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Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag 
att utreda möjligheten att överföra Göteborgs 
dans- och teaterfestival, Kulturpunkten samt 
hyressubvention till Göteborgs Stadsteater 
AB 
 

Till Göteborgs kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande 
den 2 mars 2021 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Styrelsen för Göteborgs Stadsteater AB får i uppdrag att överta ansvaret för 
Göteborgs dans- och teaterfestival och Kulturpunkten. 

2. Erforderliga beslut angående finansiering sker i ordinarie budgetprocess. 
3. Ansvaret för hyressubventionen till det fria kulturlivet kvarstår hos kulturnämnden 

inom ramen för kulturnämndens kulturstöd. 
4. Kommunfullmäktiges uppdrag 2020-12-10 § 26 till kommunstyrelsen 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, förklaras fullgjort. 

---- 

Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen förekom skiljaktiga meningar: 

Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkade bifall till yrkande från V och MP  
den 16 april 2021. 

Jonas Attenius (S) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkade bifall till 
stadsledningskontorets förslag och avslag på yrkande från V och MP  
den 16 april 2021. 
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Kommunstyrelsen beslutade utan omröstning att bifalla Jonas Attenius och Axel 
Josefsons yrkande. 

 
 
Göteborg den 21 april 2021 
Göteborgs kommunstyrelse 
 

 

Axel Josefson 

Mathias Sköld 
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Yrkande angående – Redovisning av 
kommunfullmäktiges uppdrag att utreda 
möjligheten att överföra Göteborgs dans-och 
teaterfestival, Kulturpunkten samt 
hyressubvention till Göteborgs Stadsteater 
AB 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Processen med att överföra Stora Teatern till Göteborgs Stadsteater AB avbryts så att 
Stora Teatern även fortsatt har sin hemvist under kulturnämnden.  

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma med förslag på vilka nödvändiga 
beslut som blir en följd av att flytten avbryts.  

3. Kommunfullmäktiges uppdrag 2020-12-10 §26 till kommunstyrelsen 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, förklaras fullgjort. 

Yrkandet 
I beslutsunderlaget från Stadshus AB gällande en eventuell flytt av Stora Teatern slås det 
fast att det inte finns några legala eller ekonomiska fördelar med att flytta Stora Teatern 
från kulturnämnden till bolagssfären. Ändå röstades beslutet igenom av en majoritet i 
kommunfullmäktige. De förändringarna som nu föreslås av stadsledningskontoret är en 
direkt följd av beslutet att flytta Stora Teatern till Göteborgs Stadsteater AB. Vi 
rödgrönrosa anser att Stora Teatern ska vara kvar under kulturnämnden och vill därmed 
avbryta det pågående arbetet med flytten. Därmed finns det heller ingen anledning att 
flytta ansvaret för Göteborgs dans- och teaterfestival eller Kulturpunkten.  

Det finns fortfarande stora osäkerhetsfaktorer kring vad en flytt av Stora Teatern innebär, 
både ekonomiskt och för staden. Vilka konsekvenserna kommer bli för det fria kulturlivet 
är även det oklart, eftersom den utredning som skulle genomföras ”utgick” då beslut om 
flytt redan var fattat. Det är anmärkningsvärt att övriga partier med så grunda underlag är 
beredda att flytta flera viktiga verksamheter från nämnden till ett bolag. När flytten väl är 
genomförd har staden inte längre samma rådighet över dess fortsatta verksamhet och 
sådana beslut bör inte fattas utan goda skäl.  

 

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
2021-04-16  
 

(Vänsterpartiet, Miljöpartiet) 
  
Ärende 2.1.2 



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 1 (7) 
  

   

Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag 
att utreda möjligheten att överföra Göteborgs 
dans- och teaterfestival, Kulturpunkten samt 
hyressubvention till Göteborgs Stadsteater 
AB  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Styrelsen för Göteborgs Stadsteater AB får i uppdrag att överta ansvaret för 
Göteborgs dans- och teaterfestival och Kulturpunkten. 

