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Konstnärsnämndens hantering av Krisstipendium –
stipendium till följd av intäktsbortfall
Beslut
Konstnärsnämndens styrelse beslutar om
•
•

Riktlinjer för krisstipendium – stipendium till följd av intäktsbortfall
Delegation till myndighetens direktör att besluta om fördelning av krisstipendierna

Ärende
Regeringen beslutade den 23 april 2020 om ändring av Konstnärsnämndens regleringsbrev
för 2020. Myndigheten tillförs 70 mnkr under anslag 1:2 Bidrag till allmän
kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete.
Följande villkor för anslag 1:2 har införts i regleringsbrevet:
ap. 14 Bidrag till konstnärer med anledning av covid-19
Anslagsposten ska användas enligt förordningen (2019:1269) om statsbidrag till konstnärer.
Medlen ska användas till att kompensera intäktsbortfall till följd av effekter av det nya
coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19. Av anslagsposten får högst 1 000 000 kronor
användas för Konstnärsnämndens administrations- och förvaltningskostnader.

Konstnärsnämnden behöver hantera det nya stödet mycket skyndsamt. Det innebär att ta
fram tydliga riktlinjer för stödet samt att ha ett effektivt och rättssäkert utlysnings-,
berednings- och beslutsförfarande.

Bakgrund
Coronapandemin och restriktioner för hur människor kan mötas har fått till följd att många
evenemang har tvingats ställa in. Konstnärer påverkas i mycket hög grad av den pågående
krisen, när arbetsmarknaden och därmed möjligheterna till försörjning förändras i grunden.
Många konstnärer har även en internationell arbetsmarknad, som helt försvunnit, på grund
av inställda evenemang i dessa länder, men också beroende på Utrikesdepartementets
avrådan från icke nödvändiga resor till hela världen. Många länder har också stängt sina
gränser helt för att begränsa spridningen av coronaviruset.
Konstnärerna är generellt en grupp med låga inkomster som drabbas hårt när
arbetstillfällena och inkomsterna uteblir.
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Regeringen har tagit fram ett stödpaket om 500 miljoner kronor till kulturaktörer för att
mildra effekterna av det nya Coronaviruset. Av dessa medel har Konstnärsnämnden fått i
uppdrag att fördela 70 miljoner kronor.

Krisstipendium – riktlinjer för fördelning av stöd
Följande riktlinjer gäller för fördelning av Krisstipendium (stipendium till följd av
intäktsbortfall). Stödet fördelas utifrån villkor för anslag 1:2 Bidrag till allmän
kulturverksamhet i regleringsbrevet: Anslagsposten ska användas enligt förordningen
(2019:1269) om statsstöd till konstnärer. Medlen ska användas till att kompensera
intäktsbortfall till följd av effekter av det nya coronaviruset som orsakar sjukdomen covid
19.
Syftet med stipendiet är att kompensera för yrkesverksamma konstnärers intäktsbortfall till
följd av utebliven ersättning i samband med inställda konstnärliga uppdrag, som var
planerade att äga rum under perioden 12 mars till 31 augusti 2020.
Krisstipendium går även att söka för konstnärliga uppdrag som skulle inträffat under
perioden, men som har blivit uppskjutna till efter 31 december 2020, om ersättning för
uppdraget inte har betalats ut eller kommer att betalas ut under innevarande år.
Sökt belopp för intäktsbortfall ska bestyrkas vid ansökan med kopior på avtal eller liknande.
Intäktsbortfallet måste uppgå till sammanlagt minst 15 000 kronor (exklusive moms) för att
konstnär ska vara berättigad att söka stipendiet.
Stipendiet kan sökas på en av tre nivåer, 15 000 kronor, 30 000 kronor eller 50 000 kronor,
baserat på styrkt intäktsbortfall. Sökande väljer nivå och verifierar intäktsbortfall upp till
sökt summa. Stipendiet är skattefritt och behöver inte redovisas.
Krisstipendium
• kan inte ges till konstnär för ett intäktsbortfall som ersatts från annan
bidragsgivande part.
• kan inte ges till konstnär som erhåller ersättning för mer än halvtid från A-kassa
under den period som intäktsbortfallet ägde eller skulle ägt rum.
• kan inte ges till konstnär som under 2020 uppbär statlig inkomstgaranti,
långtidsstipendium eller femårigt arbetsstipendium.
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Ansökan ska lämnas i den form som Konstnärsnämnden beslutar. Närmare villkor för
handläggning och fördelning av stöd kommer att tas fram av myndigheten. Dessa kommer
att kommuniceras. Endast kompletta ansökningar kommer att behandlas.
Beslut kan inte överklagas.

Beslut om Krisstipendium
Styrelsen beslutar att ge myndighetens direktör i uppdrag att fatta beslut om fördelning av
krisstipendier till följd av intäktsbortfall. Direktören ska vid fördelningen följa de riktlinjer
som styrelsen har beslutat. Direktören får delegera enskilda beslut till ställföreträdande
direktören. Direktören ansvarar för att utlysnings-, berednings- och beslutsförfarande är
effektivt och rättssäkert.

Skäl för beslut
Regeringens uppdrag innebär att ett särskilt stöd, benämnt Krisstipendium, ska fördelas
under en begränsad tid. Styrelsens bedömning är att det behövs särskilda riktlinjer för
hanteringen av Krisstipendiet. För att handläggningen och beslutsfattandet ska kunna ske
under så kort tid som möjligt är det lämpligt med en särskild ordning för beredning och
beslut gällande stödet.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av Pernilla Högström och Louise Dahlgren. I beredningen har även
Anna Söderbäck, Åsa Finnström och Johan Pousette deltagit.

Beslutet har fattats av Konstnärsnämndens styrelse genom Ellen Wettmark (ordförande),
Ann-Sofi Noring, Annika Öhrner, Fredric Larsson, Parasto Backman, Karin Dalborg,
Martin Sundin, Ninos Josef, Simon Norrthon och Karin Inde.
Ärendet har föredragits av Pernilla Högström, enhetschef för stipendier och bidrag.

På Konstnärsnämndens vägnar

Ellen Wettmark
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