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Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidsförvaltningen
Malin Forsling-Parborg

2021-03-29

Dnr KOF 2021-63

Kultur- och fritidsnämnden

Produktionsstöd hösten 2021.
Förslag till Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kulturföreningen Tellus Östergötland beviljas 150 000 kronor i
produktionsstöd avseende TellUs bokfestival 2021 - 10-årsjubileum.
2. Teater Leo beviljas 184 500 kronor i produktionsstöd avseende Anyone for
breakfast.
3. Uppföljning sker genom kontinuerlig dialog mellan Kultur- och
fritidsförvaltningen, Teater Leo samt Kulturföreningen Tellus Östergötland.
Efter avslutad produktion ska föreningarna skicka in en redovisning till
ansvarig tjänsteperson på Kultur- och fritidsförvaltningen.
Ärende
Teater Leo har inkommit med en ansökan om produktionsstöd om totalt 246
000 kr för sin produktion Anyone for breakfast. Produktionen riktar sig till en
publik från 10 års ålder och uppåt. Föreningen anger i sin ansökan att de avser
att föreställningen och dess produktionsarbete ska bidra till att bibehålla och
utveckla det lokala professionella kulturlivet som under pandemin fått stå
tillbaka.
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Kulturföreningen Tellus Östergötland har inkommit med en ansökan om
produktionsstöd om totalt 210 000 kr för sin produktion TellUs bokfestival
2021 - 10-årsjubileum. Produktionen riktar sig till en bred målgrupp där
bokfestivalens utbud riktas till flera olika målgrupper såsom barn och unga
men även utgår från teman där ett särskilt fokus ligger i att skapa ett innehåll
som når de som vanligtvis inte nyttjar de mötesplatser som finns för litteratur.
Totalt har åtta föreningar ansökt om produktionsstöd hösten 2021 för totalt tio
produktioner. Tre av ansökningarna avser produktioner inom teater, två inom
musik, en inom litteratur och fyra inom dansområdet. Den totala ansökta
summan är 1 038 972 kr varav ansökt summa för ovan angivna ansökningar
uppgår till 456 000 kr. Produktionsstödet föreslås fördelas till dessa aktuella
produktioner, där den totala summan av förslag till beviljande är 334 500 kr.
Beslut om resterande åtta produktionsstöd har fattats utifrån nämndens
delegationsordning och understiger två prisbasbelopp, B:2.
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Stödet är ett förskottsbidrag, vilket innebär att bidraget utbetalas vid start av
produktionen. Förutsättningar för beviljat produktionsstöd utgår från kulturoch fritidsnämndens regler för kulturbidrag. Föreningar som beviljats stöd
uppmanas följa de restriktioner och rekommendationer samt eventuella lokala
skärpta allmänna råd för Östergötland under den pågående coronapandemin.
Redovisning sker när produktionen färdigställts. Dialog ska ske kontinuerligt
med Kultur- och fritidsförvaltningen och eventuella förändringar som
genomförs ska informeras till förvaltningen.
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag är att Kulturföreningen Tellus
Östergötland tilldelas 150 000 kronor och Teater Leo tilldelas 184 500 kronor i
produktionsstöd.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Produktionsstöd hösten 2021, 2021-03-29
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Bakgrund
Under våren har tio ansökningar om produktionsstöd hösten 2021 inkommit till
kultur- och fritidsnämnden. De aktuella ansökningarna visar på ambitiösa
kulturaktörer i Linköping. Ansökningarna bedöms med kultur- och
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. I det följande
beskrivs respektive produktion.
Kulturföreningen Tellus Östergötland
Produktionen med arbetsnamnet TellUs bokfestival 2021 - 10-årsjubileum
skapas av kulturföreningen Tellus Östergötland och är tänkt att uppmärksamma
tio år av litterära möten i Linköping där TellUs formats till att bli en
betydelsefull mötesplats och plattform för professionella utövare inom det
