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Inledning
Kulturnämndens föreningsbidrag ska stödja både det lokala kultur-och föreningslivet för att
skapa förutsättningar för ett brett, varierat och kvalitativt kulturliv i staden. Prioriterade
föreningar är föreningar med utåtriktad verksamhet, föreningar som arbetar genusmedvetet
och föreningar som har verksamhet av, med och för barn och unga.
Föreningarna har en betydelsefull roll för kulturlivet i Katrineholms kommun. Genom att
engagera och aktivera alla kommuninvånare skapar föreningarna bra förutsättningar för ett
gott liv. Samarbete mellan kommun och föreningar är ett nyckelord. Katrineholms kommun
stödjer föreningslivet genom bland annat bidragsgivning. Kulturnämnden ser gärna att
samverkan med föreningslivet också sker på andra sätt än genom bidragsgivning.
Målsättningen med stödet till föreningslivet är:
•

Skapa förutsättningar för ett starkt föreningsliv

•

Bidra till möten mellan människor – skapa nya relationer

•

Uppnå en bättre integration

•

Ge grundläggande förutsättningar för en god folkhälsa

•

Främja möjligheten för att alla ska kunna delta i föreningslivet

•

Skapa förutsättningar för fysisk aktivitet, kreativitet, utveckling och goda levnadsvanor

•

Barn och unga ska ges förutsättningar till en drogfri uppväxt

•

Barn och unga ska ges möjlighet till en meningsfull och rik fritid

Övergripande riktlinjer för föreningsstödet i Katrineholm
Information om vad som krävs för att bli en registrerad förening i Katrineholms kommun finns i
styrdokumentet ”Anvisningsdokument för föreningsstöd – Övergripande anvisningsdokument”.
Där står också vilka krav som finns för att bli en bidragsberättigad förening.
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Allmänna riktlinjer
De grundläggande villkoren kompletteras av specifika villkor för respektive bidrag.
Följande bidrag kan sökas från kulturnämnden:
•

Grundbidrag

•

Arrangemangsgaranti

•

Projektbidrag

•

Snabba stålar

•

Särskilt kulturstöd

För att kunna erhålla Grundbidrag, Arrangemangsgaranti, Projektbidrag och Särskilt kulturstöd gäller
att sökande uppfyller nedanstående villkor. För bidraget Snabba stålar gäller endast de specifika
villkoren (se vidare sid 15).

Grundläggande villkor för att kunna få stöd från kulturnämnden
Sökande ska:
•

Vara en registrerad förening i Katrineholms kommun2 eller vara ett studieförbund med
verksamhet i kommunen3.

•

Ha uppdaterade och verifierade uppgifter om styrelse, revisor och bankkonto i
kommunens digitala föreningsregister.

•

Ha en ansvarig användare till föreningens föreningssida i kommunens digitala
föreningsregister. Denna person ska vara firmatecknare för föreningen.

•

Ha aktuella versioner av följande dokument uppladdade i kommunens digitala
föreningsregister:
o stadgar,
o verksamhetsberättelse,
o årsredovisning med resultat- och balansrapport,
o revisionsberättelse,
o årsmötesprotokoll,
o verksamhetsplan och
o budget.

För att bli en registrerad förening i Katrineholms kommun krävs att föreningen är öppen för alla, demokratiskt
uppbyggd och har sitt säte i Katrineholms kommun. Föreningen ska ha styrelse, stadgar, organisationsnummer
och medlemmar som betalar medlemsavgift. En förening bör ha minst 10 medlemmar.
3
Villkor för Katrineholms kommuns anslag till studieförbunden finns reglerat i Katrineholms kommuns
överenskommelse med Länsbildningsförbundet i Sörmland som antogs i kulturnämnden 2018-08-28 § 34.
2
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•

verka inom kulturnämndens verksamhetsområde,

•

ha huvuddelen av sin verksamhet förlagd till Katrineholms kommun samt,

•

vara en demokratisk förening4.

•

om föreningen bedriver barn- och ungdomsverksamhet ska denna också arbeta utifrån
barnkonventionen.

