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1 Inledning
Kramfors kommun vill genom olika stöd ge föreningslivet bra
förutsättningar för en utvecklande verksamhet. Kommunen vill också
stimulera till ett brett utbud och en geografisk spridning av
föreningsverksamhet i alla delar av vår kommun.
Kulturstödet ska ge goda förutsättningar för det fria kulturlivet och
därigenom göra Kramfors kommun till en hållbar och attraktiv kommun för
kulturaktörer och besökare. Kulturstödet ska främja ett dynamiskt och
mångsidigt kulturliv som berikar och utvecklar hela kommunen.
Riktlinjen ” Kommunala bidrag till ideella föreningar i Kramfors kommun”
antogs av kommunstyrelsen 2017-09-12. Riktlinjen ger grundförutsättningar
för föreningsbidrag. Denna riktlinje är ett komplement som mer detaljerat
beskriver de bidrag som kan sökas för kulturstöd.

2 Giltighet
Riktlinjen gäller from 2020-01-01 och tillsvidare.

3 Bidragsberättigad
För att bidrag ska betalas ut ska föreningen uppfylla villkoren som anges i
riktlinjen” Kommunala bidrag till ideella föreningar i Kramfors kommun ”.
Om föreningen bedriver verksamhet i fler kommuner än Kramfors kommun
ska antalet medlemmar redovisas uppdelat på respektive kommun.
Handläggningen vid en ansökan startar med att en bedömning görs om
föreningen har rätt till bidrag.

4 Bidragsformer
De aktuella bidrag som kan ansökas om i kommunen är:
•

Bidrag till offentliga kulturarrangemang

•

Bidrag till arrangerande föreningar
- Filmstudieverksamhet
- Konstutställningsverksamhet
- Scenkonstverksamhet

•

Bidrag till hembygdsföreningar

•

Övrigt kulturstöd
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Bidrag till offentliga kulturarrangemang

Ett kulturarrangemang kan vara konstnärlig dans, dramatisk framställning
(teater), film, föreläsning, musik, sång, utställningsverksamhet eller annat
liknande arrangemang.
•

Maximalt bidrag per arrangemang är 50 % av redovisade
nettokostnader, men den högsta summan som utbetalas är dock 8000
kronor per arrangemang. Detta gäller för enstaka arrangemang.

•

Om arrangemanget omfattar två eller flera aktiviteter eller om
arrangmanget spänner över flera dagar ex. caféprogram, trivselkvällar
och dylikt är de maximala bidraget 4000 kronor per arrangemang och
dag.

•

Vid större arrangemang som till exempel festivaler kan det maximala
bidraget höjas till 6000 kronor per dag.

•

Kostnader för kulturarrangemang bör så långt som möjligt täckas av
entréavgifter. De organisationer som inte i ansökan redovisar några
intäkter får bidraget sänkt med hälften av vad de skulle få utifrån
tidigare beräkningar.

•

Bidragsberättigade kostnader för kulturarrangemang är lokalkostnader
(inkl. ljus och ljus), annonser, affischer samt gager (inkl. sociala
avgifter, resor och traktamenten).

•

Vid marknadsföring av kulturarrangemang ska det anges att Kramfors
kommun är medarrangör.

•

Bidrag ges inte till:
- Redan genomförda kulturarrangemang. Endast en organisation kan
ansöka om bidrag för gemensamt arrangemang.
- Representationsutgifter och kostnader för organisationens verksamhet i
stort räknas inte till arrangemangskostnader.
- De organisationerna som erhåller årsbidrag särskilt riktade mot
anordnande av kulturella arrangemang.

•

Ansökan ska göras via e-tjänst eller blankett från kommunens webbplats
www.kramfors.se, senast en månad innan arrangemanget äger rum.

•

Redovisning av kostnader för kulturarrangemang ska göras inom två
månader efter det att arrangemanget ägt rum. Verifikationer för varje
faktura skickas in tillsammans med redovisningen.
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Bidrag till arrangerande kulturföreningar

Kommunen vill stödja föreningar arrangemang för filmstudioverksamhet,
scenkonstverksamhet och konstutställningsverksamhet.
Filmstudioverksamhet
•
•
•
•
•
•
•
•

Bidrag ges med 1500 kronor per film.
Filmvisningar varje termin.
Filmerna ska ha ett kvalitativt värde och inte konkurrera med
kommunens biograf.
Föreningen ska vara ansluten till Sveriges Förenade Filmstudios SFF
Högsta bidrag som kan ges 15000 kronor per år.
Utbildning/fortbildning av styrelsen ska ske fortlöpande och
redovisas i verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser.
Ansökan ska göras via e-tjänst eller blankett från kommunens
webbplats www.kramfors.se
Ansökan ska vara inlämnad senast 30 april.

