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Kulturnämndens arbetsutskott 2021-11-30

Referensnummer för signaturer:

§ 53
Revidering av regler för bidrag till kulturverksamhet (KN 2021.064)
Beslut
Kulturnämndens arbetsutskott föreslår att
kulturnämnden beslutar att godkänna de reviderade reglerna för bidrag till kulturverksamhet.

Ärendebeskrivning
Bidragsreglerna revideras för att skriva in ett tillägg med hänvisning till de 
kommunövergripande riktlinjerna för föreningsstöd inom Vallentuna kommun som 
behandlades på KS 2020.240.
Tillägget är följande:
Vallentuna kommun har nolltolerans mot sexuella trakasserier, kränkande särbehandling, 
diskriminering och våldsbejakande extremism. Kommunen arbetar aktivt för en hållbar 
utveckling och ökad miljömedvetenhet. När du accepterar stöd av Vallentuna kommun är du 
skyldig att följa dessa riktlinjer.

Tillägget skrivs in i reglerna under följande stycke:
Kulturnämnden i Vallentuna beviljar föreningar och organisationer bidrag för anordnande av 
kulturella arrangemang. Enskilda personer kan få stöd för genomförandet av ett arrangemang. 
En förutsättning är att arrangemanget har lokal anknytning och/eller kan bedömas vara av 
allmänt intresse för kommuninvånarna. Bidrag beviljas inte till någon arrangör vars 
verksamhet kan medföra störning av ordningen eller befaras innebära olaglig verksamhet.

Yrkanden
Ordförande, Helena Klange (KD), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Helena Klange (KD), konstaterar att det finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kulturnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Revidering av regler för bidrag till kulturverksamhet
 Förslag till reviderade regler för kulturbidrag



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
KULTURFÖRVALTNING 2021-11-10

DNR KN 2021.064 
CHARLOTTA BURLIN SID 1/1
KULTURSEKRETERARE 
08-587 853 30  
CHARLOTTA.BURLIN@VALLENTUNA.SE  

VALLENTUNA KOMMUN
186 86 VALLENTUNA 
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88
KOMMUN@VALLENTUNA.SE

WWW.VALLENTUNA.SE

Tjänsteskrivelse

Revidering av regler för bidrag till 
kulturverksamhet

Förslag till beslut
Kulturnämnden beslutar att godkänna de reviderade reglerna för bidrag till 
kulturverksamhet.

Sammanfattning av ärendet
Bidragsreglerna revideras för att skriva in ett tillägg med hänvisning till de 
kommunövergripande riktlinjerna för föreningsstöd inom Vallentuna kommun som 
behandlades på KS 2020.240.
Tillägget är följande:
Vallentuna kommun har nolltolerans mot sexuella trakasserier, kränkande 
särbehandling, diskriminering och våldsbejakande extremism. Kommunen arbetar 
aktivt för en hållbar utveckling och ökad miljömedvetenhet. När du accepterar stöd av 
Vallentuna kommun är du skyldig att följa dessa riktlinjer.

Tillägget skrivs in i reglerna under följande stycke:
Kulturnämnden i Vallentuna beviljar föreningar och organisationer bidrag för 
anordnande av kulturella arrangemang. Enskilda personer kan få stöd för 
genomförandet av ett arrangemang. En förutsättning är att arrangemanget har lokal 
anknytning och/eller kan bedömas vara av allmänt intresse för kommuninvånarna. 
Bidrag beviljas inte till någon arrangör vars verksamhet kan medföra störning av 
ordningen eller befaras innebära olaglig verksamhet.

Konsekvenser för barn
Att inhämta synpunkter gällande barn/ungdomsperspektivet bedöms inte vara 
relevant i detta sammanhang.

Anders Dahlgren Charlotta Burlin 
Kulturchef Kultursekreterare

Expedieras till:
Akten
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Fastställda av kommunfullmäktige 1996-06-10 § 49. Reviderade
av kulturnämnden 2019-04-09 § 26 och xxxx-xx-xx § xx.

