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Sammanfattning
I februari 2011 sade trafikkontoret upp överenskommelsen, gällande
Kungsträdgården, med Stockholms Handelskammare.
Överenskommelsen sträcker sig fram till 30 september 2015 och
innebär att Kungsträdgården upplåtits med polistillstånd till
Stockholms handelskammare och bolaget har frihet att upplåta
Kungsträdgården vidare för evenemang. Stockholms
handelskammare kommer att upprätthålla evenemangen i
Kungsträdgården fram till den 30 september 2015, därefter behöver
staden ha en driftorganisation på plats. I budget 2015 fick
kulturförvaltningen i uppdrag att under året i samverkan med
trafikkontoret, idrottsförvaltningen och Stockholm businessregion
utveckla evenemangsverksamheten i Kungsträdgården. Detta
tjänsteutlåtande svarar upp mot uppdraget i budget.
För att staden ska kunna fortsätta driva evenemangsverksamheten i
Kungsträdgården föreslås att en ny driftorganisation bildas hos
kulturförvaltningen med start den 1 juni 2015 och är klar inför
övertagandet den 1 oktober 2015. Nödvändiga följdändringar består
av reviderad taxa och reglemente.
Bakgrund
Kungsträdgården utgör Stockholms mest centrala parkrum och har
sina historiska rötter redan i 1400-talet. Avstampet som modern
park och mötesplats med gratis underhållning gjordes under 1950talet och genom åren har en utveckling skett av det publika i takt
med tiden. Kungsträdgården är en central och attraktiv plats för
olika typer av evenemang, alltifrån de mindre och familjära till
större shower.
Stockholm växer och fler människor söker sig in till city. Turismen
växer starkt – Stockholm är populärt - de blå och gröna rummen
spelar en viktig roll för upplevelsen och tillsammans med andra
offentliga rum görs staden levande. Antalet besökare i
Kungsträdgården ökar och evenemangsverksamheten växer i
omfång både till storlek, variation och i antal evenemang samtidigt
som behovet av parken som grön stadspark och kravlös mötesplats
hela tiden finns där. Detta gör att parken utsätts för ett ökat tryck,
inte minst från fordon och annan logistik, som leder till åverkan på
utrustning, beläggning, murar, träd och annan växtlighet.
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Staden och Stockholms Handelskammare (nedan
”Handelskammaren”) har sedan 1953 samarbetat kring
verksamheten i Kungsträdgården. Handelskammaren har bedrivit
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utställnings- och underhållningsverksamhet samt upplåtit parken till
evenemang etc. Detta ombesörjdes initialt av koncernbolaget
Stockholmspropaganda och senare av dotterbolaget Kungsgården
Park och Evenemang AB (nedan ”Bolaget”)
Sedan början av 2000-talet är samarbetet mellan parterna reglerat i
en överenskommelse undertecknad 25 februari 2002 (nedan
”Överenskommelsen”). Överenskommelsen innebär att
Kungsträdgården upplåtits med polistillstånd till Stockholms
handelskammare en gång om året. Upplåtelsen innebär att bolaget
har frihet att upplåta Kungsträdgården vidare med evenemang som
är förenliga med god parksed och under förutsättning att man inte
gör åverkan på grönska och fasta parkelement.
I februari 2011 sade trafikkontoret, på uppdrag av trafik-och
renhållningsnämnden, upp överenskommelsen med Stockholms
Handelskammare. Överenskommelsen sträcker sig fram till 30
september 2015. Enligt överenskommelsen ska staden lösa
Stockholms handelskammares andel av byggnader och anläggningar
samt paviljongerna i Kungsträdgårdens östra allé vid
överenskommelsens upphörande. Ersättningen ska motsvara
marknadsvärdet vid lösenstillfället. När överenskommelsen upphör
avslutas också bolagets evenemangsverksamhet i parken.
Den 21 maj 2014 fattade trafik- och renhållningsnämnden ett
utredningsbeslut bland annat avseende parkupprustning inklusive ny
evenemangsplats samt hur framtida evenemang i parken ska skötas.
Den 19 februari 2015 beslutade exploateringsnämnden och
trafiknämnden att godkänna kontorens förslag om avtal avseende
överenskommelsens upphörande och ersättningsnivåer för
byggnader och anläggningar.
Som ett led i stadens evenemangsstrategi fick kulturförvaltningen i
budget 2015 i uppdrag att under året i samverkan med
trafikkontoret, idrottsförvaltningen och Stockholm businessregion
utveckla evenemangsverksamheten i Kungsträdgården. Detta
tjänsteutlåtande svarar upp mot uppdraget i budget.
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Ärendets beredning
Med anledning av överenskommelsens upphörande och
kulturförvaltningens uppdrag i budget för 2015 har en styrgrupp och
en projektgrupp, bestående av representanter från
kulturförvaltningen, trafikkontoret, stadsledningskontoret,
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idrottsförvaltningen, fastighetskontoret och Stockholm
businessregion, bildats. Tjänsteutlåtandet har beretts i styr- och
projektgruppen.
Trafikkontorets och kulturförvaltningens synpunkter
