
Bilaga 2 av den 9.5.2019   

Arbetsstipendier för yrkesverksamma kulturarbetare och konstnärer 
 

För vad:  Syftet med arbetsstipendiet är att främja kulturarbetares och 

konstnärers eget arbete, utveckling samt fördjupning av kunskap 

och kompetens inom konstarterna genom skapande på heltid 

under maximalt ett år.  

För vem:  Stödtagare är enskilda yrkesverksamma kulturarbetare och 

konstnärer bosatta och verksamma på Åland samt 

yrkesverksamma kulturarbetare och konstnärer vars arbete 

främjar den kulturella verksamheten på Åland eller förmedlar 

kännedom om den åländska kulturen.  

Form av stöd: Stipendiets belopp är för närvarande, år 2019, 1 700 euro/månad 

och utbetalas i månatliga rater enligt överenskommelse med 

stipendiaten. Stipendiet innefattar pensions- och 

olycksfallsförsäkringsandelen som stipendiaten själv bekostar i 

enlighet med Lantbruksföretagarnas pensionslag.  

Mer information finns på deras hemsida www.mela.fi. 

Stipendiet är skattefritt, dock så att samtliga stipendiebeviljningar 

meddelas skattemyndigheterna. För mer information om 

beskattning av understöd och stipendier se länken! 

https://www.vero.fi/sv/Detaljerade_skatteanvisningar/anvisninga

r/48885/beskattbesk-av-understod-stipendier-hederspris-och-

andra-pris/ 

Ansökan och ansökningstid:  

Ansökan ska vara inlämnad till Ålands kulturdelegation senast den 

15 februari kl. 16.15. Om den 15 februari infaller på en helg gäller 

därpå följande vardag.  

Ansökan görs på digital blankett och ska vara omsorgsfullt ifylld och 

fullständig. Sökande väljer konstart när man fyller i ansökan, valet 

”övrigt” innebär tvärkonstnärlig verksamhet som förenar flera 

konstarter och inte passar in under någon enskild konstart. 

Till ansökan ska bifogas en arbetsplan som täcker planerad 

stipendieperiod samt som obligatorisk bilaga den sökandes 

meritförteckning (cv) och arbetsprover samt länk till webbsida.  

 

Riktlinjer: Arbetsstipendium kan beviljas för skapande på heltid inom någon 

konstart. Tvärkonstnärliga projekt kan också komma i fråga. 

http://www.mela.fi/
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https://www.vero.fi/sv/Detaljerade_skatteanvisningar/anvisningar/48885/beskattbesk-av-understod-stipendier-hederspris-och-andra-pris/
https://www.vero.fi/sv/Detaljerade_skatteanvisningar/anvisningar/48885/beskattbesk-av-understod-stipendier-hederspris-och-andra-pris/


Stipendium beviljas för arbete som varar minst sex månader upp 

till ett år.  

• I bedömningen beaktas den sökandes konstnärliga verksamhet 

samt arbetsplanens innehåll. 

• Principer om jämställdhet beaktas. Kulturdelegationen strävar 

till en jämn könsmässig fördelning av stipendier.  

• I all fördelning av stöd beaktas principer om en hållbar 

utveckling varför sökande uppmanas att bekanta sig med 

Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland 

https://www.barkraft.ax/ 

• I bedömningen beaktas huruvida den sökande tidigare har 

emottagit stöd/stipendium, i syfte att bredda fördelningen av 

stödtagare 

• Antalet ansökningar och kulturdelegationens fastställda 

budgetramar påverkar fördelningen av stipendier 

 

Arbetsstipendium beviljas inte:   

• Om ansökan anlänt för sent. Ansökningen skall vara inlämnad 

sista ansökningsdagen kl. 16.15 

• Om ansökan är bristfällig och behöriga uppgifter har inte 

lämnats till kulturdelegationen trots kompletteringsanmodan 

• Om sökande inte inom utsatt tid har gjort en skriftlig 

redovisning om tidigare bidrag som beviljats av Ålands 

kulturdelegation  

• Om sökande redan åtnjuter statligt stipendium eller annat 

arbetsstipendium (under samma period) 

• För arbete med beställningsverk för vilket den sökande redan 

erhåller ersättning 

• För vetenskaplig verksamhet. (För detta ändamål hänvisas 

sökande till Ålands självstyrelses 75-årsjubileumsfonds 

stipendier för studier och forskning på postgradual nivå, se 

http://www.lagtinget.ax)) 

• För grundutbildning på instituts- eller högskolenivå  

• Stipendium beviljas inte retroaktivt  

 

Särskilda villkor:  Stipendiet förutsätter tjänstledighet från ordinarie arbete under 

stipendietiden.  

Stipendiemottagare ska meddela kulturdelegation eventuella 

avvikelser av stipendiets användande.  

Efter stipendieperioden inlämnas en skriftlig redovisning av 

stipendiets användning. Bidragsmottagare kan bli 

https://www.barkraft.ax/
http://www.lagtinget.ax)/


återbetalningsskyldig om stödet inte har använts för angivet 

ändamål. 

 

Övrigt:  Landskapsregeringens konstnämnd, litteraturnämnd och 

musiknämnd samt film- och medienämnden kan fungera som 

remissinstans vid beredningen av ansökningar om 

arbetsstipendium. 

Samtliga ansökningar är offentliga handlingar.  

 

Laghänvisningar:  LL (1988:50) om lån, räntestöd och understöd ur landskapets 

medel samt om landskapsgaranti 

LL (1996:10, ändr. 52/1993) om lotterier  

LF (1993:56) om Ålands Penningautomatförening och dess 

verksamhet 

LL (1996:53) om Ålands kulturdelegation 

LL (1985:29) om stöd för litterär verksamhet 

Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre 

betydelse  

Inkomstskattelagen 30.12.1992/1535 

Lag om statens konstnärsstipendier 28.11.1969/734 

Förvaltningslag (2008:9) för landskapet Åland  

Lag om pension för lantbruksföretagare 22.12.2006/1280 

 

 


