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Villkor Verksamhetsstöd 2019 
 

Övergripande kriterier och bedömningsgrunder  
 

De verksamheter och projekt som stöds ska tillsammans omfatta en mångfald 
av kulturella och konstnärliga uttryck, röster och metoder. Stöden ska främja 
alla former av kultur och ta hänsyn till både spets och bredd. Ett övergripande 
syfte är att öka delaktighet i och tillgänglighet till kultur för länets invånare.  
 
Barn och unga är den högst prioriterade målgruppen. Den totala fördelningen 
av stöd ska återspegla en bredd av konstarter, stora och små aktörer, upp-
hovspersoner och medverkande av olika kön och kulturell och etnisk bak-
grund. Tillgänglighet, både som aktör och som deltagare, för personer med 
funktionsnedsättning ska särskilt beaktas. Kultur av, med och för nationella 
minoriteter samt kulturaktiviteter som genomförs i skärgården är också vik-
tiga områden.  
 
All stödgivning ska utgå ifrån en bedömning av verksamhetens eller projektets 
kvalitet. Med det menas att hänsyn ska tas till bland annat originalitet, hant-
verksskicklighet, angelägenhet och kontext (i vilket sammanhang verksam-
heten genomförs).  
 
Stöd ges till initiativ och aktiviteter inom kultur- och konstområdet som är av 
regionalt intresse.  
 
Kulturnämndens stödgivning ska syfta till att uppfylla kulturnämndens mål, 
samt prioriterade perspektiv.  
 
Regionalt intresse vid anslagsgivningen definieras ur tre perspektiv: 
 

• Konstnärligt och innehållsmässigt: en verksamhet eller ett projekt, som 
anses ha en konstnärlig och/eller innehållsmässig betydelse för länet  

• Metodmässigt: en verksamhet eller ett projekt, som utgår från metoder 
som är relevanta för flera aktörer inom till exempel konstarternas ut-
veckling, ökad samverkan, utveckling av publikarbete och ökad delak-
tighet.  
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• Spridningsaspekt: en verksamhet eller ett projekt, som gynnar sprid-
ning av konst och kultur i länet.  
 

Specifika kriterier och bedömningsgrunder  

Det regionala verksamhetsstödets ska sträcka sig upp till tre år per ansökan. 
Hänsyn ska tas till lång-, respektive kortsiktiga behov, samt att stöden både 
ska skapa en långsiktighet och dynamik i länets kulturliv. Syftet är att ge kul-
turaktörer möjlighet till långsiktig planering och därmed en bättre grund för 
att både sprida och utveckla sin verksamhet samt att skapa kontinuitet. 

Kulturförvaltningen föreslår till kulturnämnden vilka organisationer som be-
viljas treåriga respektive ettåriga verksamhetsstöd. 

Verksamhetsstöd kan ges till i länet hemmahörande organisationer som pro-
ducerar och/eller förmedlar kultur samt till paraply- och intresseorganisat-
ioner inom kultur som är specifikt inriktade på Stockholms län. För att komma 
ifråga för stöd ska organisationen ha en kontinuerlig och stabil verksamhet 
som arbetar i enlighet med nämndens fastställda kriterier. 

Kulturförvaltningen sluter avtal med organisationer som får treårigt verksam-
hetsstöd. Där beskrivs bland annat de övergripande målen för vad organisat-
ionen ska och förväntas bidra med till länets kulturliv och invånare. 

Dialog, uppföljning och avstämning utifrån kulturnämndens mål och verksam-
hetens kvalitetsutveckling samt gällande avtal mellan kulturförvaltningen och 
respektive organisation som har treårigt stöd ska ske varje år.  

Verksamhetsförändringar som innebär att organisationen inte längre uppfyller 
kriterierna för verksamhetsstöd kan innebära att stödet för år 2 och 3 minskas 
eller alternativt inte betalas ut. 

Särskild slutredovisning sker det tredje året. Vid ansökan om fortsatt stöd 
ställs krav på positiv utveckling utifrån kulturnämndens mål och verksamhet-
ens kvalitet.  
 
Allmänna villkor 

Ansökan och redovisning av stöd via e-tjänst. Finns på förvaltningens webb-
sida. 

