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INNEHÅLL.

Den utvecklade jubileumsplanen har tagits fram i samverkan 
med 2021-samrådet som består av ansvariga inom Stads-
ledningskontoret, Stadsbyggnadskontoret, Kulturförvaltningen, 
Park- och naturförvaltningen, Trafikkontoret, Stadsdels-
förvaltningarna genom Stadsdelsförvaltningen Angered, 
 Älvstranden Utveckling AB samt Göteborg & Co.

År 2021 fyller Göteborg 400 år och det firar vi genom 
att tillsammans göra vår stad till en ännu bättre plats. 
Hela vägen fram till jubileumsåret. Och långt därefter.

Läs mer och bli en del av firandet på goteborg2021.com”



  Nu fortsätter vi tillsammans.                                                                                                                                
Vi befinner oss på vägen till Göteborgs 400-årsjubileum. Mycket 

har  redan gjorts och mycket är på gång. Låt oss nu tillsammans 
utveckla staden varje år fram till 2021 och långt därefter. 

Att kunna bada mitt i stan, ta linbanan över älven eller uppleva konst och kultur på en flytande 
pråm. Det kanske låter som högtflygande drömmar men det är bara några av de projekt som kan 
bli verkliga på vägen till 2021. 

Mellan 2009 och 2011 genomförde vi ett stort arbete med att samla in idéer från  göteborgarna 
kring hur de vill fira sitt 400-årsjubileum och hur de vill se staden  utvecklas på  vägen dit. 2012 
sammanställdes alla dessa idéer i en bok och satte  samman en  arbetsplan där 45 jubileums-
projekt föreslogs. 2013 gick vi från ord till handling och  prövade 23 av projekten i förstudier. Utifrån 
de här förstudierna kan vi exempelvis  konstatera att idén om en linbana över älven eller ett bad vid 
Frihamnen mycket väl kan komma att bli verklighet. 

400-årsjubileet ska fungera som en katalysator för att vidareutveckla Göteborg och regionen.   
På samma sätt som 300-årsjubileet fortfarande är synligt genom bland annat Liseberg, 
 Götaplatsen och Botaniska trädgården vill vi att 400-årsjubileet ska ha långvarigt positiva effekter 
för Göteborg. Idag handlar det inte bara om att bygga – det handlar om att samla staden och 
 gemensamt nyttja jubileet som ett kraftfullt verktyg för samhällsutveckling.

Under 2014 fortsätter förstudiearbetet och vi ska också se till att jubileet syns på stan.  Tusentals 
göteborgare har redan engagerat sig och undersökningarna visar att inställningen  till  jubileet 
är positiv. Det ska vi ta tillvara och förvalta på bästa sätt genom att fortsätta visa vad vi gör – och 
lyssna på nya idéer. 2014 står Vatten och skärgård i fokus. Det är ett direkt resultat av en önskan 
från  göteborgarna: att komma närmare vattnet.

Vi vill att 2021 ska bli mer än ett jubileum. Tillsammans ska vi göra vår stad till en ännu bättre 
plats. Hela vägen fram till jubileumsåret och långt därefter.

För att lyckas med det krävs engagemang och modiga beslut. Göteborg & Co:s roll är att leda, 
samordna  och kommunicera arbetet inför jubileet och de bestående resultaten av det    
skapar vi  tillsammans.

Camilla Nyman
tf VD, Göteborg & Co                                                                                                                                               
                                                                                                                                                         

                                           

PS. Mer om möjligheter på väg till Göteborgs 
400-årsjubileum finns att läsa på goteborg2021.com, 
där dialogen om Göteborg 2021 fortsätter.
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GÖTEBORG 400 ÅR 
– MER ÄN ETT 
 JUBILEUM.

Värdegrund för Göteborg 2021 
"Jubileumsdimensionen"

År 2021 fyller Göteborg 400 år och det firar vi genom att 
tillsammans göra vår stad till en ännu bättre plats.  
Hela  vägen fram till jubileumsåret. Och långt därefter. 

Kommunstyrelsen har gett Göteborg & Co i uppdrag 
att leda, samordna och kommunicera arbetet med 
Göteborgs 400-årsjubileum.Uppdraget har engagerat 
tusentals  människor i en öppen dialog där även stadens 
förvaltningar  och bolag samt sju perspektivgrupper  
  arbetat aktivt.  Resultatet har sammanställts i en 
arbetsplan och en idébok som överlämnades till 
 kommunstyrelsen och kommun fullmäktige 2012. 

I september 2012 ställde sig kommunfullmäktige 
 enhälligt bakom riktningen med vision, mål och teman 
och beslöt att arbetsplanen ska vara utgångspunkt för 
det fortsatta arbetet. 

En vision                                                          
År 2021 är Göteborg internationellt känd som en modig före-
bild för hållbar tillväxt. Vi är en innovativ, öppen och inklude-
rande stad där alla invånare känner mening och delaktighet.

Fem mål                                                                                                                                              
Göra ett internationellt avtryck genom att arbeta för   
att Göteborg blir en stad där invånarna trivs, känner   
delaktighet, stolthet och framtidstro. 

Bli en modig förebild för hållbar tillväxt genom att    
uppfylla och överträffa redan beslutade mål.

Vidareutveckla Göteborg och den omgivande regionen   
genom bred samverkan med stadens nämnder och   
bolag samt lokala, regionala, nationella och     
internationella  aktörer.

Engagera hela staden i firandet genom att bjuda in   
till fortsatt öppen dialog där alla kan delta.

Stärka bilden av Göteborg genom effektiv     
kommunikation och marknadsföring.

Tre teman
Jubileets tre teman är baserade på den gemensamma  
viljan och pekar mot visionen. De inbjuder till medverkan 
hela vägen till 2021.

Nära vatten - att komma nära vattnet i alla former, havet, 
 skärgården, hamnen, sjöarna, kanalerna, älven och regnet. 

Bygga broar - att bygga broar mellan människor och 
minska avstånd. 

Öppna rum - att utveckla en öppen och tillåtande   
stad  genom nya kreativa mötesplatser. 

Uppdraget till Göteborg & Co 
Kommunfullmäktiges beslut 120906 

1. Kommunstyrelsen antar struktur, vision, mål och teman för stadens 400-årsjubileum i enlighet  
 med vad som redovisas i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

2.  Kommunfullmäktige ställer sig bakom ”Möjligheter på väg till Göteborgs 400-årsjubileum. Förslag  
 till arbetsplan” i enlighet med bil 1, som utgångspunkt för den fortsatta planeringen av stadens  
 400-årsjubileum.

3.  Kommunfullmäktige uppdrar åt Göteborg & Co att vidarebearbeta planeringen för stadens  
 400-årsjubileum i enlighet med vad som redovisas under rubriken ”Förslag från Göteborg & Co till  
 fortsatt arbetsprocess och stadsledningskontorets bedömningar” i stadsledningskontorets   
 tjänsteutlåtande. 

4. Kommunfullmäktige uppmanar berörda nämnder och styrelser att biträda Göteborg & Co i   
 uppdraget enligt punkt 3 ovan och beakta ”Möjligheter på väg till Göteborgs 400-årsjubileum.  
 Förslag till  arbetsplan” i sitt fortsatta planerings- och genomförandearbete.

Göteborg & Co fick ett nytt uppdrag att vidarebearbeta 
planen för Göteborgs 400-årsjubileum med rekommen-
dationen att genomföra förstudier på jubileumsprojekt 
från arbetsplanen. Under 2013 och 2014 skall samtliga 
45 projekt genomlysas,  23 förstudier genomfördes under 
2013 och resterande  genomförs under 2014. 

Nästa steg är att omsätta göteborgarnas idéer i handling 
och förverkliga projekten i staden. 

Ett jubileumsprojekt är:
• Ett av arbetsplanens 45 projektförslag som pekar    
 mot  visionen. De utgör essensen av den idéskörd som  
  framkommit från alla inblandade i sju    
 perspektivgrupper,   förvaltningar och bolag,    
 samverkansprojekt och  allmänhetens idéer.

• Ett redan planerat eller pågående projekt som blir något  
 extra, tack vare den lyskraft som jubileumsdimensionen ger.

• Något helt nytt som kommer fram på resan till 2021.

Verktyg för 
 jubileumsdimensionen
Verktygen för att uppfylla det som jubileet  står för blir en 
checklista för värdesäkringen av jubileums dimensionen 
tillsammans med avstämning mot mål och vision. 

• Öppen dialog, för att engagera fler. Den öppna dialogen  
 är utmärkande för hela 2021-processen.

• Tänk unikt – för ett internationellt avtryck.

• Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet i handling  
 ska fortsätta genomsyra arbetet.

• Börja nu! Vägen till jubileet är lika viktig som själva året.
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VÄGEN 
TILL 2021.
Vägen till 2021 är lika viktig som själva jubileumsåret.  
Här presenteras en tidslinje med milstolpar,  tänkbara 
 jubileumsprojekt och  händelser längs  vägen till 
 Göteborgs  400-årsjubileum. Varje år sätts ett   speciellt 
område i fokus, vilket  skapar något att samlas kring 
och  kommunicera. På så sätt kan  processen hållas 
 levande varje år fram till 2021 och långt därefter.

