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GÖTEBORG 400 ÅR –
MER ÄN ETT JUBILEUM
År 2021 fyller Göteborg 400 år. Det firar vi genom
att tillsammans göra vår stad till en ännu bättre plats.
Hela vägen till jubileumsåret. Och långt därefter.

DETTA ÄR BARA BÖRJAN

JUBILEUMSPARKEN

Jubileumssatsningarna bidrar till att uppfylla mål och
vision för jubileet och tillför värden till staden genom unika
lösningar och händelser som är långsiktigt hållbara. De
representerar idéarbetet, är kopplade till något av jubileets
teman och består av:
• Förslag från idéinsamlingen som summerats
i arbetsplanen.
• Ett redan planerat eller pågående projekt, som ges
en extra dimension.
• Något helt nytt som kommer fram genom att fler
aktörer tar sikte på 2021.

En jubileumssatsning på en öppen
mötesplats nära vattnet.
Läs mer på sida 16.

SIDE BY SIDE
En jubileumssatsning på
möten genom musik.
Läs mer på sida 12.
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GÖTEBORGSVARVET
MARATHON
Ett initiativ som gör internationellt
avtryck. Läs mer på sida 32.

HELA STADEN BJUDS IN!
Ta chansen du också – utveckla din
verksamhet i jubileets riktning!

SÄTT FÄRG PÅ GÖTEBORG
Ett initiativ av Måleriföretagen.
Läs mer på sida 33.

JUBILEUMSLINBANAN
En jubileumssatsning som binder
samman staden över älven.
Läs mer på sida 26.

UNGT INFLYTANDE OCH DEMOKRATI
En jubileumssatsning på ungas initiativ och
delaktighet. Läs mer på sida 22.
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LEDARE

VAR MED OCH
GÖR AVTRYCK
FÖR FRAMTIDEN
På samma sätt som 300-årsjubileet fortfarande är synligt genom bland
annat Liseberg, Götaplatsen och Botaniska trädgården ska 400-årsjubileet
ge långvariga, positiva effekter för oss som bor här. Det handlar inte bara
om att bygga nytt. Det handlar om att samla staden och att vi tillsammans
nyttjar jubileet som en kraftfull katalysator för att driva en positiv
utveckling av Göteborg och regionen.
DEN GEMENSAMMA KRAFTSAMLINGEN HAR BETYDELSE. Tusentals idéer och drömmar
har samlats in. Vision, mål och teman har formulerats ur förslagen från den öppna processen.
Arbetsmetoden med bred samverkan över gränserna resulterar i oväntade möten som väcker nya
idéer och möjligheter. Och allt fler vill vara med och bygga vårt framtida Göteborg.
DAGS ATT GENOMFÖRA. Vägen till 2021 är lika viktig som själva jubileumsåret. Göteborg har bestämt
sig för att satsa och mycket arbete har redan kommit igång. 2014 samlades vi kring ”Vatten och
skärgård”. Under 2015 är fokus ”Av och med unga”.
BESTÅENDE AVTRYCK. Ska vi kunna fortsätta förverkliga göteborgarnas idéer krävs beslut om de
satsningar som kan ge bestående avtryck för framtiden och tillföra stora värden. Vi vill stolt kunna
visa att vi kom närmare vattnet, att vi byggde broar och öppnade rum. Att vi uppfyllde göteborgarnas
önskan om Stora Hamnkanalen som en levande mötesplats, en unik Jubileumspark i Frihamnen, en
Jubileumslinbana över älven och Jubileumsbad mitt i staden. Att jubileumssatsningen Ungt inflytande
och demokrati blev verklighet liksom Jubileumslägret – Side by Side med unga från hela världen.
För att bara nämna en bråkdel av allt som händer över hela staden.
Låt oss tillsammans fortsätta kraftsamla hela vägen till 2021 för att åstadkomma mer än ett jubileum.
Ta chansen att bli en del av firandet du också!

Camilla Nyman
VD, Göteborg & Co
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LEDARE

Med reservation för ändringar.
Följ jubileumsarbetet på
goteborg2021.com
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OM 400-ÅRSJUBILEET

VÅR GEMENSAMMA
VISION FÖR JUBILEET
Göteborgarnas drömmar, idéer och förslag ligger till grund för de
teman och mål som ska hjälpa oss att uppnå vår gemensamma vision
för Göteborg 2021. Hela vägen till jubileumsåret och långt därefter.

EN VISION
År 2021 är Göteborg internationellt känd som en
modig förebild för hållbar tillväxt. Vi är en innovativ,
öppen och inkluderande stad där alla invånare
känner mening och delaktighet.

FEM MÅL

FEM MÅL

NÄRA VATTEN

BYGGA BROAR

Ambitionen är att 400-årsjubileet ska bli en betydelse
full milstolpe i stadens historia. På samma sätt som
300-årsjubileet fortfarande är synligt genom bland annat
Liseberg, Götaplatsen och Botaniska trädgården ska
400-årsjubileet ge långvariga, positiva effekter för oss
som bor här. Det handlar inte bara om att bygga nytt.
Det handlar om att samla staden och att vi tillsammans
nyttjar jubileet som en katalysator för att driva en positiv
utveckling av Göteborg och regionen.

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

ÖPPNA RUM

JUBILEUMSFÖRSLAG

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.

Tusentals idéer och förslag från allmänheten,
stadens förvaltningar och bolag, sju perspektivgrupper
samt redan planerade och pågående projekt.
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OM 400-ÅRSJUBILEET

TRE TEMAN
Jubileets tre teman fungerar som strategier för att hålla
visionens riktning och inbjuder till medverkan hela vägen
till 2021.

TEMA BYGGA BROAR
Att bygga broar mellan människor och minska avstånd.

TEMA NÄRA VATTEN
Att komma nära stadens vatten i alla former; havet, skärgården, hamnen, sjöarna, kanalerna, älven och regnet.

TEMA ÖPPNA RUM
Att utveckla en öppen och tillåtande atmosfär genom
nya kreativa mötesplatser.

SÅ HÄR KAN DU TA SIKTE PÅ 2021
För att uppfylla det som jubileet står för och för att nå vision och mål ska jubileumsarbetet kännetecknas av:
• En öppen dialog – för att engagera fler.
• Ett unikt och innovativt tänkande – för internationell höjd.
• Social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet i handling.
• Vägen till jubileet är lika viktig som själva året. Börja nu!
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JUBILEUMSARBETET ÅR FÖR ÅR

VÄGEN TILL 2021
2015

Vägen till 2021 är lika viktig som själva jubileumsåret.
Varje år har tilldelats ett fokusområde, vilket skapar något

Av och
med unga

att samlas kring och berätta om. På så sätt hålls processen
levande varje år fram till 2021 – och långt därefter. Resan
präglas av viljan att komma nära vattnet, bygga broar och
öppna rum. Och att engagera hela staden i firandet.
Läs mer på goteborg2021.com
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JUBILEUMSARBETET ÅR FÖR ÅR
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Under 2015 tar jubileumsarbetet ordentlig fart. Samarbetet breddas ytterligare
med fler aktörer och det blir fortsatta satsningar på kommunikation och dialog
för att engagera ännu fler i jubileumsarbetet.

