Stadsledningskontoret

Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2019-12-16
Diarienummer 1134/19

Handläggare
Johan Pheiffer
Telefon: 031-368 02 39
E-post: johan.pheiffer@stadshuset.goteborg.se

Ekonomisk reglering och överföring av
resursnämndsuppdraget för Frölunda
kulturhus
Förslag till beslut

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
1. Resursnämndsuppdraget till SDN Askim-Frölunda-Högsbo avseende Frölunda
kulturhus upphör och verksamhetsansvaret samt därtill hörande kommunbidrag om
26 500 tkr överförs till idrotts- och föreningsnämnden samt kulturnämnden från och
med den 1 januari 2020 enligt beslutssats 2 och 3.
2. Ansvaret för drift och underhåll av sporthallarna inom Frölunda kulturhus överförs
till idrotts- och föreningsnämnden tillsammans med ett kommunbidrag om 3 100 tkr.
3. Verksamhetsansvaret för övriga delar av Frölunda kulturhus och kommunbidrag om
23 400 tkr överförs till kulturnämnden.
4. SDN Askim-Frölunda-Högsbo ska i enlighet med de beslut som tas av arkivnämnden
överlämna de allmänna handlingar och arkiv som behövs för att kulturnämnden ska
kunna driva verksamheten vidare.
5. Kulturnämndens övriga framställningar enligt beslut 2019-09-23 § 178 anses
besvarade genom skrivningarna i detta tjänsteutlåtande.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-28 § 16 att överföra resursnämndsuppdraget för
Frölunda kulturhus till kulturnämnden. Därvid påbörjades förberedelser för
verksamhetsövergången under ledning av kulturnämnden i egenskap av mottagande
organisation. Detta har bland annat inneburit en överenskommelse med idrotts- och
föreningsnämnden kring ansvar för drift och underhåll av de sporthallar som ingår i
kulturhuset.
Överföringen av verksamhetsansvar enligt kommunfullmäktiges beslut sker i och med
årsskiftet 2019/2020. I detta ärende hanteras frågan om justeringar av berörda nämnders
kommunbidrag med anledning av verksamhetsövergången. Förslaget till beslut innebär
att kommunbidraget för resursnämndsuppdraget per den 1 januari 2020 överförs till
kulturnämnden och idrotts- och föreningsnämnden enligt den fördelning som dessa båda
nämnderna i likalydande beslut inkommit med hemställan om.
Ärendet behandlar även frågan kring överlämnande av allmänna handlingar och arkiv
som behövs för att driva verksamheten inom Frölunda kulturhus vidare.
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Bedömning ur ekonomisk dimension

Det kvarstående kommunbidraget om 26 500 tkr för resursnämndsuppdraget avseende
Frölunda kulturhus överförs från SDN Askim-Frölunda-Högsbo till kulturnämnden och
idrotts- och föreningsnämnden. Kommunbidrag om 23 400 tkr överförs till
kulturnämnden och 3 100 tkr till idrotts- och föreningsnämnden. Åtgärderna är
kostnadsneutrala för staden.
Det ekonomiska ansvaret går över till kultur- respektive idrotts- och föreningsnämnden
från och med den 1 januari 2020 vilket innebär en retroaktiv justering i och med att
beslutet kommer fattas en bit in på det nya året.
Frågan om hantering av det egna kapitalet för Frölunda kulturhus hänskjuts till
bokslutsberedningen.

Bedömning ur ekologisk och social dimension

Stadsledningskontoret har inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa
dimensioner.

Bilagor
1.
2.
3.
4.

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-03-28 § 16
Idrotts- och föreningsnämnden protokollsutdrag 2019-11-26 § 170
Kulturnämndens protokollsutdrag 2019-11-25 § 221
Kulturnämndens protokollsutdrag 2019-09-23 § 178
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Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-28 § 16 att överföra ansvaret för Frölunda
kulturhus från stadsdelsnämnden Askim-Frölunda-Högsbo till kulturnämnden.
Överföringen verkställs från och med den 1 januari 2020 och inkluderar att ansvaret för
drift och underhåll av de sporthallar som ingår i kulturhuset flyttas till idrotts- och
föreningsnämnden. Detta ärende behandlar justering av berörda nämnders kommunbidrag
samt frågan kring överlämnande av allmänna handlingar och arkiv med anledning av
överföringen.

Beskrivning av ärendet
Justering av kommunbidrag
Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-28 §16 att hela resursnämndsuppdraget för
Frölunda kulturhus ska föras över till kulturnämnden. I yrkandet från M, L och C som
bifölls i samband med kommunstyrelsens beredning av ärendet fanns bland annat en
hänvisning till sporthallarna i kulturhuset. Av brödtexten i yrkandet framgår att frågan
kring ansvarsfördelning gällande sporthallarna behöver klargöras i anslutning till ett
genomförande av överföringen.

Förberedelserna för verksamhetsövergången har skett under ledning av kulturnämnden i
egenskap av mottagande organisation. Vid sitt sammanträde 2019-09-23 beslutade
nämnden att hemställa till kommunfullmäktige i ett antal frågor med avseende på
överföringen, bland annat beträffande sporthallarna. Med anledning av nämndens
hemställan efterfrågade stadsledningskontoret kompletterande underlag från
kulturnämnden och idrotts- och föreningsnämnden. Nämnderna har därefter i likalydande
beslut inkommit med det efterfrågade underlaget och därmed hemställt till
kommunfullmäktige att 3 148 tkr av budgeten från resursnämndsuppdraget överförs till
idrotts- och föreningsnämnden (se bilaga 2 och 3). Ett beslut om budgetjustering enligt
nämndernas hemställan innebär att ansvar för drift och underhåll av de sporthallar som
ingår i kulturhuset överförs till idrotts- och föreningsnämnden.
Av det gemensamt framtagna underlaget från berörda förvaltningar framgår att kostnaden
för lokalhyra och tjänster uppgår till 4 920 tkr medan intäkterna uppgår till 1 819 tkr.
Efter en uppräkning enligt budget 2020 om 1,5 % uppgår nettokostnaden som bör föras
över till idrotts- och föreningsnämnden i budget 2020 och tillsvidare till 3 148 tkr.
Arbetet inför överföringen har även involverat renodling av uppdrag och hyresavtal inom
andra delar av kulturhuset. Som en följd av detta arbete flyttas hyresavtalet för förskolans
tillagningskök över till förskolenämnden. Denna flytt innebär ingen budgetjustering
eftersom SDN Askim-Frölunda-Högsbo sedan tidigare har fakturerat förskolenämnden
hyreskostnaden för tillagningsköket.
Överlämnande av allmänna handlingar och arkiv
Såväl organisatoriska som andra typer av verksamhetsförändringar innebär i princip alltid
konsekvenser för arkivvården och arkivbildningen. Enligt 4 § arkivlagen (1990:782)
ansvarar varje myndighet för vården av sina allmänna handlingar, ett ansvar som även
inkluderar arkiv eller delar av arkiv som övertagits från en annan myndighet. Enligt 6 §
arkivförordningen (1991:446) ska en myndighets arkivbildning ses över i samband med
att organisationen ändras. Utöver bestämmelserna om arkiv i arkivlagen och
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arkivförordningen gäller Göteborgs Stads föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och
informationshantering (kommunfullmäktiges beslut den 23 november 2017, § 22).
I samband med överföringar av verksamheter krävs beslut kring överlämnande av
allmänna handlingar från överlämnande myndighet till mottagande myndighet. I aktuellt
fall avser detta överlämnande av allmänna handlingar och arkiv från SDN AskimFrölunda-Högsbo till kulturnämnden.
Alternativen för den överlämnande myndigheten är:
•
•