Milstolpar 

• Förstudier, kommunikations-
plattform och organisation                                                                          

• Synliga aktiviteter:   Stora Hamnkanalen, 
Första jubileumsmärkningen till Angereds 

stadspark • Kunskap Göteborg 
• Jubileumsloppet startar

2013 
Startskott

• Summering av inkomna 
idéer i idébok och arbetsplan                                                                                            

• Beslut vision och mål i kommun-
styrelse och kommunfullmäktige                                                                             
• Nytt uppdrag med arbetsplan

som utgångspunkt

2012 
Visionsåret 

• Göteborg & Co får uppdrag av 
kommunstyrelsen • Idéinsamling 
genom öppen dialog; medborgare, 

perspektivgrupper, bolag och 
förvaltningar • Kartläggning av 

parallella projekt som Älvstaden

2009–2011
Uppdrag och 
öppen dialog

Milstolpar  

• Jubileumsprojekt prövas i förstudier
• Go to Sea – en hyllning till havet 

• Vattenkonst/vattenlek • Test av badkultur och 
vattenlek i Frihamnen • Stora Hamnkanalen  

rustas • Trädprojekt genomförs 
• Skärgården blir mer tillgänglig • Sätt färg på 

Göteborg – nära vatten • Stadsbiblioteket öppnar 
och får jubileumsmärkning

2014
Vatten och
 skärgård

  

Möjliga milstolpar

• Unga & musik • Barnens   Jubileumsskog 
• Rum för ungt  inflytande • Bada mitt i stan 
• Frihamnen som arena • Volvo Ocean Race 

• Unga spekulerar • ElectriCity 
• Stads- och arkitekturbiennal
• Mänskliga Rättighetsdagarna 

• World of Coffee

2015
Av och 

med unga
 

2022
Utvecklingen 

fortsätter
 

Möjliga milstolpar

• Göteborgs Lustgårdar
• Träd som konstverk 

• Göteborgs kulturkalas 10 år
• Euroskills 2016 • Pråmen

2016
Kultur

2017
Grön och 
skön stad

Möjliga milstolpar

• Älvstaden • Jubileumsparken tar 
form • Volvo Ocean Race • Staden 
som arboretum • Tillåtande oaser 

• Programarbete inför  
jubileumsåret startar

2018
Go global

 

Möjliga milstolpar 

• Labb för framtidens samhälle
• Entreprenöriella Göteborg 

• Unga & kunskap

2019
Kunskap och 
upplysning

Möjliga milstolpar

• Firandet tar form • Hisingsbron, 
den nya bron över Göta älv, står klar

• Fontäner i stadsdelar
• Mer grönt i staden

2020
Hållbart 
växande

Möjligheter

• Göteborgarna bjuder in till 400-årsjubileum 
• Nya ikoner  uppmärksammas • Nya broar 

• Rivercity 2021 • Linbana över älven • Boutställning 
Leva 2021 • VM i friidrott • Jubileumspark i Frihamnen 

• Göteborgsvarvet Marathon • Vattenkonstverk
• Go to Sea – en hyllning till havet • Demokratin 100 år 

• Världskongress barnkonventionen 
• Industri- och varvshistoriskt centrum 

• Bada mitt i stan – året runt

2021
Göteborg

400 år! Möjliga milstolpar

• Ett grönt stråk binder  samman staden 
• Vandring i trädkronor • Leva 2021 

- grönt etappmål • Fler odlingar 
• Blått maritimt stråk • Regnlekplats 

• Womex • Ryttar EM
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  År 2021 fyller Göteborg 400 år och det firar vi genom 
att tillsammans göra vår stad till en ännu bättre plats. 
Hela vägen fram till jubileumsåret. Och långt därefter.

Läs mer och bli en del av firandet på goteborg2021.com”

Hela staden
Jubileumsarbetet utvecklas ständigt och 
ett av målen är att engagera hela staden 
i planering och genomförande. 

Möjligheter 
på vägen till 

2021
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2013 – FRÅN ORD 
TILL HANDLING. 
2013 gick jubileumsarbetet från ord till handling och   
blev för första gången synligt runtom i Göteborg. Bland annat 
 genom  jubileumsmärkningen av Angereds stadspark och  
den  påbörjade förnyelsen av Stora Hamnkanalen. 
23 jubileumsprojekt prövades i förstudier. 

Startskottet i    
Stora  Hamnkanalen 
För att synliggöra starten av jubileumsarbetet arrang erades 
en ceremoni med kommunstyrelsens gruppledare vid Stora 
Hamnkanalen under Kulturkalaset. I samverkan med Trygg, 
vacker stad, som leder förstudien för Stora Hamnkanalen,  
genomfördes flera aktiviteter. En utställning visades för att 
peka på möjligheter att skapa en levande historisk mötes-
plats nära vattnet. Alla bjöds in till dialog om den fortsatta 
utvecklingen i området. 728 engagerade göteborgare  
tyckte till och resultatet tas nu vidare i utvecklingsarbetet.  
 Ökenskeppet Astrakan lade till vid  Lejontrappan och visade 
på möjligheten med båtar i  kanalen. Under Julstaden 
 Göteborg i december  uppmärksammades åter kanalen genom 
en konst installation i samarbete med unga kreatörer i staden. 

Den första     
jubileumsmärkningen
Angereds stadspark fick den första jubileumsmärkningen 
och göteborgarna bjöds in till festligheterna när märkningen 
genomfördes. Parken, som tillkommit i bred dialog är en 
mötesplats och angelägenhet för hela staden och visar på 
hållbarhet i handling. 

Kunskap Göteborg   
Den nybildade föreningen Kunskap Göteborg komm-
unicerade möjligheten att söka anslag och fler stiftelser har 
öronmärkt forskningsmedel. De första bidragen delades ut 
för att forska kring Göteborgs historia, nutid och framtid. 
 Arbetet för att engagera fler stiftelser fortsätter. Ambitionen 
är att samla och kommunicera ny forskning om staden som 
en del av firandet med syftet att göra ett avtryck för framtiden.                                                                                                                              

Göteborgspriset för   
hållbar utveckling
Göteborgspriset för hållbar utveckling stärktes genom 
ökad marknadsföring samt en omarbetad webbsida inför 
prisceremonin i november. Åtgärderna rekommenderades 
i den förstudie kring priset som genomfördes under 2013. 
 Resultatet av förstudien används i den fortsatta utvecklingen 
av jubileumsprojektet Den gröna berättelsen, där priset 
spelar en fortsatt viktig roll.

Fyren lyste upp staden 
För att sätta ljus på utvecklingen i staden tändes en av 
skorstenarna på Rosenlundsverket upp. Den förvandlades 
till en fyr för att signalera det kommande fokusåret ”Vatten 
och skärgård”. En fortsättning kring fyren utreds framöver 
i samverkan mellan Kulturförvaltningen och flera aktörer, 
kreatörer och konstnärer.
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Vad vet göteborgarna  
om jubileet? 
Före den första publika aktiviteten i Stora Hamnkanalen 
2013 genomfördes en mätning på ett representativt urval av 
stadens befolkning. Syftet var att kartlägga göteborgarnas  
kännedom och attityder till Göteborg 2021 innan 
 kommunikationen lanserades till målgruppen. 

• Mätningen visade att en hög andel (78%) av de   
 tillfrågade känner till att Göteborg fyller 400 år   
 inom en nära framtid.   

• Flertalet (68%) känner också till att staden   
 kommer att uppmärksamma jubileet. 

• Få har kunskap om innehållet. Inställningen till projektet  
 är övervägande positiv. Kännedomen är något lägre  
 bland unga. 

• Baserat på förväntningar och den kunskap  göteborgarna  
 har idag upplever man att Göteborg 2021 är ett bra  
 sätt att fira 400- årsjubileet, att det är till för alla    
 göteborgare, att det gör Göteborg till en ännu bättre stad  
 och att det är ett inspirerande sätt att fira.

Allt eftersom jubileumsprojekten blir mer konkreta  kommer 
fokus vara att berätta om vad som faktiskt händer i staden. 
På så sätt stärker vi bilden av Göteborg, skapar delaktighet 
och framtidstro.

Fortsatt dialog
Idéer som kommit in efter den aktiva insamlingen 2011 har 
tagits om hand och bevarats i den digitala idébanken under 
goteborg2021.com. Nya idéer samlas in för specifika projekt 
för att säkerställa att arbetet görs i Göteborgarnas riktning. 
På sikt etableras även en fysisk mötesplats för dialog, med 
målet att synliggöra arbetet och möjliggöra fortsatta möten 
och samtal.  

Engagera fler                                                                                                                                        

En stor del av arbetet med Göteborg 2021 handlar om 
att berätta om stadens ambition och att involvera fler i 
jubileums arbetet. Under året har mängder av presen tationer 
och möten hållits både internt för stadens förvaltningar 
och bolag samt externt. Många aktörer inom näringsliv och 
organisationer tar kontakt för att få veta mer om Göteborg 
2021 och för att bli en del av jubileet. 

Redan pågående projekt 
Flera projekt som föreslås i arbetsplanen har redan    
kommit igång och behöver därför inte prövas i förstudier 
inom 2021-arbetet.

• Älvstaden/Rivercity 2021
• Industri – och varvshistoriskt centrum
• Mer än en bro
• Världskongresser och evenemang
• Mer än en arena - arenautredningen
• Sustainable Gothenburg
• Från institution till mötesplats
• Kunskap Göteborg
• Campus Näckrosen

Känner till att Göteborg  fyller  
400 år inom en nära  framtid. 

 Kännedomen är ungefär den samma 
hos boende i hela Göteborg.

Känner till att kommunen  
uppmärk  sammar Göteborg 400 år.

Har positiv inställning till projektet.

78 %

68 %

80 %

Resultat av nollmätning:

Allt fler agerar i  
 jubileets riktning
Kraftsamlingen inför 400-årsjubileet ger effekt och mycket 
sker redan på många håll i staden. Fler aktörer siktar på 
2021 med avstamp i den egna verksamheten. Här följer 
några exempel:                                                                                                                                        

• Näringslivsgruppen på Göteborg & Co engagerar sina  
 medlemsföretag i gemensamt jubileumsprojekt. 

• Swedavia satsar på att synliggöra staden- och   
 flygplatsens visioner i ett Preview center.  

• Det årliga Jubileumsloppet arrangerades för första  
 gången 2013 och planeras återkomma årligen hela  
 vägen fram till 2021 som ett sätt att uppmärksamma  
 stadsutvecklingen i Göteborg.  

• Göteborgsvarvet arrangeras för 42:a gången år 2021  
 och firar genom ett maraton på själva jubileumsåret. 

