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Göteborg den 19 december 2019 

 
 
Till Kulturnämnden Göteborgs Stad 
 
 
 
 

Med anledning av föreslagen nedläggning av Danssatsningen för att lösa besparingskraven vill 

Danscentrum Väst fästa blicken bortom kostnader och prislappar. Sett i ett större perspektiv vad 

avser stadens satsningar (i kronor och ören) torde det kunna betraktas som en högst försumbar 

summa mot bakgrund av hur många människor som direkt kommer att beröras. Danssatsningen 

har betytt att fältet stärkts i alla dess led.  Det fanns en samsyn om vikten att sjösätta satsningen på 

ett under lång tid påtagligt eftersatt området.  Att på ett så abrupt sätt avsluta Danssatsningen är 

gravt illavarslande och går stick i stäv med de konstpolitiska målen att skapa goda och hållbara 

villkor för konsten och konstnärerna, den konstnärspolitiska utredningen (SOU 2018:23) och 

regeringens kommande regleringsbrev som syftar till att ”stärka villkoren för professionellt 

verksamma kulturskapare och konstnärer.”   Regleringsbrev 2020 

 

Danscentrum Väst, som samlar fria yrkesverksamma danskonstnärer i Göteborg med omnejd, 

hävdar att vi och våra medlemmar också bidrar till stadens välbefinnande. Till exempel näringar 

som hotell- och restaurangbranschen, till museernas och andra institutioners besökarstatistik 

genom de internationella och nationella gäster vi engagerar. Våra medlemmar – inte att förglömma 

– är de facto också skattebetalande invånare i Göteborg. De skapar publika möten och upplevelser 

för andra också de skattebetalande invånare.  Vems är kronorna som räknas?  

 

En stad formas, lever, omformas genom ideologiska, politiska, ekonomiska och sociala 

maktförhållande: Ska Göteborgs framtida siluett vara symbolen för en stad där endast en handfull 

invånare är av kommunalt intresse? Plats för Göteborg – men inte för alla göteborgare?  

 
 
 

 
Cecilia Malmström Olsson 
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Pia Nordin, 2:e vice ordförande 
Love Hellgren, ledamot 
Fanny Kivimäki, ledamot 
Moa M. Sahlin, suppleant 
Hellen Smitterberg, ledamot 
Malin Zaki, ledamot  

 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/12/regeringen-starker-villkoren-for-konstnarer-och-kulturskapare/?fbclid=IwAR0biVeFvjKBRikoxcUHvkMXAy-kQBDsoRq3QN7pPr9ncltMAxWEJcPc4pM
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