Ansökningstider fastställs årligen. Ansökan ska ha inkommit till förvaltningen 
senast det datum som anges.  

Juridisk person (föreningar, bolag, stiftelser etcetera) och enskild firma kan 
söka.  

Sökande ska ha sin huvudsakliga verksamhet förlagd till Stockholms län. 

Verksamhet ska äga rum i Stockholms län. 
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Sökande ska driva verksamheten i egen regi. 

Stödmottagare 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. Därutöver ska stödmottagare följa de regler och villkor 
som finns tillgängliga på kulturförvaltningens webbsida. 

Utbetalning sker endast till stödmottagarens plus- eller bankgiro.  

I informationsmaterial ska tydligt framgå att Stockholms läns landsting stöd-
jer verksamheten. 

Om verksamhet som beviljats stöd skjuts upp eller förändras avsevärt ska för-
valtningen meddelas. 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. 

Om kulturförvaltningen bedömer att mottagaren av stöd uppsåtligen lämnat 
felaktiga uppgifter som legat till grund för beslut ska åtgärder vidtas.  

Stödmottagare ska uppfylla kulturnämndens miljökrav samt följa landstingets 
folkhälsopolicy. 

Komplettering 
 
Verksamhetsstöd ska redovisas senast 30 juni året efter verksamhetsåret på 
förvaltningens redovisningsformulär med beskrivning av genomförd verksam-
het, ekonomisk redovisning, antal publik/besökare/deltagare, åldersuppdelad 
statistik och annan relevant information. Dessutom ska verksamhetsberät-
telse, årsredovisning och revisionsberättelse bifogas redovisningen.  
 
Om organisationens totala stöd för budgetåret uppgår till mer än fyra prisbas-
belopp per år (år 2017 utgör fyra prisbasbelopp 179 200 kr) ska den ekono-
miska redovisningen styrkas av auktoriserad revisor.  
 
Organisationer som får verksamhetsstöd på 500 000 kr eller mer får 50 pro-
cent av stödet utbetalt den 1 februari och de resterande 50 procenten när redo-
visningen för föregående år inkommit till och godkänts av förvaltningen.  
 
Alla organisationer som erhåller Verksamhetsstöd för första gången besöks.  
Förvaltningen kommer dessutom att göra en fördjupad uppföljning med led-
ningen för  minst 10 procent av verksamheterna. Verksamheter som följs upp  
väljs ut av förvaltningen eller lottas slumpmässigt. Förvaltningen ska då kunna 
få tillgång till organisationens  handlingar som behövs för att kunna granska 
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hur landstingets stöd har använts i verksamheten eller andra relevanta hand-
lingar som exempelvis besöks-/publikräkning. 
 
Vid den fördjupade uppföljningen kommer förvaltningen att särskilt fokusera 
på verksamhetens inriktning, uppsatta mål, målgrupp, ekonomi samt genom-
förd verksamhet enligt redovisning i relation till planerad verksamhet enligt 
ansökan.  
 
Organisation som är försenad med redovisning av tidigare stöd beviljas ej nytt 
kulturstöd förrän redovisningen är inlämnad och godkänd av förvaltningen.  
 
Lagar och förordningar ska följas. Sökande organisation har som arbetsgivare 
skyldighet att följa arbetsmiljölagen och dess föreskrifter gällande exempelvis 
sexuella trakasserier, övergrepp, hot och våld. Om organisation visar sig inte 
uppfylla villkor om policy och aktivt arbete med arbetsmiljöfrågor gällande ex-
empelvis sexuella trakasserier, övergrepp, hot och våld kan Verksamhetsstödet 
komma att återkrävas. 
 
Vid den fördjupade uppföljningen kan policy för arbetsmiljö gällande sexuella 
trakasserier, övergrepp, hot och våld komma att följas upp.  
 
Bilaga arbetsmiljöpolicy gällande sexuella trakasserier, övergrepp, hot och våld 
ska bifogas ansökan. 
 
 
Beslutad i kulturnämnden april 2016  
Kompletterad i kulturnämnden maj 2017 och februari 2018 
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