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RESIDENSSTIPENDIUM VID MOVEMENT RESEARCH, 
NEW YORK, 2019 

KONSTNÄRSNÄMNDENS BESLUT 

Konstnärsnämndens ordförande för arbetsgruppen för dans beslutar 
- att bevilja KN 2018/5868 Elisaveta Penkova, ett skattefritt 

residensstipendium på 50 000 kronor för åtta veckors vistelse 
vid Movement Research i New York, 2019. 

 
Residensstipendiet avser kostnader för resor Sverige-New York tur och 
retur, uppehälle samt eventuella produktionskostnader.  
 
I residensvistelsen ingår dessutom möblerad bostad, viss repetitionstid i 
studio och möjligheter att ta klasser vid Movement Research. 
 
Övriga ansökningar om vistelsestipendium vid Movement Research i New 
York avslås. 
 
Stipendiet är förenat med särskilda villkor, se bilaga 1. 

ÄRENDE/BAKGRUND 

Femton ansökningar om residensstipendium vid Movement Research i 
New York har inkommit.  

Arbetsgruppen för dans lämnade förslag på tre stipendiater till Movement 
Research. Utifrån dessa valde Movement Research KN 2018/5868 
Elisaveta Penkova, som stipendiat.  

Tidsperiod för residensvistelsen bestäms av stipendiaten i samråd med 
Movement Research, och ska förläggas under 2019. 

I residensstipendiet ingår även boende, till ett uppskattat värde av ca 
65 000 kronor, studio/klasser/workshop till ett maxvärde av 10 000 kronor 
samt ersättning till Movement Research för värdskapet på 10 000 kronor. 
Det totala värdet för residenset uppskattas till 135 000 kronor. 

Under 2019 undertecknar Konstnärsnämnden och Movement Research en 
gemensam överenskommelse gällande residensvistelsen. 
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FINANSIERING 

Stipendierna finansieras inom ramen för Konstnärsnämndens 
Internationella Dansprogram / Svenska konstnärer med residens i utlandet. 
 

UTBETALNING 

Residensstipendiet 2019 betalas ut efter överenskommelse, och sker till 
det konto som bidragsmottagaren har angett. 
 

SKÄL FÖR BESLUTET 

Tillämplig reglering och utgångspunkter 

Konstnärsnämnden beslutar om bidrag med stöd av förordningen 
(1976:528) Om bidrag till konstnärer samt förordningen (1989:500) Om 
vissa särskilda insatser på kulturområdet. 

I förordningen (2007:1199) med instruktion för Konstnärsnämnden anges 
att myndigheten har till uppgift att främja konstnärers möjligheter att 
utveckla sitt konstnärskap och verka för konstnärlig utveckling genom att 
fördela statliga bidrag och ersättningar samt genom andra främjande 
åtgärder. Myndigheten ska i sin verksamhet integrera ett jämställdhets- 
och mångfaldsperspektiv samt internationellt och interkulturellt utbyte och 
samarbete. 

 

HANDLÄGGNING AV ÄRENDET 

Ärendet har beretts och handlagts av handläggare Anneli Strömqvist. 
I beredningen har även handläggare Ophélie Alegre och enhetschef 
Cecilia Langemark deltagit. Beslutet har fattats av ordförande i arbets-
gruppen för dans, Camilla Ekelöf, efter föredragning av handläggare 
Anneli Strömqvist 
 
 

På Konstnärsnämndens vägnar 

 
Anneli Strömqvist 
Handläggare 
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VILLKOR 

Residensstipendiet ska ge dig som frilansande, yrkesverksam konstnär 
möjlighet att koncentrera dig på och utveckla ditt konstnärliga arbete. 
Residenset innehåller förutom skattefritt stipendium: möblerad bostad 
inkl. internetanslutning, möjlighet att boka studio och klasser hos 
Movement Research. Detta regleras i ett avtal mellan Konstnärsnämnden 
och Movement Research. Eventuella offentliga redovisningar, ersättningar 
och rättighetsfrågor regleras mellan stipendiaten och Movement Research. 
 
Stipendiaten ska i god tid ta kontakt med Movement Research för att 
planera vistelsen. Stipendiaten åtar sig att ha försäkringar både vad gäller 
sin person (exempelvis olycksfalls-, sjuk- och reseförsäkring) samt såväl 
arbetsredskap som personliga tillhörigheter. Stipendiaten ska följa 
anvisningar vad gäller användningen av bostaden och Movement Research 
lokaler.  
 
Stipendiaten rekommenderas att i god tid före utresa kontakta 
Försäkringskassan för att undersöka hur sjukförsäkringen ser ut för det 
land vistelsen avser. Konstnärsnämnden påminner i detta sammanhang om 
att den som varken arbetar eller är anmäld som arbetslös i tre månader 
eller längre får sin SGI borttagen av Försäkringskassan. 
 
Stipendiaten ansvarar för att erhålla visum för vistelse i de länder som så 
kräver (t ex USA). 
 
Stipendiet är tidsbegränsat till i beslutet angivet antal veckor inklusive 
resdagar och förberedelser. 
 
Som villkor för bidraget gäller att om residenset ändras väsentligt eller om 
det av någon anledning ställs in, ska Konstnärsnämnden och Movement 
Research kontaktas omgående. Sådana ändringar måste godkännas av 
Konstnärs-nämnden och Movement Research, annars kan det innebära att 
vistelsestipendiet eller en del av det måste återbetalas. 
 
Senast en månad efter att vistelsestipendiet avslutats ska en skriftlig 
utvärdering av hur vistelsen har fungerat och vad vistelsen har inneburit 
för det egna konstnärliga arbetet, inlämnas med syfte att ligga till grund 
för vidare utveckling av Konstnärsnämndens internationella residens. 
 
Stipendiet är inte skattepliktigt. Du ska alltså inte ta upp det i din 
självdeklaration och får i deklarationen endast göra avdrag för de 
kostnader i samband med utbytet som eventuellt överstiger stipendiet. 
 
Utbetalning av stipendiet sker till det konto som har angetts i ansökan. 
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