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INFORMATION OM ARBETS- OCH 
LÅNGTIDSSTIPENDIUM 2023 INOM TEATER OCH FILM 

Senast kl. 14.00 sista ansökningsdagen ska ansökan lämnas. 
Ansökan om arbets- och långtidsstipendier söks på samma 
blankett.  

Ett stipendium ska ge dig som yrkesverksam konstnär möjlighet att 
koncentrera dig och utveckla ditt konstnärliga arbete. Stipendierna kan 
användas till exempelvis arbets- och levnadsomkostnader under en 
koncentrerad arbetsperiod, till investeringar, kompetensutveckling eller 
arbetslokaler. 

Arbetsstipendier 
Arbetsstipendium utlyses en gång per år. Inom teater och film fördelas 
främst ett- och tvååriga stipendier. Beloppet för ettåriga är 80 000 kr, 
tvååriga 100 000 kronor, och femåriga stipendier är på 3 prisbasbelopp. 
Beslut om arbetsstipendier fattas i september/oktober 2023 av 
Arbetsgruppen för teater och film. 

Arbetsstipendium delas inte ut till den som 

- studerar på mer än 50 procent

- har en anställning inom Musik-, Teater- eller Dansalliansen

- har skulder för svenska skatter eller avgifter hos
Kronofogdemyndigheten eller som är försatt i konkurs.

Långtidsstipendier 
Långtidsstipendier är på tre prisbasbelopp per år, i högst tio år. Det är 
Konstnärsnämndens mest omfattande stipendium till enskilda 
konstnärer. 

Antalet långtidsstipendier varierar år från år, under 2023 kommer ett 
fåtal stipendier att delas ut inom teater och film. Nya stipendier fördelas 
när tidigare stipendier löper ut, alternativt då nya medel tillförs. 

Långtidsstipendium kan ge en aktiv konstnär, som under längre tid har 
en dokumenterat konstnärlig verksamhet av god kvalitet, arbetsmässig 
trygghet för att utveckla sin verksamhet. 

Långtidsstipendium delas inte ut till den som: 

- studerar på mer än 50 procent



 

- har en tillsvidareanställning på mer än 50 procent

- tidigare haft ett 10-årigt långtidsstipendium

- har en anställning inom Musik-, Teater- eller Dansalliansen

- har skulder för svenska skatter eller avgifter hos
Kronofogdemyndigheten eller som är försatt i konkurs.

Beslut om långtidsstipendium fattas av Konstnärsnämndens styrelse i 
september/oktober efter beredning av arbetsgruppen för teater och film. 
Myndigheten kan även fördela stipendier utan ansökan enligt 
förordning. Besluten kan inte överklagas. 

Vem kan ansöka? 
Arbets- och långtidsstipendium kan sökas av yrkesverksamma 
konstnärer. Med yrkesverksam konstnär avses personer som livnär sig 
på eller bedriver konstnärlig verksamhet på hel- eller deltid. 

Endast konstnärer bosatta i Sverige och/eller med sin huvudsakliga 
verksamhet i landet kan ansöka om stipendium. 

(Dramatiker och manusförfattare hänvisas till Sveriges Författarfond) 

Arbetsprover är obligatoriskt 
Det är obligatoriskt med minst en filmfil som arbetsprov! 
Du kan ladda upp max 2 filmfiler om totalt 250 Mb i formaten mp4 eller 
mov. Använd videokodning H.264 och döp filerna med namn, titel och 
längd. 

Max 2 länkar till Vimeo eller Youtube kan lämnas som komplement. 
Länkarna klistras in sist i ansökan eller i en bilaga. Kontrollera alltid att 
länkarna fungerar och glöm inte lösenord. 
OBS: länkar ersätter inte obligatorisk filmfil. 
Övriga bilagor: 

Foton kan lämnas om du är t. ex kostymör, scenograf, ljusdesigner eller 
liknande, max 10 stycken om totalt 20 Mb. 

