Kulturnämnden

Bidrag till kulturverksamhet - villkor
Syftet med kulturverksamhetsbidraget är att ge ett visst ekonomiskt stöd till
föreningars kulturverksamhet som en del i att stärka och tillgängliggöra det
lokala kulturlivet i Örebro kommun. Det gäller både små och stora verksamheter
som bidrar till att skapa en kulturell mångfald för människor i alla åldrar.
Bidraget stöttar såväl deltagarbaserad som upplevelsebaserad kultur.
Kulturverksamhetsbidraget är uppdelat i två delar:
- Bidrag till kulturverksamhet
- Bidrag till lokal och anläggning för kulturverksamhet
Vem kan ansöka
Kulturföreningar
Behörig att ansöka om bidraget är de ideella föreningar vars huvudsakliga syfte
och verksamhet är inom konstarterna musik, teater, scenkonstnärlig dans,
samtida cirkus, folkdans1, bild och form, film och litteratur. Sökande ska ha sin
huvudsakliga verksamhet förlagd i Örebro kommun.
Övriga ideella föreningar
Övriga ideella föreningar kan ansöka om bidraget om de genomför en
omfattande kulturverksamhet som tydligt är avgränsad mot föreningens övriga
verksamhet. Avgränsningen ska tydligt framgå i föreningens
verksamhetsberättelse, ekonomiska redovisning och verksamhetsplan. Sökande
ska ha sin huvudsakliga verksamhet förlagd i Örebro kommun. Några exempel
på övriga ideella föreningar som kan söka bidraget är:
- En religiös förening kan beviljas bidrag för verksamhet som huvudsakligen
inte har religiösa inslag. Exempelvis musikskoleverksamhet
- En idéburen förening som arrangerar flertalet filmfestivaler varje år
- En pensionärsförening som erbjuder konstkurser och genomför utställningar
Allmänna villkor
För att få bidrag ska föreningen följa de allmänna villkor som finns för
bidragsberättigad förening inom Kultur- och Fritidsnämnden.
När ska ansökan skickas in
Sista datum för ansökan är 28 februari. Ansökan avser verksamhet som
genomfördes föregående år.
Bidragets utformning
Bidraget för kulturverksamhet är uppdelat i fyra olika kategorier:
- Deltagarkultur för och med barn och unga
- Utåtriktad kultur för och med barn och unga
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Föreningen ska vara medlem i ett riksförbund för folkdans alternativt en paraplyorganisation för folkdans

-

Deltagarkultur för vuxna
Utåtriktad kultur för vuxna

Varje kategori har flera obligatoriska kriterier som en förening måste uppfylla.
Inom varje kategori kan en förening uppfylla olika mätvärden och kriterier. Ju
fler mätvärden och kriterier en förening uppfyller desto större blir bidraget.
Bidrag till lokal och anläggning för kulturverksamhet baseras på föreningens
kostnader föregående år för lokal och anläggning.
Bidragsberättigad verksamhet
En förening kan inte söka bidrag för:
- Uppdrag med stöd från Kulturnämnden som föreningen får
ekonomisk ersättning för.
- Verksamhet som föreningen inte är arrangör för (exempelvis
uppträdande vid annan arrangörs evenemang eller föreställning).
- Partipolitisk verksamhet. Med partipolitisk verksamhet menas
exempelvis kulturinslag på evenemang för partimedlemmar, på
evenemang med syfte att rekrytera partimedlemmar eller på
aktiviteter och evenemang med syfte att marknadsföra partiet.
- Religiös verksamhet. Med religiös verksamhet menas exempelvis
mässor, gudstjänster, ceremonier, högtidsfirande, söndagsskola,
konfirmationsundervisning och högläsning ur religiösa skrifter.
Fördelningsmodell
Bidraget för kulturverksamhet baseras på två delar. Den första delen är ett
basbidrag som baseras på föregående års totala verksamhetsbidrag.
Del av bidrag
Basbidrag

Del av bidragets budget (%)
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Den andra delen är olika mätvärden eller kriterier. Varje uppfyllt mätvärde eller
kriterium resulterar i ett visst antal poäng som styr nivån på bidraget. De olika
mätvärdena och kriterierna är uppdelade i fyra olika kategorier.
Del av bidrag (kategori)
Deltagarkultur för barn och unga
Utåtriktad kultur för barn och unga
Deltagarkultur för vuxna
Utåtriktad kultur för vuxna

Del av bidragets budget (%)
17,5
17,5
7,5
7,5

Kulturnämnden har rätt att begränsa bidragsnivån för enskilda föreningar om
bidragsnivån är orimligt hög i förhållande till föreningens totala omsättning.

