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Landstingsstyrelsen

Särskilt bidrag till Stockholms Konserthusstiftelse
Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Ärendebeskrivning
Stockholms Konserthusstiftelse har inkommit med begäran om investeringsbidrag om avseende tillgänglighetsanpassning samt akustikutveckling
av Stockholms Konserthus.

Förslag till beslut
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
arr anslå 13 000 000 kronor ur landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda
utgifter till Stockholms Konserthusstiftelse
arr uppdra åt landstingsdirektören att snarast redovisa investerings- och
finansieringsbehov i Konserthuset på kort och lång sikt samt att särskilt
undersöka om det fmns mer kostnadseffektiva lösningar för tillgänglighetsanpassningar än de som anges i Konserthusstiftelsens hemställan

Landstingsrådsberedningens motivering
Stockholms läns landsting är sedan 1992 huvudfinansiär för Konserthusets
och därmed även Kungliga Filharmonikernas verksamhet. Landstinget har
förbundit sig att svara för det planenliga underhållet av fastigheten samt för
sådana ombyggnader och förändringar som skäligen bör göras. Stockholms
läns landstings anslag uppgår under 2011 till 113 miljoner kronor. Anslaget
från landstinget för 2012 uppgår till 120 miljoner kr.
Den nu inkomna begäran om bidrag avser i huvudsak tillgänglighetsanpassningar och akustikförbättringar. Syftena med investeringarna sammanfaller väl med landstingets ambitioner om hög tillgänglighet för rörelsehindrade även i kulturhistoriskt känsliga lokaler.
Stiftelsens ambitioner att också utveckla förutsättningarna att bedriva
konstnärlig verksamhet, på hög nivå, i lokalerna överensstämmer med de
mål som angetts för landstingets engagemang i verksamheten.
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Stiftelsens begäran, enligt bilaga, måste dock prövas senast i samband med
ordinarie investeringsprocess och bedömas i anslutning till budget 2013.
För att stiftelsen ska kunna vidta de åtgärder som är mest angelägna och
förbereda projektering för kommande åtgärder föreslås att 13 miljoner kronor avsätts från landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter under
2011. Stiftelsen ska inom ramen för tilldelade medel prioritera åtgärder som
krävs för att fastigheten och verksamheten ska uppfylla lagens krav. Det
innebär att nödvändiga tillgänglighets- ock säkerhetsåtgärder skall åtgärdas.

Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 2 december 2011
Sammanställning av Stockholms Konserthusstiftelses hemställan om investeringsbidrag 2 december 2011
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Dnr.

Särskilt bidrag till Stockholms Konserthusstiftelse
Ärendebeskrivning
Begäran har inkommit från Stockholms Konserthusstiftelse om
investeringsbidrag.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2011-12-02
Begäran från Stockholms Konserthusstiftelse om investeringsbidrag,
P M 2011-12-02

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
arr anslå 13 000 000 kronor ur landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda
utgifter till Stockholms Konserthusstiftelse
arr uppdra åt landstingsdirektören att i samband med budget 2013 redovisa
kommande investerings- och finansieringsbehov i Konserthuset.

