 

 
Regionalisering Internationella festivaler 

 
 

-300 Flyttad till Fria kulturlivet/Barn o, Unga, utökas till 800 tkr 

       28 
 

EU-projekt o. utveckling 
  

 
-2 006 Flyttad till kulturstrategiska områden 
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  Kulturnämnden 
Datum 2015-09-28 
Diarienummer KUN 3-2015 
 

29 
 

Medlemsorganisationer EU 
  

 
-200 Flyttad till kulturstrategiska områden 

 
       30 

 
Arbets- och kulturstipendier 

  
 

1 000 Ramökning, tas från Fria kulturlivet/Barn och unga 
   

       31 
 

Lokal kulturutveckling  
  

 
-2 000 Flyttas till budgetposten "Delregional kulturutveckling" 

       32 -4 000 Kulturmiljonen tillväxtprogram 
  

  
Flyttas till budgetposten "Delregional kulturutveckling" 

       33 
 

Delregional kulturutveckling 
  

 
6 000 Se ovan not 29, 30, sammanslagning av budgetrader  

       34 
 

Göteborgs kulturkalas 
  

 
500 Ramökning 

   
       35 

 
Körcentrum 

   
 

-750 Flyttas till Kultur i Väst med en ökning på 750 tkr 

       36 
 

Arena 49, biennal 
   

 
-500 Genomförs endast vart annat år 

  
 
4.1 Ekonomiskt resultat 

Nedanstående resultaträkning är uppställd enligt mall. Den budgeterade minskningen av 
personalkostnader respektive ökade övriga kostnader för 2016 har två förklaringar; 

• koncernavdelning kulturs personalkostnader faktureras av koncernkontoret som övriga 
kostnader  

• kostnader för resor redovisas enligt nya anvisningar som övriga kostnader och inte 
som tidigare personalkostnader 

De ökade statsbidragen 2016 beror på att folkhögskolornas medel från Bildningsförbundet 
kommer att gå via kulturnämndens budget istället för som tidigare direkt till respektive skola. 

SD04 Sammanställd detaljbudget beställare.  
 
Tillväxt & Utveckling.  
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  Kulturnämnden 
Datum 2015-09-28 
Diarienummer KUN 3-2015 
 
723 Kulturnämnden    
Resultatbudget  Budget Prognos  Budget 
(mnkr) 1512 1508 1612 

    
Statsbidrag 306,4 303,6 396,1 
Erhållna bidrag 0,0 1,0 0,0 
Övriga intäkter 0,0 2,0 2,0 
Verksamhetens intäkter 306,4 306,6 398,1 

    
Personalkostnader -18,0 -7,1 -1,2 
Lämnade bidrag -1 312,8 -1 320,9 -1 437,0 
Övriga kostnader -29,2 -32,0 -50,6 
Upplösning bidrag statlig 
infrastruktur 

0,0 0,0 0,0 

Verksamhetens kostnader -1 359,9 -1 360,0 -1 488,8 
    

Regionbidrag 1 053,5 1 053,5 1 090,7 
Finansiella intäkter/kostnader m.m. 0,0 0,0 0,0 
Resultat 0,0 0,0 0,0 

4.3 Eget kapital 

Kulturnämndens egna kapital förväntas uppgå till 15 221 tkr vid utgången av 2015. Ingen 
användning av det egna kapitalet planeras för 2016. 
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  Kulturnämnden 
Datum 2015-09-28 
Diarienummer KUN 3-2015 
 

5. Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse 

Utöver åtgärderna i kapitel 2 för att uppfylla regionfullmäktiges och kulturnämndens mål 
samt stärka valda fokusområden prioriterar kulturnämnden följande: 

 
5.1 Riktade insatser  

10 miljoner riktade till barn och unga samt det fria kulturlivet 
Regionfullmäktige har stärkt kulturnämndens budget 2015 och 2016 med 10 miljoner riktade 
till barn och unga samt det fria kulturlivet, se kapitel 2. För 2016 har kulturnämnden beslutat 
att permanenta 1,5 mnkr av medlen i långsiktiga insatser. 

Kultur och hälsa  
Från 2014 har regionfullmäktige stärkt kulturnämndens resurser för särskilda insatser inom 
kultur i vården som nu utvidgas till kultur och hälsa. Kulturnämnden samverkar med Centrum 
för kultur och hälsa vid Göteborgs universitet för att utveckla evidensbaserade metoder. En 
rad pilotprojekt har satts igång tillsammans med Kultur i Väst och Västarvet inom flera olika 
konstområden. Kultur i Väst startar 2016 Körcentrum Väst som ska vara ett 
kompetenscentrum för att utveckla alla delar och nivåer av körlivet. Körsång har särskilt 
uppmärksammats inom forskning om kultur och hälsa. Kultur och hälsa kan också omfatta 
insatser inom kommunernas omsorgsansvar, något som kulturnämnden vill utveckla. 