GÖTEBORGARNAS FÖRSLAG
HAR BLIVIT SATSNINGAR
Tusentals idéer och drömmar har samlats in och paketerats
i planer och böcker. Vision, mål och teman har formulerats
ur förslagen från den öppna processen. Allt från konkreta
områden och fysiska projekt till förhållningssätt och principer.
Av denna digra idéskörd skapades 45 konkreta förslag i
en arbetsplan. Förslagen prövades sedan i förstudier. Detta
resulterade slutligen i 20 jubileumssatsningar som
nu står inför fortsatt utveckling.

AV OCH MED UNGA
Göteborg har höga ambitioner att vara en barn- och ungdomsstad, där unga göteborgare skall ges ökade möjligheter
att påverka. De mötesplatser för unga som finns i staden
stärks och kommuniceras. En särskild jubileumssatsning,
Ungt inflytande och demokrati, startar också under året.
Genom bred samverkan med organisationer och föreningsliv
engageras och involveras ungdomar i både jubileumsarbetet
och stadens utveckling. En viktig målsättning i flera av de
aktiviteter som genomförs under 2015 är att öka ungdomars
möjligheter till sysselsättning.
Den unga referensgruppen för Göteborg 2021, som består av
unga mellan 15 och 30 år från olika delar av staden, förstärker jubileumsorganisationen. Denna referensgrupp kommer
att ha en viktig roll i arbetet hela vägen till 2021.

Resultatet av den öppna idéinsamlingen
sammanställdes i en idébok och en arbetsplan.

LÄS OM VAD SOM HÄNDER I DE 20 JUBILEUMSSATSNINGARNA!
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Go to Sea
– en hyllning till havet
Satsningen är ett sätt att uppmärksamma havet
och dess resurser som en del av stadens själ och unika tillgång.
Ambitionen är en årligen återkommande upplevelse.
TEMA NÄRA VATTEN
Under parollen ”Smaka, upplev och lär” hyllades havet för
första gången, under en februarivecka 2014. I samarbete med
restauranger, skolor och andra aktörer lockades göteborgarna
att äta fisk och skaldjur i såväl vardagsmiljöer som kulturbyggnader. Även seminarier och aktiviteter satte havet i fokus.

Förhoppningen är att Go to Sea utvecklas ytterligare till en
årligen återkommande upplevelse i hela staden.
Ansvarig Göteborg & Co, i bred samverkan

Under 2015 växte omfattningen. Bland annat deltog samtliga
tio stadsdelar genom att ha fisk på menyn på förskolor,
skolor och äldreboenden.
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Side by Side
Med musik och konst vill jubileumslägret Side by Side bygga broar och
få unga människor från hela världen att mötas i Göteborg.
– När staden fyller 400 år är målet att vara ett världsledande läger för
30 000 barn från hela världen. Ett musikens och kulturens svar på
Gothia Cup, säger Camilla Sarner, initiativtagare till Side by Side.
TEMA BYGGA BROAR

12

En vecka varje sommar kommer upp mot 40 000 ungdomar
från världens alla håll till Göteborg för att delta i världens
största fotbollsturnering – Gothia Cup. Men det handlar inte
bara om fotboll. Dagarna i Göteborg skapar möten mellan
ungdomar då olika kulturer möts.

– I förstudiens genomlysning har vi tagit lärdom av Gothia Cup
och fått många goda råd. Genom turneringen finns det en
organisation i staden. Vi vet att Göteborg klarar att ta hand
om barn som ska bo i skolor och få mat, säger Camilla
Sarner.

Nu siktar Side by Side, som arrangeras av Göteborgs
Symfoniker, Stiftelsen El Sistema och Göteborgs Stad, på
att bli ett musikens och kulturens Gothia Cup och utvecklas
till ett internationellt musik- och kulturläger lagom till
400-årsjubileet år 2021.

Hon var den som från början startade upp El Sistema i
Hammarkullen i Göteborg. Och det har gått över förväntan.
– Det har varit fantastiskt. Vi har jobbat intensivt för att
skapa möten över stadsdelsgränserna. På Vänstay, familje-
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FAKTA

ANTAL DELTAGARE
800

Antal deltagare 2014.

3 000

Förväntat antal
deltagare 2015.

Målbild 2021,
30 000 deltagare
från hela världen.

ANSVARIG
Göteborgs Symfoniker och
Konserthuset – GSAB, i bred samverkan
träffar, åker man från Örgryte till Angered, från Tynnered till
Centrum. Där spelar barn tillsammans och föräldrarna lär
känna varandra. Det bidrar till en inkluderande stad. Idag
finns El Sistema i så många som 15 kommuner i Sverige.
I fjol arrangerades det första musiklägret. Det lockade 800
deltagare från olika delar av Sverige. I år satsar Side by
Side på 3 000 deltagare. Lägret kommer att avslutats med
en konsert under invigningen av Volvo Ocean Race Göteborg
i Frihamnen. Och med Gustavo Dudamel som ciceron och
Göteborgs Symfoniker hoppas Camilla Sarner på att redan
nu, sex år innan Göteborgs 400-årsjubileum, skapa något
unikt. Och intresset för sommarens läger är stort och
anmälningarna har strömmat in i rask takt.
– Att vi gör det här tillsammans med Symfonikerna och
Gustavo Dudamel innebär ju en kvalitetsstämpel. Det blir
en internationell höjd och på sikt hoppas vi att Side by Side
bidrar till att göra Göteborg till en ännu bättre stad.

– Med musiken som kraft
skapar vi möten.
Camilla Sarner,
Strategisk planeringsledare El Sistema

Målsättningen är att Side by Side ska växa för varje år, för
att jubileumsåret 2021 locka 30 000 barn och ungdomar
från hela världen till Göteborg.
– Det blir unikt och kommer att sätta Göteborg på kartan.
Med musiken som kraft skapar vi möten, säger Camilla
Sarner.
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Blå & gröna stråk
och oaser
Ett av jubileets övergripande teman och något
som göteborgarna starkt efterfrågar, är att binda
samman staden och göra så att människor kommer
närmare varandra. Många idéer handlar om att
skapa fler gröna och blå cykel- och gångstråk

andrum och fler träd planteras vilket stärker den ekologiska
dimensionen. Sammanhängande grönområden ger vinster
genom ekosystemtjänster.
2014 stärktes det gröna stråket vid Kvillebäcken genom fler
träd. Under 2015 invigs en fruktlund i Slottsskogen som
en del av satsningen. Utvecklingen fortsätter genom att
fokusera och välja tydliga satsningar.
Ansvarig Park- och naturförvaltningen, i bred samverkan

samt inbjudande grönskande oaser.
TEMA BYGGA BROAR
Satsningen svarar på göteborgarnas önskan om att komma
närmare vattnet och få mer grönska i staden. Göteborg vill
vara ledande inom hållbar stadsutveckling och satsningen
på stadens blå och gröna struktur är en avgörande faktor.
Staden binds samman genom blå och gröna stråk, där det är
liv i och vid kanaler och vattenvägar. Grönskande oaser ger

4

Vattenkonst/vattenlek
Många önskar fler mötesplatser med anknytning till
vattnet. Redan nu pågår upprustning av badplatser
och fontäner runt om i staden, som en början på
en långsiktig satsning.
TEMA NÄRA VATTEN
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Arbetet med att lyfta fram befintliga fontäner och vatten
lekplatser i Göteborg påbörjades 2014. Det handlar om att
ta in vattnet i det offentliga rummet och göra platsen mer
öppen och attraktiv.

