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Fördelning av krisstöd februari 2022 
 
Författarfonden har tilldelats 30 milj. kr ur ett nytt statligt krispaket för kulturen, 
för snabbast möjliga fördelning av stipendier till författare och andra litterära 
upphovsmän med anledning av de ekonomiska konsekvenser covid-19 medfört. 
 
De extra anslagna medlen kommer att fördelas genom tilläggsbeslut till ca 1 500 
mottagare, baserat på tidigare stipendiebeslut våren 2020 till hösten 2021. Ett 
belopp på ca 20 000 kr per mottagare fördelas till de författare och andra litterära 
upphovsmän som erhållit minst ett stipendium i någon av de sju omgångar där 
anslagna extra-medel utgjort del av stipendieutbudet. Undantag görs för 
innehavare/mottagare av vissa andra stipendier m.m. under tidsperioden. 
 
 
Så här fördelas de extra anslagna medlen 
 
De extra anslagna medlen (30 milj. kr) fördelas genom särskilt tilläggsbeslut till 
 
1. de författare och andra litterära upphovsmän som erhållit minst ett stipendium i 
någon av de sju omgångar där anslagna extra-medel (covid-19) utgjort del av 
stipendieutbudet, d.v.s. stipendier som beslutats: 
 
- 2020-05-26 (beslutande: rådet för tillfälliga bidrag) 
- 2020-11-13 (dramatikerrådet) 
- 2020-12-08 (styrelsen för Sveriges författarfond) 
- 2021-05-06 (dramatikerrådet) 
- 2021-05-24 (styrelsen för Sveriges författarfond) 
- 2021-10-28 (dramatikerrådet) 
- 2021-12-07 (styrelsen för Sveriges författarfond) 
 
2. de författare och andra litterära upphovsmän som enligt tidigare beslut är 
innehavare av tioårigt långtidsstipendium eller femårigt stipendium med stöd av 
förordningen (2019:1269) om statsbidrag till konstnärer 
 
Stipendium tilldelas inte (även om kriterierna ovan uppfylls): 
 
- 2022 års innehavare av särskild biblioteksersättning samt fem- och treårigt 

arbetsstipendium ur biblioteksersättningen, 
- mottagare av Konstnärsnämndens ”Krisstipendier 2 och 3”, vilka erhåller 

motsvarande stipendier från Konstnärsnämnden, 
- renodlade översättare från svenska till andra språk, vilka inte uppfyller 

berättigandekriterierna i förordningen (2019:1269) om statsbidrag till konstnärer 
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Särskilt om villkoren för stipendierna 
 
Stipendierna fördelas med stöd av förordningen (2019:1269) om statsbidrag till 
konstnärer. Stipendierna får inte tilldelas den vars huvudsakliga sysselsättning är 
studier. Författarfonden får heller inte bevilja dessa stipendier till den som har 
skatte- och/eller avgiftsskulder som överlämnats till Kronofogdemyndigheten. Inte 
heller till den som är i likvidation eller försatt i konkurs. 
 
Villkoren måste uppfyllas vid beslutstillfället, d.v.s. vara giltigt i februari 2022, även 
om det ursprungliga stipendiebeslutet fattats tidigare. Vi kommer inom den 
närmaste tiden att per e-post meddela beslutet till samtliga mottagare och 
kontrollera kontouppgifter inför utbetalningen. Du behöver alltså själv inte ta 
kontakt med oss på nytt. Men om något av villkoren inte uppfylls, är du som 
tilltänkt mottagare skyldig att höra av dig till författarfonden inom angiven tid. Om 
det i efterhand uppdagas att du tagit emot stipendiet trots att villkoren inte 
uppfyllts kan du bli återbetalningsskyldig. Detta gäller oavsett vilket slags 
stipendium du ursprungligen tilldelats som grund för detta tilläggsstipendium. 
 
 
Mer om beslutet (och om nya stipendier våren 2022) 
 
Ett viktigt skäl för ett tilläggsbeslut på detta sätt är naturligtvis tidsaspekten; det 
nya krisstödet behöver ut skyndsamt. En ny utlysning skulle kräva en omfattande 
administration och skulle den samordnas med de utlysningar som redan påbörjas 
skulle beredningen inte kunna avslutas förrän i maj och pengarna inte nå 
mottagarna förrän i juni. 
 
Genom de beredningar och de beslut som fattats de senaste åren har författar-
fonden och dramatikerrådet under en relativt lång period tagit emot ett stort antal 
ansökningar och alltså urskilt ca 1 500 litterärt yrkesverksamma som bedömts 
uppfylla villkoren för den litterära verksamhetens nivå och omfattning samt behov 
under den tid pandemin pågått. Stipendierna har nått ut brett till det litterära 
upphovsmannakollektivet. Bedömningen är att denna grupp även i februari 2022 
utgör lämplig målgrupp för det nya krisstödet. 
 
För närvarande pågår nya ansökningsomgångar. Författarfonden och dramatiker-
rådet har utöver detta krispaket på 30 milj. kr för år 2022 tilldelats vissa för-
stärkningar för en ”återstart för kulturen”, vilket betyder att den som inte tillhör 
gruppen mottagare författarfondens tilläggsbeslut ändå redan i detta nu har 
möjlighet att söka stipendier till stöd för sin fortsatta yrkesverksamhet. (Sista 
ansökningsdag 1 mars för stipendier ur författarfonden och 15 mars för stipendier 
från dramatikerrådet.) 
 
 


