
 

Protokoll 
                       KULTURNÄMNDEN  

Sammanträdesdatum 
 2012-03-29 

Tid: 15:00 – 16:30 

Plats: Stora Teatern 

Paragrafer:  37–59 

Närvarande 

Ledamöter 
Ordförande Thomas Martinsson (MP), 1:e vice ordförande Kristina Tharing (M),  
Annika Steen (M), Eva Moberg (S), Saga Lindh Stokholm (M), Ann Catrine Fogelgren 
(FP), Olof Svensson (S) 

Ersättare 
Toni Orsulic (M) tjg ej § 55, Madelene Ulfström (S) tjg, Ann-Sofie Hult (MP) tjg, 
Malin Ekelund (KD) tjg 

Övriga 
Förvaltningschef Björn Sandmark, sekreterare Nils Tengdahl, ekonomichef Charlotte 
Lundell, personalchef Tatjana Marin Kartal, informationschef Bibbi Wopenka, 
utredningsledare Kristina Frizell, avdelningschef Ann Hatteböl, enhetschef Mie 
Svennberg, enhetschef Daniel Anderson, enhetschef Kerste Broberg, utredare Andreas 
Roth, utredare Chinaski Nymark, utredare Mia Björklund 
 
Dessutom representerades allmänheten av ca 20 personer. 

Personalföreträdare 
Maria Heed Vision, Lars Gustafsson Kommunal  
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Protokoll 
Sammanträdesdatum 2012-03-29 

Göteborgs Stad Kultur, protokoll 2(10) 

 

 

Justeringsdag:   

Underskrifter: 

Sekreterare 
 
 
Nils Tengdahl 
 

Ordförande  
 
 
Thomas Martinsson 
 

Justerande 
 
 
Kristina Tharing 



 

Protokoll 
Sammanträdesdatum 2012-03-29 

Göteborgs Stad Kultur, protokoll 3(10) 

§ 37  

Sammanträdet öppnas. Godkännande av dagordning. 
Ordförande Thomas Martinsson öppnade sammanträdet och hälsade de närvarande 
välkomna. Dagordningen godkändes. 

 

§ 38 

Protokollsjustering. 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden. 

 

§ 39  

Fastställande av tjänstgöringslista. 
Tjänstgöringslistan fastställdes (bilaga 1). 

 

§ 40  

Förvaltningschefen rapporterar. 
– Förvaltningen gör, i samarbete med stadsledningskontoret, en översyn av rutinerna 
kring arbetet med museernas fondmedel. 

– Västra Götalandsregionens kulturpolitiska strategi har skickats på remiss till 
Göteborgs kommunstyrelse. Förvaltningen har skickat ett underlag till remissvar till 
kommunstyrelsen. 

– Göteborgs Stads kulturpolitiska strategi ska behandlas på nämndens juni-möte. 
Därefter ska den skickas på remiss under sommaren. I september beräknas 
kulturnämnden fatta beslut. 

– Förvaltningen fortsätter att undersöka möjligheterna att etablera en konsthall i de s k 
artilleristallarna på Magasinsgatan. 

– Förvaltningen fortsätter också processen med att möjliggöra för Hasselbladsstiftelsen 
att flytta in i nuvarande konsthallen. 

 

BESLUT 

Informationen antecknas. 

 

 



 

Protokoll 
Sammanträdesdatum 2012-03-29 

Göteborgs Stad Kultur, protokoll 4(10) 

 

§ 41  

Information från verksamheten:  

Ung Kulturs dialogprocess 
Mie Svennberg, enhetschef Rum för Ung Kultur, informerade muntligt om den 
dialogprocess Ung Kultur organiserat och visade en kort film. 

 

BESLUT 

Informationen antecknas. 

 

§ 42 Dnr 0288/12 

"Utred ett bredare museikort." 
 
Ärendet bordlades på nämndens sammanträde 2012-02-14 § 34. 

