
Kulturrådet

Stödpaket
till kulturen

2020-04-28



Kulturrådet

1. Introduktion till krisstödet

2. Blanketten

3. De vanligaste frågorna och 

svaren

4. Frågestund

Agenda
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Nu går det att söka stöd 

från Kulturrådet för 

intäktsbortfall på grund av 

inställda och uppskjutna kultur-

evenemang.
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• Arrangörer av inställda 

och uppskjutna 

kulturevenemang i 

Sverige

• Konstnärligt verksamma 

aktörer som arbetat med 

eller skulle ha 

medverkat i evenemanget

• Evenemang som riktat 

sig till allmänheten 

och skulle ha hållits 

före den 31 maj 2020

Stödpaketet
i korthet
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1. Utställningar, 

föreläsningar m.m:

Den 28 april–11 maj

2. Scenkonstföre-

ställningar:

Den 28 april–12 maj

3. Konserter:

Den 28 april–13 maj

Ansöknings-
perioder
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• Söker du bidrag 

hos oss för första 

gången?

• Skapa ett 

användarkonto i 

vår onlinetjänst 

redan nu:

kulturradet.se/

onlinetjansten

Skapa
ett konto
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1. Behov av ekonomiskt stöd 

och att medlen ska fördelas 

till 

2. En mångfald av kulturella 

uttryck.

3. Kulturrådets styrelse har 

uttolkat detta i 

riktlinjer.

4. Om ansökningsbeloppet blir 

väldigt högt kan det bli 

nödvändigt för styrelsen 

att göra ytterligare 

prioriteringar.

Prioriteringar
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Vi planerar att fatta beslut om 

stödet före midsommar.
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Blanketten
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• Blankettens 

viktigaste frågor: 

- Evenemangslista

- Beräkning av 

stödberättigat 

belopp

- Ekonomiskt behov

- Obligatoriska 

bilagor!

Genomgång 

av blanketten
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Sida 3 

• Intygande
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Sida 3 

• Typ av sökande
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Sida 3 

• Huvudsakligt 

kulturområde
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Sida 4-7 

• 15 kluster

• Excelmall vid fler 

än 15 unika 

produktioner
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Sida 8 –

beräkning av 

stödberättigat 

belopp 

• Intäktsbortfall 

och merkostnader

• Specificera och 

redogör på sida 9
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Sida 8 –

beräkning av 

stödberättigat 

belopp 

• Avdrag

• Undvika 

dubbelkompensering

• Specificera och 

redogör på sida 9
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Sida 9 –

Specificera 

och redogör 

kortfattat

• Beskriv hur du 

kommit fram till 

beloppen på sida 8 

i blanketten
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Sida 10 –

Ekonomiskt 

behov

• Uppgifter om 

ekonomisk 

ställning
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Sida 11 – Bilagor 

och skicka in

• Viktigt att skicka in 

obligatoriska bilagor

• Likviditetsprognos som 

sträcker sig ca 4-6 

månader fram

• Extra bilaga om du söker 

över 500 000 sek

• Vid problem att bifoga i 

blanketten, prova annan 

webbläsare. Annars maila 

in till: 

kulturradet@kulturradet.se
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FAQ
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• Har du frågor om stödet, 

titta i vårt forum:

kundo.se/org/kulturradet

• Läs mer på:

kulturradet.se

Frågor
och svar
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• Kan jag som professionell musiker som 

missat 15 konserter söka detta eller är det 

Konstnärsnämndens stöd som gäller för mig? 

• Ska jag, som musiker med enskild firma som 

förlorat inkomst p.g.a. inställda 

konserter, söka hos Kulturrådet eller 

konstnärsnämnden? 

• Kan enskilda kulturskapare som har eget 

företag söka stödet? 

Enskild firma/
enskild konstutövare

• I regeringens förordning står det att endast arrangörer 

eller konstnärligt verksamma aktörer får söka.

• Konstnärligt verksam aktör betyder i det här sammanhanget en 

juridisk person eller en enskild näringsidkare som är 

professionellt verksam inom de konstnärliga yrkena, 

medverkar i ett kulturevenemang, och inte faller inom annan 

myndighets ansvarsområde. Konstnärligt verksam aktör 

kan t.ex. vara en musikgrupp, teaterensemble, 

konstnärskollektiv eller fri dansgrupp.

• Som enskild konstnär söker du krisstöd från Konstnärsnämnden 

eller Sveriges författarfond. Det betyder att du ska söka 

därifrån och inte från Kulturrådet. Kulturrådet får nämligen 

inte lämna stöd för intäktsbortfall eller merkostnader som 

täcks av andra offentliga stöd eller annan ersättning.

