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Utdrag ur protokoll 
Kulturnämnden 

Sammanträdesdatum: 2021-04-19 

Delredovisning av uppdrag - kostnader och 
intäkter som kan härledas till Stora Teaterns 
verksamhet inom kulturnämndens budget 

§ 87, 0309/21

Beslut 
I kulturnämnden 

1. Kulturnämnden godkänner förvaltningens delredovisning av kostnader och

intäkter som kan härledas till Stora Teaterns verksamhet inom kulturnämndens

budget 2021.

2. Kulturnämnden översänder delredovisningen till kommunstyrelsen som ett

underlag i budgetprocess 2022.

3. Kulturnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Handlingar 
Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande den 2021-04-13.  

Yrkande från (V), (MP) och (Fi) den 2021-04-19 enligt bilaga 1 till protokollet. 

Yrkanden 
Under överläggningarna i ärendet läggs följande förslag: 

o Lars Edmar (S) yrkar bifall till kulturförvaltningens tjänsteutlåtande.

o Förste vice ordförande Kristina Tharing (M) yrkar bifall till kulturförvaltningens

tjänsteutlåtande, samt avslag på yrkandet från (V), (MP) och (Fi).

Ordförande Ann Catrine Fogelgren (L) ställer först kulturförvaltningens tjänsteutlåtande 

under proposition och finner att kulturnämnden bifaller detsamma.  

Därefter ställer ordförande Ann Catrine Fogelgren (L) yrkandet från (V), (MP) och (Fi) 

under proposition och finner att kulturnämnden avslår detsamma.  

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret, kommunstyrelsen. 

För kännedom till 
Styrelsen för Göteborgs Stadsteater AB, styrelsen för Stadshus AB. 
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Delredovisning av uppdrag - kostnader och 
intäkter som kan härledas till Stora Teaterns 
verksamhet inom kulturnämndens budget 
2021 

Förslag till beslut 
I kulturnämnden 

1. Kulturnämnden godkänner förvaltningens delredovisning av kostnader och 

intäkter som kan härledas till Stora Teaterns verksamhet inom kulturnämndens 

budget 2021.   

2. Kulturnämnden översänder delredovisningen till kommunstyrelsen som ett 

underlag i budgetprocess 2022.  

3. Kulturnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige uppdrog den 2020-12-10 § 26 till styrelsen för Göteborgs 

Stadsteater AB att överta Stora Teatern från kulturnämnden. Av beslutet framgår att 

erforderliga beslut angående finansiering sker i ordinarie budgetprocess.  

Föreliggande ärende är en delredovisning av kommunfullmäktiges uppdrag till 

kulturnämnden att beräkna de kostnader och intäkter som kan härledas till Stora Teaterns 

verksamhet inom nämndens budget 2021.  

Kulturförvaltningen redogör för principer för överföring av resurser vid 

verksamhetsövergång, vilka resurser som kan hänföras till Stora Teaterns verksamheter 

samt kostnader och intäkter per verksamhet. Bedömningen är att merkostnader för 

ersättningsrekrytering och nya arbetsplatser uppgår till cirka 3,45 mnkr varav 0,15 är 

tillfälliga för 2022. Identifierade merkostnader adresseras inom ramen för 

Kulturnämndens verksamhetsnomineringar 2022-2024.   

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Det finns en risk att den ekonomiska reglering som sker som en följd av fastställande av 

verksamhetsövergång och verksamhetens avgränsningar inte kommer att motsvara den 

verkliga förändringen av kostnader. Detta kan resultera i att de verksamheter inom Stora 

Teatern som kvarstår inom nämndens uppdrag, men där personella resurser överförts till 

Göteborgs Stadsteater AB eller merkostnader uppstått med anledning av 

verksamhetsövergången, inte fullt ut är finansierade för 2022 vilket kan medföra att 

Kultur 

 
  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2021-04-13 

Diarienummer 0309/21 

 

Handläggare 

Agnetha Qvart, Sofia Lubian, Stina Borrman 

Telefon: 031-368 36 80  

E-post: agnetha.qvart@kultur.goteborg.se 
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kulturnämnden står inför beslut om åtgärder för att minska nämndens totala kostnader för 

2022.  

Om verksamhet / uppdrag går över till Göteborgs Stadsteater AB men berörd personal 

väljer att inte följa med uppstår omställningskostnader i en övertalighetssituation. Därtill 

uppstår även merkostnader för ersättningsrekrytering om den personal som idag har en 

del av sin tjänst mot Stora Teaterns verksamheter går över till stadsteatern.  

Även om nämnden inte kommer att stå i en situation med övertalighet bedömer 

förvaltningen att nämnden kommer att få merkostnader avseende ersättningsrekrytering, 

nya arbetsplatser och tillfälliga kostnader för verksamhetsövergången.   