Med start 2016 föreslås en långsiktig satsning på att skapa
fler unika installationer och konstverk med koppling till
vatten i samarbete med jubileumssatsningen
”Vatten som hållbar resurs”.

I juni invigs ett nytt vattenkonstverk samt lekplats i
Jubileumsparken.

Ansvarig Park- och naturförvaltningen, i bred samverkan

5

Jubileumsbad
mitt i stan
Att kunna bada mitt i staden står högt på önskelistan hos många.
Inför jubileet 2021 undersöks möjligheterna till bad i eller vid älven, något som
skulle erbjuda fler mötesplatser nära vattnet.
TEMA NÄRA VATTEN
Frihamnen är först ut som testarena för bad. Under 2014
invigdes en playa i Jubileumsparken i Frihamnen. Dessutom
har dialog förts i flera forum om olika sätt att bada i Göteborg.
Under februari invigdes en bastu i anslutning till playan i
Jubileumsparken. Bastun kan bokas av alla och är helt gratis.
Under sommaren 2015 öppnar också ett tillfälligt utomhusbad i Frihamnen. Läs vidare på sid 16 om Jubileumsparken.

För att möjliggöra bad i älven krävs en långsiktig satsning på
vattenkvalitet. Vattnet har idag inte godkänd badkvalitet hela
året. Därför görs en fördjupad studie för att finna lösningar till
rent vatten i älven.
Ansvarig Älvstranden utveckling AB, i bred samverkan
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Jubileumsparken
i Frihamnen
När Göteborg fyller 400 år 2021 ska många av de planerade jubileumssatsningarna
vara klara. Men inte Jubileumsparken i Frihamnen. Tanken är att parken ska fortsätta
byggas långt in i framtiden som en mötesplats skapad för och av alla.
– En första etapp av parken beräknas vara klar till jubileet. Sedan är tanken att parken ska
fortsätta utvecklas under många år med hjälp av göteborgarna, säger Helena Bjarnegård,
stadsträdgårdsmästare på Park- och naturförvaltningen.

TEMA ÖPPNA RUM

Önskningarna att komma nära vattnet har varit tydliga och
genomsyrat hela idéinsamlingen inför Göteborgs 400-års
jubileum och Vision Älvstaden. En annan stark önskan
har varit en grönare stad. I Jubileumsparken kommer
människorna nära vattnet mitt i centrum samt får tillgång
till gröna stråk.
– Parken kommer att bli unik genom sitt centrala läge vid
vattnet och det är viktigt att vi utvecklar och tar tillvara områdets särart för att ge staden en park som idag inte finns i
Göteborg, säger Helena Bjarnegård.
Jubileumsparken började anläggas förra året och platsen
växer fram steg för steg. Och mycket har hänt på bara ett år.
I fjol öppnade en gratis seglarskola som är en del av satsningen för besökarna att komma närmare vattnet. Det blev
succé med närmare 4 000 personer i alla åldrar som valde
att prova på segling. Parken fick en egen playa, Göteborgs
första rollerderbybana utomhus etablerades och möjlighet
att odla egna grönsaker blev verklighet. I år har det fortsatt
med bastun, som direkt blev en jättesuccé.
Under sommaren kommer ett vattenkonstverk och en lekplats samt ett tillfälligt utomhusbad.
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– Jubileumsparken är inte bara en park, det vi arbetar för
är en allmän mötesplats. Ett gemensamt rum som växer
fram dynamiskt genom att öppna processen redan i planeringsskedet, säger Jessica Segerlund, processledare på
Älvstranden Utveckling.
Samtidigt som parken är en mötesplats för hela staden så ska
den även fungera som en bostadsnära park för de som bor
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FAKTA
FINNS REDAN I JUBILEUMSPARKEN
Seglarskolan ”Alla kan segla”
Playan
Rollerderbybana
Stadsodling
Picnicyta, grillplats

och är verksamma i området. Lagom till 2021 ska det finnas
1 000 bostäder och 1 000 arbetsplatser i Frihamnsområdet
för att år 2035 växa till totalt 15 000 boende och lika många
arbetsplatser.
– Det tar lång tid att bygga Jubileumsparken och hela området runt Frihamnen. Men det är ju tanken att vi ska bygga i
etapper och hela tiden ska göteborgarna vara involverade
i utformningen av området säger Helena Bjarnegård.

NYHETER 2015
Bastu
Lekplats
Vattenkonstverk
Tillfälligt utomhusbad
TA DIG HIT
Buss 16, 16X, 45 och 404
Spårvagn 5, 6 och 13
ANSVARIG
Stadsbyggnadskontoret/Älvstranden utveckling AB
Park- och naturförvaltningen,
i bred samverkan

JUBILEUMSPARKEN
I FRIHAMNEN
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Den allmänna bastun
öppnade i februari och går
att boka på goteborg2021.com

17

DE 20 JUBILEUMSSATSNINGARNA

7

Vatten som
hållbar resurs
Vatten är en livsnödvändig resurs. Satsningen handlar om hur staden ska
hantera klimatförändringar, säkerställa bra vattenförsörjning och vattenkvalitet
samt ta tillvara på regnvattnet på bästa sätt.

TEMA NÄRA VATTEN
Målsättningen är att göra Göteborg till kunskapsnav och
förebild i världen för hantering av regn- och dagvatten under
svåra förhållanden.
Under 2015 fortsätter utvecklingen med Älvstaden som
testarena och samverkan med gestaltningsprojekt.

