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Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar 

Beslut Kun § 35, 2008-08-26 

 

Inledning 

 

Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för 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 besked.  

 

Den bidragsform som går att söka är årsanslag. Dessutom delar kulturnämnden årligen ut ett 

kulturpris och fr.o.m. 2018 delas ett kulturstipendium för unga 16-25 år ut.  

 

Före årsanslaget bjuds kulturföreningarna in till ett möte med politiken och tjänstemän och 

efter det fördelas summan på de olika föreningar som sökt årsanslag. 

 

Både arrangerande och producerande kulturföreningar kan söka årsanslag.  

 



 

2 

 

 

 

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.  

 

Övriga bidrag 

 

Konto till nämndens förfogande finns för bidrag till uppkomna kulturaktiviteter, projekt eller 

likande och kan sökas av föreningar men även privatpersoner för t ex framställande av 

litteratur. Bidrag kan sökas under hela året. Ansökningar som berör barn- och ungdomsprojekt 

prioriteras. Bidraget beslutas av kulturnämnden med delegation till kulturchef (upp till 10 000 

kronor) och kulturnämndens Au (upp till 20 000 kronor). 

 

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 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 återbetalningsskyldiga samt avstängas från fortsatt bidragsgivning 

vid missbruk och oegentligt lämnade uppgifter.  

 Rätten till tolkning och tillämpning av dessa bidragsregler faller på kulturnämnden.  

 

Ansökan 
 

Ansökan om bidrag görs alltid på en särskild ansökningsblankett senast det datum som 

angivits av bidragsgivare, med styrelsemedlems underskrift. Ansökningsblankett finns på 

kommunens hemsida och hos kulturassistenten.  

 

Nybildade föreningar  
 

För nybildade föreningar eller föreningar som första gången söker föreningsbidrag ska 

bifogas: 

 stadgar 

 protokoll från bildandet 
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 registrering om föreningen tillhör godkänd riksorganisation 

 organisationsnummer 

 plus – eller bankgiro i föreningens namn 

 medlemsförteckning 

 

Årsanslag  
 

Årsanslag ges till både arrangerande och producerande föreningar. Bidraget syftar till att ge 

föreningen en grundtrygghet för de verksamheter som bedrivs.  

 

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 en särskild blankett som finns på kommunens hemsida och 

hos kulturassistenten. Ansökan skickas till Kulturnämnden, Kulturkansliet, 66180 Säffle. 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 

juni – kulturförvaltningen påbörjar arbetet med nästa års budget, nivån på föreningsstödet 

fastslås i kulturnämnd 

1 oktober – ansökan om årsanslag ska vara inne från föreningarna 

oktober – Möten med förening, nämnd och förvaltning 

november – förslag på fördelning 

november – den definitiva budgeten för nämnden fastslås av kommunfullmäktige, därefter 

beslut på nämndnivå hur årsanslagen ska fördelas till olika föreningar 

 

 

Övriga bidrag 

 

Ansökan till bidrag från kontot till nämndens förfogande kan ske via mail till kultur@saffle.se 

eller via brev Kulturnämnden, Kulturkansliet, 66180 Säffle. Vid ansökan uppges ändamål för 

mailto:kultur@saffle.se


 

4 

 

bidraget, en preliminär budget, organisationsnummer (vid förening) samt konto för insättning 

av bidrag. 

 

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 i eller har varit aktiv i kommunen. Det är kulturnämnden som beslutar vem eller vilka 

som ska få kulturpriset.  

 

Pris 

Prissumman uppgår till 10 000 kronor. Priset överlämnas högtidligen i anslutning till 

kulturnämndens decembermöte. 

 

Ansökan/Nominering 

Ansökan kan ske på mail till kultur@saffle.se eller via brev till Kulturnämnden, 

Kulturkansliet, 66180 Säffle. Nomineringen ska vara kulturnämnden tillhanda senast 15 

oktober.  

 

 

Kulturstipendium 

 

Säffle kommun instiftar 2018 ett kulturstipendium som ges till en ung person 16-25 år som 

vill förkovra sig inom sitt konstutövande.  

 

Villkor 

Stipendiet utdelas till en ung person 16-25 år som är verksam inom konst, musik, litteratur, 

teater, dans, film, konsthantverk, foto eller andra områden inom kulturell verksamhet. 

Personen ska vara bosatt i, haft sin skolgång i eller vara verksam i Säffle kommun. Det är 

kulturnämnden som beslutar vem som ska få kulturstipendiet.  

 

Pris 

Prissumman uppgår till 5 000 kronor. Priset överlämnas högtidligen i anslutning till 

kulturnämndens decembermöte.  

 

Ansökan 

Ansökan ska göras på en särskild blankett som finns på kommunens hemsida och hos 

kulturassistenten. Ansökan kan ske på mail till kultur@saffle.se eller via brev till 

Kulturnämnden, Kulturkansliet, 66180 Säffle. Ansökan ska vara kulturnämnden tillhanda 

senast 15 oktober.  
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