Överlämna och införliva – till exempel pågående ärenden som införlivas i den
övertagande myndighetens arkiv.
Överlämna – arkiv som den övertagande myndigheten behöver för att driva
verksamheten vidare, och som ska förvaras åtskilt från den övertagande
myndighetens arkiv.

För att överlämnandet ska vara möjligt krävs först beslut i kommunfullmäktige och
därefter beslut i arkivnämnden.
De beslut som tas om allmänna handlingar i samband med verksamhetsövergång har fyra
huvudsakliga utgångspunkter:
•
•
•
•

Det ska vara tydligt vilken myndighet som har ansvar för vilka allmänna
handlingar och arkiv.
Personalen som arbetar i den mottagande myndigheten ska ha tillgång till den
information de behöver för att kunna utföra sitt arbete.
En ändamålsenlig arkivredovisning och efterlevnad av offentlighetsprincipen
både nu och i framtiden ska kunna säkerställas.
För personuppgifter i allmänna handlingar och arkiv ska det vara tydligt vilken
myndighet som har tagit över personuppgiftsansvaret.

Ett överlämnande av allmänna handlingar och arkiv kan enligt arkivlagen (15 §) ske först
efter att kommunfullmäktige har gett sitt godkännande. Detta godkännande sker med stöd
av beslutssats 4 i detta tjänsteutlåtande.
Efter kommunfullmäktiges beslut om godkännande av överlämnande av allmänna
handlingar och arkiv och framställan från stadsdelsnämnden beslutar arkivnämnden enligt
Föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering (8 kap. 11§) om vilka
arkiv som får överlämnas till och vilka allmänna handlingar och uppgifter som får
införlivas med kulturnämndens arkiv.
Kulturnämnden ansvarar för mottaganden av de allmänna handlingarna och en
ändamålsenlig arkiv- och informationshantering.

Stadsledningskontorets bedömning

Med anledning av kommunfullmäktiges beslut om överföring av Frölunda kulturhus
föreslår stadsledningskontoret justering av kommunbidrag från och med den 1 januari
2020. Utöver en överföring av kommunbidrag mellan SDN Askim-Frölunda-Högsbo och
kulturnämnden innebär förslaget också en överföring till idrotts- och föreningsnämnden
från samma datum. Det senare föreslås ske i en omfattning motsvarande hemställan från
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kulturnämnden och idrotts- och föreningsnämnden. Stadsledningskontoret bedömer inte
att överföringen föranleder ett behov att justera berörda nämnders reglementen.
Genom beslut i föreliggande ärende bedömer stadsledningskontoret att hemställan från
kulturnämnden och idrotts- och föreningsnämnden, enligt bilaga 2 och 3, har besvarats.
Det samma bedöms gälla för kulturnämndens hemställan från 2019-09-23. Delar av
denna bedöms vara inaktuell i och med den senare inkomna hemställan från de båda
nämnderna. I andra delar avser den frågor som enligt stadsledningskontoret inte ska till
kommunfullmäktige för ställningstagande.
En del av kulturnämndens hemställan avser uppdraget att tillsammans med SDN AskimFrölunda-Högsbo inkomma med en beräkning av biblioteksverksamhetens andel av
kostnader för lokaler och andra gemensamma resurser i Frölunda kulturhus. Med
anledning av kommunfullmäktiges beslut om att föra över hela Frölunda kulturhus till
kulturnämnden kvarstår inte behovet av en sådan beräkning.
I den del av ärendet som avser överlämning av allmänna handlingar och arkiv bedömer
stadsledningskontoret att föreslagna beslut och beskrivningar följer Göteborgs Stads
föreskrifter och riktlinjer för arkiv- och informationshantering.

Magnús Sigfússon

Eva Hessman

Direktör Stadsutveckling

Stadsdirektör
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Kommunfullmäktige

Utdrag ur Protokoll
Sammanträdesdatum: 2019-03-28

Överföring av biblioteken i kultur- och
stadsdelshus
§ 16, 1648/18
Beslut

Enligt kommunstyrelsens förslag:
1. Resursnämndsuppdragen för kulturhuset Kåken och Frölunda kulturhus överförs till
kulturnämnden.
2. Resursnämndsuppdragen för övriga befintliga och planerade kulturhus ligger kvar
hos respektive stadsdelsnämnd.

Handling
2019 nr 28.

Yrkanden

Lars-Olof Karlsson (MP) och Bettan Andersson (V) yrkar bifall till förslaget från V och
MP i kommunstyrelsen.
Mariya Voyvodova (S), Ann Catrine Fogelgren (L) och David Lega (KD) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att kommunstyrelsens förslag
bifallits. Omröstning begärs.

Omröstning

Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till kommunstyrelsens förslag. Nej för bifall
till Lars-Olof Karlssons och Bettan Anderssons yrkande”.
Omröstningen utfaller med 60 Ja mot 19 Nej. Två ledamöter är frånvarande. Hur var och
en röstar framgår av Bilaga 6.

Protokollsutdrag skickas till
Samtliga stadsdelsnämnder
Kulturnämnden
Kommunstyrelsen
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Kommunfullmäktige

Dag för justering
2019-04-12

Vid protokollet
Sekreterare
Christina Hofmann

Ordförande
Anneli Rhedin

Justerande
Naod Habtemichael

Justerande
Bettan Andersson
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Kommunfullmäktige

Handling 2019 nr 28

Överföring av biblioteken i kultur- och
stadsdelshus
Till Göteborgs kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från M, L och C den 6 februari 2019 och föreslår att
kommunfullmäktige beslutar:
1. Resursnämndsuppdragen för kulturhuset Kåken och Frölunda kulturhus överförs till
Kulturnämnden.
2. Resursnämndsuppdragen för övriga befintliga och planerade kulturhus ligger kvar
hos respektive stadsdelsnämnd.
---Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen förekom skiljaktiga meningar:
Ordföranden Axel Josefson (M) yrkade bifall till yrkande från M, L och C
den 6 februari 2019.
Daniel Bernmar (V) yrkade bifall till yrkande från V och MP den 30 januari 2019.
Kommunstyrelsen beslutade utan omröstning att bifalla Axel Josefsons yrkande.
David Lega (KD) antecknade som yttrande en skrivelse från den 6 februari 2019.

Göteborg den 27 februari 2019
Göteborgs kommunstyrelse

Axel Josefson
Mathias Sköld
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Yrkande (M) (L) (C)
Särskilt yttrande (KD)
Kommunstyrelsen
Ärende 2.2.13
2019-02-27

Yrkande angående överföring av biblioteken i kultur- och stadsdelshus
Kommunfullmäktige har beslutat att samla ansvaret för stadens biblioteksverksamhet hos
kulturnämnden. En fråga som uppstått med överflytten är vad som ska ske i de fall där
bibliotek är placerade i kulturhus, där resursnämndsuppdraget för kulturhuset idag ligger hos
en stadsdelsnämnd.
Stadsledningskontoret har efterfrågat att kommunstyrelsen ska ta ställning till om alla
resursnämndsuppdrag för kulturhusen ska överföras till kulturnämnden eller om det ska göras
undantag för några av dem.
Ett exempel där det inte är aktuellt att flytta uppdraget från stadsdelsnämnden är kulturhuset
Blå stället i SDN Angered som rymmer kompetens och verksamheter som är specifika för
stadsdelen.
Kåken har programverksamhet som kan jämföras med den som återfinns på stadsdelsbibliotek och där
bibliotek och kulturhus är integrerade. Vi tycker att resursnämndsuppdragen för detta kulturhus bör
överföras till kulturförvaltningen.
Vi anser även att ett principbeslut bör fattas om att resursnämndsuppdragen för Frölunda kulturhus ska
överföras till kulturnämnden. Dock finns det en del frågor som behöver beaktas i, eller i anslutning till,
genomförandeprocessen. Det handlar bland annat om idrottshallarna och personalansvaret, och det är
därför viktigt att berörda nämnder arbetar för att nå en överenskommelse som klargör
ansvarsfördelningen.
Kåken och Frölunda är två av stadens fyra resursbibliotek, de andra två är Kortedala
och Lundby, vi anser att då Kortedala bibliotek och Lundby bibliotek överförs till
kulturförvaltningen bör även de andra två resursbiblioteken göra det och därmed samla dessa
fyra i samma förvaltning.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
1. Resursnämndsuppdragen för Frölunda kulturhus och kulturhuset Kåken överförs till
Kulturnämnden.
2. Resursnämndsuppdragen för övriga befintliga och planerade kulturhus ligger kvar hos respektive
stadsdelsnämnd.

Idrott & förening

Utdrag ur Protokoll
Sammanträdesdatum: 2019-11-26

§ 170, diarienummer 0538/19
Ekonomisk reglering avseende sporthallarna i Frölunda
kulturhus
Beslut
1. Idrotts- och föreningsnämnden hemställer till kommunfullmäktige att, i samband
med ramjustering från Askim-Frölunda-Högsbo till kulturnämnden avseende
resursnämndsuppdraget för Frölunda Kulturhus i budget 2020 och tillsvidare,
besluta att 3 148 tkr överförs till idrotts- och föreningsnämnden för lokalhyra och
tjänster.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Tidigare behandling
I kommunfullmäktige 2019-03-28, §§ 16 & 17
I Kulturnämnden 2019-09-23, § 178

Handlingar
-Specificering av kostnader och intäkter avseende sporthallarna i Frölunda Kulturhus.
-Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-03-28, §16
-Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-03-28, §17
-Protokollsutdrag kulturnämnden 2019-09-23, § 178

Protokollsutdrag skickas till
-Avdelning anläggning
-Avdelning fastighet
-Kulturnämnden
-Stadsledningskontoret
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[Idrott & förening]

Dag för justering
2019-11-26

Vid protokollet
Sekreterare
Moa Skyllberg Persson

Ordförande
Elisabet Lann (KD)

Justerande
Bettan Andersson (V)
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Idrott & förening

Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2019-11-12
Diarienummer 0538/19

Handläggare
Emir Slavotic
Telefon: 031 – 368 21 70
E-post: emir.slavotic@ioff.goteborg.se

Ekonomisk reglering avseende sporthallarna i
Frölunda kulturhus
Förslag till beslut
I idrotts- och föreningsnämnden
1. Idrotts- och föreningsnämnden hemställer till kommunfullmäktige att, i samband
med ramjustering från Askim-Frölunda-Högsbo till kulturnämnden avseende
resursnämndsuppdraget för Frölunda Kulturhus i budget 2020 och tillsvidare,
besluta att 3 148 tkr överförs till idrotts- och föreningsnämnden för lokalhyra och
tjänster.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag den 2019-03-28, §§1617 att resursnämndsuppdraget för Frölunda kulturhus överförs till kulturnämnden, samt
enligt yrkande från M, L och C att ge berörda nämnder i uppdrag att arbeta för att nå en
överenskommelse som klargör ansvarsfördelning avseende bland annat sporthallar och
personal i kulturhuset.
Idrotts- och föreningsförvaltningen och kulturförvaltningen har tillsammans gjort en
ekonomisk beräkning avseende sporthallarna och ärendet går därför upp likalydande i
båda nämnderna. Kostnad för lokalhyra och tjänster uppgår till 4 920 tkr medan
intäkterna uppgår till 1 819 tkr. Efter att en uppräkning enligt budget 2020 om 1,5 %
genomförts uppgår nettokostnaden som bör föras över till idrotts- och föreningsnämnden
i budget 2020 och tillsvidare till 3 148 tkr.

Bedömning ur ekonomisk dimension
Eftersom idrotts- och föreningsnämnden kommer att köpa de tjänster som är kopplade till
driften av sporthallarna av kulturnämnden, förekommer inga ekonomiska konsekvenser
för idrotts- och föreningsnämnden.

Bedömning ur ekologisk dimension
Förvaltningen/bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna
dimension

Bedömning ur social dimension
Förvaltningen/bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna
dimension.
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Bilagor
1. Specificering av kostnader och intäkter avseende sporthallarna i Frölunda
Kulturhus.
2. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-03-28, §16
3. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-03-28, §17
4. Protokollsutdrag kulturnämnden 2019-09-23, § 178
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Ärendet
Kulturnämnden hemställde den 2019-09-23, § 178 till kommunfullmäktige att besluta att
ansvaret (avser lokalhyra) för de två sporthallarna inom resursnämndsuppdraget för
Frölunda kulturhus överförs till idrotts- och föreningsnämnden. Idrotts- och
föreningsnämnden hemställer i detta ärende till kommunfullmäktige om en ekonomisk
reglering avseende sporthallarna, där 3 148 tkr för lokaler och tjänster överförs från
resursnämndsuppdragets ram i budget 2020 och tillsvidare till idrotts- och
föreningsnämnden.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag den 2019-03-28 §§16-17
att hela resursnämndsuppdraget för Frölunda kulturhus överförs till kulturnämnden.
Enligt yrkande från M, L och C fick berörda nämnder i uppdrag att arbeta för att nå en
överenskommelse som klargör ansvarsfördelning avseende bland annat sporthallar och
personal i kulturhuset. Kulturförvaltningen som mottagande organisation av
resursuppdraget för Frölunda kulturhus ledde planeringsarbetet i samverkan med
stadsdelsförvaltningen Askim-Frölunda-Högsbo, idrotts- och föreningsförvaltningen samt
lokalförvaltningen. Lokalsekretariatet har också varit behjälpliga i ärendet.
Kulturnämnden hemställde den 2019-09-23 § 178 till kommunfullmäktige att ansvaret för
de två sporthallarna inom resursnämndsuppdraget för Frölunda kulturhus överförs till
idrotts- och föreningsnämnden. Nämnderna var även i ärendet överens om att då
verksamheten fungerar väl i Frölunda Kulturhus och arbetet sker integrerat på ett sätt som
medför effektivitet i schemaläggning med t.ex. praktisk och jämn fördelning av helg- och
kvällsarbete, så borde arbetsgruppen i kulturhuset hållas samman. Idrotts- och
föreningsförvaltningen kommer därför att köpa de tjänster som arbetar med intern
fastighetsskötsel och lokalvård i sporthallarna från kulturförvaltningen. På så vis kan den
personalgrupp som arbetar i receptionen samt med lokalvård och vaktmästeri i
kulturhuset hållas samman även fortsättningsvis.
Förvaltningens beredning av ärendet
Idrotts- och föreningsförvaltningen har tillsammans med kulturförvaltningen varit i
kontakt med stadsledningskontoret under beredningen av ärendet.

Förvaltningens bedömning
Idrotts- och föreningsförvaltningen och kulturförvaltningen har tillsammans gjort en
ekonomisk beräkning avseende sporthallarna och ärendet går därför upp likalydande i
båda nämnderna. Kostnad för lokalhyra och tjänster uppgår till 4 920 tkr medan
intäkterna uppgår till 1 819 tkr. Efter att en uppräkning enligt budget 2020 om 1,5 %
genomförts uppgår nettokostnaden som bör föras över till idrotts- och föreningsnämnden
i budget 2020 och tillsvidare till 3 1481 tkr. I beräkningen, som framgår av bilaga 1, har
förvaltningarna utgått ifrån budget 2019 för kostnader och prognos 2019 för intäkterna.
Idrotts- och föreningsnämnden hemställer till kommunfullmäktige att, i samband med
ramjustering från Askim-Frölunda-Högsbos till kulturnämnden avseende
resursnämndsuppdraget för Frölunda Kulturhus, besluta att 3 148 tkr för lokaler och

1

Specifikationer återfinns i bilaga 1.
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tjänster överförs i budget 2020 och tillsvidare från resursnämndsuppdragets ram till
idrotts- och föreningsnämnden.

Emir Slavotic

Anders Ramsby

Avdelningschef

Förvaltningsdirektör

Göteborgs Stad, Idrott & förening, tjänsteutlåtande
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Idrotts- och föreningsförvaltningen

Bilaga 1

Beräkningsunderlag av kostnader och
intäkter avseende sporthallarna i Frölunda
Kulturhus.
Tabell 1. Kostnader och intäkter avseende sporthallar i Frölunda Kulturhus
Budget 2019
Intäkter* prognos 2019

-1 819

Hyra dagtid grundskola

-1 449

Hyra bokning via IOFF

-370

Kostnader
Lokalhyra

4 920
2624 kvm

Personalkostnader

3 284
1 159

Lokalvård

1,4 årsarbetare

568

Vaktmästeri

1,0 årsarbetare

502

Tim och OB

82

VOH

300

EC

0,1 årsarbetare

82

Samordnare

0,3 årsarbetare

164

Övr Adm

0,1 årsarbetare

54

Övriga verk

48

FOH (2,7%)

129

Nettokostnad

Index 1,5 %

3 101
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Nettokostnad 2020

Göteborgs Stad , bilaga till tjänsteutlåtande
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Kultur

Utdrag ur Protokoll
Kulturnämnden
Sammanträdesdatum: 2019-11-25

Redovisning av uppdrag - ekonomisk
reglering mellan kulturnämnden och idrottsoch föreningsnämnden avseende lokaler och
tjänster i Frölunda kulturhus
§ 221, 0418/19
Beslut
I kulturnämnden
1. Kulturnämnden hemställer till kommunfullmäktige att, i samband med
ramjustering från Askim-Frölunda-Högsbo till kulturnämnden avseende
resursnämndsuppdraget för Frölunda Kulturhus i budget 2020 och tillsvidare,
besluta att 3 148 tkr överförs till idrotts- och föreningsnämnden för lokalhyra och
tjänster.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Handling
Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-11-18.

Protokollsutdrag skickas till
Kommunstyrelsen.
Dag för justering
2019-11-25

Vid protokollet
Sekreterare
Stina Borrman

Ordförande
Ann Catrine Fogelgren

Göteborgs Stad Kultur, protokollsutdrag

Justerande
Grith Fjeldmose
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Kultur

Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2019-11-18
Diarienummer 0418/19

Maria Bursell
Telefon: 031-368 36 84
E-post: maria.bursell@kultur.goteborg.se

Ekonomisk reglering avseende sporthallarna i
Frölunda Kulturhus
Förslag till beslut
I kulturnämnden
1. Kulturnämnden hemställer till kommunfullmäktige att, i samband med
ramjustering från Askim-Frölunda-Högsbo till kulturnämnden avseende
resursnämndsuppdraget för Frölunda Kulturhus i budget 2020 och tillsvidare,
besluta att 3 148 tkr överförs till idrotts- och föreningsnämnden för lokalhyra och
tjänster.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag den 2019-03-28 §16 att
resursnämndsuppdraget för Frölunda kulturhus överförs till kulturnämnden, samt enligt
yrkande från M, L och C att ge berörda nämnder i uppdrag att arbeta för att nå en
överenskommelse som klargör ansvarsfördelning avseende bland annat sporthallar och
personal i kulturhuset.
Idrotts- och föreningsförvaltningen och kulturförvaltningen har tillsammans gjort en
ekonomisk beräkning avseende sporthallarna och ärendet går därför upp likalydande i
båda nämnderna. Kostnad för lokalhyra och tjänster uppgår till 4 920 tkr medan
intäkterna uppgår till 1 819 tkr. Efter en uppräkning enligt budget 2020 om 1,5 % uppgår
nettokostnaden som bör föras över till idrotts- och föreningsnämnden i budget 2020 och
tillsvidare till 3 148 tkr.

Ekonomiska konsekvenser
Eftersom idrotts- och föreningsnämnden kommer att köpa de tjänster som är kopplade till
kostnaden för driften av sporthallarna av kulturnämnden, förekommer inga ekonomiska
konsekvenser för kulturnämnden i nuläget. Om idrotts- och föreningsnämnden framåt
skulle besluta sig för att sluta köpa tjänster från kulturnämnden, står dock nämnden inför
en ofinansierad kostnad vilket kan innebära en övertalighet vad gäller de
fastighetstekniker som arbetar med drift och skötsel av bad.

Göteborgs Stad [Kultur], tjänsteutlåtande
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Barnperspektivet, mångfaldsperspektivet,
jämställdhetsperspektivet, miljöperspektivet och
omvärldsperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa perspektiv.

Bilaga
Beräkningsunderlag av kostnader och intäkter avseende sporthallarna i Frölunda
Kulturhus.

Expedieras till
Kommunstyrelsen.

Göteborgs Stad [Kultur], tjänsteutlåtande
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Ärendet
Kulturnämnden hemställde den 2019-09-23 § 178 till kommunfullmäktige att besluta att
ansvaret (avser lokalhyra) för de två sporthallarna inom resursnämndsuppdraget för
Frölunda kulturhus överförs till idrotts- och föreningsnämnden. Kulturnämnden
hemställer i detta ärende till kommunfullmäktige om en ekonomisk reglering avseende
sporthallarna, där 3 148 tkr för lokaler och tjänster överförs från resursnämndsuppdragets
ram i budget 2020 och tillsvidare till idrotts- och föreningsnämnden.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag den 2019-03-28 §16 att
hela resursnämndsuppdraget för Frölunda kulturhus överförs till kulturnämnden. Enligt
yrkande från M, L och C fick berörda nämnder i uppdrag att arbeta för att nå en
överenskommelse som klargör ansvarsfördelning avseende bland annat sporthallar och
personal i kulturhuset. Kulturförvaltningen som mottagande organisation av
resursuppdraget för Frölunda kulturhus ledde planeringsarbetet i samverkan med
stadsdelsförvaltningen Askim-Frölunda-Högsbo, idrotts- och föreningsförvaltningen samt
lokalförvaltningen. Lokalsekretariatet har också varit behjälpliga i ärendet.
Kulturnämnden hemställde den 2019-09-23 § 178 till kommunfullmäktige att ansvaret för
de två sporthallarna, inkl. idrottsredskapen, inom resursnämndsuppdraget för Frölunda
kulturhus överförs till idrotts- och föreningsnämnden. Nämnderna var även i ärendet
överens om att då verksamheten fungerar väl i Frölunda Kulturhus och arbetet sker
integrerat på ett sätt som medför effektivitet i schemaläggning med t.ex. praktisk och
jämn fördelning av helg- och kvällsarbete, så borde arbetsgruppen i kulturhuset hållas
samman. Idrotts- och föreningsförvaltningen kommer därför att köpa de tjänster som
arbetar med intern fastighetsskötsel och lokalvård i sporthallarna från kulturförvaltningen.
På så vis kan den personalgrupp som arbetar i receptionen samt med lokalvård och
vaktmästeri i kulturhuset hållas samman även fortsättningsvis.

Förvaltningens beredning av ärendet
Kulturförvaltningen har tillsammans med idrotts- och föreningsförvaltningen varit i
kontakt med stadsledningskontoret under beredningen av ärendet.

Förvaltningens förslag
Idrotts- och föreningsförvaltningen och kulturförvaltningen har tillsammans gjort en
ekonomisk beräkning avseende sporthallarna och ärendet går därför upp likalydande i
båda nämnderna. Kostnad för lokalhyra och tjänster uppgår till 4 920 tkr medan
intäkterna uppgår till 1 819 tkr. Efter en uppräkning enligt budget 2020 om 1,5 % uppgår
nettokostnaden som bör föras över till idrotts- och föreningsnämnden i budget 2020 och
tillsvidare till 3 148 tkr. I beräkningen, som framgår av bilaga 1, har förvaltningarna
utgått ifrån budget 2019 för kostnader och prognos 2019 för intäkterna.
Kulturnämnden hemställer till kommunfullmäktige att, i samband med ramjustering från
Askim-Frölunda-Högsbo till kulturnämnden avseende resursnämndsuppdraget för
Frölunda Kulturhus, besluta att 3 148 tkr för lokaler och tjänster överförs i budget 2020
och tillsvidare till idrotts- och föreningsnämnden.

Göteborgs Stad [Kultur], tjänsteutlåtande
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GÖTEBORGS STADS KULTURFÖRVALTNING

Anna Rosengren

Agnetha Ljungqvist Qvart

Förvaltningsdirektör

Ekonomichef
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Kultur

Bilaga 1

Beräkningsunderlag av kostnader och
intäkter avseende sporthallarna i Frölunda
Kulturhus.
Tabell 1. Kostnader och intäkter avseende sporthallar i Frölunda Kulturhus
(tkr)
Budget 2019
Intäkter* prognos 2019

-1 819

Hyra dagtid grundskola

-1 449

Hyra bokning via IOFF

-370

Kostnader

4 920

Lokalhyra

2624 kvm

Personalkostnader

3 284
1 159

Lokalvård

1,4 årsarbetare

568

Vaktmästeri

1,0 årsarbetare

502

Tim och OB

82

VOH

300

EC

0,1 årsarbetare

82

Samordnare

0,3 årsarbetare

164

Övr Adm

0,1 årsarbetare

54

Övriga verk

48

FOH (2,7%)

129

Nettokostnad 2019

Index 1,5 %
Nettokostnad 2020
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Kultur

Utdrag ur Protokoll
Kulturnämnden
Sammanträdesdatum: 2019-09-23

Redovisning av uppdrag - överföring av
resursnämndsuppdraget för Frölunda
kulturhus
§ 178, 0418/19
Beslut
I kulturnämnden
1. Kulturnämnden godkänner förvaltningens redovisning av uppdraget att arbeta för
att nå en överenskommelse som klargör ansvarsfördelning avseende bland annat
sporthallar och personal i resursnämndsuppdraget för Frölunda kulturhus, KF
2019-03-28 §16.
2. Kulturnämnden hemställer till kommunfullmäktige att besluta att ansvaret (avser
lokalhyra) för de två sporthallarna inom resursnämndsuppdraget för Frölunda
kulturhus överförs till idrotts- och föreningsnämnden.
3. Kulturnämnden hemställer till kommunfullmäktige att ge kulturnämnden i
uppdrag att i samråd med berörda nämnder återkomma med en ekonomisk
reglering avseende lokaler och tjänster kopplade till sporthallarna.
4. Kulturnämnden hemställer till kommunfullmäktige att besluta att ansvaret (avser
lokalhyra) för tillagningsköket i resursnämndsuppdraget för Frölunda kulturhus
överförs till förskolenämnden.
5. Kulturnämnden hemställer till kommunfullmäktige att uppdraget att arbeta för att
nå en överenskommelse som klargör ansvarsfördelning avseende bland annat
sporthallar och personal i resursnämndsuppdraget för Frölunda kulturhus
förklaras fullgjort, KF 2019-03-28 §16.
6. Kulturnämnden hemställer till kommunfullmäktige att uppdraget att tillsammans
med SDN Askim-Frölunda-Högsbo inkomma med en beräkning av
biblioteksverksamhetens andel av kostnader för lokaler och andra gemensamma
resurser i Frölunda kulturhus förklaras fullgjort, KF 2019-03-28 § 17 p. 7.

Handlingar
Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-09-20.
Yttrande från (V) och (MP) 2019-09-23 enligt bilaga 1 till protokollet.

Göteborgs Stad Kultur, protokollsutdrag
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Kultur

Protokollsutdrag skickas till
Kommunfullmäktige, idrott- och föreningsnämnden, SDN Askim-Frölunda-Högsbo,
förskolenämnden samt lokalnämnden.

Dag för justering
2019-09-27

Vid protokollet
Sekreterare
Stina Borrman

Ordförande
Ann Catrine Fogelgren

Göteborgs Stad Kultur, protokollsutdrag

Justerande
Grith Fjeldmose
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Yttrande V och MP gällande ärende 12: Redovisning av uppdrag - överföring av
resursnämndsuppdraget för Frölunda kulturhus

Angående den fortsatta driften av caféet vill vi understryka vikten av att caféet även i
fortsättningen ska få vara den viktiga mötesplatsen för unga som den är i nuvarande
organisation – utan krav på att de behöver handla något.

Kultur

Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2019-09-20
Diarienummer 0418/19

Christina Persson, Maria Bursell
Telefon: 031-368 36 84
E-post: maria.bursell@kultur.goteborg.se

Överföring av resursnämndsuppdraget för
Frölunda kulturhus
Förslag till beslut
I kulturnämnden
1. Kulturnämnden godkänner förvaltningens redovisning av uppdraget att arbeta för
att nå en överenskommelse som klargör ansvarsfördelning avseende bland annat
sporthallar och personal i resursnämndsuppdraget för Frölunda kulturhus, KF
2019-03-28 §16.
2. Kulturnämnden hemställer till kommunfullmäktige att besluta att ansvaret (avser
lokalhyra) för de två sporthallarna inom resursnämndsuppdraget för Frölunda
kulturhus överförs till idrotts- och föreningsnämnden.
3. Kulturnämnden hemställer till kommunfullmäktige att ge kulturnämnden i
uppdrag att i samråd med berörda nämnder återkomma med en ekonomisk
reglering avseende lokaler och tjänster kopplade till sporthallarna.
4. Kulturnämnden hemställer till kommunfullmäktige att besluta att ansvaret (avser
lokalhyra) för tillagningsköket i resursnämndsuppdraget för Frölunda kulturhus
överförs till förskolenämnden.
5. Kulturnämnden hemställer till kommunfullmäktige att uppdraget att arbeta för att
nå en överenskommelse som klargör ansvarsfördelning avseende bland annat
sporthallar och personal i resursnämndsuppdraget för Frölunda kulturhus
förklaras fullgjort, KF 2019-03-28 §16.
6. Kulturnämnden hemställer till kommunfullmäktige att uppdraget att tillsammans
med SDN Askim-Frölunda-Högsbo inkomma med en beräkning av
biblioteksverksamhetens andel av kostnader för lokaler och andra gemensamma
resurser i Frölunda kulturhus förklaras fullgjort, KF 2019-03-28 § 17 p. 7.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag den 2019-03-28 §16 att
resursnämndsuppdraget för Frölunda kulturhus överförs till kulturnämnden, samt enligt
yrkande från M, L och C att ge berörda nämnder i uppdrag att arbeta för att nå en
överenskommelse som klargör ansvarsfördelning avseende bland annat sporthallar och
personal i kulturhuset.
Berörda nämnder är överens om att ansvaret för de två sporthallarna bör överföras till
idrotts- och föreningsnämnden samt ansvaret för tillagningsköket till förskolenämnden.
Göteborgs Stad [Kultur], tjänsteutlåtande

1 (8)

Avseende caféet överförs hyra och drift till kulturförvaltningen. Caféets personal, som har
haft sin anställning i stadsdelen, arbetar kvar i caféet fram till årsskiftet och kommer
sedan beredas andra placeringar inom stadsdelsförvaltningen.
Övrig verksamhet inom resursnämndsuppdraget överförs till kulturförvaltningen. Berörda
nämnder avser återkomma med en ekonomisk reglering avseende överföringen efter att
beslut har tagits.

Ekonomiska konsekvenser
Ekonomisk reglering mellan berörda förvaltningar kommer att tas fram efter beslut är
taget.
Eftersom ersättning för de kostnader som tillkommer för idrotts- och föreningsnämnden
överförs från resursnämndsuppdraget för Frölunda kulturhus till idrotts- och
föreningsnämnden förekommer inga övriga ekonomiska konsekvenser.
Eftersom SDN Askim-Frölunda-Högsbo redan idag debiterar förskolenämnden hyran för
tillagningsköket i Frölunda kulturhus förekommer inga övriga ekonomiska konsekvenser.
Kulturförvaltningen ser dock en risk i att övertalighet skjuts från en förvaltning till en
annan vid framtida verksamhetsutveckling. Förvaltningen ser även en risk för framtida
uteblivna intäkter om idrotts- och föreningsförvaltningen upphör att köpa vaktmästareoch lokalvårdstjänster till sporthallarna från kulturförvaltningen.
Avseende caféverksamheten ser kulturförvaltningen en ekonomisk risk då verksamheten
har ett ombyggnads- och upprustningsbehov till följd av tidigare förändrat arbetssätt
avseende förrådsmöjligheter, utrustningsmöjligheter, köksytor mm.
Stadsdelsförvaltningen ser en risk för omställning avseende caféets personal och har för
avsikt att bereda andra placeringar till berörd cafépersonal, inom stadsdelsförvaltningen
fr.o.m. 2020-01-01.

Barn-, mångfalds-, jämställdhets- och miljöperspektivet
De verksamheter som bedrivs i kulturhus påverkar barns och ungdomars förutsättningar
och uppväxtvillkor på ett påtagligt sätt. Vilken nämnd som har huvudmannaskapet för
verksamheten ska inte påverka vare sig ambitionsnivå eller ansvar för att verksamheten
bedrivs för att bidra till goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar.
Göteborgs Stad har höga ambitioner inom mångfalds- och jämställdhetsområdet. Den
verksamhet som bedrivs i stadens kulturhus är viktig i detta arbete då den möter ett stort
antal invånare. Verksamheten vänder sig till alla oavsett ålder, kön, könsidentitet, sexuell
läggning, religion eller trosuppfattning, etnisk tillhörighet eller funktionsvariation. Vare
sig ambitionsnivå eller ansvar för mångfalds- och jämlikhetsarbetet ska skilja sig åt
beroende av vilken nämnd som har huvudmannaskap för verksamheten.
Verksamheten har på samma sätt som all annan verksamhet kommunen bedriver en
miljöpåverkan. Verksamhetens miljöpåverkan eller nämndsansvaret för att arbeta för en
ökad ekologisk hållbarhet påverkas inte av vilken nämnd som har huvudmannaskap för
verksamheten.