8

Det entreprenöriella
Göteborg
Ambitionen är att uppmuntra till innovation,
entreprenörskap och nyföretagande och skapa
strukturer som underlättar och möjliggör
sådana initiativ.
TEMA ÖPPNA RUM
Projektet utvecklades och samordnades under 2014 med
planerade satsningar som till exempel ”Entreprenörskvarter”
vars syfte är att främja det entreprenöriella Göteborg.
Tillsammans med Ung Företagsamhet arrangeras Junior
World Entrepreneurship Forum i mars 2015 i Göteborg.
Genom verksamheten ”Sommarlovsentreprenörerna” får
unga innovatörer möjlighet att testa sina idéer.
En plan för den långsiktiga utvecklingen tas fram.
Ansvarig Business Region Göteborg, i bred samverkan
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Ansvarig Stadsledningskontoret, i bred samverkan
Delprojekt Konferens: Kretslopp och vatten. Gestaltning:
Park- och naturförvaltningen. Världens bästa stad när det
regnar: Business Region Göteborg
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Göteborg berättar
400 år av influenser från hela världen gör att det
finns många historier att berätta om Göteborg.
Satsningen syftar till att främja möten och dela
varandras berättelser.
TEMA BYGGA BROAR
För att minska avståndet mellan människor och istället
bygga broar, föreslås utveckling av fyra delprojekt:
• Hundra guldkorn – platser med en spännande
och intressant historia.
• Hundra personliga berättelser.
• Hundra historiska händelser.
• Hundra utmärkta hus.
Ansvarig Kulturförvaltningen, i bred samverkan
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Stora Hamnkanalen
Att komma nära vattnet. Det var det starkaste önskemålet när göteborgarna fick
säga sitt om Stora Hamnkanalen. Och redan i sommar blir det möjligt. Då läggs en
provisorisk flytbrygga i kanalen med ankringsplatser för båtar och flytande kaféer.
– Vi vill göra något redan i sommar. Det blir ett sätt att komma närmare vattnet,
säger stadsarkitekten Björn Siesjö.
TEMA NÄRA VATTEN
Stora Hamnkanalen har historiskt varit en plats för möten mitt
i staden. Här har båtar lagt till och handel har pågått. Men idag
är området bara en transportsträcka för de allra flesta och en
plats för kollektivtrafik. Längs Stora Hamnkanalen passerar
ca 1 050 spårvagnsturer och mängder av bussar varje dag. För
den som vill slå sig ner och bara hänga en stund är det egentligen bara Lejontrappan som är tillgänglig.
– Trafiken och kollektivtrafiken har gjort platsen otillgänglig
och en stad som inte är tillgänglig för människor blir inte
bra, säger Björn Siesjö.
Tre arkitektkontor har jobbat fram olika förslag om hur det
ska gå till. Samtliga förslag handlar om att bygga en low-line
– en träbrygga – som gör att man får samma närhet till vattnet
som på Lejontrappan idag.
– Grundidén är det som göteborgarna vill. Man vill komma
närmare vattnet och sitta så man hör hur det kluckar mellan
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tårna när man dricker sitt kaffe. Det är ganska få platser i
Göteborg som det är möjligt att göra det idag.
Förhoppningsvis blir det verklighet till Göteborgs 400-års
jubileum. Men redan i sommar kan vi komma närmare
vattnet i kanalen genom den provisoriska flytbryggan.
– Exakt hur den ska se ut vet vi inte i dagsläget. Men det blir
sittplatser på bryggan där människor kan hänga och fika.
Det blir en offentlig plats för alla, säger Björn Siesjö.
Han vill ha mer rörelse runt hela Stora Hamnkanalen och
drömmer om ett promenadstråk på solsidan längs hela
Fattighusån.
– Idag är det för mycket kollektivtrafik. För att det ska bli
mer rörelse och liv så skulle vi behöva flytta kollektivtrafiken,
säger Björn Siesjö.
Ansvarig Trafikkontoret, i bred samverkan
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Kunskap Göteborg
Kunskap Göteborg är en satsning där många
stiftelser gått med för att stödja göteborgs
baserade forskningsprojekt inför stadens
400-årsjubileum.
TEMA BYGGA BROAR
Under 2013 bildades en förening med representanter från
staden, stiftelser, akademin och jubileumsorganisationen.
Föreningen har arrangerat inspirationsdagar för att presentera aktuell forskning i syfte att engagera fler stiftelser att
öronmärka forskningsmedel.
I början av 2015 offentliggjordes en storsatsning inför 400-årsjubileet, som en del av Kunskap Göteborg. Det är IngaBritt och
Arne Lundbergs stiftelse som är initiativtagare till ett centrum
för njurforskning inom Sahlgrenska Academy. Målet är att
centret skall stå klart senast till år 2021. Föreningen fortsätter
arbeta för att uppmuntra och kommunicera forskning i och
om staden samt att engagera fler stiftelser i satsningen.
Ansvarig Föreningen Kunskap Göteborg, i bred samverkan
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Tillåtande oaser
Satsningen ska verka för en dynamisk stad
som välkomnar en mångfald av aktörer och

tankar kring att göra området mer tillgängligt genom tätare
bussturer och eventuellt även båttrafik. Den första tillåtande
oasen på Ringön planeras att öppnas under 2016.
Ansvarig Business Region Göteborg, i bred samverkan

nytänkande. Ambitionen är att skapa en öppen,
tillåtande atmosfär där nya lösningar och
verksamheter ges utrymme.
TEMA ÖPPNA RUM
En benchmarkstudie av liknande satsningar runt om i världen
presenterades under 2014. Ringön på Hisingen utsågs som
ett lämpligt område för den första tillåtande oasen och det
togs fram en långsiktig utvecklings- och finansieringsplan.
Under 2015 kartläggs intressanta aktörer och initiativ som
kan inrymmas i verksamheten på Ringön. Det finns också
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Ungt inflytande
och demokrati
Stolarna runt bordet räcker inte till utan några får stå och luta sig mot väggen.
Men det spelar mindre roll. Engagemanget är det inget fel på när Angereds
ungdomsråd träffas för att diskutera frågor som rör dem.
– Ungdomar vill ha större inflytande och vill kunna påverka. Men tyvärr sätter
systemen som är skapade av vuxna ibland stopp. Ska unga få inflytande på allvar så måste
det bygga på deras intressen, säger Eva Looström, metodutvecklare i Angered.
TEMA ÖPPNA RUM

Samtidigt som Göteborg fyller 400 år 2021 firar den svenska
demokratin 100 år. När göteborgarna fick lämna in sina förslag till jubileet fanns det en tydlig önskan om att ge unga
större inflytande i samhället. Det resulterade i jubileumssatsningen ”Ungt inflytande och demokrati”.
Men redan idag görs det mycket i staden där unga kan
tycka till och vara med och påverka. Angereds ungdomsråd
har funnits i tre år och består idag av ungefär 40 ungdomar.
Tanken är att det ska finnas representanter från alla områden i stadsdelen. Vad ungdomsrådet ska syssla med avgör
ungdomarna själva.
– Alla frågor och beslut tas av ungdomarna. Och intresset
här i Angered är stort. Varje måndag kommer det i snitt
25 ungdomar till rådet för att samtala och lyfta frågor.
Eva Looström återkommer ofta till att om unga ska få inflytande på allvar måste vuxenvärlden utgå från ungdomarnas
intressen och idéer. Något av de första hon drev igenom var
att samtliga 3 500 anställda i stadsdelsförvaltningen ska ta
”körkort” i FN:s barnkonvention.
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– Ska man jobba med ungdomar bör man känna till barns
rättigheter. Idag har 600 tagit körkort och det är ju bra men
jag hoppas alla ska ta det.
Ungdomsrådet träffar regelbundet stadsdelspolitikerna
och tjänstemän i Angered för att lyfta sina frågor. Dessutom
lyfter ungdomsrådet sex frågor per år som tas upp på stadsdelsnämndens möten.
– Det är inte politikerna som bestämmer vilka frågor det
handlar om utan det gör ungdomarna. Jag tror Angered är
ganska ensamma om det här och politikerna har visat stort
intresse. Bland annat kom förslaget med ökad läxhjälp till
elever från ungdomsrådet.
Utöver Angered finns det i dag en rad plattformar i staden
där unga kan tycka till och vara med och påverka. Men för
en enskild ung person som har en idé eller vill engagera sig
kan det ibland vara svårt att hitta rätt.
Inom jubileumssatsningen ”Ungt inflytande och demokrati”
har en person anställts på Frilagret för att guida unga rätt.
Men också för att stötta förvaltningar och bolag i hur de kan
arbeta med ungt inflytande.