Stockholms handelskammare kommer att upprätthålla evenemangen
i Kungsträdgården fram till den 30 september 2015, därefter
behöver staden ha en driftorganisation på plats. Med anledning av
det förestående övertagandet har en projektplan tagits fram och har
godkänts av styrgruppen (bilaga 1). Målet är att kulturförvaltningen
övertar evenemangsdriften i Kungsträdgården från och med den 1
oktober 2015. Projektets mål är vidare att:
 Definiera driftsorganisationens uppdrag
 Föreslå avgifter för Kungsträdgården
 Upprätta tydliga gränsdragningar mellan trafikkontoret och
kulturförvaltningens ansvar för Kungsträdgården, dess drift,
upplåtande och kostnader.
 Föreslå budget för Kungsträdgårdens driftsorganisation.
 Föreslå effektmål, vision för Kungsträdgårdens verksamhet i
projektplanen.
 Föreslå nyckeltal och mätmetoder för måluppfyllelse.
 Föreslå ändringar i berörda förvaltningars reglemente.
 Upprätta en kommunikationsplan.
 Upprätta en interim hantering av de förfrågningar/bokningar
som inkommer innan den 1 oktober 2015.
Ny driftorganisation
För att staden ska kunna fortsätta driva evenemangsverksamheten i
Kungsträdgården föreslås att en ny driftorganisation bildas hos
kulturförvaltningen med start den 1 juni 2015 och är klar inför
övertagandet den 1 oktober 2015.
Den nya driftorganisationen föreslås avge yttrande som avses i 3
kap 2 § ordningslagen rörande upplåtelse av offentlig plats inom
evenemangsområdet Kungsträdgården (bilaga 2) samt efter samråd
med trafikkontoret, avge yttrande rörande upplåtelse av offentlig
plats inom resterande del av Kungsträdgården.
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Driftsorganisationen kommer även att kunna fungera som ett aktivt
kompetensstöd kring evenemang både för arrangörer men även
gentemot förvaltningar och myndigheter. Målet är att evenemangen
i Kungsträdgården har en mångfald, där idrott, kultur,
samhällsinformation och kommersiella evenemang blandas och
stadens kultur- och idrottsliv får större tillgång till parken.
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En tydlig fördel är att arrangörer snabbt kan få hjälp och service
och driftsorganisationen har tillgång till kulturförvaltningens och
idrottsförvaltningens samlade kompetens och nätverk. På så sätt
ökar möjligheterna till än mer kvalitativa och breda evenemang.
Driftsorganisationens verksamhet ligger väl i linje med stadens
evenemangsstrategi och bidrar till att förstärka denna. Verksamhet
skall följas upp och utvärderas i samband med
verksamhetsberättelse 2016.
Ansvarsfördelning
Gränsdragningen och ansvarsfördelningen mellan berörda
förvaltningar regleras i särskilt dokument (bilaga 3). Vidare föreslås
reviderat reglemente för kulturnämnden (bilaga 4),
Avgifter
Under perioden 1 oktober till 31 december tas nuvarande taxa ut.
Ny taxa (bilaga 5) som särskilt reglerar upplåtelser i
Kungsträdgården föreslås gälla från den 1 januari 2016 enligt
följande:
Avgiftskategori 1 - Nolltaxa
0 kr / m² och dag
0 kr / m² maxavgift och dag
Tillståndshavaren är trafikkontoret, exploateringskontoret,
stadsdelsförvaltning eller entreprenör till någon av dessa och
ändamålet är arbeten på gatu- eller parkmark.
Av trafikkontoret, exploateringskontoret, fastighetskontoret,
stadsdelsförvaltning eller idrottsförvaltningen uppförd anläggning
eller byggnad för allmänhetens nyttjande.
Av Idrottsförvaltningen producerade evenemang där
Idrottsförvaltningen är huvudarrangör samt barn- och
ungdomsevenemang där Idrottsförvaltningen är medarrangör.
Av Kulturförvaltningen producerade evenemang där
Kulturförvaltningen är huvudarrangör eller medarrangör.
Sammankomst enligt ordningslagen 2 kap 1§ med tillstånd för
Polismyndigheten.
Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to
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Avgiftskategori 2 – Evenemang utan reklam samt hjälpverksamhet
och samhällsinformation.
110 kr / m² och dag
100 000 kr maxavgift och dag
Evenemang utan direkt koppling till en eller flera produkter eller
företag.
Hjälpverksamhet och samhällsinformation i mindre omfattning
utan inslag av försäljning och reklam.
Avgiftskategori 3 – Evenemang - allmänt
220 kr / m² och dag
100 000 kr maxavgift och dag
Evenemang vars huvudsyfte är att marknadsföra en produkt, tjänst
och/eller företag.
Evenemang som innehåller sponsorer eller samarbetspartners som
exponeras i större utsträckning.
Evenemang vars verksamhet, oavsett organisationsform, kan
likställas med kommersiell verksamhet.
Övrig hyressättning
Vid behov av ytterligare etablerings- eller avetableringsdagar än de
som ingår i avgiften, skall avgiften för ytterligare dagar beräknas
enligt gällande taxa.
Hyreskostnad för den befintliga scenen:
Oavsett vilken avgiftskategori evenemanget klassificeras som
föreslås hyreskostnaden för Kungsträdgårdens befintliga scen
inklusive hela evenemangsplatsen enligt följande:
1-4 dagar
> 5 dagar