•

både syftet med föreningen och den verksamhet som bedrivs ska vara förenlig med
principen om alla människors lika värde.

Bedömningen av ansökan görs utifrån de uppgifter som föreningen lämnar i ansökan. Oriktiga
uppgifter och ofullständig ansökan kan medföra att nämnden avslår ansökan om bidrag.
Inget av kulturnämndens stöd beviljas till offentlig verksamhet, stiftelser, företag, ekonomiska
föreningar eller organisationer vars huvudsakliga uppgift är att tillvarata enskilda medlemmars
yrkesmässiga eller ekonomiska intressen.

Vid beviljat stöd
Bidraget ska användas på det sätt som angivits i ansökan och följa de villkor som finns i beslutet
om beviljat stöd. I beslutet om beviljat stöd beskrivs också hur och när bidraget ska redovisas till
kulturförvaltningen. Redovisningen ska alltid innehålla styrkta verifikationer av utgifter och
inkomster samt dokumentation av marknadsföringsinsatsen.
Om redovisningen visar att bidraget inte använts på det sätt som angetts i ansökan blir
föreningen återbetalningsskyldig och möjligheten att erhålla bidrag i framtida ansökningar kan
påverkas.
I händelse av att arrangemang som beviljats bidrag blir inställt, uppskjutet eller förändras
utifrån vad som angivits i ansökan ska arrangören omgående informera kulturförvaltningen om
detta.
I all marknadsföring ska kommunens logotyp användas tillsammans med texten "Med stöd av"
ovanför.
Vid publika arrangemang ska den som beviljats stöd från kulturnämnden lämna uppgifter om
arrangemanget till kommunens evenemangs-kalender.

Ansökningsperioder
Föreningsbidragen kan sökas under ansökningsperioder under året. Dessa utlyses i god tid för
att ge föreningarna möjlighet att skriva fram ansökningar.

Detta innebär att föreningen är öppen för alla som delar föreningens syfte, är demokratiskt uppbyggd och att
den i sin verksamhet respekterar demokratins idéer som exempelvis jämställdhet och förbud mot diskriminering.
4

7 (16)

Grundbidrag
Grundbidraget är ett stöd för att stötta föreningar för att bedriva det grundläggande
föreningsarbetet.

Vad kan stödet användas till?
Grundbidraget är ett stöd för den grundläggande föreningsverksamheten till föreningar som
behöver detta. Exempelvis, men inte uteslutande, kan grundbidraget gå till mötesverksamhet,
försäkringar, bankavgifter och andra grundläggande administrativa föreningskostnader.
Grundbidrag ges inte till exempelvis projekt, enskilda insatser eller investeringar, hyror,
marknadsföring, inköp av inventarier eller till evenemang som föreningen vill anordna.

Vem kan söka bidraget?
Samtliga föreningar som är registrerade inom kulturförvaltningens verksamhetsområde kan
ansöka om grundbidrag.

Specifika villkor för beviljat stöd
Grundbidrag kan beviljas med högst 50 procent av föreningens redovisade kostnad för den
grundläggande föreningsverksamheten. Dock kan stödet lägst vara 2 000 kronor och högst
12 000 kronor.

Hur görs ansökan?
Ansökan görs enligt instruktioner på Katrineholms kommuns webbsida under angiven
ansökningsperiod.
Om bidrag har sökts för samma ändamål från annan bidragsgivare skall detta framgå av
ansökan.

Bedömningsgrunder
Ansökan kommer att bedömas utifrån hur väl föreningens verksamhet knyter an till syftet med
kulturnämndens föreningsstöd om att skapa förutsättningar för ett brett, varierat och kvalitativt kulturliv i
kommunen enligt inledningen på sid 5.
Föreningar som har utåtriktad verksamhet, som arbetar genusmedvetet och som har verksamhet av, med
och för barn och unga prioriteras.
Grund för bedömning av nivån på stödet är föreningens bokslut från föregående år från när ansökan
kommer till kulturförvaltningen. Om föreningen är nystartad fattas beslut utifrån budgeterad kostnad.
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Arrangemangsgaranti
Arrangemangsgarantin är ett stöd för att möjliggöra för föreningar och studieförbund i
Katrineholm att skapa kulturarrangemang i kommunen.

