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Dramatikerrådet vid Sveriges författarfond utlyser till ansökan under
tiden 15 februari – 15 mars 2016:

1. TIOÅRIGT LÅNGTIDSSTIPENDIUM
på f.n. 132 900 kr (motsvarande tre prisbasbelopp).

2. KONSTNÄRSBIDRAG
a. Tvååriga bidrag på 100 000 kr/år
b. Ettåriga bidrag på 60 000 – 80 000 kr

Bidragen och stipendierna är avsedda för aktiva yrkesutövande dramatiker
eller översättare av dramatik, och kan ges till dramatiker och översättare som
skriver på svenska, översätter till svenska, eller är stadigvarande bosatta i
Sverige. Konstnärsbidrag är avsett att ge aktiv yrkesutövande konstnär
ekonomisk trygghet under viss tid för att ägna sig åt konstnärlig yrkesutövning
utan avbrott eller åt experiment och nyskapande. Bidrag tilldelas inte den som
genomgår konstnärlig grundutbildning.

ANSÖKAN
Ansökan om bidrag görs på särskild blankett och ska ha inkommit till
författarfonden senast tisdagen den 15 mars 2016. (Poststämpeln gäller
inte). Stipendier och bidrag kan också sökas direkt på författarfondens
webbplats. Sådan ansökan kräver särskilda inloggningsuppgifter, vilka vi
skickar på begäran till den sökandes postadress.
Antalet fleråriga stipendier och bidrag som beviljas är litet. Tänk därför på
möjligheten att ange flera alternativ i ansökan.
Ansökningar till författarfonden är allmänna handlingar och som sådana
offentliga.

BESLUT
Stipendier och bidrag till dramatiker och översättare av dramatik fördelas av
dramatikerrådet vid för Sveriges författarfond. Besluten fattas med stöd av
förordningen (1976:528) om bidrag till konstnärer. Besluten kan inte
överklagas.
Beslut fattas i slutet av april eller början av maj 2016. Samtliga sökande får
snarast efter beslut skriftligt besked.
Dramatikerrådets ledamöter utses av styrelsen för Sveriges författarfond. Fyra
av rådets sex ledamöter utses efter förslag av Sveriges Dramatikerförbund.
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TIOÅRIGT LÅNGTIDSSTIPENDIUM
För långtidsstipendier gäller särskilda krav på yrkesverksamhet och regler för
bl.a. anställning och pension. Dramatikerrådet kan därför besluta att stipendiet
ska upphöra om stipendiaten:
- upphör med sin konstnärliga verksamhet,
- antar anställning tills vidare med mer än halvtidstjänstgöring eller
- erhåller ålders- eller förtidspension.

BESKATTNING OCH SOCIALA AVGIFTER
Konstnärsbidrag är skattefritt under förutsättning att det innehas under högst
två år i följd. Detta betyder att:
-

den som haft konstnärsbidrag både år 2014 och 2015 kan av skatteskäl
inte få något konstnärsbidrag år 2016.
den som haft ettårigt konstnärsbidrag 2015 kan inte få tvåårigt
konstnärsbidrag år 2016.

Tioårigt långtidsstipendium är skattepliktigt. Stipendiet är pensionsgrundande
men inte sjukpenninggrundande; staten betalar pensionsavgiften.

ANDRA BIDRAG OCH STÖD
BIDRAG FÖR RESOR OCH INTERNATIONELLA UTBYTEN
Författarfondens bidrag för resor och internationella utbyten fördelas av Internationella rådet vid Sveriges författarfond. Bidragen beslutas fem gånger per
år, med följande ansökningsfrister: 1 februari, 1 april, 1 juni, 1 september samt
1 november. Information och särskild ansökningsblankett för dessa bidrag kan
hämtas på webbplatsen, www.svff.se, eller beställas från författarfondens
kansli.

DRAMATIKERSTÖD
Dramatikerrådet fördelar även dramatikerstöd (bidrag för beställning av
nyskriven svensk dramatik). Ansökan görs gemensamt av en dramatiker och
den som vill uppföra dramatikerns verk. Stödet kan sökas när som helst under
året (beslut två gånger om året). Information och särskild ansökningsblankett
kan hämtas på webbplatsen, www.svff.se, eller beställas från författarfondens
kansli.
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