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TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr KUN 2020/118

Kulturnämnden

Sänkta taxor i kulturhuset Fisksätra Folkets Hus
Förslag till beslut
1. Kulturnämnden beslutar att fastställa taxor och avgifter, gällande lokalbokning i
det nya kulturhuset Fisksätra Folkets Hus, i enlighet med bilaga 2 till
tjänsteskrivelse daterad den 17 november 2020.
2. Kulturnämnden beslutar att taxorna ska träda i kraft med omedelbar verkan.

Sammanfattning av ärendet
Fisksätra Folkets Hus är ett av fyra kulturhus vars taxor kulturnämnden fastställer.
Kulturnämnden har tecknat avtal med Fisksätra Folkets Hus förening gällande
lokalbokning, bemanning och drift av huset. I oktober inkom föreningen med önskemål
om sänkta taxor på grund av klagomål och synpunkter från medborgare och
organisationer, gällande för höga taxor i huset. Mot bakgrund av att lokalerna är mycket
mindre i det nya huset, gör många organisationer och medborgare bedömningen att det
inte är värt priset. Dagens taxor ligger i nivå med motsvarande lokaler i de övriga
kulturhusen, men föreningens bedömning är att det inte möter efterfrågan. I korthet
innebär förslaget att taxorna som gäller på vardagar även ska gälla under helger, och att
taxorna i de tre största lokalerna i huset sänks rejält för alla bokningskategorier.
Bedömningen är att förslaget till sänkta taxor är rimligt mot bakgrund av att huset är nytt
med förändrade förutsättningar gällande deltagarkapacitet. Dagens taxor har nu prövats
en tid och visat sig inte fungera för alla intressenter som vill genomföra kulturaktiviteter
i huset. Därmed bedöms justeringar nödvändiga för öka nyttjandegraden av lokalerna.
Ärendet
Bakgrund

Kommunfullmäktige har bemyndigat kulturnämnden att fastställa taxa för
lokalupplåtelse i kulturlokaler. Med kulturlokaler menas större mötesplatser för kultur
och som fungerar som lokala kulturhus. För närvarande fastställer kulturnämnden taxor
för lokalupplåtelse i fyra kulturhus, varav ett är Fisksätra Folkets Hus.
Kulturnämnden har avtal om lokalupplåtelse i ovannämnda kulturhus med syfte att bland
annat hålla låga taxor i lokalerna för de prioriterade grupperna barn, ungdomar och
personer med funktionsvariationer. Riktlinjer, regler och fördelningsprinciper för
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uthyrning av kulturlokaler presenteras i bilaga 1. Fördelningsprinciper används endast
om efterfrågan på lokalerna är större än tillgången.
De lokalförvaltande organisationerna ska följa de gemensamma användarkategorier som
anges i riktlinjerna för prissättningen av respektive lokal. Fisksätra Folkets Hus förening
är lokalförvaltande organisation i Fisksätra Folkets Hus.
Förslag till sänkta taxor

I oktober inkom Fisksätra Folkets Hus förening med önskemål om sänkta taxor på grund
av klagomål och synpunkter från medborgare och organisationer, gällande för höga taxor
i huset. Mot bakgrund av att lokalerna är mycket mindre i det nya huset, gör många
organisationer och medborgare bedömningen att det inte är värt priset. Dagens taxor
ligger i nivå med motsvarande lokaler i de övriga kulturhusen, men föreningens
bedömning är att det inte möter efterfrågan. Föreningen har därför skickat in förslag till
sänkta taxor som presenteras i bilaga 2. I bilagan är befintliga avgifter, som föreslås tas
bort, överstrukna och förslag till nya taxor är gulmarkerade. I korthet innebär förslaget
att taxorna som gäller på vardagar även ska gälla under helger, och att taxorna i de tre
största lokalerna i huset sänks rejält för alla bokningskategorier. Timtaxan för
bemanning av huset efter ordinarie öppettider föreslås också sänkas kraftigt.
Enhetens bedömning

Bedömningen är att förslaget till sänkta taxor är rimligt mot bakgrund av att huset är nytt
med förändrade förutsättningar gällande deltagarkapacitet. Dagens taxor har nu prövats
en tid och visat sig inte fungera för alla intressenter som vill genomföra kulturaktiviteter
i huset. Målet är att lokalerna ska vara efterfrågade och fullbokade av olika aktörer,
samtidigt som den lokalförvaltande organisationen ska kunna få in tillräckligt med
intäkter till driften av huset. Det är en balans som kan vara svår att uppnå och ytterligare
justeringar av taxorna kan därför bli aktuella under nästa år. Betalningsförmågan är lägre
i Fisksätra jämfört med många andra delar av Nacka, vilket kan vara en bidragande
orsak till behovet av lägre taxor. Pandemins effekter kan också bidra till att
betalningsförmågan hos olika aktörer och medborgare minskar vart efter tiden går utan
att smittspridningen stoppas. Detta är en effekt som alla kulturhus riskerar drabbas av.
Mot bakgrund av ovan föreslås nämnden bifalla förslaget till sänkta taxor i Fisksätra
Folkets Hus, och besluta att dessa ska träda i kraft med omedelbar verkan.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär inte några ekonomiska konsekvenser för nämnden. De intäkter som
taxorna genererar går till Fisksätra Folkets Hus förening som en delfinansiering för det
lokalförvaltande uppdraget som föreningen har genom avtal med kulturnämnden.
Konsekvenser för barn
Barn och ungdomar är en prioriterad grupp för lokalupplåtelsen i kommunalt
finansierade kulturlokaler. Om det blir för höga taxor finns det risk att kultur- och
fritidsverksamhet för barn och ungdomar inte kan bedrivas i kulturlokalerna, vilket kan
leda till minskad mångfald och ett sämre utbud för denna målgrupp. Det kan även leda
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till att kulturverksamhet för barn och ungdomar bedrivs i andra lokaler som inte är
verksamhetsanpassade och tillgängliga för alla.
Handlingar i ärendet
1. Riktlinjer, regler och fördelningsprinciper för bokning och upplåtelse av
kulturlokaler
2. Förslag till sänkta taxor för lokalbokning i Fisksätra Folkets Hus
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