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Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
Joakim Kärnborg

2019-10-23

Dnr KS 2019-759

Kommunstyrelsen

Gemensamt kulturindex
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kommunledningsförvaltningens förlag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Nytt index för ”gemensamma” kulturinstitutioner fastställs.
2. Reviderat aktieägaravtal för Scenkonst Öst AB fastställs.
3. Beslutet gäller under förutsättning att Region Östergötland och
Norrköpings kommun fattar motsvarande beslut.
Ärende
Linköpings kommun, Norrköpings kommun och Region Östergötland erbjuder
kulturverksamhet i flera gemensamma stiftelser och bolag. För att säkerställa
att samtliga gemensamma kulturinstitutioner ska ha likvärdiga förutsättningar
vad avser årlig justering av ersättningen, samt för att underlätta hanteringen hos
finansiärerna, så har ett nytt gemensamt index arbetats fram.
Den nya modellen för indexuppräkning till kulturinstitutionerna bygger på
samma index som huvudmännen använder i sina egna organisationer, samtidigt
som själva hanteringen förenklas och blir robust över tid.
Till följd av den nya indexmodellen behöver aktieägaravtalet för Scenkonst Öst
AB revideras.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att i sin beredning
till kommunfullmäktige tillstyrka de förslagna förändringarna.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse - Fastställande av gemensamt kulturindex samt revidering av aktieägaravtal
för Scenkonst Öst AB, 2019-10-23
Bilaga 1 - Reviderat aktieägaravtal för Scenkonst Öst AB
Bilaga 2 - Modell för indexuppräkning av bidrag till de gemensamma kulturinstitutionerna
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Bakgrund
Med benämningen ”gemensamma kulturinstitutioner” avses de
kulturinstitutioner där Region Östergötland, Linköpings och Norrköpings
kommuner tillsammans är ägare eller huvudmän:


Scenkonst Öst AB



Stiftelsen Östgötamusiken



Stiftelsen Östergötlands Länsmuseum

De årliga driftbidragen till kulturinstitutionerna ges proportionellt i förhållande
till andel aktier eller enligt vad som regleras i stiftelseurkund. Detta innebär att
huvudmännen årligen ska komma överens om en gemensam nivå för
indexuppräkning av driftbidrag nästa års nivå.
Nytt gemensamt index
Institutionerna har haft olika modeller för uppräkning. Stiftarna/ägarna har
därför tagit fram ett förslag med syfte att det ska blir likvärdiga förutsättningar
för samtliga kulturinstitutioner, och ett enklare hanteringssätt hos respektive
finansiär.
Förslaget innebär att de index (exklusive eventuella krav på
kostnadsreduceringar eller satsningar), uttryckt i procentsatser för
personalkostnader respektive övriga kostnader, som huvudmännen använder
för att räkna upp ersättning till påföljande år för att kompensera för pris- och
löneförändringar, ställs samman och viktas i en gemensam modell som mynnar
ut i det index som driftbidragen till kulturinstruktionerna ska räknas upp med.
Indexuppräkningen till kulturinstitutionerna kommer därmed att bygga på
samma index som huvudmännen använder i sina egna organisationer, samtidigt
som själva hanteringen förenklas och blir robust över tid.
Nytt aktieägaravtal för Scenkonst Öst AB
Scenkonstbolaget startade sin verksamhet i januari 2016. Det överenskoms då i
aktieägaravtalet att driftsbidraget för kommande år ska räknas upp med SKL:s
prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som det beräknas i april
innevarande år. För övriga institutioner räknas driftbidraget upp med ett index
som bygger på Region Östergötlands index och statens uppräkningsnivå.
Ägarna anser att det bör råda likvärdig behandling för de gemensamma
kulturinstitutionerna i detta avseende, med följd att aktieägaravtalets punkt 7
om bolagets finansiering behöver anpassas till förslagen modell för
indexuppräkning av driftbidrag till de gemensamma kulturinstitutionerna.
Vissa andra redaktionella ändringar i aktieägaravtalet förslås samtidigt.
Ekonomiska konsekvenser
Den nya modellen för indexuppräkning till kulturinstitutionerna kommer att
bygga på samma index som huvudmännen använder i sina egna organisationer,
samtidigt som själva hanteringen förenklas och blir robust över tid.
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Jämställdhet
Justering av index bedöms inte påverka förutsättningarna för verksamheten ur
ett jämställdhetsperspektiv.
Samråd
Samråd har skett med Region Östergötland och Norrköpings kommun som
tillstyrker förslag till beslut och föreslår respektive fullmäktige förändringarna.
Berörda verksamheter är genom Region Östergötland informerade om den
föreslagna förändringen.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.
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