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§ 66 

Kultursystem 2020-2021, etapp 2 

Diarienummer KUN 2020-00284 

Beslut 

Kulturnämnden beviljar medel till kultursystem 2020-2021, etapp 2, om totalt 960 000 

kronor enligt följande: 

 

1. Bottna inköpsförening (ekonomisk förening) beviljas 320 000 kronor under 

förutsättning att vinst inte delas ut till medlemmarna.  

2. Föreningen Mötesplats Kinnekulle (ideell förening) beviljas 320 000 kronor.  

3. Föreningen Ålgård (ideell förening) beviljas 320 000 kronor.  

4. Kulturnämndens beslut gäller under förutsättning att Allmänna villkor uppfylls.  

5. Medel tas från budgetpost för kulturella och kreativa näringar 2020. 

Kulturnämnden avslår ansökningar enligt följande:  

6. Ansökan från Föreningen Nätverket utveckling och kultur i Fåglavik 

(ekonomisk förening) avslås.   

7. Ansökan från Kulturhuset Oceanen (ideell förening) avslås. 

Sammanfattning av ärendet 

Kulturnämnden har under april 2020 utlyst medel för kultursystem, etapp 2 som en del av 

Västra Götalandsregionens program för kulturella och kreativa näringar 2018-2020. 

Handlingsprogrammets budget kommer från kulturnämnden och regionutvecklings-

nämnden. I programmet ingår platsutveckling som ett av tre insatsområden där 

kultursystem är en av flera metoder för att utvecklingen i ett område genom ökad 

samverkan mellan kulturaktörer, kommun, näringsliv och civilsamhälle.  

 

På sammanträdet 2019-09-18 beviljade kulturnämnden 850 000 kronor till fem 

kultursystem i etapp 1 (KUN 2019-00443 §93) som mellan november-april arbetat med 

förankring, kartläggning och analys. I etapp 2 ska systemen arbeta vidare med att ta fram 

en gemensam målbild och handlingsplan samt arbeta med organisation och finansiering.  

 

 

Samtliga kultursystem har lämnat in en återrapport från etapp 1 och ansökan i etapp 2. Tre 

av kultursystemen föreslås stöd i etapp 2, se fördjupad beskrivning. Bedömningen bygger 

på inlämnad återrapport samt ansökan: hur väl man lyckats genomföra de tre första stegen 

förankring, kartläggning och analys. De projekt som får stöd i etapp 2 får 320 000 kronor 
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för processledning under perioden 1 augusti 2020-30 juni 2021. Systemen erbjuds parallellt 

processtöd från Förvaltningen för kulturutveckling.   

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande daterat 2020-05-07 

Skickas till 

 Bottna inköpsförening; Carl Forsberg carl.forsberg@sotenas.se 

 Föreningen Mötesplats Kinnekulle; Anders Karlsson ak@stenhyvel.se 

 Föreningen Nätverket utveckling och kultur i Fåglavik; 

Thomas Örn Karlsson ornthomas@gmail.com 

 Föreningen Ålgård info@algardskvarn.se 

 Kulturhuset Oceanen; Magnus Stedman magnus@oceanen.com 

 Styrelsen för kulturutveckling; kulturutveckling@vgregion.se  
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