Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar
Beslut Kun § 35, 2008-08-26
Inledning
Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun.
Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.
Kulturen ska göra Säffle kommun attraktiv att leva och verka i; för boende, näringsidkare och
besökare. Allt för att säkra en långsiktig och hållbar utveckling – och ett gott liv.
Kulturen ska vara öppen och tillgängligt för alla.
Kulturen ska bejaka det utforskande sinnet, de nya idéerna och uttrycken, det egna skapandet
och de kollektiva kulturupplevelserna.
Kulturnämnden i Säffle skall i första hand verka genom andra, det vill säga genom att
förmedla stöd till arrangerande föreningar, organisationer och enskilda inom kulturområdet.
Syftet med bidragen är att möjliggöra kulturverksamhet som präglas av kvalitet och
allmänintresse. Bidragen ska främja mångfald och förnyelse inom Säffles kulturliv. Bidragen
ska fördelas över hela det konstnärliga fältet och till olika genrer inom konstarterna.
Verksamhet som är riktad till barn och ungdom är särskilt prioriterad.
Det är alltid kulturnämnden som bedömer varje enskild ansökan utifrån nämndens
verksamhetsplan och kommunens övergripande kulturpolitiska ambitioner. Med hjälp av
förvaltningens tjänstemän fattar sen nämnden beslut om vilka föreningar, arrangemang eller
projekt som får stöd.
Föreningsstöd
Bidrag ges till ideella föreningar och andra kulturorganisationer samt till grupperingar eller
enskilda i anslutning till särskilda ideella kulturprojekt.
Det ska vara tydligt och enkelt att finna information om hur man söker stöd. På kommunens
hemsida finns både regler och blanketter att hämta. På hemsidan finns också en tidsplan där
det redovisas när de olika ansökningarna ska skickas in, hur frågan bereds och när den som
söker får ett besked.
De olika bidragsformer som går att söka är årsanslag, arrangemang och projektstöd, samt stöd
till främjande insatser för ung kultur. Dessutom delar kulturnämnden årligen ut ett kulturpris
och ett kulturminnesvårdspris.
För årsanslag möts nämnd, tjänsteman och förening i enskilda möten för att diskutera
bidragets storlek och hur pengarna ska användas. När man träffat alla föreningar fördelas sen
summan på de olika föreningarna som ansökt om årsanslag.
Både arrangerande och producerande kulturföreningar kan söka årsanslag.
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Arrangemanget/projektet/verksamheten ska bedömas vara av god kvalitet och kunna tillföra
Säffles kommuninvånare ett intressant kulturutbud av den art som annars haft svårt att komma
till stånd.
Arrangemang och aktiviteter ska vara öppna för allmänheten och äga rum i Säffle kommun.
Projekt som beviljas stöd ska i all marknadsföring av projektet klart och tydligt ange att
detta stöds av Kulturnämnden Säffle kommun.
Mottagare av bidrag är skyldig att redovisa resultatet innehållsmässigt, publikt och
ekonomiskt, efter avslutat arrangemang eller projekt.