2. Erforderliga beslut angående finansiering sker i ordinarie budgetprocess. 
3. Ansvaret för hyressubventionen till det fria kulturlivet kvarstår hos kulturnämnden 

inom ramen för kulturnämndens kulturstöd. 
4. Kommunfullmäktiges uppdrag 2020-12-10 § 26 till kommunstyrelsen 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, förklaras fullgjort. 

Sammanfattning 
Föreliggande ärende är en återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag 2020-12-10 
§ 26 till kommunstyrelsen 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 (Stadsteatern). 

Stadsledningskontoret bedömer att det är möjligt att överföra ansvaret för såväl 
Göteborgs dans- och teaterfestival som Kulturpunkten till Stadsteatern. Överföringarna av 
dans- och teaterfestivalen samt Kulturpunkten hanteras lämpligen inom ramen för 
Styrelsen för Göteborgs Stadsteater AB befintliga uppdrag att överta Stora Teatern från 
kulturnämnden. Verksamheterna är i flera avseenden svåra att särskilja ekonomiskt från 
varandra så överföringen underlättas av en samlad hantering. Den detaljerade 
kostnadsberäkningen bör därför hanteras inom ramen för kommunfullmäktiges uppdrag 
2020-12-10 § 26 till kulturnämnden att beräkna kostnader/intäkter som kan härledas till 
Stora Teaterns verksamhet inom kulturnämndens budget. 

När det gäller en överflyttning av hyressubventionen så är rättsområdet än mer 
komplicerat och ett definitivt utlåtande i frågan kan enbart ges efter en rättslig prövning. 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2021-03-02 
Diarienummer 1692/20 
 

Handläggare  
Johan Pheiffer 
Telefon: 031-368 02 38 
E-post: johan.pheiffer@stadshuset.goteborg.se  
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Stadsledningskontoret bedömer dock att staden löper risk att bryta mot ett flertal regler 
om hyressubventionen i dess nuvarande form övertas av Göteborgs Stadsteater AB.  

Det handlar om risk för otillåtet statsstöd, konkurrensbegränsande offentlig 
säljverksamhet samt risken att bryta mot likabehandlingsprincipen. Stadsledningskontoret 
delar därför den bedömning som Göteborgs Stadshus AB (Stadshus) gjorde initialt att 
hyressubventionen lämpligen ligger kvar hos kulturnämnden inom ramen för deras 
kulturstöd.  

Det finns samtidigt anledning för kulturnämnden att se över de nuvarande 
bedömningsgrunderna för kulturstöd och reglerna för hyressubventionen.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Grundfinansieringen av Göteborgs dans- och teaterfestival medför idag en kostnad på 
2 100 tkr (2 200 efter indexuppräkning) hos kulturnämnden och för Kulturpunkten rör det 
sig om 1 100 tkr. Kulturnämndens kostnader för hyressubventionen uppgår till 500 tkr.  

Därutöver finns det resurser som samutnyttjas med övriga Stora Teatern. Om Göteborgs 
dans- och teaterfestival och/eller Kulturpunkten inte överförs tillsammans med övriga 
Stora Teatern behöver en mer detaljerad särredovisning av dessa kostnader genomföras 
inom ramen för kommunfullmäktiges uppdrag 2020-12-10 § 26 till kulturnämnden 
beträffande att beräkna kostnader/intäkter som kan härledas till Stora Teaterns 
verksamhet. Om verksamheterna förs över samlat bör detta uppdrag dock underlättas. 

Kulturnämnden kommer, enligt vad stadsledningskontoret erfarit, att leverera sitt 
beräkningsunderlag inom ramen för sina verksamhetsnomineringar. Kostnaderna för att 
bedriva de verksamheter detta ärende berör i ny regi behöver fortsatt finansieras, vilket 
får hanteras inom ramen för stadens ordinarie budgetprocess med utgångspunkt från 
kulturnämndens uppgifter om intäkter och kostnader. 

Stadsteaterns verksamhet finansieras idag delvis genom koncernbidrag från 
Stadshuskoncernen. Tillkommande verksamhets finansiering och finansieringsformer 
behöver hanteras i ordinarie budgetprocess tillsammans med finansiering av övriga Stora 
Teaterns verksamhet. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Stadsledningskontoret har inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Stadsledningskontoret bedömer inte att huvudmannaskapet för de utredda verksamheterna 
påverkar frågan utifrån denna dimension. 

