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Dokumentets syfte 
Dokumentet syftar till att reglera kulturnämndens fördelning av projektstöd för utveckling av 
välanpassad kulturskoleverksamhet, riktad till målgruppen funktionsvarierade barn och unga upp till 
och med 24 år.  

Dokumentet gäller för 
Dokumentet gäller för kulturnämnden. 

 

Projektstöd till kulturskoleutveckling  
Syftet med stödet är att stimulera till utveckling av ett välanpassat och attraktivt 
utbud av kulturskoleverksamhet för barn och unga från 7–19 år, som har 
funktionsvariationer som förutsätter särskilt stöd för att de ska kunna delta i 
verksamheten. Unga från 20–24 år som är, eller har varit, inskrivna i särskola ingår 
också i målgruppen. Stödet ska bidra till goda förutsättningar för eget skapande inom 
olika konstuttryck samt bidra till ett ökat deltagande inom ovan målgrupper. 
Projektstöd kan exempelvis sökas för att pröva nya idéer, nya samarbeten, 
experiment och tidsbegränsad försöksverksamhet.  
 

Allmänna villkor 
Projektstöd kan endast sökas av anordnare inom kommunens kundval kulturskola 
samt anordnare som har tecknat avtal med kulturnämnden gällande kulturskole- 
verksamhet. 
 
Projektstöd kan sökas en gång per år. Beviljat projekt kan ansöka om förlängt stöd 
upp till tre år. Projekt ska påbörjas inom 3 månader från beslut om beviljat stöd. Stöd 
kan inte sökas retroaktivt. 
 

Kriterier 
Projektstöd kan sökas för projekt inom Nackas kulturskoleverksamhet som uppfyller 
följande kriterier: 

• Projekten ska ligga i linje med Nackas mål och fokusområden för 
kulturverksamhet. 

• Projekten ska utveckla, bredda och/eller förnya utbudet på fritiden för barn 
och unga som är från 7–19 år, som har funktionsvariationer som förutsätter 
särskilt stöd för att de ska kunna delta i verksamheten. Unga från 20–24 år 
som är, eller har varit, inskrivna i särskola ingår också i målgruppen. 
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Riktlinje / Riktlinjer för 

• Projekten ska skapa goda förutsättningar för ett ökat deltagande inom ovan 
målgrupper. 

 
Projekt som även uppfyller något av följande kriterier prioriteras: 

• Projekt som utvecklas genom delaktighet och samverkan med målgruppen.  
• Projekt som utvecklas i samverkan lokalt, regionalt eller nationellt. 
• Projekt som utgår från individens förutsättningar. 

 
Ansökningar om särskilt stöd till kulturskoleverksamhet för funktionsvarierade barn 
och unga bedöms och prioriteras utifrån ovan kriterier. 
 

Projektstöd beviljas inte till: 
• Löpande ordinarie verksamhet eller pågående projekt 
• Enbart administrativa kostnader 
• Enbart utbildning eller annan kompetensutveckling 
• Enbart teknikinköp 

 

Redovisning 
Redovisning skickas in till kultur-och fritidsenheten på särskild blankett senast två 
månader efter avslutat projekt.  
 
Om projekt som beviljats stöd skjuts upp eller förändras avsevärt ska kultur-och 
fritidsenheten meddelas och kulturnämnden förbehåller sig rätten att minska, inte 
betala ut stöd, alternativt begära återbetalning. Vid utebliven redovisning kan hela 
eller del av stöd komma att återkrävas av kulturnämnden och inga nya stöd beviljas. 
Om kultur- och fritidsenheten bedömer att mottagaren av stöd lämnat felaktiga 
uppgifter, som legat till grund för beslut, kan hela eller del av stöd komma att 
återkrävas av kulturnämnden och inga nya stöd beviljas. 
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