
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-17 

AU §7:15 Dnr. KS 2014/0311 

Svar på motion nr 12/2014 från Björn Molin (RP) - Berga teaterns 
anläggning 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Avslå motionens första yrkande då åtgärden självkostnadspris skulle medföra höjda 
hyreskostnader för föreningslivet och därmed missgynna föreningslivet och utbudet av kultur i 
kommunen. 

2. Avslå modonens andra yrkande då en överföring av samordning av bokning av lokalerna till 
Kommunikadonsenheten endast innebär att flytta en kostnad från en enhet till en annan. 

Sammanfattning 
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2014-12-15, § 9:48, av Björn Molin (RP), föreslås: 
1. Att Berga Teaters anläggning ska erbjudas att användas av föreningslivet till 
självkostnadspris. 
2. Att kommunen inte anställer en tjänsteman för att sköta uppgifter som har att göra med 
scheman och samordning av evenemang, de uppgifterna kan med lätthet skötas av 
informationsavdelningens tjänstemän. 

Beslutsunderlag 
- Mathias Lindows (FP), l:e vice, ordförandeförslag daterat 2015-06-08. 
- Kommunkansliets tjänsteudåtände daterat 2015-06-01. 
- Utdrag ur Kultur- och friddsnämndens protokoll 2015-04-29, § 3:10. 
- Kultur- och friddsnämndens tjänsteudåtande daterat 2015-04-16. 

Förslag till beslut 
Mathias Lindovv (FP) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att 
1. Avslå modonens första yrkande då åtgärden självkostnadspris skulle medföra höjda 
hyreskostnader för föreningslivet och därmed missgynna föreningslivet och utbudet av kultur i 
kommunen. 
2. Avslå motionens andra yrkande då en överföring av samordning av bokning av lokalerna till 
Kommunikadonsenheten endast innebär att flytta en kostnad från en enhet till en annan. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Mathias Lindow (FP) yrkande och 
finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Kultur- och friddsförvaltningen 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Ordförandeförslag 

Ordförande Kultur- och fritidsnämnden Till Kommunstyrelsen 
Mathias Lindow 

Datum 2015-06-08 
Dnr KS 2014/03 I I 

Svar på motion nr 12/2014 från Björn Molin (RP) - Berga Teaters 
anläggning 

Sammanfattning 

I cn motion väckt i Kommunfullmäktige 2014-12-15, § 9:48, av Björn Molin (RP), föreslås 

Att Berga Teaters anläggning ska erbjudas att användas av föreningslivet till självkostnadspris 

Att kommunen inte anställer en tjänsteman för att sköta uppgifter som har att göra med scheman 
och samordning av evenemang. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta 

Att avslå motionens första yrkande då åtgärden självkostnadspris skulle medföra höjda 
hyreskostnader för föreningslivet och därmed missgynna föreningslivet och utbudet av 
kultur i kommunen. 

Att avslå motionens andra yrkande då en överföring av samordning av bokning av lokalerna 
till Kommunikationsenheten endast innebär att flytta en kostnad från en enhet till en annan. 

Bakgrund 

Tjänsteutlåtande från Kultur- och fritids förvaltningen daterat 2015-04-16 

Mathias Lindow 
Ordförande Kultur- och fritidsnämnden 
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o Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen 

Datum 2015-06-01 
Dnr KS 2014/03 I I 

Svar på motion nr 12/2014 från Björn Molin (RP) - Berga Teaters 
anläggning 

Sammanfattning 
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2014-12-15, § 9:48, av Björn Molin (RP), föreslås: 
1. Att Berga Teaters anläggning ska erbjudas att användas av föreningslivet till självkostnadspris. 
2. Att kommunen inte anställer en tjänsteman för att sköta uppgifter som har att göra med scheman 
och samordning av evenemang, de uppgifterna kan med lätthet skötas av informationsavdelningens 
tjänstemän. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 

1. Avslå motionen då åtgärden självkostnadspris skulle medföra för höga hyreskostnader för 
föreningslivet och därmed inte gynna föreningslivet och utbudet av kultur i kommunen. 

2. Avslå motionen då en överföring av samordning och bokning av lokalerna till 
Kommunikationsenheten innebär bara att flytta en faktisk kostnad från en enhet till en annan då 
Kommunikationsenheten saknar personella resurser för att ta över bokning av Kulturknutens 
samtliga kostnader. 

