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AVTAL
Mellan Stockholms läns landstings kulturförvaltning, nedan kallad landstinget, Stockholms
stads kulturförvaltning, nedan kallad staden och Danscentrum Stockholm,
organisationsnummer 802005-3909, har denna dag träffats följande avtal.
§ 1 Bakgrund
Landstinget och staden kommer under 2008 att samverka kring danskonsulentverksamhet i
Stockholms Stad och Län, nedan kallat Dans i Stockholms Stad och Län - DIS. Verksamheten
har även ekonomiskt stöd från Statens kulturråd inom ramen för stödet till regionala
danskonsulenter.
Landstinget är huvudman och mottagare av statens ekonomiska stöd.
§ 2 Uppdrag
Under perioden 2008-01-01—2008-06-30 2008 ansvarar Danscentrum Stockholm för driften
av DIS.
Syftet med DIS är att inom Stockholms stad och Stockholms län
-

öka kunskapen om och intresset för den professionella danskonsten,
stärka och utveckla dansens nätverk,
ge dansverksamma möjlighet till utveckling.

Arbetsinsatserna skall särskilt riktas till barn och ungdomar.
I uppdraget ingår att danskonsulenten skall arbeta med projektet In med dansen samt i
samverkan med Stockholms kulturförvaltning, Kultur för de unga, ansvara för hanteringen av
subventionerade dansföreställningar till stadens förskolor och skolor enligt särskild
överenskommelse. Dessutom skall ingå i uppdraget att utveckla arbetet med en turnéslinga för
offentliga dansföreställningar i länet.
Till uppdraget skall en referensgrupp kopplas samt ett policydokument upprättas med syfte att
förebygga jäv. Referensgruppen utses av samrådsgruppen.
§ 3 Jämställdhet
Verksamhet inom DIS skall sträva efter att jämställdhet mellan könen ska genomsyra
kulturverksamheten i länet. Detta gäller såväl deltagare, som medverkande och publik.
§ 4 Jämlikhet
Verksamhet inom DIS ska ta hänsyn till etnisk och social mångfald och bidra till möten mellan
människor med olika bakgrund. Verksamheten skall komma hela Stockholms län till del.
§ 5 Tillgänglighet för funktionshindrade
Verksamheten inom DIS bör vara tillgänglig för alla både i den fysiska miljön och i information
i form av till exempel broschyrer och hemsida.
§ 6 Miljö
Danscentrum Stockholm skall bedriva ett systematiskt miljöarbete enligt miljöplan som
fastställts av föreningens styrelse.
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§ 7 Barnens bästa
I DIS planeringen av verksamhet som i huvudsak rör barn t o m 18 år skall barns synpunkter
inhämtas och beaktas i enlighet med FN:s barnkonvention.
§ 8 Organisation
a) Samrådsgrupp:
Till DIS knyts en samrådsgrupp med en företrädare för vardera landstinget, staden och
Danscentrum Stockholm.
Samrådsgruppen sammanträder minst en gång per kvartal, sammankallande är Danscentrum
Stockholm.
Danscentrum Stockholm fattar beslut om verksamhetsplan och budget enligt förslag från
samrådsgruppen.
Rapport i enlighet med §§ 3-7 skall redovisas till samrådsgruppen.
b) Arbetsgivaransvar:
Danscentrum Stockholm svarar för att danskonsulentfunktionen har en bemanning på minst
1,25 helårsarbetande konsulenter som knyts till DIS med uppdrag enligt § 2.
Danscentrum Stockholm åtar sig därvidlag
- arbetsgivaransvaret (Danscentrum Stockholm medges även att köpa tjänsten från
underleverantör och därmed också kunna överföra arbetsgivaransvaret till denna),
- att tillhandahålla arbetsplatser med erforderlig administrativ utrustning,
- ekonomihantering.
Danskonsulenterna tillsätts av Danscentrum Stockholm enligt förslag från samrådsgruppen.
Danskonsulenterna är fristående från Danscentrums Stockholm övriga verksamhet.
§ 9 Ekonomi
Landstinget, staden och Statens kulturråd tillskjuter medel som skall täcka
-

konsulenternas arvode inkl sociala avgifter (motsvarande),
administration och lokalhyra,
verksamhet, resor och fortbildning.

Landstinget och staden stöder länsdanskonsulentverksamheten gemensamt ekonomiskt.
Därutöver erhåller Danscentrum Stockholm det statsbidrag som staten fastställer i särskild
ordning och för tiden 2008-01-01—2008-06-30.
Stödet rekvireras av Danscentrum Stockholm från staden och landstinget. Ersättning
motsvarande statsbidraget för aktuell tidsperiod betalar landstinget till Danscentrum
Stockholm snarast efter att landstinget mottagit medlen från Statens kulturråd.
Danscentrum Stockholm tillskjuter till DIS av landstinget beviljade medel för projektet In med
dansen.
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Staden tillskjuter till DIS medel för subvention av dansförställningar i Stockholms stad enligt
särskild överenskommelse.
Annat ekonomiskt stöd
DIS kan själva söka ekonomiskt eller annat stöd från annan organisation, kommun eller staten
så länge medlen används i enlighet med verksamhetens uppdrag och inte står i strid med
föreliggande avtal.
DIS skall samråda med samrådsgruppen innan avtal om sponsorintäkter ingås.
Marknadsföring
Vid marknadsföring av aktiviteter inom DIS skall det framgå att verksamheten bedrivs på
uppdrag av Stockholms läns landsting och Stockholms stad.
§ 10 Rapportering
Såväl verksamhet som ekonomi för DIS skall redovisas separat från Danscentrum Stockholms
övriga verksamhet.
Landstinget och staden har rätt till full insyn i Danscentrum Stockholms ekonomiska
redovisning avseende DIS.
I samband med att föreliggande avtal undertecknas upprättar Danscentrum Stockholm
verksamhetsplan och budget för 2008
Före januari månads utgång 2008 inger Danscentrum Stockholm till landstinget och staden
bokslut och verksamhetsberättelse för DIS 2007. I samband därmed skall även inrapporteras
nedanstående uppgifter vilka landstinget skall vidarerapportera till Kulturrådet nämligen
på vilket sätt har DIS främjat jämställdheten mellan män och kvinnor, främjat etnisk och
social mångfalld samt främjat tillgänglighet för funktionshindrade.
§ 11 Giltighet
Föreliggande avtal gäller fr o m den 1 januari t o m den 30 juni 2008.
Om part inte kan fullfölja vad som överenskommits i föreliggande avtal skall övriga parter
omedelbart underrättas därom. Vid uteblivet statsbidrag kan avtalet omförhandlas.
Uppkommer tvist mellan parterna som avser innehållet i föreliggande avtal skall tvisten
avgöras i skiljenämnd.
Detta avtal är upprättat i tre likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.
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