• Slottsskogsvallen, som skapades till 300-årsjubileet  
 rustas upp inför 2021.                                                              

• Park- och naturförvaltningen satsar stort i det interna  
 arbetet så att visionen för Göteborg 2021 genomsyrar  
 hela verksamheten.  

• Östra Göteborg har tagit fram en vision för stadsdelen  
 med sikte på 2021.

Flera andra är i startgroparna, listan kan göras lång vilket 
ökar möjligheten att få en bred uppslutning i staden och 
åstadkomma mer än ett jubileum.

Jubileumsmärkning
Jubileumsmärkningen är ett sätt att synliggöra goda initiativ 
på väg till 2021 och att stolt kunna visa upp ikoner som stärkt 
 jubileets riktning och bidragit till ett avtryck för framtiden. 

Kriterier för jubileumsmärkningen

• Ges till ett begränsat antal projekt av bestående   
 karaktär som uppfyller jubileumsdimensionen.   
 Omfattningen växer med tiden.

• Kopplas till tema och/eller fokusår.  

• Kan ges till såväl fysiska platser eller byggnader som  
 till händelser.  

• Bereds av jubileumsstaben och beslutas av 2021-samrådet.

Detta kan jubileumsmärkas

• Ett av de föreslagna projekten i arbetsplanen, vilket är  
 ett resultat av den gemensamma viljan.

• Ett redan planerat projekt som blir något extra, tack vare  
 den lyskraft som läggs till genom jubileumsdimensionen.

• Något helt nytt som kommer fram under vägen till 2021  
 och stärker jubileets riktning.

2013 Angereds stadspark fick den första jubileumsmärkningen

2014 Stadsbiblioteket, nyinvigs som ett resultat av 
 Kulturförvaltningens jubileumssatsning ”Från institution   
till mötesplats”. 
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2021-samråd 
deltar

2021-samråd 
deltar

APR–SEP
Drop-in 
möten

17 OKT
2021-samråd 
Presentation 

5 DEC
2021-samråd 

bedömning 
och beslut

2013
11 APRIL 
Avstamp 

förstudier

2014
UTVECKLAD

JUBILEUMSPLAN
2014–2015

Beslutsunderlag 
till politiker

OKT–DEC
Drop-in 
möten

18 DEC
Återkoppling 

förstudie ledare

2 3 5

förstärkt
jubileumsstab

2021-samråd

SLUTRAPPORT
15 NOV

DELRAPPORT
12 SEP

Jubileumsprojekt 
prövades i förstudier                                                                
23 jubileumsprojekt från arbetsplanen prövades i förstudier 
i samverkan med stadens förvaltningar och bolag som en 
viktig del i det fortsatta uppdraget. 2021-samrådet utsåg 
ansvarig organisation till varje projekt, som därefter tillsatte 
en förstudieledare. Varje projekt hade flera samverkans-
aktörer. En eller flera stadsdelar fanns representerade för 
att säkerställa ”hela – staden-perspektivet”. Uppdraget till 
förstudieledarna var att genomföra en trovärdig genomlys-
ning och prövning av möjligheter med jubileumsprojekten. 
Målet var att få fram beslutsunderlag med en kostnadsbild 
för fortsatt inriktning och utformning av projekten och att 
föreslå projektägare.            

Processen samordnades av jubileumsstaben. Ett gemen-
samt avstamp gjordes där en handledning för arbetet 
delades ut. Ekonomiska resurser för att kunna göra studier, 
workshops eller anlita externa konsulter erbjöds. Flera 
drop-in möten för förstudieledare arrangerades, coaching 
gavs och regelbundna avstämningar gjordes. Resultaten 
presenterades både skriftligt och muntligt. 

Resultatet av 
 förstudieberedningen
Projekt med många gemensamma nämnare slogs samman. 
2021-samrådet samlades till beredningsmöte där de 15 för-
studier som slutrapporterade 2013 genomlystes och beslut 
om rekommendation till politikerna fattades. Beredningen 
resulterade i en indelning av förstudierna i tre kategorier: 

• Jubileumsprojekt redo att ta steget vidare

• Behöver tid att utvecklas

• Resultat tas tillvara i förstudier 2014

Den fortsatta utvecklingen blir en del av handlingsplanen för 
2014. Åtta förstudier delrapporterade och fortsätter under 2014.                                            

                                        

Startskottet i 
Stora  Hamnkanalen
En utställning visades för att peka på  möjligheter att 
skapa en levande  historisk  mötesplats nära vattnet. 
Alla bjöds in till dialog om den  fortsatta  utvecklingen 
i området. 728 engagerade  göteborgare tyckte till och 
resultatet tas nu  vidare i utvecklingsarbetet. 

1 4
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HANDLINGSPLAN 
2014.
Under 2014 kommer jubileumsarbetet att synas ännu mer i 
staden och under året ska bland annat möjligheten  att skapa 
en badplats mitt i stan och en linbana över älven  undersökas 
 vidare. Tillsammans med stadens förvaltningar och bolag 
 kommer vi att arbeta med följande huvudområden:

Vatten och   
skärgård i  fokus 
Att komma nära vatten är en av de starkaste önskningarna  
från göteborgarna och ett av tre teman för 2021. 2014 blir 
 därför fokusår för Vatten och skärgård och fylls med ett 
 innehåll som tar oss närmre stadens vatten. Under året 
kommuniceras både det som redan sker i staden och de 
 satsningar som görs tack vare jubileet.                                                                                                                                       

Jubileumsprojekt 
 förverkligas
Under 2014 tar de jubileumsprojekt som prövats i förstudier  
steget vidare och några är redo att börja förverkligas. 
Jubileumsprojekten bidrar till att uppfylla jubileets mål och 
tillför värden till staden genom unika lösningar och händel-
ser som är långsiktigt hållbara. Värden som ökad trivsel, 
stolthet och framtidstro, liksom bevarande och utveckling 
av platsers  kultur och kvaliteter är exempel på projektens  
ambition. Jubileumsprojekten är svar på en samlad vilja, 
eftersom de kommer ur den öppna dialog som förts.
Rekommendationerna  från beredningen av de 15 förstudier 
som slutrapport erade under 2013 innebär en indelning  
i tre kategorier:                                                                                  

• Vatten och skärgård i fokus
• Förverkligande av    
 jubileumsprojekt 

• Synliga aktiviteter
• Kommunikation och dialog
• Förstudier 1. Jubileumsprojekt redo  

att ta steget vidare     
Gemensamt för dessa är att en mer detaljerad tids- 
och  projektplan ska tas fram inför ett genomförande. 
Projekt direktiv inför start av jubileumsprojekt tas fram av 
jubileums staben för att långsiktigt säkra jubileets värden.  

Bada mitt i stan
Projektet handlar om att göra det möjligt att bada i eller vid 
älven i centrala Göteborg som ett sätt att uppfylla en stark 
önskan om bad i staden. Målbilden är ett tillgängligt och 
välkomnande bad där människor vill vara. Badet kan bli en 
mötesplats genom nyskapande innehåll och gestaltning. 
För att möjliggöra bad i älven krävs en långsiktig satsning 
på grund av nuvarande vattenkvalitet. Därför läggs fokus 
på att bada vid älven till en början med en flytande bassäng 
som etappmål. Som ett första steg 2014 testas badkultur 
med mindre prototyper på land i Frihamnen i september. En 
dialog om badkulturer förs på plats för att inhämta kunskap 
för framtida utformning. Projektleds av Älvstranden Utveckling 
AB i samverkan med Stadsbyggnadskontoret, SDF Lundby m fl.                                                                                                         

Havets frukter 
Projektet handlar om att lyfta fram fisk- och skaldjur med 
koppling till havet som en del av stadens själ och en unik 
tillgång för Göteborg. Havets frukter tar form genom 
pilotprojektet Go to Sea - en hyllning till havet. Projektet 

har ett pedagogiskt värde då havet, fisk och skaldjur lyfts 
fram i seminarier, aktiviteter och matupplevelser. Ledorden 
är smaka, upplev och lär. Människor lockas att uppleva 
 vardagsmiljöer såväl som kulturbyggnader genom ett 
innehåll med unika erbjudanden på flera platser i staden. 
Go to Sea genomförs 25 februari till 1 mars. Planen är att 
Go to Sea ska bli årligen återkommande och projektleds av 
Göteborg & Co i bred samverkan med partners.                                                                                                                                      

Vattenkonst/Vattenlek 
Projektet handlar om att lyfta fram den befintliga vatten-
konsten/vattenleken och att skapa fler unika installationer 
och konstverk med koppling till vatten. Ett vattenkonst-
verk lanseras under 2014 och det pågående arbetet med 
upprustning av badplatser och fontäner synliggörs. Det är 
det första steget i en långsiktig satsning på att föra in vat-
tenkonst/vattenlek i det offentliga rummet och göra platser 
mer attraktiva och inbjudande hela vägen fram till 2021 och 
långt därefter. Projektleds av Park- och naturförvaltningen i 
nära samverkan med Kulturförvaltningen. 

Fler träd i staden 
Projektet handlar om att plantera fler träd med delprojekt 
längs vägen till 2021. En del av värdet ligger i ett nytänkande 
innehåll som engagerar  grupper i olika åldrar. Projektet 
bidrar till en attraktiv  stad, biologisk mångfald och ett 
bättre klimat. Ett första delprojektet av flera på väg till 
2021  genomförs under året som en start på en långsiktig 
 utveckling. Projektleds av Park- och naturförvaltningen.  
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Linbana 
Projektet handlar om att binda samman staden över älven 
genom en linbana. Förstudien visar att linbanan har stor 
 potential som en energisnål och kostnadseffektiv kollektiv-
trafiklänk. Den sociala dimensionen stärks genom att  staden 
binds samman på ett nytt sätt och ett värde kan vara att 
resan i sig blir en upplevelse genom en unik lösning. 2014 
satsas på nästa steg i utredningen av linbana över älven som 
del av kollektivtrafiken enligt förstudiens rekommendation.                                                                                                                                  
Den fortsatta utredningen projektleds av Trafikkontoret.

