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Samarbete med Parkteatern 2016
Ärendebeskrivning
Kulturförvaltningen inledde sommaren 2015 ett samarbete med Parkteatern i
Stockholm för att i liten skala pröva att föra ut föreställningar i länet. I pilotprojektet ingick Täby kommun och Österåker kommun, som därmed fick ta del
av en subvention på 50 % av föreställningskostnaden vid ett tillfälle i augusti.
Till följd av den mycket positiva responsen från såväl kommunrepresentanter
som publik prövar kulturförvaltningen att sommaren 2016 utöka försöket med
ytterligare några kommuner. Samtliga kommuner i länet har fått möjlighet att
anmäla intresse för att ta emot en subventionerad föreställning. Efter övervägande av ekonomi, tidplan och aktuellt utbud har 6 kommuner lämnat besked
om att de vill ingå i samarbetet: Haninge, Solna, Sollentuna, Täby, Vaxholm
och Åkersberga. Kommunerna har fått välja ur Parkteaterns aktuella utbud för
sommaren 2016.
Beslutsunderlag
Kommunerna får därmed ta del av en subvention på 50 % av föreställningskostnaden vid ett tillfälle i augusti, enligt schemat nedan:

Torsdag
Lördag
Tisdag
Torsdag
Lördag
Tisdag

04-aug
13-aug
16-aug
18-aug
20-aug
23-aug

Kommun
Sollentuna
Solna
Haninge
Vaxholm
Täby
Åkersberga

Tid
19.00
16.00
19.00
19.00
16.00
18.00

Föreställning
Hellsingland
Hellsingland
Dollywood
Dollywood
Dollywood
Dollywood

Kostnaden per föreställning ligger på 65 000 kr + moms, varav kulturförvaltningen står för 50 % och kommunen för 50 %.
Förslag till beslut
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att bevilja att 195 000 kr + moms avsätts ur Utvecklingsanslaget för subventioner på 50 % av föreställningskostnaderna i Haninge, Solna, Sollentuna,
Täby, Vaxholm och Åkersberga kommun. Subventionerna ska betalas ut direkt
till kommunerna, som i sin tur ersätter Parkteatern.
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Förvaltningens motivering
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. Genom subventioner till länets kommuner möjliggör
kulturförvaltningen för en vidare spridning av Parkteaterns föreställningar.
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.
Parkteatern står för teknik, logistik och marknadsföringsmaterial. Teaterns erfarna marknadsföringsapparat kan bidra till att landstinget får möjlighet att
synas och tydliggöra sin roll som stärkare av länets kulturliv.
Kommunen står för mottagande, lokal marknadsföring och tillser att entreprenör står för eventuell försäljning av förfriskningar. Fritt inträde gäller.
Om föreställningarna:
Hellsingland är en musikalisk odyssé om Lennart Hellsings livsverk. Medv. Albin Flinkas och Fredrik Meyer.
Dollywood berättar om Dolly Partons berg-och-dal-mässiga livsresa och hennes musik. Medv. Anna-Lena Hemström och Anna Bromme.
Projektet utvärderas efter sommaren och eventuell fortsatt utveckling diskuteras.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Totalkostnaden uppgår till 195 000 kr + moms (en subvention på 32 500 kr +
moms/föreställning och kommun). Stödet ska bekostas ur Utvecklingsanslaget.
Miljökonsekvenser av beslutet
Ärendet berörs inte av miljökravet då det föreslagna stödet understiger 500
000 kr. I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har
hänsyn till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en
miljökonsekvensbedömning i detta ärende.
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