Tillkommande behov för att täcka ovanstående merkostnader på cirka 3,45 mnkr, varav 

3,3 mnkr är permanenta, beskrivs i ärendet Kulturnämndens verksamhetnomineringar 

2022-2024.   

Slutredovisning av uppdraget att beräkna kostnader och intäkter som kan härledas till 

Stora Teaterns verksamhet kan göras först efter beslut om verksamhetsövergång mellan 

kulturnämnden och Göteborgs Stadsteater AB. Under arbetets gång kan det uppkomma 

nya frågor och situationer som kan komma att påverka den ekonomiska beräkningen 

kring kostnader. Kulturförvaltningen återkommer därför till kulturnämnden hösten 2021 

med en ekonomisk konsekvensanalys av beslutet, inklusive bedömning av hur detta 

påverkar kulturnämndens ekonomiska förutsättningar inför 2022.   

Bedömning ur ekologisk och social dimension 
Kulturförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa 

dimensioner.   

Samverkan   
Under våren 2021 kommer dels juridiska, dels arbetsrättsliga processer att genomföras för 

att säkerställa den legala inramningen av kommunfullmäktiges beslut att överföra Stora 

Teatern från kulturnämnden till Göteborgs Stadsteater AB.  

Samverkan i form av dialog genomfördes i kulturförvaltningens ordinarie FSG den 2021-

04-07 samt utökat FSG den 2021-04-09 inför följande delbeslut:   

o Fastställande av arbetsprocess för överföring som verksamhetsövergång.  

o Avgränsning av verksamhet, det vill säga vilka organisatoriska delar i 

kulturförvaltningen som berörs av beslutet.     

De fackliga organisationerna anser att det har varit bra samverkan och dialog i frågan och 

uppfattar föreslagna principer för överföring som positiva. Följande frågor lyfts av de 

fackliga organisationerna som angelägna att fortsatt beakta i överföringsprocessen:  

• Att grundregeln för överföring av anställningar till ny huvudman är heltid eller deltid 

i de fall där grundinställningar är på deltid. Oavsett om en enskild funktion bedöms 

att på heltid eller deltid arbeta med Stora Teatern (men gör det med över 50 %), så 

kommer beräkningen av resursen motsvara den idag aktuella anställningsgraden.  

• Kulturförvaltningen beräknar aktuella resurser för verksamheten. Vissa resurser är 

kopplade till anställningar och medarbetare. I de fall där medarbetare eventuellt väljer 
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att inte följa med verksamheten till ny huvudman, kommer resursen för berörd tjänst 

ändå omfattas av överföring.  

• Utgångspunkt för beräkningar av resurser för verksamheten är budget 2021, med 

jämförelse i vissa delar mot budget 2019. Fackliga organisationer ser att även 

ekonomiskt utfall bör beaktas, då det visar på verkliga verksamhetskostnader som går 

åt för att driva Stora Teaterns verksamheter.  

• I bedömningen av vilka resurser som används för Stora Teatern idag, räknas inte 

centrala stödresurser/förvaltningsövergripande resurser med, så kallad overhead, så 

länge det rör sig om funktioner och personer som endast till mindre delar stödjer 

Stora Teaterns verksamheter och där motsvarande funktioner redan finns inom 

mottagande organisation. Fackliga parter ser att det är önskvärt att 

kulturförvaltningen ändå gör en bedömning och tydliggör hur mycket av 

förvaltningscentrala overhead-resurser går åt Storans verksamhet. I processen bör det 

framgå hur kulturförvaltningen avser hantera overhead i överföringen.  

Bilagor  
1. Redovisning av resurser som kan hänföras till Stora Teaterns verksamhet.   

2. Redovisning av kostnader och intäkter per verksamhet i kulturnämndens budget 

2021. 

3. Redovisning av befintliga och framtida leasingkostnader utifrån 

investeringsbehov 2021-2025.  

4. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2020-12-10 § 26.   

Expedieras till  
Stadsledningskontoret, kommunstyrelsen.  

För kännedom till  
Styrelsen för Göteborgs Stadsteater AB, styrelsen för Stadshus AB.  
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Ärendet  
Föreliggande ärende är en delredovisning av kommunfullmäktiges uppdrag till 

kulturnämnden att beräkna de kostnader och intäkter som kan härledas till Stora Teaterns 

verksamhet inom nämndens budget 2021.  

Beskrivning av ärendet 
Kulturnämnden godkände den 2019-11-25 § 220 den oberoende utvärderingen Stora 

Teatern, Utvärdering av verksamheten från 2013 och förslag på utveckling framåt och 

hemställde till kommunfullmäktige att uppdraget till kommunstyrelsen och Göteborgs 

Stadshus AB att utreda det framtida huvudmannaskapet för Stora Teatern utökas med en 

utredning om en eventuell alternativ driftsform för gästspelsverksamheten vid Stora 

Teatern (KF:s budget 2018-11-22 § 11).   

