
Stenungsunds kommun
Beslut om bidragsregler är fattade vid 
Kommunfullmäktiges sammanträde 2001-01-29, diarie nr 95/100, § 2

Bidrag till föreningar inom kultursektorn
Med kulturföreningar åsyftas de föreningar som bedriver verksamhet inom områdena konst, slöjd, 
foto, film media, teater, litteratur, musik, hembygds-/kulturminnesvård samt vissa föreningar som i 
övrigt vid registreringen bedöms vara kulturföreningar.

De kommunala bidragen till föreningslivet skall vara en hjälp till självhjälp. Bidragen utgår från de 
medel som kommunfullmäktige anvisat i budgeten för kulturföreningar.

Stickprovskontroll av föreningens räkenskaper kan genomföras av kommunen.

Kommunstyrelsens Bildningsutskott fördelar grundbidrag till kulturföreningar i kommunen. 
Bidrag till kulturarrangemang och anläggningsstöd beviljas av tjänsteman.

För nybildad förening gäller att denna skall godkännas som bidragsberättigad förening. Förutsätt-
ningen är att föreningen lämnar protokoll från sammanträde då föreningen bildades och stadgar 
för verksamheten.

GRUNDBIDRAG
Grundbidragen fördelas varje år av Kommunstyrelsens Bildningsutskott till de kulturföreningar 
som är registrerade som bidragsberättigade föreningar. Beslut om bidragets storlek fattas efter 
prövning av varje sökande förenings verksamhet.

Bidragets storlek baseras på bedömningen av en förenings baskostnader och aktiviteter.

Baskostnader är de kostnader en förening har för administration, t ex kostnader för telefon, pap-
per, porto etc.

Aktiviteter är verksamhetens omfattning och intensitet, d v s antal personer som aktiveras i fören-
ingen, antal öppna arrangemang som ordnas etc.

Det är angeläget att föreningarna engagerar den yngre generationen därför efterfrågas speciellt 
antal medlemmar under 20 år samt familjemedlemskap.

För att få grundbidrag skall föreningen:
1. vara verksam i kommunen och huvudsakligen ha medlemmar som är bosatta i kommunen

2. ha en organisatorisk fasthet d v s den skall ha 
 - stadgar i vilka syftet och målsättningen finns inskriven
 - vald styrelse som ansvarar för verksamheten och
 - medlemsmatrikel med medlemmarnas adresser och telefonnummer.



3. Verksamheten skall i princip vara öppen för alla. De föreningar som är uppbyggda så att   
 varje medlem aktivt deltar i verksamheten, t ex körer och orkestrar, skall ge möjlighet för   
 intresserade att bli stödmedlemmar.
4. Medlemsavgift uttages för helår eller säsong.

5. Med ansökan om grundbidrag till kommunen skall bifogas:
 a.  årsmötesprotokoll
 b.  verksamhetsberättelse (uppgift om antal medlemmar, aktiviteter och arrangemang osv.)
 c.  ekonomisk redovisning
 d.  ev. verksamhetsplanering för nästkommande år

6. Ansökningsblankett skickas till registrerade kulturföreningar, de kan också hämtas på 
 Kulturhuset Fregatten. Ansökan skall var inlämnad senast angivet datum och behandlas   
 därefter av Kommunstyrelsens bildningsutskott.
7. Ansökningar som inte inkommit före utsatt datum innevarande år behandlas ej.

8. Grundbidraget utdelas efter Bildningsutskottets beslut och endast till av föreningarnas 
 angivna konton.

9. Ansökningar om bidrag från regionala organisationer och institutioner behandlas vid sidan      
 av ovannämnda bidragsregler.

STARTBIDRAG
Bestämmelser:
1. Bidraget kan efter prövning ges till nystartad förening som godkänts av 
 Kulturkontoret

2. För att en förening skall kunna få startbidrag måste den uppfylla samma krav som   
 gäller för föreningar som får grundbidrag (se punkt 1-4)

3. Bidraget kan sökas i samband med att föreningen ansöker om att registreras som   
 bidragsberättigad förening.

4. Alla bidragsansökningar som avser startbidrag måste prövas av kommunstyrelsens   
 Bildningsutskott.

5. Förening som erhållit startbidrag kan ej under samma år även erhålla grundbidrag.

6. Ansökan skall skickas till:
 Kulturkontoret, Kulturhuset Fregatten, Box 97, 444 22 STENUNGSUND

BIDRAG TILL KULTURARRANGEMANG
Kulturkontoret kan bevilja bidrag till föreningar, studieförbund och organisationer som 
anordnar kulturarrangemang.

Bidragets syfte är att främja ett mångsidigt och varierat kulturutbud till kommunens 
invånare.

Bestämmelser
1.  Arrangemanget skall vara offentligt, d v s öppet för alla. 
 Undantag kan göras enligt punkt 12.

2. Bidrag kan utgå till bl a följande typer av kulturprogram:
 - dans
 - teater



 - film
 - föreläsning
 - musik
 - utställning
 - kulturell pedagogisk verksamhet 
 och eventuellt annat program efter prövning. 
 Arrangemanget skall äga rum i kommunen.

