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1. Kulturnämnden och den fristående kultursektorn 
Detta regelverk ersätter följande dokument: Handlingsplan för den ideella sektorn (dnr 
273/2011); Regler för kulturstöd till den ideella sektorn (dnr 649/2011); Regler för bidrag till 
studieförbund verksamma i Helsingborg (dnr 531/2012); samt Förnyade bidragskriterier 
gällande fristående muséer i Helsingborg (dnr 452/2009).  
 
1.1. Övergripande syfte och prioriteringar 
Kulturnämnden har ett samlat och övergripande ansvar för stadens kulturpolitik och 
strategiska kulturutveckling. I kulturnämndens ansvar ingår kulturstöd till fristående 
kulturverksamhet och samverkan med föreningar och samarbetsorganisationer inom 
nämndens verksamhetsområde. Kulturnämndens övergripande mål är bland annat att 
kulturen ska bestå av många aktörer, att kulturen ska vara tillgänglig, och att den ska 
finnas där människor vistas och bor.  
 
Helsingborgs kulturliv har ett egenvärde. Ett kulturliv där alla kan delta och mötas skapar 
tolerans och förståelse för olikheter. Det gör Helsingborg till en sammanhållen stad 
 
Kulturen utvecklar samhället och håller det demokratiska samtalet levande. Den ideella 
sektorn är en omistlig del av ett gott samhälle och bidrar till människors och samhällets 
utveckling. Frihet, mångfald, kvalitet och bredd är vägledande principer i stadens 
kulturpolitik jämte försvar av tanke- och yttrandefriheten. Kulturnämndens stöd till den 
ideella sektorn ska främja den demokratiska värdegrunden om alla människors lika värde. 
 
Alla invånare har rätt att ta del av Helsingborgs kulturliv, och ska kunna göra det utifrån 
sina egna önskemål och möjligheter i olika skeden av livet. Alla helsingborgare ska känna 
sig trygga och ges möjligheter att välja och använda kulturens möjligheter. 
 
Alla människor ska ha samma möjligheter att ta del av samhällets gemensamma resurser 
för att skapa och använda kultur. Könstillhörighet, ålder, etnisk tillhörighet, sexualitet, 
könsidentitet, funktionsförmåga, språk, ekonomisk situation, bostadsort och religiös 
åskådning är faktorer som påverkar individers möjligheter till delaktighet och inflytande. 
Medvetenhet om och agerande utifrån detta är avgörande för att alla ska ha möjlighet att 
delta i kulturlivet. 
 
Den digitala infrastrukturen är lika viktig som den traditionella infrastrukturen. 
Helsingborg ska vara ledande när det gäller att ta vara på digitaliseringens möjligheter 
som i sin tur utvecklar innovationer, talanger, nya företag och företagsamhet bland 
invånarna. Digitaliseringen skapar bättre förutsättningar för kulturaktörer att använda 
digital teknik för att producera och sprida kultur.  
 
Med den fristående kultursektorn avses kultur som inte har en kommunal eller statlig 
huvudman. Däremot har den ofta någon form av offentligt stöd. Begreppet används här 
som ett samlingsuttryck för all typ av kultur som utövas utanför det offentligas ramar, 
såväl professionell som amatör- eller spontankultur. Kulturnämndens fokus ligger dock 
på samverkan och samarbete med de ideella aktörerna inom den fria kultursektorn.  
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1.2.  Den ideella sektorn 
Den ideella sektorn består av föreningar, stiftelser, studieförbund, nätverk, tillfälliga 
sammanslutningar, privatpersoner och andra aktörer som verkar på Helsingborgs stads 
kulturarena. Den ideella sektorn är inte en del av den offentliga kulturverksamheten, 
utan drivs av personer som frivilligt agerar tillsammans för gemensamma intressen. 
 
