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Kulturnämnden 
 

Överenskommelse om drift av allaktivitetshus 
 
 
Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta 
 
att ingå avtal om överenskommelse med idrotts- och fritidnämnden avseende drift av 
allaktivitetshus 
 
att godkänna upprättat förslag till Överenskommelse om drift och inriktning för 
allaktivitetshus, samt 
 
att överenskommelsen gäller tillsvidare from 1 april 2016. 
 
 
Sammanfattning 
Allaktivitetshuset i före detta Slotts senapsfabrik har drivits sedan 2012 med en inriktning mot 
skate, klättring, parkkour samt dans/rytmik. För verksamhetsdriften har Klättercentrum 
Stockholm AB, företaget, svarat. Företaget fick uppdraget genom en offentlig upphandling 
som Idrotts- och fritidsmänden gjorde. Uppdraget upphör den 31 mars enlig avtal. 
 
Inriktningen av verksamheten i Allaktivitetshuset har huvudsakligen attraherat pojkar samt 
män. Åldersmässigt har merparten av besökarna varit över 20 år. För att ändra inriktning, nå 
ny målgrupp, bredda verksamheten, få en jämnare könsfördelning bland besökarna samt 
sänka kostnaden för besökarna föreslås en övergång till egen regi för verksamheten. Idrotts- 
och fritidsnämnden har därmed ställt frågan om kulturnämnden genom avdelningen Fritid 
Uppsala kan ta hand om driften. 
 
 
Ärendet 
För att utveckla verksamheten, fokusera den mot barn och unga, driva den i en mer jämställd 
riktning samt reducera kostnaden för besökare föreslår Idrotts- och fritidnämnden, IFN-2016-
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0043, att verksamheten ska bedrivas på uppdrag av kultförvaltningen och avdelningen Fritid 
Uppsala. Inriktningen av verksamheten beskrivs i förslaget till Överenskommelse. 
 
Kostnaden för att vara i Allaktivitetshuset har successivt höjts vilket till del kan förklara att 
verksamheten kommit att främst attrahera besökare över 20 år. Med en inriktning mot barn 
och unga där anläggningen ska erbjuda möjlighet till bredare verksamhet än idag bör 
kostnaden för besök hållas ned.  
 
Verksamheten kommer inledningsvis att bedrivas i de nuvarande lokalerna för att sedan 
överflyttas till nya lokaler så snart de är färdigställda. De nya lokalerna ligger centralt beläget 
och kan nås med både cykel och kollektivtrafik. I de nya lokalerna finns möjlighet att 
komplettera den verksamhet som framgår av Överenskommelsen. Utökningen och inriktning 
av kompletterande verksamhet bestäms av Fritid Uppsala. Genom den kompetens Fritid 
Uppsala har kan verksamheten i Allaktivitetshuset komma att nå en bredare och yngre 
målgrupp än vad som gällt hitintills. 
 
Övergången från extern utförare till egen regi sker genom så kallad verksamhetsövergång. Det 
innebär att de medarbetare som idag haft en anställning hos nuvarande entreprenör för 
allaktivitetshuset i Uppsala erbjuds möjlighet att gå med verksamheten och få en anställning i 
Uppsala kommun. Det kan beröra fyra till fem personer. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Fritid Uppsala får en fast ersättning för sitt uppdrag baserat på IFN:s beslut om avgifter för 
besökare. Ersättningen för uppdraget ska för 2016 uppgå till 1,8 mnkr och from 2017 till1,9 
mnkr per år. Ersättningen för 2016 är något högre på årsbasis för att täcka uppstartskostnader 
vid verksamhetsövergången. Entréavgifterna tillfaller Idrotts- och fritidnämnden. För att 
skapa incitament för ett ökat antal besökare gäller dock att Fritid Uppsala behåller alla 
entreavgifter som på årsbasis överstiger 0,8 mnkr. Försäljningsintäkter från kaférörelsen 
tillfaller Fritid Uppsala i sin helhet. 
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