BILAGA 1 – Förslag till tillägg och information om gällande
bidragsregler för kulturverksamhet i Linköpings kommun
FÖRSLAG – TILLÄGG I BIDRAGSREGLERNA
Uppdragsstöd initieras av kultur- och fritidsnämnden och är således inte
sökbart, även om initiativ kan komma från en förening. Bidraget riktas tydligt
utifrån kultur- och fritidsnämndens mål och blir således ett strategiskt
styrmedel för att nå de ambitioner som fastställs i Linköpings kommuns
kulturpolitiska program.
Kultur- och fritidsnämnden kan besluta om uppdragsbidrag till föreningar som
bedriver en kontinuerlig kultur- eller fritidsverksamhet vilken:
-

kompletterar, utökar eller ersätter den kulturverksamhet som bedrivs i
kommunal, eller annan, regi
är utåtriktad och av stort intresse, samt till nytta för kommuninvånarna

Ansökan/Uppföljning
Överenskommelse om uppdragsstöd sker i dialog med Kultur- och fritidskontoret.
Överenskommelsen formaliseras sedan skriftligt och innehåller uppgifter om:
- koppling till de kulturpolitiska ambitioner som fastställs i det kulturpolitiska
programmet samt nämndens mål
- uppdragsbeskrivning
- bidragsbelopp
- hur uppföljning ska ske

INFORMATION OM NUVARANDE BIDRAGSREGLER
Kultur- och fritidsnämnden vill aktivt stödja initiativ från främst de lokala
kulturaktörerna genom bidragsgivning för offentlig kulturverksamhet i
Linköpings kommun.
Grundläggande villkor för bidragsberättigad verksamhet och
arrangemang:
-

Förutom att dela Linköpings kommuns värdegrund är den förening som tar
emot bidrag skyldig att lämna ifrån sig stadgar, årsmöteshandlingar,
medlemsregister och andra handlingar om detta efterfrågas av kommunen.
Det ger oss en möjlighet att skapa en uppfattning om föreningens
verksamhet, ekonomi, förvaltning och medlemstatus.

-

Verksamhet, arrangemang och evenemang som beviljas bidrag skall äga
rum i Linköpings kommun och vara av offentlig karaktär

-

Arrangemang och produktioner som står för mångfald, spridning av nya
genrer samt nya uttrycksformer uppmuntras.

-

Förening som anordnar eller arrangerar offentliga arrangemang ska präglas
av demokratiska grundvärderingar och arrangemanget skall vara öppet för
alla.

-

Arrangemang eller verksamhet får till sitt syfte inte vara av ensidig religiös
eller partipolitisk karaktär.

-

Om felaktiga eller vilseledande uppgifter underlag lämnas in i samband
med ansökningar/redovisningar kan föreningen bli återbetalningsskyldig
av tidigare erhållet bidrag.

-

Kultur- och fritidsnämndens rekommendation kring vattenbaserad rök och
pyroteknik i samband med föreställningar/konserter ska alltid följas.

-

Det ska framgå i all marknadsföring av bidragsbeviljade arrangemang/eller
verksamhet att de sker med stöd av kultur- och fritidsnämnden.

De olika bidragen
Omfattningen bestäms av de medel som årligen ställs till kultur- och
fritidsnämndens förfogande samt den fördelning som nämnden själv
beslutar om.
Årligt arrangemangsstöd kan sökas av föreningar som arrangerar ett flertal
offentliga kulturarrangemang under en säsong och som har en dokumenterad
kontinuerlig verksamhet. Verksamheten kännetecknas av att professionella
musiker/konstnärer/artister/skådespelare engageras.

Ansökan/Uppföljning av årligt arrangemangsstöd
Förening som söker årligt arrangemangsstöd ska lämna en ansökan till kulturoch fritidsnämnden senast 1 dec. Beslut fattas i kultur- och fritidsnämnden
under det första kvartalet i påföljande verksamhetsår. Utbetalning av bidrag
verkställs efter inkommen och godkänd verksamhetsberättelse. En egenhändigt
utformad ansökan ska innehålla:
- beskrivning av föreningens värdegrund och syfte
- verksamhetsplan för kommande år
- beskrivning av kvalitetsutveckling (i den utåtriktade verksamheten)
- kommunikationsplan för kommande år
- beskrivning av aktörens tillgänglighetsarbete (utifrån
diskrimineringsgrunderna)
- ekonomisk redovisning/uppföljning från föregående år
Stöd för enstaka arrangemang kan sökas av föreningar som både arrangerar
eller arrangerar egna aktiviteter som offentliga evenemang t ex föreställningar
och konserter. Detta bidrag är oftast ett förlusttäckningsbidrag och utgår först
efter genomfört och slutredovisat arrangemang varefter den slutliga
bidragsnivån fastställs inom beslutat maxbelopp.
Ansökan/Uppföljning av enstaka arrangemang
Ansökan om arrangemangsstöd för enstaka arrangemang sker löpande under
året och ska lämnas på särskild blankett till kultur- och fritidsnämnden minst
sex veckor före planerat arrangemang. Ofullständiga uppgifter eller för sent
inkommen ansökan behandlas inte.
Uppföljning ska vara kultur- och fritidskontoret tillhanda senast 2 veckor efter
genomfört arrangemang.
Produktionsstöd är ett förhandsstöd för produktioner av kulturprogram och
kan inte sökas retroaktivt. Bidraget kan användas för olika
uppsättningskostnader så som t ex: lokalhyra, rättigheter, ljud, ljus och
materialkostnader. Kulturprogram som riktar sig till barn och unga prioriteras.
Ansökan/Uppföljning av produktionsstöd
- 1 mars är sista ansökningsdatum avseende produktioner för kommande
höst
- 1 oktober är sista ansökningsdatum avseende produktioner för kommande
vår
- Uppföljning skickas in via blankett så snart produktionen är genomförd
Övrigt
Föreningar/organisationer med riks- eller länsverksamhet utan lokal avdelning i
Linköpings kommun kan beviljas bidrag under förutsättning att arrangemanget
tillför det lokala kulturlivet kvalitet och bredd. Särskilt gäller det satsningar för
barn och ungdom i Linköpings kommun.

Kulturinstitutioner och studieförbund erhåller driftbidrag i särskild ordning.
Verksamhet som kan anses ligga inom ramen för en institutions eller ett
studieförbunds reguljära verksamhet erhåller inte bidrag.

