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§ 5 Remiss kulturrådet Kulturverksamhet i vissa 
bostadsområden 

Beslut 

Kultur - och fritidsnämnden beslutar att remissvaret ska lyda. 

 

”Sandviken tycker att det föreslagna stödet till kulturverksamheter i vissa 

områden är ett bra initiativ. Vi kan själva se att det finns föreningar i vår 

kommun som mycket väl skulle kunna driva projekt inom ramen för 

stödet.” 

Sammanfattning av ärendet 

Projekt som får finansiering via satsningen ska bidra till att en mångfald 

av konst och kultur kommer till stånd. Det finns många offentliga och 

privata rum och lokaler som kan upplåtas för skapande på nya sätt. Det 

finns även en mångfald av uttryck och konstformer som ligger nära 

många invånare, såsom film, foto, spel och andra digitala tekniker. 

Projekt som hittar sätt att kombinera eller bruka detta kommer att 

prioriteras. Projekten ska drivas genom ett lokalt partnerskap. 

Huvudmannen får projektet, som inte kan vara en offentlig part, ska göra 

en gemensam ansökan tillsammans med andra aktörer. Det är viktigt att 

samverkan är tydlig och att alla parter har inflytande i skapandet av 

gemensam långsiktig vision utifrån vilken man skapar en konkret plan får 

vad man vill göra under projektperioden. 

Sammansättningen ska bestå av minst en ideell verksamhet med 

förankring i området och kan med fördel bestå av enskilda aktörer, en 

kulturorganisation och gärna en offentlig part, som till exempel kan vara 

en kulturskola, ett bibliotek eller en stadsdelsförvaltning. Kulturrådet ser 

även att fastighetsbolag, centrumägare eller annan lokal kommersiell 

verksamhet kan ingå i partnerskapet. Sammansättningen inom 

partnerskapet kan förändras under projektets gång. De ska använda sig av 

metoder för beslutsfattandet inom projekten som är så nära invånarna 

som möjligt. 

Beslutsunderlag 
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