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Avtal mellan Region Skåne och Malmö kommun om basfinansiering av institutioner av
regional karaktär i Malmö

l.Bakgrund
l l

Den l januari 1999 sammanladesKristianstads läns landstingoch Malmöhus läns landsting
ti[[ Skåne [äns [andsting. Samma dag inträdde Ma]mö kommun

i Skåne ]äns landsting.

Saminanläggningen och Malmö konmtuns inträde i landstinget beslutades av regeringen.
Regeringsbeslutet innefattade bland annat skatteväxlingar avseende Skåne läns landsting och
samtliga kommuner i Skåne län och ekonomisk reglering mellan Kristianstads läns landsting,
Malmöhus läns landsting och Malmö kommun. En del i den ekonomiska regleringen avsåg

regionalkulturverksamhet
i Malmö.
1.2

Den del av den ekonomiska regleringen som avsåg regional kulturverksamhet i Malmö följdes
av ett avtal mellan Malmö kommun och Sammanläggningsdelegeradesom företrädde Region
Skåne (Skåne läns landsting). Avtalet tecknades Rör tiden 1999-01-01 2002-12-31.
1.3

För tiden efter avtalstidensutgång har något gemensamtavtal inte funnits. Däremot har
Region Skåne fortsatt betala ut bidrag till Malmö komirlun för regional kulturverksamheti
Malmö. De årliga finansiella bidragsbeloppen har följt dcn bas och den uppräkningsprincip
som parterna kommit överens om i det tidigare avtalet.

2. Utgångspunkter för detta avtal
2.1

Förevarande avtal om basHinansieringav regional kulturverksamhet i Malmö är e/zkomponent
i ett större avtalskomplex. Avtalskomplexets totala innehåll har bestämts erfar ett långvarigt
och omfattande mrhandlingsarbete.Avtalets olika delar hänger inbördes samman i en
sammanhållen helhet.

2.2

Innebörden i de olika avtalen har tagit sin utgångspunkt i de ekonomiska förutsättningar som
blev en konsekvens av genomförd skatteväxling och beslutad ekonomisk reglering med
avseende på regional kulturverksamhet i samband med bildandet av Region Skåne.
3. Årlig basninansieriug
3.1

Under förevarandeavtals löptid skall Region Skåne svara för en årlig basfinansieringav

kulturinstitutioner i Malmö av regional karaktär. Basflnansieringen uppgår år 2006 till 63,7
milj. kronor.
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3.2
De institutioner som omfattas av basfinansieringen enligt detta avtal är: Malmö Dramatiska
Teater AB, Malmö Symfoniorkester AB, Malmö Museer, Rooseum och Form Design Center.
3.3

Beloppet för basHinansieringskall 6'.o.m. år 2007 årligen räknas upp med det tal som bildas
av genomsnittet av partemas uppräkningstal avseende kommun- resp. regionbidrag till
kulturella verksamheter det aktuella året.

4. Utbetalning av finansiell ersättning
4.1

Utbetalning av ersättning enligt detta avtal sker per den l juli
5. Avtalets löptid
5.1

Förevarande avtal gäller för tiden 2006-01-01

2020-12-3 1

5.2

Avtalet är av långsiktig karaktär. Avsikten är att partema i god tid före avtalstidenutgång
skall ta upp överläggningar med inriktning att nå överenskommelse om basfinansieringen som
har sin utgångspunkt i de grundRirutsättningar som förevarande avtal vilar på.
5.3

Avtalet är Lmderkastatbestämmelserna i huvudöverenskommelsen punkt 6. 1

6. Bestämmelses ogiltighet m.m
6.1

Skulle någonbestämmelsei detta avtal eller i något av de andra avtalen som ingår i

avtalskomplexetbefinnas vara ogiltig skall detta inte påverka giltigheten av avtalets eller
avtalens övriga delar, såvida inte
lagakraftägande dom rycks undan.

gälva

gmndvalen

för

avtalskomplexet

7. Ändringar och tillägg
7.1

Ändringar och tillägg till detta avtal skall vara skriftligen avfattade.
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genom

8. Giltighet
8.1

Giltigheten av detta avtal förutsätter att Region Skånes regionfullmäktige och Malmö
kommunfullmäktige, utöver forevarande avtal, också godkänner nedan nämnda avtal:
l
2
3
4

Huvudöverenskommelsemellan Region Skåne och Malmö kommun rörande regional
kulturverksamheti Malmö
Aktieöverlåtelseavtal avseende Malmö Opera och Musikteater AB
Aktieöverlåtelseavtal avseende Skånes Dansteater AB

Aktieägaravtal avseende Malmö Opera och Musikteater AB och Skånes Dansteater

AB

9 Tvist
9.1

Tvist rörande tolkningen och tillämpningen av förevarande avtal skall avgöras av allmän
domstol om inte partema enas om ett annat förfarande.

Detta avtal är upprättati två likalydande originalexemplar varav partema tagit var sitt
För Region Skåne

För Malmö kommun
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Uno Aldegren
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Enligt regionfullmäktiges beslut
den 27 september 2005

Ilmar Reepalu
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Tomas Bärring
Enligt kommunfullmäktiges
den 29 september 2005

beslut