Kulturnämnden vill stärka de ideella organisationernas, föreningarnas och gruppernas 
självständiga och oberoende roll som kulturutvecklare och lyfta fram deras betydelse för 
demokratin. Genom dialog och samverkan ser kulturnämnden att de ideella 
kulturaktörerna, förutom den egna frivilliga verksamheten, även kan bidra till stadens 
gemensamma kulturutveckling och kulturtillväxt genom bildandet av gemensamma 
grupperingar, utvecklande av nätverk, eller skapande av paraplyorganisationer.   
 
Den ideella sektorn har en unik möjlighet att göra människor delaktiga och att ge 
människor möjlighet att själva styra sin personliga utveckling:  

• Folkbildningen når via studiecirklar, föreläsningar, kulturprogram och annan 
verksamhet ut till och aktiverar människor. Den skapar engagemang för att delta 
i samhällsutvecklingen och kulturlivet, och möjliggör på så sätt för invånarna i 
Helsingborg att påverka sin livssituation.   

• Den fristående kultursektorn kan driva mångfalden i framtidens upplevelser och 
skapande. Den kan sänka tröskeln för att komma in i kulturlivet, där offentliga 
institutioner ibland upplevs som svåråtkomliga. Icke-institutionsbundna aktörer 
och föreningar har kortare beslutsvägar och kan därmed fånga upp ögonblicken 
och agera snabbt.  

• Stadens kulturarvsaktörer dokumenterar, vårdar och utvecklar det lokala 
kulturarvet ur olika aspekter, och är ett värdefullt inslag i Helsingborgs kulturliv. 
En mångfald av kulturarvsaktörer möjliggör en mångfald av berättelser och 
kunskaper om det lokala kulturarvet. Genom levandegörande av kulturarvet har 
dessa sammanslutningar även kapacitet att hantera mer diversifierade problem 
som skiftande värderingar, utanförskap, klass och härkomst.  

 
1.3.  Samverkan med den ideella sektorn 
Kulturnämndens samverkan med den ideella sektorn ska ske med ledorden 
självständighet, dialog, kvalitet, långsiktighet, öppenhet, mångfald och jämställdhet. 
 
För att säkerställa en korrekt och enhetlig bidragshandläggning ligger uppgiften att 
granska samtliga ansökningar och redovisningar centralt i kulturförvaltningen hos en av 
kulturdirektören utsedd handläggare. Dit lämnas ansökningar om bidrag, beslut fattas (i 
de fall delegeringsbestämmelserna medger tjänstemannabeslut) och granskning sker av de 
bidragsbeviljade projekten. All handläggning sker i dialog med den arrangerande 
organisationen/individen.  
 
Det finns idag dokumenterade starka och kontinuerliga kopplingar mellan de ideella 
kulturkrafterna och de offentliga kulturinstitutionerna i Helsingborg.  Kulturnämndens 
institutioner har ett uppdrag att inom sina kompetensområden fungera som rådgivare 
och coacher för den ideella kultursektorns aktörer. Syftet är att ge de ideellt arbetande 
utökade kunskaper, möjligheter till nätverkande, fler tillfällen att möta en publik, tillgång 
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till bredare marknadsföring, möjligheter till kompetensutveckling inom scenteknik, med 
mera.  

 
1.4. Regler för stöd till den fristående kultursektorn och studieförbund – 
en överblick 
Kulturnämnden lämnar tre typer av stöd till den fristående kultursektorn och 
studieförbund.  

• Kulturstöd 
- En snabb slant 
- Arrangemangs- och lokalstöd 
- Verksamhetsstöd 

• Stöd till kulturarvsaktörer 
- Verksamhetsstöd 
- Projektstöd 

• Helsingborgs stads stöd till studieförbund. 
- Grundbidrag 
- Särskilt bidrag 

 
Utöver detta delar kulturnämnden årligen ut kulturstipendium för insatser på kulturens 
område.  
 
