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 Kultur- och fritidsnämnden 

 

 

 

 

Bidragsregler och införandet av produktionsstöd 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

 

1. Följande reviderade bidragsregler godkänns av kultur- och fritidsnämnden:  

A) Bidragsregler för kulturverksamhet i Linköpings kommun.  

B) Regler för bidrag till ungdomsarrangemang. 

C) Regler för bidrag från Ungdomschecken. 

D) Regler för bidrag till kulturarrangemang inom fritidsverksamheten 13-16 år. 

 

2. Ett produktionsbidrag införs i regelverket och omdisponering av medel på 

475 tkr från Lokal kulturverksamhet, Ungdomsverksamhet, Kulturforum och 

Barnkultur godkänns.  

 

 

SAMMANFATTNING 

 

Kultur- och fritidskontoret fick vid nämndens sammanträde den 24 mars 2011 i upp-

drag att se över och revidera bidragsreglerna för kulturella arrangemang och ung-

domsarrangemang i Linköpings kommun, samt återkomma med ett förslag på revide-

rade bidragsregler och införandet av ett produktionsbidrag.  

 

I bidragsregler för kulturverksamhet i Linköpings kommun (bilaga A) har den mest 

omfattande revideringen skett. Dels för att förtydliga och strukturera upp regelverket, 

dels för att utveckla och anpassa reglerna efter de behov som finns bland kulturföre-

ningarna i Linköping.  

Bidragen delas upp i tre kategorier:  

1. Arrangemangsbidrag a) årligt arrangemangsstöd b) enskilda/enstaka arran-

gemang 

2. Produktionsbidrag 

3. Lokalbidrag 

 

Inom bidragsregler för ungdomsarrangemang finns tre kategorier: 

1. Regler för bidrag till ungdomsarrangemang 

2. Regler för bidrag från Ungdomschecken.  

3. Regler för bidrag till kulturarrangemang inom fritidsverksamhet 13-16 år. 
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De revideringar som gjorts innebär att reglerna för de olika formerna av bi-

drag/underskottstäckning blir likriktade.  

Produktionsbidrag är ett förhandsstöd för produktioner av kulturprogram och kan 

inte sökas för redan genomförda produktioner. Bidraget kan användas för olika upp-

sättningskostnader, som lokalhyra, rättigheter, ljud, ljus och materialkostnader. An-

sökan görs 1 oktober och 1 mars. Eftersom Produktionsbidraget införs redan under 

2011 så finns en särskild ansökningsperiod för hösten 2011, där sista ansökningsda-

tum är den 1 augusti 2011.  

 

Bidragsmedel för produktionsbidrag föreslås ligga på 475 tkr. 

 

_____ 

 

 

BAKGRUND 

 

Kultur- och fritidskontoret fick vid nämndens sammanträde 24 mars 2011 i uppdrag 

att se över och revidera bidragsreglerna för kulturella arrangemang och ungdomsar-

rangemang i Linköpings kommun samt återkomma med ett förslag på reviderade 

bidragsregler och införandet av ett produktionsbidrag.  

 

De reviderade bidragsreglerna utgår ifrån kultur- och fritidsnämndens Kultur- och 

fritidsstrategi för mandatperioden.  

 

Bidragsregler för kulturverksamhet i Linköpings kommun (bilaga A) har den mest 

omfattande revideringen skett dels för att förtydliga och strukturera upp regelverket 

och dels utveckla och anpassa reglerna efter de behov som finns bland kulturföre-

ningarna i Linköping.  

Bidragen delas upp i tre kategorier:  

1. Arrangemangsbidrag a) årligt arrangemangsstöd b) enskilda/enstaka ar-

rangemang 

2. Produktionsbidrag 

3. Lokalbidrag 

 

1a) Årligt arrangemangsbidrag kan ansökas av föreningar som arrangerar ett flertal 

offentliga kulturprogram under en säsong och som har en dokumenterad kontinuerlig 

verksamhet. Verksamheten kännetecknas av att professionella musi-

ker/konstnärer/artister/skådespelare engageras. Ansökan görs till 1 dec och beslut 

fattas i kultur- och fritidsnämnden under det första kvartalet i påföljande verksam-

hetsår. Utbetalning av bidrag betalas ut efter inkommen och godkänd verksamhetsbe-

rättelse. 

 

1b) Arrangemangsbidrag för enstaka arrangemang kan ansökas av föreningar som 

både arrangerar eller arrangerar egna aktiviteter som offentliga evenemang t ex före-

ställningar och konserter. Detta bidrag är oftast ett underskottstäckningsbidrag och 

utgår först efter genomfört och slutredovisat arrangemang varefter den slutliga bi-

dragsnivån fastställs inom beslutat maxbelopp. 