Bakgrund
Stockholm Konserthus och Kungliga Filharmonikerna utgör tillsammans en
enhet som positionerat sig som en av de mest intressanta och nyskapande
aktörerna på den internationella musikarenan. Konserthuset erbjuder idag
ett artistiskt utbud på högsta internationella nivå där Kungliga
Filharmonikernas goda renommé kopplat till globala varumärken likt
Nobelpriset, Augustpriset, Astrid Lindgren Memorial Award, Polar Music
Prize, medför att Konserthuset ständigt befinner sig i det internationella
blickfånget. Kungliga Filharmonikernas expansiva konstnärliga utveckling
har medfört att musikvärldens ledande artister idag ser Stockholm som en
självklar och prioriterad spelplats i sin årliga planering.
Stockholms Konserthusstiftelse anhåller om investeringsbidrag om SEK
58 000 000 avseende tillgänglighetsanpassning samt akustikutveckling av
Stockholms Konserthus.
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Förvaltningens bedömning
Stockholms Konserthusstiftelse är en icke vinstdrivande stiftelse som äger
Konserthuset och hyr marken av staden på ett förmånligt 100-årskontrakt.
Stockholms Konserthusstiftelse äger och förvaltar dessutom själva
byggnaden Konserthuset.
Stockholms läns landsting är huvudfinansiär för Konserthusets och därmed
även Kungliga Filharmonikernas verksamhet. Stockholms läns landstings
anslag uppgår under 2011 till 113 miljoner kronor. Konserthusstiftelsens
huvudsponsor är SEB och sponsor är Ernst & Young. Anslaget från
landstinget för 2012 uppgår till 120 miljoner kr.
Landstingsfullmäktige beviljade Stiftelsen Stockholms Konserthus ett
räntefritt lån om 97 445 000 kr avseende ombyggnad, vilket påbörjades
2006. Arbetet fördyrades.
Den 3 april 2009 erhöll stiftelsen en anmodan att betala amortering enligt
plan. Den 22 april 2009 inkom stiftelsen med en begäran om anstånd till
Stockholms läns landsting. Därefter hemställdes om medel för att betala
amorteringarna samt om medelsförstärkning för fördyringar. Stiftelsen
erhöll, enligt beslut i fullmäktige den 8 september 2009, ett räntefritt lån på
26 000 000 kr för investeringar. Utlåningen skedde via Koncernfinansiering.
År 2009 fick Konserthusstiftelsen och Locum i uppdrag att utreda
Konserthusstiftelsens vision för dess framtida verksamhet och vad detta
skulle innebära för framtida utrymmes- och lokalbehov. För utredningen
erhöll stiftelsen 10 miljoner kr.
Den nu inkomna begäran om bidrag avser i huvudsak tillgänglighetsanpassningar och akustikförbättringar. Förvaltningen anser att syftena med
investeringarna väl sammanfaller med landstingets ambitioner om hög
tillgänglighet för rörelsehindrade även i kulturhistoriskt känsliga lokaler.
Stiftelsens ambitioner att också utveckla förutsättningarna att bedriva hög
konstnärlig verksamhet i lokalerna överensstämmer med de mål som
angetts för landstingets engagemang i verksamheten.
Stiftelsens begäran om 58 miljoner kronor (enligt bilaga) måste dock
prövas i samband med ordinarie investeringsprocess och bedömas i
anslutning till budget 2013. För att stiftelsen ska kunna vidta de åtgärder
som är mest angelägna och förbereda projektering för kommande åtgärder
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föreslås att 13 miljoner kronor avsätts från landstingsstyrelsens anslag för
oförutsedda utgifter under 2011.

Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med landstingets miljöpolitiska program Miljösteg 5 har hänsyn
till miljön beaktats och bedömningen är att det inte är relevant med en
miljökonsekvensbeskrivning i detta ärende.

Anne Runerquist
Stf förvaltningschef
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Sammanställning av Konserthusstiftelsens anhållan om
investeringsbidrag
Stockholms Konserthusstiftelse anhåller om investeringsbidrag om sek
58 000 000 avseende tillgänglighetsanpassning samt akustikutveckling av
Stockholms Konserthus.
Förslag
Kostnad
Publika hissar. Tillförsel av två nya hissar i andra radens
trapphus från gatuplan till plan 5.
Personalhiss
Hiss för funktionshindrade.
Lasthiss
Entrédörrar mot Hötorget samt branddörrar
Akustik
Pro j ekteringskostnad
Övrigt

37 000 000 sek

Summa förslag

58 000 000 sek

1 000 000 sek
1 700 000 sek
100 000 sek
2 500 000 sek
7 000 000 sek
7 500 000 sek
1 200 000 sek

