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Grundläggande kriterier för stöd 
• objektet/projektet ska bidra till att bredda kulturutbudet för Karlstadsborna 
• objektet/projektet ska alltid vara öppet för alla och inte kunna abonneras eller  
  bokas  
• objektet/projektet ska vara kostnadsfritt för alla användare/deltagare 
• objektet/projektet ska vara placerat/genomföras där det inte uppfattas som  
  störande för omgivningen 
• objektet/projektet ska ha ett tydligt kulturperspektiv 
• den sökande ska vara minst 18 år (yngre sökanden hänvisas till UNOs   
  ungdomspengar som är öppet för ungdomar 16-19 år) 
• stöd beviljas inte till arvoden till projektets eller aktivitetens ledare 
 
Vid ansökan görs en bedömning av handläggare om ansökan faller inom ramen för 
spontankultur eller inte. 
  
Övriga bedömningsgrunder 
Vid bedömning av ansökningar tas hänsyn till följande: 
• spontankultur ska vara tillgängligt för personer med olika typer av  
  funktionsnedsättning 
• geografisk spridning, spontankultur ska möjliggöras i hela kommunen 
• variation i kulturellt uttryck, exempelvis konst, musik, teater, film, dans och  
  litteratur 
• spridning i åldersinriktning  
• jämn könsfördelning i deltagargruppen  
 
Regler för stöd 
• stödet kan sökas av alla medborgare och föreningar 
• stödet kan sökas löpande under hela året 
• i de fallen utrustning i någon form ställs ut ska ansvarig fadder finnas son  
  förbinder sig till skötsel och tillsyn enligt avtal 
• kontant stöd kan endast utbetalas till föreningar. För privatpersoner står kultur-  
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  och fritidsförvaltningen för inköp 
• inget maxbelopp finns, men stödet är avsett för projekt av mindre omfattning 
• ansökan görs elektroniskt på avsedd blankett på www.karlstad.se. I ansökan ska 
  framgå hur aktiviteten ska marknadsföras 
• stödet ska återrapporteras på särskild blankett 
• stöd kan ges till projekt/objekt på såväl kommunal som privat mark 
 
Ansvar för installation 
I de fall beviljat stöd omfattar någon typ av installation eller liknande som placeras 
ut på kommunal mark, gäller att fadder ska utses och genom skriftligt avtal 
förbinda sig till skötsel och tillsyn av objektet. Detsamma gäller vid placering på 
privat mark men då efter avtal om upplåtelserätt från markägare. 
 
 
 
 
 
 
 
Åsa Svanström 
kultursekreterare barn och unga 
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