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REGLER FÖR STÖD TILL BARN- OCH UNGDOMSKULTURVERKSAMHET
Målet med stöd som utgår från barn- och ungdomskulturkontot är att alla barn och ungdomar
som bor i Karlstads kommun, oavsett funktionshinder, kön, social eller etnisk bakgrund ska
få möjlighet att vara delaktiga i konst- och kulturlivet.
Stödet syftar till att skapa förutsättningar för barn och ungdomar att:
- ta del av ett brett och mångfacetterat kulturutbud avsett för barn och ungdomar
- själva få skapa och utvecklas i kulturpedagogiska verksamheter
- få möjlighet att visa upp eget skapande för andra
Kriterier för stöd:
- ett tydligt kulturperspektiv
- verksamheten riktar sig till barn och ungdomar (0-20 år)
- barn och unga har möjlighet att påverka form och innehåll
- att arrangören kan garantera en trygg och drogfri verksamhet
- att arrangören och projektet arbetar för att Karlstad ska vara en attraktiv stad för alla.
Faktorer som vägs in vid bedömningen:
- verksamhetens relevans i relation till bidragets syfte
- verksamhetens betydelse i arbetet med att uppfylla politiska målsättningar
- verksamhetens betydelse relaterat till övrigt kulturellt utbud i Karlstads kommun
- verksamhetens sammanhang och struktur (är viktigare än enstaka nedslag)
- att projektet aktivt motverkar diskriminering och kränkning.
Återrapportering ska ske inom tre månader efter avslutat projekt och innehålla:
- statistik i form av antal aktiva deltagare uppdelat på flickor och pojkar
- sammanställning av deltagarnas postnummer (där detta är möjligt)
- beskrivning av verksamhetens genomförande och måluppfyllelse
- ekonomisk redovisning
Stödet kan sökas av föreningar, organisationer, studieförbund, kulturinstitutioner, förvaltningar och
skolor.
För skolor och förvaltningar, undantaget kultur- och fritidsförvaltningen, gäller att den egna
finansieringen ska uppgå till minst 50 procent av kostnaderna för projektet.
Nytt stöd kan sökas först efter att återrapportering av tidigare stöd skickats till kultur- och
fritidsförvaltningen. Verksamheter kan få stöd under maximalt tre år.
För mer information kontakta Åsa Svanström, tfn 054-540 24 39, e-post asa.svanstrom@karlstad.se

