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Kulturnämnden 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Digitalt möte via Microsoft Teams, måndagen den 20 april 2020 kl.  
17:00-20:20, ajournering 19:15-19:50 

Beslutande Ledamöter 

Falco Güldenpfennig (KD), Ordförande 
Sara Andersson (S),  
Hanna Werner (MP), ers. för Lars Gustaf Andersson (L) 
Johan Dahlberg (S), ers. för Jan-Erik Löberg (S) 
Lena Sänd (S) 
Catharina Rapp (C) 
Lotta Löfgren Hjelm (M) 
Marie Jöreteg (M) 
Valter Kotsalainen (SD) 

Närvarande Ersättare 
Monica Haglund Borg (S) 
Sokol Demaku (S) 
Carin Brandt (M) 
Anah Sjösten (M) 
Maria Lindgren (SD) 

Övriga Tjänstemän 
Eva-Lotta Franzén, förvaltningschef 
Maria Tuvegran, HR-chef 
Cecilia Strömberg, ekonomichef 
Markus Liljedahl, controller 
Olof Berge Kleber, bibliotekschef 
Marie Nyman, teaterchef  
Ulrika Kullenberg, museichef 
Frida Uneback Malm, kulturskolechef 
Eva Eriksdotter, museichef 
Lena Hermanson, verksamhetschef Publika möten 
Rune Hagen, IT-ansvarig 
Evelina Lövnord, vik. nämndsekreterare 
Johanna Jönsson, nämndsekreterare 
Jacob Ingvarsson, praktikant 

Justeringens plats och tid Klusterhuset, Sturegatan 28, den 20 april 2020 

 
Tillkännagivande av protokoll Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 21 april 2020 
 
Underskrifter 

 Ordförande  

 

Paragraf § 42 
 Falco Güldenpfennig (KD)  
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         Förvaltningschef  

  

 Eva-Lotta Franzén  

          Justerare 
  

 Lena Sänd (S)  
   

         Sekreterare   
 
 Evelina Lövnord 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(5) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-20 
 

 

Kulturnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

§ 42 Dnr KUN 2020-00052 1.3.1.2 
Konsekvenser för Kulturförvaltningen under 2020 med anledning av 
pågående Coronapandemi ................................................................. 4 
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§ 42 Dnr KUN 2020-00052 1.3.1.2 

Konsekvenser för Kulturförvaltningen under 2020 med 
anledning av pågående Coronapandemi 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att ställa in samtliga höstens planerade produktioner 
på Stadsteatern och att uppdra åt Stadsteatern att, om möjligt, ställa om delar av 
verksamheten i form av mindre aktiviteter under tiden. Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer skall följas. Vidare beslutar Kulturnämnden att uppdra åt 
Kulturförvaltningen att hantera eventuell återbetalning av delvis inställd 
kursverksamhet i Kulturskolan under våren. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Sammanfattning av ärendet 

Kulturförvaltningen har analyserat hur den pågående pandemin påverkar 
verksamheterna på kortare respektive längre sikt, fram till sommaren samt för 
resten av året. Precis som Borås Stad följer Kulturförvaltningen noga 
Folkhälsomyndighetens råd och anvisningar liksom regeringens beslut om 
offentliga sammankomster. 
De konsekvenser förvaltningen hittills noterat är att antalet besökande till 
biblioteken, museerna och till Stadsteatern har minskat kraftigt sedan i mars.  
Under en kortare period ställdes viss kursverksamhet in på Kulturskolan men 
kommer att återupptas i andra former efter påsk.  
Fram till sommaren har flera av verksamheterna infört begränsade öppettider, 
ställt in i princip alla offentliga program samt ställt om till mer uppsökande och 
digital verksamhet. Sistnämnda gäller främst för biblioteken och i viss mån för 
Kulturskolan. Det är ovisst hur det blir över sommaren och till hösten.  
De ekonomiska konsekvenserna är särskilt kännbara för Stadsteatern som 
hittills räknar med ett underskott på 800 tkr. Kulturskolan har sedan tidigare en 
underfinansierad budget att brottas med. Textilmuseet har tappat 95 % av sina 
besökare sedan tre veckor. Beräknad förlust till idag är ca 200 000 kr. Beräknad 
förlust räknat på tre månader med samma läge med noll bokningar, kraftigt 
minskade inträden och minimal försäljning beräknas till ca 870 000 kr.  
  
Under sommaren kommer museerna förhoppningsvis vara öppna, men med 
begränsade öppettider. Pågående utställningar på Textilmuseet förlängs över 
sommaren och troligen även på Konstmuseet. Borås museum är än så länge 
stängt, sommaröppethållandet kommer förskjutas till 1 juni-30 aug. 
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Samtliga förvaltningens verksamheter kommer att påverkas i höst även om 
pandemin förhoppningsvis är över. Mycket talar dock för att Corona är kvar, i 
någon form och med fortsatt negativa effekter för kulturlivet.  Beslut om att 
genomföra vissa verksamheter eller inte måste därför tas nu för att undvika ett 
ännu, betydligt större, ekonomiskt underskott.  
 
Kulturnämnden ser att Coronapandemin framför allt innebär stor osäkerhet för 
stadsteaterns verksamhet resten av året. Fortsatt pandemi innebär fortsatta 
reserestriktioner för frilansare, en utebliven publik samt problem med 
leveranser. Om teatern skulle fortsätta som vanligt i höst och ovan faktorer 
påverkar verksamheten kommer teatern ha arbetat fram tre nya produktioner 
för flera miljoner för att sedan riskera att få ställa in dessa.   

För att undvika detta mycket troliga scenario är det kulturnämndens 
uppfattning att samtliga inplanerade produktioner på stadsteatern i höst tyvärr 
måste ställas in. Ett sådant beslut, om än smärtsamt, innebär en besparing på ca 
5 miljoner. Kulturnämndens beslut bottnar i att det, i detta extraordinära läge 
orsakat av Coronapandemin, är bättre att omfördela de ekonomiska resurserna 
till andra verksamheter inom förvaltningen än att riskera ett mycket stort 
ekonomiskt underskott för stadsteatern som nämnden behöva dra med sig till 
kommande år. 

 

Risk- och konsekvensanalys gällande ekonomi, verksamhet och personal har 
genomförts på LSG på Stadsteatern 30 mars resp. 15 april. Information har 
därefter lämnats på FSG 6 april samt den 16 april.  

               


