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Dnr KOF 2017-206

Kultur- och fritidsnämnden

Östgötamusiken, årsredovisning 2016
Förslag till kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Östgötamusikens årsredovisning för 2016 noteras.

Ärende
Stiftelsen Östgötamusiken har överlämnat årsredovisning för
musikverksamheten med styrkt verksamhetsberättelse för 2016. Enligt
stadgarna för Stiftelsen Östgötamusiken är det region Östergötland som
beslutar om stiftelsens årsredovisning. Linköpings kommun lämnar dock ett
bidrag till Östgötamusiken om 2 649 miljoner kronor (avser medel avsatta för
regional kulturverksamhet). Med anledning av detta föreslås kultur- och
fritidsnämnden notera Östgötamusikens årsredovisning för 2016.
Revisorerna har enligt revisionsberättelse 2017-03-24 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.
Enligt det handlingsprogram som Östgötamusikens styrelse antog 2012 är
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: 61 konserter
Musik för ung publik: 249 konserter
Musik för mogen publik: 109 konserter
Stödja, samarbeta och stimulera: genomsyrar verksamheterna ovan

Det totala antalet konserter 2016 var 419 vilket är en minskning från 557
föregående år. Under 2016 genomfördes dock större projekt med längre
repetitionstider vilket per automatik resulterar i färre konserter i statistiken.
Likaså tog Östgötamusiken en paus med Musik Direkt, med färre konserter
som följd. Efterfrågan på Östgötamusiken och dess ensembler är dock hög
både från kunder och olika samarbetspartner. Det uppskattade antalet åhörare
under 2016 var 44 000 (53 000, 2015) och av dessa var ca 23 000 (32 000,
2015) barn och ungdomar.
Enligt stadgarna för Stiftelsen Östgötamusiken är det region Östergötland som
beslutar om stiftelsens årsredovisning. Linköpings kommun lämnar dock ett
bidrag till Östgötamusiken om 2 649 miljoner kronor (avser medel avsatta för
regional kulturverksamhet). Med anledning av detta föreslås kultur- och
fritidsnämnden notera Östgötamusikens årsredovisning för 2016.
Ekonomiska konsekvenser
Östgötamusiken redovisar för verksamhetsåret 2016 ett positivt resultat om 253
000 kronor (2015: 678 000 kr). Överskottet beror främst på att det under 2015
infördes ett nytt pensionssystem vilket medfört lägre kostnader. Det egna
kapitalet uppgår efter årets resultat till 4,9 miljoner kronor varav 2 miljoner
kronor är bundet eget kapital.
Kommunala mål
Kultur- och fritidsnämndens mål för 2016-2017 anger bland annat följande:
-

Alla vuxna som bor och vistas i Linköping ska erbjudas ett varierat
kulturutbud av hög kvalitet med möjlighet till eget skapande.

Samråd
Samråd har skett med region Östergötland som ställer sig bakom förslag till
beslut.
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Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt MBL § 19 ha genomförts 2017-05-02.

Kultur- och fritidskontoret

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Östgötamusiken