1.5 Gemensamma kriterier för stöd till den fristående kultursektorn 

• Arrangemang som beviljas stöd ska som huvudregel genomföras inom 
Helsingborgs kommungränser, vilket dock inte utesluter arrangemang som 
genomförs i samverkan med andra kommuner och/eller exempelvis Helsingör så 
länge åtminstone delar av projektet har direkt anknytning till Helsingborg. 

• Huvuddelen av kulturstödet ska avse kulturaktiviteter som är tillgängliga för 
allmänheten och skapar direkta möten mellan publiken och konsten/utövarna. 

• Stöd som beviljats på grundval av felaktiga eller vilseledande uppgifter i ansökan 
kan medföra återbetalningsskyldighet. På begäran ska ytterligare handlingar, till 
exempel bokföring, ställas till förfogande för granskning av kulturförvaltningen. 

• Aktiviteter och aktörer som inte kan få stöd är: 
- Verksamhet med syfte att främja kommersiell näringsverksamhet. 
- Offentliga organisationer, offentligt ägda bolag, politiska partier och 

religiösa samfund. 
- Verksamhet inom utbildningsprogram eller forskning. 
- Renodlad pedagogisk verksamhet eller intern verksamhet såsom 

medlemsarrangemang. 
- Produktion av fonogram, litteratur, tidningar, tidskrifter, webbplatser, 

radio och TV-program om dessa inte är av stort lokalt intresse. 
- Insamlingsarrangemang eller arrangemang som syftar till välgörenhet. 
- Resor till annan ort.  
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2. Kulturstöd 
Kulturnämnden lämnar kulturstöd till den fristående kultursektorn. Syftet med 
kulturstödet är att det i Helsingborg ska finnas en mångfald aktiva kulturaktörer och en 
mångfald av arrangemang och projekt som stadens kommunmedlemmar kan ta del av 
och delta i.  
 
För projekt och arrangemang inom studieförbunden hänvisas till stödformen ”Särskilt 
bidrag” vilket är sökbart enbart för studieorganisationer verksamma i Helsingborgs stad. 
 
2.1. En snabb slant (tidigare Unga kulturinitiativ) 
En snabb slant syftar till att ge unga sökande en möjlighet att pröva egna kulturinitiativ.  
Bidraget kan sökas i storleksordningen 500 kr – 10 000 kr för ett projekt, ett 
arrangemang, en utställning, en konsert eller något annat som har med kultur att göra. 
 
Kriterier (se även avsnitt 1.5) 

• Sökande ska vara mellan 13 och 25 år och folkbokförd i Helsingborgs kommun. 
• Projektet/arrangemanget ska genomföras i Helsingborg eller ha en lokal 

förankring och medföra nytta för unga helsingborgare.  
• Projektet/arrangemanget är inspirerat av egna idéer. 
• Projektet/arrangemanget riktar sig till andra unga, och ska göras synligt och 

tillgängligt för allmänheten. 
 
Aktiviteter och aktörer som inte kan få stöd är: 

• Skolprojekt eller projekt som genomförs inom ramen för poänggivande 
högskolekurser. 

• Resor. 
• Projekt som startas eller drivs av vuxna. 
• Välgörenhets- eller insamlingsarrangemang. 

 
Ansökan 
Varje månad utgör en ny ansökningsperiod. Deadline är alltid den sista dagen i månaden. 
Beslut för föregående månads inkomna ansökningar fattas under första veckan varje 
månad. 
 
Exempel: Ett arrangemang ska genomföras i mars. Ansökan bör då vara inne senast den 
31 januari. Den sökande får besked senast den 7 februari.   
 
Ansökan görs via e-tjänst på stadens webbplats.  
 
