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Avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholm Konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd
till stiftelsen för åren 2011 - 2014

1

Förslag till beslut

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att föreslå landstingsstyrelsen att godkänna avtal mellan Stockholms
läns landsting och Stockholms konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till stiftelsen för åren 2011 – 2014, enligt kulturförvaltningens förslag.

2

Bakgrund

2.1

Landstingsfullmäktiges uppdrag

I beslutet om slutlig budget för 2011 beslutade landstingsfullmäktige
att uppdra åt dels kulturnämnden att utarbeta förslag till nytt flerårsavtal mellan Stockholms läns landsting och Stiftelsen Stockholms Konserthus i samband med att gällande flerårsavtal löper ut 2010, dels
landstingsstyrelsen att besluta om nytt flerårsavtal mellan Stockholms
läns landsting och Stiftelsen Stockholms Konserthus.
I avtal med staten 1992-09-22 tog Stockholms läns landsting på sig det ekonomiska ansvaret för Stockholms konserthusstiftelse. Genom kulturnämnden
stöder landstinget årligen Stockholms Konserthus och Kungliga Filharmoniska
orkestern. Stiftelsens verksamhet där Kungliga Filharmonikerna och Konserthusets musikaliska utbud står i centrum är en mycket populär mötesplats i
regionen och tillhör idag en av Europas mest välrenommerade musikinstituBilaga
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tioner. Stiftelsens verksamhet präglas genom sin höga konstnärliga nivå av
mycket långa planeringscykler. Många beslut måste tas redan idag för att möjliggöra verksamheten 3 – 5 år framåt i tiden och för att bibehålla stiftelsens
internationella konkurrenskraft. Denna framförhållning gäller framför allt
kontraktsskrivning med artister och dirigenter. Ett mandatperiodbaserat ekonomiskt stöd är därför önskvärt för att säkerställa en samstämmighet mellan
de ekonomiska och de konstnärliga förutsättningarna samt för att ge stiftelsen
kraft att fortsätta driva utvecklingen av sin verksamhet framåt.

3

Kulturförvaltningens synpunkter

I bilagt förslag till avtal regleras i första hand landstinget årliga ekonomiska
stöd till Stiftelsen Stockholms konserthus. Avtalet avser innevarande mandatperiod, d v s de fyra budget-/kalenderåren 2011 t o m 2014 (kulturnämnden
fastställde 2011 års stöd i januari 2011).
3.1
Ekonomiskt stöd
Det ekonomiska driftkostnadsstödet uppgår till totalt 486 mnkr under mandatperioden fördelat på
113 mnkr under 2011,
120 mnkr under 2012,
125 mnkr under 2013,
128 mnkr under 2014.
Jämfört med den förra mandatperioden utökas stödet med 18,5 procent under
innevarande mandatperiod.
I bilaga till avtalet dokumenteras även villkoren kring de räntefria lån för investeringar om totalt 123 445 tkr som landstinget beviljade stiftelsen 2008 och
2009.
3.1

Nya avsnitt i avtalet

Jämfört med förra mandatperioden innehåller avtalet nya avsnitt rörande








Tidigare beviljade lån
Jämställdhet och mångfald
Miljö
Jämlikhet
Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
Ökad egenfinansiering
Utvecklad redovisning av stiftelsens verksamhet.
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Avtalet följer i huvudsak den struktur som kulturnämnden normalt tillämpar i
avtal med andra större mottagare av årligt verksamhetsstöd inom kulturområdet.

4

Slutligt beslut

För att avtalet skall gälla för landstingets del krävs landstingsstyrelsens godkännande.

Hans Ullström
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Hantering av räntefria lån till Stockholms Konserthusstiftelse
Landstingsfullmäktige i Stockholms läns landsting har den 12 februari 2008
(LS 0707-0764) samt den 8 september 2009 (LS 0905-0399) beslutat
att bevilja Stiftelsen Stockholms Konserthus ett räntefritt lån om
97 445 000 kronor avseende renovering och ombyggnad av
Stockholms Konserthus,
att bevilja Stiftelsen Stockholms Konserthus ett räntefritt lån om
26 000 000 kronor avseende upprustning av Stockholms Konserthus.
Ovanstående innebär att Stockholms Konserthusstiftelse av Landstingsfullmäktige i Stockholms läns landsting beviljats räntefria lån om sammanlagt
123 445 000 kronor.
Årligen utbetalas 6 172 250 kronor på lånets förfallodag från Koncernfinansiering till Stockholms Konserthusstiftelse från och med 2010 till och med 2029.
Motsvarande belopp amorteras på förfallodagen av Stockholms Konserthusstiftelse.
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Mellan Svenska staten och Stockholms läns landsting har 1992-09-22 träffats
avtal varigenom landstinget påtagit sig det ekonomiska ansvaret för Stockholms
Konserthusstiftelses verksamhet fr o m 1994.
För att ge Stockholms Konserthusstiftelse en god framförhållning vad avser de
ekonomiska förutsättningarna, har följande avtal slutits mellan Stockholms läns
landsting genom kulturnämnden, nedan kallat landstinget, och Stockholms Konserthusstiftelse, nedan kallad stiftelsen, avseende landstingets ekonomiska stöd
till stiftelsen under åren 2011 – 2014.

