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Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidsförvaltningen
Malin Forsling Parborg

2022-04-12

Dnr KOF 2022-66

Kultur- och fritidsnämnden

Produktionsstöd hösten 2022
Förslag till Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Teater Leo beviljas 130 000 kronor i produktionsstöd avseende
”Nyårsfars 2022-2023”.
Ärende
Teater Leo har inkommit med en ansökan för produktionen ”Nyårsfars 20222023” i Interbook Go med sökt belopp på 300 000 kr. Produktionen riktar sig
till en publik från 10 års ålder och uppåt. Föreningen har kontinuerligt
producerat och framfört nyårsfarser på Saga. Under vintern 2022-2023 har
föreningen för avsikt att spela "Lilla Fransyskan" av Marc Camoletti.
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att Teater Leo beviljas totalt 130 000
kr för produktionen ”Nyårsfars 2022-2023”.
__________

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Produktionsstöd hösten 2022, 2022-03-28
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Bakgrund
Under våren har sju ansökningar om produktionsstöd för hösten 2022
inkommit till kultur- och fritidsnämnden. Ansökningarna bedöms med kulturoch fritidsnämndens bidragsregler och kulturpolitiska mål som grund, till
exempel utifrån faktorer som geografisk spridning i kommunen, men också
baserat på graden av nyskapande och huruvida respektive grupp utmanar sig
själv i att utveckla sitt uttryck. Vidare läggs vikt vid professionalitet och
förekomsten av aktiva insatser för ökad mångfald, tillgänglighet och
jämställdhet.
Totalt har sex föreningar ansökt om produktionsstöd hösten 2022 för totalt sju
produktioner. Tre av ansökningarna avser produktioner inom teater, en inom
musik och tre inom dansområdet. Den totala ansökta summan är 822 300 kr.
Beslut om sex av dessa ansökningar till produktionsstöd har fattats utifrån
nämndens delegationsordning och understiger ett respektive två prisbasbelopp,
B:1, B:2 i delegationsordningen.
Teater Leo
Teater Leo har inkommit med en ansökan i Interbook Go med
ansökningsnummer 6989 med sökt belopp på 300 000 kr för produktionen med
arbetsnamnet ”Nyårsfars 2022-2023”. Produktionens syfte och mål är att
erbjuda professionell komediteater till Linköpings teaterpublik. Produktionen
riktar sig till en målgrupp över 10 år och uppåt. Produktionen planeras
framföras på Saga under perioden vintern 2022-2023. Föreningen har
kontinuerligt producerat och framfört nyårsfarser på Saga. Under vintern 20212022 spelade föreningen en fars på Saga trots hårda restriktioner för att
upprätthålla ett aktivt levande kulturliv i Linköping under pandemin. I ansökan
anges föreningen att pandemin medfört att val av pjäs inte säkerställs enligt
ordinarie tidsplan, vilket gör att pjäsrättigheter inte kunnat säkerställas inom
ansökningsperioden för produktionsstödet. Besked om vilken pjäs det som
framförs kommer meddelas till Kultur- och fritidsförvaltningen. Den pjäs
föreningen har för avsikt att spela är "Lilla Fransyskan" av Marc Camoletti.
Ekonomiska konsekvenser
Finansiering sker genom ianspråktagande av medel avsatta för kulturstöd.
Kommunala mål
Kultur- och fritidsnämndens mål för 2022 anger bland annat:
Ett mångfasetterat kultur-, fritids-och idrottsliv
Ett synligt kultur-, fritids-och idrottsliv
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
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Jämställdhet
Vid bedömning av ansökningarna har hänsyn tagits till eventuella särskilda
satsningar eller åtgärder för ökad jämställdhet inom produktionerna. Den
uppföljning som föreningarna inkommer med efter avslutad produktion ska
innehålla uppgifter om besöksstatistik fördelat per kön.
Uppföljning och utvärdering
Uppföljning av beviljat stöd sker till ansvarig tjänsteperson på Kultur- och
fritidsförvaltningen genom dialog under kvartal 4 samt i Interbook Go 4 veckor
efter genomförd produktion, detta i enlighet med fastställda bidragsregler för
ideella föreningar inom kulturområdet samt barn och ungdom i Linköpings
kommun. Eventuella förändringar som genomförs ska informeras
förvaltningen. Stödet är ett förskottsbidrag och eventuellt överskott av beviljat
medel återbetalas. För en kontinuerlig uppföljning och säkerställande av
bidragets syfte sker utbetalning av beviljat medel i två omgångar. Utbetalning
av produktionsstöd höst sker i kvartal 2, efter beviljade och kvartal 4 efter
genomförd dialog.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information är inte påkallad.

Kultur- och fritidsförvaltningen
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Beslutet skickas till:
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