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Drift av Christinasalen och Lilla scen 
 

Ärendebeskrivning 

Christinaprojektet syftar till att flytta Norrmalmskolans verksamhet till Christinaskolan och 

planera för bostadsbebyggelse på den frigjorda marken. I april 2018 beslutade 

kommunstyrelsen att gå vidare med scenario 1 som innebar en 2 500 kvadratmeter stor 

tillbyggnad för låg- och mellanstadieskola samt renovering av kök och matsalar på 

Christinaskolan. Scenariot valdes främst för att det skulle ge minst påverkan på restaurang 

2Kök och Nolia AB. Kommunstyrelsen ändrade dock inriktning och beslutade 2019-04-01 att 

projektet ska arbete vidare med scenario 1b vilket innebär att Nolia AB och 2Kök sägs upp 

från lokalerna. Den främsta anledningen till den ändrade inriktningen är att scenario 1b är mer 

kostnadseffektivt.  

Som en av konsekvenserna har Kultur- och fritidsnämnden fått utökat uppdrag av 

Kommunstyrelsen att ta överta ansvaret för Christinasalen och Lilla scen från och med 1 

januari 2020. I uppdraget ingår att äska pengar så att verksamheten kan bedrivas utan uppehåll 

när Nolia AB lämnar lokalen vid årsskiftet. Uppdraget omfattar i första hand 

kulturbokningarna i lokalerna även om lokalen givetvis kan hyras ut för ändra ändamål. 

Christinaprojektet kommer att påverka verksamheten i byggnaden under ett flertal år. I takt 

med byggprocessen är det möjligt att andra hyresgäster komma att överta eller dela kostnader 

för allmänna ytor i form av toaletter, korridorer etc. Lägre fram kan det bli aktuellt med 

äskanden för fler lokaler. Äskandet omfattar i dagsläget följande delar: 

 Hyres- och städkostnader för scenerna  

 Städkostnader för allmänna ytor som korridorer, toaletter, förråd och dylikt. 

 Vaktmästeri 

 Kostnader för drift/arrangemang 

 

Äskandet omfattar inte: 

 Gamla foajén till Christinasalen 

 Lokalerna som frigörs under biblioteket 

 Nolia AB:s reception/kontor 

 

För att lösa driftsfrågan tecknas i första skedet ett 1-årigt avtal med Nolia AB. Andra 

lösningar kan vara aktuella längre fram beroende på Christinaprojektets utveckling. Prisnivån 

ligger kvar på samma nivå som tidigare vilket innebär att kulturföreningarna, skolan och 

Folkets Hus har fortsatt rabatterade priser. Kultur- och fritidsnämndens verksamheter kan 

nyttja lokalerna utan kostnad.  

 

Vad gäller intäkter i samband med arrangemangen måste man ha i åtanke att förutsättningarna 

för att driva verksamheten försämras, i synnerhet ur ett kortsiktigt perspektiv då området 

fungerar som byggarbetsplats de närmaste åren. Lägg därtill att restaurangen försvinner och 

med det även en enkel tillgång till servering. Försämrade parkeringsmöjligheter under 

byggtiden är också en faktor att beakta. Risken är överhängande att det finns arrangörer som 

väljer andra lokaler på grund av ovanstående störningsmoment.  



                                                 Bilaga 4. 

 
 

 

 

 

Avseende investeringar måste höjd tas för ljud, ljus och annan scenteknik då exempelvis rår-

tekniken är föråldrad och ljudsystemen är från 2005 (Christinasalen) och 1999 (Lilla scen). En 

investeringsbudget för utbyta av ljud, ljus och annan scenteknik bör därför tas fram inom en 

relativt snar framtid. 

 

Det utökade uppdraget innebär kostnader för hyra (inklusive vaktmästeri), städ samt för 

drift/arrangemang. På grund av den korta handläggningstiden är antalet kvadratmeter inte 

exakt men i föreliggande underlag uppgår den totala ytan till 2 531,2 m². Fastighets- och 

serviceförvaltningen tar fram exaktare beräkningar längre fram vilket kommer att påverka 

kostnadsbilden något. Vad gäller hyreskostnaderna för de allmänna ytorna så bekostas de tills 

vidare av Christinaprojektet. Detta kommer att förändras i takt med att lokalerna färdigställs. 

Kostnaderna läggs då på verksamheterna och pengar måste äskas för ändamålet förmodligen 

redan till 2021. När det kommer till städkostnader har Städenheten gjort en snabb men 

preliminär kostnadsberäkning. Även där kan en exaktare beräkning göras. 

Sak samma gäller Nolia AB:s beräkningar rörande drift/arrangemang.  

 

Kostnaderna för hyra (inklusive vaktmästeri), städ samt drift/arrangemang specificeras enligt 

nedanstående och gäller 2019 års priser:  

 

Hyreskostnader    

Christinasalen    

Hyra inkl vaktmästeri 1 135 m² 1 195 155  

Lilla scenen    

Hyra inkl vaktmästeri 234 m² 246 402  

Summa totalt hyra  1 441 557  

Avrundat  1 450 000  

    

Städ    

Städning, allmänna ytor 2 531,2 m²   

3 gånger/vecka    

52 veckor   261 487  

    

Christinasalen    

Grundpris x 63 tillfällen;  218 484  
Helgtillägg 10 ggr/år   35 000  
    253 484  

    

Lilla Scen    

Grundpris  x 18 tillfällen  10 404  
Helgtillägg 2 ggr/år   1 400  
    11 804  

    

Summa totalt städ:  526 775  
Avrundat   530 000  
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Köpt tjänst från Nolia AB    
Tid för lokalbokning, fakturering bokning 

roddare mm 
5 600 10% 

CRM + ekonomisystem  2 000  

Bemanning vid bokning,     

brandrond och översyn lokaler.    

10% är räknat med dubbel öt-ersättning,. 28 000 40% 

  35 600  

    

Summa per år 12 427 200  
Avrundat   430 000  

    

Totalt:   2 410 000  
 