Bidragsformer
Årsanslag
Årsanslag kan beviljas kulturorganisationer som driver en etablerad och kontinuerlig
kulturverksamhet inom Säffle kommun. Bidrag beviljas för ett kalenderår i taget.
Ansökan ska innehålla uppgifter om den sökande organisationen, senaste års verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning samt verksamhetsplan och budget för den avsedda
perioden
Arrangemang och projektstöd
Bidraget avser tidsbegränsade ideella kulturprojekt och kulturarrangemang.
Ansökan ska åtföljas av en tydlig beskrivning av projektet, genomförande, tidsplan och
finansiering. Ansökan ska lämnas i god tid före projektets genomförande. Beslut om
arrangemang och projektstöd fattas av kulturnämnden två gånger per år och ansökningarna
ska vara inne första mars, respektive första oktober.
Stöd till främjande insatser för ung kultur
Syftet med bidraget är att stimulera och underlätta för kulturföreningar och andra grupper
som vill arbeta med nya målgrupper och verksamheter. Stödet kan även utgå till föreningar
med etablerade verksamheter inriktade på främjande insatser för ung kultur. Hög prioritet ges
verksamheter som riktar sig till barn och ungdomar som inte redan är föreningsaktiva.
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Villkor för sökande föreningar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stöttar Säffle kommuns strävan att vara ett öppet samhälle där det är självklart med
åsiktsfrihet, jämställdhet och integration
På demokratisk väg har valt en styrelse
Har antagit egna stadgar
Haft verksamhet i kommunen under minst sex månader före ansökningstillfället
Tar ut en medlemsavgift om minst 50 kr per medlem och år
Har minst 10 medlemmar
Ej har oreglerade skulder till Säffle kommun
Bidrag utbetalas endast till föreningen eller organisationens plus- eller bankgiro.
Kulturnämnden äger rätt att kontrollera de handlingar som är av betydelse för
prövning av ansökan.
Förening kan bli återbetalningsskyldig samt avstängas från fortsatt bidragsgivning vid
missbruk och oegentligt lämnade uppgifter.
Rätten till tolkning och tillämpning av dessa bidragsregler faller på kulturnämnden.
Kommunen kan vid beviljande av bidrag kräva motprestation av föreningen.
Det finns ingen garanti för att stöd beviljas.

Ansökan
Ansökan om bidrag görs alltid på särskild ansökningsblankett senast det datum som angivits
av bidragsgivare, med styrelsemedlems underskrift. Ansökningsblankett finns på kommunens
hemsida och hos kultursekreteraren.
Nybildade föreningar
För nybildade föreningar eller föreningar som första gången söker föreningsbidrag ska
bifogas:
• stadgar
• protokoll från bildandet
• registrering om föreningen tillhör godkänd riksorganisation
• organisationsnummer
• plus- eller bankgiro i föreningens namn
• medlemsförteckning
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Årsanslag
Årsanslag ges till både arrangerande och producerande föreningar. Bidraget syftar till att ge
föreningen en grundtrygghet för de verksamheter som bedrivs.
Bidrag
Arrangerande föreningar ska ha en omfattande och regelbunden utåtriktad verksamhet.
Producerande föreningar ska ha en regelbunden verksamhet som syftar till offentliga
kulturarrangemang, program eller framträdanden i Säffle kommun. Bidrag ges inte till
kulturverksamhet utanför Säffle kommun, inte heller till resor eller andra kostnader i samband
med framträdanden på annan ort.
Bedömning görs alltid utifrån kulturnämndens övergripande mål och verksamhetsplan.
Beslut sker efter samtal mellan förening, nämnd och tjänsteman från kulturförvaltningen,
samt utifrån föreningens verksamhetsplan, budget, verksamhetsberättelse och bokslut.
Inga föreningar får per automatik samma storlek på bidrag som tidigare år. Kulturnämnden
tar ställning på nytt varje år till inkommen ansökan.
Ansökan
Ansökan om årsanslag ska göras av föreningen senast den 1 oktober och avse kommande
kalenderår. Ansökan ska göras på särskild blankett som finns på kommunens hemsida och
hos kultursekreteraren. Till ansökan ska bifogas:
• verksamhetsplan för det år ansökan avser
• budget för det år ansökan avser
• verksamhetsberättelse från senaste årsmötet
• bokslut från senaste årsmötet
Tidsplan
Jan – årsanslaget utbetalas
Maj – gemensam diskussion med föreningarna, initial avstämning inför nästa budgetår
Juni – kulturförvaltningen påbörjar arbetet med nästa års budget, nivån på föreningsstödet
fastslås i kulturnämnd
1/10 – ansökan om årsanslag ska vara inne från föreningarna
Okt – enskilda möten med förening, nämnd och förvaltning
Nov - förslag på fördelning
Dec – den definitiva budgeten för nämnden fastslås av kommunfullmäktige, därefter beslut på
nämndnivå hur årsanslagen ska fördelas till olika föreningar
Redovisning
Ska göras på speciell blankett så fort verksamhetsberättelse och bokslut är klart för
föregående år. Redovisningen ska vara inne till kultursekreterare senast 1 maj.

