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Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidsförvaltningen
Ann-Sofie Löw

2019-04-17

Dnr KOF 2019-123
Dnr KS 2019-379

Kultur- och fritidsnämnden

Östgötamusiken, notering av årsredovisning 2018
Förslag till kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Östgötamusikens årsredovisning för 2018 noteras.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Östgötamusikens årsredovisning för 2018 noteras.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Östgötamusikens årsredovisning för 2018 noteras.
Ärende
Stiftelsen Östgötamusiken har överlämnat årsredovisning för
musikverksamheten med styrkt verksamhetsberättelse för 2018. Enligt
stadgarna för stiftelsen Östgötamusiken är det Region Östergötland som
beslutar om stiftelsens årsredovisning. Linköpings kommun lämnar dock ett
bidrag till Östgötamusiken om 3 144 tkr (avser medel avsatta för regional
kulturverksamhet). Med anledning av detta föreslås kultur- och fritidsnämnden,
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige notera Östgötamusikens
årsredovisning för 2018.
Revisorerna har enligt revisionsberättelse 2019-03-25 inte funnit anledning till
anmärkning.
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Bakgrund
Östgötamusikens konstnärliga verksamhet är fördelad på de fyra ensemblerna
Östgöta Blåsarsymfoniker, Crusellkvintetten, Östgöta Brasskvintett och
Östgötabandet.
Östgötamusikens övergripande vision att ge regionens alla invånare möjlighet
att delta i och ta del av det regionala musiklivet. För att uppfylla uppdraget
arbetar Östgötamusiken huvudsakligen med följande områden:





Musik för alla: 53 konserter
Musik för ung publik: 252 konserter
Musik för mogen publik: 118 konserter
Stödja, samarbeta och stimulera musikverksamheten i regionen

Det totala antalet konserter 2018 var 423. Det uppskattade antalet åhörare
under 2018 var 53 000 och av dessa var ca 27 000 barn och ungdomar.
Östgötamusiken ser sig som en inspirerande och kreativ samarbetspartner inom
regionens musik- och kulturliv. Samarbete finns i dag t.ex. med kommunala
kulturskolor, föreningar, körer, kulturinstitutioner, skolor, kyrkomusiker,
församlingar, skådespelare och andra länsmusikorganisationer.
Stiftelsen Östgötamusiken har överlämnat årsredovisning för
musikverksamheten med styrkt verksamhetsberättelse för 2018. Enligt
stadgarna för stiftelsen Östgötamusiken är det Region Östergötland som
beslutar om stiftelsens årsredovisning. Linköpings kommun lämnar dock ett
bidrag till Östgötamusiken om 3 144 tkr (avser medel avsatta för regional
kulturverksamhet). Med anledning av detta föreslås kultur- och fritidsnämnden,
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige notera Östgötamusikens
årsredovisning för 2018.
Revisorerna har enligt revisionsberättelse 2019-03-25 inte funnit anledning till
anmärkning.
Ekonomiska konsekvenser
Årets verksamhet har medfört ett mindre underskott om 9 tkr. Östgötamusiken
har i samråd med revisorer ackumulerat ett eget kapital, som för 2018 uppgår
till ett stiftelsekapital på 2000 tkr, samt balanserade medel på 3000 tkr.
Kommunala mål
Kommunfullmäktiges mål för 2019-2022 anger bland annat följande:


Trygg och attraktiv kommun



Attraktiv kommun



Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv
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Kultur- och fritidsnämndens mål för 2019-2022 anger bland annat följande:


En medskapande kultur- och fritidsverksamhet



Hög kvalitet avseende uttrycksformer inom kultur och fritid



Utmanande och inspirerande kultur- och fritidsutbud



Ökad kunskap om kulturella uttrycksformer



Kultur-, idrotts- och fritidsutbud för alla

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är ej påkallat.

Kommunledningsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningen

Paul Håkansson

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

