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Förslag till beslut
Att som svar på skrivelsen överlämna och åberopa detta tjänsteutlåtande.

Sammanfattning
Författarna av skrivelsen önskar en redogörelse för i vilken mån
kulturförvaltningen använder volontärer i verksamheten.
Volontärer förekommer i begränsad omfattning inom kulturförvaltningen och inte i
sammanhang där de konkurrerar med utbildad personal.

…………………………….
Berit Svedberg
Kulturdirektör

…………………………..
Ann-Charlotte Backlund
Stadsantikvarie

Underlag för beslut
Ann Mari Engel (V) och Mårten Andersson (V) har till Kulturnämnden inkommit
med en skrivelse om volontärers roll inom kulturarbetsmarknaden.
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Bakgrund
Författarna bakom skrivelsen önskar kort information om läget vad gäller
volontärer inom kulturförvaltningens arbetsplatser då det finns en stor oro för att
volontärer som kommer in på musei-, arkiv- och biblioteksområdet ska konkurrera
ut fast, utbildad personal.

Förvaltningens synpunkter
Volontärverksamheten inom kulturförvaltningen är begränsad och förekommer
överhuvudtaget inte för att lösa ordinarie arbetsuppgifter utan som ett sätt att få
fler människor engagerade och delaktiga i verksamheten, ofta utifrån samarbeten
med olika föreningar och organisationer. De volontärer som t ex agerar inom
Stockholms stadsbiblioteks verksamhet gör det nästan uteslutande genom
samarbeten med olika organisationer som i sin tur organiserar de enskilda
volontärerna. Exempelvis Individuell Människohjälp, Röda Korset och
Berättarministeriet. Vad gäller bibliotekens läxhjälp och så kallade språkcaféer
förekommer det i undantagsfall att enskilda volontärarbetare är engagerade direkt
under biblioteken.
Evenemangsavdelningen engagerar i samband med ”Ung08/We Are Stockholm”
ungdomsvolontärer, som själva valt att kallas för helpers. De är i år 35 ungdomar
från hela Stockholms län i åldrar mellan 15 och 19 år. I år var det 120 som
ansökte. Ungdomsvolontärerna får en tvådagarsutbildning, de jobbar under
festivalen, de får kläder och mat när de jobbar, personligt arbetsintyg efter
festivalen och en återträff. Arbetsuppgifterna på festivalen rör sig över de flesta
arbetsområden, men helpers ska aldrig ersätta en person med lön och inte heller
lämnas ensamma utan en vuxen ansvarig.

Bilaga
Skrivelse från Ann Mari Engel (V) och Mårten Andersson (V)

Svar på skrivelse om volontärers roll inom kulturarbetsmarknaden

