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Förslag till avtal med Stockholms Läns Blåsarsymfoniker rörande driften av regional musikverksamhet
(länsmusik) i Stockholms län 2009.
1

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att uppdra åt förvaltningschefen att enligt förvaltningens förslag teckna avtal
med den ideella föreningen Stockholms Läns Blåsarsymfoniker rörande driften av regional musikverksamhet (länsmusik) i Stockholms län 2009.
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Bakgrund

Stockholms Läns Blåsarsymfoniker (SLB) har sedan 2002 haft landstingets
uppdrag att driva regional musikverksamhet (länsmusik) i Stockholms län.
Kulturnämnden har under perioden beviljat SLB ett årligt verksamhetsstöd
och verksamheten har också haft ett statligt ekonomiskt stöd från Statens kulturråd inom ramen för stöd till regional musikverksamhet. Staten betraktar
landstinget som huvudman för länsmusiken vilket innebär att landstinget är
mottagare av det statliga stödet och det är landstinget som gentemot staten
ansvarar för verksamhetens genomförande och därmed användningen av stödet. Åren 2002 t o m 2004 har verksamheten betraktats som försöksverksamhet. Fr o m 2005 betraktar Statens kulturråd verksamheten som permanent.
Kulturnämnden har beviljat SLB 3 430 000 kr i verksamhetsstöd för LiS under
2009. Statens kulturråd fastställer i särskild ordning stödet till regional musikverksamhet. Beslut tas i regel i slutet av januari.
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Förvaltningens synpunkter

Avtalet gäller 2009 års verksamhet.

Bilaga
Förslag till avtal
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3.1

Avtalets innehåll

Avtalet med SLB innehåller följande paragrafer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3.1.1

Långsiktigt uppdrag
Verksamhet 2009
Organisation
Jämställdhet
Jämlikhet
Tillgänglighet för funktionshindrade
Barnens bästa
Miljö
Ekonomi
Uppföljning
Verksamhetsplan 2010
Giltighet
Tvist
Avtalets godkännande
Det långsiktiga uppdraget

Långsiktigheten ger SLB trygghet i sin planering av verksamheten. Avtalet
föreskriver att årliga avtal skall tecknas och att landstinget och statens kulturråd fastställer stödet årligen (se även avsnitt 3.1.4).
3.1.2

Stockholms läns blåsarsymfonikers verksamhet 2009

SLBs verksamhet är genom avtalet fördelat på fem huvudområden.
• Musikutbud för länets skolor
• Producentfunktion, stöd till arrangörsledet samt ekonomiskt projektstöd
• Utbildning/fortbildning/kontaktnät
• Samverkan med andra aktörer
• Musik fån andra kulturer
• Projekt
• Kursverksamhet
SLB fortsätter att under 2009 prioritera barn- och ungdomsverksamheten.
Enligt avtalet förbinder man sig att initiera minst 350 konserter med huvudsaklig inriktning barn och ungdom. Som bilaga till avtalet bifogas aktuell verksamhetsplan.
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Ambitionen är att 50 procent av de ekonomiska medlen som ställs till förfogande skall användas för programproduktion, arrangörs- och projektstöd eller
annan utåtriktad verksamhet.
Mångkulturkonsulenten som organisatoriskt tillhör länsmusiken kommer att
belysa mångkulturaspekten med hjälp av länsmusiken. Särskilt avtal och verksamhetsplan finns för mångkulturområdet.
3.1.3

Generella krav § 4-8

Paragraferna 4-8 i avtalet förtydligar arbetet med jämställdhet, jämlikhet mellan etniska grupper, tillgängligheten för funktionshindrade, barnens bästa
samt miljöfrågor. Kraven är i stort sett samma som gäller för övriga stödmottagare som erhåller ett verksamhetsstöd på 500 000 kr eller mer.
3.1.4

Avtalets giltighet

Avtalet gäller tills vidare enligt beslut som togs i KUN 2005-11-04 och med en
ömsesidig uppsägningstid om 18 månader. I fall landstinget säger upp avtalet
får Stockholms läns blåsarsymfoniker en rimlig möjlighet att anpassa verksamheten till de nya förutsättningarna. Om part inte kan fullfölja vad som
överenskommits i föreliggande avtal skall den andra parten omedelbart underrättas därom. Om verksamheten inte genomförs förutsätts parterna kunna
komma överens om vilka åtgärder det för med sig. Om tvist uppkommer hänskjuts frågan till allmän domstol. Kulturnämnden fastställer ändå årligen
landstingsstödet storlek. Årligt avtal skall också tecknas rörande verksamhetens innehåll.
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