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Stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet/ändrat
huvudmannaskap för Circonova
1

Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta
att medge Studiefrämjandet i Norra Stor-Stockholm 3 920 000 kr i stöd till
hälsopedagogisk kulturverksamhet för perioden den 1 mars 2008 t o m den 28
februari 2009,
att godkänna överföringsavtal mellan kulturnämnden och Studiefrämjandet i
Norra Stor-Stockholm enligt förvaltningens förslag,
att godkänna avtal mellan kulturnämnden och Studiefrämjandet i Norra StorStockholm rörande driften av Circonova inom ramen för stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet, enligt förvaltningens förslag.

2

Bakgrund

I 2007 års budget gav landstingsfullmäktige kulturnämnden i uppdrag att bl a
undersöka förutsättningarna att överföra Circonova till annan huvudman.
I november 2007 rapporterade förvaltningen att den personal vid Circonova
som anmält intresse för avknoppning hade tagit ställning till att avbryta den
processen och sålunda tagit tillbaka sin intresseanmälan i samband med Utvecklingskansliets Starta eget-program.

Bilaga
A Driftavtal rörande Circonova
B ÖverföringsavtalB
C Utdrag ur samverkansprotokoll 2008-01-28, § 7
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Vidare beslutade kulturnämnden (KUN § 110/2007)
att uppdra åt förvaltningen återkomma till kulturnämnden med förslag
till avtal med Studiefrämjandet i Norra Storstockholm rörande stöd till
hälsopedagogisk kulturverksamhet för att driva Circonova.
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Förvaltningens synpunkter

I 2008 års budget har kulturnämnden satt av 5 mnkr för stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet. I föreliggande utlåtande föreslås kulturnämnden medge Studiefrämjandet i Norra Stor-Stockholm ett stöd om 3 920 000 kr för hälsopedagogisk kulturverksamhet för att driva Circonova. Stödet avser 12månadersperioden den 1 mars 2008 t o m den 28 februari 2009.
Stödet konfirmeras i två avtal mellan kulturnämnden och Studiefrämjandet.
Dels ett överföringsavtal (B) av engångskaraktär där överförandet av Circonova från kulturförvaltningen till Studiefrämjandet regleras. Dels ett driftavtal
(bilaga A) rörande genomförandet av Circonova under de 12 månader som
beslutet om stöd avser.
3.1

Överföringsavtal

I överföringsavtalet regleras vilken personal och utrustning/inventarier som
förs över till Studiefrämjandet. På övergångsdagen, den 1 mars 2008, finns det
fyra anställda med tillsvidare anställning eller tidsbegränsad anställning inom
Circonova. Samtliga kommer att erbjudas anställning hos Studiefrämjandet.
Varje individ skall själv skriftligt medge att anställningen förs över till den nya
huvudmannen. I skrivande stund är sådana underskrifter inte klara i avvaktan
på erforderliga MBL-förhandlingar mellan arbetstagarorganisationerna och
kulturförvaltningen respektive Studiefrämjandet. MBL-förhandlingar genomförs successivt under februari månad. Ärendet har även behandlats i kulturförvaltningens samverkansgrupp (bilaga C)
Kulturnämnden svarar för sina skulder gentemot berörd personal fram till
övergångsdagen.
Studiefrämjandet tar även över utrustning/inventarier till ett pris av 132 100
kr. Den minibuss som används har värderats externt och överlåts till värderat
belopp (49 600 kr). Vissa persondatorer har ett bokfört värde inom kulturförvaltningen och överlåts till återstående restvärde (25 000 kr). På övriga inventarier som är förknippade med de produktioner som Circonova genomförts
under åren sätts ett pris totalt 15 000 kr.
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Driftavtal

I avtalet rörande genomförandet av Circonova regleras bl a det övergripande
uppdraget och verksamhetens innehåll, immateriella rättigheter, uppföljning
samt de generella krav som kulturnämnden har på mottagare av större stödbelopp rörande t ex miljö, jämställdhet och tillgänglighet för funktionshindrade.
Det finns även inskrivet i avtalet när Studiefrämjandet skall få besked om stöd
till hälsopedagogisk kulturverksamhet för tiden efter den 28 februari 2009.
Nedan kommenterar förvaltningen vissa delar av avtalet.
3.2.1

Immateriella rättigheter

De immateriella rättigheterna är både viktiga och svåra att reglera i konstnärlig verksamhet. Skrivningarna i avtalet utgår från att verksamheten och därmed även namnet ”Circonova” fortfarande tillhör landstinget. D v s landstinget
kan i framtiden komma att ta över driften i egen regi eller medge annan landstingsextern aktör stöd för att driva Circonova enligt det karaktäristiska ”Circonova-konceptet”. Det innebär å den ena sidan att landstinget tillförsäkras de
framtida rättigheterna till nya produktioner som tas fram under avtalsperioden. Å den andra sidan får Studiefrämjandet under avtalsperioden rätt till dels
de produktioner som hittills tagits fram inom Circonovas verksamhet inom
landstinget, dels namnet ”Circonova”.
3.2.2

Intäkter

Enligt avtalet medges Studiefrämjandet att söka andra offentliga bidrag för
Circonovas verksamhet. Vad gäller eventuella sponsorintäkter så säger avtalet
att Studiefrämjandet skall informera landstinget innan avtal om sponsorintäkter ingås.
De hälsopedagogiska programmen är gratis för mottagande skolor. Studiefrämjandet får dock ta ut en avgift högst motsvarande självkostnaden för program som genomförs i andra lokaler än i mottagande skola. Studiefrämjandet
får även ta en avgift för andra delar i Circonovas verksamhet så som genomförande av föreläsningar, medverkan i konferenser eller kursverksamhet för
andra än de skolor där de hälsopedagogiska programmen genomförs samt för
dokumentation av de pedagogiska programmen och andra trycksaker.
Om ovan nämnda delar i verksamheten där en avgift får tas ut genomförs
utanför Stockholms län skall en avgift motsvarande lägst självkostnaden tas
ut.
3.2.3

Uppföljning

Landstinget har rätt till full insyn i Studiefrämjandets ekonomiska redovisning
avseende Circonova.
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I september 2008 skall parterna gemensamt stämma av verksamheten enligt
avsnitt 2 under avtalsperiodens första hälft.
Före mars månads utgång 2009 inger Studiefrämjandet årsbokslut för 2008
till landstinget. Årsbokslutet skall omfatta verksamhetsberättelse, resultaträkning, redovisning av skulder och fordringar samt revisionsberättelse. I verksamhetsberättelsen särredovisas genomförandet av Circonova.
Vidare skall Studiefrämjandet avseende Circonovas verksamhet redovisa
hur de informerar om tillgänglighet för funktionshindrade,
hur de arbetar med miljöfrågor,
könsuppdelad statistik gällande medverkande/deltagare och publik,
verksamhetens geografiska spridning i länet,
resultatet av sådan kvalitetssäkring som anges i avsnitt 4.
3.2.4

Inför 2009

Avtalet säger att Studiefrämjandet skall inge separat ansökan för verksamheten fr o m den 1 mars 2009 och landstinget meddelar beslut före oktober
2008. Det innebär att ett generellt ansökningsförfarande måste till före sommaren 2008 med beslut om stöd för 2009 i kulturnämnden i september 2008,
d v s parallellt med att nämnden fastställer preliminär budget/budgetunderlag
för 2009 (i beslutet om slutlig budget 2008 fick förvaltningschefen i uppdrag
att föreslå kulturnämnden regler för stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet). Förvaltningen avser att förelägga KUN förslag till regler för stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet i mars 2008.

Hans Ullström

