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Göteborgs Stads styrsystem 

Utgångspunkterna för styrningen 

av Göteborgs Stad är lagar och 

författningar, den politiska viljan 

och stadens invånare, brukare och 

kunder. För att förverkliga 

utgångspunkterna behövs 

förutsättningar av olika slag. 

Stadens politiker har möjlighet att 

genom styrande dokument beskriva 

hur de vill realisera den politiska 

viljan. Inom Göteborgs Stad gäller 

de styrande dokument som antas av 

kommunfullmäktige och 

kommunstyrelsen. Därutöver 

fastställer nämnder och 

bolagsstyrelser egna styrande 

dokument för sin egen verksamhet. 

Kommunfullmäktiges budget är det 

övergripande och överordnade 

styrande dokumentet för Göteborgs 

Stads nämnder och bolagsstyrelser. 

 

Om Göteborgs Stads styrande dokument 

Göteborgs Stads styrande dokument är våra förutsättningar för att vi ska göra rätt saker på 

rätt sätt. De anger vad nämnder/styrelser och förvaltningar/bolag ska göra, vem som ska 

göra det och hur det ska göras. Styrande dokument är samlingsbegreppet för dessa 

dokument. 

Stadens grundläggande principer såsom demokratisk grundsyn, principer om mänskliga 

rättigheter och icke-diskriminering omsätts i praktisk verksamhet genom att de integreras 

i stadens ordinarie beslutsprocesser. Beredning av och beslut om styrande dokument har 

en stor betydelse för förverkligandet av dessa principer i stadens verksamheter. 

De styrande dokumenten ska göra det tydligt både för organisationen och för invånare, 

brukare, kunder, leverantörer, samarbetspartners och andra intressenter vad som förväntas 

av förvaltningar och bolag. De styrande dokumenten ligger till grund för att utkräva 

ansvar när vi inte arbetar i enlighet med vad som är beslutat. 
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Inledning 

Syftet med denna riktlinje 

Kulturnämnden har enligt sitt reglemente till uppgift att fastställa kriterier för 

bidragsgivning och beslut om stöd och stipendier till kulturell verksamhet och fria 

kulturutövare. Syftet med riktlinjerna är att klargöra kulturnämndens förhållningssätt och 

prioriteringar avseende fördelning av kulturstöd till det fria kulturlivet.   

Vem omfattas av riktlinjen 

Riktlinjerna gäller tills vidare för kulturnämnden. Riktlinjerna avser styrningen av 

fördelning av kulturstöd till det fria kulturlivet.  

Till det fria kulturlivet räknas här såväl organisationer som enskilda aktörer. Det 

definieras som organisationer som är bildade av medlemmarna själva och personer som 

arbetar på eget uppdrag, utan offentlig huvudman. En stor del av det fria kulturlivet 

bedriver yrkesmässig verksamhet.  

Bakgrund 

Kulturnämnden beslutade 2017-02-09 att ge förvaltningen i uppdrag att se över 

kulturstödet och utskottet för kulturstöd. En slutredovisning av uppdraget lämnades till 

kulturnämnden 2018-04-24. Kulturnämnden beslutade 2018-05-22 om förändrade 

stödformer och att ge förvaltningen i uppdrag att utforma riktlinjer och kriterier för 

kulturstöd enligt förslagen i översynen.  

Uppdraget innebär att Göteborgs Stads kulturprogram som antogs 2013 ska förtydligas i 

riktlinjer för kulturstöd samt att stödformerna förändras enligt kulturnämndens beslut.  

Lagbestämmelser 

Riktlinjerna för kulturstöd hänvisar till gällande lagstiftning. Relevanta lagar för 

kulturnämndens riktlinjer är bland annat kommunallagen, diskrimineringslagen och 

bokföringslagen. 

Koppling till andra styrande dokument 

• Göteborgs Stads kulturprogram  

• Göteborgs Stads riktlinjer för föreningsbidrag till civilsamhället  

• Jämlikt Göteborg  

• Besöksprogrammet 

• Näringslivsprogrammet 

• Innovationsprogrammet 
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Vägledning och avsteg 

Definition av kulturstöd 

I kulturnämndens riktlinjer för kulturstöd används ordet kulturstöd i betydelsen 

ekonomiskt stöd. Enligt stadens generella definition är bidrag ett monetärt stöd medan ett 

stöd även kan vara icke-monetärt. I Göteborg, liksom inom kultursektorn generellt, är 

benämningen kulturstöd väl etablerad. Benämningen kulturstöd anger i sammanhanget att 

det monetära stödet mer är att likna vid en investering än ett bidrag som kan indikera 

ekonomisk förlust.  

