
 1 (3) 

 

 

 

    2019-04-05 

 
 
Rutiner kring kulturstöd 
 

Kulturstödet är indelat i två delar, verksamhetsstöd för  

kulturföreningar samt stöd till offentliga kulturarrangemang. 

Verksamhetsstödet är ett årligt bidrag till kulturföreningar för 

baskostnader i verksamheten. Stöd till offentliga arrangemang är ett 

bidrag som ges till föreningar och grupper för offentligt anordnade 

evenemang. 

 

 

Verksamhetsstöd 

Verksamhetsbidrag kan beviljas förening som har till syfte att bedriva 

kontinuerlig verksamhet inom kulturområdet – till exempel konst, musik, 

teater, dans, film, foto, kulturmiljö- och hembygdsvård. Stöd lämnas i form av 

årsbidrag eller startbidrag. 

 

Allmänna villkor: 

• Föreningen ska ha minst 10 registrerade medlemmar som betalar 
medlemsavgift. 
 

• Föreningen ska vara registrerad i Hjo kommuns föreningsregister. 
 

• Föreningen ska ha sitt säte och sin verksamhet förlagd till Hjo och 
majoriteten av föreningens medlemmar ska vara boende i Hjo. 
 

• Föreningen ska vara öppen för alla som ansluter sig till föreningens 
antagna stadgar och mål. 
 

• Föreningen ska ha årsmöte där verksamhets- och ekonomisk 
berättelse godkänns och där revisionsberättelsen redovisas. 
 

• Föreningen ska arbeta för att motverka diskriminering på grund av 

kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 

religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 

 

 

Bidrag utgår inte till föreningar vars huvudsakliga uppgift är att 

tillvarata enskilda medlemmars yrkesmässiga eller ekonomiska 

intressen. 
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Ansökan 
Ansökan ska vara kulturenheten tillhanda senast den 31 maj det år som 
ansökan avser och ska för årsbidrag innehålla följande handlingar: 

• årsmötesprotokoll 

• verksamhetsberättelse från föregående år 

• revisionsberättelse med resultat- och balansräkning från  
föregående år 

• verksamhetsplan för bidragsåret 

Om kulturenheten ej tidigare erhållit föreningens stadgar ska även de 
bifogas. 

Ansökan om startbidrag ska vara åtföljd av protokoll från föreningens 
bildande, stadgar samt verksamhetsplan. 

Ansökan sker på särskild e-blankett. För sent inkommen ansökan behandlas 
inte. Bidrag betalas ut senast 31 augusti om kulturenheten tagit emot 
kompletta bidragshandlingar. 

Kulturenheten har möjlighet att efter prövning frångå fastställda rutiner om 
särskilda skäl finns. 

 

Stöd till offentliga arrangemang 

 

Bidrag till stora kulturevenemang eller projekt som är utöver 
föreningens ordinarie verksamhet, kan sökas av både föreningar  
och kulturgrupper löpande under året.  
Bidraget ska sökas i förväg och i arrangemanget redovisas i efterhand. 
Ansökningar för arrangemang som breddar det totala utbudet och stärker 
Hjos varumärke prioriteras. 
 

Allmänna villkor för att söka stöd till offentliga arrangemang: 

 

• Arrangemanget ska ske i Hjo och vara öppet för allmänheten. 
Marknadsföring av arrangemangen är viktigt för att nå allmänheten. 

• Arrangemanget får inte ha kommersiellt syfte eller ingå i kommersiell 
verksamhet. 

• Arrangemanget ska följa Hjo kommuns värdegrund samt 
grundläggande värderingar, enligt Sveriges grundlagar, som 
demokrati, jämställdhet och alla människors lika värde. 
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Ansökan 
Ansökan ska alltid skickas in i förväg. Ansök löpande under året via särskild  
e-blankett. Ansökan ska vara Kulturenheten tillhanda minst en månad innan 
arrangemanget ska genomföras. Sent inkommen ansökan behandlas inte. 
 
 

Redovisning 
Redovisningen görs efter arrangemanget och sker på särskild e-blankett. 
Redovisningen ska vara Kulturenheten tillhanda senast den 31 januari för 
arrangemang som genomförts föregående höst och senast den 31 augusti 
för vårens/sommarens arrangemang. Sent inkommen redovisning behandlas 
inte. 
 

Utbetalning 

Bidrag betalas ut inom tre månader efter slutdatum för redovisning förutsatt 
att alla handlingar är kompletta. Föreningen/organisationen ska på begäran 
av kulturenheten kunna styrka sina kostnader. 

Kulturenheten har möjlighet att efter prövning frångå fastställda rutiner om 
särskilda skäl finns. 