 

Bilaga 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-12-10 § 26 
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Ärendet  
Föreliggande ärende är en återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag 2020-12-10 
§ 26 till kommunstyrelsen 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 (Stadsteatern). 

Beskrivning av ärendet 
I december 2020 fick styrelsen för Göteborgs Stadsteater AB i uppdrag att överta 
Stora Teatern från kulturnämnden. I samband med detta fick kommunstyrelsen uppdraget 
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 överföringen till Göteborgs Stadsteater AB. 
Stadsledningskontoret har utrett frågan och återrapporterar möjligheterna för respektive 
funktion under separata rubriker nedan. 

Göteborgs dans- och teaterfestival 
Göteborgs dans- och teaterfestival, som startade 1994, är en av Nordens mest etablerade 
festivaler för nutida scenkonst, och återkommer vartannat år i augusti. Festivalen 
presenterar internationella gästspel och betydande svenskt och nordiskt urval av högsta 
kvalitet. Hösten 2014 beslutade kulturnämnden att ge festivalen en ny organisatorisk 
hemvist på Stora Teatern med det uttalade målet att fungera som en nystart för festivalen, 
höja kvaliteten och genomslaget, och att uppnå samordningsvinster. Tre kuratorer 
engagerades för att skapa ett festivalprogram med internationella akter och mindre 
etablerade aktörer. Man utökade också samarbetet med stadens scenkonstinstitutioner, 
olika organisationer och fria grupper.1 

Med anledning av pandemin genomfördes inte festivalen 2020 vilket medför att flertalet 
ekonomiska uppgifter härrör från 2018 då festivalen senast genomfördes.   

Kulturnämndens fasta kostnader för festivalen uppgår till 2 100 tkr. Utöver detta tilldelas 
festivalen ett statligt bidrag från Västra Götalandsregionen (VGR) som också ligger på 
2 100 tkr per år. Denna post balanseras på resultatet det år festivalen inte genomförs och 
får ett utfall vid festivalens genomförande. Festivalen finansieras därutöver av ytterligare 
regionala medel av varierande storlek vilka tilldelas efter dialog med VGR. Festivalen har 
därutöver budgeterat för biljettintäkter på 1 000 tkr vid festivalens genomförande.  

  

 
1 KN 0124/19, Stora Teatern - Utvärdering av verksamheten från 2013 och förslag på utveckling 
framåt. En rapport på uppdrag av Göteborgs Stads kulturnämnd 
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Tabell 1: Översiktlig finansiering av Göteborgs dans- och teaterfestival. 

 

Stadsledningskontoret har efter avstämning med VGR bedömt att det inte finns några 
legala hinder för att organisationernas samarbete kring Göteborgs dans- och teaterfestival 
kan fortsätta på obrutet sätt även om festivalen flyttas till Stadsteatern. Sedan pågår det 
större diskussioner kring hur stadens kulturinstitutioner ska samfinansieras framöver 
vilka kan påverka samarbetsformerna oaktat vilken huvudman som bär stadens ansvar för 
Göteborgs dans- och teaterfestival. 

Vid ett beslut om övergång till Stadsteatern hanteras detta lämpligen inom ramen för 
Styrelsen för Göteborgs Stadsteater AB befintliga uppdrag att överta Stora Teatern från 
kulturnämnden samt kulturnämndens uppdrag att beräkna kostnader/intäkter som kan 
härledas till Stora Teaterns verksamhet inom kulturnämndens budget. Däri hanteras även 
de indirekta kostnaderna som kan härledas till festivalen såsom stödfunktioner m.m.  