Göteborgs Stad [Kultur], tjänsteutlåtande
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Omvärldsperspektivet
Kulturförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.

Samverkan
Samverkan har skett inom ordinarie samverkansgrupper för respektive förvaltning och
har förstärkts med en förvaltningsövergripande samverkansgrupp med fackliga
representanter och arbetsgivarrepresentanter från stadsdelsförvaltningen Askim-FrölundaHögsbo, idrotts-och föreningsförvaltningen, lokalförvaltningen och kulturförvaltningen.
Under utredningens gång har också enskilda samtal förts med skyddsombud för Frölunda
kulturhus samt fackliga representanter. Samverkan har skett i form av information och
dialog inför förslag till beslut i kulturnämnden.
Arbetsmiljörisk och konsekvensanalyser har tagits fram tillsammans med medarbetare
och behandlats inom respektive förvaltnings ordinarie samverkansgrupp och
förvaltningsövergripande samverkansgrupp.
Fackliga representanter och arbetsgivarrepresentanter från SDF Askim-Frölunda-Högsbo
framhåller vikten av att hela verksamheten i Frölunda kulturhus fortsätter på samma sätt
som idag samt betydelsen av att arbetsgruppen hålls samman för att värna om
upparbetade samarbeten som underlättar för verksamhetens drift. Vidare har framförts
önskemål om framtida organisationstillhörighet inom kulturförvaltningen.
Sektorstillhörigheten inom kulturförvaltningen kommer att arbetas fram och samverkas
inom kulturförvaltningen efter att överföringen av Frölunda kulturhus är verkställd.

Arbetsmiljökonsekvenser
Kulturförvaltningen bedömer att verksamhet, intern fastighetsskötsel och arbetsledning
fungerar väl i vardagen i dagsläget i kulturhuset. Arbetet sker integrerat på ett vis som
medför effektivitet i schemaläggning med t.ex. praktisk och jämn fördelning av helg- och
kvällsarbete. Schemaläggning är en del av arbetsmiljön och försvåras om arbetsgruppen
delas upp mellan förvaltningarna. Den interna fastighetsskötseln inom Frölunda kulturhus
underlättas också om ett generellt husansvar i vardagen utses inom en av de i huset
ingående förvaltningarna. Kulturförvaltningens förslag innebär att arbetsgruppen i
kulturhuset hålls samman och att arbetet kan pågå på liknande vis som idag, vilket
medför att arbetsmiljön generellt inte kommer att förändras vid en överföring av
sporthallarna till idrotts- och föreningsförvaltningen.
Erfarenheter från överföringen av simhallen till idrotts- och föreningsförvaltningen visar
dock utmaningar med att hitta smidiga sätt att överföra information och i annan
kommunikation i vardagen mellan de bägge förvaltningarnas verksamheter. Detta gäller
både för arbetsledning och medarbetare. Detta kan mötas av formaliserade
mötesstrukturer och stor tillgänglighet och möjlighet till kommunikation.

Bilagor
1. Protokollsutdrag och yrkande KF 2019-03-28 §16.
2. Protokollsutdrag KF 2019-03-28 §17.

Göteborgs Stad [Kultur], tjänsteutlåtande

3 (8)

Expedieras till
Kommunfullmäktige, idrott- och föreningsnämnden, SDN Askim-Frölunda-Högsbo,
förskolenämnden samt lokalnämnden.
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Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag den 2019-03-28 §16 att
resursnämndsuppdraget för Frölunda kulturhus överförs till kulturnämnden, samt enligt
yrkande från M, L och C att ge berörda nämnder i uppdrag att arbeta för att nå en
överenskommelse som klargör ansvarsfördelning avseende bland annat sporthallar och
personal i kulturhuset.
Kulturförvaltningen föreslår, efter dialog med berörda förvaltningar, att kulturnämnden
hemställer till kommunfullmäktige att besluta att ansvaret (avser lokalhyra) för de två
sporthallarna inom resursnämndsuppdraget överförs till idrotts- och föreningsnämnden
samt att ansvaret (avser lokalhyra) för tillagningsköket inom resursnämndsuppdraget
överförs till förskolenämnden. Berörda nämnder är eniga om förslagen.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag den 2019-03-28 §16 att
hela resursnämndsuppdraget för Frölunda kulturhus överförs till kulturnämnden. Enligt
yrkande från M, L och C fick berörda nämnder i uppdrag att arbeta för att nå en
överenskommelse som klargör ansvarsfördelning avseende bland annat sporthallar och
personal i kulturhuset. Kulturförvaltningen som mottagande organisation av
resursuppdraget för Frölunda kulturhus leder planeringsarbetet i samverkan med
stadsdelsförvaltningen Askim-Frölunda-Högsbo, idrotts- och föreningsförvaltningen samt
lokalförvaltningen. Lokalsekretariatet har också varit behjälpliga i ärendet.
Resursnämndsuppdraget i Frölunda kulturhus

Frölunda Kulturhus är ett hus med bred verksamhet för alla åldrar. I huset finns olika
kulturarrangemang och utställningar, Frölundabadet, Frölunda bibliotek, två sporthallar,
konferensrum och salar till uthyrning, kulturskolan samt Hälsoteket i väster. Hyresvärd är
lokalnämnden. Samtliga verksamheter står i ett lokalmässigt- och delvis
verksamhetsberoende förhållande till varandra som följd av den öppna planlösningen i
kulturhuset. Den öppna planlösningen betraktas av alla berörda som en positiv och
välkomnande markering gentemot kulturhusets användare och besökare. Dessa betraktar
kulturhuset som en helhet oavsett vilken förvaltning som har verksamhetsansvar för en
viss funktion.
Det är endast verksamheter som härrör till resursnämndsuppdraget som är föremål för
detta ärende, dessa är kulturarrangemang och utställningar, två sporthallar, café och
tillagningskök samt konferensrum och salar till uthyrning. Biblioteksverksamheten är
sedan tidigare överförd till kulturnämnden och behandlas därför inte här. Inom
resursnämndsuppdragets verksamhet arbetar personal inom följande områden:
•

Kulturproducenter som arbetar bl.a. med utställningar, teater, barnteater, måleri,
film, utställningar, dockteater.

