
Kulturbidrag



g Föreningen har sin huvudsakliga verksam-
het inom Östersunds kommun.

g Föreningen är uppbyggd enligt demokra-
tiska principer och bedriver verksamhet som är 
öppen för alla. 

g Föreningen arbetar för jämställdhet, ung-
domars inflytande och bidrar till kulturell 
mångfald i kommunen.

g Föreningen har en verksamhet som inte 
uppmuntrar till diskriminering på grund av 
exempelvis kön, kulturell bakgrund, religiös till-
hörighet, ålder, språk, sexuell läggning,  
könsidentitet eller funktionsnedsättning.

g Föreningen ska ha stadgar som antagits på 
föreningens årsmöte, föra medlemsmatrikel 
(lista över medlemmar) och ha egen styrelse 
och kassaförvaltning. 

g Föreningens ordförande och kassör/revisor 
ansvarar för de uppgifter som föreningen läm-
nar i ansökan.

g Föreningen har minst 10 medlemmar.

g Förening som  får bidrag har skyldighet att 
ställa sina räkenskaper och redovisningshand-
lingar till förfogande för granskning på det 
sätt som nämnden bestämmer.

g Förening som genom oriktiga uppgifter  
eller på otillbörligt sätt utnyttjar bidrags-
normerna kan stängas av från möjligheten att 
söka bidrag.

g Förening som står i skuld till kommunen  
får inga bidrag förrän skulden reglerats.

Observera att det oftast är många sökande 
till varje bidrag. Därför får inte alla fören-
ingar sin ansökan beviljad. 

Om ert arrangemang beviljas pengar ska det synas tydligt i 
all marknadsföring att projektet stöds av Östersunds kom-
mun. Det gör ni genom att i ert material använda Öster-
sunds kommuns kommunvapen som ni hittar på ostersund.se 
(sök på ”kommunvapen” i sökfältet på hemsidan).
Vi kan inte hjälpa er att marknadsföra era arrangemang, 
men ni kan skicka in information om arrangemangen till 
Visit Östersund. På så sätt kan ni synas i deras evenemangs-
kalender. Den hittar ni på visitostersund.se. 

Allmänna bestämmelser

Marknadsföring

Detta gäller för att kunna få bidrag:
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Kultur- och fritidsnämnden beviljar bidrag till föreningar och organisationer som  
bedriver en regelbunden kulturverksamhet inom exempelvis teater, dans, musik, bild 
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För att uppmuntra föreningsverksamhet inom 
kulturområdet lämnar Kultur- och fritidsnämnden 
ett startbidrag på 2 000 kronor. 

Bidraget betalas ut löpande under året när fören-
ingen registrerat sig i Östersunds kommuns fören-
ingsregister. Föreningen registrerar sig via e-tjänst 
på Östersunds kommuns hemsida. 

Föreningen behöver alltså inte ansöka om start-
bidraget separat. Registreringen räknas som 
ansökan. 

Till registreringen ska föreningen bifoga:

g Protokoll från konstituerande möte. Protokoll-
et ska innehålla uppgifter om interimsstyrelsens 
sammansättning, valda revisorer, antagna stadgar 
och föreningens bank- eller postgironummer.

g Föreningen/organisationen ska följa de all-
männa bestämmelserna (se sidan 2) för att kunna 
få bidrag. 

Startbidrag för kulturföreningar

Årsbidrag till kulturföreningar
Bidraget ska främja och stödja kulturverksam-
het inom exempelvis teater, dans, musik, bild och 
form, film och media, litteratur och kulturarv. 
Årsbidragets syfte är att göra det möjligt för för-
eningar att planera sin verksamhet långsiktigt.

Bidragen går i första hand till verksamhet som 
riktar sig till barn och ungdom och föreningar 
som eftersträvar kulturell mångfald i kommunens 
kulturliv. 

Villkor för att kunna söka årsbidrag:

g Bedriva en regelbunden kulturverksamhet inom 
Östersunds kommun.

g Göra minst tre offentliga framträdanden i kom-
munen.