Kommunfullmäktige förklarade den 2020-12-10 § 26 utredningsuppdraget till Stadshus 

AB och kommunstyrelsen som fullgjort, och uppdrog till styrelsen för Göteborgs 

Stadsteater AB att överta Stora Teatern från kulturnämnden. Av beslutet framgår att 

erforderliga beslut angående finansiering sker i ordinarie budgetprocess.  

Kommunstyrelsen fick i uppdrag att utreda och återkomma med förslag till beslut om hur 

Göteborgs dans- och teaterfestival och Kulturpunkten samt hyressubventionen för det fria 

kulturlivet ska kunna följa med Stora Teatern vid överföring till Göteborgs Stadsteater 

AB. Kommunstyrelsen behandlar den 2021-04-21 stadsledningskontorets utredning och 

förslag avseende detta uppdrag.   

Kulturnämnden fick i uppdrag att beräkna de kostnader och intäkter som kan härledas till 

Stora Teaterns verksamhet inom nämndens budget. I föreliggande ärende gör 

kulturförvaltningen en delredovisning av kostnader och intäkter inom nämndens budget 

för innevarande budgetår (2021). Delredovisningen utgör ett ekonomiskt underlag till 

stadsledningskontoret / kommunstyrelsen inför budgetprocess 2022.  

Kulturnämnden behandlar vid sitt sammanträde den 2020-04-19 även förslag till 

Kulturnämndens verksamhetsnomineringar 2022-2024, där ”Beredskap för hantering av 

ekonomiska risker i samband med byte av huvudman för Stora Teatern” är en av 

nomineringarna. I verksamhetsnomineringarna hanteras således de merkostnader som 

uppstår inom nämndens ansvar i samband med verksamhetsövergången den 1 januari 

2022. Detta för att kulturnämnden inom ramen för ordinarie budgetprocess ska kunna 

säkerställa framtida finansiering av sitt kvarvarande uppdrag för att minska risken för 

urholkning av nämndens budget och risken för att behöva besluta om åtgärder för att 

minska den totala ekonomiska omfattningen för kommande budgetår.  

Förvaltningens beredning av ärendet 
Under beredningen av ärendet har kulturförvaltningen haft löpande dialog med 

stadsteatern för att skapa en gemensam bild och samsyn kring förutsättningarna för 

överföring av verksamhet. Därtill har förvaltningen säkerställt med stadsledningskontoret 

att föreliggande delredovisning avseende beräkning av kostnader och intäkter blir ett 

ekonomiskt underlag till budgetprocessen 2022.  
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Delredovisning av uppdrag – kostnader och intäkter som kan 
härledas till Stora Teaterns verksamhet i kulturnämndens 
budget  
Redovisningen består av fyra delar; definition av Stora Teaterns verksamhet, principer för 

överföring, kartläggning samt bedömning av resurser, samt redovisning av kostnader och 

intäkter.   

I separata bilagor redovisas resurser som kan hänföras till Stora Teaterns verksamhet, 

befintliga och framtida leasingkostnader utifrån investeringsbehov 2021-2025, samt 

kostnader och intäkter per verksamhet i kulturnämndens budget 2021.    

Definition av Stora Teaterns verksamheter  

Verksamhetsområdet ”Stora Teatern och arrangerande verksamheter” är ett av tre 

verksamhetsområden inom avdelningen Göteborgs bibliotek och kulturhus. I samband 

med att kulturförvaltningens nya organisation trädde i kraft den 1 januari 2021 fördes 

verksamheterna över från sektor Fri konst och kultur. Dock hölls teatern och de 

arrangerande verksamheterna samman i väntan på beslut om eventuell överföring av 

Stora Teatern till annan huvudman.  

I föreliggande ärende används begreppet ”Stora Teaterns verksamheter” för berörda 

verksamheter såsom gästspelsscenen inklusive uthyrningsverksamheten, Kulturpunkten 

tillika biljettkontoret, hyressubventionen till det fria kulturlivet samt Göteborgs dans- och 

teaterfestival (GDTF). 

De arrangerande verksamheterna såsom Speldags, Sommarunderhållningen och lokalt 

förankrade evenemang berörs ej av övergången och benämns fortsättningsvis som 

”kvarvarande uppdrag”.  

Principer för överföring  

För att beräkna resurser för överföring av Stora Teaterns verksamheter från 

kulturnämnden till Göteborgs Stadsteater AB tillämpas den s k mesta-principen, en 

arbetsrättslig princip som är bruklig att tillämpa vid verksamhetsövergång. Mesta-

principen hjälper vid avgränsning av verksamhetsdelar och funktioner och innebär att en 

person som till större delen av sin totala arbetsid, mer än hälften, utför uppgifter för 

berörd verskamhet, omfattas av verksamhetsövergång.  