Kategoriernas mätvärden och kriterier
Deltagarkultur för och med barn och unga
Föreningen arbetar med att skapa förutsättningar för att barn och unga ska vara
aktiva i kulturlivet genom eget skapande, upplevelser och möjlighet att vara
delaktiga och påverka kulturen. Detta genom att erbjuda kulturverksamhet för
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och/eller med barn och unga (exempelvis kurser, workshops, prova på eller eget
skapande)
Obligatoriska kriterier
- I verksamhetsberättelsen ska det tydligt vara formulerat hur man
arbetat med målgruppen barn och unga.
- Minst tre kulturaktiviteter ska ha genomförts föregående år för
målgruppen. Exempel på kulturaktivitet är:
▪ Workshop (Varje workshop med olika teman/ledare och
olika deltagare = 1 kulturaktivitet)
▪ Kursverksamhet (Samma grupp och kursinnehåll oavsett
antal kurstillfällen = 1 kulturaktivitet)
▪ Prova-på-aktivitet
- Majoriteten av deltagarna på kulturaktiviteterna ovan ska vara barn
och unga (med undantag för småbarnsaktiviteter).
- Föreningen ska, om möjligt, erbjuda rabatterat eller kostnadsfritt
medlemskap i föreningen för barn och unga.
Mätvärden
-

-

Antal kulturaktiviteter
▪ 3-10 kulturaktiviteter = 1p
▪ 11-20 kulturaktiviteter = 2p
▪ 21 eller fler kulturaktiviteter = 3p
Föreningens medlemsantal i åldern 0-25 år:
▪ 20-100 medlemmar = 1p
▪ 101 eller fler medlemmar = 2p
Föreningen har engagerat/arvoderat kulturutövare med relevant
utbildning2 att leda kulturaktiviteter = 1p
▪ Engagerad/arvoderad kulturutövare är bosatt i Örebro
kommun = 1p

Hållbarhetskriterier
- Om en förenings verksamhet uppfyller 1-3 kriterier = 1p.
- Om en förenings verksamhet uppfyller 4 eller fler kriterier = 3p.
Utåtriktad kultur för och med barn och unga
Föreningen arbetar för att barn och unga ska kunna ta del av kultur genom att
delta på arrangemang, upplevelser eller föreställningar.
Obligatoriska kriterier
- I verksamhetsberättelsen ska det tydligt vara formulerat hur man
arbetat med målgruppen barn och unga.
- Minst fem utåtriktade kulturaktiviteter för målgruppen (0-25 år) ska
ha genomförts föregående år. Majoriteten av publiken ska vara barn
och unga med undantag för barnaktiviteter där ansvarig vuxen bör
delta. Aktiviteterna ska ha genomförts i Örebro kommun
- Om möjlighet finns ska avgift/biljettkostnad för barn och unga
vara rabatterad eller kostnadsfri.
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Med relevant utbildning menas pågående eller avslutade eftergymnasiala studier.
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Mätvärden
-

-

För medlemsarrangemang3.
Antal arrangemang eller publik:
▪ 5 - 20 arrangemang eller 100 - 500 publik = 1p
▪ 21 - 40 arrangemang eller 501 - 1000 publik = 2p
▪ 41+ arrangemang eller mer än 1000 publik = 3p
För inköpta arrangemang.
Kostnad totalt per år i gage, traktamente, resor och boende.
Kostnaden ska baseras på verksamhet i Örebro kommun. Gällande
exempelvis utställning som går runt i länet så ska rimlig bedömning
göras hur stor kostnad som är för Örebro kommun.
▪ 30 000 – 49 999 kr = 2p
▪ 50 000 – 99 999 kr = 4p
▪ 100 000 kr eller mer = 6p