FAKTA

– Ska man jobba med
ungdomar bör man känna
till barns rättigheter.
Eva Looström, metodutvecklare

– Unga har kunskaper som tyvärr tappas bort idag. Vårt jobb
handlar om att lotsa ungdomar med ett engagemang rätt
och samtidigt få staden att ta med det unga perspektivet
i sin verksamhet, säger Emma Ödman, projektledare på
Frilagret.
En långsiktig plan för demokratisatsningen börjar utvecklas
av demokratienheten på Stadsledningskontoret.

ANGEREDS UNGDOMSRÅD
Funnits sedan 2012.
40 ungdomar som träffas varje vecka.
Lyfter varje år sex frågor till stadsdelsnämnden.
SATSNINGEN PÅ UNGT INFLYTANDE
SOM STARTAR 2015 HANDLAR OM ATT:
Stärka och synliggöra befintliga
plattformar för ungt inflytande.
Matcha ung kompetens
och ungas initiativ med behov från
bolag och förvaltningar.
Dokumentera och kommunicera.
ANSVARIG
Kulturförvaltningen
Stadsledningskontoret, Demokratienheten,
i bred samverkan
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Välkommen till Göteborg
Ambitionen är att staden ska bli en internationell
förebild för inkluderande värdskap. Syftet är att
främja möten mellan människor.
TEMA BYGGA BROAR
Det första steget är att verka för att stärka den sociala
dimensionen i samtliga jubileumssatsningar. Planen är att
få en bred representation även i den fortsatta utvecklingen.
Stadsdelsförvaltningar, föreningsliv och unga involveras
tillsammans med övriga redan engagerade aktörer. Arbetet
fortsätter därefter med att ta fram en strategi för nästa
konkreta satsning.
Ansvarig Göteborg & Co, i bred samverkan
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Tillgänglig skärgård
Närheten till hav och skärgård gör Göteborg
unikt. Den här satsningen handlar om att
göra skärgården tillgänglig för så många
som möjligt.
TEMA NÄRA VATTEN
Med konceptet ”Göteborgs skärgård” sjösattes 2014 en
gemensam strategi för södra och norra skärgården. Detta
ledde till genuina mat-, kultur- och naturupplevelser en
helg i juni.
Förhoppningen är att ännu fler göteborgare och turister
ska upptäcka vad skärgården har att erbjuda. Målsättningen
är att utveckla satsningen ytterligare genom bred samverkan. Allt för att också väcka internationell nyfikenhet på
Göteborgs skärgård.
Ansvarig Göteborg & Co, i bred samverkan
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Leva 2021 –
Stadstriennal
0

N

10 km

Hur ser framtidens boende och livsstil i storstäderna ut?
Det vill Leva 2021 undersöka genom att skapa en internationell arena
som visar olika boendeformer i hela Göteborg.
TEMA ÖPPNA RUM
Större städer brottas med liknande utmaningar. Därför tar
Göteborg initiativ till samverkan med Stockholm och Malmö.
Tanken är då att diskutera framtida utmaningar med hållbarhet i fokus under parollen ”Visa upp! Bjud in! Prata ut!”

satellitprojekt – och avslutningsvis tre månader över hela
Göteborg år 2021.
Ansvarig Stadsbyggnadskontoret, i bred samverkan

Planer finns för tre triennaler som trappas upp gradvis: tre
dagar 2015 i Frihamnen, tre veckor 2018 i Frihamnen med
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Jubileumslinbanan
Det började som en vild idé. Men planerna på linbanor över älven blir allt mer
konkreta. Lagom till Göteborgs 400-årsjubileum kan drömmen vara verklighet.
– Vi planerar för linbana över älven och funderar också över fler linbanelinjer i
olika delar av staden, säger Stefan Eglinger, trafikdirektör i Göteborg.
TEMA BYGGA BROAR
När göteborgarna fick lämna in sina idéer inför 400-årsjubileet var det nog många som upplevde linbaneförslaget mest
som en kul tanke och rolig turistattraktion.

– Effektivt och snabbt. Fördelen med en linbana är att den
kräver lite utrymme. Det skulle bli ett väldigt bra tillskott
till kollektivtrafiken.

Men efter utredningar har en annan bild växt fram. Idag
beräknas det passera cirka 400 000 människor över älven
varje dag. När Norra Älvstranden växer och citykärnan i
framtiden är tänkt att sträcka sig över vattnet kommer antalet
troligen att öka stort. En linbana över älven skulle vara en
smart kollektivtrafiklösning. Resenärerna erbjuds inte bara
hög turtäthet utan en linbana innebär också låg energiförbrukning och låga driftskostnader.

Går alla planer i lås ska linbanan börja transportera göteborgarna luftvägen lagom till 400-årsjubileet 2021. Och när
alla beslut väl är fattade kan det gå fort. När London byggde
sin linbana som går över Themsen gick det undan. År 2010
fick byggprojektet klartecken och två år senare var linbanan
på plats.

– Att bygga en linbana är en billig investering jämfört med
att bygga broar eller annan infrastruktur över vattnet. Dessutom finns det möjlighet att bygga bort avstånd då linbanan
kan ta sig över berg och dalgångar, säger Stefan Eglinger.
Men det handlar inte bara om en smart kollektivtrafik
lösning. Det finns andra värden med linbanelinjer.
– Vi kan minska avstånden mellan människor och binda
samman staden. Att ta sig över älven skulle ta fyra – fem
minuter. Vi tittar också på möjligheterna att bygga fler lin
banelinjer utanför centrum som till exempel i skärgården
och i de nordöstra delarna av staden, säger Stefan Eglinger.
Den linbanesträckning som främst är aktuell i dagsläget är
mellan Järnvågen och Lindholmen. I 20 kilometer i timmen
färdas resenären mer än 45 meter över älven innan man fem
minuter senare kliver av på stationen på Lindholmen.
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– Vi planerar för en linbana till 400-årsjubileet. Att bygga en
linbana går betydligt snabbare jämfört med byggandet av
vägar eller järnväg då det nästan inte påverkar marken alls,
säger Stefan Eglinger.