2. Behöver tid att utvecklas
Utvecklingen sker i en fördjupad förstudie eller inom 
 befintlig organisation. 

Världens bästa stad när det regnar 
Handlar om hur kunskap om regn och vatten kan samlas 
och förmedlas i ett sammanhang där regnet ses som 
något vi behöver förhålla oss till och som en tillgång och 
attraktion.  Ett pilotprojekt för att uppmärksamma regn 
genomförs under Way Out West i augusti. Förstudien leds av 
Business Region Göteborg.

Vattnet som hållbar resurs 
Handlar om att synliggöra kunskap inom vattenförsörjning, 
klimatförändringar, vattenkvalitet. Särskilt fokus har lagts 
på dagvatten. Ett pilotprojekt arrangeras när Göteborg tar 
initiativ till möte och internationell samverkan kring vattnet 
som hållbar resurs. Förstudien leds av Kretslopp och vatten.

Rum för ungt inflytande 
Handlar om att hitta en struktur för samordning av ungt 
inflytande på riktigt. En fördjupad förstudie fortsätter  
kartläggning och utveckling och kan bli mer konkret  
under fokusåret 2015, Av och med unga. Förstudien leds av 
 Kulturförvaltningen.

Tillgänglig skärgård 
Handlar om hur Göteborgs skärgård kan bli mer tillgänglig 
för fler och hur samverkan kan öka mellan aktörerna i 
frågan. Det långsiktiga målet är att ge internationell lyskraft 
åt stadens unika tillgång. Ett pilotprojekt synliggör möjliga 
transporter och upplevelser i Göteborgs skärgård. Dialog 
kring den fortsatta utvecklingen förs i samverkan med fler 
 aktörer.  Utvecklingen fortsätter under ledning av Göteborg & Co.

Tillåtande oaser 
Handlar om hur förutsättningar för kreativt skapande kan 
uppmuntras. Den internationella benchmarkstudie som 
gjorts presenteras för aktörer i staden och fokus sätts på 
att hitta lämpligt område för den första tillåtande oasen. 
 Utvecklingen fortsätter under ledning av Business Region 
Göteborg (BRG).

Det entreprenöriella Göteborg 
Handlar om att uppmuntra entreprenörskap och  innovation 
och skapa en struktur för detta i staden. Utvecklingen  
fortsätter och samordnas med redan planerade 
satsningar  för att främja det entreprenöriella Göteborg.                                                                                                                
Utvecklingen fortsätter under ledning av BRG.

3. Resultat tas tillvara   
i förstudier 2014                                                       

Här finns många gemensamma nämnare och projekten slås 
samman för att få större kraft i det kommande arbetet. Resul-
tatet används som verktyg i förstudier som drivs under 2014.

• Fira alla kulturers högtider ingår i Välkommen   
 till  Göteborg

• Göteborgspriset ingår i Den gröna berättelsen

• Utmärkta hus och Havets historier del 1 (berättande)  
 ingår i Göteborg berättar

• Havets historier del 2 (gestaltande) ingår i Blå stråk

Synliga aktiviteter

Vi möts i Frihamnen
Visionerna för Göteborg 2021 och Älvstaden möts i 
 Frihamnen och tar sina första konkreta uttryck där. Genom 
 gemensamma platsskapande aktiviteter sätter många 
 aktörer ljus på stadsutvecklingen i området. Det första 
steget är att göra området tillgängligt. Genom en satsning 
på infrastruktur ”urban basic”, etableras platsen . Det gör 
det möjligt att arrangera aktiviteter i Frihamnen. Parallellt 
skapas en mötesplats med  attraktivt innehåll. Det blir en 
testarena för badkultur,  grönska, lek och vattensport. Det 
blir dessutom en uppladdning inför det skyltfönster för 
 världen som öppnas genom Volvo Ocean Race följande år. 
Här kan också några av  jubileumsprojekten sjösättas.

Sätt färg på Göteborg
Under april månad påbörjas målning av ett stråk nära 
vattnet vid Röda sten i väster med ambitionen att nå hela 
vägen till Blå stället i Angered inför 2021. Här engageras  
unga konstnärer, pedagoger, arbetslösa målare samt 
barn och ungdomar. Ambitionen är bland annat att öka 
 sysselsättningen bland ungdomar och minska segre-
gationen.  Målaremästarna har initierat projektet   
som drivs  tillsammans med Göteborgs    
kommun och lokala  samarbetspartners    
med sikte på Göteborg 400 år. 

Hela staden skapar 
 världens största koloss
Att engagera hela staden är ett viktigt mål för jubileums-
arbetet. Under maj månad genomförs en aktivitet i 
Frihamnen  där mellanstadieklasser från alla tio stadsdelar 
samlas under Vetenskapsfestivalen. Tillsammans bygger 
de den största fraktal, i form av en pyramid, som någonsin  
skapats. På så sätt uppmärksammas utvecklingen i 
området och barn från hela staden deltar. Projektleds av 
 Vetenskaps festivalen. 

Alla kan segla
Med målet att bidra till ett mer tillgängligt och   
öppet Göteborg etableras ett vatten center i  Frihamnen 
under sommaren. Alla är välkomna. Här  erbjuds 
möjlighet att lära sig segla, för stora och små, 
för barn och unga med funktionsnedsättning.                                                                                                  
Projektleds av GKSS och Passalen, som erbjuder 
 meningsfull fritid för alla. 

Stora Hamnkanalen
Utvecklingen av en ny mötesplats nära vattnet  fortsätter. Här 
grävs och muddras, kajer förstärks och utrymme  för gestalt-
ning och ankringsplatser skapas. Återkoppling på den dialog 
som fördes under 2013 görs i samverkan med Trygg, vacker 
stad som leder den fortsatta förstudien.

Unga & musik
Musik används som verktyg för hållbar utveckling med 
 betoning på den sociala dimensionen. Syftet är att bryta 
segregation, skapa ökad delaktighet och framtidstro. 
Musik, passion och tillsammans är ledorden. Ett mindre 
pilotprojekt,  som tar sitt avstamp i El Sistemas verksamhet, 
genomförs i juni. Det är ett steg på vägen till ett internatio-
nellt   musikläger för barn och ungdomar. "Unga & musik" är 
ett arbetsnamn som används i förstudien som leds av SDF 
Norra Hisingen. 

Under året genomförs värdeskapande aktiviteter som 
stärker jubileets riktning. Händelser och evenemang 
 används som skyltfönster. På så sätt hålls processen 
 levande och jubileet synliggörs och blir tillgängligt för fler.



Frihamnen står inför en omfattande omvandling.  
Det industriella området ska möta Älvstadens vision 
och bli en inkluderande, tät stadsdel nära vattnet. Det 
är en stor utmaning som inte endast gäller områdets 
fysiska utbyggnad, utan även dess upplevelserika, 
kulturella och funktionella innehåll. Syftet är att skapa 
en händelsebaserad dialog i form av undersökningar 
som tar sig form i aktiviteter medborgarna kan delta 
i. Tillsammans  bygger vi Frihamnens gemensamma 
rum. Steg för steg. Resan är målet.
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Kommunikation 
och dialog 
Kommunikation används som verktyg för att driva 
jubileumsarbetet framåt, öka kännedomen, stärka 
 engagemanget och skapa delaktighet.  Under året planeras 
marknadsaktiviteter för att inkludera fler i den öppna 
 processen. Stora insatser görs fortsatt genom föredrag 
och presentationer  såväl inom staden som för intresserade  
aktörer inom näringsliv,  akademi och föreningsliv. 
Kommunikations plattformen och grafiska verktyg  utvecklas 
löpande. En kommunikationsplan med målgruppsanalys 
och kanalstrategi som  stärker handlingsplanen tas fram 
i samverkan  med kommunikationsgruppen  för 2021. Den 
digitala mötesplatsen  goteborg2021.com anpassas till 
aktuella budskap och målgrupper. En utveckling av en 
mobil eller fast plats för dialog sker i samverkan med övriga 
stads utvecklingsprojekt.

Fler jubileums-
projekt  prövas i 
förstudier 
De förstudier som påbörjats under 2013 och löper över 
två år fortsätter och avslutas under 2014. Återstående 
jubileums projekt från arbetsplanen prövas i förstudier. 
Totalt drivs ett 20-tal förstudier på jubileumsprojekt under 
året. Målet är att genomlysa samtliga jubileumsprojekt 
från arbetsplanen.  Processen drivs enligt den metod som 
arbetades fram för 2013 med viss justering efter genom-
förd utvärdering. Stor vikt läggs vid att få fram en tydlig 
kostnadsbild för att kunna avgöra vad som kan ske inom 
befintlig ram för ansvarigt bolag eller verksamhet och vad 
som kräver större  investeringar. Det ingår i förstudien att 
föreslå möjlig  framtida projektägare.

Mätning och 
 utvärdering 
Mätmetoder diskuteras och utvecklas för att kunna 
 utvärdera jubileumsarbetets effekter. Mätbara mål sätts 
upp och frågor utformas som är relevanta för den fortsatta  
planeringsperioden liksom för själva jubileumsåret och tiden 
därefter. Utmaningen är att utvärdera både de  ekonomiska 
och sociala effekterna på vägen till 2021. 

© MYCKET (Mariana Alves, Katarina Bonnevier, Thérèse Kristiansson) 2014

År 2021 fyller Göteborg 400 år och det firar vi genom 
att tillsammans göra vår stad till en ännu bättre plats. 
Hela vägen fram till jubileumsåret. Och långt därefter.

