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Regler - Verksamhetsbidrag till kulturföreningar 
 

Beskrivning  

• Lerums kommun har möjlighet att bevilja bidrag till kulturföreningar, 

som genom ideell verksamhet medverkar till att ett mångsidigt och 

varierat kulturutbud kommer kommunens invånare till del.  

• Bidraget söks på årsbasis och ansökan för nästkommande år ska 

lämnas in senast den 1 april. Beslut tas av Kultur- och 

biblioteksenheten inom Sektor lärande och meddelas i slutet av maj. 

• Kultur- och biblioteksenheten beslutar om storleken på bidragen inom 

ramen för budgeterade medel. 

Föreningar som uppfyller följande kan få bidrag 

• Föreningar som bedriver ideell och icke vinstdrivande kulturell 

verksamhet i Lerums kommun. 

• Föreningar som är demokratiska och öppna för alla. 

• Föreningar som har stadgar, styrelse och årsmöte. 

• Föreningar vars medlemmar betalar en fastställd medlemsavgift. 

• Föreningar som följer god ekonomisk redovisningssed. 

• Föreningar vars arrangemang är offentliga. 

• Föreningar som verkar för att flickor/kvinnor och pojkar/män ges 

samma förutsättningar att utöva sina aktiviteter. 

• Föreningar som har minst tio aktiva medlemmar. 

Vilka kan inte få bidrag 

• Bidrag ges inte till politiska partier eller religiösa samfund. 

• Bidrag ges inte till kommunal, regional eller statlig verksamhet. 

Det här kan man få bidrag för 

Man kan ansöka om bidrag för kostnader som har direkt koppling till 

föreningens egen kulturverksamhet som teknikkostnader, lokalkostnader vid 

offentliga arrangemang, marknadsföring vid offentliga arrangemang, arvoden 

till föreläsare och artister m.m. 
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Det här kan man inte få bidrag för 

Underlaget för ansökan får inte innehålla kostnader som inte har en direkt 

koppling till föreningens egen kulturverksamhet eller kostnader som frångår 

principen om att föreningens verksamhet ska bedrivas ideellt av föreningens 

medlemmar. Exempel på kostnader som inte godkänns är reseersättning eller 

arvode till föreningens medlemmar, avlönade ledare för föreningens reguljära 

verksamhet m.m.  

Gör så här 

Ifylld ansökningsblankett lämnas till Kultur- och biblioteksenheten.  

Till ansökan ska bifogas:  

• Årsmötesprotokoll  

• Verksamhetsberättelse från närmast föregående verksamhetsår*  

• Resultaträkning från närmast föregående verksamhetsår*  

• Balansräkning från närmast föregående verksamhetsår*  

• Revisionsberättelse från närmast föregående verksamhetsår*  

• Verksamhetsplan för det verksamhetsår ansökan avser  

• Budget för det verksamhetsår ansökan avser  

• Stadgar, gäller endast nystartad förening 

* Behöver inte lämnas av nystartad förening 

 

Observera att ofullständig ansökan eller ansökan som inkommit för sent 

eventuellt inte kan behandlas. 

Fullständig ansökan ska inlämnas undertecknad till: 

Lerums kommun 

Kultur och Bibliotek 

443 80 LERUM  

Vad händer sen? 

Bidraget söks på årsbasis. Ansökan för nästkommande år ska lämnas in 

senast 1 april. I slutet av maj meddelas beslutet. Bidraget betalas ut i juni. 

Uppföljning 

Föreningen ska vid anmodan tillhandahålla sina räkenskaper för granskning. 

Kostnader och intäkter ska kunna verifieras. I de fall föreningen inte uppfyllt 

förutsättningarna för utbetalt bidrag kan hela eller delar av utbetalt bidrag 

återkrävas. 

 


