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Göteborgs Stad
Kulturnämnden
Kulturförvaltningen
411 14 Göteborg

Levande - Nära - Möjligt

Stiftelsen GöteborgsMusiken/Göteborg Wind Orchestra (GWO) ansöker härmed
om verksamhetsstöd för år 2019 med ett belopp av 5 385 000 kr. Ettårigt stöd söks
enligt överenskommelse och med hänvisning till den pågående utvärderingen
kring ett ändrat stödsystem.
För att säkra vår verksamhets fortlevnad och utveckling är det ytterst angeläget
att åtminstone en viss återställning sker av nivån på stadens verksamhetsstöd som
tidigare trappats ned (inför 2018 söktes 5 280 000 kr, men endast 4 092 000 kr
beviljades). Vi har under flera år legat stilla utan uppräkning (se tabell).
En stabil finansiering från Göteborgs Stad är en av de viktiga förutsättningarna
som säkrar vår fortsatta verksamhet.

GÖTEBORG WIND ORCHESTRA

Postadress:
Box 11295
404 26 Göteborg

Besöksadress:
Kronhuset
Kronhusgatan 1D

Tel: 031-757 09 90
Org nr: 857206-7133

E-post och hemsida:
mail@gwo.se
www.gwo.se

Nuläge
GWO:s arbete fortsätter att kännetecknas av mycket hög musikalisk nivå, stort
utvecklingsfokus och höga ambitioner. Samtidigt är verksamheten som beskrivits
i tidigare rapporter mycket utsatt då avsaknad av rimlig grundfinansiering och
långsiktigt engagemang från staden skapar osäkerhet. Verksamheten i sin nuvarande form är tydligt underfinansierad trots att stort fokus har lagts och läggs på
kompletterande intäktskällor.
Dock tror vi på en ljus framtid då våra utgångspunkter och vår verksamhets inriktning enligt vår uppfattning stämmer väl överens med de mål och inriktningar som
formulerats i stadens kulturprogram. Det kulturstrategiska målet att skapa goda
och hållbara villkor för konstnärer och de strategiska framtidsfrågor som kulturprogrammet pekar ut kring att stärka både infrastrukturen och finansieringen ser
vi som mycket viktiga ur vårt perspektiv.
Vi vill peka på att GWO är en aktör som mycket aktivt bidrar till att bevara ett musikaliskt kulturarv men också nyfiket utvecklar blåsmusiken, att vi arbetar mycket tätt
ihop med det ideella musiklivet för att stimulera människors lust och motivation
till att aktivt delta i skapande samt att GWO arbetar med direkta projekt och aktiviteter med barn och ungdomar som sprider den levande musiken, stimulerar till
eget skapande och dessutom har breda positiva sociala effekter.
Kulturnämndens riktlinjer för kulturstöd är att verksamheter som får stöd ska bidra till
förnyelse av konstnärligt uttryck, ett rikt utbud för barn och unga, kulturell mångfald samt att nå nya publikgrupper. Allt detta fångas av GWO:s konstnärliga vision
och avspeglar sig i både pågående och planerad verksamhet.

Vad gäller de uttalade målområdena i uppdraget – ”att se över kulturstöd och
utskottet för Kulturstöd” (rapport publicerad i maj 2018) har väletablerade
rutiner, men framförallt uttalade värderingar för att undvika att #metoo relaterade händelser också skulle kunna drabba oss, stärkts.
Under hela 2018 har vi haft stort fokus på vår omvärld där vi spelat allt ifrån
klassiska konserter som Klanger från Bayern, Oud-konsert med den irakiske
världsartisten Ali Sabah, och gästats av både manliga och kvinnliga gästdirigenter och solister från Norge, USA, Iran, Irak, Tyskland m fl.

Programmet framöver kommer också fortsatt innehålla en stor konstnärlig bredd
med internationell musikalisk framtoning vid exempelvis Kulturkalaset/Europride,
Gothenburg Art Sounds festivalen i Kronhuset och Kulturnatta. Allt detta vid sidan
av en fortsatt dedikerad satsning på barn, ungdomar och amatörer både som
publik och utövare. Kort sagt fortsatt fokus på en mycket bred publik.

