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Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidsförvaltningen
Malin Forsling-Parborg

2020-10-07

Dnr KOF 2020-80

Kultur- och fritidsnämnden

Föreningen Gaphals - Tillfälligt projektstöd och tillfälligt
distributionsstöd 2020
Förslag till kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Föreningen Gaphals beviljas 100 000 kronor i Tillfälligt projektstöd
avseende Dokumentär under Corona-året 2020.
2. Föreningen Gaphals beviljas 100 000 kronor i Tillfälligt distributionsstöd
avseende Konserter under Corona-året 2020.
3. Uppföljning sker genom kontinuerlig dialog mellan Kultur- och
fritidsförvaltningen och kulturföreningen Gaphals. Två veckor efter
genomfört arrangemang ska föreningen skicka in en redovisning till
ansvarig tjänsteperson på Kultur- och fritidsförvaltningen.
Ärende
Kulturföreningen Gaphals har inkommit med en ansökan för Dokumentär och
konserter under Corona-året 2020.
Kulturföreningen utgår i sin ansökan från att arrangera säkra konserter under
hösten 2020 till Linköpings kommuninvånare. Gaphals vill utifrån konserterna
dokumentera samtiden och synliggöra pandemins påverkan på livemusiken i
Linköping både utifrån utövares och publikens synvinklar.
Linköpings kommuns tillfälliga bidrag år för kulturaktörer kopplat till den
rådande Corona situationen är att möjliggöra verksamhet i en oförutsägbar tid
(beslut 2020-04-08 dnr KOF 2019-164). Syftet med Tillfälligt projektbidrag år
2020 är att låta verksamma kulturaktörer på olika sätt dokumentera och gestalta
det historiska skeende som nu tar form. Syftet med Tillfälligt distributionsstöd
2020 är att, utifrån rådande förutsättningar, stötta lokala kulturaktörer som vill
hitta nya möjligheter/arenor för att sprida kultur under pandemin.
Föreningen Gaphals ansöker om totalt 250 000 kr.
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Kultur- och fritidsförvaltningens förslag är att föreningen tilldelas 100 000 kr i
tillfälligt projektstöd och 100 000 kr i tillfälligt distributionsstöd.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Föreningen Gaphals - Tillfälligt projektstöd och tillfälligt distributionsstöd
2020 – 2020-10-07
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Bakgrund
Under hösten 2020 tog kulturföreningen Gaphals kontakt med kultur- och
fritidsförvaltningen gällande
Föreningen ansöker om 250 000 kr för Dokumentär och konserter under
Corona-året 2020.
Kulturföreningen utgår i sin ansökan från att arrangera konserter för att
bibehålla en positiv inställning till att livet går vidare och en möjlighet att
skapa säkra event där Linköpings kommuninvånare får en möjlighet att träffas,
umgås och minnas de positiva sakerna som fanns i våra liv innan epidemin.
Gaphals vill utifrån detta även dokumentera slutet av hösten 2020 för att kunna
synliggöra pandemins påverkan på livemusiken i Linköpings utövare och
publik. I ansökan synliggörs att behovet av att dokumentera samhällskriser är
ytterst viktigt för att i efterhand kunna förstå hur publik och aktörer tänkte,
reagerade och handlade när de befann sig mitt i pandemin.
I enlighet med det kulturpolitiska programmet kopplas föreningens ansökan till
följande fokusområden:
 Kulturlivets scener och mötesplatser (3.1)
o Mötesplatser som möjliggör
 Linköpings kreativa aktörer (3.3)
o Närodlad kultur
o Engagemang och samverkan
 Mångfald av möjligheter (3.4)
o En jämlik tillgång till ett brett kulturutbud
 Kultur för sin samtid och framtid (3.5)
o Kultur och demokrati
Bedömning av ansökan är gjord utifrån kultur- och fritidsnämndens
bidragsregler, varpå Kultur- och fritidsförvaltningens förslag är att föreningen
beviljas 100 000 kr i tillfälligt projektstöd och 100 000 kr i tillfälligt
distributionsstöd.
Ekonomiska konsekvenser
Finansiering sker genom kultur-och fritidsnämndens medel avsatta för tillfälligt
distributionsstöd år 2020 och tillfälligt projektbidrag år 2020.
Kommunala mål
Kultur- och fritidsnämndens mål för 2020 anger bland annat:
Ett mångfasetterat kultur-, fritids-och idrottsliv
Ett synligt kultur-, fritids-och idrottsliv
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
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Jämställdhet
Föreningen eftersträvar ett balanserat program avseende kön och ålder med ett
varierat kulturutbud.
Uppföljning och utvärdering
Ansvarig tjänsteperson på Kultur- och fritidsförvaltningen för en kontinuerlig
dialog med föreningen. Två veckor efter genomfört arrangemang ska
föreningen skicka in en redovisning till ansvarig tjänsteperson vid Kultur- och
fritidsförvaltningen.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt MBL § 19 genomfördes 2020-10-06.
Kultur- och fritidsförvaltningen

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
Kulturföreningen Gaphals