 

YRKANDE 

Yrkande MP, S, V "Utred ett bredare museikort" daterat 2012-02-14. 

Kristina Tharing yrkade på att förvaltningen får i uppdrag att också utreda vilka kriterier 
som deltagande aktörer skall uppfylla, hur många museer som kan komma i fråga och 
vilka kvalitetskrav som ska gälla. 

 

BESLUT 

1. Kulturförvaltningen får, utifrån yrkandets inriktning, i uppdrag att utreda om och hur 
museernas årskort för vuxna kan utökas till att också omfatta museiverksamheter inom 
Göteborgs kommun som har andra huvudmän. 

2. Utredningen skall också behandla vilka kriterier som deltagande aktörer skall 
uppfylla, hur många museer som kan komma i fråga och vilka kvalitetskrav som ska 
gälla. 

 

 

 

 

 



 

Protokoll 
Sammanträdesdatum 2012-03-29 

Göteborgs Stad Kultur, protokoll 5(10) 

§ 43 Dnr 0902/11 

Förutsättningar för etablering av en biljett- och informationscentral för det fria 
kulturlivet på Stora Teatern. 
Förvaltningen har i ärendet upprättat ett tjänsteutlåtande daterat 2012-01-26. 

Ärendet bordlades på nämndens sammanträde 2012-02-14 § 33. 

Thomas Martinsson och Kristina Tharing yrkade på att ärendet återremitteras till 
förvaltningen med uppdrag att ytterligare belysa hur biljettförsäljningen ska ske, om det 
finns möjligheter till "sista-minuten-försäljning", om verksamheten är öppen för alla 
och om det är möjligt att bilda en ekonomisk förening efter modell från Stockholm och 
Malmö samt möjligheten att på något sätt samutnyttja deras system. 
 

BESLUT 

Kulturnämnden återremitterar ärendet till förvaltningen med uppdrag att ytterligare 
belysa 

– hur biljettförsäljningen ska ske 

– om det finns möjligheter till "sista-minuten-försäljning" 

– om verksamheten är öppen för alla kulturaktörer  

– om det är möjligt att bilda en ekonomisk förening efter modell från Stockholm och 
Malmö samt möjligheten att på något sätt samutnyttja deras system 
 

§ 44 Dnr 0019/12 

Månadsrapport per februari 2012. 
Förvaltningen har i ärendet upprättat ett tjänsteutlåtande daterat 2012-03-19. 

 

BESLUT 

Kulturnämnden godkänner månadsrapport per februari 2012. 
 

§ 45 Dnr 1013/11 

Utredning gällande etablering av ett eventuellt litteraturhus i Göteborg. 
Förvaltningen har i ärendet upprättat ett tjänsteutlåtande daterat 2012-02-21. 

 

BESLUT 

Kulturnämnden antecknar utredningen Litteraturens hus: Plats för författare, rum för 
läsare och förklarar Ingrid Elams uppdrag fullgjort. 



 

Protokoll 
Sammanträdesdatum 2012-03-29 

Göteborgs Stad Kultur, protokoll 6(10) 

 

§ 46 Dnr 0289/12 

Förslag till användning av gåvomedel 2012 för Röhsska museet. 
Förvaltningen har i ärendet upprättat ett tjänsteutlåtande daterat 2012-02-20. 

Kristina Tharing yrkade på att ärendet återremitteras till förvaltningen med uppdrag att 
specificera det ansökta beloppet. 

 

BESLUT 

Kulturnämnden återremitterar ärendet till förvaltningen med uppdrag att specificera hur 
det ansökta beloppet på 400 000 kronor ska användas. 

 

§ 47 Dnr 0199/12 

Ansökan om stöd 2012 från Göteborgs Interreligiösa Råd. 
Förvaltningen har i ärendet upprättat ett tjänsteutlåtande daterat 2012-02-20. 