Avdelning/enhet med ansvar för revidering: Kulturförvaltningen,
kulturenheten.

Bidrag som kan sökas från 
kulturnämnden
Föreningar, organisationer och enskilda personer kan ansöka om följande bidrag från 
kulturnämnden. En förutsättning är att arrangemanget/projektet har lokal 
anknytning och/eller kan bedömas vara av allmänt intresse för kommuninvånarna. I 
samband med denna årsfördelning avsätter kulturnämnden ett visst belopp av 
tillgängligt anslag till:
- Garantibidrag till offentliga kulturprogram
- Övriga kulturstödjande åtgärder
- Snabb peng

1. Garantibidrag till offentliga kulturprogram
Om möjligt bör ansökan göras en gång per år - inlämnas senast den 1 
november – för verksamhet nästkommande verksamhetsår.
Bidrag kan även sökas under pågående år, t ex av arrangörer som endast 
sporadiskt anordnar kulturprogram eller till spontana arrangemang.
Kulturnämnden beslutar i december eller i januari, med utgångspunkt från 
inkomna ansökningar, om fördelning av bidrag till de olika arrangemangen. 
Efter genomfört arrangemang utbetalas endast underskott inom ramen för 
det av kulturnämnden reserverade garantibidraget.

2. Övrigt kulturstöd
Föreningar, organisationer och enskilda personer kan ansöka om bidrag till 
speciella projekt (t ex dokumentation, arkivforskning, bokutgivning).
Ansökan skall om möjligt inlämnas en gång per år - den 1 november – för 
projekt nästkommande år. Bidraget utbetalas efter beslut.

3. Snabb peng – program för barn och unga
Barn och unga, 15-25 år, kan ansöka om bidrag till kulturella aktiviteter och 
projekt som är tillgängliga för allmänheten. Person äldre än 25 år, förening 
eller annan organisation kan också söka detta bidrag för att arrangera en 
aktivitet för barn och unga. Arrangörer 15-25 år prioriteras. Bidraget kan 
sökas löpande under året.

Upplysningar om kulturnämndens bidrag lämnas av Kulturförvaltningen, 
tfn 08 - 587 853 30, som även har blanketter med regler för bidragsansökan.

mailto:KULTUR@vallentuna.se
http://www.vallentuna.se/
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Regler för Garantibidrag till offentliga 
kulturprogram
Kulturnämnden i Vallentuna beviljar föreningar och organisationer bidrag för 
anordnande av kulturella arrangemang. Enskilda personer kan få stöd för 
genomförandet av ett arrangemang. En förutsättning är att arrangemanget har lokal 
anknytning och/eller kan bedömas vara av allmänt intresse för kommuninvånarna. 
Bidrag beviljas inte till någon arrangör vars verksamhet kan medföra störning av 
ordningen eller befaras innebära olaglig verksamhet.

Vallentuna kommun har nolltolerans mot sexuella trakasserier, kränkande 
särbehandling, diskriminering och våldsbejakande extremism. Kommunen arbetar 
aktivt för en hållbar utveckling och ökad miljömedvetenhet. När du accepterar stöd av 
Vallentuna kommun är du skyldig att följa dessa riktlinjer.

Bidraget är till för att öka utbudet av arrangemang, som kan bedömas vara av värde 
för kommuninvånarna från allmän och kulturell synpunkt. Kulturnämnden 
prioriterar arrangemang med utgångspunkt från målsättningen för
nämndens programverksamhet
- att ge ett kulturutbud som är allsidigt och av god kvalitet
- att nå människor inom olika åldersgrupper och kommundelar
- att genomföra nyskapande program
Avvägning sker mot tillgängliga medel i kulturnämndens budget.

Allmänna bestämmelser
1. Arrangören är en ideell förening, organisation eller enskild person

2. Arrangemanget ska genomföras inom kommunen eller för 
kommuninvånarna även utanför kommunen, t ex studiebesök, 
hembygdsutflykter.