Kulturpunkten 
Kulturpunkten är sedan 2012 en samlande plattform för kulturhus, evenemang och dans- 
och teaterscener inom Göteborgs fria kulturliv. Kulturpunkten är ett fysiskt biljettkontor, 
som är placerat på Stora Teatern och tillhandahåller biljetter till en stor mängd 
föreställningar, samt håller publiken uppdaterad kring vad som händer på de olika fria 
scenerna. Sedan 2014 finns också en digital portal, www.kulturpunkten.nu, med 
information och biljettköpsmöjligheter. 

Kulturpunkten säljer drygt 30.000 biljetter per år för ett trettiotal medlemmar. Alla 
kulturgrupper som har beviljats kulturstöd från Göteborgs Stads kulturförvaltning kan 
anlita tjänsten mot en kostnad på 3.000 kronor per år.2 

Kulturnämndens fasta kostnader för Kulturpunkten uppgår till 1 100 tkr. Till skillnad från 
dans- och teaterfestivalen så täcker detta även lokalkostnaderna.  

Kulturpunkten är både personal- och resursmässigt integrerat med Stora Teaterns övriga 
verksamhet och enbart sett ur det perspektivet är det inte bara möjligt utan även lämpligt 
att verksamheten överförs till stadsteatern tillsammans med Stora Teatern i övrigt.  

Det kan dock inte uteslutas att försäljningen av biljetter utgör en konkurrensbegränsande 
offentlig säljverksamhet utifrån att Göteborgs Stad till subventionerat pris bistår med 
biljettförsäljning och på så sätt konkurrerar med privata aktörer på marknaden. Samtidigt 

 
2 KN 0124/19 
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erbjuder Göteborgs Stad denna tjänst till aktörer som sannolikt inte kan hävda sig på en 
öppen marknad, vilket i förlängningen medför att det egentligen inte finns någon 
marknad för dessa kulturutövare. Denna risk infinner sig också oaktat vilken organisation 
som har ansvar för verksamheten. 

Därtill kommer frågan om hur Kulturpunkten ska finansieras. En finansiering via 
koncernbidrag innebär en risk för att det koncernbidraget utgör ett otillåtet statsstöd. Ett 
koncernbidrag kan utgöra ett statsstöd om den som är mottagare av koncernbidraget har 
fått en ekonomisk fördel och åtgärden inte motsvarar hur en privat ägare hade kunnat 
förväntas agera i en jämförbar situation. Denna risk kan inte helt uteslutas men utifrån 
tidigare resonemang om att det är ett stöd för kulturutövare vars biljettförsäljning saknar 
en konkurrensutsatt marknad så bedömer stadsledningskontoret att det inte föreligger 
hinder i detta fall.  

Hyressubventionen till det fria kulturlivet 
Sedan 2012 erbjuder kulturförvaltningen möjlighet till det fria kulturlivet att få 
subvention av hyran på Stora Teatern. Syftet är att ge lokala producenter och aktörer 
möjlighet att nå en större publik – och därmed främja ett varierat utbud för invånarna – 
och även fortsättningsvis ha råd att hyra in sig på en kommunal gästspelsscen. 

Hyressubventionen bidrar också till att Stora Teaterns resurser och kompetenser i form av 
medarbetare och tekniska utrustning kommer det fria kulturlivet till del. Ansökan om 
subvention bedöms utifrån konstnärlig och eller kulturpolitisk relevans. Förutom rena 
scenkonstproduktioner kan det också vara arrangemang som stärker kultursektorn, till 
exempel utbudsdagar, nätverksträffar, prisutdelningar och festivaler. Subventionen 
beviljas med 75% eller 100 % av den totala hyreskostnaden.3  

Hyressubventionen uppgår sammanlagt till 500 tkr per år. 

Beträffande möjligheterna att överföra hyressubventionen till Göteborgs Stadsteater AB 
så har Stadshus tangerat den frågan i utredningen av huvudmannaskapet för Stora 
Teatern.4 Där framkommer att:  

Vissa delar av Stora Teaterns verksamhet kan betraktas på samma sätt som Stadsteaterns 
och finansieras via koncernbidrag medan de delar som avser stöd (hyressubvention till 
det fria kulturlivet) kan komma att ifrågasättas ur ett skatterättsligt och 
kommunalrättsligt perspektiv (likabehandlingsprincipen). En hyressubvention som inte 
sker på marknadsmässig grund får sannolikt fortsatt beslutas av kulturnämnden på 
motsvarande sätt som hyresbidrag till föreningar hanteras av Idrott-och 
föreningsnämnden. 