• Däremot kan en arrangör, till exempel en 

musikfestivalarrangör, söka ersättning från Kulturrådet för 

hela arrangemanget - där exempelvis kostnader ingår för 

enskilda konstnärer, dansare, musiker mm som skulle ha 

medverkat i festivalen. Kulturrådet ser positivt på 

att arrangören betalar ersättningar och arvoden enligt 

redan ingångna överenskommelser trots att evenemanget har 

ställts in. 
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• Vi har ställt in ett evenemang och 

förlorar biljettintäkter och 

intäkter från pausförsäljningen.

• För vad kan man söka stöd?

Vad kan jag söka för?

• Ni kan söka stöd för intäktsbortfall 

eller merkostnader på grund av att 

evenemanget har ställts in eller 

skjutits upp.

• Stöd för uteblivna nettointäkter vid 

inställda kulturevenemang ska i första 

hand lämnas för intäktsbortfall som 

direkt relaterar till det kulturella 

innehållet i de inställda evenemangen, 

så som utebliven biljettförsäljning 

eller försäljning av konstnärliga 

produkter för kulturevenemanget.

• Indirekt intäktsbortfall för 

evenemanget så som försäljning av 

andra produkter eller intäkter från 

försäljning av mat och dryck kan i 

särskilda fall beaktas.
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• Var platsar vi som hyr ut teknik 

till olika typer av 

kulturevenemang? 

• Kan vi söka det här stödet? 

Leverantör av teknik m.m.

• Här får regeringens förordning en annan 

betydelse. I regeringens förordning står 

det att endast arrangörer eller 

konstnärligt verksamma aktörer får söka.

• Det betyder att uthyrare av teknisk 

utrustning inte kan söka ersättning.

• Men även här gäller att en arrangör kan 

söka ersättning för hela arrangemanget, 

till exempel för teknisk personal som 

varit involverade i festivalen, för att 

kunna betala planerade ersättningar och 

arvoden trots att evenemanget har ställts 

in.

• Besök gärna Verksamt.se för mer 

information för dig som företagare. 

https://www.verksamt.se/driva/samlad-

information-till-foljd-av-coronaviruset

https://www.verksamt.se/driva/samlad-information-till-foljd-av-coronaviruset
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• Våran teater har inställda evenemang som 

faller under alla tre stödpaket 

(utställning/föreläsning, scenkonst, 

konsert). 

• Ansökningsblanketterna ser identiska ut. 

• Ska jag göra en ansökan för alla 

inställda evenemang eller ska jag dela 

upp dem efter de tre kategorierna?

Kulturevenemang som innehåller flera konstformer

• Kulturrådet vill så långt det är 

möjligt få in en ansökan per 

organisation. Det betyder att ni 

söker under den rubrik som ni 

bedömer är mest rättvisande, men 

för samtliga evenemang.
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• Kan vi söka för en turné utomlands 

som har ställts in? 

Turné utomlands

• Ni kan inte söka för evenemang 

som skulle ha skett utanför 

Sveriges gränser enligt den 

förordning som styr Kulturrådets 

bidrag.  
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• Kommer det nya stödomgångar för 

alla evenemang som var planerade 

efter sista maj som redan är 

inställda pga Covid-19? 

Kommer fler stödpaket?

• Just nu vet vi inte om det kommer 

fler möjlighet att söka bidrag 

för evenemang efter den 31 maj. 

Det är något regeringen beslutar 

om. 
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• Måste vi verifiera intäktsbortfall 

och merkostnader? 

Vad behöver jag styrka?

• Ja, ni behöver lämna in de 

underlag som framgår av 

blanketten när du söker. 

• I ansökan behöver ni bekräfta på 

heder och samvete att de 

uppgifter ni lämnar stämmer. 
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• Vem kan inte söka? 

Vem kan inte söka?

• Stöd ges inte till verksamheter som får 

medel direkt av regeringen, till exempel 

nationalscenerna och centrala myndighets-

och stiftelsemuseer. 

• Inte heller verksamheter som får 

verksamhetsbidrag genom 

kultursamverkansmodellen kan få stödet.

• Krisstödet kan sökas av det fria 

kulturlivet i bred bemärkelse, dvs 

arrangörer och aktörer av kulturevenemang 

som inte får verksamhetsbidrag genom 

kultursamverkansmodellen eller direkt får 

stöd från Kulturdepartementet. 

• Övriga verksamhetsbidrag eller 

projektbidrag från kommuner, regioner 

eller staten utgör inte ett hinder för 

att kunna söka krisstödet.
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Tack!

2020-04-28


