
RIKTLINJER KUBIK (kommunalt   
utvecklingsbidrag för idrott och 
kultur)  

Kontaktpersoner: 
Kultur 
Kultursamordnare Mårten Öhrling, tfn 0490-25 40 49 
Idrott 
Fritid- och folkhälsostrateg Anders Östlund tfn 0490-25 55 20 
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Riktlinjer 

Allmänna riktlinjer 
Västervik skall vara en attraktiv kommun för boende och besökande. Kommunstyrelsen betalar 
årligen ut bidrag till verksamhet inom kultur- och fritidsområdet.  

KUBIK, det kommunala utvecklingsbidraget för idrott och kultur, lägger fokus på att utveckla detta 
område samt att öka tillgängligheten.  

Utvecklingsbidraget ska främja publika verksamheter i form av evenemang och produktioner i 
Västerviks kommun. Bidraget ska riktas till arrangemang av nyskapande karaktär eller utveckling 
av tidigare genomförda projekt. På så sätt främjas både strukturella satsningar inom kultur och 
fritid samt ökade möjligheter för nyskapande och mer spontana evenemang.  

Utvecklingsbidraget ska fördelas så att det sammantagna utbudet bidrar till: 
- en inriktning på både spets och bredd, dvs. professionella evenemang av hög kvalitet samt breda
ideella arrangemang
- förnyelse och utveckling av konstnärliga uttryck och/eller produktionsformer
- att stärka kommunens attraktionskraft

Prioriteringar 
Vid beredningen prioriteras ansökningar som: 
- främjar ett brett publikunderlag eller syftar till att nå nya målgrupper
- bidrar till en geografisk spridning av arrangemang inom kommunen
- bidrar till ett utbud av olika konst- och kulturinriktningar samt olika inriktningar inom idrott
- planeras ta plats i offentliga rum

Utvecklingsbidrag beviljas ej: 
- för projekt som är vinstinriktade
- som efterhandsstöd eller för att täcka förlust

Regler och förutsättningar 
Vem kan söka? 
Det är bara så kallade juridiska personer som kan söka utvecklingsanslag. Juridisk person kan 
vara en ideell eller ekonomisk förening, stiftelse, enskild firma eller bolag. Offentligt finansierade 
förvaltningar, bolag eller institutioner kan inte beviljas bidrag.  

För vad kan man söka? 
Utvecklingsbidrag för kultur och idrott beviljas till publika arrangemang, evenemang och 
produktioner. Arrangemanget skall vara offentligt. Bidrag kan också beviljas för att producera ett 
konstnärligt verk som har en publik presentation, t.ex. en utställning, föreställning eller konsert.  

Hur söker man? 
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Ansökan om utvecklingsbidrag görs skriftligen på särskild blankett och skall vara inkommen till 
förvaltningen inom angiven tid. Sista ansökningsdatum infaller två gånger per år:  
- 1 februari  
- 1 september  
Blankett hämtas på: 
http://www.vastervik.se/Uppleva-och-gora/Kultur/Stod-bidrag-och-stipendier/ 
 
Övriga förutsättningar  
Beviljat utvecklingsbidrag måste redovisas till förvaltningen senast två månader efter genomfört 
projekt. Redovisningen sker på angiven blankett för uppföljning. Blankett hämtas på: 
http://www.vastervik.se/Uppleva-och-gora/Kultur/Stod-bidrag-och-stipendier/ 
 
Om projektet förändras, skjuts upp eller ställs in ska förvaltningen meddelas omedelbart.  
Om projektet inte genomförs ska bidraget återbetalas.  
 
I marknadsföringen (t.ex. informationsmaterial och affischer) ska det tydligt framgå att Västerviks 
kommun beviljat bidrag för aktuellt arrangemang. Logotyp hämtas på:  
http://www.vastervik.se/Kommun-och-politik/Pressmaterial-och-extern-kommunikation/Grafisk-
profil/  
 
Kort förklaring av arbetsprocessen kring utvecklingsbidraget  
- Vid varje ansökningsomgång läser, diskuterar och bedömer kommunstyrelsens förvaltnings 
handläggare alla ansökningar. Detta sker snarast möjligt efter sista ansökningsdagen. Processen 
tar ca 2-3 veckor.  
- Besluten meddelas till alla sökande.  
- Utvecklingsbidraget utbetalas så snart besluten är fattade.  
- Redovisningarna inkommer från genomförda projekt senast två månader efter genomförandet 
och behandlas av förvaltningen. Detta ligger till underlag för årets uppföljning av kommunens 
kultur- och idrottsverksamhet.  

 
Rådgivning  
Förvaltningens tjänstemän finns tillgängliga för rådgivning kring utvecklingsbidraget.  
På kommunens hemsida finns information om kontaktpersoner inom kultur och idrott.  
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