§1

Ekonomiskt stöd

a)
Årligt driftkostnadsstöd
Landstingets ekonomiska stöd till stiftelsen uppgår under avtalstiden till
486 000 000 kronor fördelat på
113 000 000 kronor under 2011,
120 000 000 kronor under 2012,
125 000 000 kronor under 2013,
128 000 000 kronor under 2014.
Stödet betalas årligen ut med 1/3 senast den 10 januari, 1/3 senast 14 dagar efter
det att stiftelsens årsredovisning och revisionsberättelse för föregående år inkommit till landstinget och med 1/3 den 10 september.
b)
Tidigare beviljade lån
Landstinget har 2008 och 2009 beviljat stiftelsen räntefria lån för investeringar
om totalt 123 445 000 kronor. Lånet amorteras av stiftelsen enligt bilaga 1.

§2

Stiftelsens åtagande

a)
Stiftelsens verksamhet
Stiftelsens verksamhet skall bedrivas i enlighet med gällande reglemente (bilaga
2) och med bibehållande av nuvarande ambitioner vad gäller omfattning och
konstnärlig nivå.
b)
Jämställdhet och mångfald
Stiftelsen upprättar jämställdhets- och mångfaldsplan. Planen bör innefatta såväl
den egna personalen som den konstnärliga verksamheten.
c)
Miljö
Stiftelsen är miljöcertifierad enligt ISO 2014.
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d)
Jämlikhet
Stiftelsen skall eftersträva mångfald i såväl utbud som publik och bidra till möten
mellan människor med olika bakgrund. Verksamheten skall komma människor i
hela Stockholms län till del.
e)
Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
Verksamheten bör vara tillgänglig för alla både i den fysiska miljön och i information i form av till exempel broschyrer och hemsida.
Under avtalsperioden skall stiftelsen vidta åtgärder




som ökar medvetenheten och kunskapen hos medarbetare om situationen
för personer med funktionshinder,
för att öka den kommunikativa tillgängligheten i verksamheten,
så att verksamheten är fysiskt tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar.

Åtgärderna skall ske i enlighet med intentionerna i Stockholms läns landstings
program 2011-2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning ”Mer
än bara trösklar”.
f)
Ökad egenfinansiering
Stiftelsen kommer under avtalsperioden att vidta åtgärder för att utveckla sin
externa finansiering vid sidan av stödet från landstinget. Stiftelsens ambition är
att skapa en arbetsmodell så att en ökning av den externa finansieringen av verksamheten kan säkerställas på ett lika långsiktigt och tillförlitligt sätt som den offentligt finansierade delen av verksamheten.
g)
Extern kommunikation
Stiftelsen åtar sig att i all publik kommunikation och i övrigt där så är lämpligt
ange att landstinget är stiftelsens huvudfinansiär.

§3

Årlig budget/verksamhetsplan

Stiftelsens budget/verksamhetsplan skall årligen inges till landstinget så snart det
kan ske efter det att stiftelsens styrelse godkänt budgeten.

§4

Redovisning av stiftelsens verksamhet

Stiftelsen inger årligen årsredovisning och revisionsberättelse till landstinget.
Parterna är överens om att därutöver utveckla redovisningen av stiftelsens
genomförda verksamhet. Företrädare för stiftelsen och landstinget kommer årligen överens om vad den årliga utvecklade redovisningen skall fokusera på.

3 (3)
Diarienummer:
KUN 2011/472

§5

Samverkan

Samverkan mellan stiftelsen och landstinget skall inriktas på att den breda verksamhet som stiftelsen bedriver även fortsättningsvis skall komma landstinget och
regionen till del.
För att stärka kontinuiteten skall parterna i god tid före utgången av år 2014 ta
upp överläggningar avseende finansieringen för efterföljande mandatperiod.

§6

Giltighet

Detta avtal gäller för perioden 2011 t o m 2014 och upphör därefter utan särskild
uppsägning.
För landstingets del gäller avtalet under förutsättning av landstingsstyrelsens
godkännande.

§7

Undertecknande

Detta avtal är upprättat i två exemplar, varav parterna tagit var sitt.
För Stockholms läns landsting

För Stockholms konserthusstiftelse

201..-….-….

201..-….-….

………………………………………………
Anna Starbrink, kulturlandstingsråd

……………………………………………
Stefan Forsberg, verkställande direktör

……………………………………………
Magnus Ericsson, administrativ direktör

Bilagor
1 Pm rörande tidigare beviljade lån till stiftelsen
2 Stiftelsens reglemente

