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551 Uppsala 
KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-03-21 

§ 55 

Överenskommelse om drift av allaktivitetshus 
KTN 2016-0099 

Beslut 
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. 

Reservation 
Eva Edwardsson (L) reserverar sig, med instämmande av Arne Sandemo (M), Margareta 
Femberg (M), Bertil Norbelie (M) och 011e Romlin (C) enligt bilaga 1. 

Bertil Norbelie (M) reserverar sig, med instämmande av Eva Edwardsson (L) Arne 
Sandemo (M), Margareta Femberg (M) och 011e Romlin (C) enligt bilaga 2. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2016-03-09. 

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. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar, med instämmande av Karolin Lundström (V) och Kiillike Montgomery 
(MP), bifall till förvaltningens förslag. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



551upeacie KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-03-21 

§ 55 

Eva Edwardsson (L) yrkar avslag på förvaltningens förslag samt följande tilläggsyrkande 

"Att rekommendera IFN att förlänga den nuvarande entreprenörens kontrakt tills vidare, dock 
längst till att lokalerna rivs." 

Bertil Norbelie (M) yrkar följande tillägg på sid 8 punkt 4.4 i Överenskommelse om drift och 
inriktning för allaktivitetshus, 

"Då risken för att kostnaderna kommer att överstiga de 1.8 resp 1.9 mkr som kulturnämnden 
ska få som ersättning för driften av allaktivitetshuset bör avtalet kompletteras enligt följande: 

Om kostnaderna för driften av allaktivitetshuset överstiger de beräkningar som redovisas i 
detta avtal skall dessa merkostnader belasta Idrotts- och Fritidsnämnden." 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Eva Edwardssons (L) avslags- och tilläggsyrkande mot 
eget, och finner bifall till eget yrkande. 

Ordföranden ställer proposition på Bertil Norbelies (M) tilläggsyrkande mot avslag, och 
finner att yrkandet har avslagits. 

Omröstning 
Omröstning begärs och verkställs. 

Den som röstar på ordförandens yrkande om bifall till förvaltnings förslag röstar ja. 
Den som röstar på Eva Edwardssons (L) avslags- och tilläggsyrkande röstar nej. 

Ja-röster avges av Peter Gustavsson (S), Karolin Lundström (V), Agneta Erikson (S), Kholod 
Saghir (S), Kiillike Montgomery (MP) och Salvador Rincon-Amat (MP). 

Nej-röster avges av Eva Edwardsson (L), Arne Sandemo (M), Margareta Fernberg (M), Bertil 
Norbelie (M) och 011e Romlin (C). 

Ordföranden finner att nämnden har med 6 ja-röster mot 5 nej-röster beslutat enligt 
förvaltningens förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Im:vak KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-03-21 

§ 56 

Anmälningsärende 

Beslut 
att i kallelsen till kulturnämnden 2016-03-21 redovisat anmälningsärende läggs till 
handlingarna. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
? 



Uppsala 
KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-03-21 

§ 52 

Upprop/formalia 

Upprop genomförs. 

§ 53 

Val av justeringsperson och justeringsdag 

Beslut 
att utse Eva Edwardsson (L) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll 
den 21 mars 2016. 

§ 54 

Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 
att fastställa utsänd föredragningslista. 

Utdragsbestyrkande Jus(tKandes sign 



Kulturnämnden 2016-03-21 § 55, Bilaga 1 

Reservation 

Majoritetens hantering av ärendet om driften av Allaktivitetshuset har präglats av stor 
brådska. Det framstår som att majoriteten vill ta över driften av Allaktivitetshuset i 
kommunal regi i syfte att undvika en upphandlingsprocess. 

Den privata entreprenörens avtal löper ut den 31 mars 2016. Detta har rimligen varit 
känt hos majoriteten sedan avtalet tecknades under föregående mandatperiod. 
Majoritetens har valt att, utan tillräckliga underlag eller idé avseende verksamhetens 
framtida innehåll eller kostnader, via ett pressmeddelande meddela den privata 
entreprenören att avtalet sägs upp med hänvisning till att fler killar än tjejer utnyttjar 
verksamheten. Vi vill då påpeka att förhållandet att fler killar än tjejer tar del av 
fritidsutbudet gäller även i den ordinarie verksamheten inom Fritid Uppsala. I vissa 
verksamheter är det nästan uteslutande pojkar som deltar i verksamheten. 

Majoritetens hantering av ärendet medför onödiga kostnader, dels genom kommunens 
uppstartskostnader för att ta över en verksamhet, dels genom att ärendet beretts så illa 
att majoriteten i kulturnämnden inte lyckades hålla ihop sin egen gruppering. 
Kulturnämnden har inom mindre än en vecka sedan förra sammanträde måst kallas in 
till igen. Hanteringen skadar sannolikt också förtroendet mellan företagare och 
kommunen och slår sönder en väl fungerande verksamhet. 

Att driva ett allaktivitetshus där en av huvudattraktionerna är och kommer vara 
klätterverksamhet, som alltså idag har flest vuxna som besökare, tillhör inte den 
kommunala kärnverksamheten. Vi menar att kommunen måste styra över 
verksamheten, inte låta sig styras av den. Idag finns det stora behov inom ordinarie 
fritidsverksamhet, bland annat inom fritidsverksamheten i Gränby. 

I jämförelse med de fritidsklubbar, fritidsgårdar, musik- och kulturskola och samt 
kulturhus som Kulturnämnden ansvarar för, har Allaktivitetshuset en annan inriktning. 
Det är sannolikt inte effektivt att låta kulturförvaltningen ansvara för driften av 
verksamheten. 

I fråga om avtalet där Kulturnämnden nu ska vara "utförare" till Idrotts- och 
fritidsnämnden, är det av största betydelse att kostnaderna för driften av 
allaktivitetshuset inte kommer att överstiga de beräkningar som redovisas i avtalet med 
Idrotts- och Fritidsnämnden (IFN). Om så ändå sker måste det säkerställas att dessa 
kostnader belastar IFN. 

Eva Edwardsson, Anders Nordström (L) 
Arne Sandemo, Bertil Norbelie, Moa Borg, Margareta Fernberg (M) 
011e Romlin (C) 

Uppsala den 21 mars 2016 



Kulturnämnden 2016-03-21 § 55, Bilaga 2 

Yrkande 

Allaktivitetshus 
I avtalet 4.4 finns följande formulering 
"Part har möjlighet att under löpande avtalstid begära omförhandling av villkoren i detta avtal om 
beslut i kommunfullmäktige väsentligt förändrat partens möjlighet att genomföra sina åtaganden." 

Då risken för att kostnaderna kommer att överstiga de 1.8 resp 1.9 mkr som kulturnämnden ska få 
som ersättning för driften av allaktivitetshuset bör avtalet kompletteras enligt följande: 

Om kostnaderna för driften av allaktivitetshuset överstiger de beräkningar som redovisas i detta 
avtal skall dessa merkostnader belasta Idrotts- och Fritidsnämnden. 

Bertil Norbelie (M) 

Eva Edwardsson (L) 

Arne Sandemo (M) 

Margareta Fernberg (M) 

011e Romlin (C) 
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