Kultur- och fritidsnämndens bedömningar 
utgår ifrån:

g Omfattning av utåtriktad verksamhet.
g Nyskapande och utvecklande verksamhet.
g Verksamhet för och tillsammans med barn och 
unga.
g Samarbete med andra föreningar, organisatio-
ner, studieförbund med flera.

Föreningen ansöker för nästkommande verksam-
hetsår via e-tjänst på Östersunds kommuns hem-
sida senast den 10 oktober. Ansökningar inkomna 
efter detta datum behandlas inte.

Föreningens ansökan ska innehålla:

g Verksamhetsplan för det år ansökan gäller.
g Verksamhetsberättelse, ekonomisk redogör-
else och revisionsberättelse för senast avslutat 
verksamhetsår. Berättelsen ska innehålla tydliga 
uppgifter om offentliga arrangemang, antal med-
lemmar, publiksiffror och effekter av föreningens 
verksamhet.

g Föreningen/organisationen ska följa de all-
männa bestämmelserna (se sidan 2) för att kunna 
få bidrag. 

Kultur-och fritidsnämnden beslutar om vilka fören-
ingar som får årsbidrag. Beslutet tas i november/
december. Beviljade bidrag betalas ut i februari. 
Utbetalning sker till föreningens bank- eller post-
giro. 
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Bidragets storlek:

g Ett grundbidrag på 2 000 kr betalas ut till alla 
hembygdsföreningar. 
g Årsskriftbidraget är 5 000 kronor resp 10 000 
kronor beroende på skriftens omfattning.
g Bidraget för hembygdsgård är 3 000 kronor 
resp 6 000 kronor beroende på hembygdsgårdens 
storlek, antal besökare etc.

Detta gäller för att kunna få bidrag:

g Föreningen ska vara ansluten till en riks- 
organisation

Sista ansökningsdatum är 10 oktober. Ansök via 
e-tjänst på Östersunds kommuns hemsida.

Bidrag till kulturarrangemang
Bidraget ska främja och stödja kulturarrange-
mang inom områdena teater, dans, musik, bild 
och form, film och media, litteratur och kulturarv. 
Bidraget kan bara sökas av kulturföreningar eller 
organisationer verksamma i Östersunds kommun.

Villkor: 
 
g Bidraget är endast till för offentliga  
arrangemang. 
g Bidraget utbetalas till arrangerande förening.  
g Bidraget bedöms i relation till kulturlivets  
behov och aktuella situation i övrigt. 
g Föreningen/organisationen ska följa de all-
männa bestämmelserna (se sidan 2) för att kunna 
få bidrag. 

Bidrag beviljas inte till:

r Kostnader för produktion eller utgivning av 
musik, böcker, film, foto, utställningar med mera. 
Undantag kan göras om materialet bedöms som 
synnerligen värdefullt och av stort bevarandevärde 
för allmänheten.
r Arrangemang på bibliotek, museum med flera 
platser där nämnden lämnar verksamhets- eller 
driftsbidrag. Undantag kan göras.
r Arrangemang som anordnas av kommunala 
verksamheter.
r Lägerverksamhet, resor eller livsmedel.
r Uttalat kommersiella arrangemang eller  
väl-görenhetsarrangemang.
r Förening som erhållit årsbidrag.
r Privatpersoner eller företag.
r Renodlade religiösa eller partipolitiska  
arrangemang.

Kultur- och fritidsnämnden kan göra undantag 
när det gäller arrangemang inom nämndens 
verksamhetsområde som kan vara av stort 
intresse för allmänheten. 
Som till exempel:

g Vandringsutställningar och samverkansprojekt.
g Nationellt eller internationellt gästbesök, turné-
er eller evenemang som skapas inom regionen.
g Jubileer med särskilda satsningar som gagnar 
allmänheten.
g Kulturseminarier eller liknande evenemang.

Föreningen ansöker via e-tjänst på Östersunds 
kommuns hemsida. Budget för arrangemanget 
måste bifogas och budgeten måste innehålla både 
kostnader och intäkter. Ansökan ska inlämnas 
lämnas in före arrangemangets genomförande och 
i så god tid (cirka två månader) att Kultur- och 
fritidsförvaltningen hinner handlägga ärendet.