Vad kan garantin användas till?
Bidrag kan utgå för icke-vinstdrivande kulturarrangemang som sökande anordnar inom
kommunen och som är öppet för allmänheten. Garantin ska sökas i förväg.
Arrangemangsgaranti kan utgå som hyresbefrielse knuten till arrangemanget, i lokaler som
förvaltas av kulturnämnden.
Bidrag utgår inte till jubileer, minnesdagar, tävlingsverksamhet eller liknande. Ej heller för
matkostnader samt arvode/inkomster till föreningens egna medlemmar.

Vem kan söka garantin?
Föreningar och studieförbund kan söka arrangemangsgaranti.
Kulturnämnden ser positivt på att flera aktörer från olika områden samverkar kring ett projekt.
Huvudsökande måste dock vara en förening eller ett studieförbund inom kulturförvaltningens
verksamhetsområde.

Specifika villkor för arrangemangsgarantin
Utöver de grundläggande villkoren gäller också följande specifika villkor för
arrangemangsgaranti.
o

Arrangemanget får inte strida mot rådande diskrimineringslagstiftning och ska utgå
från principen om alla människors lika värde.

o

Arrangemanget får inte uppmuntra eller innehålla verksamhet som kan skapa positiva
attityder till våld eller bruk av tobak, alkohol eller andra droger.

o

Arrangemanget måste ha egna intäkter.

o

Bidrag lämnas med högst 50 procent av arrangemangets budgeterade kostnad och
endast till en nivå för att arrangemanget ska gå ihop ekonomiskt.

o

I normalfallet beviljas endast arrangemangsgaranti om mindre än 30 000 kronor.

I beslutet om stöd fastställs såväl när redovisningen ska vara kulturförvaltningen tillhanda som
övriga villkor för beviljat stöd.
Om arrangemangsgaranti har beviljats så sker utbetalningen av stödet först efter att
redovisningen har lämnats till kulturförvaltningen efter arrangemangets genomförande.
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Hur görs ansökan?
Ansökan görs enligt instruktioner på Katrineholms kommuns webbsida under angivna
ansökningsperioder.
I ansökan skall budget med både intäkter och utgifter redovisas. Om sökanden också har sökt
stöd för genomförande av arrangemanget från annan bidragsgivare ska status och sökt belopp
anges i ansökan.
Ansökan om arrangemangsgaranti ska finnas hos bidragsansvarig på kulturförvaltningen minst
två månader innan genomförandet.

Bedömningsgrunder
Ansökan kommer att bedömas utifrån hur väl arrangemanget knyter an till syftet med kulturnämndens
föreningsstöd om att skapa förutsättningar för ett brett, varierat och kvalitativt kulturliv i staden enligt
inledningen på sid 5.
Arrangemang som syftar till att nå nya målgrupper för den sökande, arrangemang som arbetar
genusmedvetet och som har fokus på av, med och för barn och unga kommer prioriteras.
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Projektbidrag
Projektbidraget är ett stöd för att möjliggöra för föreningar att tänka nytt och testa idéer i
projektform vilket bidrar till ett rikt och varierat kulturutbud i Katrineholms kommun.

Vad kan stödet användas till?
Bidrag kan utgå till sökande för genomförandet av icke-vinstdrivna kulturprojekt av mer
omfattande eller av kulturellt angelägen karaktär i Katrineholm kommun.
Kulturprojekt innebär tidsbegränsade projekt med tydligt start- och slutdatum som har ett
särskilt mål eller angivet syfte och som kan bestå av flera arrangemang/åtgärder.

Vem kan söka bidraget?
Föreningar och studieförbund kan söka projektbidrag.
Kulturnämnden ser positivt på att flera aktörer från olika områden samverkar kring ett projekt.
Huvudsökande måste dock vara en förening eller ett studieförbund inom kulturförvaltningens
verksamhetsområde.