FAKTA
FÖRDELAR MED LINBANOR
Hög turtäthet.
Låg energiförbrukning.
Låga driftskostnader.
LINBANA ÖVER ÄLVEN
Hastighet: 20 km/h
Höjd: 45 m över vattnet
Beräknad restid över älven: 4 – 5 minuter
ANSVARIG
Trafikkontoret, i bred samverkan
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Smart trafik
Många göteborgare efterfrågar hållbara
transporter som binder samman staden. Syftet
är att identifiera sådana lösningar och samtidigt
positionera Göteborg som en innovativ arena
för smarta transporter.
TEMA BYGGA BROAR
Med start 2015 föreslås att ur ett brett perspektiv försöka
identifiera och studera flera smarta, hållbara transporter
över hela staden. En jubileumslinbana över älven (se sida 26)
är en prioriterad satsning som nu utvecklas vidare.
Ansvarig Trafikkontoret, i bred samverkan

20

Kulturbåtshamn
på Eriksberg
För att bevara stadens varvshistoria med bockkranen, dockan, stapelbädden
och pirarna har en kulturbåtshamn etablerats. Nästa steg är att utveckla
pirarna till ett kunskapscentrum och plats för fler kulturbåtar.
TEMA NÄRA VATTEN
För att kunna lägga till med skutor och skapa en mötesplats
för besökare, förstärktes pirarna vid Eriksberg med ankringsplatser och vindskydd under 2014. Kulturbåtshamnen invigdes i september i samband med Göteborgs kulturbåtsfestival.

Målsättningen de kommande åren är att fortsätta utveckla
pirarna till ett kunskapscentrum som blir en mötesplats där
kultur och historia kan förmedlas.
Ansvarig Älvstranden utveckling AB, i bred samverkan

Under 2015 återkommer Kulturbåtsfestivalen. Dessutom är
siktet inställt på att pirarna blir hemmahamn för fler kulturbåtar än Ostindiefararen Götheborg och skonaren Ingo.

28

DE 20 JUBILEUMSSATSNINGARNA

19

Byggplatsen som arena /
Popuzar
Kan byggarbetsplatser under stökiga ombyggnadsperioder bli arenor för publika upplevelser?
Detta ska den här satsningen ge svar på.
TEMA ÖPPNA RUM
Arbetet fortsätter nu förslagsvis med att undersöka hur initiativ som Popuzar (Pop-up + Bazar) kan bidra till mervärden
för staden. Popuzar syftar till att skapa tillfälliga mötesplatser
för exempelvis olika slags handel. Ytterligare innehåll för
Byggplatsen som arena utvecklas och vad som kan vara unik
jubileumssatsning tydliggörs.
Ansvarig Trafikkontoret, Popuzar: Västsvenska Handels
kammaren, i bred samverkan
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Utöver de 20 jubileumssatsningarna finns det ett växande antal initiativ som
agerar i 400-årsjubileets riktning. Bolag och förvaltningar, näringsliv och
föreningar har i dialog med anställda, medlemmar och allmänheten utformat
satsningar som stödjer visionen:
• Avenyföreningen och Trygg, vacker stad satsar stort
på att återupprätta Kungsportsavenyn som stadens
paradgata inför 2021.
• Campus Näckrosen siktar på 2021 och utvecklingen
drivs av Göteborgs universitet.
• Staden samlas kring en satsning på Göteborg som ledande
Centrum för filmproduktion med sikte på 2021.
• Den nya Götaälvbron blir en ny ikon för staden.
• Flera religiösa samfund siktar på 2021 i gemensam
ekumenisk satsning.
• Göteborgs Lustgårdar genomförs 2016 och har ambitionen att återkomma år 2021.
• Göteborgsvarvet arrangeras för 42:a gången år 2021
och firar genom ett unikt maratonlopp på själva jubileumsåret. Läs mer på sida 32.

Nya Götaälvbron som ersätter gamla Götaälvbron, planeras
stå klar 2020 och blir stadens nya landmärke.
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• IFK Göteborg satsar på återkomst i Champions League
inför 400-årsjubileet.
• Utredningen om Industri- och varvshistoriskt centrum
drivs vidare av Kulturförvaltningen.
• Det årliga Jubileumsloppet genomfördes för första
gången 2013 och planeras återkomma varje år hela
vägen fram till 2021 som ett sätt att uppmärksamma
stadsutvecklingen i Göteborg.
• Kulturnämndens ambition är att rusta upp kulturinstitutionerna. För närvarande pågår arbetet med ett flertal
förstudier.
• Måleriföretagen arbetar vidare med Sätt färg på Göteborg och det världsrekordlånga konststråk som binder
samman staden inför 400-årsjubileet. Läs mer på sida 33.
• Nya Hovås siktar på 2021 i utvecklingen av bostads
området. Läs mer på sida 32.

Jubileumsloppet är ett sätt att visa stadens förändring fram
till 2021, då målet är 30 000 deltagare. 50 kr av löparnas
startavgift går till hjärnforskning.
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11. Kunskap Göteborg ..................................sid 21
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• Paddling och ekoturism i Vättlefjäll utvecklas vidare
inom SDF Angered i dialog med Park- och naturförvaltningen.

• Arbetet med Världskongresser och evenemang fortsätter
av Göteborg & Co i bred samverkan. Exempelvis Volvo
Ocean Race 2015, 2018 och Ryttar-EM 2017. Visionen
är ett VM i fridrott med potentialen att göra ett internationellt avtryck.

• Park- och naturförvaltningens interna arbete genom
syras av visionen för Göteborg 2021.

• Västra Götalandsregionen för en dialog kring ett
engagemang med start under fokusåret Kultur.

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

• Västra Göteborg arbetar för att bli en socialt hållbar
stadsdel till 2021.

• Sustainable Gothenburg fortsätter arbeta för Göteborg
som en hållbar destination.

• Älvstaden utvecklas enligt visionen Öppen för världen
i nära samverkan med Göteborg 2021 – ett tydligt etappmål är år 2021.

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

• Swedavia satsar på att synliggöra stadens och flyg
platsens visioner i bland annat ett Preview center.

• Östra Göteborg har tagit fram en vision för stadsdelen
med sikte på 2021.
Välkommen att vara med du också!

Enligt Vision Älvstaden ska det år 2021 finnas 1000 nya
bostäder och 1000 nya arbetsplatser i Frihamnen.

Sommaren 2015 och 2018 förvandlas Göteborg till ett
internationellt skyltfönster som värdstad för en av världens
tuffaste seglingstävlingar Volvo Ocean Race.
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Nya Hovås
Närmare 8 000 boende och andra intresserade
kom in med förslag och idéer. Ur alla idéer växte
visionen fram – Nya Hovås ska lagom till jubileet
bli en småskalig stad i världsklass och framför
allt vara en stadsdel som utvecklats utifrån vad
människor och företag vill.
Ett initiativ av

FLERA AKTÖRER
Samtal med allmänheten startade tidigt i planeringsprocessen och utifrån önskemålen växte visionen fram. När
Göteborg fyller 400 år ska 1 300 nya bostäder stå klara i
Nya Hovås och på en total yta på 25 000 kvadratmeter kommer det att finnas kontor, butiker och andra verksamheter.
Först ut är kunskapsgallerian Spektrum som kommer att
innehålla skola, kursverksamheter, restaurang, butiker och
mötesplatser. Det första spadtaget togs av elever som kommer att flytta in i skolans lokaler i augusti 2015.