Konstutställningsverksamhet
•
•
•
•
•
•

Bidrag ges med max 30 000 kronor per år.
Föreningen ska visa fyra utställningar i Kramfors konsthall per år.
En professionell konstnär ska bjudas in en gång per år för att
fortbilda och ge förslag på konstutställare.
Utbildning/fortbildning av styrelsen ska ske fortlöpande och
redovisas i verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser.
Ansökan ska göras via e-tjänst eller blankett från kommunens
webbplats www.kramfors.se
Ansökan ska vara inlämnad senast 30 april.

Scenkonstverksamhet
•
•
•
•
•
•

Bidrag ges med max 150 000 kronor per år.
Föreningen ska visa olika konstformer som teater, dans, samt olika
nyskapande föreställningar.
75 % av anslaget ska användas till teater, dans och/eller liknande
verksamhet.
Utbildning/fortbildning av styrelsen ska ske kontinuerligt och ska
redovisas i verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser.
Ansökan ska göras via e-tjänst eller blankett från kommunens
webbplats www.kramfors.se
Ansökan ska vara inlämnad senast 30 april.
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Bidrag till hembygdsföreningar

Hembygdsföreningar verksamma i Kramfors kommun kan ansöka om
bidrag. Följande kriterier vara uppfyllda:
•
•
•

Bidrag ges till hembygdsföreningar som är registrerade hos Kramfors
kommun.
Bidrag ges till hembygdsföreningar som är anslutna till Sveriges
hembygdsförbund.
Bidrag ges till hembygdsföreningar som har verksamhet som riktar
sig till allmänheten under någon del av året

Bidraget fördelas lika på alla hembygdsföreningar som uppfyller kraven,
max 5000 kronor per förening.
•

•

Ansökan ska göras via e-tjänst eller blankett från kommunens webbplats.
www.kramfors.se. Handlingar som behöver bifogas är
verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, ekonomisk berättelse och
revisionsberättelse
Ansökan senast den 31 maj.

4.4

Övrigt kulturstöd

Föreningar/kulturskapare kan söka övrigt kulturstöd för utveckling,
materialkostnader, utställningar och övrig verksamhet som har
kulturkoppling. Bidraget ska bidra till positiv kulturutveckling och att
stimulera till skapande och deltagande i kulturverksamhet.
•
•
•
•
•

•
•

Bidrag ges med högst 50 procent av den redovisade faktiska
kostnaden.
Bidrag ges inte för att ersätta föreningens ideella arbetsinsatser.
Bidragets storlek prövas från fall till fall inom ramen för
kommunfullmäktige anvisade medel.
Ansökan ska göras via e-tjänst på www.kramfors.se eller blankett
från kommunens webbplats.
Ansökningar behandlas 3 ggr/år. Sista ansökningsdag 31 mars, 31
juli, 31 november. Med ansökan ska en kostnadsberäkning bifogas
samt en redogörelse för ändamålet med bidraget.
Slutlig redovisning av faktiska kostnader ska ske senast sex månader
därefter.
Efter att föreningen redovisat sina slutliga kostnader, justeras
bidraget så att det når samma procentsats av de faktiska kostnaderna
som i det preliminära beslutet. Bidraget får dock högst nå den
beslutade summan.
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5 Granskning och uppföljning
Föreningar som beviljats ekonomiskt stöd är skyldiga att i minst fem år
arkivera dokument för eventuell granskning. Det kan vara:
-

räkenskapshandlingar

-

revisionshandlingar

-

medlemsförteckningar

-

verksamhetsberättelse

Kommunen kan initiera både ekonomisk revision och revision av
verksamheten av den förening som beviljats bidrag.
Kommunen väljer varje år ut föreningar som fått bidrag för en särskild
granskning.
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