Den första frågan att utreda är huruvida likabehandlingsprincipen i kommunallagen utgör 
ett hinder mot en överföring av hyressubventionen till Göteborgs Stadsteater AB.  

Stadshus konstaterade i sin utredning att det endast finns smärre skillnader mellan 
verksamhetsdrift i bolag och förvaltning. Det ovan sagda innebär att Stadsteatern är 
bunden av likabehandlingsprincipen på samma sätt som kulturnämnden. Under 
förutsättning att hyressubventionen till det fria kulturlivet omfattas av den kommunala 
kompetensen och att villkoren liksom den faktiska tillämpningen av hyressubventionen 

 
3 KN 0124/19 
4 Göteborgs Stadshus beslutsunderlag 2020-08-31 §118 
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svarar mot kravet på likabehandling så saknar det betydelse om subventionen 
utbetalas/beslutas av kulturnämnden eller av Stadsteatern.  

En fråga av betydelse i detta sammanhang är dock hur Stadsteatern ska finansiera 
hyressubventionen. Om subventionen övergår till Stadsteatern kommer den att ersätta 
förlorad intäkt för Stadsteatern motsvarande marknadsmässig hyra.  

Om Göteborgs Stad utbetalar ett koncernbidrag till täckande av kostnaderna finns det, 
precis som för Kulturpunkten, en risk för att det bidraget utgör ett otillåtet statsstöd. I 
praktiken innebär dessutom hyressubventionen att Stadsteatern får möjlighet att hyra ut 
sina egna lokaler till ett lägre pris än vad en privat teater kan göra, vilket innebär en 
konkurrensfördel för Stadsteatern. Ett sådant upplägg kan ifrågasättas utifrån principen 
om likabehandling; det kommunala bolaget – i detta fall Stadsteatern – får en förmån som 
andra motsvarande bolag inte får. 

Slutligen kan ett upplägg varigenom Stadsteatern övertar ansvaret för hyressubventionen 
också ifrågasättas utifrån reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. I 
detta fall kommer Stadsteatern att kunna tillhandahålla lokaler för kulturutövare på bättre 
villkor än andra motsvarande privata företag. Det kan inte uteslutas att ett sådant upplägg 
innebär en snedvridning av en effektiv konkurrens. Det ska dock här tilläggas att 
bestämmelserna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet även träffar Stora 
Teatern i den nuvarande driftform som är underställd kulturnämnden. Om däremot 
uthyrningen sker på marknadsmässig grund och hyressubventionen till det fria kulturlivet 
hanteras som ett bidrag från kulturnämnden direkt till kulturutövaren så inverkar detta 
inte på marknadens konkurrenssituation.  

Stadsledningskontorets bedömning 
När det gäller ansvaret för Göteborgs dans- och teaterfestival så bedömer 
stadsledningskontoret att det är fullt möjligt att överföra detta till Stadsteatern. Ett 
förändrat huvudmannaskap bör inte medföra några komplikationer för festivalens 
fortskridande.     

Stadsledningskontoret bedömer därtill att även Kulturpunkten är möjlig att överföra till 
Stadsteatern. Överföringarna av dans- och teaterfestivalen samt Kulturpunkten hanteras 
lämpligen integrerat med Styrelsen för Göteborgs Stadsteater AB befintliga uppdrag att 
överta Stora Teatern från kulturnämnden. Med tanke på att verksamheterna i flera 
avseenden är svåra att ekonomiskt avskilja från varandra så underlättas överföringen av 
en samlad hantering. Den detaljerade kostnadsberäkningen bör därför hanteras inom 
ramen för kulturnämndens uppdrag att beräkna kostnader/intäkter som kan härledas till 
Stora Teaterns verksamhet inom kulturnämndens budget. 