Göteborgsvarvet Marathon
Göteborgsvarvet, som är världens största halvmaraton, arrangeras för 42:a året i maj 2021.
Samma år, den 19 september, erbjuds en unik
möjlighet att springa varvet runt Göteborg två
gånger och därmed avverka de 42 195 meter
som utgör Göteborgsvarvet Marathon.
Ett initiativ av

GÖTEBORGSVARVET
I februari 2014 släppte arrangören Göteborgs Friidrotts
förbund 7 000 av totalt 15 000 startplatser till maratonloppet.
Hälften av alla startplatser öronmärks för internationella
löpare som kommer att bjudas in från hela världen. Förhoppningen är att de tillsammans med svenska motionärer och
elitlöpare ska göra Göteborg Marathon till en fest som alla
– aktiva som publik – sent ska glömma. Ett internationellt
avtryck för framtiden.
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Sätt färg på Göteborg
I april 2014 påbörjades försöket att skapa värld
ens längsta konststråk. Målet är att 21 kilometer
konst ska binda samman Röda Sten i väst med
Blå stället i nordost inför 400-årsjubileet. Projektet
engagerar och sysselsätter unga konstnärer,
pedagoger, målare, samt barn och ungdomar.

Ett initiativ av

MÅLERIFÖRETAGEN
Ambitionen är bland annat att öka sysselsättningen
bland unga och minska segregationen. Satsningen
har initierats av måleriföretagen. Under 2014 erbjöds
samtliga engagerade ungdomar anställning genom
projektet och fler kommer att få jobb på vägen till 2021.
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TILLBAKABLICK 2014

ETT HÄNDELSERIKT ÅR
DÅ JUBILEET TOG FORM
Under 2014 fortsatte jubileumsarbetet i bred samverkan mellan stadens
förvaltningar och bolag. Dessutom sjösattes flera publika aktiviteter som
förhoppningsvis blir årligen återkommande fram till 2021.

UNDER 2014 INRIKTADES
ARBETET PÅ:
• Fokus 2014: Vatten och skärgård
• Jubileumssatsningar gav resultat
• Aktiviteter för hela staden
• Jubileumsförslag prövades i förstudier
Läs mer om förstudieprocessen på goteborg2021.com
• Fler engagerades genom kommunikation och dialog
• Uppföljning

VATTEN OCH SKÄRGÅRD
Att komma nära vatten är en av de starkaste önskningarna
från göteborgarna och ett av tre teman för jubileet. Under
året var fokus på ”Vatten och skärgård”, vilket innebar extra
engagemang inom de jubileumssatsningar som framöver
ska ta oss närmare stadens vatten.

2014 – DETTA HÄNDE
Tusentals idéer och förslag från göteborgarna har samlats,
summerats och paketerats i en arbetsplan. Under 2013–2014
har jubileumsförslag från planen prövats i förstudier. Totalt
handlar det om flera hundra personer och organisationer
som har varit engagerade såsom; bolag, förvaltningar, stadsdelarna, näringslivet och akademin i förstudiearbetet som
slutrapporterades i oktober.
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Experter, ung referensgrupp, 2021-samråd och jubileumsstab har granskat och värderat förslagen. Ett arbete som
resulterade i att 20 jubileumsförslag rekommenderades att
bli verkliga jubileumssatsningar och som överlämnades till
kommunstyrelsen.
Hela jubileumsarbetet utgår ifrån önskningar och idéer.
Därför är kommunikation och dialog grundstommen i arbetet.
Under året genomfördes många aktiviteter för att möta och
lyssna på göteborgarna. Fler av jubileumsförslagen tog
under året steget vidare och förverkligades. Några exempel
på det är Go to Sea, jubileumslägret Side by Side, Jubileumsparken och Kulturbåtshamn på Eriksberg.
I Jubileumsparken som växer fram i Frihamnen genomfördes flera gemensamma jubileumsaktiviteter. Under året
byggdes gradvis en testarena för badkultur, grönska, lek
och vattenaktiviteter upp. Världsrekord sattes då elever från
stadens alla stadsdelar byggde världens högsta fraktal.
4 000 personer testade på gratis segling genom satsningen
”Alla kan segla”. Aktiviteter som blev en uppladdning inför
det skyltfönster för världen som öppnas genom Volvo Ocean
Race sommaren 2015.
Genom ”Sätt färg på Göteborg” påbörjades ett världsrekordlångt konstverk. En satsning som generade anställningar
för unga målare, Stadsbiblioteket och Askims badpir jubileumsmärktes, över 2 600 människor kom och diskuterade
om Stora Hamnkanalens framtid. Det här är bara några
exempel på det som genomfördes under året.
På www.goteborg2021.com kan du läsa om allt som
hände under 2014.

DETTA HÄNDE 2014
Fokus 2014: Vatten och skärgård
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KRAFTSAMLINGEN FORTSÄTTER 2016 – 2021

FEM ÅR KVAR
– KRAFTSAMLINGEN
FORTSÄTTER
Jubileumssatsningar genomförs och utvecklas. Nya initiativ är hela tiden välkomna.
Förhoppningen är att allt fler inom staden, näringsliv, akademi och föreningsliv siktar på
2021 utifrån sin egen verksamhet. Det kommer, precis som inför stadens 300-årsjubileum,
behövas många aktörer för att skapa ett bestående avtryck för framtiden.

AVTRYCK FÖR FRAMTIDEN

2016 KULTUR

På samma sätt som 300-årsjubileet fortfarande är synligt
genom bland annat Liseberg, Götaplatsen och Botaniska
trädgården så är visionen att firandet av Göteborg 400 år ger
långvariga, positiva effekter för göteborgarna. Det handlar
inte bara om att bygga nytt, det handlar om att samla staden
och gemensamt använda jubileet som ett kraftfullt verktyg
för samhällsutveckling och samtidigt skapa ett bestående
internationellt avtryck.

”Kulturen har ett eget värde och är dessutom en viktig drivkraft för ett demokratiskt och hållbart samhälle. Bland annat
genom att den kan ge möjlighet för alla att uttrycka sig. Kultur
livet i Göteborg har ambitionen att vara inkluderande för alla,
oavsett sociala, ekonomiska eller fysiska förutsättningar
men tillgängligheten behöver ändå öka”. Ur budgetförslag
för Göteborgs stad 2015. Ett innehåll för fokusåret utvecklas
under 2015 i samverkan med stadens och regionens kultur
aktörer inklusive det fria kulturlivet. De verksamheter som
redan finns får extra lyskraft tack vare satsningar i jubileets
riktning. Göteborgs Kulturkalas fyller 10 år och ambitionen är
att göra det till ”hela staden och regionens kalas” – öppet och
inkluderande. Även Kulturnattas innehåll kan stärkas för att
nå fler. Ambitionen är att bredda samverkan med stadsdelar,
regionala, nationella och internationella aktörer. Partner
städer och andra internationella samarbeten aktiveras.