Bakgrund 
Kultur- och fritids förvaltningen skriver i sitt tjänsteutlåtande "Kultur- och fritidsförvaltningen delar 
motionärens önskan att Berga teater skall vara en resurs för kommunens kulturaktörer och gynna 
kommunens kulturliv. Det kanske viktigaste sättet att göra teatern tillgänglig är genom att 
subventionera hyran. Lokaluthyrningen är idag starkt subventionerad och hyran differentierad. 
Hyresnivåerna har inte förändrats efter renoveringen av teatern, annat än motsvarande 
indexuppräkning. Däremot har förvaltningen blivit mer noga att debitera för faktiskt utnyttjad tid, 
vilket drabbat några av kommunens föreningar. För att möjliggöra för föreningarna att repetera till 
en lägre kostnad, erbjuds lokalen Bergahallen, fd Berga skolans gymnastiksal. Timhyran i Bergahallen 
är 2015 Taxal: 50 kr/h, Taxa 2: 145 kr/h, Taxa 3: 190 kr.". 

Förvaltningens slutsatser 
Kommunstyrelsens kontor, kommunkansliet, har inget att erinra. 

Tidigare beredning och beslutsunderlag 
- Kultur- och fritidsförvaltningen har behandlat ärendet 2015-04-29, § 3:10. 
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0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

- Kultur- och fritidsnämndens tjänsteutlåtande daterat 2015-04-16. 

Bilagor 
1. Utdrag ur Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2015-04-29, § 3:10. 
2. Kultur- och fritidsnämndens tjänsteutlåtande daterat 2015-04-16. 

Jan-Olof Friman 
Kommundirektör 
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0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kultur- och fritidsnämnden 2015-04-29 

KFN § 3:10 Dnr 2015/0001-100 

Svar på motion nr 12/2014 - Berga Teaterns anläggning 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta 

Motionen avslås då åtgärden själkostnadspris skulle medföra för höga hyreskostnader för 
föreningslivet och därmed inte gynna föreningslivet och utbudet av kultur i kommunen. Att 
överföra samordning och bokning av lokalerna till Kommunikationsenheten innebär bara att 
flytta en faktisk kostnad från en enhet till en annan, då Kommunikationsenheten saknar 
personella resurser för att ta över bokning av Kulturknutens samtliga lokaler. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

1. Uppdra till Kultur- och fritidförvaltningen att se över hur nyttjandegraden av lokalen på 
Berga Teater kan öka. 

2. Uppdraget återrapporteras till Kultur- och fritidsnämnden under hösten 2015. 

Sammanfattning 
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2014-12-15, § 9:48 av Björn Molin (RP), yrkar på att 
teatern bör gå att hyra till självkostnadspris av föreningslivet samt att samordning och bokning 
av teatern överförs från Kultur- och fritidsförvaltningen till Kommunikationsenheten. 
Motionären menar att kommunen motverkat syftet med de omfattande investeringarna som 
gjorts i Berga Teater/Kulturknuten i form av renoveringar, eftersom kommunens 
teatergrupper inte kan nyttja lokalerna på grund av höga hyror och byråkratiskat agerande från 
kommunens sida. 

Beslutsunderlag 
- Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-04-16. 

Förslag till beslut 
Mathias Lindow (FP) yrkar bifall till beslutsförslaget innebärande att: 
Motionen avslås då åtgärden själkostnadspris skulle medföra för höga hyreskostnader för 
föreningslivet och därmed inte gynna föreningslivet och utbudet av kultur i kommunen. Att 
överföra samordning och bokning av lokalerna till Komtnunikationsenheten innebär bara att 
flytta en faktisk kostnad från en enhet till en annan, då Kommunikationsenheten saknar 
personella resurser för att ta över bokning av Kulturknutens samtliga lokaler. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kultur- och fritidsnämnden 2015-04-29 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Mathias Lindows (FP) 
yrkanden och finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Akten 
- Kommunstyrelsen 
- Kultur- och fritidsförvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Tjänsteutlåtande 

P Österåker 

Kultur- och fritidsförvaltningen Till Kultur- och fritidsnämnden 

Datum 2015-04-16 
Dnr KFN15 2015/0001 

Svar på motion nr 12/2014 Berga Teaterns anläggning 

Sammanfattning 
Motion väckt i KF 2014-12-15 §9:48 rörande Berga teater som yrkar på att teatern bör gå att hyra till 
självkostnadspris av föreningslivet samt att samordning och bokning av teatern överförs från Kultur-
och fritidsförvaltningen till Kommunikationsenheten. Motionären menar att kommunen motverkat 
syftet med de omfattande investeringarna som gjorts i Berga Teater/Kulturknuten i form av 
renoveringar, eftersom kommunenes teatergrupper inte kan nyttja lokalerna på grund av höga hyror 
och byråkratiskt agerande från kommunens sida. 