120 000 kr exklusive moms per evenemangsdag.
100 000 kr exklusive moms per evenemangsdag.

Kungsträdgårdens scen föreslås, uthyras med befintlig ljud- och
ljusanläggning, ansvarig ljudtekniker och en scentekniker vilka
ingår i hyrespriset per evenemangsdag.
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Vid upplåtelser där flera arrangörer delar på evenemangsplatsen,
har Kulturförvaltningen möjlighet att procentuellt fördela avgifterna
mellan arrangörerna upp till maxavgiften.
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Andra evenemangsplatser
För att kunna utveckla hela centrala staden bör stora evenemang
kunna samordnas på flera platser. Med en spridning av attraktiva
händelser på olika torg och parker blir Stockholm en mer
upplevelserik och spännande storstad. Det ger också större
möjligheter att ordna intressanta och spännande event med finess
och tydlig identitet för platsen.
Beroende på evenemangens inriktning samt olika programinnehåll
väljs en eller flera lämpliga platser. Med ett pärlband av små och
stora evenemangsplatser finns möjligheter för alla typer av
inriktningar. Inom cityområdet skulle följande torg och platser
kunna utvecklas med olika evenemangsinriktning:
- Gustav Adolfs Torg
- Norrmalmstorg
- Raoul Wallenbergs Torg/ Berzelii Park
- Sergels Torg
- Skeppsbron
- Brunkebergstorg
- Medborgarplatsen
Evenemangsplatsen
I det utredningsbeslut som trafik- och renhållningsnämnden antog
den 21 maj 2014 fick kontoret i uppdrag att utreda förutsättningarna
för en parkupprustning och iordningsställande av en nya
evenemangsplats med ny beläggning och nya möbler. Ett
inriktningsbeslut beräknas kunna presenteras för trafiknämnden
under 2015.
Paviljongerna
De tre paviljongerna belägna längs Kungsträdgårdsgatan som
uppförts gemensamt med Handelskammare löses vid
överenskommelsens upphörande av exploateringskontoret.
Paviljongerna kommer att övergå till Fastighetskontoret genom
värdeöverföring.
Ekonomi
Budgeten som föreslås är baserad på en förstudie och en analys som
gjorts av tidigare verksamhet och den resurs som krävts för driften.
Förslaget har dock tagit i beaktande dels stadens bättre möjligheter
till samverkan och dels den befintliga resurs som finns inom bl a
Kulturförvaltningen. Detta gör att man ändå kan sänka kostnaderna
och nyttja driftorganisationen effektivare. Beräkningen har gjorts
med beaktande av att Handelskammaren subventionerat
verksamheten från fastighetshyror som inte följer med i
Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to
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övertagandet, vilket gör att kostnaden för driften är en ny kostnad
för staden.
Budget för ny driftorganisation 2016:
Kostnader:
Personal
Produktionskostnader
Drift och underhåll
Marknadsföring/web

4 030 000
2 500 000
1 800 000
350 000

Summa kostnader:

8 680 000

Intäkter:
Scenavgifter
Reklamevenemang
Ej reklamevenemang

2 000 000
1 448 000
362 000

Summa intäkter:

3 810 000

Summa total:

-4 870 000

Trafikkontorets och kulturförvaltningens förslag
Nämnderna godkänner förslaget till ny driftorganisation samt i
övrigt godkänner tjänsteutlåtandet och kulturnämnden för sin del
godkänner tjänsteutlåtandet som svar på uppdrag i budget.
Nämnderna godkänner förslaget till ändrade reglementen och
ändrad taxa samt hemställer hos kommunfullmäktige att anta
ändringen.
Slut

Bilagor
1. Projektplan evenemangsplats Kungsträdgården
2. Avgränsning för ny evenemangsplats
3. Driftansvar och avgränsningar för Kungsträdgården fr o m 1
oktober 2015
4. Förslag till ändring i reglementen för kulturnämnden
5. Förslag på ny taxa avseende upplåtelser i Kungsträdgården
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