Läs mer och bli en del av firandet på goteborg2021.com”
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Tema Status Jubileumsprojekt Ansvarig Förslag på samverkansaktörer Stadsdelsförvaltningar

Nära vatten Forts 1. Stora Hamnkanalen Trygg, vacker stad/ Stadsbyggnadskontoret Kultur, TK, P&N, Higab, VHK, Innerstaden,
aktörer i området, GBG&Co Centrum, Majorna/Linne

Forts 2. Blå stråk Trygg, vacker stad/ Stadsbyggnadskontoret P&N, TK, Kultur, FK, GBG&Co Centrum, Västra Göteborg

Ny 3. Pråmen Kulturförvaltningen Göteborgs hamn, TVS, SBK, Innerstaden,  kulturaktörer, 
VHK, GBG&Co Västra Hisingen

Ny 4. Pirerna på Eriksberg Älvstranden utveckling AB Länsstyrelsen, Kultur, GRF, Fastighetsägare, Föreningar Lundby
Fördjupning 5. Världens bästa stad när det regnar BRG SBK, GU, HoV, KoV, Kultur, TK Örgryte/Härlanda
Fördjupning 6. Vattnet som hållbar resurs Kretslopp och vatten Gryab, MF, HoV, GU, SBK, ÄUAB, TK, P&N Östra Göteborg

Bygga broar Ny 1. Smart trafik Trafikkontoret MF, GU/HDK, CTH, TV, Västtrafik Majorna/Linne

Forts 2. Gröna stråk Trygg, vacker stad, Park – 
och naturförvaltningen MF, FK, Stadsnära odling, SBK, ÄUAB, Bostadsbolag Angered

Forts 3. Unga & musik SDF Norra Hisingen El Sistema, Gothia Cup, Kultur, Göteborgs Symfoniker, 
IoFF, GBG&Co Angered, Utbildning

Ny 4. Unga & kunskap Göteborg & Co GU, CTH, Gothia Cup, SP, Drivhuset, Universeum, IoFF Utbildning

Ny 5. Göteborg berättar Kulturförvaltningen FK, Higab, Göteborgs stads Konsument- och 
 medborgarservice, GU/HDK, GBG&Co Majorna/Linné

Forts 6. Välkommen till Göteborg Göteborg & Co Kultur, S2020, TVS, Swedavia, Jernhusen, GU/HDK, VT, 
VKM, IoFF Angered, Askim/Frölunda/Högsbo

Ny 7. Den gröna berättelsen Miljöförvaltningen VHK, BRG, Ekocentrum, Universeum, GBG&Co Örgryte/Härlanda

Öppna rum Forts 1. Labb för framtidens samhälle Göteborg & Co SBK, GU, CTH, VHK, BRG, Mistra, SP, Johanneberg, 
 Universeum, ÄUAB, TK Utbildning, Social resurs

Forts 2. Jubileumspark i Frihamnen Stadsbyggnadskontoret P&N, Kultur, ÄUAB, Bostadsbolag, Frilagret Lundby
Fördjupning 3. Rum för ungt inflytande Kulturförvaltningen SLK, SBK, S2020, Ungdomsfullmäktige, ÄUAB Social resurs, Utbildning

Ny 4. Leva 2021 Stadsbyggnadskontoret 
FK, Kultur, Fastighetsägarna, Bostadsbolag, Göteborg 
Energi, GU, CTH, Mistra, ÄUAB, Bergsjön 2021, 
SLK EU-projekt, UNO

Lundby

Ny 5. Bazar Ansvarig utreds Innerstaden, FK, Svensk handel, Kultur Centrum
Ny 6. Göteborg Extension BRG Kultur, Röhsska, GU/HDK, SBK, P&N Askim/Frölunda/Högsbo

Ny 7. Demokraticenter Göteborgs universitet SLK, Konsument- och medborgarservice, 
SBK, P&N, Kultur Social resurs, Utbildning

Ny 8. Byggplatser som arenor Trafikkontoret FK, SBK, SLK, CTH, Västtrafik, GU/HDK, P&N, 
ÄUAB, BRG, GBG&Co Västra Hisingen, Lundby

Förkortningar 
BRG = Business Region Göteborg

CTH = Chalmers

GBG & Co = Göteborg & Co

Tabellen visar förstudier på 
 Jubileumsprojekt från arbetsplanen 
som föreslås 2014. 

GRF = Göteborgs Restaurangförening

GU = Göteborgs universitet

FK = Fastighetskontoret

HDK = Högskolan för Design och Konsthantverk

HoV = Havs- och vattenmyndigheten

IoFF = Idrotts- och föreningsförvaltningen

KoM = Konsument– och medborgarservice

KoV = Kretslopp och vatten

Kultur = Kulturförvaltningen

MF = Miljöförvaltningen

NLG = Göteborg & Co Näringslivsgruppen

NL = Näringsliv

P&N = Park- och naturförvaltningen

SBK = Stadsbyggnadskontoret

SDF = Stadsdelsförvaltningar

SLK = Stadsledningskontoret

SP = Science Parks Lindholmen, 
Johanneberg, Sahlgrenska

TK = Trafikkontoret

TV = Trafikverket

TVS = Trygg, vacker stad

UNO = Utveckling i Nordost

VHK = Västsvenska Handelskammaren

VKM = Världskulturmuseet

 VT = Västsvenska turistrådet

Sammanställning 
förstudier                                                  
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Här beskrivs de jubileumsprojekt 
där förstudier pågår uppdelat på 

jubileets tre teman. 

Läs mer om 
förstudier 

2014. 



Ett naturligt tema eftersom Göteborg är en
stad präglad av vatten och många idéer
har det gemensamt. Vi vill komma nära
stadens vatten. Vattnet har flera delar. Dels
kontakten med havet, skärgården, hamnen,
sjöarna, älven och kanalerna. Dels regnet.
Det regnar en hel del i vår stad. Och det är
inget problem. Det är en fantastisk resurs.
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Nära 
vatten
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Beskrivning: En ny mötes plats    skapas 
genom ett levande  kanalstråk mitt i 
staden, med båtar och pråmar som 
förr. Stora Hamnkanalen kopplas  till 
det  historiska området runt Kronhuset  
och det sammanhängande hamnstråk 
som bildas från Röda Sten i väst via 
Skeppsbron, Operan och Kanaltorget  till 
 Gullbergs Strandgata i öst. andelskam-

Beskrivning: Vi rör oss enklare längs 
sammanhängande blå stråk. Stadens 
kanaler används mer aktivt, en del av 
kollektivtrafiken går där. Båtar och 
andra farkoster finns att hyra under 
sommaren.  Längs vattnet etableras 
 tillfälliga installationer, butiker och 
 caféer. Älven förgylls av en båtparad.                                                                                                                                       

1. Stora    
Hamnkanalen

2. Blå stråk 

  Förstudien 2014 kan undersöka hur blå stråk 
kan utvecklas samt hur liv i kanalerna kan skapas. Blå 
stråk och Kanaler som vattenvägar klustras  samman. 
Ett maritimt stråk utreds där resultatet från förstudien 
Havets historier (Del 2) kan användas som ett verktyg. 
Det gröna perspektivet beaktas för att behålla blå/
gröna kopplingar.                                                                                                                         

Ansvarig: Trygg, vacker stad, Stadsbyggnadskontoret.                                                                                                                           
Förslag på samverkansaktörer: Se tabell sid 24.  

  Förstudien 2014 undersöker förutsättningarna 
för pråmen. Samverkan sker med förstudien om Fler 
kanaler som vattenvägar.  

Ansvarig: Kulturförvaltningen.                                                                                                                           
Förslag på samverkansaktörer: Se tabell sid 24.   

  Förstudien 2014 kan utvidgas till att utreda hur 
Eriksbergs pirar kan utvecklas till hamn för stadens 
kulturbåtar och centrum för utbildning och underhåll 
av gamla skepp. Varvet med bockkranen, dockan, 
stapelbädd och pirar kan stärkas som landmärken 
och lyftas fram som besöksmål inför 400-årsjubileet.                                                                                                                                 
                              

Ansvarig: Älvstranden utveckling AB.                                                                                                                           
Förslag på samverkansaktörer: Se tabell sid 24. 

Beskrivning: Längs älven rör sig en pråm 
lastad med upplevelser. Pråmen  är en 
 mobil, flytande scen som lägger  till från 
väster till nordost. Kan du inte  komma 
till kulturen  kommer kulturen till dig. På 
så sätt blir den tillgänglig för så många 
fler. Och dessutom  utan kostnad. Nu 
lanseras  den nya repertoaren  för  stadens 
kulturinstitutioner  från pråmen. Alla 
stadsdelar i  Göteborg har möjlighet att 
bestämma  programmet  vilket förnyar 
 kulturutbudet i hela staden. Nyskapande  
litteratur, konst, teater och musik 
presenteras.  I kanaler och trånga passager  
kompletteras pråmen av en jolle. 

Beskrivning: Landmärket mitt i hamn-
inloppet har tagit höjd och fått en vackert 
belyst tillbyggnad där det ryms en    fisk- och 
skaldjursrestaurang. Eriksbergs bock-
kran har förklarats som byggnadsminne 
(juni 2012) vilket innebär att den inte får 
rivas, flyttas, byggas om eller på annat sätt 
 förändras utan Länsstyrelsens tillstånd. 

3. Pråmen

4. Pirerna på Eriksberg 
(f.d. Restaurang på Eriksbergs bockkran) 

En översikt över alla projekt  
som  inleds med förstudier   
2014–2015 finns på sidan 24–25.

  Förstudien 2014 fortsätter med inspel  från den 
öppna dialog och de workshops som genomfördes 
under 2013. Trafikkontorets arbete med förstärkning 
av kajer, muddring för att ta ytterligare steg framåt, 
synliggörs. Rum för teknik och ljusinstallationer 
och  förankringsplatser skapas för att möjliggöra en 
 fortsatt utveckling.

Ansvarig: Trygg, vacker stad, Stadsbyggnadskontoret.                                                                                                                           
Förslag på samverkansaktörer: Se tabell sid 24.  

  Beskrivningarna av förstudierna  
är de jubileumsförslag som skall 
 prövas under året.
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En översikt över alla projekt  
som  inleds med förstudier  
2014–2015 finns på sidan 24–25.