Utifrån de personalpolitiska beslut om att normen för anställningar i Göteborgs Stad är 

heltid, innebär mesta-principen att de anställningar som bedöms aktuella för 

verksamhetsövergång kommer att överföras i sin helhet. Storleken på anställningen 

avgörs av grundanställningens sysselsättningsgrad enligt anställningsavtalet.   

Kartläggning av vilka resurser som tillhör Stora Teaterns verksamheter, samt 

vilka resuser som delvis tillhör desamma och som är nödvändiga för att bevara 

verksamhetens identitet och helhet 

Inom avdelning Göteborgs bibliotek och kulturhus finns idag tre centralt organiserade 

stödenheter; ekonomi/administration, marknad/kommunikation, samt utvecklings- och 

ledningsstöd. Personal inom de två första enheterna stödjer hela avdelningen och därmed 

även Stora Teaterns verksamheter. Motsvarande förhållande finns inom Stora Teaterns 

verksamheter, där resursen fastighet och säkerhet stödjer hela avdelningen gällande 

främst säkerhetsfrågor. De resurser som kan hänföras till Stora Teaterns verksamheter 
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finns således antingen direktanställda i den del av förvaltningens organisation som avser 

Stora Teatern, eller som stödfunktioner på avdelningsnivå.   

Vid bedömning av i vilken omfattning som delade resurser kan hänföras till Stora 

Teaterns verksamheter har kulturförvaltningen, med stöd i mesta-principen, bedömt att  

vissa nödvändiga funktioner  som delvis tillhör Stora Teaterns verksamheter också ska 

övergå till stadsteatern. Detta då de bedöms nödvändiga för att bevara verksamhetens 

identitet och helhet. 

För detaljerad redovisning av vilka resurser som hänförs till Stora Teaterns verksamheter, 

se bilaga 1.   

Bedömning av overhead samt merkostnad för personal- och kompetensbehov 

inom kvarvarande uppdrag 

Omfattningen på de stödfunktioner på förvaltningsnivå (overhead) som arbetar för Stora 

Teaterns verksamheter beräknas till mindre än 1 (en) årsarbetare totalt. Dessa funktioner 

omfattas således inte av verksamhetsövergång utifrån:  

• Mesta-principen. Det vill säga att andelen arbetad tid för verksamheten är liten, 

mindre än hälften av totalt arbetad tid.   

• Mottagande organisation, Göteborgs Stadsteater AB, har redan motsvarande 

funktioner på förvaltningsövergripande stödnivå.   

• Kulturförvaltningen överför heltidsanställningar för övriga funktioner vilket medför 

ett ekonomiskt och kompetensmässigt överskott motsvarande 1 (en) årsarbetare, och 

som bedöms kompensera storleken på overhead.   

Här bedöms ett glapp uppstå för kvarvarande uppdrag inom kulturnämndens ansvar. 

Detta då både personalresurs och kompetens kommer att saknas på grund av 

verksamhetsövergången eftersom mesta-principen tillämpas. Kulturförvaltningen har 

bedömt det ekonomiska glappet som uppstår i samband med verksamhetsövergången till 

1,1 årsarbetare och avser delar av olika tjänster (enhetschef kommunikation och marknad, 

enhetschef teknik och säkerhet samt ekonom).  

I samband med tidigare genomförda organisationsöversyner av kulturförvaltningen har  

förändringar gjorts i syfte att uppnå effektivisering och samordningsvinster, bland annat 

inom de tjänster som nämns ovan. Då kulturförvaltningen inte kommer kunna fortsätta 

genomföra de effektiviseringar som omorganisationerna 2017 och 2021 möjliggjorde, är 

dock det verkliga glappet större eftersom verksamhetsövergången kommer skapa nya 

behov av tjänster inom förvaltningens övergripande funktioner och inom avdelningen 

Göteborgs bibliotek och kulturhus.   

Exempelvis har två enhetschefstjänster för kommunikation inom två olika sektorer slagits 

ihop till en chefstjänst. Denna effektivisering kommer inte att vara möjlig att behålla efter 

Stora Teaterns överföring till stadsteatern, utan kulturförvaltningen kommer att behöva 

tillsätta en enhetschefstjänst inom kommunikation för avdelningen Göteborgs bibliotek 

och kulturhus. Kostnad för denna tjänst är ett nytt behov som inte ryms inom nuvarande 

budget.  
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Utifrån detta exempel ser förvaltningen att storleken på det glapp som uppstår i samband 

med överföring av funktioner från kulturnämnden till Göteborgs Stadsteater AB, uppgår 

till 2-3 heltidstjänster.   

