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Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidskontoret
Veronika Baumgardt

2018-06-07

Dnr KOF 2018-153

Kultur- och fritidsnämnden

Produktionsstöd hösten 2018, återremitterade ärenden
Förslag till beslut
1. Kulturaktörernas ansökan för produktionen Landeryd 2018: Bäddat för
galenskap avslås.
2. Linköpingsrevyns ansökan för produktionen Kafé- och seniorrevyn avslås.
Ärende
Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2018-04-19 § 63 beslutades att
återremittera förslaget till beslut gällande Kulturaktörernas och
Linköpingsrevyns ansökningar.
Antalet ansökningar om produktionsstöd för hösten 2018 har varit mer
omfattande än tidigare år. Vid bedömningarna har Kultur- och fritidskontoret
att förhålla sig till avsatt budget för produktionsstöd och de av kultur- och
fritidsnämnden fastställda kriterier för stödet. Kriterierna innebär bland annat
krav på kreativa och utmanande produktioner.
Kultur- och fritidskontoret fick i uppdrag att ompröva återremitterade ärenden.
Efter att ha behandlat dessa ansökningar på nytt gör Kultur- och fritidskontoret
bedömningen att ansökningarna bör avslås. Detta med hänvisning till att dessa
produktioner inte bedöms vara utmanande och nyskapande som produktionerna
ska vara enligt fastställda kriterier. De produktioner som har bifallits
produktionsstöd har bedömts vara mer nyskapande och visat på större
mångfald, där även nya uttrycksformer finns representerade.
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse, produktionsstöd hösten 2018 återremitterade ärenden
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Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden beslutade vid sammanträde 2018-04-19 § 63 att
bevilja produktionsstöd för hösten 2018 till sju stycken föreningar. Nämnden
återremitterade vid detta sammanträde Kulturaktörernas och Linköpingsrevyns
ansökningar till Kultur- och fritidskontoret.
Kultur- och fritidskontoret har behandlat de aktuella ansökningarna på nytt och
fört dialog med de sökande föreningarna, för att samla in ytterligare
information om produktionerna.
Kulturaktörernas produktion Landeryd 2018: Bäddat för galenskap syftar
till att etablera en tradition av sommarlustspel med lättsam underhållning.
Produktionen innefattar såväl nyskrivet manus som nyskriven musik, men
uppehåller sig framförallt inom en mer traditionell teaterform.
Föreställningarna genomförs i samarbete med Landeryds hembygdsförening.
Kulturaktörerna ansöker om 90 000 kr för produktionen Landeryd 2018:
Bäddat för galenskap. Ansökan föreslås avslås.
Linköpingsrevyns produktion Kafé- och seniorrevyn följer en tradition av
revyföreställningar med seniorer som primär målgrupp. Föreställningarna
planeras att genomföras vid Teaterns hus/Globenteatern under eftermiddagar
under hösten 2018.
Linköpingsrevyns ansöker om 40 000 kr för produktionen Kafé- och
seniorrevyn. Ansökan föreslås avslås.
Kultur- och fritidskontorets samlade bedömning är att föreliggande
ansökningar inte är utmanande och nyskapande som produktionerna ska vara
enligt fastställda kriterier. De produktioner som har bifallits produktionsstöd
har bedömts vara mer nyskapande och visat på större mångfald, där även nya
uttrycksformer finns representerade.
Kommunala mål
Kultur- och fritidsnämndens mål för 2018 anger bland annat följande:
-

En kreativ kommun: Alla ska kunna ta del av ett kreativt och
utmanande kultur- idrotts- och fritidsliv med möjlighet till eget
skapande.

Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information eller förhandling enligt MBL har inte påkallats.
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Kultur- och fritidskontoret

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
Linköpingsrevyn, Globengruppen
Kulturaktörerna

