
KULTURSTÖD  
till föreningar 

SYFTE 

Kulturstödet syftar till att främja ett mångsidigt kulturliv i Ystads kommun av hög kvalitet samt 
att skapa kulturella mötesplatser. Kulturverksamhet för barn och ungdom prioriteras. 

Allmänna bestämmelser för föreningsbidrag 

För att vara berättigade till kommunalt bidrag skall föreningen: 

• Vara uppbyggd enligt demokratiska principer och ha sitt säte och/eller huvudsakliga
verksamhet förlagd till Ystads kommun.

• Ha antagit stadgar och valt styrelse samt upprättat medlemsmatrikel med namn,
adress och uppgift om erlagd medlemsavgift.

• Kunna bestyrka att föreningen är aktiv och bedriver seriös verksamhet (genom
verksamhetsberättelse).

• Inneha post- eller bankgirokonto.
• Vara registrerad i förvaltningens föreningsregister.

FORMER AV BIDRAG 

1. Årliga verksamhetsbidrag
Bidragen är avsedda för föreningar som ansöker om bidrag för årligen återkommande
kulturverksamhet. Bidragen kan sökas en gång om året. Ansökan skall vara kultur- och
utbildningsförvaltningen tillhanda senast den 1 september avseende kommande kalenderår.

Till ansökan skall bifogas: 
• Verksamhetsplan
• Verksamhetsberättelse för föregående år där följande framgår:

- föreningens verksamhet under året
- styrelsens sammansättning
- antal medlemmar
- antal protokollförda styrelsemöten

• Årsredovisning med resultaträkning och balansräkning
• Revisionsberättelse
• Årsmötesprotokoll
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2. Arrangemangs- och projektbidrag
Bidragen kan utgå till föreningar för att genomföra enstaka offentliga arrangemang som
konserter, teaterföreställningar, föreläsningar, festivaler m.m.

Bidragen kan sökas under hela året och utgår antingen som fast bidrag eller som ett 
förlustbidrag. Det är av vikt att ansökan kommer in i god tid. Bidrag beviljas ej i efterhand. 

Ansökan skall innehålla en beskrivning av arrangemanget med uppgifter om bl.a. 
medverkande artister, tid och plats för arrangemanget samt budget och uppgift om huruvida 
bidrag sökts från annat håll. 

Kulturstöd beviljas ej till : 

- ekonomiska föreningar

- enskilda kulturutövares verksamhet eller projekt

- produktion av fonogram, litteratur, tidningar och tidskrifter mm (i särskilda fall kan undantag
göras för framställning av angelägna produkter med lokal anknytning)

- produktion och sändning av radio och TV-program

- stödgalor och andra arrangemang för välgörande ändamål
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