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Uppdrag om att utreda möjlighet till förvaltningarnas
samverkan om scenmästare
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisning och lämnar den vidare till
kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i budget 2018 att ge kultur- och fritidsnämnden i
uppdrag att utreda om det finns möjlighet till samverkan mellan kultur- och
fritidsförvaltningen och andra förvaltningar vad gäller scenmästare på Grand.
Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast 2017-12-31.
Kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden har sedan flera år tillbaka
samverkat om vaktmästare. Under de senaste åren har vaktmästartjänst betalats
motsvarande 40 % tjänst av kultur- och fritidsnämnden och motsvarande18 % av
tekniska nämnden. Kultur- och fritidsförvaltningen har använt
vaktmästartjänster vid egna arrangemang och uthyrda arrangemang. Uppgifterna
har varit städ, behjälplig till arrangörer, vid mindre event även ljud och ljus,
öppna och stänga med mera. Tekniska förvaltningen har använt
vaktmästertjänsten till städ och fastighetsrelaterade uppgifter.
Kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden är de största hyresgästerna.
Enligt hyreskontrakten hyr båda nämnderna i princip samma lokaler under
samma tider. I hyran ingår inte städ.
Socialnämnden har i sin tur andrahandskontrakt med två pensionärsföreningar
med subventionerade hyror. Därutöver har de två pensionärsföreningarna direkta
hyreskontrakt med tekniska förvaltningen för några mindre lokaler på Grand.
De pensionärsförbund som har aktiviteter förlagda till Grand engagerar alltfler
människor och antalet aktiviteter ökar. Ur ett hälsoperspektiv är det viktigt att
uppmuntra pensionärsföreningarna för deras insatser med att skapa mötesplatser
för aktiviteter och gemenskap. Samtidigt har vi också fler barn och ungdomar i
kulturskolan, fler kulturutövare och andra intressenter som önskar ta del av
Grands lokaler och scen. Detta innebär att Grand sjuder av aktiviteter i stort sett
alla dagar i veckan. Om utvecklingen och efterfrågan håller i sig kommer
Grands utrymmen inte att räcka till för alla intressenter och detta inom en
mycket snar framtid eftersom demografin pekar på kraftigt ökat antal äldre, och
även för barn och ungdomar ökar demografitalen.
Kultur- och fritidsnämnden valde att göra om 40 % vaktmästartjänst till
scenmästare. Tekniska förvaltningen har fört över 15 % tjänst för städning till
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kultur- och fritidsförvaltningen, denna resurs har tillförts scenmästaren.
Pensionärsföreningarnas aktiviteter och medlemsantal har ökat, vilket innebär
att det bland annat saknas resurser för städning. 3 % har tekniska förvaltningen
behållit för fastighetsrelaterade uppgifter.
Inför 2018 års budget äskade kultur- och fritidsnämnden om 250 000 kr till 0,5
årsarbetare scenmästare. Om antalet arrangemang i Grand är på samma höga
nivå framöver är behovet större än vi planerade för ett år sedan. Idag uppskattar
vi att behovet är 100 % scenmästare + städning. Redan nu ställs vi inför
problematiken om vi ska säga nej till kulturevenemang på Grand med anledning
av att vi inte har tillräckligt med scenmäster/vaktmästare/städning.
Med kunskap om vad som bidrar till en attraktiv stad och kommun, så ska vi
fortsätta att uppmuntra kulturlivet att fylla Grands scen och lokaler.
Påpekas ska göras att scenmästarens arbete, inklusive städ utförs på olika tider
av dygnet och veckans sju dagar. Fastighetsavdelningen har endast resurser
tillgängligt vardagar på dagtid.
Viktigt är att problematiken kring avtal gentemot pensionärsföreningarna reds
ut. Denna fråga ägs av socialnämnden.
Eftersom det är tre nämnder och förvaltningar som har intresse i Grand och ett
antal processer som måste klargöras, har kommunchefen involverats.
Huvudprocesserna är: hyreskontraktsfrågan, framtida behov av lokaler för flertal
grupper, administration, städ andra kostnader för det som är gemensamt.
Sammanfattningsvis kan sägas att kultur- och fritidsförvaltningen och tekniska
förvaltningen samverkar om scenmästare/städ motsvarande 55 %. Behovet av
scenmästare är 1.0 års-arbetare därtill kommer utförande av städ
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-11-16.
Skickas till
Kommunstyrelsen
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