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Svar på skrivelse om Enskedespelet
Förslag till beslut
Kulturnämnden godkänner svaret på skrivelsen.

Sammanfattning
Skrivelsen från Rasmus Jonlund (L), Hanna Gerdes (L), AnneLie Elfvén (L) och Kristina Lutz m.fl. (M) föreslår att
kulturförvaltningen tillsammans med trafikkontoret hittar en
lösning för att Enskedespelets verksamhet i Margaretaperkan kan
fortgå. Orsaken är, enligt skrivelsen, att trafikkontoret utreder
huruvida föreningens markhyra ska höjas.
Kulturförvaltningen redogör i sitt svar för hur trafikkontoret
förslog för trafiknämnden att man i Enskedespelets hyra av
Margaretaparken skulle tillämpa den taxa som
kommunfullmäktige har fastställt med hänvisning till
likabehandling och konkurrensneutralitet. Men att trafikkontoret
innevarande år skulle halvera kostnaden då Enskedespelet inte
haft kännedom om detta och därför inte kunnat budgetera för
högre taxa. Trafiknämnden beslutade att avgiften för 2016 följer
tidigare års beslut.
Kulturförvaltningen bedömer Enskedespelet som angeläget och
verksamheten har beviljats stöd inför programverksamheten
2016. Det är av vikt att Enskedespelet informeras i god tid om en
förhöjd taxa planeras.

Robert Olsson
Kulturdirektör
stockholm.se

Patrik Liljegren
Stabschef

Tjänsteutlåtande
Dnr 1.1/1076/2016
Sida 2 (3)

Underlag för beslut
Skrivelse daterad 9/3 2016 från Rasmus Jonlund (L), Hanna
Gerdes (L), Anne-Lie Elfvén (L) och Kristina Lutz m.fl. (M).
Trafikkontorets tjänsteutlåtande T2016-00736 Enskedespelet i
Margaretaparken. Tillämpning av taxa.
Beslut på ärende 30 (se tjänsteutlåtande ovan) i trafiknämnden
2016-03-10.

UTLÅTANDE
Skrivelsen
Skrivelsen från Rasmus Jonlund (L), Hanna Gerdes (L), AnneLie Elfvén (L) och Kristina Lutz m.fl. (M) föreslår att
kulturförvaltningen tillsammans med trafikkontoret hittar en
lösning för att Enskedespelets verksamhet i Margaretaperkan kan
fortgå. Orsaken är, enligt skrivelsen, att trafikkontoret utreder
huruvida föreningens markhyra ska höjas.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom kulturstrategiska staben i samtal med
trafikkontoret.

Bakgrund
I trafikkontorets ärende T2016-00736 till trafiknämnden 201603-07 förslår trafikkontoret att trafiknämnden beslutar att
avgiften för Enskedespelet i Margaretaparken tas ut enligt den
taxa som beslutats av kommunfullmäktige.
Enskedespelet har satt upp sina föreställningar i Margaretaparken
vartannat år sedan 1983. Vid handläggning av årets ansökan
upptäcktes att Enskedespelet vid tidigare ansökningstillfällen
kategoriserats som ”evenemang med lokal anknytning”. Denna
kategori är avsedd för lokala föreningar som ordnar arrangemang
i sitt eget område och tiden är begränsad till max 5 dagar per
tillfälle. Denna avgift är låg jämfört med övriga evenemang för
att stärka den lokala kulturen och för att fler aktörer ska kunna
arrangera evenemang.
Enskedespelet har ansökt om att ta platsen i anspråk drygt två
månader. Dels är denna tidsperiod inte i linje med regler för
tidigare erhållen taxa, dels medför detta kostnader för förvaltaren
samt begränsar allmänhetens tillträde till parken under en stor del
av vår/sommar.
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När trafikkontoret nu sett att taxan tillämpats felaktigt ser man
vikten av att det blir korrigerat. Enligt tjänsteutlåtandet är det
viktigt att upprätthålla likabehandling och konkurrensneutralitet.
Trafikkontorets uppdrag är att tillämpa den taxa som
kommunfullmäktige har fastställt och trafikkontoret kan inte göra
den typen av avsteg från taxan som gjorts tidigare år.
Då Enskedespelet inte haft kännedom om att trafikkontoret gjort
avsteg från taxan har de inte kunnat budgetera för rätt avgift
2016. Med anledning av detta föreslog trafikkontoret att
Enskedespelet skulle betala 50 % av avgiften, vilket skulle
innebära 119 tkr.
När ärendet togs upp i trafiknämnden fattades beslut att avgiften
för 2016 följer tidigare års beslut. I beslutet lyfter man
Enskedespelet som en värdefull verksamhet och betonar vikten
av att staden och Enskedespelet tillsammans hittar stabila former
för spelens framtid.

Förvaltningens synpunkter
Kulturförvaltningen bedömer Enskedespelet som angeläget och
verksamheten har beviljats stöd inför programverksamheten
2016. Det är av vikt att Enskedespelet informeras i god tid om en
förhöjd taxa planeras.
Inför vårens/sommarens spelperiod har trafiknämnden beslutat
om att bibehålla tidigare års taxa.