Beslutsförslag 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta 
Att motionen avslås då åtgärden självkostnadspris skulle medföra för höga hyreskostnader för 
föreningslivet och därmed inte gynna föreningslivet och utbudet av kultur i kommunen. Att överföra 
samordning och bokning av lokalerna till Kommunikationsenheten innebär bara att flytta en faktisk 
kostnad från en enhet till en annan, då Kommunikationsenheten saknar personella resurser för att ta 
över bokning av Kulturknutens samtliga lokaler. 

Bakgrund 
Motionen väcktes i KF 2014-12-15 §9:48 "Berga Teaterns anläggning" och remitterads Kultur- och 
fritidsnämnden (KS 2014/311-100). 

Motionären yrkar: 
1. Att Berga Teaters anläggning ska erbjudas att användas av föreningslivet till självkostnadspris 
2. Att kommunen inte anställer en tjänsteman för att sköta uppgifter som har att göra med 

scheman och samordning av evenemang, då uppgifterna kan med lätthet skötas av 
informationsavdelningsen tjänstemän. 

Förvaltningens slutsatser 
Kultur- och fritidsförvaltningen delar motionärens önskan att Berga teater skall vara en resurs för 
kommunens kulturaktörer och gynna kommunens kulturliv. Det kanske viktigaste sättet att göra 
teatern tillgänglig är genom att subventionera hyran. Lokaluthyrningen är idag starkt subventionerad 
och hyran differentierad. Hyresnivåerna har inte förändrats efter renoveringen av teatern, annat än 
motsvarande indexuppräkning. Däremot har förvaltningen blivit mer noga att debitera för faktiskt 
utnyttjad tid, vilket drabbat några av kommunens föreningar. För att möjliggöra för föreningarna att 
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Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

repetera till en lägre kostnad, erbjuds lokalen Bergahallen, fd Berga skolans gymnastiksal. Timhyran i 
Bergahallen är 2015 Taxal: 50 kr/h, Taxa 2: 145 kr/h, Taxa 3: 190 kr. 

Taxor för kommunens lokaler beslutas av Kommunfullmäktige. 
Följande taxor gäller 2015 för hyra av Berga teater: 

Taxa 1. 85 kr/h. Barn och ungdomsföreningar samt andra aktörer i Östeåkers kommun som 
bedriver verksamhet för barn och unga mellan 3-20 år, samt kommunala enheter. 
Taxa 2: 225 kr/h Föreningar inom kommunen med vuxenverksamhet. 
Taxa 3: 645 kr/h Företag samt övriga externa organisationer/föreningar. 

Följaktligen kan alla föreningar verksamma i kommunen ta del av subventionerade hyror. 

Berga teater har fasta kostnader motsvarande ca 1 571 000, fördelade enligt följande: 

Hyra 1 260 000 kr 
Städning ink förbrukningsmaterial 76 000 kr 

1 Larm 6 000 kr 
Samordnare/vaktmästare 0,5 åa* 204 000 kr 
Reparationer 15 000 kr 
* den samordnare som idag är anställd med placering 
på Berga teater arbetar också med andra uppgifter i 
förvaltningen varför här bara tas upp halva 
lönekostnaden. 

Tot 1 571 00 kr 

Intäkterna för uthyrning av teatern uppgick 2014 till ca 79 000 ler, ca 5% av totala kostnaden. 

2014 fördelades uthyrningen mellan de olika taxorna på följande sätt: 
Taxa 1: 348 h 
Taxa 2: 98 h 
Taxa 3: 50 h 
Inom förvaltningen: 452 h* 
Underhåll: 80 h 

^Verksamhet inom förvaltningen innebär exempelvis scenkonst för grundskola och förskola samt 
skolbio och offentliga kulturevenemang som familjeföreställningar med Kroumata och Malala, 
Åkersberga filmfestival, författarbesök osv. Elevrådsutbildning, föreläsningar och kurser för 
förskolepedagoger och lärare är andra exempel på förvaltningens egna arrangemang. 

För att räkna ut vad ett egentligt självkostnadspris skulle innebära för en hyresgäst kan man antingen 
utgå från den faktiska uthyrningstiden och fördela den totala driftskostnaden på dessa timmar. Men 
då vi sett att hyresintäkten bara utgör 5% av det totala kostnaden, blir räkneexemplet mindre 
intressant. Det skulle helt enkelt bli för dyrt. 