Linnea Henriksson & GWO på GöteborgsOperan

”I had a blast and everyone played so wonderfully! I think the concert was
a huge success! Please let everyone know how much I enjoyed my week in
Sweden! Thanks again so much!”
/ David Cooper
Solohornist i Berliner Philharmoniker

Vi arbetar tätt ihop med vår fastighetsvärd Higab för att kulturbevara Kronhuset och samtidigt öppna upp huset för alla Göteborgare både vid konsert men
också runt de arrangerade historiska visningarna och andra kulturevenemang
flera gånger per år. Hänsyn tas då till aktuell VoU (Vård och Underhållsplan) för
Kronhuskvarteret vilket bland annat innebär en aktsamhet om huset ur ett hållbarhetsperspektiv.

Carina M Johansson

Nazanin Aghakhani

David Cooper

Ali Sabah

Instrumentprovning för barn
under öppet hus i Kronhuset

Mångfaldsfrågan är viktig för oss och vi har under året stärkt genusbalansen genom
rekryteringar av två kvinnliga långtidsvikarier. Dock görs alltid tillsvidare anställningsrekrytering genom provspelning bakom skynke där ingen hänsyn tas till kön eller
etnicitet.

Inför 2019 är vår förhoppning att Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen
kan erbjuda en grundfinansiering och en samsyn kring uppdrag/målbild för GWO
som gör det möjligt att bibehålla orkestern på halvtid och att vi genom ett utökat
uppdrag från försvaret kan höja vår tjänstgöringsgrad till 70-80 %.

Vår övertygelse är att en tryggare framtid och en högre tjänstgöringsgrad kommer
locka ännu fler kvalificerade sökanden till GWO av olika kön och nationalitet.

En förutsättning för att Försvarsmusiken skall teckna ett avtal är dock klara besked
och beslut kring vår grundfinansiering.

Ekonomi

Verksamheten är som sagt mycket hårt ansträngd ekonomiskt och under stor press
för att kunna upprätthålla anställningsnivån på 50 %. Utgångspunkten vid våra
prioriteringar är att bibehålla en sammanhållen orkester med konsertverksamheten
som bas.
GWO har nu under en följd av år dels fått neddragningar av verksamhetsstödet
från Göteborgs Stad (2012-2014 med 0,5 mkr per år) samt i övrigt fått mycket små
uppräkningar av verksamhetsstödet.
Enbart avtalsenliga lönehöjningar ökar kostnaderna i nivån 250 000 kr per år. Allt
detta har sammantaget inneburit en betydande urholkning av vår grundfinansiering sedan år 2013.

Siobhan Parker, oboist i Göteborg Wind Orchestra

Från produktionen RESPEKT med Göteborg Wind Orchestra, elever från högstadieskolor på
Västra Hisingen, Shaolin-munken Shaojie Fan, regissören Anci Hjulström och den 99 år unge
berättaren Lars-Erik Palm.

Strukturfrågor
Som tidigare beskrivits i processen och utredningen via stadsledningskontoret har
Stiftelsen Göteborgsmusiken under en längre tid fört förhandlingar med Försvarsmusiken i syfte att som ett deltidsuppdrag, under separat identitet kunna bli Flygvapnets Musikkår. Förutom att den nuvarande tjänstgöringsgraden på 50 % inte är
personalpolitiskt acceptabel och sätter högkvalificerade specialister i en mycket svår
ekonomisk situation så skulle en ökad tjänstgöringsgrad också stärka den musikaliska kvaliteten vilket skulle komma övrigt program till gagn.

Vår förmåga att genomföra uppdragen från grundfinansiärerna påverkas av båda
finansiärernas beslut om stödnivå, verksamhetsstödsperiod samt uppdrag. En verksamhet som GWO har ett antal kostnadsposter som är trögrörliga i form av löner,
lokalkostnader, administrativa baskostnader m.m.
Den enda större direkta regleringsposten som finns är produktionsbudgeten som
är den budgetpost som används för att skapa nya produktioner, utveckla samarbeten, beställa nyskriven musik och nya arrangemang, arbeta med gästdirigenter och
gästsolister samt för att kunna genomföra turnéer och uppsökande verksamhet.
En successiv nedtrappning av produktionsbudgeten har inneburit starkt försämrade
förutsättningar och därmed idag en tydlig risk för utarmning av verksamheten.
GWO arbetar fortsatt för att öka de egengenerade intäkterna och har stadigt ökat
biljettintäkterna de senaste åren vilket delvis kompenserat de lägre anslagen och
ökade kostnaderna. En återställning av produktionsbudgetens nivå är dock mycket
viktig.