Andra bilagor som t ex CV och projektbeskrivning: Max 2 stycken 
kontorsbilagor i word eller pdf kan laddas upp. 
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Om du ansöker med vår pdf-blankett: 
Vid pdf-ansökan kan 1-2 filer obligatoriska filmfiler mailas separat via 
sprend eller wetransfer, max storlek är 250 Mb. 

Max 2 länkar kan lämnas som komplement inklistrade i ansökan. 
Eftersom en pappersansökan och mailad ansökan scannas manuellt 
hos oss innan den registreras, blir länkarna ibland svåra att öppna.  
Maila därför länkarna också inklistrade i ett mail eller en bilaga. 
Max 2 övriga bilagor kan lämnas. 

Maila pdf-ansökan underskriven samt arbetsprover till:  
teater-film@konstnarsnamnden.se   (Alternativt skicka per post) 

Information om s.k. stöd av mindre betydelse 
Ett beslut om stipendium/bidrag från Konstnärsnämnden faller under 
bestämmelserna i Europeiska kommissionens förordning nr 1407/2013 
om stöd av mindre betydelse. 

För att kunna pröva ansökan behöver den sökande fylla i uppgifter om 
vilka andra ”stöd av mindre betydelse” du tagit emot innevarande och 
de två föregående beskattningsåren. Orsaken till det är att 
Konstnärsnämnden måste kontrollera att summan av eventuellt sådant 
stöd inte har nått EU-reglernas takbelopp om 200 000 euro. Mer 
information finns på 
https://www.konstnarsnamnden.se/stod_av_mindre_betydelse 

Utbetalning, skatt och sjukpenningsgrundande inkomst 
Om du blir beviljad ett arbetsstipendium betalas det ut till ditt privata 
konto som du uppger i ansökan. Ett- och tvååriga arbetsstipendier är 
skattefria. Femåriga arbetsstipendier och långtidsstipendier är 
skattepliktiga och pensionsgrundande. Observera att stipendierna inte 
ligger till grund för sjuk- eller föräldrapenning. 

Mer information finns på 
https://www.konstnarsnamnden.se/konstnarsguiden 

Redovisning 
För arbets- och långtidsstipendier krävs ingen redovisning. 

mailto:teater-film@konstnarsnamnden.se
https://www.konstnarsnamnden.se/stod_av_mindre_betydelse
https://www.konstnarsnamnden.se/konstnarsguiden


Ansökan om arbets- och 
långtidsstipendium 

TEATER FILM Sista ansökningsdag: Film 5 april 2023 
Teater 19 april 2023

1. 
*Förnamn *Efternamn

*Postadress

*Postnummer

Fält markerade med * är obligatoriska 

*Personnummer (10 siffror)

– 

Telefon 

E-postadress

*Ansökan gäller (ange endast ETT alternativ!)

Teater Film 

Annan konstnärlig utbildning Annan utbildning Ingen utbildning 

Antal år 

Ange i %  

Arbetsgivare 

*Nuvarande anställningsform

Frilansare 

Fast anställd inom institution 

Fast anställd som pedagog 

Annan anställningsform (inkl. Teateralliansen) 

* Yrke (ange en yrkestitel, t ex. regissör, skådespelare, scenograf, mimare, filmfotograf, dokumentärfilmare osv.)

*Postort Land (utom Sverige) 

Mobil Webbplats (skriv ut hela web-adressen) 

Examen (år/mån) Program/inriktning 

*Utbildning
Konstnärlig högskolan

Skolans namn



 

OBS-För vår hantering är det viktigt att besvara frågorna i fälten, även om du bifogar en bilaga. 

