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Riktlinjer för krisstöd till samisk kultur och idrott
Bakgrund
Sametingets kulturnämnd har den 27 augusti 2020 hemställt hos regeringen om stöd till
samisk kultur och idrott med anledning av coronapandemin.1 I hemställan har Sametinget
bland annat understrukit att samiska kulturverksamheter har drabbats av minskade eller
uteblivna intäkter från inställda aktiviteter och arrangemang. Samiska kulturarbetare har
drabbats av att konstnärliga uppdrag och beställningar har återkallats. Den samiska idrotten
har gått miste om intäkter från idrottsevenemang som inte har kunnat genomföras.
Regeringen har den 26 februari 2021 beslutat att följande ska gälla för anslaget 1:2 Bidrag till
allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete för
Sametinget. Av anslagsposten 1:2 ap. 5 Bidrag till samisk kultur ska 6 miljoner kronor under
2021 användas för bidrag till samisk kultur i syfte att mildra de negativa konsekvenserna till
följd av spridningen av covid-19.2
Tillämplighet
Riktlinjerna träder i kraft omedelbart och gäller till och med den 31 december 2021.
Riktlinjerna ska äga tillämpning på sådana ansökningar om stöd som mildrar de negativa
ekonomiska konsekvenser, till följd av spridningen av covid-19, som inträffat efter den 2
oktober 2020.3
Syfte
Stödet till samisk kultur och idrott ska fördelas i syfte att mildra de ekonomiska
konsekvenserna och förbättra förutsättningarna för samisk kultur och idrott till följd av
pandemin. Att mildra de ekonomiska konsekvenserna på grund av pandemin innebär såväl
att ge stöd för intäktsbortfall och ökade kostnader, stimulanser till produktion och att annars
ekonomiskt stödja de som drabbats att återuppnå samma nivå som före pandemin.
Detta stöd är inte avsett att ha ett vidare tillämpningsområde i fråga om vem som är
berättigad till stöd än vad som gäller vid Kulturnämndens ordinarie bidragsgivning, se
Regler och anvisningar för Sametingets kulturnämnds bidragsgivning.
Styrdokument
Vid handläggningen av ansökningar ska bland andra följande styrdokument följas:
Regler och anvisningar för Sametingets kulturnämnds bidragsgivning, prot. 2018:8, § 8.1,
Sametingets kulturpolitiska handlingsprogram 2018-2021, antaget av plenum 2018-05-23—25, § 28,
Rutin för handläggare vid handläggning av ansökningar om projektbidrag och verksamhetsbidrag till
Sametingets kulturnämnd, reviderad 2018-11-13, Förvaltningslagen (2017:900).
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Dnr 4.2.6-2020-1149
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Sametinget (Ku2021/00429, Ku2021/00617(delvis),
Ku2021/00626)
3
Pressmeddelande 18 december 2020, Regeringskansliet
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Ansökningstid och beslut
En ansökan om krisstöd ska ha inkommit till Sametinget senast den 19 mars 2021.
Kulturnämnden fattar beslut om krisstöd i april 2021. I enlighet med 2 kap 7 §
sametingslagen (1992:1433) kan kulturnämndens beslut inte överklagas.
Fördelning av stöd
Kulturnämnden beslutar om fördelningen av anslaget. Medlen är begränsade och fördelas i
förhållande till ansökningar och kulturnämnden kan komma att behöva prioritera mellan
sökanden. Vid fördelningen ska nivån på krisstödet relateras till den sökandes omsättning.
Ansökan
En ansökan om krisstöd görs på en särskild blankett som finns tillgänglig på Sametingets
hemsida och behandlas enligt Sametingets ordinarie rutiner.
I ansökan ska sökanden redovisa vilka aktiviteter, verksamheter och arrangemang som har
medfört intäktsbortfall eller ökade kostnader. Aktiviteter, verksamheter och evenemang ska
varit planerade att genomföras mellan den 2 oktober 2020 - 28 februari 2021. Intäktsbortfall
och ökade kostnader samt kostnader för stimulanser för produktion ska styrkas. Underlag
kan vara ex. kvitton, avtal, skriftliga överenskommelser, resultat- och balansrapporter,
verksamhetsplan för verksamhetsåret och budget. En sökande ska ange om annat
ekonomiskt stöd på grund av coronapandemin har erhållits och i så fall till vilket belopp.
Redovisning
Till en ansökan om krisstöd ska ett underlag som visar den negativa ekonomiska
konsekvensen bifogas. Utbetalningar av krisstöd sker mot påvisade intäktsbortfall/
kostnadsökningar och kostnader för stimulanser för produktion. Det saknas därför i det
tänkta normalfallet skäl att infordra redovisning för intäktsbortfall och kostnadsökningar.
För kostnader för stimulanser för produktion kan det föreligga skäl till att infordra
redovisning av erhållet stöd. Sametinget kan komma att kräva en kompletterande
redovisning i efterhand om det efter att krisstödet utbetalats uppkommer anledning att
ifrågasätta riktigheten av det beviljade krisstödet.
Utbetalning
Krisstödet utbetalas efter beslut i kulturnämnden till det konto som sökanden har angett i sin
ansökan.
Återbetalning
Om det framkommer att utbetalningen grundats på oegentligheter eller oriktiga uppgifter
kan Sametinget helt eller delvis återkräva utbetalt stöd.
Dessa riktlinjer har beslutats av Sametingets kulturnämnd.4 Tanja Sevä har varit
föredragande, vid beredningen av ärendet har även Peter Engström medverkat.
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