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Det firar vi genom att tillsammans göra vår stad till en ännu bättre 

plats. Hela vägen fram till jubileumsåret. Och långt därefter.

År 2021 fyller 
Göteborg 400 år. 

Konsulära kåren, Länsstyrelsen 200227

Therese Brusberg och Sofia Berntsson

Jubileumsorganisationen på Göteborg & Co
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Göteborgs 400-årsjubileum

Hur kan Konsulära kåren engagera sig?



En del av Göteborgs Stad



Destinationen





1621

4 juni
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Öppen process – hela staden
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Ännu bättre stad

Bestående avtryck

Nytta och värde 

för göteborgarna

2021

Uppdrag från kommunstyrelsen 
Göteborgs kraftsamling i samband med 400-årsjubileet

UPPDRAG

Jubileumsplan 

för Göteborgs 

400-årsjubileum 

120906

Beslut i fullmäktige 

Vision, mål, teman, struktur 

och arbetsplanen som utgångspunkt 

Årligen vidareutveckla 

jubileumsplanerna i bred samverkan

2009 2012

Jubileumsåret

ett år av upplevelser

2022
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Jubileumssatsningar
Sprungna ur göteborgarnas idéer.

Exempel på leveranser till 2021
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Jubileumsparken i Frihamnen

och Bada mitt i stan 

• Vattennära stadspark

• Playa, bassänger och bastu

• Alla kan segla, rollerderby, 
odling, uteklassrum mm

• Anställda ungdomar 
från hela Göteborg

• Innovativa hållbara lösningar, 
ex: saltvattenskil, inkludering

Målbild:

Jubileumsparken omfamnar vattnet, den organiseras för att ha 

öppna rum och bygga broar mellan människor. 

Jubileumsparkens biologiska mångfald hämtar kraft genom 

kreativa möten med vattnet. Parken utvecklas stegvis i nära 

samverkan med föreningsliv och skola. Saltvatten från 

saltvattenkilen i älven leds upp och vi badar äntligen hållbart och 

rent mitt i stan. 

Projektägare: Park- och naturförvaltningen, Älvstranden 

utveckling
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Kulturhamn Eriksberg 

• Pirar med plats för skutor, 
trä- och kulturbåtar 

• Levande hamn som 
lyfter fram sjöfart och kulturarv

• Kunskap och utbildning skapar 
möten mellan människor

• Kulturbåtsfestival 2020/2021

• Utflykts- och besöksmål

Målbild:

Eriksberg är ett av stadens utflyktsmål där göteborgare och 

besökare kan vara med och ta del av bevarandet av 

kulturbåtar som ligger vid kaj och när de seglar. Här möts 

människor från olika kulturer i möten och utbildningscirklar. 

Det är lätt att komma hit med buss eller båt. Vi tar en 

promenad i området för att upptäcka en del av Göteborgs 

historia och dess olika storhetstider genom att peka på 

båtarna och byggnaderna. Här möts kulturhistoria med folkliv 

nära vattnet. 

Projektägare: Älvstranden utveckling
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Jubileumslägret Side by Side 

• Världsledande musikläger 

• Barn och unga från hela världen

• Kulturskolorna, El Sistema
i Göteborg och regionen

• Integration, social hållbarhet

• Festivalkonserter där
tusentals spelar sida vid sida

Målbild:

Siktet är inställt på 2021, ambitionen är hög, många ska få 

möjlighet att vara med på Side by Side - ett internationellt, 

världsledande kör- och orkesterläger.

Projektägare: Göteborgs Symfoniker 
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Smart trafik

• Positionera Göteborg
som testarena

• Visa upp Smart Trafik 
i Frihamnen 2021 
ex ElectriCity med elbussar
och elfärjor mm

• Mobilitetsparad 2021

• Kommunicera innovationer och 
hållbar mobilitet

• Europeisk trafikkonferens 
(TK ordf i POLIS 2020-2021)

Målbild:

År 2021 har aktörer inom transport och mobilitetsområdet en 

gemensam målbild och en tydlig arbetsmetod för samverkan 

avseende innovationer och demonstrationer i staden. Idéer har 

via utvecklingsprojekt omsatts till produkter och tjänster på 

marknaden och göteborgarna har anammat nya smarta sätt att 

röra sig i staden. På Göteborgs testarena vill man demonstrera 

sina innovativa fordons- och mobilitetslösningar och staden är 

internationellt känd för hållbar mobilitet. Det gör oss som lever, 

vistas, färdas och verkar i staden stolta!

Projektägare: Trafikkontoret 
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Bostad2021

• Extra satsning på bostäder

• Visa upp och lyfta fram 
samverkansmetoden

• Bransch och göteborgare

• Bjuda in till seminarium

• Synliggöra Bostad2021 
projekt över staden,  under 
jubileumsåret 2021 

Projektägare: Fastighetskontoret i bred samverkan
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Göteborgs Stadstriennal

• Forum och plattform 
för stadsutveckling

• Lyfta Göteborg nationellt 
och internationellt

• Öppen dialog. Publika aktiviteter 
och seminarier

• Aktörsdrivet innehåll

• Arenor; Frihamnen-broarna-
Centralen området,  
Hammarkullen, Röhsska

Målbild:

Göteborgs Stadstriennal etablerades 2015 och 2021 avses 

triennalen genomföras som en nationell och internationell 

plattform för att samtala kring och gemensamt göra stad. Ett 

forum för samtal, debatter kring stadsbyggnadsfrågor med 

fokus på Göteborgs utveckling, där både bransch och 

allmänhet bjuds in. Tillsammans undersöker vi nya sätt att ta, 

ge och skapa plats i staden. 

Projektägare: Stadsbyggnadskontoret
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Demokratisatsning

med ungt inflytande

• Öka delaktighet och inflytande

• Demokratidagar årligen

• Utbildning och berättelsen 
om ungt inflytande

• Fira demokratin 100 år  
med utställning och deklaration

• MR-dagarna 2021 med ungt fokus

• Ambition om en internationell 

ungdomskonferens 

och Europeisk Think tank

Målbild: 

År 2021 är Göteborg en stad som har inkluderande mötesplatser som 

bidrar till delaktighet och jämlikhet. Demokratisatsningen vill ta sikte mot 

att staden skapar fler öppna platser med tydligt fokus på demokrati, 

inflytande och det medborgardrivna där barns och ungas inflytande är 

särskilt viktigt. För att åstadkomma detta behöver kunskapen om 

deltagardrivna mötesplatser samt barn och ungas delaktighet höjas.

Projektägare: Stadsledningskontoret
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Hisingsbron

• Mer än en bro

• Stark symbol för 
staden och jubileet

• Planerar invigning 
5 juni 2021

Projektägare: Trafikkontoret
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Jubileumsåret
Ett år av upplevelser INVIGNING AV GÖTEBORGS 400-ÅRSJUBILUEM

SUMMIT 

AVSTAMP FÖR FRAMTIDEN                    

6 JUNI

JUBILEUMSHELGEN

5 JUNI
4 JUNI

JUBILEUMSUPPLEVELSER

BINDER SAMMAN HELA ÅRET

Invigning nyårsafton kl 20:21

Belysa stadens skyline

Multimediaupplevelse
Gustav Adolfs Torg
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Jubileumsåret
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Jubileumshelgen 4-6 juni

Historiska kvarteren och festtåg 4 juni

Hylla älven 5 juni

Hela staden 6 juni
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5 juni

Hylla älven
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6 JUNI – NATIONALDAGEN

Musik, mat och möten

Hela staden som arena

Göteborgs Symfoniker, Slottsskogen

Traditionell konsert 

samt Popical med Göteborgsartister



Göteborgs Stadstriennal

Triennalens huvudscen breder ut sig på 

bägge sidor om älven och bildar ett snitt 

genom staden som innefattar den nya 

Hisingsbron och den gamla Göta älvbron 

som symboliskt nog samexisterar detta år –

nytt och gammalt, sida vid sida. 

Sommaren 2021 öppnas en 2 kilometer lång 

urban utställning med: 

• Jubileumsparken som ett av 

huvudmålen med pedagogiska entréer 

till det byggda.

• Stora hamnbadet öppnar

• Nya utflyktslekplatsen öppnar



”Summiten” blickar framåt med fokus på mänskliga 

rättigheter, demokrati och jämlikhet, belyser stadens 

historia ur olika vinklar och visar det allra senaste inom 

kunskap, forskning och innovationer som sätter Göteborg 

på världskartan.

Summit
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INVIGNING AV GÖTEBORGS 400-ÅRSJUBILEUM

SUMMIT 

AVSTAMP FÖR FRAMTIDEN                   

6 JUNI

JUBILEUMSHELGEN

5 JUNI
4 JUNI

JUBILEUMSUPPLEVELSER

BINDER SAMMAN HELA ÅRET

Vernissage – Göteborg berättar 25/4 

Jubileumslägret Side By Side
Festivalkonsert 22 juni

Göteborgsvarvet Marathon 19/9

Ett år av upplevelser

Yesbox 4 år 4/10

Göteborgs Kulturkalas

400 platser, 400 sånger

Göteborg Film Festival

Världsledande region för gatukonst 
Artscape 

Göteborgs Stadstriennal

Ö-FESTEN på Ringön
POP UP Göteborg 
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INVIGNING GÖTEBORGS 400-ÅRSJUBILEUM 

31/12 2020 
SUMMIT 5-14/12 

6 JUNI

JUBILEUMSHELGEN 4-6 JUNI

5 JUNI
4 JUNIJubileumslägret Side by Side   

festivalkonsert 22 juni

Ceremonier och mottagningar under året – ex:

Göteborgs Kulturkalas 11-16 aug 

Länsstyrelsens aktivitet

i november

4 juni – Officiell ceremoni, Hovet är inbjudna

4 juni – Jubileumsparad, Beridna högvakten inbjudna

4 juni – Officiell middag 

4-5 juni - Seminarieprogram

4 juni – Invigning – 400 år av historia

Göteborgs Stadsmuseum

5 juni – Invigning Jubileumspark, Hisingsbron

Ostindiefararen i Frihamnen

6 juni – Göteborgs Symfoniker, Slottsskogen

Nobel Week Dialogue 9/12

MR-dagarna 5-7/12

Seminarieprogram

Mottagning mm
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Göteborg fyller 400 år och det får saker att hända.
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Diskussion 

Hur kan Konsulära kåren engagera sig?



Tack!