Specifika villkor för projektbidrag
Utöver de grundläggande villkoren gäller också följande specifika villkor för projektbidrag.
o

Projektet får inte strida mot rådande diskrimineringslagstiftning och ska utgå från
principen om alla människors lika värde.

o

Projektet får inte heller uppmuntra eller innehålla verksamhet som kan skapa positiva
attityder till våld eller bruk av tobak, alkohol eller andra droger.

o

Stöd beviljas i normalfallet bara för det år som ansökan görs men undantag kan göras
om särskilda skäl föreligger.

o

I normalfallet beviljas endast projektstöd om mindre än 30 000 kronor.

Utbetalningen av projektstödet sker innan projektstart efter beslutet är fastställt och i enlighet
med beslutet, såvida inte särskilda skäl föreligger för att göra på annat sätt.
I beslutet om stöd fastställs hur och när sökande ska redovisa projektet till kulturförvaltningen.
Även eventuellt övriga villkor för beviljat stöd beskrivs i beslutet.

Hur görs ansökan?
Ansökan görs enligt instruktioner på Katrineholms kommuns webbsida under angivna
ansökningsperioder.
Om sökanden också har sökt stöd för genomförande av projektet från annan bidragsgivare ska
status och sökt belopp anges i ansökan.
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Ansökan ska finnas hos kommunens bidragsansvariga minst 3 månader innan projektstart.
Redan påbörjade projekt kan inte beviljas stöd.

Bedömningsgrunder
Ansökan kommer att bedömas utifrån hur väl projektet knyter an till syftet med kulturnämndens
föreningsstöd om att skapa förutsättningar för ett brett, varierat och kvalitativt kulturliv i staden enligt
inledningen på sid. Utöver detta kommer projekt som uppfyller nedanstående att prioriteras.
o

Genom projektet når den sökande nya målgrupper.

o

Projektet främjar integration.

o

Projektet arbetar genusmedvetet.

o

Projektet har fokus på av, med och för barn och unga.

Vid bedömningen av projektstöd kommer den sökandes ekonomiska situation tas i beaktande.
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Särskilt kulturstöd
Särskilt kulturstöd är ett verksamhetsstöd för föreningar inom kulturområdet som är av mer
varaktig karaktär och som kulturnämnden bedömer som av särskild relevans för Katrineholms
kommun utifrån nedanstående bedömningsgrunder.

Vad kan stödet användas till?
Stödet kan användas till kostnader som är nödvändiga för att organisationen ska kunna såväl
bibehålla som utveckla en kvalitativ och långsiktig kulturverksamhet.

Vem kan söka bidraget?
Föreningar inom kulturnämndens verksamhetsområde kan söka detta bidrag.

Specifika villkor för särskilt kulturstöd
Utöver de grundläggande villkoren gäller också följande specifika villkor för särskilt kulturstöd.
o

Verksamheten får inte strida mot rådande diskrimineringslagstiftning och ska utgå från
principen om alla människors lika värde.

o

Verksamheten får inte uppmuntra eller innehålla verksamhet som kan skapa positiva
attityder till våld eller bruk av tobak, alkohol eller andra droger.

o

Stödmottagare av särskilt kulturstöd förväntas medverka vid muntlig och skriftlig
uppföljning av stödet minst en gång per år.

o

Stöd beviljas i normalfallet för ett år i taget. Vid undantag kommer stödet att
periodiseras.

Utbetalningen av det särskilda kulturstödet sker efter fastställt beslut. Om särskilda skäl
föreligger kan utbetalningen göras på andra sätt.
I beslutet om stöd fastställs hur och när den sökande ska redovisa det särskilda kulturstödet till
kulturförvaltningen. Även eventuellt övriga villkor för beviljat stöd beskrivs i beslutet.

Hur görs ansökan?
Ansökan görs enligt instruktioner på Katrineholms kommuns webbsida under angiven
ansökningsperiod.
Om bidrag har sökts för samma ändamål från annan bidragsgivare skall detta framgå av
ansökan.