3. Bidrag utgår endast till offentliga arrangemang.
Med offentlig avses
- att allmänheten har tillträde
- att allmänheten som minimikrav informeras dels genom Vallentuna 
kulturkalender, dels genom affischering/flygblad i den kommundel där 
programmet äger rum.

4. Bidrag utgår i princip inte till program där bidrag ansöks om i efterhand.

5. För att få kostnadstäckning för ett underskott av ett offentligt program ska 
publiken genom biljettintäkter bära en rimlig del av kostnaderna beroende på 
vilken typ av program som arrangeras. Särskild hänsyn av prissättning ska 
göras vid barnprogram.

mailto:KULTUR@vallentuna.se
http://www.vallentuna.se/
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6. Föreningens, organisationens eller den enskilde arrangörens egna insats är 
inte bidragsberättigad. Inte heller måltider för arrangören.

7. Om kulturnämnden bidrar ekonomiskt till ett offentligt program, ska det i 
marknadsföringen stå "med stöd av kulturnämnden" eller, då så är motiverat, 
”Kultur Vallentuna” anges som medarrangör.

8. Varje arrangör ska tillvarata möjligheten att också få andra bidrag. Som 
förening finns möjligheten att få bidrag antingen genom det studieförbund 
föreningen tillhör eller direkt från Stockholms läns bildningsförbund. 
Bidraget ska i så fall redovisas i blanketten.

9. Bidragsansökan görs på en särskild blankett och ska innehålla en realistisk 
ekonomisk och tidsmässig planering. Ansökan för arrangemangsstöd lämnas 
in senast den 1 november för verksamhet nästkommande år. Kulturnämnden 
fördelar huvuddelen av anslaget i december eller januari, men möjlighet 
finns att för oförutsedd programverksamhet även söka om bidrag under hela 
året.

10. Redovisning ska lämnas till Vallentuna kulturförvaltning inom 6 veckor efter 
att arrangemanget har ägt rum. Därefter betalas inte bidraget ut. 
Redovisning görs på en särskild blankett och ekonomiska underlag så som 
kvitton ska skickas med. Bidrag beviljas som regel endast för kostnader som 
beskrivits i ansökan.

mailto:KULTUR@vallentuna.se
http://www.vallentuna.se/
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Övrigt kulturstöd
Föreningar, organisationer och enskilda personer kan ansöka om bidrag till speciella 
projekt till exempel dokumentation, arkivforskning, bokutgivning, filminspelning 
med mera.

En förutsättning är att arrangemanget har lokal anknytning och/eller kan bedömas 
vara av allmänt intresse för kommuninvånarna. Stöd beviljas inte till projekt som kan 
befaras medföra störning av ordningen eller befaras innebära olaglig verksamhet.
Vallentuna kommun har nolltolerans mot sexuella trakasserier, kränkande 
särbehandling, diskriminering och våldsbejakande extremism. Kommunen arbetar 
aktivt för en hållbar utveckling och ökad miljömedvetenhet. När du accepterar stöd av 
Vallentuna kommun är du skyldig att följa dessa riktlinjer.

Bidraget ska öka utbudet av kulturprojekt som kan bedömas vara av värde för 
kommuninvånarna från allmän och kulturell synpunkt. Kulturnämnden prioriterar 
arrangemang med utgångspunkt från målen för nämndens programverksamhet
- att ge ett kulturutbud som är allsidigt och av god kvalitet
- att nå människor inom olika åldersgrupper och kommundelar
- att genomföra nyskapande projekt
Avvägning sker mot tillgängliga medel i kulturnämndens budget.

Allmänna bestämmelser
1. Arrangören är en ideell förening, organisation eller enskild person

2. Ansökan skall om möjligt inlämnas en gång per år - den 1 november – för 
projekt nästkommande år. Bidraget utbetalas efter beslut. Bidrag utgår i 
princip inte till projekt där bidrag ansöks om i efterhand.

