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Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidsförvaltningen
Malin Forsling-Parborg

2021-01-26

Dnr KOF 2021-6

Kultur- och fritidsnämnden

Årligt arrangemangsstöd 2021
Förslag till kultur- och fritidsnämndens beslut
1. KF Gaphals beviljas 200 000 kronor.
2. Linköpings Kammarmusikförening beviljas 110 000 kronor
3. Linköpings Symfoniorkester beviljas 600 000 kronor.
4. Riksteatern Linköping beviljas 280 000 kronor.
5. Uppföljning av beviljade arrangemangsstöd sker genom att respektive
förening lämnar in en godkänd verksamhetsberättelse för 2020 efter
föreningarnas respektive föreningsstämmor.
Ärende
Samtliga föreningar som föreslås beviljas bidrag bedriver en kontinuerlig
verksamhet med tydliga mål, målmedvetna marknadsföringsmetoder och
arbetar i hög grad proaktivt för kvalitetsutveckling. Förvaltningen håller
kontinuerlig kontakt via e-post och möten med föreningarna och för dialog om
möjliga förbättringar i arbetssätt och marknadsföring.
Tretton föreningar har ansökt om årligt arrangemangsstöd för verksamhetsåret
2021. Den totala summan av ansökningarna är 2 601 740 kronor. Kultur- och
fritidsförvaltningen har utifrån nämndens delegationsordning fattat beslut för
nio av ansökningarna. Dessa beslut anmäls till kultur- och fritidsnämnden.
Kultur- och fritidsnämnden föreslås bevilja resterade fyra ansökningar till ett
belopp om totalt 1 190 000 kronor.
__________
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Bakgrund
2011 infördes ett årligt arrangemangsstöd inom ramen för kultur och
fritidsnämndens bidrag till kulturföreningar. Det årliga arrangemangsstödet
beviljas föreningar som bedriver en kontinuerlig och dokumenterad
verksamhet, spridd över ett verksamhetsår.
Fördelningen av det årliga arrangemangsbidraget riktas under 2021 mot en
satsning på större genrebredd och ökad jämställdhet inom musik och scenkonst
i Linköping. Vidare ges ökat stöd jämfört med föregående år till föreningar
som utvecklat sin verksamhet med innovativa idéer för att nå ut till ny eller
befintlig publik.
Kulturföreningen Gaphals är en av Sveriges största fria arrangörer med
kontinuerlig verksamhet. Föreningen mottog under 2017 Nyponstipendiet för
sitt arbete med att arrangera kulturprogram med fokus på alternativa
musikartister som inte får utrymme på de kommersiella arenorna i Linköping.
Gaphals ansöker om 400 000 kronor i årligt arrangemangsstöd.
Förslag till årligt arrangemangsstöd: 200 000 kronor
Linköpings Kammarmusikförening är en av 100 kammarmusikföreningar i
Sverige. Föreningen verkar för att allmänt främja förståelsen för kammarmusik
genom att erbjuda ett varierat utbud av nutida och äldre konstmusik och
introducera konstarten för åhörare i alla åldrar. Linköpings
Kammarmusikförening arrangerar årligen tre målgruppsanpassade
konsertserier för publik från förskoleålder och uppåt samt arbetar uppsökande
med bland annat sin satsning PubTon.
Linköpings Kammarmusikförening ansöker om 120 000 kronor i årligt
arrangemangsstöd.
Förslag till årligt arrangemangsstöd: 110 000 kronor.
Linköpings Symfoniorkester är en semiprofessionell orkester som strävar
efter att erbjuda arrangemang med hög kvalitet, där barn och unga är en
prioriterad målgrupp. Fem konserter genomförs årligen varav nyårskonserten
är den största, inte minst publikt.
Linköpings Symfoniorkester ansöker om 880 000 kronor i årligt
arrangemangsstöd inklusive lokalhyra av Crusellhallen.
Förslag till årligt arrangemangsstöd är 600 000 kronor.
Riksteatern Linköping är en av 228 riksteaterföreningar i Sverige. De
arrangerar föreställningar med hög kvalitet av aktuell och utmanande
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scenkonst, med syfte att komplettera och bredda övrigt teaterutbud i Linköping.
Föreningen arrangerar också folkbildande arrangemang, såsom publiksamtal.
Riksteatern Linköping ansöker om 294 000 kronor i årligt arrangemangsstöd.
Förslag till årligt arrangemangsstöd: 280 000 kronor.
Ekonomiska konsekvenser
Finansiering sker genom ianspråktagande av medel avsatta för kulturstöd.
Kommunala mål
Kultur- och fritidsnämndens mål för 2021 anger bland annat:
Ett mångfasetterat kultur-, fritids-och idrottsliv
Ett synligt kultur-, fritids-och idrottsliv
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Kulturföreningarna bedriver verksamhet med målgrupper från barn till vuxna.
Utbudet vänder sig till kulturintresserade personer som vill ta del av lokal
musik, dans, teater, litteratur och film från olika genrer. Flera av föreningarna
arbetar målmedvetet med att uppnå ökad jämställdhet bland såväl aktiva i sina
arrangemang som i publik.
Uppföljning och utvärdering
Uppföljning av beviljade arrangemangsstöd sker genom att respektive förening
lämnar in en godkänd verksamhetsberättelse för 2020 efter föreningarnas
respektive föreningsstämmor. Utbetalning av bidrag betalas ut efter inkommen
och godkänd verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelsen ska förutom
sedvanlig statistik även innehålla en beskrivande text som tar fasta på
kvalitetsutvecklingen i föreningens utåtriktade verksamhet. Föreningen ska
redovisa vilka verksamheter som riktats till barn och ungdom samt redovisa en
marknadsföringsplan för planerad verksamhet.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt § 19 MBL genomfördes 2021-02-02.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Karin Olanders
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Beslutet skickas till:
Linköpings Kammarmusikförening
Riksteatern Linköping
KF Gaphals
Linköpings Symfoniorkester