Beslut om arrangemangsbidrag fattas enligt  
nämndens delegationsbestämmelser.

Utbetalning, redovisning och återbetalning: 

g Bidraget betalas om möjligt ut innan  
arrangemanget ägt rum till föreningens post- eller 
bankgiro.
g Föreningen ska redovisa arrangemanget senast 
två månader efter genomförandet. Redovisningen 
sker via e-tjänst på Östersund kommuns hemsida.
g Bidrag som gått till arrangemang som inte 
genomförts ska återbetalas.
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Bidrag till hembygdsförening



Kulturbidrag till unga
Kulturbidrag till Unga är ett bidrag som kan sökas 
av de som är mellan 13-25 år. Syftet med bidrag-
et är att uppmuntra och stimulera unga männi-
skors initiativ, engagemang och kreativitet och ge 
möjlighet till att vara del av kulturlivet och driva 
egna kulturprojekt. 

Det ska ge en chans att förverkliga en idé eller 
dröm kring ett kulturarrangemang. Det viktiga är 
att hanteringen av bidraget inte ska vara krånglig, 
man ska få snabba besked.

Vad kan man söka för?

g Bidraget kan sökas av en eller flera. En särskilt 
ansvarig person ska utses och finnas tillgänglig  
under projektet/arrangemanget. För minderårig 
krävs att en myndig person eller organisation finns 
med som ekonomiskt ansvarig.
g Arrangemanget ska genomföras inom Öster-
sunds kommun.
g Det du/ni söker för ska rikta sig till alla och 
vara offentligt. 
g Kulturbidrag till unga kan endast sökas en gång 
för varje projekt/arrangemang och år. Det är alltså 
inget kontinuerligt verksamhetsstöd. 
g Arrangemanget och alla aktiviteter kring pro-
jektet måste vara helt alkohol- och drogfria.
g Samma person/er kan söka flera gånger men till 
olika projekt.
g Föreningen/organisationen ska följa de all-
männa bestämmelserna (se sidan 2) för att kunna 
få bidrag. 

Ansökan görs via e-tjänst på Östersunds kommuns 
hemsida.

Vad kan man inte söka för?

r Projekt som inte har någon publik del eller som 
enbart gagnar en liten grupp. 
r Projekt med initiativtagare som är äldre än 25 
år.

r Ordinarie föreningsverksamhet eller skolprojekt.
r Redan genomförda projekt eller arrangemang.
r Projektledarlöner eller uppehälle.
r Resor eller fester.
r Kommersiella, vinstdrivande eller välgörande 
ändamål.
r Projekt som ingår i partipolitisk eller religiös 
verksamhet.
r Projekt som har uppmuntrande attityd till våld 
eller bruk av tobak, alkohol eller andra droger.
r Projekt som uppmuntrar diskriminering på 
grund av exempelvis kön, kulturell bakgrund, 
religiös tillhörighet, ålder, språk, sexuell läggning, 
könsidentitet eller funktionsnedsättning.

Hur mycket kan man få och när?

g Beloppet man får söka är upp till 10 000  
kronor. 
g Det går att ansöka när som helst under året, 
men ansökan ska ha kommit in till Kultur- och 
fritidsförvaltningen minst en månad innan genom-
förandet.
g Ansökan handläggs snabbt och beslut kommer 
inom 2-4 veckor. 
g Den/de som ansöker ska skicka med en ekono-
misk plan med både kostnader och intäkter till-
sammans med ansökan.
g Utbetalning av pengar sker efter att ansökan 
beviljats. 
g Pengarna ska användas inom 6 månader efter 
utbetalning.
g Senast 4 veckor efter avslutat projekt/ 
arrangemang ska en enklare redovisning lämnas in 
via e-tjänst. Redovisningen ska innehålla kostnader 
och intäkter för projektet/arrangemanget, samt en 
kortfattad skriftlig redogörelse (senast 4 veckor 
efter genomfört arrangemang). 
g Om projektet/arrangemanget inte kan genom-
föras ska pengarna betalas tillbaka.
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Kultur- och fritidsförvaltningen
Östersunds kommun, 831 82 Östersund. 
Telefon: 063- 14 30 00.  www.ostersund.se 