 

BESLUT 

1. Kulturnämnden beviljar Göteborgs Interreligiösa Råd 1 000 000 kronor i stöd för 
2012. 

2. Göteborgs Interreligiösa Råd ska redovisa beviljat stöd samt ansöka om stöd årligen 
inför de kommande verksamhetsåren 2013 och 2014 i likhet med andra verksamheter 
med årligt stöd. 

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

§ 48 Dnr 0272/12 

Förslag till fördelning av utvecklingsstöd till kulturskolan 2012. 
Förvaltningen har i ärendet upprättat ett tjänsteutlåtande daterat 2012-03-01. 

 

BESLUT 

1. Kulturnämnden fördelar utvecklingsstöd till kulturskolan 2012 för två 
stadsdelsgemensamma projekt, El Sistema och En kulturskola i rörelse/Kulturkräm, 
under förutsättning att projekten genomförs. 

2. Kulturnämnden fördelar utvecklingsstöd till kulturskolan 2012 för sju enskilda 
projekt, En kulturskola på scen, Sommarkulturskola, Community Theatre,  



 

Protokoll 
Sammanträdesdatum 2012-03-29 

Göteborgs Stad Kultur, protokoll 7(10) 

 

Medeltidsprojekt, Klassorkesterfestival och Drum Corps utbytesprojekt, under 
förutsättning att projekten genomförs. 

3. Kulturnämnden reserverar 105 tkr för musikalprojekt i stadsdelen Örgryte-Härlanda. 

4. Kulturnämnden avslår övriga ansökningar. 

 

§ 49 Dnr 0449/11 

Förslag till mottagare av Göteborgs Stads kulturstipendier 2012. 
Förvaltningen har i ärendet upprättat ett tjänsteutlåtande daterat 2012-03-05. 

 

BESLUT 

1. Kulturnämnden utser mottagare av Göteborg Stads kulturstipendier 2012 i enlighet 
med upprättat förslag. 

2. Kulturnämnden avslår övriga ansökningar. 

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

§ 50 Dnr 1559/11 

Förslag till mottagare av Göteborgs Stads arbetsstipendier för författare 2012. 
Förvaltningen har i ärendet upprättat ett tjänsteutlåtande daterat 2012-02-24. 

 

BESLUT 

1. Kulturnämnden utser mottagare av Göteborg Stads arbetsstipendier för författare 
2012 i enlighet med upprättat förslag. 

2. Kulturnämnden avslår övriga ansökningar. 

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Protokoll 
Sammanträdesdatum 2012-03-29 

Göteborgs Stad Kultur, protokoll 8(10) 

 

§ 51 Dnr 1356/11 

Förslag till mottagare av Agnes Karlssons kulturpris 2012. 
Förvaltningen har i ärendet upprättat ett tjänsteutlåtande daterat 2012-03-06. 

 

BESLUT 

1. Kulturnämnden utser mottagare av Agnes Karlssons kulturpris 2012 i enlighet med 
förvaltningens förslag. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

§ 52 Dnr 0326/12 

Förslag till stöd för digitalisering av biografen Capitol i Göteborg. 
Förvaltningen har i ärendet upprättat ett tjänsteutlåtande daterat 2012-03-01. 

 

BESLUT 

1. Kulturnämnden beviljar 150 tkr under 2012 för medfinansiering av ny teknik i 
biografen Capitol i enlighet med förvaltningens förslag. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

§ 53 Dnr 0223/12 

Förslag till hantering av arrangörsstöd/ Stora Teaterns hyresrabatt för det fria 
kulturlivet. 
Förvaltningen har i ärendet upprättat ett tjänsteutlåtande daterat 2012-03-06. 

 

BESLUT 

Kulturnämnden bordlägger ärendet. 

 

 

 

 

 

 



 

Protokoll 
Sammanträdesdatum 2012-03-29 

Göteborgs Stad Kultur, protokoll 9(10) 

§ 54 Dnr 1359/11 

Remissyttranden gällande förslag till uppdrag till Göteborg Wind Orchestra. 
Förvaltningen har i ärendet upprättat ett tjänsteutlåtande daterat 2012-03-07. 
 

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 tjänsteutlåtandets bilaga 2.  

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

4. Kulturnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.   
 

§ 55 Dnr 0210/12 

Skrivelse angående resursförstärkning till stadsdelsbiblioteken under 
stadsbibliotekets stängning. 
Förvaltningen har i ärendet upprättat ett tjänsteutlåtande daterat 2012-02-23. 
 

BESLUT 

1. Kulturnämnden översänder svar på skrivelse från stadsdelsnämnden Norra Hisingen i 
enlighet med upprättat förslag. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 

Toni Orsulic deltog inte i ärendets behandling eller beslut p g a jäv. 
 

§ 56 Dnr 0211/11 

Ung Kulturs dialogprocess. 
Förvaltningen har i ärendet upprättat ett tjänsteutlåtande daterat 2012-03-08. 
 

BESLUT 

1. Kulturnämnden ger förvaltningen i uppdrag att starta verksamhet i Lagerhuset med 
dialogprocessens resultat som grund.  

2. Kulturnämnden godkänner att verksamheten fortsatt samverkar med unga 
medborgare i en ambassadörsroll, för att säkra att verksamhetens innehåll är angeläget.  

3. Kulturnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utvärdera verksamheten 2014.  



 

Protokoll 
Sammanträdesdatum 2012-03-29 

Göteborgs Stad Kultur, protokoll 10(10) 

§ 57    

Övrigt. 
Inga övriga ärenden rapporterades. 

 

§ 58 Dnr 1473/11 

Förteckning över delegationsbeslut och anmälningsärenden. 
Nämnden beslutade att till protokollet låta anteckna de anmälda delegationsbesluten och 
anmälningsärendena enligt förteckning daterad 2012-03-29 (bilaga 2). 

 

§ 59 

Sammanträdet avslutas. 
Thomas Martinsson tackade för visat intresse och avslutade sammanträdet. 

 

 

 
Bilagor till protokollet 
Bilaga 1 § 39 Tjänstgöringslista 
Bilaga 2 § 58 Förteckning över delegations-/anmälningsärenden 
vid kulturnämndens sammanträde 2012-03-29 
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Kulturnämnden 2012-03-29 
Diarienummer 1437/10 
 

Förteckning över delegationsbeslut och anmälningsärenden  
 
 
Delegationsbeslut 

Beslut fattade av förvaltningschef.        Utsänt 
 
Beslut fattade av avdelningschefer.        Utsänt 
 
 
Anmälningsärenden 

Protokoll 

Kulturnämnden 2012-01-25, 2012-02-14.       Utsänt  

Utskottet för kulturstöd 2012-02-21.        Utsänt 

Förvaltningens samverkansgrupp 2011-12-12, 2012-01-23.     Utsänt 

 
Protokollsutdrag 
 
Kommunfullmäktige 2012-01-26 § 6 ang. valberedningens förslag till vid 
sammanträdet förekommande val.        Utsänt 
 
Kommunfullmäktige 2012-01-26 § 13 ang. översyn av processen, hanterings- 
ordningen och regelverk för investeringar.       Utsänt 
 
Kommunstyrelsen 2012-01-18 § 38 ang. uppräkning av arvoden 2012 för 
förtroendevalda.          Utsänt 
 
Kommunstyrelsen 2012-02-08 § 123 ang. förutsättningar för att anordna foto- 
utställningen Hard Rain under 2012.        Utsänt 
 
Arkivnämnden 2011-06-16 § 27 ang. riktlinjer för enkelsidig utskrift/kopiering 
av handlingar som ska bevaras. 
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Övrigt 

 
Förteckning över ej redovisade uppdrag samt redovisade uppdrag.    Utsänt 
          
Förteckning över inkomna planärenden.       Utsänt 
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