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Postadress: Uppsala kommun, kulturförvaltningen, 753 75 Uppsala  
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: kulturforvaltningen@uppsala.se 
www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Tillfälligt kulturstöd med anledning av covid-
19  

Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta 

1. Att införa en tillfällig stödform till kulturlivet för intäktsbortfall med anledning 
av covid-19,  
 

2. Att införa en tillfällig stödform till kulturlivet för omställning och anpassning av 
kulturverksamhet med anledning av covid-19, 
 

3. Att de tillfälliga stödformerna finansieras inom ramen för kulturnämndens 
budget 2021, under förutsättning att kommunfullmäktige antar den av 
mittenstyret, med stöd av v, föreslagna budgeten, samt 
 

4. Att kulturnämnden fattar beslut om fördelning av stöd i december 2020. 

 

Sammanfattning 
Kulturlivet har drabbats av effekterna av covid-19. Kulturförvaltningen föreslår att två 
tillfälliga stödformer införs, dels för att kunna kompensera för kulturverksamheters 
bortfall av intäkter under 2020, dels för att kunna möjliggöra kulturverksamhet 
anpassad till ett samhälle med fortsatt pandemi under 2021 och därmed värna ett 
fortsatt levande kulturliv i kommunen. 
 

Kulturnämnden  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till Kulturnämnden 2020-09-28 KTN-2020-00553 
  
Handläggare:  
Agneta Olofsson, Karin Sundequist 

 
 
 

mailto:kulturforvaltningen@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Ärendet 

Beredning 

Ärendet har beretts av kulturförvaltningens stab. 

Föredragning 

Spridningen av covid-19 har påverkat kulturlivet. Kulturnämnden har tidigare beslutat 
om åtgärder för att ta kulturverksamheter genom krisen (KTN-2020-00253, KTN-2020-
00331). Ännu kvarstår utmaningar för många verksamheter i form av intäktsbortfall 
kopplade till faktorer som inställda evenemang, minskade publiksiffror och uteblivna 
uppdrag. Att ställa om och skjuta fram programverksamhet innebär merkostnader. För 
aktörer med fasta kostnader och små marginaler påverkas likviditeten snabbt. Såväl 
större kulturverksamheter som yrkesverksamma konstnärer och frilansande 
kulturutövare drabbas. 

För att möta kulturlivets akuta behov med anledning av effekterna av covid-19 samt 
mildra de ekonomiska konsekvenserna av en fortsatt coronaanpassad verksamhet 
under 2021 föreslår kulturförvaltningen att nämnden beslutar om två tillfälliga 
stödformer. En del av de berörda aktörerna har stöd av andra instanser. Alla 
stödinsatser från det offentliga bör ses som samverkande insatser, då ingen insats 
ensam kan möta kulturaktörernas behov under rådande omständigheter. 

Kulturförvaltningens förslag 

Kulturförvaltningen föreslår ett stödpaket till kulturlivet under 2021, för att möta 
behoven hos Uppsalas kulturverksamheter med anledning av effekterna av covid-19. 
Syftet med de tillfälliga stödformerna är att mildra pandemins negativa effekter på 
Uppsalas kulturliv på både kort och lång sikt. Stödpaketet kan inte ensamt täcka alla 
insatser som behövs för att möta behoven i kulturlivet, utan syftar till att mildra 
negativa effekter. 

Stödpaketet föreslås omfatta två tillfälliga stödformer till kulturlivet: 

1. tillfälligt kulturstöd för intäktsbortfall med anledning av covid-19 under 2020,  
2. tillfälligt kulturstöd för omställning och anpassning av kulturverksamhet med 

anledning av covid-19 under 2021. 

Stödformerna riktar sig till aktörer med organisationsnummer baserade i Uppsala 
kommun, för kulturverksamhet som bedrivs i kommunen. Vid fördelning av stöd 
föreslås en prioritering av Uppsalas professionella kulturliv, dvs. verksamheter där 
lokala professionella yrkesutövare drabbas ekonomiskt av pandemin.  

Det tillfälliga kulturstödet för intäktsbortfall bygger på en uppskattning av bortfallet 
jämfört med tidigare års verksamhet. Organisationen behöver verifiera sitt 
intäktsbortfall genom en förteckning över inställd eller påverkad verksamhet samt 
jämförande statistik och resultatrapport för den aktuella perioden under 2019 och 
2020. Ingen återredovisning av stödet krävs. 