Bedömning av ansökan görs av en handläggare från kulturförvaltningen och en 
representant för RumEtt på Dunkers kulturhus. Vid behov kan ytterligare 
referenspersoner kallas in. Beslut rörande arrangemang som genomförs i RumEtt fattas av 
avdelningschefen för Dunkers utställningar och scenkonst. Övriga beslut fattas av 
kulturdirektören.  
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Redovisning  
Redovisning av En snabb slant ska ske via en särskild redovisningsblankett. Redovisning 
kan även ske muntligt tillsammans med kulturförvaltningens personal, efter 
överenskommelse.  
 
2.2. Arrangemangs- och lokalstöd 
Kriterier (se även avsnitt 1.5) 

• Stödet kan sökas av föreningar, organisationer eller aktörer som arrangerar 
aktiviteter som publika arrangemang, exempelvis föreställningar och konserter.  

• Stödet avser kulturarrangemang som genomförs vid enstaka tillfällen.  
• Stöd kan sökas både för projekt på professionell nivå och på amatörnivå. Syftet 

med stödet är inte att det ska gå till löner för sökanden.  
• Stöd till kostnader för arrangemangslokal kan sökas vid arrangemang som 

anordnas i lokaler lämpliga för kulturarrangemang. Med detta avses lokaler med 
adekvat teknisk utrustning, publikkomfort, tillgänglighet, säkerhet med mera.  

• Kulturnämnden beviljar inte arrangemangs- och lokalstöd till organisationer som 
har beviljats verksamhetsstöd för samma tidsperiod.  

 
Stödet är till sin form ett förlusttäckningsbidrag i de fall då biljettintäkter eller dylikt 
utgör en betydande del av de budgeterade intäkterna.  
 
Ansökan 
Arrangemangs- och lokalstödet kan sökas under fyra perioder varje år. 
Deadline 31 januari: besked senast den 14 februari. 
Deadline 31 mars: besked senast den 14 april.  
Deadline 31 augusti: besked senast den 14 september.  
Deadline 31 oktober: besked senast den 14 november 
 
Redovisning 
Redovisning sker på särskild blankett och ska inkomma till kulturnämnden senast två 
månader efter genomfört arrangemang.  
 
2.3. Verksamhetsstöd 
Kriterier (se även avsnitt 1.5) 

• Organisationen ska vara en registrerad juridisk person. Huvudsakligen avser 
stödet ideell verksamhet i form av föreningar, ekonomiska föreningar och 
stiftelser.  I särskilda fall kan även andra organisationsformer komma på fråga, 
men först efter en individuell bedömning av verksamhetens inriktning och syfte. 

• Organisationen ska vara etablerad med en stabil och dokumenterad verksamhet.  
• För nystartade organisationer som har för avsikt att genomföra flera aktiviteter 

under ett år kan verksamhetsstöd beviljas under en prövoperiod. Utöver här 
nämnda kriterier ska organisationen då inkomma med en verksamhetsplan. 

• Organisationen ska driva kulturverksamhet som riktar sig till en publik och 
arrangerar ett flertal offentliga kulturprogram under ett år. 

• Organisationen ska ha en tydlig förankring i Helsingborgs stad genom sin 
verksamhet och genom personer i ansvarig ställning. 

• Organisationen som ansöker om verksamhetsstöd ska ha ett öppet och 
demokratiskt arbetssätt.  
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• Mottagare av verksamhetsstöd ska delta i av kulturförvaltningen arrangerade 
dialogmöten en gång per år.  

• Föreningar som hyr lokaler till föreningens ändamål kan även söka för enbart 
hyresstöd. Nybildade föreningar kan söka hyresstöd under en prövoperiod med 
regelbunden uppföljning.  

 
Ansökan 
Verksamhetsstöd söks och beviljas per kalenderår. Ansökan för nästkommande 
verksamhetsår ska vara inne senast den 15 september. Ansökan görs på särskild blankett 
med angivna bilagor, och ska vara undertecknad av organisationens ordförande eller 
motsvarande. Ansökan kan därefter kompletteras i samråd med kulturförvaltningens 
handläggare.  Beslut om verksamhetsstöd för nästkommande år lämnas senast 1 
november. Utbetalning sker i december.  
 
