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Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidsförvaltningen
Malin Forsling-Parborg

2020-11-16

Dnr KOF 2020-165

Kultur- och fritidsnämnden

Produktionsstöd våren 2021
Förslag till kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Teater Leo beviljas 140 000 kronor i produktionsstöd avseende Dumma
dig!.
2. Uppföljning sker genom kontinuerlig dialog mellan Kultur- och
fritidsförvaltningen och kulturföreningen Teater Leo. Efter avslutad
produktion ska föreningen skicka in en redovisning till ansvarig
tjänsteperson på Kultur- och fritidsförvaltningen.
Ärende
Teater Leo har inkommit med en ansökan om produktionsstöd om totalt 150
000 kr för sin produktion Dumma dig! Produktionen riktar sig till barn mellan
4 och 8 år och föreningen anger i sin ansökan att de avser att föreställningen
ska spelas för flera barnkullar som en del i föreningens ordinarie spelprogram
samt ligga till grund för ett pedagogiskt arbete kring känslor.
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Totalt har tre föreningar ansökt om produktionsstöd våren 2021 för totalt tre
produktioner. Två av ansökningarna avser teaterproduktioner och en ansökan
avser dansproduktion. Den totala summan av ansökningarna är 325 000 kr.
Produktionsstödet föreslås fördelas till samtliga aktuella produktioner, där den
totala summan av förslag till beviljande är 295 000 kr. Beslut om resterande två
produktionsstöd har fattats utifrån nämndens delegationsordning och
understiger två prisbasbelopp, B:2.
Stödet är ett förskottsbidrag, vilket innebär att bidraget utbetalas vid start av
produktionen. Förutsättningar för beviljat produktionsstöd utgår från kulturoch fritidsnämndens regler för kulturbidrag. Föreningar som beviljats stöd ska
följa de restriktioner och rekommendationer samt eventuella lokala skärpta
allmänna råd för Östergötland under den pågående coronapandemin. Efterföljs
inte detta kan beviljat medel återkrävas. Med anledning av coronapandemin
medges stöd till produktioner som startas under 2020 men där behov av ett
uppehåll i produktionen krävs utifrån de då rådande restriktionerna kring
coronapandemin under en längre period. Produktionen ska i det fallet
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färdigställas så fort detta blir möjligt utifrån coronapandemin. Redovisning
sker när produktionen färdigställts.
Dialog ska ske kontinuerligt med Kultur och – fritidsförvaltningen och
eventuella förändringar som genomförs ska informeras till förvaltningen.
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag är att Teater Leo tilldelas 140 000 kr i
produktionsstöd.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Produktionsstöd våren 2021, 2020-11-16
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Bakgrund
Under hösten har tre ansökningar om produktionsstöd våren 2021 inkommit till
kultur- och fritidsnämnden. De aktuella ansökningarna visar på ambitiösa
kulturaktörer i Linköping. Ansökningarna bedöms med kultur- och
fritidsnämndens bidragsregler och kulturpolitiska mål som grund, till exempel
utifrån faktorer som geografisk spridning i kommunen, men också baserat på
graden av nyskapande och huruvida respektive grupp utmanar sig själv i att
utveckla sitt uttryck. Vidare läggs vikt vid professionalitet och förekomsten av
aktiva insatser för ökad mångfald, tillgänglighet och jämställdhet. I det följande
beskrivs respektive produktion.
Teater Leo, Dumma dig!
Produktionen med arbetsnamnet Dumma dig! skapas av teaterföreningen Leo
och är tänkt att ingå i deras repertoar under en längre tid. Produktionen riktar
sig till barn mellan 4 och 8 år och föreningen anger i sin ansökan att de avser
att föreställningen ska spelas för flera barnkullar som en del i föreningens
ordinarie spelprogram samt ligga till grund för ett pedagogiskt arbete kring
känslor. "Dumma dig!” utgår från att vara en komisk pjäs med situationskomik
och hög igenkänningsfaktor som ska fånga barnen och dess vuxna i deras
känslor om känslor. Produktionen riktar sig primärt till barn och unga och är
tänkt att spelas både till förskolor, skolor och biliotek samt spelas för
allmänheten på Saga. Beräknad premiär är april 2021.
Teater Leo har inkommit med en ansökan i Interbook Go med
ansökningsnummer 4013 med sökt belopp på 150 000 kr för produktionen
Dumma dig!. Förvaltningens förslag till produktionsstöd är 140 000 kr.
Ekonomiska konsekvenser
Beviljat stöd finansieras med medel avsatta avseende bidrag under posten
allmänkultur i internbudget 2021.
Kommunala mål
Kultur- och fritidsnämndens mål för 2021 anger bland annat:
Ett mångfasetterat kultur-, fritids-och idrottsliv
Ett synligt kultur-, fritids-och idrottsliv
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Vid bedömning av ansökningarna har hänsyn tagits till eventuella särskilda
satsningar eller åtgärder för ökad jämställdhet inom produktionerna. Den
uppföljning som föreningarna inkommer med efter avslutad produktion ska
innehålla uppgifter om besöksstatistik fördelat per kön.
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Uppföljning och utvärdering
Ansvarig tjänsteperson på Kultur- och fritidsförvaltningen för en kontinuerlig
dialog med föreningen. Produktionstid kan förändras något på grund av
coronapandemins inverkningar på möjlighet att genomföra repetitioner med
mera under 2020. Uppföljning sker kontinuerligt efter inkommen redovisning
från respektive produktion. Den uppföljning som föreningarna inkommer med
efter avslutad produktion ska innehålla uppgifter om besöksstatistik fördelat
per kön. Kultur- och fritidsnämnden tar del av en sammanfattning av dessa.
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

