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Remissyttranden gällande förslag till uppdrag till Göteborg Wind Orchestra   
 

Förslag till beslut 
 

1. Kulturnämnden antecknar inkomna remissyttranden gällande förslag till uppdrag 
till Göteborg Wind Orchestra. 

 
2. Kulturnämnden fastslår uppdrag till Göteborg Wind Orchestra för perioden 2012 

- 2014 i enlighet med bilaga 2.  
 

3. Kulturnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utvärdera uppdraget till Göteborg 
Wind Orchestra efter uppdragstidens utgång. 

 
4. Kulturnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.   

 

Bakgrund  

Kulturnämnden beslutade 2011-09-29 § 153 att ge förvaltningen i uppdrag att formulera 
ett förslag till uppdrag till Göteborg Wind Orchestra för perioden 2012-2014. En 
delredovisning av uppdraget skedde på kulturnämndens sammanträde 2011-11-24 § 205 
varvid kulturnämnden beslutade att remittera upprättat förslag till uppdrag till Västra 
Götalandsregionens kulturnämnd och till Göteborg Wind Orchestra för eventuellt 
yttrande.   

 

Sammanfattning av inkomna remissyttranden  

Remissinstanserna har inkommit med yttrande i enlighet med bilaga 1. 

Västra Götalands kulturnämnd har i sitt yttrande redovisat att de inte har några 
synpunkter beträffande Göteborgs Stads kulturnämnds uppdrag till orkestern. Man 
framför vidare att regionens kulturnämnd har för avsikt att själv utarbeta ett långsiktigt 
uppdrag till orkestern gällande de regionala och nationella delarna av orkesterns 
verksamhet. Man påpekar även att det i Göteborgs Stads föreslagna uppdrag finns ett 
antal punkter som samverkar med de regionala ambitionerna för orkestern såsom att 
hela världens blåsmusikkultur ska stå som källa för utveckling och att genom 
pedagogiska program öka intresset för blåsmusiken. Regionens uppdrag kommer att 
behandlas i Västra Götalandsregionens kulturnämnd under mars 2012. 
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Göteborg Wind Orchestras yttrande anger att kulturnämndens förslag ligger i linje med 
orkesterns egen ambition att verka som en angelägen aktör i Göteborg och regionens 
kulturliv. Man poängterar särskilt att passusen ” Göteborg Wind Orchestra skall vara en 
aktiv samarbetspart i stadens kulturliv och Kronhuset en ny scen för stadens alla 
kulturella aktörer” i uppdraget sammanfaller med orkesterns egen strävan. Man 
efterlyser dock en tydlighet hur detta samarbete kan komma att utformas och utvecklas. 
Orkestern framför även att ett tillgängliggörande av Kronhusets scen, innefattande en 
hyreskostnad på rimlig nivå, ger det fria kulturlivet en möjlighet till en arena med 
värdskap, teknik, biljettering etc. på ett kostnadseffektivt sätt.  

Då remissinstanserna ej inkommit med några förslag till förändringar av föreslaget 
uppdrag föreslår förvaltningen att kulturnämnden fastslår uppdrag till Göteborg Wind 
Orchestra för perioden 2012 - 2014 i enlighet med bilaga 2. 

 

 

GÖTEBORGS KULTURFÖRVALTNING 

 
 
 
Björn Sandmark 
förvaltningschef 
   Kristina Frizell 
   utredningsledare 
 

 

 

Bilagor: 
1. Remissyttranden från Västra Götalandsregionens kulturnämnd och Göteborg 

Wind Orchestra. 
2. Uppdrag till Göteborg Wind Orchestra 2012 – 2014. 

 
 

 

 
 

 

 

Göteborgs Stad Kultur, tjänsteutlåtande 2(2) 


	Tjänsteutlåtande
	Handläggare
	Remissyttranden gällande förslag till uppdrag till Göteborg Wind Orchestra  
	Förslag till beslut
	Bakgrund 
	Sammanfattning av inkomna remissyttranden 
	Bilagor:


