Information om verksamhetsstöd
Kulturnämnden kan stödja kulturverksamhet i
Uppsala kommun som är stabil och sträcker sig
över hela året. Stödet grundas, förutom övergripande bedömningsgrunder, på bedömning
av verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning för senast avslutade verksamhetsår
samt på bedömning av kommande års verksamhetsplan. Hänsyn till enstaka, särskilt kostsamma projekt och produktioner kan vägas in.
Mottagare av verksamhetsstöd kan inte, annat än
i undantagsfall, beviljas stöd ur kulturnämndens
övriga stödformer. Verksamhetsstödet är i första
hand årligt men i vissa fall kan ett flerårigt verksamhetsstöd beviljas. Krav på årlig redovisning
kvarstår. Flerårigt stöd gäller under förutsättning
att kommunen inte drabbas av force majeure
och att verksamheten inte ändrar inriktning.
Professionella teater- och dansgrupper som bedriver verksamhet i Uppsala kommun och som
får verksamhetsstöd kan i samband med detta
också få stöd för framtagandet av nya produktioner. Syftet med det särskilda stödet till teater- och
dansproduktioner är att förbättra villkor för, och
kvalitet på, det fria skapande som sker utanför
kulturinstitutionerna. Samma uppsättning kan
inte få produktionsstöd vid mer än ett tillfälle.

Övergripande bedömningsgrunder

Kulturnämnden ska främja ett mångsidigt konstoch kulturliv av hög kvalitet i Uppsala kommun
i vilket samtliga invånare och besökare erbjuds
delaktighet. Det sker bland annat genom olika
stödformer till det fria kulturlivets olika områden,
verksamheter och initiativ. Det kan till exempel
gälla musik, bildkonst, dans, teater, litteratur,
film, kulturarv och folkbildning. Stöd kan ges till
verksamheter i Uppsala kommun och som i huvudsak är professionella, eller som bedöms ha ett
särskilt kulturpolitiskt intresse. Riktlinjerna utgår
från Uppsala kommuns kulturpolitiska program
och dess mål. I ansökan om verksamhetsstöd
ska den sökande beskriva hur verksamheten
förhåller sig till relevanta bedömningsgrunder.

Konstnärlig kvalitet
Kvalitet är ett sammansatt begrepp. Objektivt mätbara kriterier kan vara originalitet och
professionalitet i utövandet. Även egenskaper som förmåga att kommunicera, utmana
och beröra utgör viktiga faktorer för bedömning. Inom varje konstområde och institution
ska utvecklingsarbete ständigt pågå.
Professionalitet
Professionell verksamhet definieras som att
utövarna genomgått konstnärlig högskoleutbildning alternativt annan konstnärlig
yrkesutbildning eller att man bedriver dokumenterad konstnärlig yrkesverksamhet.
Förnyelse
Här bedöms graden av förnyelse bland
annat utifrån estetik, teknik, metod, material, konstellation, plats och idé.
Tillgänglighet
De kulturevenemang, projekt och verksamheter som kulturnämnden stödjer ska vara så
tillgängliga som möjligt. Särskild hänsyn ska
tas till människor med funktionsnedsättning.
Redogörelse för tillgänglighet ska alltid finnas
med i ansökan om stöd. Här bedöms i vilken
grad den sökandes verksamhet är tillgänglig.
Planering och genomförande
Här bedöms graden av trovärdighet.
Målgrupper
Här bedöms vilka målgrupper den sökande vänder sig till och hur man planerar att nå dessa.
Geografisk spridning
Här bedöms var i Uppsala kommun verksamheten planeras äga rum.
Internationellt och interkulturellt
samarbete eller utbyte
Här bedöms om och hur den sökande planerar för utbyten och samarbeten av internationell och interkulturell karaktär.

Samarbeten
Här bedöms om och hur den sökande planerar att samarbeta med olika parter och om
detta innebär utvecklingsmöjligheter.
Jämlikhet och hållbarhet
Här bedöms hur den sökande arbetar för att för att bidra till ett jämlikt
och långsiktigt, hållbart samhälle.

Vem kan söka?

Ansökan

Ansökan görs på särskild blankett och
enligt upprättade anvisningar.
För sent inkommen ansökan behandlas inte.
Följande dokument ska alltid bifogas ansökan:
•	Verksamhetsplan
•	Budget
•	Årsmötesprotokoll

Verksamhetsstöd kan sökas av ekonomiska och
ideella föreningar, stiftelse, organisationer, aktiebolag, handelsbolag eller enskild firma.

•	Verksamhetsberättelse

Vem kan inte söka?

•	Checklista för tillgänglighet
eller plan för tillgänglighet

Antidemokratiska organisationer, offentliga organisationer och offentligt
ägda bolag samt politiska partier.

För vad kan man inte söka?

• verksamhet med antidemokratisk inriktning
•	verksamhet med övervägande partipolitisk inriktning
•	verksamhet med övervägande religiös inriktning
•	verksamhet med dominerande syfte att
främja kommersiell näringsverksamhet
•	produktion och utgivning av medier utan särskilt lokalt intresse

Redovisning

Redovisning av 2018 års stöd sker i samband
med ansökan för verksamhetsåret 2020.
Redovisning av 2019 års stöd sker i samband
med ansökan för verksamhetsåret 2021.
För att kunna få verksamhetsstöd ska verksamheten vara stabil och sträcka sig över hela året.
Beskriv i ansökan hur verksamheten förhåller
sig till de kriterier som gäller för kulturstöd.
Skicka med verksamhetsberättelse, balans- och
resultaträkning för senast avslutade räkenskapsår och kommande års verksamhetsplan.
Ange tydligt om planen innehåller enstaka särskilt kostsamma projekt och produktioner.

Beslut

Beslut om stöd gällande verksamhetsstöd fattas av kulturnämnden. Viss självfinansiering
förutsätts. Beviljat stöd innebär inga garantier
om fortsatt stöd. Bedömning och förslag till beslut görs alltid, för att säkra den konstnärliga
friheten, av handläggare och referenspersoner enligt principen om armlängds avstånd.

•	Ekonomisk redovisning
•	Revisionsberättelse

•	Stadgar
•	Förteckning över styrelsens medlemmar
(om det inte framgår av årsmötesprotokollet)

Mer information

Kulturförvaltningens stab, Agneta Olofsson, strateg;
agneta.olofsson@uppsala.se, 018-727 18 03
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Uppsala kommun, kulturnämnden,
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