Kulturpolitik 

De nationella kulturpolitiska målen styr den nationella kulturpolitiken. Målen fungerar 

även som vägledning för den regionala och kommunala kulturpolitiken. De inleds med: 

”Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som 

grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig 

kvalitet ska prägla samhällets utveckling.” 

Göteborgs Stads kulturprogram tar sin utgångspunkt i de nationella målen och förhåller 

sig även till regionala mål som formulerats utifrån Västra Götalandsregionens 

kulturstrategi.  

Göteborgs Stads kulturprogram 

Göteborgs Stads kulturprogram värnar den fria konstens betydelse för en hållbar och 

demokratisk samhällsutveckling. Göteborgs Stads kulturprogram utgår från tre 

dimensioner: konstpolitik, kulturpolitik och kulturplanering. Kulturprogrammet 

innehåller även strategiska mål för respektive område. Kulturprogrammet genomsyrar 

kulturnämndens riktlinjer för kulturstöd.  

Riktlinjer och regler 

Riktlinjer för kulturstöd är ett reglerande styrdokument på en övergripande nivå, som 

sedan följs av regler per stödform. Regler anger syftet med varje stödform, vem som kan 

söka, för vilken tidsperiod man kan söka stöd och vilka eventuella beloppsgränser som 

gäller.  

Likabehandling och principen om armlängds avstånd 

Kulturnämndens stödformer ska hanteras enligt principen om likabehandling i enlighet 

med kommunallagen. Kulturnämndens stödformer ska även hanteras enligt principen om 

armlängds avstånd. Det innebär att det finns en politisk styrning via policydokument, 

riktlinjer och regler, men att det inte ska finnas politisk styrning i prioriteringarna av det 

konstnärliga innehållet. Göteborgs Stads kulturprogram hävdar konstens oberoende och 

integritet. 

Göteborgs Stads riktlinjer för föreningsbidrag till civilsamhället  

Göteborgs Stad arbetar med ett förslag till gemensamma riktlinjer för föreningsbidrag till 

civilsamhället. Riktlinjerna anger grundläggande kriterier för föreningar som beviljas 

bidrag till sin föreningsverksamhet som på olika sätt bidrar till ett rikt civilsamhälle med 

utgångspunkt i stadens värdegrund. Riktlinjerna för föreningsbidrag anger även hur 

processen från Ansökan till Redovisning och uppföljning ska hanteras på ett likartat sätt i 

hela staden.  
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Kulturnämndens förhållningssätt till Göteborgs Stads riktlinjer för 

föreningsbidrag 

Delar av stadens grundläggande kriterier för föreningsbidrag tillämpas i riktlinjer för 

kulturstöd. De kompletteras med kulturnämndens egna grundläggande kriterier för 

kulturstöd.  

Kulturnämndens kriterier framhåller att den som beviljas kulturstöd ska följa svensk 

lagstiftning. Förvaltningen föreslår i linje med detta därför att kulturnämndens riktlinjer 

ska betona följsamhet till lagstiftningen. Detta är ett avsteg ifrån stadens riktlinjer för 

föreningsbidrag som lyfter fram värderingsmässiga ståndpunkter för civilsamhället att 

agera utifrån. Orsaken till detta avsteg är att det konstnärliga och kulturella utbudet inte 

ska styras politiskt. Därtill anges i Göteborgs Stads kulturprogram ett förhållningssätt till 

yttrandefrihet och integritet som är överordnat stadens riktlinjer för föreningsbidrag till 

civilsamhället. Vad gäller demokratiperspektiv, så som mänskliga rättighetsfrågor och att 

motverka diskriminering, kränkningar och våld, är dessa givna utgångspunkter som styr 

förhållanden både på arbetsplatser och i kulturlivet för såväl medverkande som publik.   