Exempel: En förening vill söka verksamhetsstöd för 2019. Ansökan ska då vara inne 
senast den 15 september 2018. Besked om verksamhetsstöd lämnas senast 1 november 
2018. Redovisning av stödet ska vara inskickat till kulturnämnden senast den 15 maj 
2020.  
 
Vid bedömningen av ansökan läggs särskild vikt vid den konstnärliga kvalitén. Ansökan 
handläggs i samråd med en referensgrupp bestående av sakkunniga från 
kulturförvaltningens verksamheter.  
 
Till ansökan om hyresbidrag ska hyreskontrakt samt senaste hyresavi eller motsvarande 
bifogas.  
 
Redovisning 
Redovisning för föregående år ska inkomma i samband med ansökning för nästa 
verksamhetsår, eller annars vara inkommen till kulturnämnden senast den 15 maj året 
efter verksamhetsåret.   
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3. Kulturarv 
Kulturnämnden i Helsingborg ger stöd till fristående arkiv och museer och andra 
kulturarvsaktörer inom Helsingborgs stad. Syftet är att en kulturarvsverksamhet av hög 
kvalitet ska utvecklas, där det lokala kulturarvets alla aspekter dokumenteras, vårdas och 
tillgängliggörs. Stödet ska ge helsingborgarna tillgång till ett rikt utbud av lokalhistoria 
och stimulera produktion av lokalhistoria från många perspektiv. 
 
3.1. Verksamhetsstöd för kulturarvsaktörer 
Kulturnämnden lämnar verksamhetsstöd till kulturinstitutioner/-organisationer (det vill 
säga juridisk person) som bedriver en etablerad, mångsidig och kontinuerlig verksamhet 
på en kvalitativt hög nivå och som är av väsentlig betydelse för kommunens kulturliv. 
Kulturnämnden ger inte bidrag till enskild kulturutövares verksamhet. Syftet med stödet 
är att ge möjlighet till att samlingar som är relaterade till helsingborgstraktens 
kulturhistoria utvecklas och förvaltas väl.  
 
Kriterier (se även avsnitt 1.5) 

• Organisationen ska vara en registrerad juridisk person. Huvudsakligen avser 
stödet ideell verksamhet i form av föreningar, ekonomiska föreningar och 
stiftelser.  I särskilda fall kan även andra organisationsformer komma på fråga, 
men först efter en individuell bedömning av verksamhetens inriktning och syfte.  

• Organisationen ska vara etablerad och ha en dokumenterad verksamhet.  
• Det finns även möjlighet för nystartade organisationer att under en prövoperiod 

beviljas verksamhetsstöd. Utöver här nämnda kriterier ska organisationen då 
inkomma med en verksamhetsplan och ha för avsikt att genomföra flera 
aktiviteter under ett år. 

• Organisationen ska bedriva en öppen kulturarvsverksamhet med inriktning på 
publik verksamhet och/eller aktivt deltagande.  

• Organisationen ska ha en tydlig förankring i Helsingborgs stad genom sin 
verksamhet och genom personer i ansvarig ställning. 

• Organisationen som ansöker om verksamhetsstöd ska ha ett öppet och 
demokratiskt arbetssätt.  

• Bidragsmottagarna ska delta i årligt samrådsmöte arrangerat av Helsingborgs 
muséer, med ömsesidig information om aktuella frågor. 

• De bidragsmottagande sammanslutningarna ska ha en skriftlig policy för 
samlingar och föremålshantering. Den policy som finns för Helsingborgs stads 
samlingar ska vara vägledande men får anpassas efter varje verksamhets specifika 
förutsättningar. 

 
Ytterligare bedömningsgrunder  

• Fri entré för barn och unga, där de principer som råder för stadens egna 
kulturinstitutioner ska vara vägledande. 

• Organisationen ska arbeta aktivt med att förankra sig i nätverk till vilken 
föreningen har en koppling, exempelvis nätverk för yrkesgrupper.  

• De bidragsmottagande sammanslutningarna ska vara införstådda med och sträva 
efter att arbeta efter ICOM1:s yrkesetiska regler. 

                                                             
1 International Council of Museums, en internationell organisation för museer och yrkesverksamma inom 
museiområdet. 
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Ansökan 
Sista ansökningsdag för verksamhetsstödet är den 15 oktober varje år. Beslut om 
bidragstilldelning tas av kulturdirektören på uppdrag av kulturnämnden och meddelas 
den sökande senast den 30 november samma år. Beviljat bidrag betalas därefter ut i 
januari påföljande år.  
 
Redovisning 
Redovisning av beviljade bidrag ska göras på särskild redovisningsblankett. Senast den 10 
april året efter genomförd verksamhet ska den vara lämnad till kulturförvaltningen. 
 
3.2. Projektstöd för kulturarvsaktörer 
Kulturnämndens projektstöd till kulturarvsaktörer syftar till att främja en mångfald av 
berättelser och kunskaper om det lokala kulturarvet, och på så sätt ge helsingborgarna 
möjlighet att ta del av lokalhistoria och kulturhistoria i former som ligger utanför de 
offentligt finansierade kulturverksamheternas arbetssätt. Exempel på sådana projekt kan 
vara upprustning av eller vårdinsatser för samlingar, i den mån dessa syftar till utveckling 
gentemot publik. Stödet ger möjlighet för helsingborgare att själva vara medskapande i 
olika lokalhistoriska och kulturhistoriska aktiviteter. 
 
Kriterier (se även avsnitt 1.5) 

• Projektstöd lämnas till avgränsade projekt, insatser eller arrangemang som 
genomförs i utvecklingsavseende och syftar till att nå mottagare utanför den 
egna föreningens/organisationens medlemmar. 

• Stödet kan sökas av föreningar eller andra aktörer/sammanslutningar med säte i 
Helsingborg.  

• Stöd lämnas inte till byggnadsunderhåll eller tekniska installationer.  
 
Bedömningsgrunder 

• Projektet ska tillvarata och lyfta fram lokalhistoria från ett nytt perspektiv och 
komplettera den verksamhet som bedrivs av Helsingborgs stad. 

• Tillgänglighet ur alla aspekter prioriteras.  
 
Ansökan 
Projektstödet kan sökas under fyra perioder varje år. 
Deadline 31 januari: besked senast den 14 februari. 
Deadline 31 mars, besked senast den 14 april.  
Deadline 31 augusti: besked senast den 14 september.  
Deadline 31 oktober: besked senast den 14 november. 
 
Ansökan handläggs centralt på kulturförvaltningens ledning och administration, i samråd 
med sakkunniga från Helsingborgs museer och Dunkers kulturhus. 
 
Redovisning 
Redovisning ska vara inkommen senast en månad efter avslutat arrangemang eller 
projekt. Se särskild redovisningsblankett (länk).  
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3.3 Övriga former av stöd 
Utöver verksamhets- och projektstöd kan även stöd ges i form av fortbildning, fritt eller 
till låg kostnad. Kulturarvsaktörerna ska ges möjlighet att ta del av den professionella 
kunskap som finns inom Helsingborgs muséer och Dunkers kulturhus. 
Kulturförvaltningen ska även kunna vara behjälplig med lokaler och faciliteter för möten 
och arrangemang, samt hjälp med planering, marknadsföring och att skapa nätverk. 
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4. Helsingborgs stads stöd till studieförbunden 
Helsingborgs stads stöd till studieförbunden syftar till att ge studieförbund verksamma i 
Helsingborgs stad möjlighet att under demokratiska former bedriva och främja 
folkbildning och kulturverksamhet av god kvalitet i Helsingborg.  
 
