
 
Information från kulturnämnden 2012-03-29  
 
1.        De får årets kulturstipendier  
252 personer sökte Göteborgs Stads kulturstipendium i år, lika många som förra året. De 
19 som får stipendiet om 30 000 kronor kommer att få ta emot sina diplom på Börsen, 
Gustaf Adolfs Torg, den 29 maj i år.  
Dessa får årets kulturstipendier:  
Kristina Brändén Whitaker, konstnärlig ledare och skådespelare 
Karin Dahlström, scenograf  
Karin Esbjörnsson, keramiker  
Carolina Falkholt, konstnär  
Annika von Hausswolff, konstnär  
Kjell Jansson, musiker  
Robert Kangas, författare  
Stefan Karlsson, konstnär  
Julia Krantz, textilkonstnär  
Susanna Källman, musiker  
Karl Gunnar Malm, musiker, vissångare  
Åsa Norberg, konstnär  
Reza Parza, filmare  
Jakob Sjöstedt, konstnär  
Ami Skånberg Dahlstedt, dansare, koreograf  
Rolf Sossna, regissör  
Jennie Sundén, konstnär  
David Urwitz, musiker  
Johan Zetterquist, konstnär 
 
 
2.        Två får författarstipendier  
Författaren och poeten Sara Hallström, född 1979, får ett av Göteborgs Stads 
författarstipendier om 50 000 kronor. Det andra författarstipendiet går till författaren och 
översättaren Per Planhammar, född 1965.  
29 personer sökte författarstipendierna som inrättades på nytt i år efter ett uppehåll på 
fem år. Dessa stipendier kommer också att delas ut på Börsen den 29 maj.  
 
3.        Kulturpris till eldsjälar  
Christian Pallin får ta emot Agnes Karlssons kulturpris 2012 om 50 000 kr, Iki Gonzales 
Magnusson och Maria Lindahl får dela på ett pris om 50 000 kr, liksom Zana Mohammed 
och Asha Kahn.  



Stiftelsen Agnes Karlssons fond kom till 1967 genom en donation av Anton Einar 
Lundgren. Stiftelsens medel ska användas till stipendier och bidrag till förtjänta 
kulturarbetare och har tidigare delats ut av sällskapet Maneten som har upphört.  
Christian Pallin driver kulturföreningen Koloni, som är en ambulerande fri musikarrangör 
som blandar lokalt med internationellt.  
Iki Gonzales Magnusson och Maria Lindahl arbetar genom Utopia för allas rätt och 
möjlighet att till fullo delta i kulturlivet i Göteborg, oavsett sexualitet, funktion, bakgrund 
eller kön. Genom kurser, föreläsningar och workshops inspirerar projektet till 
attitydförändring och metodutveckling.  
Zana Mohammed och Ashar Kahn har arbetat med Wama, som bland annat arrangerat 
Eid-festen, i tre år. De står även bakom Manifesto och Street Festival.  
 
4.        Fler museer in i museikortet?  
Kulturnämnden gav förvaltningen i uppdrag att utreda om museernas årskort kan utökas 
till fler museer. Årskortet omfattar i dag kommunens fyra museer (Göteborgs 
konstmuseum, Röhsska museet, Göteborgs stadsmuseum och Sjöfartsmuseet Akvariet) 
samt Naturhistoriska museet som ingår i Västra Götalandsregionen.  
Utredningen ska bl.a. belysa vilka museer som kan bli aktuella och vilka kvalitetskriterier 
som bör gälla.  
 
5.        Plus i månadsrapport  
Resultatet för årets två första månader uppgår till 9,739 miljoner kronor, vilket är nästan 
4,5 miljoner kronor bättre än budget. Skillnaden beror på att tömningen av 
Stadsbiblioteket ännu inte är klar och att både Rum för ung kultur och Stora Teatern 
fortfarande håller på att byggas upp. Resultatet för helåret förväntas bli 0.  
Antalet besök har ökat på Stadsbiblioteket, konsthallen och samtliga museer. Göteborgs 
konstmuseum har till och med fördubblat antalet besök jämfört med förra året: 63 963 i år 
jämfört med 31 511 förra året.  
Antalet årsarbetare är något fler än under samma period förra året. Sjukfrånvaron bland 
personalen är något högre.  
 
6.        Litteraturhusutredning klar  
Utredningen ”Litteraturens hus: Plats för författare, rum för läsare” antecknades och 
Ingrid Elams uppdrag förklarades fullgjort.  
Elam fick i uppdrag i augusti 2011 att utreda möjligheten att etablera ett litteraturhus i 
Göteborg. Huset skulle i första hand vara en plats för möten, eget skapande, kurser och 
samtal kring i första hand skönlitteratur i alla dess uttryck och former.  
Utredningen lyfter fram fyra olika förslag:  
-        Ett brett samlande, kompletterande och förstärkande litteraturhus. Ett sådant hus 
skulle kunna rymma hörsal, arbetsrum, kontor, verkstäder, café mm och samla många 
aktörer.  
-        Ett litteraturhus för det fria och alternativa litteraturlivet, dvs författare, småförlag, 
tidskrifter och arrangörer, förslagsvis i Lagerhuset.  
-        Det ambulerande litteraturhuset i biblioteket med flera platser.  
-        Ett litteraturhus som sätter konstarten i centrum för det nya och nyskapande, kanske 
vägg i vägg med en ny konsthall, ett förslag som utredaren förordar.  