3. Om kulturnämnden bidrar ekonomiskt, ska det i marknadsföringen stå "med 
stöd av kulturnämnden" eller så ska ”Kultur Vallentuna” anges som 
medarrangör.

4. Bidragsansökan görs på en särskild blankett och ska innehålla en realistisk 
ekonomisk och tidsmässig planering. Ansökan lämnas in senast den 1 
november för verksamhet nästkommande år. Kulturnämnden fördelar 
huvuddelen av anslaget i december eller januari, men möjlighet finns att söka 
om bidrag under hela året då avvägning sker mot kvarstående medel i 
kulturnämndens bidragsbudget.

5. Redovisning ska lämnas till Vallentuna kulturförvaltning efter avslutat 
projekt och ska innehålla en dokumentation av det ni gjort på ett enkelt sätt, 
lite förklarande text och gärna bild. Ni måste redovisa era kostnader och 
förvaltningen kan bara godkänna kostnader som godkänts i er ansökan.

mailto:KULTUR@vallentuna.se
http://www.vallentuna.se/
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Snabb peng
Förverkliga din och dina kompisars drömprojekt. Nu kan ni ansöka om upp till
10 000 kronor för att fixa en konstutställning, arrangera en konsert, festival, göra en 
spelning, skriva bok, LAN eller något annat som ni kommer på. Låt fantasin flöda! Det 
viktigaste är att det du vill göra är öppet och tillgängligt för allmänheten. Du kan 
ansöka om Snabb peng för i stort sätt alla dina idéer som skulle kunna gynna de unga 
i Vallentuna samt deras kulturliv. Alla förslag är välkomna!

Du kan ansöka året runt och får besked via e-post inom två-fem veckor. Undantag 
gäller för ansökningar som kommer in perioden juni-augusti, jul- och nyårshelgerna, 
här blir svarstiden något längre och besked lämnas inte under juli månad. Stöd 
beviljas inte retroaktivt.

Vem kan ansöka om pengar?
 För att söka Snabb peng måste du vara mellan 15-25 år gammal och bosatt i 

Vallentuna kommun. Är du under 18 år måste du uppge din förälder eller 
målsmans namn och telefonnummer.

 Ni bör vara en grupp som söker, minst två, gärna fler.
 Aktiviteten ska vara utåtriktad och vända sig till fler ungdomar samt äga rum 

i Vallentuna kommun.
 Ni måste beskriva vad det är som kostar (göra en kalkyl) och ange slutsumma.
 Högsta belopp är 10 000 kr.
 Ni ska dokumentera det ni gör på ett enkelt sätt, lite förklarande text och 

gärna bild, film osv.
 Ni måste få fakturor på saker, artister eller hyror som ni sökt pengar för.
 Ni måste redovisa era kostnader och förvaltningen kan bara godkänna 

kostnader som godkänts i er ansökan.
 Alla aktiviteter måste vara drogfria.
 Du som är äldre än 25 år kan också söka detta bidrag för att arrangera en 

aktivitet för barn och unga. Arrangörer 15-25 år prioriteras.

Förändring och återbetalning
Om projektet förändras väsentligt eller blir försenat i förhållande till vad som 
beskrivits i ansökan ska förvaltningen kontaktas omgående. Stödet kan inte användas 
till ett annat projekt. Väsentliga förändringar eller förseningar innebär att hela eller 
del av stödet ska återbetalas till kulturförvaltningen. Vid utebliven redovisning kan 
hela eller del av stödet komma att återkrävas av kulturförvaltningen.

Mejla in din ansökan till kultur@vallentuna.se eller skicka in din ansökan till 
Vallentuna Kulturförvaltning, Kultursekreterare, 186 86 Vallentuna.

mailto:KULTUR@vallentuna.se
http://www.vallentuna.se/
mailto:kultur@vallentuna.se
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