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Verksamhetsbidrag för kulturföreningar 
 

# Kulturverksamhetsbidrag för 2023 söks av förening senast den 30 september 2022. Ansökan 

görs via föreningsportalen och ska innehålla verksamhetsplan med tillhörande budget för 

2023. I dokumentationen ska det framgå till vad och på vilket sätt föreningen tänker nyttja det 

sökta bidraget till. Även handlingar från föreningens senast genomförda årsmöte, föreningens 

stadgar samt föreningens drogpolicy ska vara inlagt i föreningsportalen under fliken 

dokument eller bifogas ansökan. 
 

# När ansökan är komplett påbörjas handläggningen. Under handläggningstiden kan 

kompletteringar eller förtydliganden från föreningen vid behov begäras in av handläggningen.  

Ansökan kan inte godkännas helt då det i bidragsreglerna står att föregående års bidrag måste 

redovisas innan nytt kan beviljas. 
  
# Beviljat kulturverksamhetsbidrag för 2022 ska redovisas senast 31 december 2022. 

Redovisningen ska innehålla en beskrivning av hur föreningen använt det beviljade 

kulturverksamhetsbidraget för 2022. Mall för förenklad redovisning tillhandahålls av 

förvaltningen. En fullständig och godkänd redovisning av senast beviljat 

kulturverksamhetsbidrag är ett absolut krav för att ett nytt kulturverksamhetsbidrag för 2023 

ska kunna beviljas. 

 

# När redovisning av föregående års bidrag är inskickad handläggs föreningens ansökan klart. 

Denna handläggning sker under januari 2023. Även här kan handläggningen vid behov 

kontakta föreningen och begära in kompletteringar eller förtydligande av inskickad 

redovisning. 
 

# Ärende går till Kulturutskott och TFK-nämnd för beslut i februari  

 

# Utbetalning av beviljat kulturverksamhetsbidrag sker så fort TFK-nämndens protokoll är 

justerat.  
 

Utdrag ur Bidragsregler 2021 Ronneby Kommun. (antaget av Kommunfullmäktige 200924) 
 

6.8 Kulturverksamhetsbidrag  

Kulturverksamhetsbidrag är ett årsbidrag som ska användas till kulturell verksamhet, så som publika 

arrangemang, eget skapande eller eget utövande inom föreningen. Teknik-, fritid- och kulturnämnden bestämmer 

årligen beloppet.  

 

Krav för att erhålla bidrag  

6.8.1 Samtliga av föreningen, vid ansökningstillfället, kända arrangemang under kommande verksamhetsår ska 

sökas som kulturverksamhetsbidrag  

6.8.2 arrangemang ska vara offentliga och öppna för alla  

6.8.3 vid annonsering ska kommunens logotyp finnas med  

6.8.4 redovisning av senast beviljat bidrag ska vara inlämnat innan nytt bidrag beviljas 

 

Frågor gällande verksamhetsbidrag till kulturföreningar besvaras av. 
 

Peter Parnfelt 

0457-61 75 02 

peter.parnfelt@ronneby.se 

 


