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Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidsförvaltningen
Malin Forsling Parborg

2022-05-30

Dnr KOF 2021-225

Kultur- och fritidsnämnden

Svensk blåsmusikfestival 2022, beslut om
kulturarrangemangsstöd
Förslag till beslut
1. Föreningen Svensk Blåsmusik beviljas 110 000 kronor i
kulturarrangemangsstöd till Svensk blåsmusikfestival 2022.
Ärende
Svensk Blåsmusikfestival har som mål att vara en nationell mötesplats inom
genren blåsmusik och välkomnar alla åldrar, såväl amatörer som professionella
med intresse för olika former av blåsmusik.
Svensk Blåsmusikfestival i Linköping 2022 genomförs från fredagen den 16:e
september till söndagen den 18:e september och innehåller ett varierat utbud av
blåsmusik.
Föreningen Svensk blåsmusik har ansökt om 210 000 kr i
kulturarrangemangsstöd för Svensk blåsmusikfestival 2022. Stödet är ett
underskottsbidrag, vilket innebär att bidraget endast avser underskott upp till
det beviljade beloppet. Bidraget betalas ut helt eller delvis efter redovisning av
arrangemanget, senast fyra veckor efter genomförande. Aktuell summa
utbetalas efter att ekonomiskt resultat tillsammans med skriftlig utvärdering
lämnats in.
Förutsättningar för beviljat arrangemangsstöd utgår från kultur- och
fritidsnämndens bidragsregler för ideella föreningar inom kulturområdet samt
barn och ungdom i Linköpings kommun.
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Kultur- och fritidsnämnden föreslås bevilja föreningen Svensk Blåsmusik 110
000 kronor i kulturarrangemangsstöd till Svensk Blåsmusikfestival 2022.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse - Kulturarrangemangsstöd, Svensk blåsmusikfestival 2022
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Bakgrund
Svensk Blåsmusikfestival är ett kulturevent som innehåller både konserter och
kunskapsutveckling med en blåsmusikrepertoar med deltagande tonsättare från
Sverige, Norge, Danmark och Finland. Ett starkt etablerat samarbete med
Kulturskolan samt Östgötamusiken finns som aktivt deltar i programutbudet.
Föreningen vill med festivalen erbjuda ett uppskattat nöjesinslag för både
linköpingsbor och tillresta, då över tusen musikanter intar staden under en helg
i september.
Föreningens mål är att Svensk Blåsmusikfestival ska vara en nationell
mötesplats för blåsmusik samt att sätta Linköping på kartan som en eventstad,
både nationellt och internationellt. Blåsmusikfestivalen lockar över tusen
musikanter och cirka femtontusen åhörare.
Festivalens framträdanden är nästan alla gratis. Entréavgift tas ut till de
konserter som äger rum i Crusellhallen, Frimurarehotellet och samt till
Kammarmusikkonserten (preliminärt bokad i Equmeniakyrkan).
Föreningen Svensk blåsmusik har en estimerad budget på 729 000 kr, med ca
70 000 kr i biljettintäkter samt 120 000 kr fördelat på deltagaravgifter,
annonsintäkter m.m. Föreningen har ansökt om stöd från flera instanser såsom
Region Östergötland, Statens Kulturråd, Helge Ax:son Johnsons stiftelse,
Kulturens Bildningsverksamhet och Svensk-Danska Kulturfonden.
Ekonomiska konsekvenser
Beviljat stöd finansieras med medel avsatta för bidrag under budgetposten
allmänkultur i internbudget 2022.
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
Jämställdhet
Vid bedömning av ansökan har hänsyn tagits till eventuella särskilda satsningar
eller åtgärder för ökad jämställdhet för arrangemanget. Den redovisning
föreningen inkommer med ska innehålla uppgifter om deltagare fördelat på
kön, samt en uppskattning av besökare fördelat på kön. Denna statistik ligger
som underlag för utvärdering avseende jämställdhet.
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Uppföljning och utvärdering
Uppföljning av beviljat stöd sker i Interbook Go fyra veckor efter genomfört
arrangemang i enlighet med fastställda bidragsregler för ideella föreningar
inom kulturområdet samt barn och ungdom i Linköpings kommun. Bidraget är
en underskottstäckning, vilket innebär att bidraget endast avser underskott upp
till det beviljade beloppet. Utbetalning av bidrag sker efter inkommen och
godkänd redovisning i Interbook Go.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt MBL § 19 genomfördes 2022-05-31.
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