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Riktlinjer för utvecklingsstöd till kulturskolan  

 
Antagna av kulturnämnden 2011-11-24.  
 
Syfte 
 
Syftet med utvecklingsstödet är att stärka kulturskolans utveckling och 
därigenom öka barn och ungdomars möjligheter att utöva olika konst- och 
kulturformer. 

 

Utvecklingsstödet kan ge möjlighet att pröva nya utvecklingsidéer som kan 
främja en långsiktig förstärkning av kulturskolans verksamhet samt ge ökat 
utrymme att möta barn och ungdomars behov av ett bredare utbud. Detta kan 
ske i samverkan med annan lokal kultur- och fritidsverksamhet. 
 
Mål 
 
Målet är att fler barn och unga mellan 6-19 år boende i Göteborgs Stad skall 
delta i kulturskolans verksamhet. 
 
 
Riktlinjer  
 
 Vilka kan söka? 

 

• Stöd kan endast sökas av kulturskolor i Göteborgs Stad via respektive 
stadsdelsnämnd. 
 

• Stöd kan endast beviljas kulturskola vars stadsdelsnämnd aktivt arbetar 
för god måluppfyllelse av kommunfullmäktiges prioriterade mål enligt 
nedanstående: 

 

Alla barn och ungdomar i Göteborg mellan 6 och 19 år ska, förutom 

ordinarie undervisning, erbjudas plats i kultur- och musikskolans 

verksamheter 
 

Hur kulturskolan fullföljer sitt uppdrag beaktas vid bedömningen av 
ansökan. 
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För vad kan man söka? 
 

• Stöd kan endast sökas för utveckling av kulturskolans verksamhet så 
som  
- breddning av utbud och målgrupper 
- lovverksamhet och öppna verkstäder för att främja och möta ungas 
behov av   spontant kulturutövande 
- resor, publika framträdande och utbyten av olika slag 

 
 

• Stöd beviljas inte till: 
 
- verksamhet som ligger inom kulturskolans ordinarie ansvar att 
genomföra enligt Riktlinjer för den frivilliga Kulturskolan i Göteborgs 

Stad. 
- en stadsdel som redan beviljats stöd vid två tillfällen för samma 
projekt. 

 

 

 Hur söker man? 
 

• Ansökan om utvecklingsstöd sker på skriftlig blankett och ska vara 
inkommen till kulturförvaltningen inom angiven tid. Ansökan ska 
tydligt beskriva den sökta verksamhetens innehåll, samt beräknade 
kostnader och intäkter. 
 

• Ansökan om utvecklingsstöd sker en gång per år och beslut fattas av 
Göteborgs kulturnämnd. 
 
 

 När utvecklingsstöd har beviljats 

 

• Redovisning av beviljat stöd med utvärdering och ekonomisk 
redovisning ska inkomma till kulturförvaltningen inom angiven tid. 

 

• Om verksamhet med beviljat utvecklingsstöd förändras eller skjuts upp, 
ska detta snarast meddelas kulturförvaltningen. Om verksamhet läggs 
ner eller om tilldelade medel inte används ska stödet återbetalas. 

 

 

 
 