Utöver kostnader för ersättningsrekryteringar om cirka 2,4 mnkr på grund av ovanstående 

glapp, uppskattas merkostnad uppstå på cirka 0,9 mnkr för nya kontorsarbetsplatser för 

cirka 18 medarbetare som idag sitter i Stora Teatern. Det gäller personal som arbetar med 

Sommarunderhållningen, Speldags och lokalt förankrade evenemang samt enheten för 

kommunikation och marknad, och som inte berörs av verksamhetsövergången. Tillfälliga 

merkostnader för rekrytering och överföring av data mellan systemen uppgår till cirka 

0,15 mnkr varför den totala merkostnaden för 2022 bedöms uppgå till 3,45 mnkr.  

Tillkommande rekryteringsbehov till följd av överföring av anställningar hamnar inom 

stödfunktioner och chefer. Utifrån verksamheten behov, den slimmade organisationen för 

säkerhetsfrågor, samt arbetsmiljösituationen för kulturförvaltningens chefer och stöd- och 

specialistfunktioner, ser förvaltningen inte att det är möjligt att inte återbesätta dessa 

funktioner inom kvarvarande kommunbidragsram efter överföring av Stora Teaterns 

verksamheter.  

Redovisning av kostnader och intäkter 

Förvaltningen har i sin redovisning av kostnader och intäkter för 2021 som kan härledas 

till Stora Teaterns verksamheter gjort en jämförelse med budget 2019. Detta för att kunna 

göra en rimlighetsbedömning och jämförelse med en budget som inte påverkats av Covid-

19.  

Tabell 1: Kostnader och intäkter som är kopplade till Stora Teaterns verksamheter i 

kulturnämndens budget 2021   

 

Av tabell 1 ovan framgår direkta intäkter och kostnader, samt indirekta kostnader 

kopplade till Stora Teaterns verksamheter i kulturnämndens budget 2021. Av bilaga 2 

framgår detaljerad redovisning av kostnader och intäkter för Stora Teaterns verksamheter 

avseende personal, verksamhet, hyra och drift.  

Överföring av allmänna handlingar och avtal   

Kulturförvaltningen förbereder i samarbete med stadsteatern för överföring av allmänna 

handlingar, hyresrelationer och andra typer av avtal som löper eller behöver tecknas på 

nytt. Kulturnämnden uppdrog den 2020-12-14 § 251 till kulturförvaltningen att under 

våren 2021 tillsammans med Higab AB och Göteborgs Stadsteater AB gemensamt 

försöka hitta en väg fram gällande hyresavtalet mellan Stora Teatern och Higab AB. Om 

en gemensam lösning ej går att finna sägs avtalet upp för omförhandling per den 30 juni 

Redovisning av verksamheternas finansiering inom Kulturnämndens budget 2021

Verksamhet

Stora Teatern

Lokal

Stora Teaterns

Gästspelsscen GDTF Kulturpunkten Biljettkontoret Hyressubvention Mnkr

Externa intäkter 0 6,4 0,2 0,1 0 6,7

Externa bidrag 0 1,2 1,1 0 0 2,3

Kommunbidrag/kulturstöd* 1 1

Kommunbidrag 10,4 6 2,1 1 0,6 0,5 20,60

Total kostnad 10,4 13,6 4,4 1,1 0,6 0,5 30,6

Indirekta kostnader kopplade till Stora Teaterns verksamheter 2021 Mnkr

Personalrelaterade kostnader för utbildning terminalglasögon, friskvård mm 0,07

IT-kostnader, telefon, utrustning och drift 0,60

Kostnader för tjänsten "stöd i arbetet med lönekörning" 0,04
Kommunbidrag 0,71

Totalt kommunbidrag inom kulturnämndens budget 2021 22,31
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2021 med sex månaders uppsägningstid. Utgångspunkten i hyresrelationen är dock att 

huvudmannaskapet byts ut i befintligt hyresavtal med Higab AB.   

I bilaga 3 redovisas befintliga och framtida leasingkostnader för Stora Teaterns 

verksamheter under perioden 2021-2025. De leasingavtal som avser befintlig finansiering 

av Stora Teaterns löpande investeringar förs över från kulturnämnden till Göteborgs 

Stadsteater AB, som övertar nämndens avtal med Göteborgs Stads Leasing AB.   

Förvaltningens bedömning, synpunkter och förslag 
Kulturförvaltningen har i sin bedömning av vilka kostnader och intäkter som kan härledas 

till Stora Teaterns verksamhet inom kulturnämndens budget 2021 gjort en jämförelse med 

budget 2019. Detta för att kunna göra en rimlighetsbedömning och jämförelse med en 

budget som inte påverkats av Covid-19.    

Vidare har mesta-principen tillämpats vid bedömning av vilka resurser som tillhör Stora 

Teaterns verksamheter samt vilka som är nödvändiga för att bevara verksamhetens 

identitet och helhet. En följd av verksamhetsövergången är behov av tjänster motsvarande 

2-3 heltidstjänster samt 18 nya arbetsplatser. Merkostnaden bedöms till 3,3 mnkr. Därtill 

identifierar kulturförvaltningen tillfälliga kostnader om cirka 0,15 mnkr varför den totala 

merkostnaden för 2022 bedöms uppgå till 3,45 mnkr. Tillkommande behov för att täcka 

ovanstående merkostnader beskrivs i ärendet Kulturnämndens verksamhetnomineringar 

2022-2024.   

Som framgår av bilaga 2 alternerar kommunbidraget till Göteborgs dans- och 

teaterfestival och GIBCA mellan åren beroende på om det är festival-år eller så kallat 

förberedande år. Även denna fråga behöver omhändertas i den ekonomiska regleringen av 

överföringen.   

Kommunstyrelsens behandlar den 2021-04-21 stadsledningskontorets utredning avseende 

Göteborgs dans- och teaterfestival och Kulturpunkten samt hyressubventionen för det fria 

kulturlivet. Kulturförvaltningen delar i allt väsentligt stadsledningskontorets bedömning. 

Den redovisning som görs i bilaga 1 avseende vilka resurser som kan hänföras till Stora 

Teaterns veksamheter kan dock behöva omvärderas om kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige beslutar att GDTF och / eller Kulturpunkten inte ska föras över till 

Göteborgs Stadsteater AB. Förvaltningen noterar också att det inte är förenligt med 

kommunallagens likabehandlingsprincip att föra över hyressubventionen till Göteborgs 

Stadsteater AB. Som framgår av stadsledningskontorets utredning bör även 

kulturnämnden ompröva hyressubventionen utifrån ett kommunalrättsligt perspektiv om 

subventionen kvarstår inom nämndens ansvar. Förvaltningens bedömning är att 

hyressubventionen i sådant fall bör avvecklas i sin nuvarande form, och kommunbidraget 

fördelas inom kulturnmändens övriga ordinarie kulturstödsformer för att säkerställa att 

medlen kommer det fria kulturlivet till del.   

Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden godkänner föreliggande delredovisning av 

kostnader och intäkter som kan härledas till Stora Teaterns verksamhet inom 

kulturnämndens budget 2021. Förvaltningen föreslår vidare att nämnden översänder 

redovisningen till kommunstyrelsen som ett underlag i budgetprocess 2022.  

Slutredovisning av uppdraget att beräkna kostnader och intäkter som kan härledas till 

Stora Teaterns verksamhet kan göras först efter beslut om verksamhetsövergång mellan 
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kulturnämnden och Göteborgs Stadsteater AB. Under arbetets gång kan det uppkomma 

nya frågor och situationer som kan komma att påverka den ekonomiska beräkningen 

kring kostnader. Kulturförvaltningen återkommer därför till kulturnämnden hösten 2021 

med en ekonomisk konsekvensanalys av beslutet, inklusive bedömning av hur detta 

påverkar kulturnämndens ekonomiska förutsättningar inför 2022.   

 

 

GÖTEBORGS STADS KULTURFÖRVALTNING 

 

 

Anna Rosengren 

 

Förvaltningsdirektör 
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Yrkande angående – Delredovisning av uppdrag - kostnader och intäkter som kan 
härledas till Stora Teaterns verksamhet inom kulturnämndens budget 

Förslag till beslut 
Mot bakgrund av de risker som framkommit under arbetet med att överföra Stora Teatern till 
Stadsteatern hemställer Kulturnämnden till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige att riva 
upp inriktningsbeslutet/beslutet att flytta Stora Teatern och dess verksamheter till 
Stadsteatern. 

 

Yrkandet 

Med hänvisning till de risker som lyfts i detta tjänsteunderlag - och mot bakgrund av att det till 
kommunstyrelsen 210421 föreligger ett annat tjänsteutlåtande med stora osäkerhetsfaktorer 
och risker kring vad en flytt av Stora Teatern innebär -förordar vi att flytten av Stora Teatern till 
Stadsteatern avbryts. 

Redan i beslutsunderlaget från Stadshus AB gällande en eventuell flytt av Stora Teatern 
konstaterades att det inte fanns några fördelar med att flytta Stora Teaterns verksamhet till 
bolagssfären. Ändå röstades beslutet igenom av en majoritet i kommunfullmäktige.  

I föreliggande tjänsteutlåtande lyfts såväl ekonomiska som organisatoriska risker. Det finns en 
risk för att ”de verksamheter inom Stora Teatern som kvarstår inom nämndens uppdrag, men 
där personella resurser överförts till Göteborgs Stadsteater AB eller merkostnader uppstått 
med anledning av verksamhetsövergången, inte fullt ut är finansierade för 2022 vilket kan 
medföra att kulturnämnden står inför beslut om åtgärder för att minska nämndens totala 
kostnader för 2022.” Det kommer dessutom att uppstå kostnader för omställning och 
ersättningsrekryteringar samt för eventuell övertalighet.  

