
   Kulturenheten
0612-800 00 Ansökan/Redovisning av bidrag för Kulturarrangemang

Sökande förening Kontakt person Tel dagtid

Adress Ort Kontonummer PG/BG

Huvudarrangör Medarrangör

Typ av kulturarrangemang Plats Datum

Annonsdagar Tidningar

Övriga upplysningar

Kortfattad beskrivning av kulturarrangemanget

Ekonomisk kalkyl Redovisning efter 
genomfört 

arrangemang
Beräknat publikantal Entré pris

Kr Kr

Bidrag från studieförbund Kr Kr

Bidrag från länsbildnings förbundet Kr Kr

Övriga bidrag Kr Kr

Summa inkomster Kr Kr

Lokalkostnader inkl. ljus och ljud Kr Kr

Annonser, affischer Kr Kr

Gager (inkl soc avg, resor, trakt) Kr Kr

Summa utgifter Kr Kr

Antal medverkande Publikantal Preliminärt beviljat bidrag Beviljat bidrag

Utbet den              Sign

Ansökan sändes till KRAMFORS KOMMUN  Kulturenheten  872 80 KRAMFORS
Ansökan lämnas till Kulturenheten senast 14 dagar före arrangemangets genomförande.                          
Redovisning skall ske senast 2 mån efter utfört arrangemanget för att bidag skall kunna utgå. 

Underskrift av föreningsansvarig Riktigheten av redovisningen intygas
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KRAMFORS KOMMUN    
 

KULTURENHETEN 
 
 
 
 
BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL OFFENTLIGA KULTURELLA  
ARRANGEMANG 

 
Inom ramen för anvisade medel kan inom Kramfors kommun verksam registrerad 
ideell organisation utan kommersiellt syfte erhålla bidrag till offentliga kultur-
arrangemang inom kommunen enligt följande: 
 
1. Bidragsberättigat kulturarrangemang kan avse följande slag: konstnärlig dans, 

 dramatisk framställning (teater), film, föreläsning, musik, sång, utställnings-
 verksamhet eller andra därmed jämförbara arrangemang, dock ej utgår bidrag 
för arrangemang som genomförs av tradition ex. nyår-, nationaldags-, 
midsommarfirande och liknande. 

 
2. Kulturarrangemang ska som regel marknadsföras genom annons i lokalpressen. 
 I annons och på eventuella affischer och flygblad skall anges att kulturenheten är
 (ekonomisk) medarrangör.    
  
3. Kostnader för kulturarrangemang bör så långt som möjligt täckas av entré-

 avgifter. De organisationer som i ansökan inte redovisar några egna intäkter 
eller enbart intäkter från studieförbund eller annan sponsor 

 får bidraget sänkt med hälften av vad de skulle få utifrån tidigare beräkningar. 
Det innebär att en förening som tidigare varit berättigad till det högsta beloppet 
5 000 kronor får istället 2 500 kronor per arrangemang. Undantag görs för ett 

 evenemang som visar konst. Det är inte praxis vid konstutställningar 
 att ta entréavgift.  
  
 Föreningar/ organisationer ska också beakta möjligheten att även söka bidrag   
 från ett studieförbund eller från andra bidragsgivare. 
 
4. Ansökan om bidrag ska inlämnas senast två veckor innan arrangemanget 

 äger rum.     
   
Bidrag utgår inte till genomförda kulturarrangemang. Endast en organisation

 kan ansöka om bidrag för gemensamt arrangemang. 
 

5. Bidragsberättigande kostnader för kulturarrangemang är lokalkostnader (inkl.
 ljus och ljud), annonser och affischer samt gager inkl. sociala avgifter, resor 
 och traktamenten. Representationsutgifter och kostnader som avser organisa-
 tionens verksamhet i stort kan ej hänföras till arrangemangskostnader. 
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6. Barn-, kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott beslutar inom ramen för 
 anvisade medel om bidragsprocent och maximalt bidrag per arrangemang 
 enligt följande:    
 -    Ideella föreningar 50 % av redovisade nettokostnader  
 
7. -    Studieförbund 50 % av redovisade nettokostnader 
 -    Maximalt bidrag per arrangemang 5 000 kronor gäller för enstaka 
      arrangemang.    
 -    Om arrangemanget omfattar två eller flera aktiviteter, exempelvis artister,
      eller om arrangemanget spänner över flera dagar, ex vis caféprogram, 
      trivselkvällar och dylikt är det maximala bidraget 3 000 kronor per 
      arrangemang och dag.    
 -   Vid större arrangemang som till exempel festivaler kan det maximala 
      bidraget höjas till 5 000 kronor per dag. 
 
8. Ansökan om bidrag och redovisning av kostnader för kulturarrangemang görs 
 på särskild blankett som finns på kommunens hemsida. Kostnader och 
 intäkter för kulturarrangemang ska alltid verifieras genom 
 räkningskopior och inkomstverifikat. 
 
9. Redovisning av kostnader för kulturarrangemang skall göras inom två månader
 efter det att arrangemanget ägt rum. 
 
De föreningar/organisationer som erhåller årsbidrag kan ej söka 
kulturarrangemangsbidrag. 
 
Avvikelser mot dessa bestämmelser kan äga rum om särskilda och speciella skäl 
föreligger. 
 
________  
      
 
 
Bestämmelserna antagna av kommunstyrelsen 1997-04-08 § 37. 
Kompletterade av BKU-nämnden                2000-12-14 § 93. 
Reviderade av kulturutskottet                2003-09-19 § 17, 2007-04-19 § 27. 
Reviderade av kulturutskottet                2010-11-08 §11 
Reviderade av BKU-nämnden                2012-11-24 §55 
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