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Utvecklingsprojekt: Samverkan med Parkteatern
Ärendebeskrivning
Kulturförvaltningen möter en stor efterfrågan om ökat samarbete med länets
kommuner och har under de senaste åren arbetat för att stärka samverkan
mellan förvaltningen, kommunerna och kulturaktörer.
Parkteatern är en verksamhetsgren inom Kulturhuset Stadsteatern som genom
turnerande föreställningar sommartid erbjuder Stockholms stads invånare
scenkonstupplevelser med fri entré. Möjligheten att kunna erbjuda Parkteaterföreställningar till de egna invånarna har under en längre tid efterfrågats av
flera kommuner i länet. Under sommaren 2015 prövar kulturförvaltningen
därför att genom en subvention till två kommuner möjliggöra en vidare spridning av Parkteaterns föreställningar.
I försöket ingår Täby och Österåker, som därmed får ta del av en subvention
på 50 % av föreställningskostnaden vid ett tillfälle i augusti. Förvaltningen har
planerat pilotprojektet i samverkan med de ingående kommunerna och med
Parkteatern. Kommunerna har fått välja ur Parkteaterns aktuella utbud för
sommaren 2015.
Beskrivning av föreställningarna:
Den allvarsamma leken kommer att spelas i Österåkers kommun den 18 augusti i hembygdsparken Ekbacken i Åkersberga. Föreställningen är en tonsatt
tolkning av Hjalmar Söderbergs klassiska roman från 1900-talets Stockholm,
en minimusikal med inslag av folkmusik och visa.
Hellsingland kommer att spelas i Täby kommun den 22 augusti i Åkeby parken. Pjäsen är en musikalisk odyssé med anledning av Lennart Hellsings 95års firande.
Totalkostnaden uppgår till 65 000 kr + moms (en subvention på 32 500 kr +
moms/föreställning) och innebär att kommunerna har möjlighet att erbjuda
sina medborgare en större vuxenföreställning vid ett tillfälle i augusti 2015. Pilotprojektet skall bekostas ur Utvecklingsanslaget.
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Förslag till beslut
Kulturförvaltningen föreslår Kulturnämnden besluta
att bevilja Kulturhuset Stadsteatern ett stöd om 65 000 kr + moms ur Utvecklingsanslaget för att spela Den allvarsamma leken i hembygdsparken Ekbacken i Åkersberga den 19 augusti och Hellsingland i Åkebyparken den 22
augusti 2015.

Förvaltningens förslag och motivering
Projektet utgör ett bra komplement till Scenkonststödet – som erbjuder länets
kommuner barn- och ungdomsscenkonst till subventionerade priser – och ett
tillfälle att även satsa på en vuxen publik, vilket ofta efterfrågas av kommunerna.
Inom ramen för samarbetet står Parkteatern för all teknik och logistik. Kommunerna är ansvariga för respektive spelplats samt att söka tillstånd. Parkteaterns välfungerande, erfarna marknadsföringsapparat kan bidra till att landstinget får möjlighet att synas och tydliggöra sin roll som stärkare av länets kulturliv.
Pilotförsöket utvärderas efter sommaren och eventuell fortsatt utveckling diskuteras.
Beslutet skall villkoras enligt gällande regler samt följande:
- Om projekt som beviljats stöd förändras väsentligt eller blir försenat i
förhållande till vad som angivits i ansökan skall kulturförvaltningen
underrättas omgående. Väsentliga förändringar eller förseningar kan
innebära att hela eller del av stödet skall återbetalas till kulturnämnden. Stödet kan inte användas till annat projekt.
- Beviljat stöd redovisas senast två månader efter avslutat projekt. Vid
utebliven redovisning kan hela eller del av stödet komma att återkrävas
av kulturnämnden. Redovisning görs i en projektrapport enligt detta
beslut.
- Kulturnämnden förutsätter att god tillgänglighet för personer med
funktionsnedsättning eftersträvas när verksamheten genomförs.
- Alla som beviljats stöd ska i sitt informationsmaterial tydligt tala om
att projektet stöds av Stockholms läns landsting. Anledningen är landstingets strävan att visa länets invånare hur skattepengarna används.
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Ärendet berörs inte av miljökravet då det föreslagna stödet understiger
500 000 kr.

Förvaltningschef
Eva Bergquist
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