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KONSTPOLITIK 
KULTURPOLITIK 

KULTURPLANERING 
 

- interkulturell dialog binder dem samman 

 

 
 
 



KONSTPOLITIK 
 

Göteborgs Stads kulturpolitiska mål inom konstpolitik är att: 

Skapa goda och hållbara villkor för konsten och konstnärerna 

 

Stadens konstpolitik ska: 

Hävda konstens integritet, oberoende och egenvärde 

Främja konstnärlig yttrandefrihet och kvalitet 

 



KONSTPOLITIK 
 

 

Utreda hållbara ersättningar till konstnärer engagerade i 

Göteborgs Stad 

Bevaka tillgången till stadens lokaler för det fria kulturlivet och se 

till behovet av lokaler för konstnärlig produktion i enlighet med 

kulturprogrammet 

 



 
 

KULTURPOLITIK 
 
 Göteborgs Stads kulturpolitiska mål inom kulturpolitik är att: 

Främja delaktighet, interkulturell dialog och människors lust och 

motivation att ta del av och utöva konst och kultur. 

Stadens kulturpolitik ska: 

Öka den sociala sammanhållningen. 

Stimulera människors lust och motivation att ta del av konst och 

kultur. 

Främja delaktighetskultur och stimulera till eget skapande. 

Värna, vårda, tillgängliggöra och utveckla kulturarvet. 

Kraftfullt förstärka arbetet för demokrati och jämlikhet. 

 



Kartlägga tillgången till kultur för barn och unga i Göteborg 

Utarbeta en Barn- och ungdomskulturplan för Göteborg 

Stad kopplad till Jämlikt Göteborg 

 

 
 

KULTURPOLITIK 
 
 



KULTURPLANERING 
 
 

Göteborgs Stads kulturpolitiska mål inom kulturplanering är 

att: 

Skapa en attraktiv livsmiljö i staden. 

Stadens kulturplanering ska: 

Tydliggöra stadens karaktär och historia. 

Skapa goda förutsättningar för hållbar utveckling. 

Öka göteborgarens möjlighet till inflytande över den fysiska 

miljön.  

 



Utarbeta Göteborgs Kulturplaneringsstrategi 

Utveckla Kulturkonsekvensanalys KKA och samordna 

metoder för interkulturell dialog och medborgardelaktighet 

 

KULTURPLANERING 
 
 





Älvstaden 
 

Inventering av kulturverksamheter i tre av 

sju delområden i Älvstaden 

Testa KKA – inventering, analys- och 

konsekvensbeskrivning 

Rundabordssamtal om kultur i bred 

bemärkelse 

 



Museer ska vara till för alla. Därför ska de vara 

tillgängliga för alla. Alla har lika stor rätt att 

delta i och skapa kulturen! Funktek är ett 

projekt som handlar om att alla ska kunna gå 

på och uppleva museum. 
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På Frilagret kan unga mellan 13-30 år förverkliga sina 

idéer och genomföra sina projekt. I princip allt som sker 

i huset sker på förslag, initiativ och önskemål från unga. 

Verksamheten utgår från ungas rätt till delaktighet i 

konst- och kulturlivet. Frilagret arbetar ständigt för att 

säkerställa ungas inflytande i stadens kulturliv och för 

att vidareutveckla strukturerna för ungas 

medbestämmande. 
 

 





 

Lokalförvaltningen har sedan 2013 arbetat 

med samarbetsprojektet REBUS. Syftet är att 

ge barn inflytande och möjlighet att genom 

eget skapande påverka sin fysiska miljö.  

10 förskolor deltar varje år 

Ett samarbete mellan stadsdelsförvaltningar 

Lokalförvaltningen och Kulturförvaltningen. 
 

 

 

REBUS – resan till  

en bättre skolmiljö 
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