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Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidsförvaltningen
Malin Forsling-Parborg

2021-01-25

Dnr KOF 2021-16

Kultur- och fritidsnämnden

Arrangemangsstöd 2021
Förslag till kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Föreningen Musik i Linköping (MIL) beviljas 130 000 kronor i
arrangemangsstöd avseende Östergötlands Musikdagar 2021.
2. Uppföljning av beviljat stöd sker två veckor efter genomfört arrangemang.
Utbetalning av bidrag sker efter inkommen och godkänd redovisning.
Ärende
Inför Östergötlands musikdagar 2020 som arrangeras 14-21 augusti ansöker
föreningen Musik i Linköping (MIL) om 160 000 kronor. Östergötlands
musikdagar är en klassisk musikfestival med inriktning på kammarmusik med
inslag av sång och textläsning. Bland deltagarna finns professionella musiker,
lokala ensembler, amatörer samt unga från kulturskolan. Föreningen arbetar
med att i större utsträckning nå ungdomar, genom urval av artister, samt vid val
av spelplatser.
Stödet är ett underskottsbidrag, vilket innebär att bidraget endast avser
underskott upp till det beviljade beloppet. Bidraget utbetalas helt eller delvis
efter redovisning av arrangemanget, senast två veckor efter genomfört
arrangemang. Aktuell summa utbetalas efter att ekonomiskt resultat
tillsammans med skriftlig utvärdering lämnats in.
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Förutsättningar för beviljat arrangemangsstöd utgår från kultur- och
fritidsnämndens regler för kulturbidrag. Föreningar som beviljats stöd ska följa
gällande förordningar och föreskrifter samt eventuella lokala skärpta allmänna
råd för Östergötland under den pågående coronapandemin. Med anledning av
pandemin medges att arrangemangsdatum kan behöva förändras och beviljat
stöd utgår från arrangemang under 2021.
Kultur- och fritidsnämnden föreslås bevilja Musik i Linköping 130 000 kronor
i arrangemangsstöd till Östergötlands musikdagar.
__________
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Bakgrund
Musik i Linköping har inkommit med ansökan om arrangemangsstöd för
Östergötlands Musikdagar 14-21 augusti 2021. Östergötlands musikdagar är en
musikfestival med tonvikt på klassisk musik och jazz med en östgötsk
inriktning. År 2021 arrangeras festivalen för 27:e året efter ett års uppehåll på
grund av pandemin 2020.
Festivalen innefattar kammarmusik med inslag av sång, textläsning och andra
konstformer på högnivå samt specifika arrangemangsatsningar för barn och
unga. Deltagande musiker är nationellt erkända, lokala professionella
ensembler samt kulturskoleelever. Ambitionen är att vara en kreativ mötesplats
med högklassig kammarmusik i festivalmiljö.
Spelplatserna är konsertsalar, konstmuseer, slott- och herresäten, kyrkor samt
utomhusscener. Platserna är till hälften förlagda till Linköping enligt följande:
Inre borggården, S:t Lars kyrka, Passagen, Baptistkyrkan, Missionskyrkan,
Bjärka-Säby slott, Babettes Kafferi, Saga.
Festivalen förväntas locka cirka 3000 personer fördelat på 20-25 konserter. För
publik under 25 år erbjuds fri entré alternativt rabatt på entrépris till de olika
konserterna.
Föreningen har ansökt om stöd från Region Östergötland, Norrköpings
kommun, sponsorer och annonsörer samt beviljats medel från Kulturrådet.
Musik i Linköping har ansökt om 160 000 kr i arrangemangsstöd för
Östergötlands musikdagar.
Ekonomiska konsekvenser
Beviljat stöd finansieras med medel avsatta för bidrag under budgetposten
kulturstöd i internbudget 2021.
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
Vid bedömning av ansökan har hänsyn tagits till eventuella särskilda satsningar
eller åtgärder för ökad jämställdhet för arrangemanget. Den uppföljning som
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föreningen inkommer med efter avslutat arrangemang ska innehålla uppgifter
om besöksstatistik fördelat per kön.
Uppföljning och utvärdering
Uppföljning av beviljat stöd sker i två veckor efter genomfört arrangemang i
enlighet med fastställda bidragsregler för kulturverksamhet 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 § 19 MBL genomfördes 2020-02-02.
Kultur- och fritidsförvaltningen

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
Föreningen Musik i Linköping

