Överenskommelse mellan ”NAMN PÅ
FRISTADSKONSTNÄR” och ”NAMN PÅ FRISTAD”
FRISTADEN är stolta och glada över att ha förmånen att vara värd för en fristadskonstnär inom ICORN. Det här
dokumentet ger båda parter insikt i vad de kan förvänta av varandra. Främsta kontaktperson för fristadskonstnären
är samordnaren för fristadsprogrammet NAMN i FRISTADEN
En styrgrupp för programmet finns för att stötta fristadsprojektet och fristadskonstnären. FRISTADEN ansvar
rymmer endast fristadskonstnären som sökt till ICORN och inte eventuell medföljande.
Inför ankomst till FRISTADEN
FRISTADEN ansvarar för förberedelser inför mottagandet av inbjuden fristadskonstnär och eventuell medföljande
familjs ankomst. Resekostnader, kostnader för eventuella visum etc. betalas av kommunen. Samordnaren möter
fristadskonstnären vid ankomst i Sverige och hjälper denne till fristadslägenheten i fristaden.
Personligt stöd
Under fristadskonstnärens tid i fristaden ska en samordnare alltid finnas till hands. Samordnaren ska underlätta
kontakt med myndigheter, institutioner samt olika nätverk. Samordnaren initierar träffar med det lokala kulturlivet
och introducerar fristadskonstnären i det nationella fristadsnätverket. Samordnaren samarbetar med förvaltningen
för arbete och välfärd i FRISTADEN.
Samordnaren ska stötta fristadskonstnären önskan om eventuell anpassning i det svenska samhället och fristaden. En
ansökan om svenskt personnummer är ett första moment i samband med konstnärens ankomst. Fristadskonstnärens
kan förvänta sig stöd vid ett första besök/kontakt med skatteverket, bank, matbutik, lokaltrafik, bibliotek, sjukvård
och 112-funktionen. När fristadskonstnären gjort sig bekant med staden och dess utbud kan samordnaren och
fristadskonstnären om hur ofta de ska träffas, och vilka behov konstnären har. Om fristadskonstnären önskar studera
svenska ordnas det av samordnaren.
Säkerhet
Fristaden ansvarar för fristadskonstnärens möjlighet att känna sig trygg och har kontakt med säkerhetsavdelning i
fristaden. För att säkerställa att fristaden gör allt den kan behöver fristadskonstnären informera samordnaren, eller
säkerhetsavdelningen, om ett eventuellt förändrat behov av skydd.
Hälsa och sjukvård
När fristadskonstnären fått sitt personnummer får hen socialförsäkring via försäkringskassan. Det ger
fristadskonstnären rätt till allmän sjukvård och tandvård med högkostnadsskydd. Fristadskonstnären står själv för
medicin och besökskostnader.
Vid ankomst erbjuds fristadskonstnären en hälsoundersökning och bedömning av tandstatus som betalas av
fristaden. Under fristadsperioden betalar fristadskonstnären för sin tandvård upp till 3000 kr, därefter står fristaden
för den del som inte täcks av högkostnadsskyddet upp till 50 000 kr.
Boende och möbler
Fristaden ansvarar för en fullt möblerad lägenhet inklusive TV med basutbud. Lägenheten ska stå klar för inflyttning
vid fristadskonstnären ankomst. Fristaden står för alla bostadskostnader gällande hyra, försäkring, el och vatten samt
TV-licens. Boendet är anpassat för 1–2 personer.
Fristadskonstnären ansvarar för att vara aktsam om lägenheten och inredningen så att inget onormalt slitage uppstår.
Rökning eller husdjur är inte tillåten i lägenheten. När fristadskonstnären lämnar lägenheten ska samtliga föremål
finnas kvar i lägenheten.
Fristaden stödjer fristadskonstnären med en cykel samt månadskort för lokaltrafiken inom fristadens innerstad.
Fristaden ordnar med kvittering av nycklar till lägenhet, förråd, tvättstuga samt cykel.

Förutsättningar till yrkesutövning
För fristadskonstnärens yrkesutövande erbjuder fristaden utlåning av dator inklusive support och skrivare under
fristadsprogramtiden.
Fristaden erbjuder fristadskonstnären en mobiltelefon med abonnemang inklusive wi-fi. Fristaden ansvarar för
grundavgifter för internetuppkoppling. Fristadskonstnären står för samtalskostnader och driftskostnader.
Fristadskonstnären erbjuds kostnadsfri kontorsplats under sin stipendieperiod.
Stipendium
Fristadskonstnären erhåller ett stipendium om 96 000 kr per år förutsatt hen kommer ensam och 144 000 kr per år
om hen har en medföljande partner för uppehälle. Stipendiet betalas ut kvartalsvis.
Resor/logi
För att ge fristadskonstnären möjlighet att skapa ett nätverk med andra svenska och internationella kulturaktörer står
fristaden för fristadskonstnärens resor inom fristadsprogrammet ICORN. Dessa resor är till exempel resor och logi
till ICORN:s internationella konferenser. Fristaden betalar även resor och logi till de nationella nätverksmötena inom
ICORN. Fristaden betalar inte resor och logi för medföljande.
Promotion
Om fristadskonstnären vill vara synlig och aktiv kan fristaden informera lokala, regionala och nationella nätverk
inom ICORN, och andra passande samarbetsparter om fristadskonstnärens ankomst. Om fristadskonstnären söker
uppdrag för arbete ska fristaden vara behjälplig i detta på det sätt som passar bäst. Fristaden ska också informera
fristadskonstnären om rådande rekommendationer för arvoden. Om fristadskonstnären vill starta företag i Sverige
ska fristaden guida hen i detta.
Omvärldsbevakning
Fristaden ansvarar för att ha kontinuerlig kontakt med ICORN, Svenska PEN, Kulturrådet och övriga samordnare
för fristäder i Sverige samt att hålla fristadskonstnären uppdaterad på eventuella bidrag eller stipendier att söka samt
konferenser att medverka på.
Inför avslut och eventuell flytt
Fristaden ger stöd till fram fristadsperiodens slut. Fristadskonstnären omfattas därefter av Sveriges vanliga system och
regler gällande nyanlända. Önskar fristadskonstnären en prövning att stanna i Sverige ska fristaden ge information
och stöd vid ansökan till Migrationsverket. Fristaden erbjuder stöttning om fristadskonstnären önskar stanna kvar i
fristaden efter programtidens slut genom att ordna plats i bostadskö från och med fristadskonstnärens ankomst.
Tillsammans med fristadskonstnären görs en slutbesiktning av lägenhet, kontorsutrustning och övriga inventarier.
Om inventarier eller kontorsutrustning fattas debiteras kostnaden fristadskonstnären. Har skador åsamkats
lägenheten på grund av vårdslöshet debiteras fristadskonstnären återställandet. Fristaden ordnar med slutstädning
samt tvätt av textilier i lägenheten.
Vid slutbesiktning ska fristadskonstnären återlämna samtliga nycklar till fristaden.
Fristaden är behjälplig med information om adressändring och flytt för fristadskonstnären. Fristaden betalar inte resa
eller andra kostnader från fristaden för fristadskonstnären och eventuellt medföljande.