4

Arrangemang och projektstöd
Arrangemang och projektstöd avser att stimulera och främja en mångsidig kulturell
verksamhet i kommunen. Som arrangemang räknas föreläsningar, sång, musik, dans,
dramatisk framställning, filmvisning och utställningsverksamhet. I tveksamma fall avgör
kulturnämnden om programmet ska rubriceras som kulturprogram. Arrangemangen ska vara
öppna för alla. Föreningar som beviljats ett årsanslag kan endast i undantagsfall beviljas
ekonomiskt bidrag vid enstaka större arrangemang.
Bidrag
Bidraget grundas på en förhandsansökan där syfte, kostnader och beräknade intäkter
redovisas.
Ansökan
Ansökan om projektstöd ska göras på särskild blankett som finns hos kultursekreteraren och
på kommunens hemsida. Beslut om arrangemang och projektstöd fattas av kulturnämnden två
gånger per år, och ansökan ska vara inne senast 1/3 respektive 1/10. Ansökan ska åtföljas av
en tydlig beskrivning av projektet, genomförande och finansiering, det vill säga en realistisk
ekonomisk kalkyl med specificering av beräknade kostnader och intäkter.
Redovisning
Redovisning ska göras senast 3 månader efter genomfört arrangemang.

Stöd till främjande insatser för ung kultur
Syftet med bidraget är att stimulera och underlätta för kulturföreningar och andra grupper
som vill arbeta med nya målgrupper och verksamheter. Stödet kan även utgå till föreningar
med etablerade verksamheter inriktade på främjande insatser för ung kultur. Hög prioritet ges
verksamheter som riktar sig till barn och ungdomar som inte redan är föreningsaktiva.
Bidrag
Bedömningen sker på grundval av verksamhetsplan och budget för verksamheten samt den
beskrivning sökanden gjort av verksamheten. Alla ansökningar prövas individuellt och är
beroende av disponibla medel. Bidragen kan beviljas antingen som förskottsbidrag eller med
utbetalning efter genomförd verksamhet.
Ansökan
Ansökan ska göras på särskild blankett som finns hos kultursekreteraren eller på kommunens
hemsida. Till ansökan ska bifogas en verksamhetsplan, innehållande syfte och mål, och en
ekonomisk kalkyl.
Redovisning
Redovisning ska göras senast 3 månader efter genomfört arrangemang.
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Kulturpris
Säffle kommun delar varje år ut ett kulturpris till person eller förening som har utfört
värdefulla insatser för kulturen i Säffle kommun.
Villkor
Priset utdelas till person eller förening som är verksam i Säffle kommun eller till person som
är född eller har varit aktiv i kommunen. Det är kulturnämnden som beslutar vem eller vilka
som ska få kulturpriset.
Pris
Prissumman uppgår till 5 000 kronor. Priset överlämnas högtidligen i anslutning till
kulturnämndens decembermöte.

Ansökan/Nominering
Ansökan/nominering ska göras på särskild blankett, som finns hos kultursekreteraren och på
kommunens hemsida. Nomineringen ska vara Kulturnämnden tillhanda senast 15 oktober.

Kulturminnesvårdspris
Säffle kommun delar varje år ut ett kulturminnesvårdspris till en person eller förening som
har utfört kulturvårdande insatser som förskönar omgivningen till glädje för många. Priset
delas ut i samband med kulturhusens dag i september. Kulturhusens dag har initierats av
Riksantikvarieämbetet och uppmärksammas över hela landet. Målet med dagen är att skapa
förståelse och intresse för kulturarv och kulturmiljö.
Villkor
Främst avses restaurering av byggnader eller miljöer inom Säffle kommun där arbetet utförts
på ett sådant sätt att hänsyn tagits till byggnadens eller miljöns ursprungliga utseende.

Bidrag
Stipendiesumman uppgår årligen till 3000 kronor samt ett diplom. Stipendiet överlämnas i
anslutning till arrangemang på Kulturhusens dag i Säffle kommun.

Ansökan/Nominering
Ansökan/nominering ska göras på särskild blankett som finns hos kultursekreteraren och på
kommunens hemsida, och vara Kulturnämnden tillhanda senast 1 augusti.
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