litterära fältet samt en mötesplats mellan profession och publik.
Bokfestivalen vänder sig till en bred målgrupp via olika programpunkter och
teman. Ambitionen är att ha program för barn och unga men också nå grupper
som normalt inte hittar till litterära mötesplatser.
Kulturföreningens målsättning är att TellUs bokfestival 2021 – 10-årsjubileum
ska vara en innerlig mötesplats för personer som verkar eller har intresse av
den lokala, regionala och nationella bokbranschen. Föreningen vill dessutom
fördjupa bilden av berättelsen och berättandet i olika former och tror på en
korsbefruktning mellan kulturformer som litteratur, film, teater, spel et cetera.
Utifrån detta strävar även föreningen efter att TellUs bokfestival också ska
samla kompetens från dessa branscher under festivalen som under 2021 utökas
till ett två dagarsarrangemang. TellUs bokfestival satsar på att skapa ett
mångsidigt program med föreläsningar, aktiviteter, workshops, prova-påtillfällen, högläsningar, teater, samtal, erfarenhetsutbyten och möjlighet till
förkovran. Föreningen erbjuder till aktörer inom bok- och berättarområdet en
mötesplats som syftar till att stärka den professionella regionala litterära
aktiviteten. Under 2020 genomfördes TellUs digitalt med livestreamade samtal
med såväl etablerade författare som regionala debutanter. Under 2021 tar
föreningen höjd för att skapa en eventuell hybridlösning av bokmässan som
även kommer möjliggöra digitalt deltagande där föreningens erfarenhet kring
det fysiska mötet och ett digitalt deltagande tas i beaktande för att skapa en
kvalitativ hybridlösning utifrån eventuella pandemirestriktioner.
Kulturföreningen Tellus Östergötland har inkommit med en ansökan i
Interbook Go med ansökningsnummer 4535 med sökt belopp på 210 000 kr för
produktionen TellUs bokfestival 2021 - 10-årsjubileum. Förvaltningens förslag
till produktionsstöd är 150 000 kr.
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Teater Leo
Produktionen Anyone for breakfast är en komedi av den dramatikern Derek
Benfields som produceras av teaterföreningen Teater Leo. Produktionens syfte
och mål är att erbjuda professionell komediteater till Linköpings teaterpublik
trots den pandemi som råder. Föreställningen är en klassisk relationskomedi
och handlingen är förlagd till Linköping år 1973 med lokala inslag och
nostalgi. Teaterföreningen strävar i sin produktion efter att skapa en typ av
teater som inte annars erbjuds i Linköping. Produktionen riktar sig boende
personer i Linköping över 10 år och planeras framföras på Saga under perioden
30 dec 2021 - 6 feb 2022 under 22 tillfällen.
Teaterföreningen Teater Leo har inkommit med en ansökan i Interbook Go
med ansökningsnummer 4514 med sökt belopp på 246 000 kr för produktionen
Anyone for breakfast. Förvaltningens förslag till produktionsstöd är 184 500
kr.
Ekonomiska konsekvenser
Beviljat stöd finansieras med medel avsatta avseende bidrag under posten
allmänkultur 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 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
Ansvarig tjänsteperson på Kultur- och fritidsförvaltningen för en kontinuerlig
dialog med föreningen. Produktionstid kan förändras något på grund av
coronapandemins inverkningar på möjlighet att genomföra repetitioner med
mera. Uppföljning sker kontinuerligt genom inkommen redovisning från
respektive produktion, eventuellt överskott av beviljat medel återbetalas. Den
uppföljning som föreningarna inkommer med efter avslutad produktion ska
innehålla uppgifter om besöksstatistik fördelat per kön. Kultur- och
fritidsnämnden tar del av en sammanfattning av dessa.
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Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt § 19 MBL har genomförts vid Kultur- och
fritidsförvaltningen 2021-04-06.
Kultur- och fritidsförvaltningen

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
Kulturföreningen Tellus Östergötland
Teater Leo

