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Bakgrund 
Evenemangsstrategin är Säters kommuns verktyg för att koordinera och hantera evenemangs-
frågor samt olika stödformer till evenemang. Evenemang är viktiga för att stärka kommunens 
identitet och attraktionskraft. De är också en viktig inkomstkälla för föreningsliv och företag. 
Säters kommun har unika miljöer där evenemang kan genomföras. Vi vet att evenemang stärker 
tillhörigheten och stoltheten som finns för att bo, leva och verka i Säters kommun. Besökare av 
evenemang väljer ofta också att besöka andra besöksmål och anläggningar, vilket ger positiva 
effekter på handel, kommunikationer, olika boenden, besöksattraktioner och servicesektorn. En 
positiv evenemangsupplevelse i Säters kommun bidrar med all sannolikhet till ytterligare besök, 
inflyttning och nya etableringar. Evenemang bidrar till en positiv bild av Säters kommun. 
 

Kommunens övergripande vision och mål 
De evenemang som genomförs och stöttas av Säters kommun skall ligga i linje med kommunens 
övriga visioner, mål och strategier. 
 
Vision - Bilden av Säter 

• Säters kommun präglas av framtidstro  

• I Säter känner medborgarna trygghet och livskvalitet  

• Säter har 2030 12 000 invånare 
 
Strategiska mål för mandatperioden 2015-18  
Bostäder, arbetstillfällen, skola och miljö 
 

Vision 
Evenemang har stor betydelse för bilden av Säter. Bidrar till stärkt tillhörighet, stolthet och 
förutsättningar för att bo, leva och verka i Säters kommun. Det är enkelt att genomföra 
evenemang, vilket ger att en mångfald av mötesplatser skapas.  
 
 

Mål 
• Evenemang ska stärka bilden av Säters kommun så fler upptäcker Säter som en attraktiv 

plats att leva, bo och verka. 

• Framgångsrik utveckling av befintliga och nya evenemang som bla attraherar nya grupper, 
utvecklar nya arenor och bidrar till att evenemang i större utsträckning hålls året om. 

• Stimulera till skapande av evenemang av hög kvalité. 

• Stärka gemenskapen bland invånare, föreningsliv och näringsliv. 

• Skapa förutsättning för aktiva invånare och ett mera demokratiskt samhälle. 

• Bidra till kommunens vision. 

• Öka antalet besökare i kommunen och ge turistekonomisk effekt (TEM). 
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Organisation 
Ett Evenemangsråd, som består av kommunala tjänstemän från kulturförvaltningen, 
samhällsbyggnadsförvaltningen och näringslivsenheten samt representant med sakkunskap om 
evenemang och evenemangsutveckling, säkerställer ett helhetsgrepp vad gäller kommunens stöd 
till evenemangsarrangörer. Evenemangsrådet; 

• Erbjuder arrangörer en samordnad professionell vägledning, vilket kvalitetssäkrar och 
optimerar evenemangen. 

• Koordineras av näringslivsenheten. 

• Säkerställer att alla kommunens förfrågningar om evenemangsstöd samordnas. 

• Handlägger evenemangsbidrag och uppföljning av evenemang som beviljats bidrag. 

• Har beredande funktion i andra frågor rörande evenemang. 
 
Evenemangsstrategin och Riktlinjer för föreningsbidrag beslutas av kommunfullmäktige. 
Riktlinjer för evenemangsbidrag beslutas av Kommunstyrelsen.  
 
 

Kriterier för stöd från kommunen 
Det står fritt för alla att arrangera evenemang men för att vara berättigad till evenemangsstöd ska 
det falla inom ramen för följande kriterier:  

• Är större tillställningar eller händelser som arrangeras kortvarigt, och ska inte förväxlas 
med löpande verksamhet.  

• Stimulerar verksamhet i föreningar och organisationer. 

• Ger positiva effekter på besöksnäringen. 

• Utvecklar redan befintliga evenemang.  

• Stärker den positiva bilden av Säter. 

• Ger meningsfulla upplevelser för invånare och besökare. 

• Strider inte mot kommunens demokratiska värdegrund och diskriminerar inte någon. 

• Strävar efter att uppfylla goda krav på tillgänglighet. 

• Innehar genomförandekapacitet.  
 
Därutöver är det en fördel om följande bidragskriterier uppnås: 

• Evenemang som på ett nyskapande sätt attraherar nya grupper, olika åldrar och nya 
arenor samt främjar ett mångkulturellt samhälle. 
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Stöd 
Säters kommun stödjer genomförande av evenemang via praktiskt stöd och/eller ekonomiskt 
bidrag. Vägledningen ges för att bidra till genomförande och utveckling av evenemang. 
Kommunen underlättar arrangörernas genomförande via utlåning av material & dylikt. Större 
evenemang kan beviljas evenemangsbidrag. Övriga kan söka andra stöd. Samordning av 
kommunens evenemangsstöd sker genom Evenemangsrådet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Riktlinjer för 
Evenemangsbidrag  
-kommunstyrelsens bidrag till 

genomförande av större 
evenemang (ek) antagen av Ks  

Verktyg för att hantera fördelning av ekonomiskt 
bidrag till genomförande av större evenemang. 

 
 

Evenemangsstrategi  
antagen av Kf 

Belyser evenemangens stora betydelse för bilden av Säter &  
Koordinerar kommunens evenemangsstöd  

Riktlinjer för 
Föreningsbidrag 

antagen av Kf  
Sammanställning av kommunalt stöd till 
föreningslivet. Varav de som kan berör 

evenemang finns nedan. 

 

Bidrag till  
kulturarrangemang 

(ek) 

Stöd vid igångsättning 
av ny verksamhet (ek)  
När föreningar står i begrepp att starta 
upp, för dem, nya verksamheter kan 

kommunen bidra med stöd för att agera 

möjliggörarera  

Praktiskt stöd via utlåning 
av material & dylikt. 

Särskilt 
föreningsbidrag 

(ek) 

Professionell vägledning 
för evenemangsutveckling 


