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Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidsförvaltningen
Malin Forsling-Parborg

2020-11-16

Dnr KOF 2020-80

Kultur- och fritidsnämnden

Kulturaktörerna och Teater Leo - Tillfälligt projektstöd
2020
Förslag till kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kulturaktörerna beviljas 160 000 kronor i Tillfälligt projektstöd för När
tiden står stilla – Handbok.
2. Teater Leo beviljas 200 000 kronor i Tillfälligt projektstöd för föreställning
Coronakabarén.
3. Uppföljning sker genom kontinuerlig dialog mellan Kultur- och
fritidsförvaltningen och kulturföreningen Kulturaktörerna och Teater Leo.
Efter avslutad produktion ska föreningen skicka in en redovisning till
ansvarig tjänsteperson på Kultur- och fritidsförvaltningen.
Ärende
Kulturaktörerna har inkommit med en ansökan för skapande av en handbok till
verksamma inom teater med titeln När tiden står stilla. Kulturaktörerna vill
dokumentera och synliggöra pandemins påverkan på teater i Linköping och
genom handboken samla råd och stöd till verksamma inom teaterområdet som
kan nyttjas under och efter pandemin. Föreningens mål med handboken är
bland annat att hitta arbetsmetoder under pandemin som kan underlätta
arbetsprocesser även efter pandemin.
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Teater Leo har inkommit med en ansökan för skapande av en teaterkabaré med
fokus på hur coronapandemin påverkar individen, teatern och samhället. De
vill erbjuda sin publik en kabaréföreställning som är anpassad och som också
fångar de förutsättningar som finns för teaterensemble och teaterpublik under
coronapandemin. Föreningens mål är att genomföra coronasäkrade
föreställningar på Saga under december 2020 och januari 2021.
Linköpings kommuns tillfälliga bidrag år för kulturaktörer kopplat till den
rådande coronapandemin 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.
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Kulturaktörerna ansöker om 245 000 kr och Teater Leo ansöker om 200 000
kronor. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag är att föreningen
Kulturaktörerna tilldelas 160 000 kronor i tillfälligt projektstöd och att
föreningen Teater Leo tilldelas 200 000 kronor.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Kulturaktörerna och Teater Leo - Tillfälligt projektstöd 2020, 2020-11-16
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Bakgrund
Kulturaktörerna, När tiden står stilla – Handbok.
Kulturaktörerna har inkommit med en ansökan om projektstöd i Interbook Go
med ansökningsnummer 4047 som avser att skapa en handbok – När tiden står
stilla. Handboken är tänkt att fungera som en stöttning framgent till verksamma
inom teaterområdet där de ska kunna ta del av tips och stöd som ger dem en
god planering som möjliggör att inspiration och kreativitet bibehålls i
arbetsprocessen. Syftet med handboken är att möjliggöra en arbetsprocess med
god arbetsmiljö där möjlighet till reflektion kan göras. I sin ansökan ger
kulturaktörerna tydliggörs att reflektion och eftertanke kring olika produktioner
oftast inte finns och att de nu under coronapandemin just fått tid till detta vilket
de vill ta till vara på och förmedla till andra via en lättläst och informativ
handbok.
Teater Leo, Coronakabaré
Teater Leo har inkommit med en ansökan om projektstöd i Interbokk Go med
ansökningsnummer 4051 som avser att skapa en Coronakabaré som fångar den
pandemi som nu råder. Teater Leo utgår i sin ansökan från att arrangera en
kabaré som spelas på Saga där coronapandemin synliggörs istället för den
välbesökta nyårsrevy de vanligtvis gör som utifrån rådande förutsättningar inte
är möjlig. Teater Leos mål är att kunna bidra med ett uppiggande kulturellt
arrangemang under coronapandemin och att glädja de som besöker kabarén och
ge dem hopp och glädje trots den pandemi som nu råder. Kabarén är tänkt att
spelas 10 gånger under vintern och ensemblen arbetar i sin föreställning utifrån
hur teatern påverkats av coronapandemin. Publik och medverkande behöver
förhålla sig till pandemin och nya arbetsgrepp och problemlösningar krävs.
I enlighet med det kulturpolitiska programmet kopplas föreningarnas
ansökningar till följande fokusområden:


Kulturlivets scener och mötesplatser (3.1)



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
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Bedömning av ansökningarna är gjorda utifrån kultur- och fritidsnämndens
bidragsregler, varpå Kultur- och fritidsförvaltningens förslag är att
Kulturaktörerna beviljas 160 000 kronor och Teater Leo beviljas 200 000
kronor i tillfälligt projektstöd.
Ekonomiska konsekvenser
Finansiering sker genom kultur-och fritidsnämndens medel avsatta för tillfälligt
projektstöd 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
Jämställdhet
Föreningarna 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
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.
Kultur- och fritidsförvaltningen

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
Teater Leo
Kulturaktörerna

