1 (5)

Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidsförvaltningen
Malin Forsling-Parborg

2021-02-18

Dnr KOF 2020-171
Dnr KS 2020-789

Kultur- och fritidsnämnden

Tillfälligt stöd till kulturaktörer 2020, återrapportering
Förslag till kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Återrapportering av tillfälligt stöd till kulturaktörer 2020 godkänns.
Ärende
Kommunstyrelsen beslutade 2020-12-01, § 348 om Tillfälligt stöd till
kulturaktörer 2020. Beslutet innebar att kultur- och fritidsnämndens budgetram
för år 2020 utökades med 5 000 000 kr som finansierats med
kommunstyrelsens resursmedel. Kulturutvecklingschef vid Kultur- och
fritidsförvaltningen fick vid nämndens sammanträde 2020-11-19, § 102 i
delegation att besluta om och fördela det tillfälliga stödet.
Stödet indelades i två kategorier. En kategori på totalt 2 miljoner kronor riktade
sig till professionellt yrkesverksamma kulturutövare inom alla konstområden.
En kategori på totalt 3 miljoner kronor riktades till producerande och/eller
arrangerande kulturaktörer samt kulturella mötesplatser.
Hela beloppet på 5 miljoner kronor var sökbart för båda delarna i stödet.
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Totalt inkom 32 ansökningar, varav 29 kulturaktörer tilldelats
arbetsstipendium. De som tilldelats stipendium är verksamma inom flera
kulturområden exempelvis inom dans, musik, bildkonst, teater, litteratur
Totalt inkom 30 ansökningar till den kategori som riktades till arrangerande
och/eller producerande kulturaktörer samt kulturella mötesplatser. Av dessa
tilldelades 28 tillfälligt stöd. Av de som tilldelats medel kan en bredd inom
flera kulturområden synliggöras och stödets syfte att stötta den mångfald av
utbud, mötesplatser och utövande aktörer har kunnat uppfyllas. Kulturstödet
har sökts av arrangörer, producenter och kulturella mötesplatser verksamma
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inom flera kulturområden, målgrupper och geografiska platser inom
Linköpings kommun.
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden i sin
beredning till kommunstyrelsen tillstyrka förslaget till beslut.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse - Tillfälligt stöd till kulturaktörer 2020, återrapportering, 2021-02-18
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Uppföljning
Ansökningsperioden för det extra kulturstödet, på 5 miljoner kronor var öppen
16 november till och med 29 november.
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
sökande som ska tilldelas ett tillfälligt kulturstöd samt ett stipendium utifrån
bedömningskriterierna för stöden.
Delegationsbesluten fattades med stöd av kultur- och fritidsnämndens beslut
2020-11-19 § 102 beslutspunkt 4 (dnr KOF 2020-171) av utvecklingschef
kultur och ungdom i enlighet med beredningsgruppens förslag.
Tilldelningsbeslut till föreningar och professionellt yrkesverksamma
kulturutövare om beviljats medel meddelades i mitten av december och
utbetalning av stöd gjordes därefter under december månad.
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.
Arbetsstipendium till enskilda kulturaktörer
Den första kategorin på totalt 2 miljoner kronor riktade sig till professionellt
yrkesverksamma kulturutövare inom alla konstområden. Syftet med
stipendierna var att främja enskilda kulturutövares möjlighet till konstnärligt
arbete och försörjning under den pågående pandemin. Stipendierna ska utgöra
ett komplement till andra former av stöd på lokal, regional och statlig nivå.
Stödet syftade till att stödja professionellt yrkesverksamma kulturutövare inom
alla konstområden, folkbokförda i Linköpings kommun som primärt arbetar på
frilansbasis.
Arbetsstipendiet har sökts av kulturverksamma enskilda aktörer inom flera
kulturområden exempelvis inom dans, musik, bildkonst, teater, litteratur.
Bedömningskriterier för arbetsstipendierna utgår från en poängbedömning av
svaren på de tre frågeställningar som ställdes vid utlysningen.
1. Beskriv hur din verksamhet har påverkats av coronapandemin,
konstnärligt och ekonomiskt?
2. Vilken typ av uppdrag eller inriktning vill du fokusera på det
kommande halvåret?
3. Har du ställt om ditt arbete med anledning av coronapandemin?
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Sökandes svar på ovanstående frågeställningar har sedan legat till grund för en
helhetsbedömning från beredningsgruppen utifrån dess expertis.
Totalt har 32 ansökningar inkommit. Av dessa har 29 kulturaktörer tilldelats
arbetsstipendium. De 3 som fått avslag bedöms inte uppfylla stipendiets
kriterier då de ej varit av professionell yrkesverksam karaktär.
Totalt har 20 kulturaktörer beviljats 60 000 kr vardera och 9 kulturaktörer
30 000 kr. Den lägre summan beror på att sökanden inte har haft konstnärlig
verksamhet som huvudsyssla eller lämnat otillräckliga svar på
frågeställningarna. Totalt har 1 470 000 kr betalats ut som arbetsstipendier.
Kulturstöd till arrangörer, producenter och kulturella mötesplatser
En andra kategori på totalt 3 miljoner kronor riktade 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 riktades 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 riktades 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.
För att få ett så rättvist stöd som möjligt har samtliga kulturaktörer som
uppfyller bidragsreglerna för kulturverksamhet i Linköpings kommun, kunnat
ansöka om det tillfälliga stödet till kulturaktörer under 2020.
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. Covidpåverkan i ett utförandeperspektiv?
2. Covidpåverkan utifrån ekonomiskt perspektiv?
3. Samarbeten och projekt?
4. 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. 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 7 000 kr upp till 481 000 kr. Totalt betalades 3 miljoner kronor ut
till kulturföreningar och kulturella mötesplatser.
Ekonomiska konsekvenser
Det tillfälliga stödet till kulturaktörer har finansierats med kommunstyrelsens
resursmedel.
Kommunala mål
Ett Linköping med rikt kultur-, fritids- och idrottsliv
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.
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