Stadsledningskontoret har identifierat ett antal risker med verksamheterna. Det handlar 
om risk för konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet, likabehandlingsprincipen 
och otillåtet statsstöd. Dessa risker bedöms dock inte utgöra några direkta hinder för 
verksamhetens fortlöpande men kan behöva hanteras.  

När det gäller en överflyttning av hyressubventionen så är rättsområdet komplicerat och 
ett definitivt utlåtande i frågan kan enbart ges efter en rättslig prövning. 
Stadsledningskontoret bedömer dock att staden löper risk att bryta mot ett flertal regler 
om hyressubventionen i dess nuvarande form övertas av Göteborgs Stadsteater AB.  
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Det handlar om risk för otillåtet statsstöd, konkurrensbegränsande offentlig 
säljverksamhet samt risken att bryta mot likabehandlingsprincipen. Stadsledningskontoret 
delar därför den bedömning som Stadshus gjorde initialt att hyressubventionen lämpligen 
ligger kvar hos kulturnämnden och där hanteras inom ramen för deras kulturstöd. Om 
uthyrningen av Stora Teatern sker på marknadsmässig grund och hyressubventionen till 
det fria kulturlivet hanteras som ett bidrag från kulturnämnden direkt till kulturutövaren 
så bör detta inte inverka på marknadens konkurrenssituation. 

Det finns samtidigt anledning för kulturnämnden att se över de nuvarande 
bedömningsgrunderna för kulturstöd och reglerna för hyressubventionen. Stödet i sin 
nuvarande form är villkorat att det fria kulturlivet nyttjar just Stora Teatern som scen. Ett 
sådant villkor ter sig inte möjligt utifrån likabehandlingsprincipen. Dokumenten behöver 
anpassas till stadens nomenklatur för styrande dokument och samtidigt är det viktigt att 
säkerställa att subventionen i sig är utformad på ett lagenligt sätt. En sådan översyn bör 
särskilt fokusera på frågan om subventionen strider mot likabehandlingsprincipen, 
förbudet mot stöd till enskilda näringsidkare samt EU:s statsstödsregler. 

 

 

 

Jonas Kinnander 

Direktör Ärende och utredning 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Redovisning av uppdrag att utreda det 
framtida huvudmannaskapet för Stora Teatern 
§ 26, 0407/19 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

1. Styrelsen för Göteborgs Stadsteater AB får i uppdrag att överta Stora Teatern från 
kulturnämnden.  

2. Kommunstyrelsen får 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.  

3. Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB får i uppdrag att föreslå revideringar på 
ägardirektivet för Göteborgs Stadsteater AB med avseende på överföring av   
Stora Teatern.  

4. Erforderliga beslut angående finansiering sker i ordinarie budgetprocess.  
5. Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag från budget 2019 till Göteborgs 

Stadshus AB, att i samverkan med kommunstyrelsen utreda det framtida 
huvudmannaskapet för Stora Teatern, antecknas och förklaras fullgjort.  

6. Kulturnämnden får i uppdrag att beräkna de kostnader/intäkter som kan härledas till 
Stora Teaterns verksamhet inom kulturnämndens budget. 

Handling 
2020 nr 279. 

Yrkanden 
Ann Catrine Fogelgren (L), Mariya Voyvodova (S), Kristina Tharing (M) och  
Irene Sjöberg-Lundin (D) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till förslaget från SD i kommunstyrelsen. 

Hannah Klang (V) och Åse-Lill Törnqvist (MP) yrkar bifall till förslaget från V och MP i 
kommunstyrelsen om att bifalla stadsledningskontorets förslag. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att kommunstyrelsens förslag 
har bifallits. 

Reservation 
Ledamöterna från SD reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. 

Kommunfullmäktige 
 

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2020-12-10 



 

 

Kommunfullmäktige 
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Protokollsutdrag skickas till 
Göteborgs Stadsteater AB 
Kulturnämnden 
Kommunstyrelsen 
Göteborgs Stadshus AB 
 

Dag för justering 
2020-12-16 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 
Lina Isaksson 

 

 

Ordförande 
Anneli Rhedin 

 

 

Justerande 
Pär Gustafsson 

 

Justerande 
Håkan Eriksson 
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