Beskrivning: Regnet, som är något 
vi måste förhålla oss till på grund av 
 klimatförändringar, görs till tillgång 
och attraktion. Kunskap förmedlas med 
ett unikt koncept som visar hur vi gör 
saker på vårt eget sätt. Genom gröna 
tak och konstverk som aktiveras av 
regn tas vattnet till vara. Lånecyklar får 
regnskydd, paraplyautomater placeras 
ut och glastak läggs över vissa stråk. 
Regnfest är ett känt begrepp 2021.                                                                                                                                            
                                                                                                                                                      

5. Världens bästa   
stad när det regnar                                                                                                                                 

  Förstudien 2014 fördjupar konceptet att utreda 
hur kunskap om regn och vatten kan samlas och 
förmedlas. Ett första pilotprojekt i samband med 
 Way-out-west i augusti. Samverkan med jubileums-
projektet Vattnet som hållbar resurs, med flera.                                                                                                                 

Ansvarig: BRG                                  
Förslag på samverkansaktörer: Se tabell sid 24. 

  Förstudien 2014 innebär en fördjupning. 
Koppling kan göras till Världens bästa stad när det 
regnar, Vattenkonst/vattenlek och så vidare. Ett första 
pilotprojekt genomförs genom ett internationellt  
 expertmöte kring dagvatten. På sikt är målet att 
bli en föregångare i världen att hantera regn och 
 smältvatten under extrema förutsättningar.                                                                                                                                

Ansvarig: Kretslopp och vatten.                                                                                                                           
Förslag på samverkansaktörer: Se tabell sid 24.  

Beskrivning: Intensiv forskning pågår 
inom vattenförsörjning, klimatförändringar, 
 vattenkvalitet och regnvatten. Göteborg 
är ett internationellt nav för nya lösningar 
och innovationer inom detta styrkeområde.                                                                                                                                    

6. Vattnet som     
hållbar resurs                                                                                                                                     



Likt alla platser vid älv och kanal är broar
centrala i staden. Även den bildliga  tolkningen 
av att bygga broar mellan människor är viktiga 
delar i många projekt. Broar minskar både 
fysiska och mentala avstånd och är starka sym-
boler för det inbjudande och öppna Göteborg.

Bygga 
broar
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Beskrivning: Hållbara och sammanhäng-
ande lösningar binder samman staden. 
Nu väljer allt fler att resa kollektivt. 
Kollektivtrafiken är kraftigt utbyggd, 
välkomnande och smidig. Nya inbjudande 
lösningar som exempelvis linbanan över 
älven gör det roligare att resa kollektivt. 
Du kan lätt byta transportmedel mellan 
cykel, elbuss, spårvagn, bilpool och skär-
gårdsbåt. Här skapas smarta och hållbara 
trafiklösningar vilket lockar internationella 
forskare och stadsplanerare.

Beskrivning: Staden binds ihop genom  
gröna stråk med blå inslag. Gröna 
 korridorer tar oss från Mölndal till 
 Hisingen genom Botaniska trädgården,  
som numera hänger ihop med 
Slottsskogen.  Gröna oaser med kvarters-
växthus, parker och odling finns på 
mängder av ställen i staden. Det växer till 
och med på taken. Ekologisk akupunktur  
har förändrat stadslandskapet och sänkt 
koldioxidnivåerna. 

1. Smart trafik 

2. Gröna stråk

Beskrivning: Göteborg är världsledande  
inom evenemang för unga. Stark 
kompetens har byggts upp genom att 
arrangera  världens största ungdoms-
turneringar som Gothia Cup och Partille 
Cup. Denna kompetens överförs till 
 internationella evenemang och möten 
för unga inom musikens område. 

Beskrivning: Göteborg är världsledande  
inom evenemang för unga. Stark 
kompetens har byggts upp genom att 
arrangera  världens största ungdoms-
turneringar som Gothia Cup och Partille 
Cup. Denna kompetens överförs till 
 internationella evenemang och möten 
för unga inom kunskapens område. 

3. Unga & musik 

4. Unga & kunskap 

  Förstudien 2014 fokuserar på smarta hållbara 
trafiklösningar som binder samman staden och   
hur dessa kommuniceras. Linbanan går vidare i   
egen utredning.

Ansvarig: Trafikkontoret.                                                  
Förslag på samverkansaktörer: Se tabell sid 24.  

  Förstudien 2014 fortsätter utvecklingen.                                                                                                             
Gröna stråk klustras sammans med De gröna 
 oasernas Göteborg. Mosaiktanken med blå inslag i 
det gröna hänger kvar från Blå/Gröna stråk som nu  
delats i två spår.

Ansvarig: Trygg, vacker stad/Park- och   
naturförvaltningen.                                                    
Förslag på samverkansaktörer: Se tabell sid 24.   

  Förstudien 2014 undersöker förutsättningarna 
för start av mindre pilotprojekt 2014 att utvecklas i 
större skala 2015 i samband med fokusåret Av och 
med unga. El Sistema fungerar som plattform och 
testpilot. Utvecklingen sker stegvis år för år på   
väg till 2021.

Ansvarig: SDF Norra Hisingen. 
Förslag på samverkansaktörer: Se tabell sid 24.  

  Förstudien 2014 undersöker förutsättningarna 
för start av mindre pilotprojekt 2015 i samband med 
fokusåret Av och med unga. Vetenskapsfestivalen 
fungerar som plattform och testpilot. Utvecklingen 
sker stegvis år för år på väg till 2021. En global 
 kunskapsfestival 2019 i samband med fokusåret 
 Kunskap och upplysning, är ett steg på vägen till 
att Göteborg står som värd för en internationell 
konferens  om FN:s barnkonvention 2021.      

Ansvarig: Göteborg & Co.                                                  
Förslag på samverkansaktörer: Se tabell sid 24.  

En översikt över alla projekt  
som  inleds med förstudier  
2014–2015 finns på sidan 24–25.

  Beskrivningarna av förstudierna  
är de jubileumsförslag som skall 
 prövas under året.
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Beskrivning: Vi möts och delar våra 
berättelser  och kunskap om staden på en 
digital jubileumsportal. 400 års erfarenhet  
av mångkultur ger influenser från hela 
världen. Historien är inte en utan flera. 
De tar sitt avstamp i historien, förmedlar 
samtidstankar och målar upp framtids-
drömmar. Vi lär oss om personer och 
om byggnader, gator och torg i staden. 
 Berättelserna visas också fysiskt i staden 
genom skyltar och minnesmärken som 
skapar stolthet, förståelse och framtidstro.

Beskrivning: Det mänskliga mötet  
 präglar Göteborg. Vi tar hand om 
 nyanlända oavsett om de är turister 
 eller nyinflyttade. Särskild information  
finns enkelt tillgänglig. Göteborg har ett 
 tydligt och välkomnade skyltprogram.   
I stadens alla delar träffar du Göteborgs-
ambassadörer, i olika åldrar och 
med bred språkkompetens. De är 
starka resurser  i stadens utveckling.                                                                                                                                      
     

5. Göteborg berättar

6. Välkommen till Göteborg  

  Förstudien 2014 fortsätter utvecklas och 
 använder resultatet från Fira alla kulturers högtider 
som verktyg.                                                                                                                         

Ansvarig: Göteborg & Co.                                                                                                                           
Förslag på samverkansaktörer: Se tabell sid 24.  

  Förstudien 2014 utreder hur stadens gröna 
framgångar kan förmedlas och kommuniceras.                          
Resultatet från Göteborgspriset för hållbar utveckling 
används som verktyg.  

Ansvarig: Miljöförvaltningen.                                                                                                                           
Förslag på samverkansaktörer: Se tabell sid 24.  

Beskrivning: Projektet förmedlar  kunskap 
om stadens gröna framgångar och 
 inspirerar till nya. 

7. Den gröna berättelsen
  Förstudien 2014 använder resultaten från 

Utmärkta hus och Havets historier del 1 (berättande) 
som verktyg. Att levandegöra berättelser och bygg-
nader med koppling till Göteborgs själ som hamnstad 
kan vara ett första steg. Preliminär start kan vara 2016 
med koppling till fokusåret Kultur.

Ansvarig: Kulturförvaltningen.                                                                                                                           
Förslag på samverkansaktörer: Se tabell sid 24.  

En översikt över alla projekt 
som  inleds med förstudier 

2014–2015 finns på sidan 24–25.



Många projekt handlar om en öppen och
tillåtande atmosfär, med kreativa mötesplatser.
Vi utvecklar, provar och testar nytt – mitt inne
bland det befintliga. Öppna rum ger utrymme
för nya grupper och utmaningar. Vi börjar i det
lilla för att sedan kunna blomma ut helt och
fullt. Göteborg är den modiga testarenan   
– öppen för världen.

Öppna 
rum
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Beskrivning: Göteborg är den modiga 
testarenan där forskare och andra aktörer 
möts för att anta stora samhällsutma-
ningar som jobb, boende, skola. Labbet 
innebär samverkan mellan akademi, 
näringsliv, institut och organisationer.  
Mötesplatser skapas på stadens 
campus, science parks och skolor.                                                                                               
andelskammaren.

Beskrivning: En jubileumspark i 
ständig  förändring skapas i Frihamnen.
En allmötesplats präglad av biologisk 
mångfald och närhet till vattnet. Parken 
är i ständig utveckling och skapar ett 
bestående avtryck för framtiden. Den 
skapas i öppen dialog och i samverkan 
med Rum för ungt inflytande (RUI).                                                                                                                                           
                             

1. Labb för     
framtidens samhälle

2. Jubileumspark i   
Frihamnen

  Förstudien 2014 fortsätter och utvecklar form, 
funktion och innehåll. Värdeskapande aktiviteter 
genomförs i bred samverkan med många aktörer, 
exempelvis jubileumsprojektet Bada mitt i stan. 
 Tävlingskriterier utvecklas och tävlingen genomförs 
för att vara avgjord 2015.                                                                                                                         

Ansvarig: Stadsbyggnadskontoret.                                                                                                                           
Förslag på samverkansaktörer: Se tabell sid 24.  