En stor del av studieförbundens verksamhet sker i samarbete med föreningslivet. De 
flesta studieförbund har ett omfattande samarbete med lokala föreningar i sina 
medlemsorganisationer, men även fristående föreningar och nätverk. Studieförbunden 
kan bidra med föreningskunskap och hjälpa kulturgrupper att synas och nå ut, och 
medverkar till att skapa ett rikt kulturutbud i staden.  
 
Helsingborgs stads kulturnämnd lämnar stöd till studieförbunden som grundbidrag och 
som särskilt bidrag. Kulturnämnden beslutar varje år om hur stor andel av anslaget ska 
utgå som grundbidrag respektive särskilt bidrag. Syftet med Helsingborgs stads stöd till 
studieförbund verksamma i staden är att:  

• främja en verksamhet som gör det möjligt för människor att påverka sin 
livssituation och som skapar engagemang för att delta i samhällsutvecklingen,  

• stärka och utveckla demokratin och  
• bredda kulturintresset i samhället, öka delaktigheten i kulturlivet samt främja 

kulturupplevelser och eget skapande.  
 
Studieförbundens kommunala verksamhet följs upp och utvärderas vid två årliga samråd 
i april och oktober. Vid dessa samråd deltar kulturnämndens presidium, representanter 
från studieförbund verksamma i Helsingborg samt tjänstemän från kulturförvaltningen.  
 
Kriterier 

• Kommunalt stöd kan sökas av de studieförbund som är verksamma i 
Helsingborgs stad och vars centrala organisation får statsbidrag från 
Folkbildningsrådet.  

• Studieförbundet ska ha en tydlig lokal förankring och medverka vid årliga 
samråd. 

• Verksamhet som utgår från ett i staden bemannat kontor prioriteras.  
• Anslaget utgår endast till icke-kommersiell verksamhet och ska skilja sig till form 

och arbetssätt från offentliga skolväsendet och högskolan.  
 
Uppföljning och utvärdering 
Studieförbundens kommunala verksamhet utvärderas mot planerad, genomförd, 
redovisad och utvärderad verksamhet samt mot Helsingborgs kulturnämnd mål och syfte 
med bidraget.   
 
Kvalitén i studieförbundets lokala verksamhet bedöms utifrån studieförbundets 
verksamhetsplan, budget, verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning och 
utvärderingar. Av dokumenten ska det tydligt framgå hur verksamheten bedrivs i 
Helsingborgs stad.   
 
Verksamhetsplanen ska tydligt utvisa mål och vilka effekter som man vill uppnå.  
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Verksamhetsberättelsen ska visa måluppfyllelse i förhållande till verksamhetsplanen, 
innehålla beskrivning av genomförd uppföljning och utvärdering samt en värdering av 
effekter och en beskrivning av hur man arbetar med att säkerställa och utveckla 
kvaliteten i verksamheten.  
 
Kulturnämnden har rätt att utföra revision av de studieförbund som mottar kommunalt 
stöd. Studieförbunden ska på begäran kunna lämna de uppgifter och verifikationer som 
staden kan behöva för sin granskning.  
 
4. 1. Grundbidrag  
Grundbidraget fördelas mellan studieförbunden i förhållande till respektive förbunds 
andel av de tre senaste årens kommunala bidrag. Vid påtaglig och varaktig minskning 
eller vid påtaglig ökning av ett studieförbunds verksamhet har kulturnämnden rätt att 
justera fördelningen av grundbidraget.  
 
