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Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidsförvaltningen
Malin Forsling-Parborg

2020-11-02

Dnr KOF 2020-171
Dnr KS 2020-789

Kultur- och fritidsnämnden

Tillfälligt stöd till kulturaktörer 2020
Förslag till kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Ett tillfälligt stöd till kulturaktörer om 5 000 000 kronor införs under
förutsättning att kultur- och fritidsnämnden beviljas utökad budgetram.
2. Kultur- och fritidsnämnden äskar hos kommunstyrelsen en utökning om
5 000 000 kronor av nämndens budgetram 2020 avseende tillfälligt stöd till
kulturaktörer.
3. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till hanteringsordning av det
tillfälliga stödet om 5 000 000 kr kronor godkänns.
4. Kulturutvecklingschefen får i delegation att besluta om och fördela det
tillfälliga stödet till kulturaktörer om 5 000 000 kr, förutsatt att
kommunstyrelsen beslutar om att utöka kultur- och fritidsnämndens ram
med motsvarande belopp.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kultur- och fritidsnämndens budgetram för år 2020 utökas med 5 000 000
kr som finansieras med kommunstyrelsens resursmedel.
2. Kultur- och fritidsnämnden ska återrapportera det tillfälliga stödet till
kulturaktörer till kommunstyrelsen våren 2021.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Ärende
Coronapandemin har slagit hårt mot kommunens kulturliv. Ett tillfälligt
stödpaket till lokal kultur bidrar till att stötta kultursektorn i Linköpings
kommun. Åtgärderna syftar till att skapa en kontinuitet avseende kulturaktörers
verksamhet under och efter coronapandemin.
Med anledning av detta föreslås kultur- och fritidsnämnden införa ett tillfälligt
stöd till kulturaktörer med 5 000 000 kr för 2020. Kultur- och fritidsnämndens
budgetram för år 2020 föreslås utökas med 5 miljoner kronor som finansieras
med ianspråktagande av kommunstyrelsens resursmedel. Vidare föreslås
kulturutvecklingschefen, för skyndsam hantering av det tillfälliga bidraget, ges
i delegation att besluta om samt fördela det tillfälliga stödet till kulturaktörer
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om 5 000 000 kronor. Detta förutsätter att kommunstyrelsen beslutar om att
utöka kultur- och fritidsnämndens ram med motsvarande belopp.
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår följande hanteringsordning av ett
tillfälligt stöd om 5 miljoner kronor:
Stödet indelas i två kategorier. Den första kategorin på totalt 3 miljoner kronor
riktar sig till producerande och/eller arrangerande kulturaktörer samt kulturella
mötesplatser. Det handlar dels om kulturaktörer som producerar eller
arrangerar ett brett och rikt kulturutbud till kommuninvånare, dels till scener
och mötesplatser för kultur som skapar förutsättningar för att kommuninvånare
ska kunna ta del av kultur i hela kommunen. För att få ett så rättvist stöd som
möjligt föreslås att samtliga kulturaktörer som uppfyller bidragsreglerna för
kulturverksamhet i Linköpings kommun, är berättigande att ansöka om det
tillfälliga stödet till kulturaktörer under 2020.
Den andra kategorin riktar sig till professionellt yrkesverksamma kulturutövare
inom alla konstområden, folkbokförda i Linköpings kommun som primärt
arbetar på frilansbasis. Då enskilda kulturaktörer generellt sett ges sämre
förutsättningar och att de därmed drabbats extra hårt av pandemin föreslås att 2
miljoner av det totala stödet viks till ansökningsbara arbetsstipendier specifikt
till dessa.
Hela beloppet på 5 miljoner kronor föreslås att vara sökbart för båda delarna i
stödet.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Tillfälligt stöd till kulturaktörer 2020, 2020-11-02
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Bakgrund
Kultur bidrar med glädje och fyller en viktig funktion i samhället genom att
stärka demokratin och möjliggöra möten, kunskap, upplevelser och integration.
Kultursektorn har drabbats hårt av coronapandemin och aktörerna lever i en
oviss tid. Aktörer verksamma inom kultur i Linköping har drabbats hårt när
uppdrag avbokats och evenemang ställts in, speciellt utsatta är de aktörer som
livnär sig på verksamhet inom kultursektorn.
Ekonomiskt intäktsbortfall har särskilt drabbat dessa aktörer inom
kultursektorn i Linköpings kommun:







Fria grupper
Föreningar vars verksamhet finansierar anställd personal
Arrangörer som tvingats ställa in bokningar, eller blivit av med
bokningar
Kulturinstitutioner, frilansande kulturarbetare och småföretag inom den
kreativa sektorn
Kulturaktörer med drift och hyreskostnader för lokaler vars inkomst
helt eller delvis förvunnit
Enskilda kulturaktörer vars arbetssituation påtagligt påverkats med
markant minskad eller helt raderad inkomst

Stödpaketets syfte är att främja och erbjuda goda förutsättningar att fortsätta
verka som kulturaktör i Linköping framgent under och efter pandemin.
Föreslaget stöd utgår från det kulturpolitiska programmets 5 fokuspunkter:






Kulturlivets scener och mötesplatser
Kulturen och det livslånga lärandet
Linköpings kreativa aktörer
Mångfald av möjligheter
Kultur för sin samtid och framtid

Stödet föreslås delas in i ett stöd som riktas till bidragsberättigade
kulturföreningar och ett stöd som utgår från arbetsstipendier till enskilda
etablerade kulturskapare.
Stödet till bidragsberättigade kulturföreningar verksamma i Linköpings
kommun utgår från 3 underkategorier:




Producerande kulturaktörer
Arrangerande kulturaktörer
Kulturella mötesplatser
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Arrangerande och producerande kulturaktörer
En förutsättning för ett rikt kulturliv är arrangerande och producerande
kulturaktörer som genom sitt arbete skapar ett levande och brett utbud med ett
gott kulturklimat.
Under coronapandemin har arrangemang och produktioner snabbt fått ställas
in, förändrats eller skjutas på framtiden vilket påverkat arrangerande och
producerande kulturaktörers arbetssituation både ekonomiskt och konstnärligt.
Förbudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
med fler än 50 deltagare har inneburit att arbetsbördan för många kulturaktörer
ökat då mer arbete krävts för att anpassa sin verksamhet men där mindre
intäkter per produktion eller arrangemang kunnat erhållas.
Genom ett ekonomiskt stöd i en osäker tid kan arrangerande och producerande
kulturaktörer erbjudas en bättre förutsättning för att fortsätta verka som
kulturaktör i Linköping under och efter pandemin.
Stödet föreslås riktas till etablerade kulturaktörer som arrangerar och
producerar evenemang och produktioner i kommunen och som uppfyller
bidragsreglerna för kulturverksamhet i Linköpings kommun.
Kulturella mötesplatser
Kulturlivets scener och mötesplatser är en grundförutsättning för ett livskraftigt
kulturliv. Genom att stötta kulturella mötesplatser på landsbygden eller inne i
staden vars arbetssituation påtagligt påverkats av coronapandemin, kan ett
ekonomiskt stöd i en osäker tid skapa en bättre förutsättning för att fortsätta
vara en mötesplats för kultur.
Stödet riktas till kulturaktörer som vårdar, bevarar och utvecklar kulturarvet,
verkar som en mötesplatser för kultur och som skapar förutsättningar för att
kommuninvånare ska kunna ta del av kultur i hela kommunen samt stärker
kulturens roll idag och i framtiden.
Arbetsstipendier till enskilda kulturaktörer
Stödet till enskilda kulturaktörer fyller en viktig funktion då dessa tidigare stått
utanför de stöd som riktats till det lokala kulturlivets skapare och utövare i
Linköpings kommun.
Verksamma lokala kulturutövare är en grundförutsättning för en livskraftig
kultursektor med ett brett kulturutbud. Genom arbetsstipendier till enskilda
kulturaktörer, vars arbetssituation påtagligt påverkats av coronapandemin, kan
ett ekonomiskt stöd i en osäker tid skapa en bättre förutsättning för fortsatt
verksamhet.
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Syftet med stipendierna är att främja enskilda kulturutövares möjlighet till
konstnärligt arbete och försörjning under den pågående pandemin. Stipendierna
ska utgöra ett komplement till andra former av stöd på lokal, regional och
statlig nivå. Stödet syftar till att stödja professionellt yrkesverksamma
kulturutövare inom alla konstområden, folkbokförda i Linköpings kommun
som primärt arbetar på frilansbasis.
Ekonomiska konsekvenser
Det tillfälliga stödet till kulturaktörer föreslås finansieras med
kommunstyrelsens resursmedel.
Kommunala mål
Ett Linköping med rikt kultur-, fritids- och idrottsliv
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Jämställdhet handlar om att alla, oavsett kön, ska ha samma möjligheter och
rättigheter att forma samhället och sina egna liv vilket förutsätter en jämn
fördelning av makt och inflytande. Alla människor har rätt att delta i kulturlivet
på lika villkor – utan begränsande faktorer. Kultur är en angelägenhet för alla
som bor och verkar i Linköpings kommun och kommuninvånarna ska kunna
delta i kulturlivet– både som utövare och publik.
Ett gemensamt intresse kan förena människor oavsett ålder eller bakgrund.
Kulturen skapar möjligheter att föra samman människor och är ett kraftfullt
verktyg för inkludering och integration. Kultur är en kraftkälla och ju fler som
får hämta energi från kultur, desto öppnare och mer livskraftigt samhälle.
Individers val av kulturaktivitet varierar och variabler som tillgänglighet,
kostnader, ålder och socioekonomisk bakgrund spelar en betydande roll i detta
sammanhang.
Samråd
Samråd har skett med kultur- och fritidsförvaltningens ekonomichef samt
ekonomidirektören som tillstyrker förslaget till finansiering.
Uppföljning och utvärdering
Kultur- och fritidsnämnden ska under våren 2021 återrapportera det tillfälliga
stödet till kulturaktörer till kommunstyrelsen.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.
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Kommunledningsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningen

Paul Håkansson

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Budgetchef, Birgitta Hammar
Kommunkansliet (återrapportering)

