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Riktlinje Riktlinjer för kulturstöd 

Riktlinjer för kulturstöd 

Dokumentets syfte 
Dokumentet syftar till att reglera kulturnämndens fördelning av kulturstöd. 

Dokumentet gäller för 
Dokumentet gäller för Kulturnämnden. 

Kulturstöd i Nacka 
I Nacka syftar kulturstöden till att skapa bästa möjliga och långsiktigt hållbara 

förutsättningar för utveckling av ett kulturliv med hög kvalitet och en mångfald 

av möjligheter till möten mellan professionella kulturskapare, 

amatörverksamheter inom kulturområdet, kulturföreningar och Nackabor. 

Kulturstöden ska bidra till ett kulturutbud i Nacka som uppfyller ett eller flera av 

följande kriterier: 

• Är nyskapande och utvecklar Nacka som kulturkommun 

• Är lättillgängligt för alla 

• Prioriterar barn och unga 

• Är av hög konstnärlig kvalitet 

• Möjliggör delaktighet för deltagare och medborgare 

• Tillgängliggör, utvecklar och bevarar Nackas rika kulturarv 

• Möjliggör kreativt skapande för alla 

• Utvecklas i samverkan mellan flera aktörer 

• Finansieras av flera offentliga eller privata aktörer 

Ansökningar om kulturstöd bedöms och prioriteras utifrån ovanstående kriterier. 
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Tre typer av kulturstöd i Nacka 

Lilla projektstödet 

Lilla projektstödet syftar till att stödja genomförande av kulturevenemang eller 

kulturprojekt som är av engångskaraktär och av mindre ekonomisk eller 

tidsmässig omfattning. Stöd kan beviljas med högst 25 000 kr. 

Lilla projektstödet är avsett att täcka organisationens kostnader för att genomföra 

ett öppet och publikt kulturevenemang. Exempel på kostnader som kan beviljas 

är kostnader för gage/arvoden, hyra av teknik, hyra av lokal, marknadsföring eller 

övriga genomförandekostnader. 

Stora projektstödet 

Stora projektstödet syftar till att stödja genomförande av kulturprojekt som är av 

mer omfattande ekonomisk eller tidsmässig karaktär och kan omfatta ett eller 

flera olika sammanhängande delar eller evenemang. 

Stora projektstödet är avsett att täcka kostnader som uppstår inom projektets 

tidsram. Exempel på kostnader som kan beviljas är projektledare/konstnärlig 

ledare, gage, hyra av teknik, hyra av lokal, marknadsföring eller övriga i ansökan 

specificerade kostnader. 

Stora projektstödet kan beviljas vid två tillfällen per år och endast i undantagsfall 

kan kulturnämnden bevilja ett högre projektstöd än 200 000 kronor per år. Stora 

projektstödet beviljas inte till kulturaktörer som beviljas verksamhetsstöd samma 

år. 

Verksamhetsstöd 

Verksamhetsstödet syftar till att ge kulturaktörer som producerar och/eller 

förmedlar kultur i Nacka möjlighet till långsiktig planering och förutsättningar för 

att driva och utveckla sin verksamhet. Verksamhetsstöd kan beviljas kulturaktörer 

som är professionellt verksamma inom konst- och kulturområdet och som 

bedriver en kontinuerlig verksamhet i Nacka. 

Krav för verksamhetsstöd: 

• Verksamheten ska vara av stabil, kontinuerlig och konstnärlig karaktär, 

bedrivas på professionell nivå och ha stor betydelse för Nackas kulturliv. 
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• Verksamheten ska vända sig till en offentlig publik i Nacka i form av till 

exempel konserter, festivaler, utställningar, föreställningar, uppläsningar 

eller visningar. 

• Verksamheten ska ha professionella utövare knutna till sig. Till dessa 

räknas personer som genomgått konstnärlig högskoleutbildning, annan 

kulturell yrkesutbildning eller som har dokumenterad erfarenhet inom 

konst-och kulturområdet. 

• Verksamheten ska beskrivas i form av en fullständig verksamhetsplan och 

budget samt en beskrivning av eventuella kommunalt finansierade 

uppdrag. 

Ett års beviljat verksamhetsstöd innebär ingen garanti för fortsatt stöd. Stödet 

prövas årligen och bedömningen sker i konkurrens med andra sökande utifrån 

konstnärlig nivå och verksamhetsmässig utveckling. För att komma ifråga för 

verksamhetsstöd ska man ha varit verksam i Nacka i minst ett kalenderår innan 

stödet söks. Verksamhetsstöd kan beviljas till kulturverksamhet som inte 

uppfyller samtliga krav, men som bedöms vara särskilt kulturpolitiskt värdefull 

för Nacka. 

Verksamhetsstöd kan beviljas vid ett tillfälle per år och söks för nästkommande 

verksamhetsår. Verksamhetsstöd kan beviljas med högst 300 000 kronor och 

endast i undantagsfall kan högre belopp beviljas. 

Allmänna villkor 

Kulturstöd kan beviljas för projekt och verksamhet av kulturell karaktär och 

inom en mångfald av kulturella uttryck. Kulturstöd kan endast beviljas för projekt 

eller verksamhet som genomförs i Nacka, är publik och öppen för allmänheten 

och som bidrar till Nackas kulturliv. Kulturstöd beviljas i första hand till 

föreningar och organisationer vars säte och verksamheter är baserade i Nacka 

kommun, men även de som har sitt säte i andra kommuner kan beviljas stöd för 

att genomföra verksamhet eller projekt i Nacka. 

Juridisk person med organisationsnummer, till exempel föreningar, bolag, 

stiftelser eller enskilda firmor kan beviljas kulturstöd. Kulturstöd beviljas till 

föreningar och andra typer av juridiska personer under förutsättning att projekt 

eller verksamhet anses vara ett allmänintresse genom att det är till nytta för 

kommunmedlemmarna samt att det bidrar till utveckling av Nackas kulturliv och 

inte drivs i syfte att göra vinst. 
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Sökande ska driva projekt eller verksamhet i egen regi och ska följa de regler för 

bokföring, revision och redovisning som gäller för den bolagsform och 

verksamhetsomfattning bolaget, stiftelsen, den ideella organisationen eller den 

enskilda näringsidkaren har samt inneha plus- eller bankgirokonto. 

Om projekt eller verksamhet som beviljats stöd skjuts upp eller förändras 

avsevärt ska kultur-och fritidsenheten meddelas och kulturnämnden förbehåller 

sig rätten att minska, inte betala ut återstående stöd alternativt begära 

återbetalning. Vid utebliven redovisning kan hela eller del av stödet komma att 

återkrävas av kulturnämnden och inga nya stöd beviljas. Om kultur-och 

fritidsenheten bedömer att mottagaren av stöd uppsåtligen lämnat felaktiga 

uppgifter som legat till grund för beslut kan hela eller del av stödet komma att 

återkrävas av kulturnämnden och inga nya stöd beviljas. 

Stöd beviljas inte till: 

• Fysisk person 

• Politiska partier 

• Verksamhet eller projekt med främst religiösa inslag 

• Verksamhet eller projekt som är vinstdrivande 

• Organisationer som motarbetar demokratin eller bedriver 

diskriminerande verksamhet 

• Musikskoleverksamhet och regelrätt kulturkursverksamhet av kontinuerlig 

karaktär som finansieras inom ramen för kundvalssystem och 

kulturkursavtal i Nacka 

• Kommunal organisation/huvudman 

 