FRAMDRIFT OCH UTVECKLING
Jubileumsorganisationens roll framåt blir att säkerställa att
jubileumssatsningarna fortsätter utformas i 400-årsjubileets
riktning. De har sitt ursprung i göteborgarnas förslag som
prövats i förstudier med jubileets värden som riktmärke.
Projektägarna har ansvar för satsningens utveckling inklusive investering och drift. Erfarenheter från förstudiearbetet
tas tillvara och används framåt. En bred representation av
internationell expertis, stadsdelsförvaltningar, föreningsliv
och unga skall finnas med i varje satsning. Den öppna process som präglar 2021-arbetet fortsätter och utvecklas vidare. Jubileumsstaben fungerar som spindeln i nätet genom
att hålla kontakt, arrangera möten och göra regelbundna
avstämningar med projektägarna. Expertkonsultation och
workshops erbjuds för gemensamma utmaningar; särskilt
inom hållbarhet. Återkommande inspirationsträffar hålls för
att berätta vad som sker, engagera fler och hitta nya sam
verkansformer. En återträff hålls under våren tillsammans
med ledande politiker som en återkoppling till tidigare förstudieledare och inspiration framåt för utsedda projektägare,
ung referensgrupp med flera.
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UPPFÖLJNINGAR SÄKRAR
RÄTT FÄRDRIKTNING
Tidigare undersökningar visar att stadens invånare har
en positiv inställning till jubileet. Återkommande attitydoch kännedomsmätningar föreslås framåt liksom fortsatta
omvärldsmätningar, medieanalyser samt att stadens
redan befintliga mätmetoder tillämpas. All denna information blir ett viktigt hjälpmedel för utvecklingen av
jubileumsarbetet – och för att vid behov kunna justera
färdriktningen så att alla satsningar ligger i linje med
visionen för Göteborg 2021.

GEMENSAM KOMMUNIKATION
OCH ÖPPEN DIALOG

JUBILEUMSMÄRKNING
– SOM ETT VERKTYG

Kommunikationen används som verktyg för att driva jubileumsarbetet framåt och det långsiktiga kommunikationsmålet är att skapa en positiv attityd till stadens utveckling
och en vilja att delta. Mätningar visar att vi är på god väg. Och
många fler röster välkomnas att vara med. Det handlar om att
engagera hela staden i firandet och stärka bilden av Göteborg.
Planerna samordnas årligen med stadens kommunikationsstrategi och större stadsutvecklingsprojekt såsom Älvstaden.
Stora insatser görs fortsatt på dialogaktiviteter i stadsrummet,
digitala satsningar, film, PR, möten, föredrag och marknadsföring i en mängd kanaler för att uppnå önskad effekt.

Genom jubileumsmärkning av goda initiativ på vägen
till 2021 uppmärksammar vi ikoner som stärkt jubileets
riktning och bidragit till ett avtryck för framtiden.
Dessa initiativ har jubileumsmärkts hittills:
• 2013 Angereds stadspark fick den första jubileums
märkningen.
• 2014 Stadsbiblioteket, nyinvigs som ett resultat
av K
 ulturförvaltningens jubileumssatsning
”Från institution till mötesplats”.

INTERNATIONELLT
SKYLTFÖNSTER
Med Volvo Ocean Race kommer världen med fulla segel rakt
in i hjärtat av Göteborg där en del av den nya staden växer
fram. Det är tredje gången ett av världens mest uppmärksammade sportevenemang välkomnas till Göteborg och
staden har återigen chansen att synas i det internationella
skyltfönstret. Alla bjuds in till ett evenemang av världsklass
samtidigt som det blir en viktig milstolpe som sätter ljus på
stadsutvecklingen i Älvstaden och arbetet inför Göteborgs
400-årsjubileum 2021. Det handlar om att knyta samman
staden över älven med det gemensamma målet att vara en
hållbart växande stad – öppen för världen.

• 2014 Askims badpir, Sveriges längsta badpir.
En allmötesplats nära vatten.
• 2015 Diskussioner pågår om årets märkningar.
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ORGANISATION

ALLT ARBETE GÖRS
I BRED SAMVERKAN
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

JUBILEUMSSTAB

Sedan beslutet i kommunfullmäktige i september 2012
har Göteborg & Co ett förnyat uppdrag att vidareutveckla
jubileumsarbetet. 2021-samrådet säkrar framdriften av
jubileumssatsningar och tar fram årliga utvecklade jubileumsplaner med budgetunderlag på väg till Göteborgs
400-årsjubileum. Göteborg & Co utvecklar löpande struktur
och riktlinjer för fortsatt organisation och kommunikation.
Utöver redan befintlig organisation har under 2014 en ung
referensgrupp bildats. Under 2015 bildas en projektägargrupp för de jubileumssatsningar som skall utvecklas
vidare. En strategisk referensgrupp samt hantering av
finansiering och internationella kontakter föreslås. Även
den politiska dialogen behöver återupptas. Ambitionen är att
bygga vidare på processen för Göteborg 2021 och fortsätta
den öppna dialog som varit utmärkande för jubileumsarbetet. 2018 föreslås att en programkommitté etableras som
hanterar detaljplaneringen av själva jubileumsåret.

Göteborg & Co har uppdraget att leda, samordna, kommunicera
och följa upp jubileumsarbetet i nära samverkan med stad,
näringsliv, akademi, föreningsliv och medborgare. Jubileums
staben fungerar som ett operativt nav och driver hela arbetet
framåt i visionens riktning.

Staben består av:
Johanna Frejme, marknadskommunikatör
Therese Brusberg, projektchef
Joakim Karlsson, projektkoordinator
(vikarie för Sofia Berntsson)
Anna Forsgren, utvecklingsledare

2021-SAMRÅDET
Agneta Hammer, Stadsbyggnadskontoret
Helena Bjarnegård, Park- och naturförvaltningen
Stefan Eglinger, Trafikkontoret
Anna Rosengren, Kulturförvaltningen
Michael Ivarson, Social Resursförvaltning
Thomas Segenstedt, Stadsdelsförvaltningen,
Linné/Majorna (för alla 10 stadsdelsförvaltningar)
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Lena Andersson, Älvstranden Utveckling AB
Patrik Andersson, Business Region Göteborg
Christina Börjesson, Stadsledningskontoret
Ylva Löf, Stadsledningskontoret
Helena Mehner, Stadsledningskontoret
Björn Johansson, Stadsledningskontoret
Camilla Nyman, Göteborg & Co (sammankallande)

ORGANISATION

KS/KF

STADSLEDNINGSKONTORET

2021-SAMRÅDET

SAMVERK AN
förvaltningar
och bolag (FoB)

GÖTEBORG & CO
”Jubileumsstab”
leda, samordna och
kommunicera

UNG REFERENSGRUPP

KOMMUNIK ATIONSGRUPP

PROJEKTÄGARE
Ansvarig för respektive
jubileumssatsning

STRATEGISK
REFERENSGRUPP
Näringsliv, akademi,
stad/region

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 120906
Kommunstyrelsen har gett Göteborg & Co i uppdrag
att leda, samordna, kommunicera och följa upp
arbetet med Göteborgs 400-årsjubileum. I september
2012 ställde sig kommunfullmäktige enhälligt bakom
riktningen och gav ett förnyat uppdrag till Göteborg
& Co att årligen vidarebearbeta arbetsplanen för
jubileet.

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.

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

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

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.
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goteborg2021.com
031-368 40 00
2021@goteborg.com
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