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TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr KUN 2020/85

Kulturnämnden

Politikerinitiativ om underlättande åtgärder och
förslag till kompensation till Nackas kulturhus
Politikerinitiativ den 5 maj 2020 av Richard Wendt (M)
Förslag till beslut
1. Kulturnämnden beslutar att bevilja ekonomisk kompensation till kulturhusen
med:
a. 800 000 kronor till kulturhuset Dieselverkstaden
b. 110 000 kronor till Älta Kulturknut
c. 114 500 kronor till Fisksätra Folkets Hus
d. 91 500 kronor till Boo Folkets Hus
2. Kulturnämnden ger kultur- och fritidsdirektören i uppdrag att följa upp
kulturhusens behov av stöd med anledning av pandemins konsekvenser, och
återkomma med förslag till beslut under våren 2021.
Sammanfattning av ärendet
I politikerinitiativet fick kultur- och fritidsdirektören i uppdrag att utreda behovet av
underlättande åtgärder och ekonomisk kompensation till kommunens fyra kulturhus, till
följd av restriktioner med anledning av coronapandemin, och återkomma med förslag till
beslut i kulturnämnden. Utgångspunkterna för utredningen var att undersöka behovet av
hyresreduktion, samt kompensation för förlorade hyresintäkter och avbokningsavgifter.
Kulturnämnden finansierar hela hyran för kulturhuset Dieselverkstaden, Fisksätra
Folkets Hus och Älta Kulturknut. Boo Folkets Hus ägs av föreningen Boo Folkets Hus.
Det innebär att kulturhusen inte är i behov av någon hyresreduktion. De slopade
avbokningsavgifterna har inte inneburit något nämnvärt intäktsbortfall för kulturhusen.
Det största ekonomiska bortfallet gäller förlorade hyresintäkter med anledning av alla
avbokningar och inställda arrangemang. Kulturhusen redovisar en förlust om totalt cirka
1,1 miljoner kronor i förlorade hyresintäkter under perioden 1 mars – 31 oktober. Mot
bakgrund av ovan föreslås nämnden fatta beslut om att bevilja ekonomisk kompensation
till kulturhusen om totalt 1 116 000 kronor, vilket bedöms rymmas inom ramen för
nämndens budget.
Förslagen i politikerinitiativet
Kultur- och fritidsdirektör Anders Mebius ges i uppdrag att utreda behovet av
underlättande åtgärder och ekonomisk kompensation till kommunens fyra kulturhus, till
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följd av restriktioner med anledning av coronapandemin, och återkomma med förslag till
beslut i kulturnämnden baserat på nedan utgångspunkter:
 Kompensation för förlorade hyresintäkter
 Hyresreduktion i de fall kommunen är hyresvärd för kulturhuset
 Kompensation för avgiftsfri lokalavbokning
Enhetens utredning och bedömning
Kulturnämnden finansierar hela hyran för kulturhuset Dieselverkstaden, Fisksätra
Folkets Hus och Älta Kulturknut. Boo Folkets Hus ägs av föreningen Boo Folkets Hus.
Det innebär att kulturhusen inte är i behov av någon hyresreduktion. Enheten har fått in
redovisningar från de fyra kulturhusen gällande de ekonomiska konsekvenserna med
anledning av pandemin. De slopade avbokningsavgifterna, som nämnden införde den 22
april i år, har inte inneburit något nämnvärt intäktsbortfall för kulturhusen. De flesta
ideella föreningar och organisationer insåg snabbt att de skulle behöva ställa in sina
aktiviteter med anledning av pandemin. De avbokade därför lokaler i tillräckligt god tid
för att slippa avbokningsavgifter enligt gällande avbokningsregler. Det största
ekonomiska bortfallet gäller förlorade hyresintäkter med anledning av alla avbokningar
och inställda arrangemang. Kulturhusen har inte tagit emot några statliga stöd gällande
kostnader för lokaler eller förlorade hyresintäkter. Däremot har Älta Kulturknut fått
sänkta arbetsgivaravgifter under några månader, och kulturhuset Dieselverkstaden
beviljades 56 000 kronor för inställda offentliga föreställningar som de planerat
genomföra i egen regi. Nedan presenteras kulturhusens förlorade hyresintäkter efter
jämförelse med motsvarande period år 2019.


Kulturhuset Dieselverkstaden
Perioden 1 mars – 31 oktober
Förlorade hyresintäkter totalt: 800 000 kronor



Älta Kulturknut
Perioden 1 mars – 31 oktober
Förlorade hyresintäkter totalt: 110 000 kronor



Boo Folkets Hus
Perioden 1 mars – 15 oktober
Förlorade hyresintäkter totalt: 91 500 kronor



Fisksätra Folkets Hus
Perioden 9 juni – 31 oktober
Förlorade hyresintäkter totalt: 114 500 kronor

November och december ingår inte i ovan redovisningar. Normalt sett är det en period
med många lokalbokningar till följd av bland annat säsongsavslutningar och
arrangemang i samband med advent, lucia och julfirande. Bedömningen är att dessa
månader bör inkluderas i en kommande uppföljning under våren gällande husens behov
av ekonomisk kompensation nästa år, beroende på hur pandemin utvecklas. Mot
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bakgrund av ovan föreslås nämnden fatta beslut om att bevilja ekonomisk kompensation
till kulturhusen om totalt 1 116 000 kronor enligt fördelningen ovan.
Förslagens ekonomiska konsekvenser
I samband med oktoberbokslutet prognostiserade kulturnämnden ett överskott för år
2020 på 1,9 miljoner kronor. Under förutsättning att prognososen håller skulle
föreslagen kompensation till kulturhusen på 1 116 000 kronor innebära att
kulturnämndens överskott för år 2020 minskar från 1,9 miljoner kronor till 784 000
kronor.
Konsekvenser för barn
Barn är en prioriterad målgrupp i kulturhusens uppdrag. Husen ger förutsättningar för
barn och ungdomar i alla åldrar att delta i en mångfald kultaktiviteter. Därför är det
viktigt att kommunen säkerställer att kulturhusens driftsmöjligheter framöver inte
drabbas allt för hårt av pandemins negativa effekter.
Handlingar i ärendet
Politikerinitiativ den 5 maj 2020 av Richard Wendt (M)
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