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Utmanarrätt inom kultur- och fritidsverksamhet 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

Avslå utmaningen med motiveringen att det idag inte finns lämpliga delar att 
upphandla inom Kulturknuten, i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande, 
daterat 2015-09-07. 

Sammanfattning 
Under 2015 har en utmaning kommit fram av "Österåkers artistskola". 
Utmaningen avser Berga teater, Metodverkstaden, Berga fritidsgård, Berga sporthall samt 
kultursekreterartjänsten. Under processen har representant från "Österåkers artistskola" 
informerat att de inte längre är intresserade av utmaningen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2015-09-07. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens kontors besluts förslag innebärande 
att avslå utmaningen med motiveringen att det idag inte finns lämpliga delar att 
upphandla inom Kulturknuten, i enlighet med förvaltningens tjänsteudåtande, 
daterat 2015-09-07. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och 
finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens kontor 
Mohammed Kohban 
Fredrik Strand 
Fredrika Andersson 
Katarina Leinar 
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Till Kommunstyrelsen 

Utmanarrätt inom kultur- och fritidsverksamhet 

Sammanfattning 
Under 2015 har en utmaning kommit fram av "Österåkers artistskola". 
Utmaningen avser Berga teater, Metodverkstaden, Berga fritidsgård, Berga 
sporthall samt kultursekreterartjänsten. Under processen har representant från 
"Österåkers artistskola" informerat att de inte längre är intresserade av 
utmaningen. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 

Avslå utmaningen med motivet att det idag inte finns lämpliga delar att 
upphandla inom Kulturknuten, i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande, 
daterat 2015-09-07. 

Bakgrund 
All kommunal verksamhet kan utmanas utom myndighetsutövning och 
strategiska ledningsfunktioner. Både "Regelverk och tillämpningsföreskrifter 
för utmanarrätt" och "Riktlinjer för hantering av personalinitiativ till 
överlåtelse av kommunal verksamhet" har hanterats av Kommunfullmäktige. 

Kommunen välkomnar initiativ från utomstående och egens medarbetare att 
utmana kommunen i syfte att överta verksamhet i andra driftformer. Uppdraget 
från KF kan ses som en del av ambitionen att förändra och utveckla 
kommunens verksamhet genom att öka mångfalden i utbudet av tjänster och 
därmed öka valfriheten samtidigt som skattebetarnas medel används på 
effektivast möjliga sätt. Kommunstyrelsen fastställer de verksamheter som kan 
divas av alternativa utförare. 

I kultur- och fritidsverksamhet ingår i första hand bibliotek, musikskola, 
kulturevenemang bl.a. på Berga teater, idrott- och friluftsliv bl.a. simhallen, 
fritidsgårdar samt musikskola. 
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Verksamheten inom kultur- och fritid drivs på följande sätt: 

• Hallar, planer och spår sköts av produktionsförvaltningen 
• Simhallen drivs av Medley 
• Drift av Domaruddens fri luftanläggning görs av "Mia & Mette 

Handelsbolag" via tjänstekoncessionsavtal 
• Fritidsgårdar drivs av produktionsförvaltning 
• Musikskola drivs av fyra olika utförare (varav produktionsförvaltningen 

är en och övriga tre är privata) 
• Kulturknuten inkl. biblioteket drivs av kultur och fritidsförvaltningen. 

Kulturknuten är samlingsnamnet på ett antal lokaler som nyttjas och hyrs ut för 
kulturverksamhet. Kulturknuten omfattar bl. a. Berga teater, Teaterverkstad, 
repetitionslokaler, en föreläsningssal och dansstudio. Här samverkar kultur-
och fritidsförvaltningen med förskolor, skolor, föreningsliv, övriga intressenter 
inom kultursfären. I en del av fastigheten drivs fritidsgårdsverksamhet av 
produktionsförvaltningen. 

Under 2015 har en utmaning lämnats in av "Österåkers artistskola". 
Utmaningen avser Berga teater, Metodverkstaden, Berga fritidsgård, Berga 
sporthall samt kultursekreterartjänsten. 

Ekonomiska konsekvenser för olika delar av berörda verksamheter/aktivititer 
har utretts. Berga fritidsgård som en av fyra fritidsgårdar drivs idag av 
produktionsförvaltningen. Verksamheten inom Kulturknutens område är idag 
inte organiserad så att verksamhetsövergång är möjlig enligt LAS. Det är 
möjligt att organisera om hela eller delar av kulturknuten så att verksamheten 
kan upphandlas för att verksamhetsövergång ska gälla, detta kräver 
kartläggning och konsekvensanalys. 
Kultursekretartjänst som handlägger bl.a. bidrag för kulturarrangemang 
bedöms ska vara kvar hos kultur och fritids förvaltning. 

Under processen har representant från "Österåkers artistskola" informerat att 
' ' ' ' ' v utmaningen. 

län-Olof Friman 
/kommundirektör 