•

Uthyrning av lokaler

•

Reception, administration och marknadsföring

•

Vaktmästeri, städ och café

•

Enhetschef med verksamhets- och budgetansvar samt arbetsgivar- och
arbetsmiljöansvar.
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Förvaltningens beredning av ärendet
Kulturförvaltningen som mottagande organisation av resursuppdraget för Frölunda
kulturhus leder planeringsarbetet i samverkan med stadsdelsförvaltningen AskimFrölunda-Högsbo, idrotts- och föreningsförvaltningen, lokalförvaltningen,
förskoleförvaltningen och lokalsekretariatet.
Inom ramen för detta arbete ingår att göra utredningsinsatser som motiveras av de många
praktiska frågor som behöver hanteras i anslutning till genomförandet. En särskild extern
utredare har fört samtal med berörda parter och utrett de gränsdragningsfrågor som ligger
till grund för detta tjänsteutlåtande. Förslagen i tjänsteutlåtandet bygger på samtal med
verksamhetsansvarig ledning och fackliga företrädare i de aktuella förvaltningarna. En
partsammansatt förvaltningsövergripande samverkansgrupp har bildats för att säkerställa
facklig samverkan.

Berörda förvaltningars ställningstaganden
Nedan redovisas de överväganden och ställningstaganden som framkommit i samtalen
med berörda förvaltningar avseende sporthallar, personal, tillagningskök och café. De
olika ställningstagandena illustreras även i tabell 1 nedan. Berörda förvaltningar är
överens om förslagen.
Sporthallar

Kulturförvaltningen har gjort bedömningen att de två sporthallar inkl. idrottsredskap som
ligger lokalintegrerade i Frölunda kulturhus inte ingår i kulturnämndens grunduppdrag
och bör överföras till idrotts- och föreningsförvaltningen. Idrott och föreningsnämnden
blir därmed direkthyresgäst hos lokalnämnden. Överföringen planeras vara genomförd till
2020-01-01.
Personal

Kulturförvaltningen bedömer att verksamhet, intern fastighetsskötsel och arbetsledning
fungerar väl i kulturhuset. Arbetet sker integrerat på ett sätt som medför effektivitet i
schemaläggning med t.ex. praktisk och jämn fördelning av helg- och kvällsarbete och
skulle försvåras om arbetsgruppen delas upp mellan förvaltningarna.
Kulturförvaltningens bedömning är att arbetsgruppen i kulturhuset bör hållas samman och
att arbetet kan pågå på liknande sätt som idag. Detta berör idag ca 20 årsarbetare.
Idrotts- och föreningsförvaltningen bör fortsättningsvis köpa den personal som arbetar
med intern fastighetsskötsel och lokalvård i sporthallarna från Frölunda kulturhus
(kulturförvaltningen). På så vis kan den personalgrupp som arbetar i receptionen samt
med lokalvård och vaktmästeri i kulturhuset hållas samman även fortsättningsvis.
Kulturförvaltningen och idrotts- och föreningsförvaltningen kommer att teckna en
överenskommelse avseende intern fastighetsskötsel och lokalvård samt om hur
kontinuerlig samverkan och kommunikation mellan förvaltningarna ska ske.
Tillagningskök

Stadsdelen Askim-Frölunda-Högsbo betalar idag en hyra till resursnämndsuppdraget för
det tillagningskök som finns i huset och där stadsdelens interna service lagar mat till
förskolor i området. Personalen kopplat till tillagningsköket är således anställda av
stadsdelsförvaltningen (ej resursnämndsuppdraget), som i sin tur säljer tjänster till
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förskoleförvaltningen. Kulturverksamheten inom resursuppdraget kan beställa mat och
dryck som ska serveras i samband med kulturprogram från tillagningsköket.
Samtliga kommuninterna upplåtelser avseende stadens tillagningskök fördes över till
förskole- respektive grundskolenämnden i samband med bildandet av nämnderna.
Tillagningsköket för Frölunda kulturhus fördes inte över då det utgjorde en del av ett
resursnämndsuppdrag. Berörda förvaltningar är överens om att tillagningsköket nu bör
överföras till förskolenämnden. Lokalsekretariatet har stämt av frågan med
förskoleförvaltningen som ställer sig positiva till förslaget.
Café

Stadsdelsförvaltningen anser att kulturförvaltningen bör ta över ansvar och drift av caféet
från 2020-01-01. De anser vidare att den personal som idag arbetar i caféet, men som har
sin anställning i stadsdelen ska kvarstå som anställda i stadsdelen. Caféets personal
arbetar kvar i stadsdelen till årsskiftet och kommer sedan beredas andra placeringar inom
stadsdelsförvaltningen. Stadsdelsförvaltningen påtalar dock att personerna bör erbjudas
tjänst om kulturförvaltningen ska rekrytera för caféverksamhet.
Då kulturförvaltningen tar över ansvar och drift för caféet behöver förvaltningen utreda
hur caféet ska drivas framåt. Caféet står redan idag inför ett ombyggnads- och
upprustningsbehov till följd av tidigare förändrat arbetssätt avseende förrådsmöjligheter,
utrustningsmöjligheter, köksytor mm.
Tabell 1. Ställningstaganden avseende överföring av resursnämndsuppdrag för
Frölunda kulturhus
Verksamhetsdelar

Personal

Hyra1

Driftsbudget

Kommentar

Sporthallarna

KN (vaktmästeri,

IOFN

KN

IOFN står för hyreskostnad,

lokalvård)

behöver regleras ekonomiskt

Tillagningsköket

AFH

FN

AFH

Cafét

AFH

KN

KN

Kulturverksamhet

KN

KN

KN

KN

KN

KN

FN står för hyresavtal

producenter
Vaktmästeri, lokalvård

IOFN köper del av tjänst, behöver
regleras ekonomiskt

Kommunikation,

KN

administration, ledning

KN

KN

IOFN köper del av tjänst, behöver
regleras ekonomiskt.

KN = kulturnämnd, IOFN = idrott- och föreningsnämnd, AFH= stadsdelsnämnd Askim-FrölundaHögsbo, FN= förskolenämnd

1

Kommunintern upplåtelse
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Förvaltningens förslag
Alla berörda förvaltningar ställer sig bakom nedanstående förslag. Kulturförvaltningen
föreslå därför att kulturnämnden hemställer till kommunfullmäktige att:
•

ansvaret (avser lokalhyra) för de två sporthallarna överförs till idrotts- och
föreningsnämnden.

•

kulturnämnden får i uppdrag att tillsammans med berörda förvaltningar
återkomma med ekonomisk reglering till följd av ovanstående beslut.

•

ansvaret (avser lokalhyra) för tillagningsköket överförs till förskolenämnden.

•

uppdraget att klargöra ansvarsfördelning avseende bland annat sporthallar och
personal i resursnämndsuppdraget för Frölunda kulturhus förklaras fullgjort.

•

uppdraget att inkomma med en beräkning av biblioteksverksamhetens andel av
övriga lokaler och resurser i Frölunda kulturhus förklaras fullgjort.

GÖTEBORGS STADS KULTURFÖRVALTNING

Anna Rosengren

Tatjana Marin Kartal

Förvaltningsdirektör

HR-chef
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