 

2) Produktionsbidrag är ett förhandsstöd för produktioner av kulturprogram och kan 

inte sökas för redan genomförda produktioner. Bidraget kan användas för olika upp-
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sättningskostnader t ex: lokalhyra, rättigheter, ljud, ljus och materialkostnader. An-

sökan görs 1 oktober och 1 mars.  

 

3) Lokalbidrag kan ansökas vid kulturprogram som arrangeras främst i Linköpings 

Konsert & Kongress, Sagateatern och Nationernas hus, för att täcka delar eller hela 

kostnaden för lokalhyran.  

 

I de grundläggande villkoren har ett tillägg gjorts:  

Arrangemang som står för mångfald, spridning av nya genrer och som tillförs nya 

uttrycksformer uppmuntras. 

 

Ytterligare tillägg är:  

Föreningen som erhållit bidrag ska följa kultur- och fritidsnämndens rekommenda-

tion kring vattenbaserad rök och pyroteknik i samband med föreställningar/konserter.  

I all marknadsföring av arrangemanget ska de framgå att det sker med stöd av kultur- 

och fritidsnämnden.  

 

Inom bidragsregler för ungdomsarrangemang finns tre kategorier: 

1. Regler för bidrag till ungdomsarrangemang 

2. Regler för bidrag från Ungdomschecken.  

3. Regler för bidrag till kulturarrangemang inom fritidsverksamhet 13-16 år. 

 

De revideringar som gjorts innebär att reglerna för de olika formerna av bi-

drag/underskottstäckning blir likriktade. Tillägg för samtliga tre bidragsformer är 

kultur- och fritidsnämndens rekommendation kring vattenbaserad rök och pyrotek-

nik. I regler för ungdomschecken har tid för inlämning av samtliga uppgifter i ansö-

kan fastställts, regler för hur många ansökningar en och samma arrangör kan få bi-

drag för per år samt de entréavgifter som bör tas ut vid arrangemang. 

I reglerna för bidrag till kulturarrangemang inom fritidsverksamheten har uppdraget 

reviderats till två punkter istället för fyra samt en skarpare skrivning kring ungas del-

aktighet vid arrangemang. 

 

Kultur- och fritidskontoret föreslår följande regler för produktionsbidrag:  

Produktionsbidrag är ett förhandsstöd för produktioner av kulturprogram och kan 

inte sökas för redan genomförda produktioner. Bidraget kan användas för olika upp-

sättningskostnader t ex: lokalhyra, rättigheter, ljud, ljus och materialkostnader. An-

sökan görs 1 oktober och 1 mars. Eftersom Produktionsbidraget införs redan under 

2011 så finns en särskild ansökningsperiod för hösten 2011 där sista ansökningsda-

tum är den 1 augusti 2011.  

 

Bidragsmedel för produktionsbidrag föreslås ligga på 475 tkr som omdisponeras 

från:  

Lokal kulturverksamhet – Samarrangemang 150 tkr 

Lokal kulturverksamhet – Projektbidrag 200 tkr 

Ungdomsverksamhet – Ungdomsprojekt 50 tkr 

Kulturforum 50 tkr 

Barnkultur – Program 25 tkr 
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EFFEKTMÅL 

 

Barn och Unga 

Barn och unga ska uppleva delaktighet i att det finns ett kvalitativt och attraktivt ut-

bud av mötesplatser för upplevelser, uttryck och skapande. 

 

Kultur 

Alla som bor och verkar i Linköping ska uppleva att det erbjuds ett varierat kulturut-

bud. 

 

ÅTGÄRDSFÖRSLAG 

 

Kultur- och fritidsnämnden föreslås godkänna reviderade bidragsregler för:  

A) Bidragsregler för kulturverksamhet i Linköpings kommun  

B) Regler för bidrag till ungdomsarrangemang 

C) Regler för bidrag via Ungdomschecken 

D) Regler för bidrag till kulturarrangemang till fritidsverksamheten 13-16 år 

godkänns av kultur- och fritidsnämnden. 

 

Samt införa ett Produktionsbidrag i regelverket och godkänna en omdisponering av 

medel på 475 tkr från Lokal kulturverksamhet, Ungdomsverksamhet, Kulturforum 

och Barnkultur.  

 

FINANSIERING 

 

Finansiering av Produktionsbidraget på 475 tkr sker genom omdisponering av medel 

avsatta för:  

Lokal kulturverksamhet – Samarrangemang 150 tkr 

Lokal kulturverksamhet – Projektbidrag 200 tkr 

Ungdomsverksamhet – Ungdomsprojekt 50 tkr 

Kulturforum 50 tkr 

Barnkultur – Program 25 tkr 

 

MBL 

 

MBL – information/förhandling är inte påkallad.  

 

 

LÄNKAR 

 

www.linkoping.se 

 

 

KULTUR- OCH FRITIDSKONTORET 

 

 

 

Kurth Franzén 

Stf Kultur- och fritidschef 