Hållbarhetskriterier
- Om en förenings verksamhet uppfyller 1-3 kriterier = 1p.
- Om en förenings verksamhet uppfyller 4 eller fler kriterier = 3p.
Deltagarkultur för vuxna
Föreningen arbetar med att skapa förutsättningar för vuxna (26 år och äldre) att
vara aktiva i kulturlivet genom eget skapande, upplevelser och möjlighet att vara
delaktiga och påverka kulturen. Detta genom att erbjuda kulturverksamhet (ex.
kurser, workshops, prova på eller eget skapande) eller att föreningens
verksamhet erbjuder Örebros professionella kulturutövare möjlighet att leda
kurser i eget skapande.
Obligatoriska kriterier
- I verksamhetsberättelsen ska det tydligt beskrivas vilken
verksamhet för eget deltagande/eget skapande som har genomförts
föregående år.
- Minst tre aktiviteter med strukturerad kulturverksamhet med eget
deltagande/skapande ska ha genomförts föregående år för
målgruppen. Exempel på kulturaktivitet är:
▪ Workshop (Varje workshop med olika teman/ledare och
olika deltagare = 1 kulturaktivitet)
▪ Kursverksamhet (Samma grupp och kursinnehåll oavsett
antal kurstillfällen = 1 kulturaktivitet)
▪ Prova-på-aktivitet
Mätvärden
-

-

Antal kulturaktiviteter
▪ 3-10 kulturaktiviteter = 1p
▪ 11 eller fler kulturaktiviteter = 2p
▪ 21 eller fler kulturaktiviteter = 3p
Föreningens medlemsantal i åldern 26 år och äldre:
▪ 20-100 medlemmar = 1p
▪ 101 eller fler medlemmar = 2p
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Med medlemsarrangemang menas arrangemang som framförs av föreningens egna medlemmar eller deltagare.
Exempelvis ett uppträdande vid kursavslut.
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Om föreningen haft minst tre kulturaktiviteter är följande två kriterier aktuella:
- Föreningen arbetar aktivt med att bjuda in personer som inte redan
deltar i verksamheten genom exempelvis extern marknadsföring
eller öppet hus = 1p
- Föreningen har engagerat/arvoderat kulturutövare med relevant
utbildning4 att leda kulturaktiviteter = 1p
▪ Engagerad/arvoderad kulturutövare är bosatt i Örebro
kommun = 1p
Hållbarhetskriterier
- Om en förenings verksamhet uppfyller 1-3 kriterier = 1p.
- Om en förenings verksamhet uppfyller 4 eller fler kriterier = 3p.
Utåtriktad verksamhet för vuxna
Föreningen arbetar med att skapa förutsättningar för ett brett kulturliv i Örebro
genom att erbjuda olika typer av arrangemang, upplevelser eller föreställningar.
Obligatoriska kriterier
- I verksamhetsberättelsen ska det tydligt stå vilken utåtriktad
verksamhet som har genomförts föregående år.
- Minst fem utåtriktade kulturaktiviteter ska ha genomförts
föregående år.
Mätvärden
-

Föreningen arbetar aktivt med att bjuda in personer som inte redan
deltar i verksamheten genom exempelvis extern marknadsföring
eller öppet hus = 1p
Föreningen har anlitat/arvoderat lokalt baserad kulturutövare = 1p

-

För medlemsarrangemang.
Antal arrangemang eller publik:
▪ 5 - 20 arrangemang eller 100 - 500 publik = 1p
▪ 21 - 40 arrangemang eller 501 - 1000 publik = 2p
▪ 41+ arrangemang eller mer än 1000 publik = 3p

-

För inköpta arrangemang.
Kostnad totalt per år i gage, traktamente, resor och boende.
Kostnaden ska baseras på verksamhet i Örebro kommun. Gällande
exempelvis utställning som går runt i länet så ska rimlig bedömning
göras hur stor kostnad som är för Örebro kommun.
▪ 30 000 – 49 999 kr = 2p
▪ 50 000 – 99 999 kr = 4p
▪ 100 000 kr eller mer = 6p