Det tillfälliga kulturstödet för omställning och anpassning av kulturverksamhet utgår 
från en beskrivning av hur den berörda verksamheten behöver kunna anpassas eller 
ställas om för att kunna fortleva under en fortsatt pandemi 2021, samt en planerad 
budget för åtgärden. Stödet behöver återredovisas i form av en beskrivning av 
genomförda åtgärder, konsekvenser av dessa samt en ekonomisk rapport. 
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Utlysningen öppnas 7 oktober 2020 och stängs 2 november 2020 enligt förslaget. 
Nämnden beslutar om stöd i december 2020. Om medel kvarstår och pandemin fortgår 
kan ytterligare en utlysning ske under våren 2021 avseende stödet för omställning och 
anpassning av kulturverksamhet. När stödet fördelats och redovisningar inkommit för 
beviljade verksamheter sker en återrapportering till nämnden angående satsningen. 

Ekonomiska konsekvenser 

De tillfälliga stödformerna föreslås finansieras inom ramen för kulturnämndens budget 
2021, under förutsättning att kommunfullmäktige antar den av mittenstyret, med stöd 
av v, föreslagna budgeten. Det är i nuläget svårt att avgöra vilka behov som finns 
avseende faktiska intäktsbortfall och anpassningar av verksamhet till en fortsatt 
pandemi. 

 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-28 
2. Förslag till riktlinjer för tillfälligt kulturstöd med anledning av covid-19 

 

Kulturförvaltningen 

 

 

Sten Bernhardsson 
Kulturdirektör 

 

 



 

 

Riktlinjer för tillfälligt 
kulturstöd med anledning  
av covid-19  

 Datum: Diarienummer: 
Normerande styrdokument 2020-10-07 KTN-2020-00553 
 
Beslutsfattare:  
Kulturnämnden  
 
Dokumentansvarig:  
Avdelningschef, Kulturförvaltningens stab  
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Inledning 
Spridningen av covid-19 har påverkat kulturlivet i form av intäktsbortfall kopplade till 
faktorer som inställda evenemang, minskade publiksiffror och uteblivna uppdrag. Att 
ställa om och skjuta fram programverksamhet innebär merkostnader. 

Genom riktade stöd till kulturlivet ges möjlighet att möta akuta behov med anledning 
av pandemins effekter samt mildra ekonomiska konsekvenser av en fortsatt 
coronaanpassad verksamhet under 2021. 

Generella villkor för stöden 

Omfattning 
Stöd kan sökas av aktörer med organisationsnummer baserade i Uppsala kommun 
som verkar inom kulturnämndens ansvarsområde. För att kunna beviljas ett stöd ska 
den kulturverksamhet för vilken stöd söks bedrivas i kommunen.  

Vid fördelning av stöd prioriteras Uppsalas professionella kulturliv och verksamheter 
där lokala professionella yrkesutövare drabbas ekonomiskt av pandemin.  

Ansökan 
Stöden söks på särskilda blanketter. Ansökan ska vara underskriven av behörig 
firmatecknare. Ansökan måste vara komplett när den skickas in. Kulturförvaltningen 
tar inte emot kompletteringar i efterhand. Ansökningar som inte är fullständiga 
kommer inte att behandlas. Sista dag för ansökan är den 2 november 2020. Om avsatta 
medel inte förbrukas vid fördelningsomgången, kan ytterligare en utlysning ske under 
våren 2021. 

Beslut 
Beslut om stöd fattas av kulturnämnden. Stöden betalas ut i början av 2021. 

 

Tillfälligt kulturstöd för intäktsbortfall 

För vad kan man söka stödet? 
Stödet syftar till att kompensera intäktsbortfall som uppstått med anledning av covid-
19 under 2020. Det tillfälliga kulturstödet bygger på en uppskattning av bortfallet 
jämfört med tidigare års verksamhet. 
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Villkor för stödet 

Ansökan 

I ansökan ska sökande ange jämförande statistik och ekonomiska resultat för 2019 och 
2020, för att kunna verifiera sitt intäktsbortfall. Till ansökan bifogas en förteckning över 
inställd eller påverkad verksamhet samt en resultatrapport för den aktuella perioden 
under 2019 och 2020.  

Redovisning 

Stödet kräver ingen återredovisning. 

 

Tillfälligt kulturstöd för omställning och 
anpassning av kulturverksamhet 

För vad kan man söka stödet? 
Stödet syftar till att möjliggöra nödvändig omställning och anpassning av 
kulturverksamhet med anledning av covid-19 under 2021. 

Villkor för stödet 

Ansökan 

I ansökan ska sökande ange en beskrivning av hur den berörda verksamheten behöver 
kunna anpassas eller ställas om för att kunna fortleva under en fortsatt pandemi 2021, 
samt en planerad budget för åtgärden.  

Redovisning 

Stödet återredovisas på särskild blankett. Redovisningen ska innehålla en beskrivning 
av genomförda åtgärder, konsekvenser av dessa samt en ekonomisk rapport. 
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