3. För offentligt inträdesbelagt arrangemang beviljas en underskottsgaranti. 
 En realistisk ekonomisk kalkyl med specificering av beräknade utgifter och intäkter 
 måste föreligga.

4. Ansökningar om arrangemangsbidrag skall vara kulturkontoret tillhanda 4 veckor    
 före arrangemanget.

5. Ansökningar som inkommer efter kulturprogrammets genomförande kan ej beviljas. 
 Allmänheten skall av föreningen i god tid före arrangemanget informeras om detta genom 
 t ex annonser och information i lokalpressen, affischering och på kommunens hemsidas   
 kalendarium.

6. Ger Kulturkontoret bidrag till ett offentligt arrangemang skall arrangören vid 
 marknadsföringen ange att arrangemanget sker med stöd av Kultur i Stenungsund.

7. Organisation eller förening som ansöker om bidrag skall även redovisa om bidrag sökts   
 från annat håll.

8. Ansökan om bidrag bör ske på särskild blankett som kan erhållas via kommunens   
 hemsida eller på Kulturkontoret, Kulturhuset Fregatten tel 0303-738063. 

9. Efter ärendets behandling erhåller sökande skriftligt besked.

10. För offentligt arrangemang med fri entré beviljas en underskottsgaranti 
 på max 2 000 kr.

11. Även föreningar som inte är registrerade hos Kultur kan söka bidrag till 
 kulturarrangemang.

12. Bedömningen om bidrag görs med hänsyn till kvarstående disponibla medel och    
 kulturarrangemangets art.

13. Kultur beslutar med vilken % sats studieförbundens arrangemangsunderskott 
 skall täckas.

REDOVISNING AV KULTURARRANGEMANG
1. Redovisning görs på en särskild blankett som skickas till Kulturhuset Fregatten
 senast en månad efter genomfört arrangemang. Därefter sker utbetalning av 
 garantibeloppet. Inkommer ej redovisning inom utsatt tid betalas ej bidraget ut.

2. Organisation eller förening som beviljas bidrag skall vid anmodan kunna uppvisa    
 verifikationer på redovisade kostnader.

STIMULANS/UTBILDNINGSBIDRAG
Stimulans/utbildningsbidrag skall vara ett bidrag för att täcka föreningars behov vid 
genomförande av skärskilda projekt- och punktinsatser, ett komplement till övriga bidrag.

Bidraget ger föreningslivet möjlighet att genomföra angelägna satsningar, öka antalet 
deltagande bland unga, utbilda styrelseledamöter, främja demokratin och stimulera 



samverkan mellan föreningar. Inriktningen på stimulans/utbildningsbidraget kan variera från år till 
år eller enligt annan inriktning som anses angelägen.

1. För att en förening skall kunna få stimulans/utbildningsbidrag måste den uppfylla    
 samma krav som gäller för föreningar som får grundbidrag (se punkt1-4).

2. Prövning av bidraget sker i varje enskilt fall och bidragets storlek är beroende av    
 bedömning av angelägenhetsgrad, budgeterade medel samt inkomna ansökningar.

3. Ansökan kan göras vid två tillfällen, 1 juni och 1 december. Med ansökan skall följa   
 projektbeskrivning med genomförandeplan och kostnadskalkyl

4. Beslut om stimulans/utbildningsbidrag sker i Kommunstyrelsens Bildningsutskott.

5. Efter genomfört arrangemang skall Kulturkontoret ta del av en projektbeskrivning    
 där det framkommer om den önskade målsättningen har uppnåtts.

ANLÄGGNINGSSTÖD – KULTURFÖRENINGAR
Kulturföreningar som äger, arrenderar eller hyr anläggningar/lokaler kan söka 
anläggningsstöd.
Vissa typer av anläggningar kan med fördel skötas av föreningar. För att möjliggöra detta måste 
föreningarna få ekonomisk ersättning för driftskostnader samt vissa underhållskostnader. 
Arbetsinsatser vid anläggningarna förutsätts dock, så gott som uteslutande, vara ideella. 
Anläggningsstödets storlek är beroende av de medel som Kulturkontoret har till sitt förfogande 
och den sökande föreningens ekonomi.

Fastigheten/anläggningen skall vara placerad i Stenungsunds kommun.

Anläggningsstödet utgår endast efter särskild prövning från fall till fall.

Förutsättning för att bidrag skall utgå är att planering, projektering, nybyggnation, tillbyggnation 
etc. sker i samarbete med Kulturkontoret.

Vid bidragsgivning skall verksamhetens betydelse för kommunens kulturliv och lokalernas till-
gänglighet för kommuninvånarna och (öppethållandetid) beaktas.

Nyttjandet skall redovisas vid bidragsansökningen. I den mån anläggningen inte nyttjas fullt ut av 
den egna föreningen skall den kunna nyttjas av andra föreningar och skolor i kommunen.

Föreningen skall tillsätta en speciell styrelse, eller ett utskott, som ansvarar för drift och skötsel av 
anläggningen. Bokföring och bokslut skall vara skilda från föreningens övriga verksamhet.

Anläggningsstödet är uppdelat i två delar: Driftbidrag och Underhållsbidrag

 För ytterligare information kontakta Kulturkontoret 0303-738063 eller 0303-738065


