
 

Service- och teknikförvaltningen  Besöksadress: Vingåkersvägen 18 Organisationsnummer 212000-0340 
 Telefon: 0150-572 35   
641 80 KATRINEHOLM Telefax: 0150-568 60    
www.katrineholm.se E-post: service.teknik@katrineholm.se 

 

Ansökan skickas till Service- och teknikförvaltningen, 641 80 Katrineholm 
 

  Ansökan om arrangemangsgaranti / annat 
 Ansökan, redovisning och beslut 

     KULTUR- OCH TURISMNÄMNDEN  
 

Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen.  
Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av ansvarig förvaltning/nämnd. 
 
Föreningens/sökandes namn 

Adress Postnummer och ort 

E-post Plus-/bankgiro 

Kontaktperson för denna ansökan Telefon/Mobil 

 
Arrangemang 

Medarrangör 

Plats Datum 

 
Beskrivning av arrangemanget 

 

 

 

 
Budget och redovisning av arrangemanget 
 Budget Redovisning 
Beskrivning av kostnader och inkomster Kostnad Inkomst Kostnad Inkomst 
     

     

     

     

     

     

     

Summa 
 

    

 
Ansökt belopp, kr   

 
Andra sökta bidrag, belopp Sökt hos 

 
Underskrift 
Ordförande Datum 

Namnförtydligande Telefon 

 
 



 

 
 

Arrangemangsgaranti 

 
 

Kultur- och turismnämndens föreningsbidrag 
 
Allmänna villkor 

Bidrag kan utgå som 

• grundbidrag 

• arrangemangsgaranti  

• bidrag för särskilda investeringar av engångskaraktär 

• bidrag för särskilt angelägna kulturprojekt 

Bidrag kan ej utgå till aktiviteter som genomförs inom kommunal verksamhet och i dess egen 
regi. I övrigt se i regler och bestämmelser för kultur- och turismnämndens föreningsbidrag.  

 
Arrangemangsgaranti 
Bidrag kan utgå för arrangemang/motsvarande som sökande anordnar inom kommunen, och är 
öppet för allmänheten. Om särskilda skäl föreligger kan bidrag utgå även för arrangemang utanför 
kommunen. Garantin ska sökas i förväg. 

Förening, organisationer, enskilda/fristående grupper och enskilda personer – med kulturell 
verksamhet kan söka detta bidrag.  

Arrangemangsgaranti beviljas inte till: institutioner och liknande, stiftelser, företag, ekonomiska 
föreningar eller till annan kommunal förvaltning. 

Arrangemangsgaranti kan utgå som hyresbefrielse i lokaler som förvaltas av kultur- och 
turismnämnden 

Ansökan görs på särskild blankett. I ansökan skall budget med intäkter och kostnader redovisas. 
Om ansökan lämnats till annan bidragsgivare ska detta också framgå av ansökan.  

Om arrangemangsgaranti beviljats sker utbetalning efter det att redovisning av genomfört 
arrangemang lämnas till bidragsansvarige, styrkt med verifikationer av utgifter och inkomster. 
Redovisningen ska vara Kultur- och turismförvaltningen tillhanda senast 6 veckor efter genomför 
arrangemang. Bidrag lämnas med högst 50 % av beräknad kostnad, dock högst så att 
arrangemanget går ihop. I händelse av att arrangemang som beviljats bidrag blir inställt eller 
uppskjutet, skall arrangören omedelbart informera bidragsansvarige om detta. 

Vid alla informations-, försäljnings- och marknadsföringsinsatser avseende arrangemanget för 
vilket bidrag beviljats ska tydligt anges att verksamheten bedrivs i samarbete med, med bidrag 
från eller med stöd av Katrineholms kommun. Kopia på marknadsföring (annons, affisch m m) ska 
bifogas redovisningen. 

Den som beviljats arrangemangsgaranti ska lämna uppgifter till evenemangskalendern. 

Bidrag utgår inte till förtäring, livsmedel eller liknande. 

Arrangemangsgaranti kan sökas löpande under året. Dock bör ansökan finnas hos 
bidragsansvarige minst två månader innan genomförandet. 
 



 

 
 

Arrangemangsgaranti 

Om ansökan innehåller ett mycket högt belopp bör den initieras hos bidragsansvarige före den 2 
april året innan det år arrangemanget avser att genomföras. Detta för att möjliggöra en diskussion 
i nämnden inför budgetarbetet. 

 

 
Projektbidrag 

Bidrag kan utgå till en sökande, eller till flera sökande tillsammans, för kulturprojekt av mer 
omfattande eller av kulturellt angelägen karaktär inom Katrineholm kommun. Kulturprojekt kan 
också initieras av kultur- och turismnämnden.  

Kulturprojekt innebär projekt som har ett särskilt mål eller angivet syfte och som kan bestå av 
flera arrangemang/åtgärder. Till skillnad från arrangemangsbidrag kan här finnas flera 
samverkande mottagare av det kommunala stödet. Projekt som berör barn- och 
ungdomsverksamhet samt integration bör prioriteras. 

Om ansökan innehåller ett mycket högt belopp bör den initieras hos bidragsansvarige före den 2 
april året innan det år projektet avser att genomföras. Detta för att möjliggöra en diskussion i 
nämnden inför budgetarbetet. 

Förening, organisationer, enskilda/fristående grupper och enskilda personer – med kulturell 
verksamhet kan söka detta bidrag.  
Vid alla informations-, försäljnings- och marknadsföringsinsatser avseende arrangemanget för 
vilket bidrag beviljats ska tydligt anges att verksamheten bedrivs i samarbete med, med bidrag 
från eller med stöd av Katrineholms kommun. Kopia på marknadsföring (annons, affisch m m) ska 
bifogas redovisningen. 

Projektbidrag kan sökas löpande under året. Ansökan bör dock finnas hos bidragsansvarig minst 3 
månader innan projektstart. 
 

Bidrag för särskilda investeringar av engångskaraktär 

Bidrag kan utgå till förening med sin verksamhet huvudsakligen förlagd inom Katrineholms 
kommun. Bidrag beviljas dock endast i undantagsfall. 

Investeringar där ansökan överstiger 10 000 kr bör initieras hos bidragsansvarige vid ansökan för 
grundbidrag före den 2 april året innan det år investeringen avser att genomföras. Detta för att 
möjliggöra en diskussion i nämnden inför budgetarbetet. 

Bidrag för investeringar kan sökas löpande under året. 
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