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samt ställa sig bakom förslagen i detta
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Ärendets beredning
Madeleine Sjöstedt m fl (fp), C Brink m fl (m) och Inga-Märta Fröman (kd) m fl
har i en skrivelse till idrotts- och kulturnämnden föreslagit att förvaltningarna får i
uppdrag att undersöka möjligheterna för idrottsförvaltningens bokningsenhet att
även erbjuda sina tjänster till de teatrar och andra kulturaktörer i Stockholm som
vill hyra ut sina lokaler när de inte används. Skrivelsen bifogas.
Ärendet har handlagts inom kulturstrategiska avdelningen i samverkan med
idrottsförvaltningen.
Bakgrund
Idrottsförvaltningen och kulturförvaltningen har gemensamt fått uppdraget att
undersöka förutsättningarna och intresset för att stadens fria kulturliv, fria
teatergrupper och annan kulturverksamhet, att hyra ut sina lokaler genom
idrottsnämndens bokningsenhet.
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Idrottsnämndens bokningsenhet bokar idrottsanläggningar samt de skollokaler och
allmänna samlingslokaler som ingår i kulturnämndens ansvarsområde.
Kulturnämnden ersätter idrottsnämnden för detta bokningsuppdrag.

Förvaltningarnas synpunkter och förslag.
Idrottsförvaltningen och kulturförvaltningen har gemensamt utrett frågan i
enlighet med uppdraget. Initialt sammanställdes en enkät som gick ut till de fria
kulturverksamheter som har egna lokaler. Enkäten innehöll frågor om det fanns
intresse för att delta i en central bokningsverksamhet och under vilka
förutsättningar detta skulle kunna ske. I materialet fanns det även utrymme för att
ge reflektioner och synpunkter.
Undersökningen visade att det finns ett stort intresse hos de fria kulturlivet med
egna lokaler att kunna hyra ut sina lokaler då de inte nyttjades för egen
verksamhet. Knappt 80 procent av de tillfrågade verksamheterna uppgav att de
redan idag upplåter sina lokaler eller är intresserade av att verka för att det ska bli
möjligt.
Men det framkom även att det finns svårigheter och farhågor hos det fria
kulturlivet att ingå i ett centralt bokningssystem och att överlåta bokningar av
lokaler till extern bokningspersonal. Ett exempel som framfördes var att det är
svårt för en fri teatergrupp att med god framförhållning veta i vilken omfattning en
pjäsproduktion kräver att lokalen behövs för eget repetionsarbete. En ytterliggare
aspekt var att lokalernas karaktär är komplex och att det så gott som alltid kräver
att intresserade hyresgäster tar kontakt med berörd lokalhållare för instruktioner
om de speciella villkor som gällde för varje enskild lokaler. Det framkom att det
finns en rädsla att ett åtagande att erbjuda service och vara tillgänglig för att svara
på frågor kring lokaler skulle ta resurser i anspråk för administration och inverka
menligt på den egna verksamheten. Lokalhållarna framhöll att lokalernas unika
karaktär innebär att upplåtelser inte kan hanteras generellt av en bokningsenhet
som självständigt kan hantera bokningarna.

Under utredningsuppdraget framkom det att organisationen Kulturdirekt som
består av ett 80-tal medlemsorganisationer från det fria kulturlivet i Stockholm
med stöd av kulturnämnden utvecklat webbportalen www.kulturdirekt.se på nätet
och ett fysiskt kontor för marknadsföring och biljetthantering i kulturhuset har
skapat en sökfunktion på sin hemsida för den som är intresserad av att hyra lediga
lokaler hos Kulturdirekts medlemmar när dessa är tillgängliga.
Kulturförvaltningens och idrottsförvaltningens gemensamma slutsats är att
Kulturdirekt var den bästa lösningen för att hyra ut lokaler och att förvaltningarna
bör stärka föreningen i detta arbete. Efter ett gemensamt möte med Kulturdirekts
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verksamhetschef har parterna kommit överens om att idrottsnämndens
bokningsenhet kommer att på sin hemsida informera och länka över till
www.kulturdirekt.se för bokning av teaterlokaler eller andra lokaler inom ramen för
den fria kulturverksamheten. På samma sätt kommer föreningen Kulturdirekt att
informera och lägga in en länk på sin hemsida över till idrottsnämndens
bokningsenhet om man söker allmänna samlingslokaler. Kulturdirekts personal
och de som arbetar på idrottsförvaltningens bokningsenhet har även träffats och
informerat varandra om den service de kan erbjuda och kommit överens om att
utifrån kunders önskemål informera om att det även finns lokaler att hyra hos
respektive part.
Mot denna bakgrund föreslås kulturnämnden ge kulturförvaltningen i uppdrag att
slutföra förhandlingar med berörda parter om en resurs för uthyrningar av det fria
kulturlivets lokaler i enlighet med detta tjänsteutlåtande.
Bilageförteckning
1. Skrivelse ”Bättre uthyrningsmöjligheter för teatrarna” Madeleine Sjöstedt m fl (fp), C
brink m fl (m) och Inga-Märta Fröman (kd)