Det framgår också att det har varit svårt att få en gemensam bild och samsyn kring 
förutsättningarna för överföring av verksamhet och detta menar vi beror på det oklara syftet 
med flytten från allra första början.  
 
Förvaltningen skriver att ”slutredovisning av uppdraget att beräkna kostnader och intäkter som 
kan härledas till Stora Teaterns verksamhet kan göras först efter beslut om 
verksamhetsövergång mellan kulturnämnden och Göteborgs Stadsteater AB.” Vi menar att en 
sådan beräkning, liksom ovanstående risker borde gjorts som en konsekvensbeskrivning inför 
beslutet att överföra Storan och dess verksamheter. Dessutom undrar vi vad som egentligen 
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menas med ”kan först göras efter beslut om verksamhetsövergång”. Vi har hela tiden hävdat 
att beslutet att flytta Storan till Stadsteatern är ett inriktningsbeslut. Alla de underlag vi i olika 
instanser har fått sedan ”inriktningsbeslutet” togs i KF ger vid handen att syftet är oklart och 
riskerna stora. Då bör inriktningsbeslutet omvärderas. Om det inte är ett ”inriktningsbeslut” ger 
riskerna anledning att riva upp beslutet. 
 
Under avsnittet om den sociala dimensionen efterlyser vi konsekvenserna för det fria 
kulturlivet. Den utredning om konsekvenserna för det fria kulturlivet som vi i KN tog beslut om 
att genomföra i nov 2019 (med redovisning i febr 2020) kunde vi i årsrapporten för 2020 
konstatera helt sonika utgick. 

Det är anmärkningsvärt att övriga partier med så bristfällig information om de organisatoriska, 
ekonomiska och kultursociala konsekvenserna har varit beredda att genomföra denna flytt. När 
flytten väl är genomförd har staden inte längre samma rådighet över Stora Teaterns fortsatta 
verksamhet och sådana beslut bör inte fattas utan goda och övertygande skäl.  
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Redovisning av resurser som hänförs till Stora Teaterns 
verksamhet  

Tabell 1 nedan visar vilka funktioner som kan hänföras till verksamheten och hur stor 

andel av arbetad tid utifrån personernas anställning som avser Stora Teaterns 

verksamheter.  

Tabell 1: Berörda funktioners omfattning mot Stora Teaterns verksamhet 

 

”0” i kolumnen ”% omfattning av genomförda uppgifter…” visar på vilka funktioner som 

undantas av överföring på grund av beslutet som avgör vilka verksamhetsdelar som är 

föremål för överföring och vilka uppdrag stannar kvar inom kulturförvaltningen.  

Befattning 

antal personer 

anställda

 i befattning

Grundanställning 

årsarbetare

% omfattning av 

genomförda uppgifter för 

Stora Teaterns 

verksamheter

Organisatorisk tillhörighet 

verksamhetsområdeschef 1 1,0 1,0

enhetschef fastighet och teknik 1 1,0 0,8

producent 1 1,0 0,9

producent 1 1,0 1,0

producent 1 1,0 1,0

producent 1 1,0 1,0

producent 1 1,0 1,0

producent tim 1 0,8 0,4

producent 1 1,0 0,0

producent 1 1,0 0,0

säkerhetssamordnare 1 1,0 1,0

tekniker 1 1,0 1,0

tekniker 1 1,0 1,0

tekniker 1 1,0 1,0

delsumma: 14,0 13,8 11,10

nödvändiga funktioner och 

uppgifter för verksamhet 

som helhet  

enhetschef marknad och försäljning 1 1,0 0,6

biljettförsäljare 1 1,0 1,0

biljettförsäljare 1 1,0 1,0

värdar, timavlönade TV 1 0,75 0,75

kommunikatörer 1 1,0 1,0

kommunikatörer 1 1,0 1,0

kommunikatörer 1 1,0 0,9

ekonom  1 1,0 0,7

ekonomiassistent  1 0,6 0,6

delsumma: 9 8,35 7,55

SUMMA 23,00 22,15 18,65

värdar, timavlönade TB 15 tim

Kultur 

 
  

 Bilaga 1 
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”0” kan också syfta till funktioner med tidsbegränsade anställningar som inte kommer att 

finnas vid verksamhetensövergång. Resurser för dessa funktioner kommer att beröras av 

verksamhetsövergång.   

Värdar som är timavlönade har inte en pågående anställning vid överföringens tidpunkt, 

varför budgetmedel motsvarande behov i värdskap omfattas av övergången.  
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Redovisning av kostnader och intäkter per verksamhet i 
kulturnämndens budget 2021   

Tabell 1: Stora Teaterns lokalkostnader och drift 

Gemensamma kostnader gällande personal, hyra, drift och leasing av Stora Teaterns 

lokaler.   