Kriterier 
Bidragsansökan handläggs under förutsättning att respektive studieförbund  

• lämnar en verksamhetsplan med mål och riktlinjer för den verksamhet som 
förbundet avser bedriva i Helsingborg det kommande året  

• har utarbetat en plan för utvärdering och uppföljning  
• upprättar en verksamhetsberättelse  

 
Ansökan 
Ansökan om grundbidrag för nästkommande år ska lämnas till kulturförvaltningen senast 
den 30 december året före verksamhetsåret tillsammans med verksamhetsplanen. 
Ansökningar ska vara undertecknade av studieförbunds verksamhetsansvarige i 
Helsingborg.  
 
Redovisning 
Verksamhetsberättelse, redovisning av genomförd verksamhet samt en utvärdering av det 
senaste årets verksamhet ska lämnas till kulturförvaltningen senast den 30 april året efter 
verksamhetsåret. Utbetalning av grundbidraget sker den 1 januari och den 1 juli.  
 
4.2. Särskilt bidrag till projekt  
Kulturnämnden lämnar särskilt bidrag till projekt som syftar till utveckling av nya 
verksamhetsformer. Projekten kan vara avgränsade till ett verksamhetsår men kan även 
löpa över årsgränser.  
 
Kriterier 
Varje projekt bedöms individuellt men ska finansieras med minst 20 % genom 
egeninsats, entré eller annan finansiering.  
 
Ytterligare bedömningsgrunder 
Prioriterade aktiviteter, utan inbördes ordning, vid fördelning av särskilt bidrag:  

• Öppen verksamhet  
• Engagera ungdomar 15-25 år  
• Verksamhet riktad till personer med funktionsnedsättning 
• Utjämning av bildningsklyftor  
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• Utveckling och förnyelse av demokratin  
• Samverkan  

 
Ansökan 
Det särskilda bidraget kan sökas löpande med registrerad ankomstdag tre månader före 
projektets inledning. Kulturdirektören beslutar genom kulturnämndens delegerings-
bestämmelser om bidragsansökningar. På beviljat särskilt bidrag som överstiger 50 000 
kronor kan ett förskott på upp till 50 % utbetalas. Tidplan för utbetalning av resterande 
del beslutas av kulturförvaltningen.  
 
Redovisning 
Projektansvarigt studieförbund ansvarar för att slutredovisning av projektet sker senast 
två månader efter projekttidens utgång.  
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5.  Stadgar för Helsingborgs kulturstipendium 
 
Kulturnämnden i Helsingborgs stad delar ut kulturstipendium för insatser på kulturens 
områden. 
 
Kulturstipendiet är en hjälp och uppmuntran till fortsatt konstnärligt skapande för unga 
personer.  Helsingborgs stads kulturstipendium ges till unga kulturskapare, som kommit en 
bit på väg i sitt skapande men som inte är fullt ut etablerade i sin konstart. Stipendiaten ska ha 
genomgått någon form av prövning i konkurrens med andra, till exempel blivit antagen till en 
högre utbildning, eller ha andra erfarenheter som bedöms likvärdiga. Det är den sökandes 
verksamhet och förmågor som bedöms vid handläggningen.  
 
Kulturstipendium kan delas ut till personer som är födda eller bosatta i Helsingborg eller 
vars verksamhet har anknytning till staden. 
 
Det är möjligt att söka stipendiet själv. Det är också möjligt att nominera någon annan som 

mottagare av kulturstipendiet.  

Handläggning av ansökningarna görs vid kulturförvaltningens verksamhet för allmänkultur. 
sker i samråd med en arbetsgrupp bestående kulturnämndens presidium och sakkunniga 
från stadens kulturverksamheter.  
 
Stipendiesumman beslutas av kulturnämnden. Den kan delas ut i form av ett eller flera 
stipendier. Stipendiet delas ut en gång om året normalt på hösten.  
 
 
Ansökan 
Ansökan om eller förslag till mottagare av kulturstipendium ska vara kulturnämnden 
tillhanda senast den 15 september och skickas via stadens e-tjänst, eller elektroniskt till 
kulturnamnden@helsingborg.se eller till: 
Kulturnämnden 
251 89 HELSINGBORG 
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