 
7.        En miljon till Interreligiösa rådet  
Kulturnämnden beviljade en miljon kronor i stöd 2012 till Göteborgs Interreligiösa Råd. 
Rådet har fått 170 000 kronor i förskott som dras av från stödet. I fortsättningen ska rådet 
ansöka om stöd årligen.  
Göteborgs Interreligiösa Råd är en ideell förening som idag besår av 15 religiösa och 
andliga ledare från fem olika religioner. Föreningen ska främja dialog och samverkan 
mellan olika religiösa företrädare, verka för respekt och förståelse för religiöst liv och 
skapa mötesplatser för människor med olika tro.  
Föreningen planerar att bygga upp en samlingsplats i form av ett Interreligiöst Center.  
 
8        Drygt fem miljoner till kulturskolorna  
Kulturskolorna i Norra Hisingen, Lundby, Västra Hisingen, Västra Göteborg, Centrum 
och Östra Göteborg får 3,3 miljoner kronor till att genomföra El Sistema i samverkan 
 med Göteborgs symfoniker. En kulturskola i rörelse/Kulturkräm, som är ett slags Gothia 
Cup för kulturskolan, får en miljon kronor och genomförs i Askim-Frölunda-Högsbo, 
Västra Göteborg, Västra Hisingen och Lundby.  
Ett medeltidsprojekt i Gamla Älvsborgs fästning får 47 000 kronor, En kulturskola på 
scen får 595 000 kronor och  Sommarkulturskolan 175 000 kronor. Vidare går bidrag till 
Community Theatre (50 000 kr), Klassorkesterfestival (88 000 kr) och Drum Corps 
utbytesprojekt (80 000 kr). 105 000 kr reserverades för ett Musikalprojekt i Örgryte-
Härlanda.  
 
 
9.        Bio Capitol ska digitaliseras  
Kulturnämnden beslutade att ge Bio Capitol 150 000 kronor i bidrag till digitalisering, så 
kallad 2K-teknik. Lika mycket pengar kommer att sökas från Västra Götalandsregionen 
och 300 000 kronor från Svenska Filminstitutet.  
Sju biografer i Göteborg har tidigare fått stöd för digitalisering från de tre parterna.  
 
10.        GWO får uppdrag  
Göteborg Wind Orchestra ska aktivt verka som en god förebild inom 
blåsorkestermusiken lokalt och regionalt, anser kulturnämnden. Orkestern får nu ett 
uppdrag att både förvalta det kulturhistoriska arvet och förnya repertoaren. Ett mål är att 
GWO ska erbjuda göteborgarna ett brett musikaliskt program av hög kvalitet och öka 
andelen nyskrivna verk. Orkestern ska dessutom vidga sin publik genom aktivt 
publikarbete och genom att ha hela världens blåsmusik som källa. Nämnden vill också se 
Kronhuset som en ny scen för stadens alla kulturaktörer.  
Uppdraget gäller för perioden 2012-2014. Västra Götalandsregionens kulturnämnd och 
GWO:s styrelse har fått yttra sig om uppdragen innan beslutet togs.  
 
11.        Rum för ung kultur tar form  
Mängder av unga göteborgare har fått tycka till och önska vad de vill ha i ett kulturhus 
för unga. 19 ambassadörer har under förra året diskuterat innehållet i ett framtida 
kulturhus med ungdomar i skolor, på fritidsgårdar, under olika events och bland annat i 
Nordstan.  



Det framtida kulturhuset i Lagerhuset vid Järntorget ska – om ungdomarna får som de vill 
– bland annat erbjuda: kultur i alla dess olika konstformer, tillgång till lokal och material, 
plats för att visa upp sina kunskaper till exempel via en öppen scen eller utställningsyta, 
forum för debatt och diskussion, ett café och personal.  
Kulturnämnden fick information om dialogprocessen bland annat via en film.  
 
12.         Övrigt  
Kulturnämnden återremitterade utredningen om en biljett- och informationscentral för det 
fria kulturlivet på Stora teatern samt ett förslag till användning av gåvomedel för Röhsska 
museet. Nämnden bordlade förvaltningens förslag till hur ett arrangörsstöd vid Stora 
Teatern ska hanteras.  
Kulturnämnden besvarade dessutom en skrivelse från Stadsdelsnämnden Norra Hisingen 
om resursförstärkningen till stadsdelsbiblioteken under stadsbibliotekets stängning.  
 
Ytterligare information  
 
Bibbi Wopenka  
Informationschef 
 