Bedömningsgrunder
Ansökan kommer att bedömas utifrån hur väl verksamheten knyter an till syftet med kulturnämndens
föreningsstöd om att skapa förutsättningar för ett brett, varierat och kvalitativt kulturliv i staden enligt
inledningen på sid 5.
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Utöver detta bör stödet främja några av följande mångfald, nyskapande, kvalitet, samverkan, integration
och jämlikhet. Olika konstnärliga former, uttryck och kulturtraditioner ska tas i beaktning i
prioriteringarna.
Verksamheter som arbetar genusmedvetet, har fokus på av, med och för barn och unga och som strävar
efter en bred kontaktyta mot olika publikgrupper kommer att prioriteras.
Vid bedömningen av särskilt kulturstöd kommer den sökandes ekonomiska situation tas i
beaktande.
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Snabba stålar
Snabba Stålar är ett kulturbidrag för ungdomar mellan 13 och 25 år som ska syfta till att
uppmuntra till eget engagemang och delaktighet i kulturlivet. Detta genom att driva egna
kulturarrangemang, kulturprojekt eller för att tillgängliggöra eget skapande för en publik.
Ansökningsbeloppet är mellan 500 kr och 10 000kr.

Vad kan stödet användas till?
Stödet ska användas till ungdomars egna kulturarrangemang inom kommunen och som är
öppet för andra ungdomar. Arrangemanget ska vara av konstnärlig, kulturell eller kreativ
karaktär.
Bidrag ges inte till:
o

Arrangemang som har initierats eller drivs av vuxna

o

Arrangemang som ingår som en del av utbildning inom grund- eller gymnasieskola eller studier
på eftergymnasial nivå.

o

Kommersiella eller vinstdrivande arrangemang.

o

Arrangemang som stödjer eller ingår i partipolitisk verksamhet.

Vem kan söka bidraget?
Ungdomar och unga vuxna som är mellan 13 och 25 år som är folkbokförda i Katrineholm kan söka
Snabba stålar. För de sökande som är under 18 år krävs en myndig persons underskrift. Stödet kan sökas
av både privatpersoner och föreningar som enbart består av ungdomar 13 – 25 år.

Specifika villkor för Snabba stålar
o

Arrangemanget får inte strida mot rådande diskrimineringslagstiftning och ska utgå
från principen om alla människors lika värde.

o

Arrangemanget får inte uppmuntra eller innehålla verksamhet som kan skapa positiva
attityder till våld eller bruk av tobak, alkohol eller andra droger.

Utbetalningen av Snabba stålar sker efter fastställt beslut såvida inte särskilda skäl föreligger för
att göra på annat sätt. Vid arrangemang där inte hela summan av beviljat Snabba stålar bidrag
används ska den summa som inte förbrukats återlämnas till kulturförvaltningen.
I beslutet om stöd fastställs hur och när sökande ska redovisa projektet till kulturförvaltningen.
Även eventuellt övriga villkor för beviljat stöd beskrivs i beslutet.
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Hur görs ansökan?
Ansökan görs enligt instruktioner på Katrineholms kommuns webbsida löpande under året.
Kontakta gärna personalen på Ungkulturhuset Perrongen för att få hjälp med din ansökan.
Om ansökan gäller belopp mellan 1 500 – 10 000 kronor ska ansökan vara kulturförvaltningen
tillhanda senast en månad innan arrangemangets genomförande.
Om ansökan gäller belopp mellan 500 – 1 500 kronor ska ansökan senast vara inlämnad 2
veckor innan arrangemangets genomförande.

Bedömningsgrunder
Ansökan kommer att bedömas utifrån hur väl projektet knyter an till syftet med kulturnämndens
föreningsstöd om att skapa förutsättningar för ett brett, varierat och kvalitativt kulturliv i staden. Utöver
detta kommer projekt som uppfyller nedanstående att prioriteras.
o

Projektet främjar integration.

o

Projektet arbetar genusmedvetet.

o

Projektet är kreativt.

o

Projektet är nyskapande.
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