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Hej,
Denna information går ut till alla er som har öppna ärenden inom verksamhets- eller
projektbidrag till musikarrangörer, och som ännu inte redovisat det. Om ett projekt som
beviljats medel redan ägt rum och avslutats (men ännu inte redovisats), så berörs ni inte
av nedanstående information och kan bortse från detta mejl.
Just nu får Kulturrådet många frågor angående våra bidragsvillkor i förhållande till
konsekvenser av covid-19. Vi har tidigare publicerat information på vår webbplats där
Kulturrådet tar ställning till hur vi kommer hantera våra bidrag i de fall där verksamheter
och projekt påverkas av den uppkomna situationen. Här vill vi ge mer utförliga svar på
några av de vanligast förekommande frågorna från musikarrangörer specifikt.

Planerade aktiviteter kan skjutas upp eller förändras
Vi har stor förståelse för arrangörernas situation och tar hänsyn till att utbrottet av covid19 utgör särskilda skäl för förändringar i projekt eller verksamhet.
Kulturrådet kommer att sträva efter att vara så flexibla som möjligt, och beviljade bidrag
kommer som regel inte att krävas tillbaka i de fall arrangemang behöver flyttas fram i tid
eller förändras.
Det innebär att din organisation kan vidta de åtgärder ni behöver för att fullfölja er
verksamhet eller ert projekt, det vill säga anpassa era planer utifrån de nuvarande
förutsättningarna. Ni har också rätt att till exempel betala ut avtalad ersättning enligt
ingångna avtal även fast ett arrangemang inte ägt rum som det var planerat.
Om ni gör innehållsmässiga förändringar som avsevärt avviker från ansökan så ska ni
meddela dessa till Kulturrådet, i vanlig ordning och enligt bidragsvillkoren. Meddela
Kulturrådet via e-post till ansvarig handläggare (se nedan) samt skicka vid behov en
reviderad plan och budget. Glöm inte att ange ärendets diarienummer.
Meddela Kulturrådet först då ni har en klar bild av förändringarna i verksamheten eller
projektet, och det finns något konkret att informera om. Vid behov kan Kulturrådet formellt
behöva godkänna ett ändrat innehåll i projekt eller verksamhet, och om det rör sig om
projekt förlänga ärendets redovisningstid.
Att Kulturrådet får kännedom om förändringar är också viktigt då vi, utöver den vanliga
bidragsuppföljningen, har fått i uppdrag att kartlägga hur covid-19 påverkar
kulturområdet.
Kulturrådet kommer inte kräva tillbaka pengar som har använts inom ramen för
beviljad bidragsansökan
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Som regel kommer Kulturrådet inte att kräva tillbaka pengar som använts till verksamhet
eller projekt som helt eller delvis inte har kunnat genomföras till följd av covid-19.
Om ni behöver ställa in verksamhet eller projekt helt, det vill säga inte heller bedömer att
det finns möjligheter att genomföra arrangemangen i ett senare skede, så ska ni snarast
meddela Kulturrådet detta via e-post till ansvarig handläggare. Glöm inte att ange
ärendets diarienummer.
Redovisning av vilka kostnader som ni har haft inom ramen för verksamheten eller
projektet ska ske enligt våra anvisningar. Kulturrådet kommer vid behov att pröva vilka
kostnader som är bidragsberättigade. Vi har stor förståelse för arrangörernas situation
och kommer ta hänsyn till att utbrottet av covid-19 utgör särskilda skäl.
Kulturrådet har tagit ställning till vad som kan anses vara bidragsberättigade kostnader på
vår webb för verksamhet och projekt som påverkas av den aktuella situationen.
För arrangörernas del innebär det bland annat att avtalad ersättning för redan ingångna
avtal med musiker är godkända, oavsett om projekt eller verksamhet har kunnat
genomföras i sin helhet eller inte. Även övriga kostnader som redan har genomförts
och/eller sådana som inte kan undvikas kommer att godkännas som princip.
Arrangörer får inte vidta åtgärder som bryter mot svensk författning
Vi vill påminna om att bidragsmottagare enligt våra bidragsvillkor inte får vidta åtgärder
som bryter mot svensk författning. Det är därför viktigt att ha kunskap om vad som gäller
just er organisation så att ni inte begår avtalsbrott eller häver avtal på ett olovligt sätt.
Kulturrådet kan inte ge juridiska råd i enskilda fall men ett generellt medskick från vår
jurist är att bestämmelser om force majeure som regel ska tolkas restriktivt.
Redovisning
Redovisning av verksamheten eller projektet ska ske enligt bidragsvillkoren i vanlig
ordning.
Tänk på att ni kan be om förlängd redovisningstid om ni har behov av det. Det gäller
särskilt beviljade projektbidrag där projektet har flyttats fram.
Om ni har ställt in er verksamhet eller projekt helt så ska ni ändå lämna in en redovisning
av de delar som genomförts. Kontakta ansvarig handläggare om detta är aktuellt.
Kulturrådet tar hänsyn till covid-19 vid kommande beslut om bidrag
Det är av största vikt att Kulturrådet trots rådande förutsättningar fortsätter att fatta beslut
om bidrag för att omhänderta musikområdets behov av stöd även framöver. Inom ramen
för respektive bidragsomgång kommer vi i vanlig ordning pröva bidragsansökningar
utifrån ändamålet för bidraget.
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Kulturrådet kommer vid kommande ansökningsomgångar givetvis ta hänsyn till att tidigare
verksamhet och projekt eventuellt inte har kunnat genomföras enligt plan på grund av
covid-19.
Musikarrangörer har nu en möjlighet att söka projektbidrag i vår (se vår webbplats). Sista
ansökningsdag är 21 april.
Regeringens stödpaket till kulturområdet
Vi välkomnar regeringens stödpaket till kultursektorn men vet ännu inte vad det kommer
att innebära och vilken roll Kulturrådet eventuellt kommer att ha. I nuläget går det alltså
inte att ansöka om bidrag från regeringens stödpaket från Kulturrådet. Eventuella
ansökningar som kommer in till oss kan därför inte behandlas inom ramen för en aktuell
ansökningsomgång.
Håll er uppdaterade
Ni kan hitta mer och löpande information om regeringens stödpaket och hur Kulturrådet
hanterar sina bidrag med anledning av covid-19 på vår webbplats. Där finns det också
information om hur din organisation kan komma att påverkas av regeringens beslut att
förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 personer.
Vår webbplats:
www.kulturradet.se
Vår kundtjänst:
https://kundo.se/org/kulturradet/
Våra sociala medier:
https://www.facebook.com/Kulturradet (Facebook), https://twitter.com/Kulturrdet (Twitter)
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev:
http://www.anpdm.com/form/414A5D43754640584071/424359427745455E4B71
Har ni ytterligare frågor är ni välkomna att höra av er.

Med vänlig hälsning
Jakob Eknor
Handläggare musik
Tel: 08 519 264 60
E-post: jakob.eknor@kulturradet.se