  Förstudien 2014 är en fördjupning från 2013.  
En fortsatt kartläggning och utveckling av struktur för 
samordning utvecklas. Konkretiseras under fokusåret 
2015 Av och med unga.  

Ansvarig: Kulturförvaltningen.                                                                                                                           
Förslag på samverkansaktörer: Se tabell sid 24.  

  Förstudien 2014 prövar förutsättningarna 
och  utvecklar en plan inför 2021. Viktiga etappmål 
är den arkitekturbiennal som planeras i Göteborg 
2015 och som växer i omfattning till 2021. Ett viktigt 
etappmål är den arkitekturbiennal som planeras i 
Göteborg 2015 och som växer i omfattning till 2021. 
Leva 2021 klustras samman med One-tonne-life, 
klimatsmarta hus. 

Ansvarig: Stadsbyggnadskontoret.                                                                                                                           
Förslag på samverkansaktörer: Se tabell sid 24.  

Beskrivning: Ungt inflytande på riktigt 
är en verklighet i Göteborg och stöttar  
det som intresserar och engagerar  
unga. Via en digital arena delas idéer  
och åsikter samt information om 
stadens  verksamhet och aktiviteter.                                                                                                                                     

Beskrivning: Leva 2021 är en inter-
nationell utställning som visar olika 
boendeformer runt om i Göteborg. Hela 
staden   används som utställningsområde.  
 Göteborg tar position som förebild i 
hållbar stadsutveckling och visar nya 
 lösningar som utvecklas i staden. Leva 
2021 visar upp boendet i en grön, inbjudande 
och dynamisk stad. Hus som utvecklats  från 
”One-tonne-life projektet” där  återkoppling 
sker på hur vi beter oss och  hjälper oss att 
minska koldioxidutsläppen.     

3. Rum för ungt 
inflytande, RUI

4. Leva 2021                                                                                                            

  Förstudien 2014 fortsätter från 2013 och 
utvecklar  form, funktion och innehåll i bred 
 samverkan med tänkbara aktörer. Samverkan med 
stadens planer på innovationsplattform. Hitta en 
 konkret fråga att starta med med koppling till fokusår 
2015 ”Av och med unga”.

Ansvarig: Göteborg & Co.                                                              
Förslag på samverkansaktörer: Se tabell sid 24.  

En översikt över alla projekt  
som  inleds med förstudier  
2014–2015 finns på sidan 24–25.

  Beskrivningarna av förstudierna  
är de jubileumsförslag som skall 
 prövas under året.
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Beskrivning: Bazaren är en mötesplats i 
vardagen och lockar även turister.  Många 
kommer hit för att köpa varor  som  varit 
svåra att hitta tidigare. Överkomlig 
hyra, mindre krångel och utbildnings-
projekt ökar företagandet och skapar 
fler jobb. Kunskap om språk, kultur 
och varor förmedlas. Mötesplatsen 
erbjuder  även interkulturella möten 
inom mat, specialkunskap och hantverk.                                                                                               
andelskammaren.

Beskrivning: En internationell 
utmärkelse  inom konst, design och 
arkitektur  väcker uppseende och sätter 
Göteborg  på världskartan. Ceremonin  
äger rum vid en funktionell skulptur,  som 
byggs till liv varje år inför  prisutdelningen 
och växer med tiden. För invånarna 
skapar det en unik,  hållbar och förnybar 
mötesplats i staden. 

5. Bazar

6. Göteborg Extension

  Förstudien 2014 prövar förslaget och undersöker 
förutsättningarna för form och funktion av utmärkelsen.                                                                                                                         

Ansvarig: Business Region Göteborg.   
Förslag på samverkansaktörer: Se tabell sid 24.  

  Förstudien 2014 undersöker förutsättningarna  
för etablering, form, funktion och innehåll. Slås 
 samman med jubileumsprojektet ”Det fria ordets 
torg” - där Gustaf Adolfs torg blir en levande 
 mötesplats och ett forum för viktiga samhällsfrågor. 
Använd  erfarenheter från exempelvis Stadsbyggnads-
kontorets aktiviteter på Brända Tomten och 
Vetenskaps festivalens arena i Nordstan.

Ansvarig: Göteborgs universitet. 
Förslag på samverkansaktörer: Se tabell sid 24.  

  Förstudien 2014 prövar möjligheter för att 
 utveckla form och funktion. Västlänken som arena 
slås samman med Roligare kollektivtrafik och får 
namnet Byggplatser som arena. Samverkan med 
förstudien Göteborg berättar.

Ansvarig: Trafikkontoret.                
Förslag på samverkansaktörer: Se tabell sid 24. 

Beskrivning: Den 12 september 2021 
är det 100 år sedan vi fick allmän 
rösträtt i Sverige. Ett nytt demokrati-
center invigs, med plats för forskning,  
utbildning,  innovation och kommunikation  
i demokratifrågor. Centret lockar  
gästforskare från hela världen.                                                                                                                                         
                                                                                       

Beskrivning: Det grävs, sprängs och byggs 
i samband med stadens infrastruktur-
projekt. Tillfälliga hinder, ex byggplank,  
 används till kreativa projekt bland 
 konstnärer och skolor. Olika  installationer 
kommer och går. Även resan kan göras  
till en upplevelse med enkla medel. 
Exempelvis  kan musik spelas  mellan håll-
platser där en artist inspirerats av miljön. 
Skolklasser   dekorerar vagnar och skapar 
rullande konstverk. Berättelser kan  laddas 
ner  digitalt och förmedlas under resan.     

7. Demokraticenter

8. Byggplatser som arenor                                                                                                          

  Förstudien 2014 prövar förutsättningarna för en 
bazar med utgångspunkt från befintliga verksamheter. 
Resultatet av den utredning som gjorts i Stadsdels-
förvaltningen Centrum beaktas.

Ansvarig: Ansvarig utreds.                                                              
Förslag på samverkansaktörer: Se tabell sid 24.  

En översikt över alla projekt  
som  inleds med förstudier  
2014–2015 finns på sidan 24–25.
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FÖRSLAG
2015.
Jubileumsarbetet fortsätter att utvecklas i bred 
 samverkan med stadens förvaltningar och bolag.  
Organisation och kommunikation utvecklas   
inför satsningar på:

• Av och med unga i fokus 
• Jubileumsprojekt    
 utvecklas vidare 

• Synliga aktiviteter med   
 internationell milstolpe
• Värdesäkring av    
 jubileums  dimensionen

Av och med unga i fokus
2015 års fokus är ”Av och med unga” och fylls med innehåll 
som stärker konceptet. Göteborg har höga ambitioner 
att vara en barn- och ungdomsstad och därför är barn-
perspektivet särskilt viktigt i stadens beslutsfattande. 
Ett prioriterat mål i stadens budgetförslag är att ”Unga 
göteborgare skall ges ökade möjligheter att påverka”.                                                                                                                                        
De mötesplatser för unga som finns i staden lyfts och 
kommuniceras. Att skapa fler jobb för unga är en viktig 
målsättning i flera aktiviteter som genomförs. Fler unga 
involveras och engageras i jubileumsarbetet i samverkan 
med organisationer, föreningsliv, unga initiativ och Rum för 
ungt inflytande.

Jubileumsprojekt 
 utvecklas vidare                                                       
Utfallet av de förstudier som genomförts under 2014 avgör 
vilka projekt som kan påbörjas under året.Här presenteras 
några möjliga  jubileumsprojekt som kan genomföras 
 utifrån den  information som finns idag.

Bada mitt i stan      
Fortsätter utvecklas med satsning på en mobil 
 bassäng i Frihamnen.

Jubileumspark i Frihamnen                                                                                                                                        
Park i ständig förändring tar ett steg vidare och 
tävlingen för utformningen av parken avgörs.     

Rum för ungt inflytande                                                                                                                                       
Tar form och unga är medskapande i fler processer. 
Möjlig samverkan sker med Labb för framtidens 
samhälle som kan anta frågan med unga i fokus.

Unga & musik                                                                                                            
Utvecklas till ett större musikläger med 
 internationell  prägel i samverkan med   
El Sistema och  Göteborgs symfoniker.

Unga & kunskap                                                                                                   
Testas genom ett första pilotprojekt med koppling till 
 fokusåret.

Vattenkonst/vattenlek                                                                                                               
Fortsätter utvecklas genom regnkonst i samverkan 
med Världens bästa stad när det regnar. 

Fler träd i staden                                                                                                                              
Satsar på trädprojekt som Barnens jubileumsskog.

Synliga aktiviteter med 
 internationell milstolpe
Öppet för världen                                                                                                    
Ett internationellt skyltfönster öppnas för världen genom 
Volvo Ocean Race, där Frihamnen används som arena.   
Här kan stadens utveckling med Älvstaden, infrastruktur-
satsningar och hållbara lösningar som ElectriCity 
synliggöras.  Det blir ett värdeskapande äventyr som lockar 
mängder av aktörer samt besökare från när och fjärran. 
Evenemanget blir öppet och inkluderande.  

Alla kan segla                                                                                                                                            
Ett vattencenter etableras igen under sommaren för att göra 
det möjligt för alla att lära sig segla, ett öppet och inklu-
derande evenemang som kopplas till satsningen på Volvo 
Ocean Race i Frihamnen. 

Unga spekulerar                                                                                                                                       
Ett kunskapsprojekt där mellanstadieelever spekulerar 
kring frågor om exempelvis teknik och vindkraft inför och 
under Volvo Ocean Race-satsningen. Projektet genomförs 
av Universeum i samverkan med bland andra Göteborgs 
universitet och Chalmers.  

Sätt färg på Göteborg                                                                                                                       
Projektet fortsätter binda samman staden i aktiviteter som 
engagerar unga och skapar fler arbetstillfällen. Götaälv bron 
dekoreras och miljonprogramsområden i östra Göteborg 
förnyas i fortsatt samverkan med Målaremästarna.

Stads- och arkitekturbiennal                                          
Den första biennalen på initiativ av Stadsbyggnadskontoret 
arrangeras i Göteborg. Målet är att engagera även  Stockholm 
och Malmö innan återkomsten till staden år 2021.  

