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Reglemente kulturstöd Sotenäs kommun 

Mål för kulturverksamheten anges i Sotenäs vision och i utbildningsförvaltningens mål för 
verksamheten. Mål i visionen är ”Ett rikt fritids– och kulturutbud” och i utbildningsförvaltningen 
anges målet ”Vi har en bredd och mångfald av olika kultur- och fritidsaktiviteter under hela året.” 
 
Sotenäs kulturpolitiska program 2019-2022 förtydligar målen och anger konkret vägledning för 
hur vi ska nå målen. Verksamheten bryts ner i sex områden: 
 

1) Bibliotek 
2) Allmänkultur 
3) Kulturmiljöer 
4) Föreningsstöd 
5) Kulturskola 
6) Offentlig konst 

 

§1 Uppdragsstöd 

För kommunens föreningar med större verksamhet träffas särskilt avtal med Utbildningsnämnden 
om stöd. Dessa föreningar lämnar in en verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, 
revisionsberättelse och en anmälan till föreningsregistret den tidpunkt som överenskommits i 
avtalet. Bidragets storlek regleras i ett 3-årigt avtal. Avtalet skall godkännas av 
Utbildningsnämnden.  
Verksamheten utvärderas årligen i samverkan med utbildningsförvaltningen. 

§2 Kulturföreningsstöd 

Kommunalt bidrag utgår till samhällsföreningar, hembygdsföreningar, kulturföreningar med flera 
som bedriver en utåtriktad verksamhet som bidrar till ökad gemenskap och större trivsel för 
samhällets och kommunens invånare.  
Verksamheten utvärderas årligen i samverkan med utbildningsförvaltningen. 

§3 Evenemangs- och projektstöd 

Evenemangs- och projektstödet avser att ge möjlighet för ideella arrangörer att inom kommunen 
anordna projekt, arrangemang och aktiviteter och syftar till att främja ett allsidigt och varierat 
utbud för kommunens invånare och besökare. Stödet beviljas för ett projekt eller evenemang. 
Genomförd aktivitet utvärderas i samarbete med utbildningsförvaltningen. 

§4 Ansökningsförfarande 

Kulturföreningsstöd och evenemangs- och projektstöd föreslås bli möjliga att söka en gång per år 
på särskild blankett på vår hemsida. Förslag till sista ansökningsdag är 1 februari. 
Kulturföreningsstöd beslutas på delegation utifrån fastslagna kriterier.  
Evenemangs- och projektstöd beslutas av Utbildningsnämnden efter beredning från förvaltningen. 
För uppdragsstöd tar förvaltningen fram förslag till avtal som beslutas av Utbildningsnämnden. 
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§5 Faktorer för bedömning 

1) Varierat utbud. Denna faktor avser både vilka konstformer som erbjuds, vilken målgrupp 
som avses samt var i kommunen och när på året verksamheten äger rum. 
 

2) Verksamheten som får stöd ska främja mångfald, förnyelse och kvalitet inom kultur och 
fritidssektorn. 

 
3) Grad av medfinansiering, både egen och extern. 

 
4) Skapat mervärde för kommuninvånarna. 

 
5) Kommunen ska ha god tillgång till mötesplatser. 
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