Frågan om GWO:s huvudmannaskap i form av stiftelse har utretts och ifrågasatts.
Stiftelse som organisationsform har en del nackdelar men organisationsformen är
inte verksamhetens huvudproblem. Dock är stiftelsens styrelse öppen och villig till
att bidra till en ändrad organisationsform om detta skulle skapa bättre förutsättningar för långsiktighet och stabilitet för verksamheten. Återigen, det som i huvudsak skapar en mycket svår situation för GWO är i stället det faktum att verksamheten
i sin grund är underfinansierad.

Grundfinansiärernas verksamhetsstöd har utvecklats på följande sätt sedan år 2010 (kkr)
Ansökan
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

VGR

7 845

8 204

7 379

6 962

7 095

7 045

7 127

7 508

7 590

7 742

Göteborg

5 775

5 775

5 247

4 500

4 000

4 052

4 000

4 092

4 092

5 385

Totalt

13 620

13 979

12 626 11 462 11 095 11 097 11 127 11 600 11 682

(*för att möjliggöra rättvisande jämförelser ingår inte regionens kompensation för höjda arbetsgivaravgifter från år 2017 i sammanställningen. Denna kompensation ligger i nivån 400 – 430 kkr
kronor beroende av exakt nivå på lönekostnader)

En budget på ovan beskriven nivå ger GWO rimliga förutsättningar att driva en
planerad verksamhet även under 2019. Med den framförhållning i planering och
bokningar som är helt nödvändig, har en betydande del av 2019 års kostnader
redan lagts fast i externa avtal.

GWO har tagit fram en budget för år 2019 som bygger på dagens verksamhetsnivå
vad gäller tjänstgöringsgrad inom orkestern men med en viss återställning av resurser för produktion. Budgeten bygger på förutsättningen att de två grundfinansiärerna gemensamt bidrar enligt följande fördelning. 5 385 000 kr 2019 (5 280 000 kr
ansökt 2018) från Göteborgs Stad och 7 742 000 kr från Västra Götalandsregionen.

Kjell Gustafsson, klarinettist i Göteborg Wind Orchestra

Göteborg Wind Orchestra under ledning av Niklas Willén

13 127

Till sist

GWO:s verksamhet har varit föremål för ett flertal externa utredningar under den senaste
10-årsperioden och vi har själva beskrivit vår verksamhet och dess betydelse i detalj senast
under 2018 med anledning av Stadsledningskontorets utredning och översyn. GWO ser
som sagt i dagsläget stora möjligheter att kunna få ett uppdrag från Försvarsmusiken som
kompletterar finansieringen från lokal och regional nivå men dessa två måste finnas som
en grund för att Försvarsmusiken skall vara villiga att teckna ett långsiktigt avtal.
Vi menar och hoppas att Göteborgs Stad som helhet snabbt måste ta ett tydligare ansvar
för den organisation som man har varit med om att skapa och där två av stadens egna
verksamheter är stiftare och delaktiga i att utse styrelse och där Kulturnämnden är en avgörande grundfinansiär. Vi är beredda att samverka för att utveckla och förändra organisation och även att i dialog utveckla och justera verksamhetens innehåll och uppskattar den
dialog som Kulturnämnden bjudit in till.
Med respekt och förståelse för tidsaspekten i de processer som råder hoppas vi om
ansökt stöd men också om ett yttrande från Kulturnämndens ledning om ett långsiktigt
engagemang för GWO, så att vi själva har möjlighet att teckna avtal och tilläggsfinansiera
verksamheten via Försvarsmusiken. Denna möjlighet (Försvarsmusiken) finns här och nu
och är en möjlighet vi hoppas att Göteborgs Stad vill bidra till att vi kan komma i mål med.
GWO har kompetensen, målinriktningen och passionen – vi hoppas på snabba beslut,
tydlighet och ett fortsatt positivt och nära samarbete framöver. GWO ger gärna all den
ytterligare kompletterande information kring verksamhet och ekonomi som kan behövas i
beslutsprocessen hos Kulturnämnden.
Med vänlig hälsning,
STIFTELSEN GÖTEBORGSMUSIKEN / GÖTEBORG WIND ORCHESTRA

Stig Fredriksson
Styrelsens ordförande

Kristian Jörgensen
VD
Eva Störholt, valthornist i Göteborg Wind Orchestra