Enligt stadens riktlinjer kan staden fördela generella och selektiva bidrag. Kulturstöd 

fördelas i form av selektiva stöd. 

Förvaltningen anammar i sin helhet stadens förslag till regelverk för processen från 

Ansökan till Redovisning och uppföljning i riktlinjer för kulturstöd, som de lyder i sin 

nuvarande form i stadsledningskontorets förslag till kommunstyrelsen.  

Avsteg från kulturnämndens riktlinjer 

Avsteg från likahanteringsprincipen vid bedömning av ansökningar om kulturstöd 

hanteras genom politiska beslut om att bevilja stöd enligt kulturnämndens stödform 

Riktat stöd.  

Konsekvens och följsamhet mot riktlinjerna är viktiga för att säkerställa likahantering och 

rättssäkerhet. Om återkommande behov av avsteg från riktlinjerna identifieras, bör frågan 

väckas om riktlinjerna behöver ses över och revideras. 

Stödjande dokument  

Nationella kulturpolitiska mål 

Kulturstrategi för Västra Götaland 
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Kulturnämndens riktlinjer för 
kulturstöd 
Göteborgs Stads kulturstöd syftar till att stärka och utveckla ett kulturliv av hög kvalitet 

för hela Göteborg. Kulturstödet riktas till huvudsakligen publika verksamheter som 

bedöms vara av konstnärlig och kulturpolitisk betydelse. Sammantaget ska fördelning av 

kulturstöd stärka förutsättningarna för ett dynamiskt och mångfacetterat fritt kulturliv i 

hela staden. 

• Göteborgs Stads kulturstöd ska:  

o värna möjligheterna att verka konstnärligt med integritet och 

yttrandefrihet som grund, 

o stödja ett kvalitativt konst- och kulturutbud, 

o stärka och utveckla förutsättningarna för hållbara villkor och 

infrastruktur för det fria konst- och kulturlivet, 

o stödja möjligheterna att ta del av och vara delaktig i stadens konst- och 

kulturliv, 

o stödja mångfalden av konstnärliga och kulturella möten och mötesplatser, 

o bidra till spridningen av konst och kultur i hela Göteborg. 

• Kulturstödet ska vara tillgängligt att söka för alla som är verksamma i kulturlivet.  

• Kulturstödet ska bidra till ett vidgat kulturutbud med hänsyn taget till 

jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.  

• Särskild hänsyn ska tas till barn och unga och deras behov.  

Kulturnämndens grundläggande kriterier för kulturstöd 

• Organisationer och personer som beviljas kulturstöd ska följa svensk lagstiftning. 

Det innebär att lagar och regler mot diskriminering, kränkningar och hot om våld 

ska efterlevas.  

• Göteborgs Stads kulturprogram värnar den fria konstens betydelse för en hållbar 

och demokratisk samhällsutveckling. Det innebär att idéer och tankar får gestaltas 

fritt och att gestaltningen bedöms utifrån sina konstnärliga kvaliteter.  

• Principen om armlängds avstånd ska tillämpas i beslut om fördelning av 

kulturstöd. Det innebär att det inte ska finnas politisk styrning i prioriteringarna 

av det konstnärliga innehållet och att kulturskapare ska garanteras konstnärlig 

frihet.  

• Kulturstödet fördelas i form av selektiva stöd. Det innebär att varje stödform har 

specifika regler som anger vad som gäller för den organisation eller enskilda 

aktör som söker kulturstöd.  
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Göteborgs Stads grundläggande kriterier för föreningsbidrag 

Följande kriterier för föreningsbidrag till civilsamhället gäller även för organisationer 

som beviljas kulturstöd: 

• Föreningen ska vara uppbyggd och fungera enligt demokratiska principer.  

• Föreningen ska verka för lika rättigheter och möjligheter till delaktighet och 

deltagande oberoende av kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning och 

ålder. 

• Föreningen ska ha lokal anknytning och bidraget ska komma göteborgarna till 

gagn. 

• Den verksamhet som föreningen söker bidrag för ska ha allmänintresse.  

• Den verksamhet som föreningen söker bidrag för ska inte vara partipolitisk eller 

religiös.  

• Föreningen ska ha av medlemmar godkända stadgar, en ansvarig styrelse och 

revisor.  

 