*Beskriv din konstnärliga verksamhet de senaste fem åren. Bifoga gärna CV över hela din yrkeskarriär som
komplement (Max 2 000 tecken)

2. ANSÖKAN AVSER Fält markerade med * är obligatoriska 

*Kort sammanfattning av ansökan, (max 400 tecken)



 

*Beskriv mer utförligt hur ett stipendium skulle påverka din verksamhet och ditt konstnärskap (max 2000 tecken)



3. SÖKANDENS EKONOMISKA FÖRHÅLLANDEN
 

Fält markerade med * är obligatoriska 

2019 2020 2021 

*  Fastställd förvärvsinkomst i SEK (deklarerad inkomst)

* Därav inkomst av konstnärligt arbete i SEK

*  Inkomst av kapital/utdelning och räntor i SEK

* Inkomst i utlandet som inte beskattas i Sverige (ange i
SEK)

*Under 2023 kommer jag helt eller delvis att driva min konstnärliga verksamhet i företagsform

Ja, i handelsbolag 

Ja, i aktiebolag 

Andel i %: 

Andel i %: org.no: 

Nej 

Ja, i enskild firma 

Om inkomsten väsentligt skiljer sig från tidigare års inkomst bör detta kommenteras (max 400 tecken) 

Jag har under de senaste tre åren fått personliga stipendier och bidrag på 10 000

Belopp i SEK År 

SUMMA: 

0 

Beviljade stöd av mindre betydelse 

Ett beslut om stipendium eller bidrag från Konstnärsnämnden inom ramen för denna ansökan faller under bestämmelserna i Europeiska 
kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om offentliga stöd av mindre betydelse (även kallat försumbart stöd eller de minimis-stöd).

Konstnärsnämnden måste kontrollera att summan av eventuellt sådant stöd inte har nått EU-reglernas takbelopp för "stöd av mindre 
betydelse". Takbeloppet är fastställt till 200 000 euro under en treårsperiod. 

Hur vet jag om jag tilldelats ett s.k. ”stöd av mindre betydelse”? 
- I beslutet du har fått från stödgivaren ska du ha fått information om detta. Är du osäker kan du hitta en sammanställning över vilka stödformer
som omfattas här: https://www.konstnarsnamnden.se/stod_av_mindre_betydelse

Har du mottagit någon form av "stöd av mindre betydelse" under innevarande eller de två föregående åren? 

            Ja (fyll i fälten nedan) Nej 

Beviljande myndighet eller offentlig aktör  

 

Typ av stödtöd

https://www.konstnarsnamnden.se/stod_av_mindre_betydelse


 

Arbetsprov (Läs om vilka arbetsprover som ska lämnas i bifogad information)

Jag bifogar DVD med titeln: ............................................................................................................... 

Annat arbetsprov: ............................................................................................................... 

Övriga upplysningar (max 400 tecken) Här kan du även klistra in länkar till filmer etc. vilket rekommenderas 

4. FÖRSÄKRAN OCH UNDERSKRIFT

*Datum *Ort *Sökandens underskrift

.......................................................................... 

Maria skolgata 83, 2 tr 

118 53 Stockholm 

08-506 550 00, vx
info@konstnarsnamnden.se
www.konstnarsnamnden.se

Ansökan inklusive bilagor ska vara Konstnärsnämnden tillhanda senast sista ansökningsdag. 
Inscannad blankett inklusive bilagor kan mailas till teater-film@konstnarsnamnden.se

Per post till:

Ja Nej

Bidragsgivare Belopp i SEK År

Härmed försäkrar jag att de uppgifter som lämnas i denna ansökan är fullständiga och sanna.
Jag är medveten om att Konstnärsnämndens stipendier och bidrag riktar sig till fritt verksamma konstnärer och att jag inte 
kan vara studerande på mer än 50 procent när jag beviljas ett stipendium/bidrag.

Jag intygar att jag är stadigvarande bosatt i Sverige och/eller har min huvudsakliga konstnärliga verksamhet i Sverige.
Jag är medveten om att jag inte kan ha skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller vara 
försatt i konkurs när beslut fattas och att det åligger mig att informera Konstnärsnämnden om en sådan situation uppstår.

Jag har tagit del av informationen om personuppgiftsbehandling, se www.konstnarsnamnden.se

Jag har under de tre senaste åren fått personliga stipendier och bidrag på 10 000 SEK 
eller mer från annan bidragsgivare än Konstnärsnämnden 
*
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