Långsiktigt kulturstöd
Syfte: Ge goda planeringsförutsättningar och skapa stabilitet för föreningsliv och andra
aktörer.
Verksamhet som omfattas av ett långsiktigt stöd utgör basen för kulturlivet i kommunen.
Stödets bas skall vara offentligt riktad verksamhet men stöd kan även ges till grupper och
sammanslutningar som håller specifika kulturyttringar levande genom regelbundna träffar.
Dialog och beslut
Kultur- och fritidsnämnden avgör vilka som kommer ifråga för ett långsiktigt stöd och anger
särskilda villkor för var och en i dialog med respektive kulturaktör enligt den så kallade
Sandvikenmodellen. Kultur- och fritidsnämnden förbehåller sig rätten att ta del av samtliga
räkenskaper hos kulturaktör som får kulturstöd samt att återkalla beslut om villkoren för dessa
inte uppfylls.
Uppföljning och utvärdering
Årsvis uppföljning sker genom samtal och redovisning av måluppfyllelse och ekonomi.
Utvärdering och eventuell förnyelse av stödet sker vart 3:e år, med eventuell redigering av
stödet.
Marknadsföring
I marknadsföring ska det framgå tydligt att stöd ges av Ljungby kommun genom användande
av särskild logga.
Mer information
Kultursekreterare Karin Hermansson
Tel. 0372-78 92 31. E-post: karin.hermansson@ljungby.se
Kultur- och fritidsintendent Jan- Inge Roubert
Tel. 0372-78 92 33. E-post: jan-inge.roubert@ljungby.se
Postadress
Ljungby kommun
Kultur- och fritidsnämnden
34183 Ljungby
www.ljungby.se

Större kulturprojekt
Syfte: Ge möjligheter till satsning på större kulturprojekt som kan bidra till utveckling och
förnyelse av kulturlivet i Ljungby kommun.
Kulturaktör kan, i dialog med kultur- och fritidsnämnden, ansöka om stöd till större
tidsbegränsade kulturprojekt.
Projekt för och med barn och ungdomar och/eller projekt som karaktäriseras av nytänkande
prioriteras särskilt.
Endast projekt som inte prövats tidigare kan komma ifråga.
Ansökan
Ansökan lämnas in till kultur- och fritidsnämnden senast 6 månader innan projektets start.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar om projektet är bidragsberättigat eller inte.
Kultur- och fritidsnämnden förbehåller sig rätten att ta del av samtliga räkenskaper hos
kulturaktör som får kulturstöd samt att återkalla beslut om villkoren för dessa inte har
uppfylls.
Marknadsföring
I marknadsföring ska det framgå tydligt att stöd ges av Ljungby kommun genom användande
av särskild logga.
Redovisning
Obligatorisk ekonomisk redovisning med uppgift om måluppfyllelse samt med kopior av
kvitton och fakturor görs senast 2 månader efter projektet slutförts, varefter beviljat stöd
utbetalas.
Mer information
Kultursekreterare Karin Hermansson
Tel. 0372-78 92 31. E-post: karin.hermansson@ljungby.se
Kultur- och fritidsintendent Jan- Inge Roubert
Tel. 0372-78 92 33. E-post: jan-inge.roubert@ljungby.se
Postadress
Ljungby kommun
Kultur- och fritidsnämnden
34183 Ljungby
www.ljungby.se

Snabbservice
Syfte: Ge service till kulturaktörer genom rådgivning, samtal och snabba beslut då det gäller
mindre ekonomiskt stöd.
Stödet ges för kulturarrangemang över hela det konstnärliga området: musik, teater, film,
dans, konst med mera. Arrangemangen ska vara öppna för allmänheten. Rimlig publikentré
ska bära en del av kostnaderna. Särskild prioritet har arrangemang riktade mot barn och
ungdomar.
Ansökan
Snabbservice kan sökas av föreningar, grupper och enskilda.
Ansökan ska bygga på ideellt arbete.
Ansökan görs på särskild blankett löpande under året, senast 4 veckor innan kulturinsatsen.
Beslut tas senast 2 veckor efter det att ansökan lämnats in.
Max belopp att söka är 10 000 kr. Stödet utbetalas som förlustbidrag.
Beslut
Kultur- och fritidsintendenten och kultursekreteraren beslutar om projektet är
bidragsberättigat eller inte. Kultur- och fritidsnämnden förbehåller sig rätten att ta del av
samtliga räkenskaper hos kulturaktör som får kulturstöd samt att återkalla beslut om villkoren
för dessa inte uppfylls.
Marknadsföring
I marknadsföring av projektet ska det framgå tydligt att stöd ges av Ljungby kommun genom
användande av särskild logga.
Redovisning
Obligatorisk ekonomisk redovisning med kopior av kvitton och fakturor görs senast 1 månad
efter projektet slutförts, varefter beviljat stöd utbetalas.
Mer information
Kultursekreterare Karin Hermansson
Tel. 0372-78 92 31. E-post: karin.hermansson@ljungby.se
Kultur- och fritidsintendent Jan- Inge Roubert
Tel. 0372-78 92 33. E-post: jan-inge.roubert@ljungby.se
Postadress
Ljungby kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
34183 Ljungby
www.ljungby.se

