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Dokumentets syfte 

Dokumentet syftar till att ange fördelningsprinciper vid bokning av termins- och övriga 

långtidsbokningar i kulturlokaler som tillhandahålls av kulturnämnden. 

Dokumentet gäller för 

Alla som bokar tid i kommunens kulturlokaler. 

 

Nacka kommuns kulturlokaler är en viktig förutsättning för att ett brett utbud av 

konst- och kulturverksamhet ska kunna genomföras i hela Nacka. Kommunens 

kulturlokaler ska bidra till att uppfylla nedan fokusområden som beslutats i 

Nackas kulturpolitiska programförklaring. 

• Nackabornas lust, motivation, intresse och förmåga att uppleva, skapa 

och aktivt välja kulturella aktiviteter.  

• En kreativ och god inre och yttre livsmiljö. 

• Ett levande, lokalt kulturliv av hög kvalitet med möjlighet till möten 

mellan professionella kulturutövare och Nackabor.  

• Kulturförmedling för att höja kunskapen, nå nya målgrupper och öka 

tillgängligheten till kultur. 

• Kulturarven 
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Fördelningsprinciper för termins- och övriga långtidsbokningar  

Bokningsförfrågan om fördelning gällande termins- och övriga långtidsbokningar 

kan endast göras för konst- och kulturverksamhet för barn och unga upp till 20 

år. Vid fördelning av fasta termins- och långtidsbokningar gäller nedan 

prioriteringsordning. 

1. Kulturverksamhet som förutsätter lokalspecifik anpassning, (exempelvis 

scenrum, cirkuslokal, musikstudio). 

2. Kulturaktiviteter för barn och unga med funktionsvariationer 

3. Kulturaktiviteter för barn 7-12 år ges företräde till tider fram till klockan 

19.00.   

4. Bredd och variation gällande konstformer och typ av kulturaktiviteter. 

5. Bokningsförfrågningar gällande minst 12 tillfällen/termin 

 

Fördelningstid 

Fördelning av terminstider görs läsårsvis för maximalt ett läsår åt gången, för de 

kunder som önskar en långsiktig planering.  

Bokningsförfrågan om fördelning gällande termins- och övriga långtidsbokningar 

för kommande läsår ska ha inkommit till Nacka kommun senast den 15 februari 

gällande kommande höst- och vårtermin.  

Kunden ska få en bokningsbekräftelse gällande bokningsförfrågan senast den 15 

april.   

Bokningsförfrågan gällande termins- och långtidsbokningar som sker på annan 

tid än ovan angiven fördelningstid, fördelas i mån av plats efter den 15 april 

gällande kommande läsår.  

Kunden ska erbjudas alternativa kompensationstillfällen om bekräftad bokning 

avbokas till förmån för en korttidsbokning. 


