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  Riktlinje Kulturföreningsbidrag 
Surahammars kommun betalar ut stödbidrag till Kulturföreningar för att stimulera till lokala arrangemang 
och aktiviteter.     

Bidrag ges i form av: 

1. Verksamhetsbidrag (Grundbidrag) som utgår efter godkänd årsredovisning till kulturföreningar 
samt hembygdsföreningar.  

2. Arrangemangsbidrag till exempel valborgsmässofirande och midsommarfirande   
3. Projektbidrag för enskilda kulturprojekt. 

Sista ansökningsdag för verksamhetsbidrag och arrangemangsbidrag av återkommande karaktär är sista 
mars varje år. Arrangemangsbidrag av engångskaraktär samt projektbidrag kan sökas hela året. 

Ansökan om verksamhetsbidrag  
Uppgifterna i ansökan ska avse föregående års verksamhet. Ansökan som inte är komplett handläggs ej. 

Bilagor att bifoga: 

• Verksamhetsberättelse 
• Balans- och resultaträkning 
• Revisionsberättelse 

Ansökan om arrangemangsbidrag 

Samtliga föreningar i kommunen kan ansöka om bidrag till enskilda kulturarrangemang som till exempel 
valborgsmässofirande och midsommarfirande 

Bilagor att bifoga: 

• en presentation och plan över arrangemanget 
• en ungefärlig beräkning av kostnaden för arrangemanget 

Ansökan om projektbidrag 

Projektbidrag söks för enskilda kulturprojekt. Bidraget kan sökas hela året. Ansökan som inte är komplett 
handläggs ej. 

Bilagor att bifoga: 

• en presentation och plan över projektet 
• en ungefärlig beräkning av kostnaden för projektet 
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Ansökningsblankett inklusive bilagor skickas till: 
Surahammars Kommun 
Kommunstyrelsen 
Box 203  
735 23 Surahammar 
 
eller e-post till kommunen@surahammar.se 
Vid frågor kontakta ansvarig Christina Sandin Ekonomiavdelningen 0220-390 00 växel 

 

Bidragsberättigade föreningar 

• är en ideell förening och bedriver en kontinuerlig och utåtriktad kulturell verksamhet. 
• har huvuddelen eller väsentliga delar av sin verksamhet förlagd till Surahammars kommun. 
• har antagna stadgar, ansvarig styrelse och revisorer. 
• har minst 10 aktiva medlemmar. Som medlem räknas den som betalat den av föreningen 

fastställda medlemsavgiften för senast avslutat verksamhetsår. 
• erhåller ej verksamhets- och arrangemangsbidrag från annan förvaltning i Surahammars kommun. 

Krav på kulturföreningarna  

• Är demokratiska, öppna för alla kommuninvånare och skall kännetecknas av kvalitet, mångfald 
och tillgänglighet. 

• Värna om kommunens kulturhistoriska intressanta miljöer och museer och verka för att dessa 
görs tillgängliga och levande för såväl kommunens invånare som besökare utifrån. 

• Aktivt ta ställning mot varje form av kränkande behandling (tex. på grund av sexuell läggning, 
mobbing, rasism och/eller främlingsfientlighet.)  

• Ha en förankrad drogpolicy i verksamheten. 
• All verksamhet skall ta tillvara och stödja individers engagemang för ett levande kulturliv och en 

innehållsrik fritid. Det är av särskild vikt att uppmuntra ungdomars delaktighet.  
• All verksamhet skall sträva efter att i olika former skapa kreativa möten mellan människor i form 

av eget skapande eller gemensamma upplevelser.  
• Utbudet av kultur inom scenkonsten skall präglas av kvalitet, mångfald och tillgänglighet.  

Så beviljas bidraget 

Bidrag utgår i regel i proportion till föreningens storlek och innevarande års budget för 
kulturföreningsbidrag.  Undantag kan göras från dessa bestämmelser om det finns särskilda skäl. 

Bidraget utbetalas endast till föreningens plusgiro, bankgiro eller bankkonto. 

Vid föreningarnas aktiviteter ska tydligt anges att verksamheten bedrivs med stöd av Surahammars 
kommun. Bidrag som beviljats på oriktiga grunder medför återbetalningsplikt. 
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