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§ 1

Ärendenummer RUN 2020/569

Tilldelning av arbetsstipendier med anledning av covid19
Beslut
Regionala utvecklingsnämndens presidium:
1. omfördelar 376 000 kronor från det digitala omställningsstödet riktat till
kulturverksamheter med regionalt och/eller statligt bidrag till utlysningen för
arbetsstipendier.
2. beslutar att ytterligare 314 000 kr ska delas ut som arbetsstipendium till
konst och kulturutövare i Kalmar län. Det extra anslaget om 314 000 kr
finansieras inom nämndens budgetram.
3. tilldelar arbetsstipendium om vardera 30 000 kr, till de 47 sökande konstoch kulturutövare som uppfyllde kriterierna för att bli beviljade ett extra
arbetsstipendium.
Bakgrund
Regionala utvecklingsnämnden beslutade den 3 december 2020 om en extra
utlysning av arbetsstipendier till konst- och kulturutövare som är bosatta och
verksamma i Kalmar län. Kulturområdet är hårt drabbat av effekterna av
covid-19 och läget är allvarligt för de professionella kulturskaparna.
Beslutet omfattade initialt en utdelning av maximalt 24 extra
arbetsstipendium om vardera 30 000 kr, totalt 720 000 kr. Mot bakgrund av
det stora antalet ansökningar som inkommit till Region Kalmar län fattades
det ett beslut på Regionala utvecklingsnämnden den 20 januari 2021 om att
omfördela medel som ej sökts i det digitala omställningsstödet till
kulturverksamheter med regionala och/eller statliga verksamhetsbidrag.
Detta resulterade i 12 extra arbetsstipendier.
Utöver dessa 36 arbetsstipendier skjuts det till ytterligare 314 000 kr för att
fördela elva stycken arbetsstipendier till. Det extra anslaget om 314 000 kr
finansieras inom nämndens budgetram. Det totala antalet arbetsstipendier
som delas ut uppgår därmed till 47 stycken.
Kriterier
De extra arbetsstipendierna kan delas ut till personer eller grupper som är
verksamma inom alla genrer inom kulturområdet och som tydligt motiverat
hur pandemin har påverkat verksamheten negativt. Det ska även finnas en
tydlig beskrivning av vad stipendiet ska användas till. Stipendierna kan inte
delas ut till personer som går på en konstnärlig grund- eller masterutbildning.
Vidare ska den beviljade stipendiaten ha F-skattsedel, företag eller firma
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registrerad inom någon av SNI-koderna som räknas till de kulturella och
kreativa näringarna samt inte inneha skulder hos Kronofogden.
Villkoren för fördelningen av arbetsstipendierna är följande:


konst- och kulturutövaren ska vara en professionellt yrkesverksam
konst-och kulturutövare inom någon genre av kulturområdet samt
bosatt och verksam i Kalmar län



i ansökan ska en tydlig motivering om hur pandemin har påverkat
verksamheten framgå och det ska finnas en tydlig beskrivning av vad
stipendiet ska användas till.

Inkomna ansökningar
Det inkom totalt 57 stycken ansökningar till Region Kalmar län. Av dessa
uppfyllde 47 stycken de uppställda villkoren.
Beviljade ansökningar
Mot bakgrund av de extra tillskjutna medel föreslås samtliga 47 ansökningar
som uppfyller kriterierna beviljas ett arbetsstipendium om 30 000 kr vardera.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 26 januari 2021
2. Sammanställning förslag till stipendiater

Protokollsutdrag till: Berörda stipendiater
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