Alternativt kan man ställa upp ett räkneexempel där man uppskattar en möjlig eller önskad 
uthyrningsfrekvens: 5 h/dag, 5 dagar/v, 43 veckor ( »10 månader)/år = 1075 timmar 
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Tjänsteutlåtande 
Österåker 

För att täcka driftskostnaderna på 1 571 000 kr blir det genomsnittliga timpriset 
1 571 000 ler/ 1075 h= 1 461 kr/h 
Det skulle sannolikt inte räcka eftersom det med en så kraftigt ökad beläggning knappast skulle räcka 
med 0,5 åa i samordning/vaktmästeri och en reparationskostnad på 15 000 ler eftersom också slitaget 
skulle öka. Att skapa täckning för kostnaderna för Berga teater enbart genom hyresintäkter kommer 
att medföra så höga taxor att föreningslivet definitivt stängs ute från lokalen, 

Kommunens privilegium är att kunna subventionera viss verksamhet för vissa grupper. Det är då 
viktigt att vara rättvis och transparent. En viktig faktor är därför att inte ge vissa aktörer favörer 
framför andra - som exempelvis grads hyra, så som det fungerade tidigare. 

Förslaget att inte låta en speciell tjänsteman på förvaltningen ansvara för samordningen av bokningar 
utan istället överlåta det på Kommunikationsenheten skulle inte medföra någon egentlig besparing, 
då det inte ryms inom Kommunikationsenhetens nuvarande uppdrag/resurser. 

Vi har under 2014 tagit bort den spärr som gjort att man inte kunnat boka lokaler mer än en termin i 
taget. Detta har vi gjort utifrån önskemål från föreningslivet. Då trycket på teatern varit lågt har det 
inte medfört ett problem med en rättvis fördelning av tider, ett hänsynstagande som annars är viktigt 
vid exempelvis fördelning av tider i kommunens sporthallar. 

Vad som åsyftas med kommunens byråkratiska agerande är oklart. Det finns inget egenvärde i att 
vara byråkratisk. Men vi måste vara rättvisa. 

En viktig väg till förbättring är kommunikation. Sedan januari 2015 sänder vi ut en webbaserad 
enkät till alla kunder som hyr Kulturknutens lokaler där vi frågar efter deras upplevelse av 
exempelvis städning, lokalens utrustning och personalens bemötande. Synpunkter och eventuell 
kritik måste komma tillbaka till såväl förvaltning som nämnd för att kunna leda till förbättring. 

Tidigare beredning och beslutsunderlag 
KS 2014/311-100 

Bilagor 
1. Remiss av motion, Dnr KS 2014/311-100 
2. Roslagspartiets motion nr 20 ställd till Kommunfullmäktige i Österåker. Berga Teaters anläggning. 

Sören Karlsson 
Tf chef Kultur- och fritids förvaltningen 

Birgit Lindholm 
Kultur-sekreterare 
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wr PJMPI. 
ÖSTERÅKERS KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Z01'i -II- 04 

ÖSTERÅKERS KOMMUN 

2014 -11- 0 4 
Serviceenheten 

2014-11-02 

Roslagspartiets motion nr 20 ställd till Kommunfullmäktige i österåker 

Berga Teaters anläggning 

Under åren från 2001 har Österåkers Kommun investerat ca 37 miljoner i Berga 
Teater (Kulturknuten) för att stimulera teater- musik och andra kulturgrupper att 
skapa trivsamma evenemang för invånarna. 

Trots kommunens stora investering tvingas teatergrupperna ha sina evenemang i 
andra lokaler på grund av höga hyror och byråkratiskt agerande från kommunens 

Roslagspartiet anser att kommunen idag motverkar själva syftet med 
investeringarna och vi kräver en förändring som kan leda till ett positivare klimat 
för kulturella evenemang. 

I Att Berga Teaters anläggning ska erbjudas att användas av föreningslivet till 
självkostnadspris. 

2. Att kommunen inte anställer en tjänsteman för att sköta uppgifter som har 
jiftgöta med scheman och samordning av evenemang, dc uppgifterna kan 
med lätthet skötas av informationsavdelningens tjänstemän. 

För Roslagspartiet 

sida. 

Jag yrkar: 

Sågvägen 19 • 184 40 Akersberga • Tel.: 08-540 228 88 • E-posfinfo@roslagspartiet.se • www.roslagspartiet.se 