Utvecklingsinsatser i kulturplanen: 
- öka kunskapen om kulturens roll för hälsan 
- utöka kulturnämndens insatser till att omfatta aktiviteter inom såväl vård som omsorg 
- utveckla former för konst i det offentliga rummet med fokus på interaktion mellan konst, 

vårdtagare och personal 
 
Kulturella och kreativa näringar 
Satsningar på de kulturella och kreativa näringarna (KKN) utvecklas enligt målen i ett 
gemensamt handlingsprogram för kultur- och regionutvecklingsnämnderna. 2016 är det sista 
året för nuvarande program. I fokus finns en satsning för att öka dialogen med andra regioner 
och den nationella nivån som i nuläget saknar en politik för området. På den regionala nivån 
ska kulturnämnden stärka möjligheterna för mindre orter och landsbygd att utvecklas genom 
KKN. Det sker exempelvis genom labb, kultursystem och en ökad tillgång till gemensamma 
mötesplatser.  
 
Utvecklingsinsatser i kulturplanen: 
- verka för ett stärkt interregionalt arbete i syfte att utveckla de kulturella och kreativa 

näringarna nationellt 
- verka för utveckling av befintliga och nya kultursystem 
- skapa mötesplatser för verksamma inom kulturella och kreativa näringar  
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  Kulturnämnden 
Datum 2015-09-28 
Diarienummer KUN 3-2015 
 
 
Litteratur 
För att stärka litteraturens roll antog kulturnämnden en handlingsplan för 2013 – 2015. 2016 
kommer beslutade insatser, som sträcker sig över flera år, att utvärderas. Vissa satsningar som 
stöd till författare och översättare, förlag, litterära arrangörer, bibliotek och läsfrämjande 
kommer att utvecklas. En ny regional biblioteksplan som börjar gälla 2016 blir en vägledning 
för regionala satsningar på folkbiblioteken.  
 
Utvecklingsinsatser i kulturplanen: 
- vidareutveckla residensverksamheten med särskild tonvikt på organisation, 
samverkansformer och profilering av satelliterna. 
 

5.2 Kulturstrategiska områden 

Utveckla kapaciteter 
I linje med innebörden i strategiområdet presenteras i kulturplanen kommunernas och 
kommunalförbundens prioriteringar: 

• barn och unga (se kapitel 2) 
• besöksnäring 
• platsutveckling 
• arenor och nätverk 

Utvecklingsinsatser i kulturplanen: 
- utveckla stödet till kulturfestivaler genom att samverkan mellan kommuner och det 

ideella arrangörerna 
- utveckla Arena 49 som en mötesplats för kommunernas utveckling av natur- och 

kulturarv 

Öka internationaliseringen 
Kulturnämnden har riktlinjer för hur internationaliseringen ska öka. Centralt är att inte bara 
kulturlivet utan även det omgivande samhället ska gynnas av detta. 2016 ska särskilt 
samarbetet med North East England, regionen Santa Katarina i Brasilien och Vilniusregionen 
stärkas. 

En satsning som prioriteras 2016 är ungas rörlighet. Rapporten En underskattad rörelse, som 
tagits fram på uppdrag av regionutvecklingsnämnden, kulturnämnden och 
folkhälsokommittén i Västra Götalandsregionen, visar på stora skillnader beträffande ungas 
internationella rörlighet beroende på var de bor, socioekonomiska förhållanden och tillgång 
till information och stöd – något kulturnämnden vill ändra på. 
 
Utvecklingsinsatser i kulturplanen: 
- sluta avtal med ytterligare några samarbetsregioner 
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- integrera gästateljéprogram och residensverksamhet i kulturnämndens arbete så att 

synergieffekter kan uppnås 
- integrera kulturperspektivet i 8-miljonerstaden 
- stödja kommuner och kommunalförbund så att fler blir ägare av EU-projekt 
- informera om vägar in till EU för att stödja finansiering av regionens kulturverksamheter 
- verka för att den regionala nivån blir en formell samarbetsnivå i öppna 

samordningsmetoden, ÖSM. 
 
 
5.3 Kulturarv 
 
Verksamheten kring vandrings- och pilgrimsleder kommer 2016 att få en tydligare 
övergripande organisation för att möta internationella, nationella, regionala och lokala krav. 
Västarvet ansvarar för att samordna civilorganisationer, företag och kommuner.  
 
Bohusläns museum blir en separat verksamhet i Stiftelsen Bohusläns museums regi med eget 
långsiktigt uppdrag.   
 
Utvecklingsinsatser i kulturplanen: 
- utveckla kulturvandringarna i Västra Götaland 
- samordna Västra Götalands pilgrimsleder 
 