Hållbarhetskriterier
- Om en förenings verksamhet uppfyller 1-3 kriterier = 1p.
- Om en förenings verksamhet uppfyller 4 eller fler kriterier = 3p
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Med relevant utbildning menas pågående eller avslutade eftergymnasiala studier.
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Bidrag till lokal och anläggning för kulturverksamhet
Vilka lokaler eller anläggningar kan en förening söka stöd för
Bidrag kan beviljas till lokal eller anläggning som nyttjas för föreningens
kulturverksamhet. Om lokalen eller anläggningen nyttjas till fler verksamheter än
kulturverksamhet ska lokalkostnader för kulturverksamheten vara tydligt
avgränsade från lokalkostnader för övrig verksamhet.
Stödet kan enbart ansökas för olika typer av verksamhetsytor samt förråd,
verkstad och omklädningsrum. Bidrag beviljas ej för kontorslokaler (om
kontorslokaler inryms i föreningens verksamhetsyta och ingår i hyreskostnaden
får kostnaderna räknas med i bidragsansökan).
För att en förening ska kunna ansöka om bidraget ska föreningen göra sitt bästa
för att sköta anläggningen eller lokalen i enlighet med Örebro kommuns
klimatstrategi.
Bidrag kan betalas ut för lokal eller anläggning som inte är subventionerad av
Örebro kommun på något annat sätt.
Vilka kostnader är bidragsberättigade
Föreningen kan ansöka om faktiska kostnader som föreningen haft för lokalen
eller anläggningen. Kostnader för skötsel och drift alternativt hyreskostnader ska
vara rimliga i förhållande till föreningens verksamhet.
Bidragsberättigade kostnader:
▪ Hyra (tillfälle eller långtid) för kulturverksamhet
▪ Kostnader för teknik eller annan utrustning (exempelvis hyra av
ljudsystem, lampor eller personalkostnader kopplade till teknik
och utrustning)
▪ Städkostnader för verksamhetsytor eller liknande ytor (exempelvis
personalkostnader, rengöringsprodukter)
▪ Skötselåtgärder (exempelvis gräsklippning)
▪ Förbrukningsmaterial kopplat till skötsel för verksamhetsytor
(exempelvis färg, lampbyten på belysning)
▪ Drivmedel till maskiner eller utrustning för skötsel/drift
▪ Personalkostnader för skötselåtgärder enligt ovan (ej ideella
timmar)
▪ Service och reparationer av maskiner och teknik som föreningen
ansvarar för och som finns i lokalen/anläggningen
▪ Förbrukningsmaterial till maskiner och teknik som föreningen
ansvarar för och som finns i lokalen/anläggningen
▪ Sophantering
▪ Bredband
▪ Försäkringar för lokalen/anläggningen
▪ Elkostnader
▪ Vattenkostnader
▪ Larm (löpande kostnader, ej installation)
▪ Markarrende
Ej bidragsberättigade kostnader:
▪ Inköp av maskiner, utrustning (exempelvis scenografi och teknik)
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▪
▪
▪
▪
▪

Leasing av maskiner, utrustning eller teknik
Ideellt arbete
Avskrivningar
Telefoni
Investeringar i anläggningen (exempelvis nybyggnation av studio)

Övriga kostnader som inte räknats upp i listorna kan ansökas om och då görs en
prövning om det räknas som bidragsberättigad kostnad eller ej.
Fördelningsmodell
Bidrag kan beviljas för maximalt 50 procent av föreningens faktiska kostnader,
dock kan begränsningar göras utifrån Kulturnämndens totala budget för lokaloch anläggningsstöd. Utöver det finns ett totalt maxbelopp som kan beviljas per
förening på 500 tkr. Om totala ansökta beloppet övergår Kulturnämndens totala
budget för bidraget så kommer en procentuell fördelning av den totala budgeten
att ske på samtliga föreningar.
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