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Delegationsbeslut
Kultur- och fritidsnämnden

2021-01-14

Dnr KOF 2020-171

Delegationsbeslut - Tillfälligt stöd till kulturaktörer 2020,
kulturföreningar och kulturella mötesplatser
Ärende
Kommunstyrelsen beslutade 2020-12-01 § 348 (dnr KS 2020-789) om
Tillfälligt stöd till kulturaktörer 2020. Beslutet innebär att kultur- och
fritidsnämndens budgetram för år 2020 utökas med 5 000 000 kr som
finansieras med kommunstyrelsens resursmedel.
Stödet indelas i två kategorier. En kategori på totalt 2 miljoner kronor riktar sig
till professionellt yrkesverksamma kulturutövare inom alla konstområden.
En andra kategori på totalt 3 miljoner kronor riktar sig till producerande
och/eller arrangerande kulturaktörer samt kulturella mötesplatser. Kulturstödet
har sökts av arrangörer, producenter och kulturella mötesplatser verksamma
inom flera kulturområden.
Stödet till arrangerande och producerande kulturaktörer riktas till etablerade
kulturaktörer som arrangerar och producerar evenemang och produktioner i
kommunen och som uppfyller bidragsreglerna för kulturverksamhet i
Linköpings kommun.
Stödet till kulturella mötesplatser riktas till kulturaktörer som vårdar, bevarar
och utvecklar kulturarvet, verkar som en mötesplatser för kultur och som
skapar förutsättningar för att kommuninvånare ska kunna ta del av kultur i hela
kommunen samt stärker kulturens roll idag och i framtiden.
En beredningsgrupp bestående av sakkunniga inom olika kulturområden vid
Kultur- och fritidsförvaltningen i Linköpings kommun samt från Region
Östergötland har granskat och bedömt ansökningarna samt föreslagit vilka
sökanden som tilldelas ett tillfälligt kulturstöd.
Bedömningsgrunderna har graderats på en skala 1-5 och värderats utifrån de
svar på frågeställningar som kulturförening lämnat in i ansökan. Summan av
poängen har gett en procentsats av sökt stöd i förhållande till den summa som
funnits att fördela.
Bedömningsgrunderna är svaren på följande frågeställningar:
1.
2.
3.
4.

Covidpåverkan i ett utförandeperspektiv?
Covidpåverkan utifrån ekonomiskt perspektiv?
Samarbeten och projekt?
Anpassa och ställa – upprätthålla verksamhetsidé?

Sökandes svar på ovanstående frågeställningar har sedan legat till grund för en
helhetsbedömning kring fördelning av stöd där beredningsgruppen prioriterat
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enligt stödets syfte de sökandes betydelse för den organisatoriska och
konstnärliga infrastrukturen inom olika konstområden och som:
1. har förutsättningar att bedriva en långsiktigt hållbar verksamhet
2. är en resurs för publik och/eller kulturutövare i Linköping
3. har professionell och konstnärlig kvalitet
Totalt har 30 ansökningar inkommit där sökt summa totalt uppkommit till
4 013 110 kronor. Av dessa har 28 kulturföreningar och kulturella mötesplatser
tilldelats tillfälligt kulturstöd till ett totalbelopp på 3 miljoner kronor. De
inkomna ansökningar som fått avslag bedöms haft ringa påverkan i sin
verksamhet av pandemin eller inte angett någon form av kulturaktivitet sin
ansökan. I bidragsansökan har varje kulturförening sökt ett specifikt belopp
utifrån sitt behov. Ansökt summa har varit av varierad volym från 7000 kr upp
till 481 000 kr.
Delegationsbeslutet fattas med stöd av kultur- och fritidsnämndens beslut
2020-11-19 § 102 beslutspunkt 4 (dnr KOF 2020-171).
Uppföljning
Föreningar och professionellt yrkesverksamma kulturutövare som tilldelats
medel ska senast den 1 september 2021 till Kultur- och fritidsförvaltningen
inkomma med uppföljning av de tilldelade medlen.
Beslut
I egenskap av utvecklingschef kultur och ungdom fattar jag härmed följande
beslut i enlighet med beredningsgruppens förslag:
1.

Chorus Lin tilldelas 35 000 kr

2.

Dansarna.se tilldelas 40 000 kr

3.

Danskollektivet Ronny tilldelas 250 000 kr

4.

Folke Dansteater tilldelas 60 000 kr

5.

Folkets Park, Ljungsbro tilldelas 295 000 kr

6.

Föreningen Grafiska Museet tilldelas 100 000 kr

7.

Globengruppen tilldelas 390 000 kr

8.

Hell Yeah Rock Club tilldelas 30 000 kr

9.

John Doe tilldelas 35 000 kr

10.

KF Gaphals tilldelas 315 000 kr

11.

Kulturföreningen Tellus Östergötland tilldelas 95 000 kr
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12.

Kulturlabbet tilldelas 30 000 kr

13.

LAIKOS tilldelas 95 000 kr

14.

Ledbergs Hembygdsförening tilldelas 20 000 kr

15.

Linköpings Balettförening tilldelas 260 000 kr

16.

Linköpings damkör tilldelas 40 000 kr

17.

Linköpings Guideklubb tilldelas 10 000 kr

18.

Linköpings Kammarmusikförening tilldelas 25 000 kr

19.

Linköpings Studentsångare tilldelas 150 000 kr

20.

Linköpings Symfoniorkester tilldelas 280 000 kr

21.

LiTHe Blås tilldelas 80 000 kr

22.

Nya Skådebanan i Östergötland tilldelas 130 000 kr

23.

Pro Muscia tilldelas 20 000 kr

24.

Rydskogen Joymakers tilldelas 7 000 kr

25.

Svensk Blåsmusik tilldelas 50 000 kr

26.

Sällskapet Shownarrarna tilldelas 8 000 kr

27.

Teater Imba tilldelas 130 000 kr

28.

Teater Rekyl tilldelas 20 000 kr

29. Uppföljning av tillfälligt kulturstöd ska ha inkommit till Kultur- och
fritidsförvaltningen senast 2021-09-01 genom Interbook GO.

………………………………………………..
Mårten Hafström
Utvecklingschef kultur och ungdom
Kultur- och fritidsförvaltningen
Linköpings kommun