Värdesäkring av 
 jubileumsdimensionen
De ingångsvärden som skapats i processen och formulerats i 
jubileumsdimensionen bevaras, förädlas och utvecklas vidare. 
En plan för att långsiktigt säkra jubileets värden tas fram. 

Ett antal förstudier har genomförs under 2013-2014 där 
möjligheter har prövats och jubileumsdimensionen har varit 
ett riktmärke. Resultaten från förstudierna har värderats 
och 2021-samrådet har kommit fram till rekommendationer 
för den fortsatta utvecklingen.

Efter politikernas beslut ges uppdrag om genomförande till 
ansvarig organisation. Det är viktigt med rätt kompetens 
och mod för den som antar uppdraget. Ett avstamp med 
brief om värdegrund görs och projektdirektiv överlämnas  
till  projektägaren inför utveckling av projektplan och 
 projektstart. Regelbunden kontakt och avstämning med 
 jubileumsorganisationen görs som en del av värdesäkringen.

Ambitionen är att årligen arrangera ett öppet inspirations-
möte för att berätta vad som sker, engagera fler och hitta 
nya samverkansformer. Mötet berör såväl jubileumsprojekt 
från arbetsplanen som andra som tar sikte på 2021 i sin 
verksamhet. Den öppna dialog som präglar 2021-arbetet 
fortsätter och utvecklas vidare.
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SCENARIO 
2016-2021.
Jubileumsarbetet utvecklas ständigt. Det vi vet 
säkert är att det kommer behövas en gemensam 
kraftsamling  där hela staden bjuds in att vara 
 delaktig. Här följer en beskrivning av hur vi tror  
att arbetet kommer att se ut åren 2016-2021.

Kraftsamlingen fortsätter
Fler jubileumsprojekt genomförs. Nya projekt tillkommer  
beroende på utfall av tidigare prövningar. Både arbetsplan  
och idébok beaktas samt nytillkomna förslag från idébanken.  
Liksom vid 300-årsjubiléet kommer  många aktörer att 
 behövas för att  åstadkomma ett  internationellt avtryck.

Samverkan och 
 engagemang                                                    
Hela staden är engagerad i planering och projekt över 
hela Göteborg. Ett nytt sätt att arbeta över gränser; såväl 
 geografiska som mänskliga, har åstadkommits tack vare 
kraftsamlingen inför jubileet. Betydande investeringar 
kommer att behövas för stadens jubileumssatsningar 
under perioden 2016-2021. Investeringsbehoven fås 
fram genom utfallet av de förstudier som genomförts.  
Fler finansieringsmöjligheter  utvecklas genom inbjudan 
till  näringslivet, samverkan med regionen, nationella  
organisationer, EU-projekt, andra internationella 
 samarbeten och nya  former som exempelvis crowd 
funding.  Organisationen  förstärks  med expertis inom 
dessa områden beroende på utfallet  av den kartläggning 
av finansieringskällor som genomförts. 

Programplanering inför 
jubileumsåret 2021 
Under 2018 kan programplaneringen för själva jubileums-
året komma igång på allvar, och många internationella 
gästspel och akter planeras i samverkan med stadens 
och regionens kulturaktörer. Inför jubileumsåret kan fler 
projekt färdigställas. Ett exempel är att den planerade 
Jubileumsparken i Frihamnen blir juvelen i kronan för sats-
ningen på gröna stråk och gröna oaser. Om Göteborg år 2021 
åter står värd för VM i friidrott skulle det stärka ett firande 
med ett internationellt avtryck.

År 2021 fyller Göteborg 400 år och det firar vi genom 
att tillsammans göra vår stad till en ännu bättre plats. 
Hela vägen fram till jubileumsåret. Och långt därefter.

Läs mer och bli en del av firandet på goteborg2021.com”

2016
Kultur

2017
Grön och 
skön stad

2018
Go global

2019
Kunskap och 
upplysning

2020
Hållbart 
växande

2021
Göteborg

400 år! 

2022
Utvecklingen 

fortsätter
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Jubileumsstab
Under 2014 fortsätter Göteborg & Co att leda, samordna och 
kommunicera det arbete som blir alltmer konkret. Jubileums-
staben fungerar som spindeln i nätet för jubileums arbetet. 
Staben sammankallar, ger övergripande information om 
Göteborg 2021 till de ansvariga aktörerna inför start av förstu-
dier. Kunskap om vision och mål,  jubileumsdimensionen och 
vägledarna förmedlas. Förstudierna  följs genom regelbundna  
avstämningar. Jubileumsprojekt startar och inför genomför-
andet ges  projektdirektiv och en plan tas fram för långsiktig 
värdesäkring.  Staben berättar om  utvecklingen via nya och 
etablerade kommunikationskanaler. Publika aktiviteter  
   initieras, samordnas och kommuniceras.  Budgetunderlag för 
kommande år tas fram tillsammans med 2021-samrådet.  

        
                                                                                                          
Ansvarig: Göteborg & Co                                                                                                                                       
Samverkan: I bred samverkan med stad, akademi, 
 näringsliv, organisationer, föreningar och medborgare. 

KS/KF

Stadsledningskontoret
Koordineringsfunktion

Förstudiegrupp
Ansvarig för respektive

förstudie

Kommunikationsgrupp
2021-samrådets kommunikationschefer

Strategisk
referensgrupp
Näringsliv, akademi, 

stad/region

2021-samrådet

Samverkan
förvaltningar och 

bolag (FoB)

Göteborg & Co
”Jubileumsstab”

leda, samordna och 
kommunicera

2021-samrådet består av:                                                                                                                                            
Agneta Hammer, Stadsbyggnadskontoret
Helena Bjarnegård, Park- och naturförvaltningen                                                                                                      
Stefan Eglinger,  Trafikkontoret                                                                                                                                
Björn Sandmark, Kulturförvaltningen        
Thomas Segenstedt, Stadsdelsförvaltningen Angered 
(repr alla 10 stadsdelsförvaltningar)

Olle Lindkvist, Älvstranden Utveckling AB
Lars-Bertil Ekman, Stadsledningskontoret, Koordineringsfunktionen                                                                                                                   
Helena Mehner, Stadsledningskontoret, Kommunikation
Eva Hessman, Stadsledningskontoret, Ekonomi                                                                                                                                    
Eva Magnusson, Stadsledningskontoret, Avdelning näringsliv och kultur
Björn Johansson, Stadsledningskontoret, Ledningsstaben 
Camilla Nyman, Göteborg & Co, sammankallande

ORGANISATION.
För att 400-årsjubileets fulla potential ska komma  
staden och invånarna till godo behöver många 
 människor och organisationer samverka. Här 
 beskrivs hur arbetet organiseras, vem som har 
 ansvar för vad samt vilka resurser som krävs.                                    

Jubileumsorganisation
Sedan beslutet i kommunfullmäktige i september 2012 
har Göteborg & Co ett förnyat uppdrag att vidareutveckla 
 jubileumsarbetet.  

Göteborg & Co har valt att bilda ett 2021-samråd för att ta 
fram årliga utvecklade jubileumsplaner för de kommande 
åren på väg till Göteborgs 400-årsjubileum. I ett första skede 
tar staden ett samlat grepp för att därefter åter bjuda in till 
bred samverkan.

I 2021-samrådet ingår ledningen inom Stadsbyggnads-
kontoret, Kulturförvaltningen, Park- och naturförvaltningen, 
Trafikkontoret, Stadsledningskontoret, Stadsdelsförvaltning-
arna representerade av Stadsdelsförvaltningen Angered, 
Älvstranden Utveckling AB samt Göteborg & Co.  

Göteborg & Co drar också upp riktlinjer för den fortsatta 
 organisationen och kommunikationen av 400-årsfirandet  
och föreslår att organisationen utvecklas vidare i nästa 
steg för att även engagera näringsliv, akademi, föreningsliv 
och medborgare. Under 2013 har förstudier  bedrivits 
och under 2014 rekommenderas fortsatta förstudier för 
att de föreslagna  projekten ska kunna förverkligas och 
kommuniceras.  En förstudiegrupp har skapats liksom 
en kommunikationsgrupp. På sikt föreslår  vi att en 
strategisk referensgrupp samt hantering  av finansiering, 
internationella  kontakter utvecklas. Även den politiska 
 referensgruppen kan åter aktiveras.                                                                                                                                      

Ambitionen är att bygga vidare på processen för Göteborg 
2021 och fortsätta den öppna dialog som varit utmärkande 
för jubileumsarbetet. År 2018 föreslås att en program-
kommitté etableras som hanteras detaljplaneringen av 
själva jubileumsåret.

Finansiering
Ekonomiska resurser är en viktig förutsättning för en bred 
uppslutning där fler aktörer kan bjudas in och aktiveras 
under hela resan till 2021.  

En utredning kring finansieringsmöjligheter rekommenderas  
där förutsättningarna att skapa en  jubileumsfond är en viktig 
del. Både nationella och internationella källor kartläggs, 
särskilt EU-medel. Nya  finansieringsformer undersöks,   
t. ex ”crowdfunding, vilket innebär att många går ihop och 
finansierar ett projekt.     

Även näringslivets vilja att medverka uppmuntras och 
möjliggörs. Att skapa incitament för näringslivet att stödja 
konkreta idéer eller ansvara fullt ut för ett projekt stärker 
såväl resultat som engagemang.

Ansvarig: Göteborg & Co                                                                                                                                      
Samverkan: Business Region Göteborg, Göteborgsregionen, 
Kulturförvaltningen, Stadsledningskontoret - internationella 
enheten, Västra Götalandsregionen, Västsvenska Handels-
kammaren med flera.

Jubileumsstaben består av:                                                                                                                                      
Therese Brusberg, projektchef                                                                                                                                      
Anna Forsgren, utvecklingsledare                                                                                                                                
Johanna Frejme, marknadskommunikatör                                                                                                                  
Sofia Berntsson, projektkoordinator      
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