Tkr Stora Teatern 

Kommunbidrag 10470 

Summa intäkter 10470 

Personal 3100 

Hyra och drift 6320 

Leasing 1050 

Summa kostnader 10470 

 

Tabell 2: Stora Teaterns gästspelsscen 

Här ingår gemensamma kostnader såsom STIM samt gemensamma funktioner för 

ekonomi, administration och kommunikation.   

Tkr Gästspelsscen 

Externa intäkter 5225 

Externa bidrag, VGR 1180 

Övriga intäkter 1195 

Kommunbidrag 6000 

Summa intäkter 13800 

Personal 5600 

Verksamhet 8000 

Summa kostnader 13800 

 

Tabell 3: Kulturpunkten / biljettkontoret 

Kulturpunkten och biljettkontoret delar personal och lokalutrymme. Biljettkontoret är 

fysiskt placerat på Stora Teatern men tillhör organisatoriskt avdelningens stödenhet och 

inte verksamhetsområde Stora Teatern.  

Tkr Kulturpunkten 

Externa intäkter 100 

Kommunbidrag 1000 

Summa intäkter 1100 

Personal 566 

Lokal 300 

Tjänst 234 

Summa kostnader 1100 

 

Kultur 
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Tkr Biljettkontoret 

Externa intäkter 0 

Kommunbidrag 566 

Summa intäkter 566 

Personal 566 

Verksamhet 0 

Summa kostnader 566 

 

Tabell 4: Göteborgs dans- och teaterfestival (GDTF)  

Det årliga kommunbidraget på 2,1 mnkr täcker personalkostnaderna för planering och 

genomförande av Göteborgs dans- och teaterfestival (GDTF). Vartannat år (festivalåret) 

avsätts ytterligare 2 mnkr från kulturnämndens kommunbidrag. Dessa 2 mnkr alterneras 

mellan GDTF (år 1) och GIBCA (år 2) vilket i praktiken motsvarar en årlig avsättning om 

1 mnkr per uppdrag (se * i tabell nedan).  

Hur stora de externa intäkterna blir och storleken på tidigare balanserade medel, tidigare 

erhållna externa bidrag från VGR och EU-projekt, avgör omfattningen på festivalen, det 

vill säga hur stora genomförandekostnader som är möjliga. Separat redovisning sker av 

utgående balans efter 2021 års genomförande av anpassad spelårsfestival p g a pandemin. 

Därefter behöver en transferering ske mellan kulturnämnden och Göteborgs Stadsteater 

AB inför 2022.  

Tkr GDTF 

Externa intäkter 220 

Balanserade medel 1120 

Kommunbidrag, årligt 
som alterneras mellan GIBCA 

och GDTF med 2 mnkr för 

genomförande vartannat år 

1000 * 

Kommunbidrag, 2060 

Summa intäkter 4400 

Personal 2300 

Verksamhet 2100 

Summa kostnader 4400 

 

Tabell 5: Hyressubvention 

Det årliga kulturstödet uppgår till 500 tkr och ger det fria kulturlivet möjlighet att hyra 

Stora Teaterns scen.   

Tkr Hyressubvention 

Kommunbidrag 500 

Summa intäkter 500 

Hyressubvention 500 

Summa kostnader 500 
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Redovisning av befintliga och framtida leasingkostnader 
utifrån investeringsbehov 2021-2025   

Kulturnämndens totala anskaffningsvärde av leasing uppgår till cirka 10 mnkr för 

befintliga leasingavtal. Kulturförvaltningen bereder för att stadsteatern ska kunna ta över 

befintliga avtal från och med den 1 januari 2022. Leasingkostnaden på planerade 

investeringar kommer att öka med 0,5 mnkr för perioden 2021-2025.   

Tabell 1: Uppskattade leasingkostnader per år för perioden 2021-2025  

Leasingkostnader, 

Tkr 

2021 2022 2023 2024 2025 

Pågående 1050 850 1050 1300 1350 

Behov av 

nyinvestering 

0 200 250 50 200 

Totalt 1050 1050 1300 1350 1550 

Ökning  0 250 300 500 

 

Tabell 1 ovan visar befintliga leasingkostnader per år, kostnaden för nya investeringar av 

inventarier samt den totala ökade leasingkostnaden per år. Leasingkostnaden utgår från 

det bedömda investeringsbehovet i Stora Teatern för perioden 2021-2025. Då leasingavtal 

löper ut frigörs ett ekonomiskt utrymme för nya investeringar eller reinvesteringar.  

 

 

 

 

Kultur 
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	3. Yrkande V MP Fi Stora Teatern.pdf
	Yrkande angående – Delredovisning av uppdrag - kostnader och intäkter som kan härledas till Stora Teaterns verksamhet inom kulturnämndens budget
	Förslag till beslut




