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Kultur- och fritidsförvaltningen  
Datum  2017-01-12 

Dnr  KFN15 2017/0004-860 

 

Reviderade riktlinjer – bidrag till kultur för äldre i Österåkers kommun 
 

Det finns två typer av bidrag att söka till kultur för äldre:  
1. Verksamhetsbidrag till ideella föreningar där minst 51% av medlemmarna är över 65 år och lokala 
pensionärsorganisationer i Österåker.  
2. Projektbidrag till projekt inriktade på kultur för äldre.  
 

Vilka kan söka?  
För båda bidragen gäller att 
• Föreningen/organisationen ska ha sitt säte och sin verksamhet i Österåker.  
• Verksamhet och projekt ska genomföras i Österåkers kommun.  
Endast ideella föreningar kan söka bidrag till Kultur för äldre. 
 

Ändamål  
Verksamhetsbidrag  
Bidraget är avsett att utgöra en grundtrygghet för den föreningsverksamhet som riktar sig till 
föreningens medlemmar i åldern 65 år och äldre, och därmed att skapa möjligheter för 
medlemmarna att under året delta i olika kulturella aktiviteter.  
 
Projektbidrag  
Projektbidraget ska möjliggöra nyskapande och tillfälliga projekt som ligger utöver föreningens 
ordinarie verksamhet. Det kan t ex röra sig om nya föreningsanknutna arrangemang eller 
nyskapande föreningsdrivna projekt.  
 

Hur offentliggörs möjligheten att söka bidraget?  
• Annons i lokalpress  

• Information på kommunens webbplats och via kommunens bibliotek  
 

Ansökan och redovisning  
Verksamhetsbidrag  
Ansökan ska inkomma senast 15 mars för verksamhetsbidrag. Ansökan görs på ansökningsblankett 
som laddas ned via kommunens webbplats. Till ansökan ska bifogas verksamhetsberättelse, 
ekonomisk berättelse, revisionsberättelse, årsmötesprotokoll och verksamhetsplan (om detta finns) 
samt medlemsstatistik. Bidraget redovisas påföljande år, efter det att årsmöte hållits, på särskild 
redovisningsblankett. Verksamhetsbidrag söks för ett år i taget. 
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Projektbidrag  
Projektbidraget kan sökas två gånger per år. Ansökan ska inkomma senast 15 mars respektive 15 
september. Ansökan görs på ansökningsblankett som laddas ned via kommunens webbplats.   
Till ansökan ska bifogas projektbeskrivning samt ekonomisk plan.  
Projektets start och avslut ska anges. Bidraget redovisas senast tre månader efter avslutat projekt.   
Ej använda projektmedel ska återbetalas. Ny ansökan kan endast i undantagsfall beviljas innan 
slutredovisning av tidigare bidrag  
 

Bidrag kan inte sökas för  
• Projekt och verksamhet som genomförs med bidrag för social stimulans inom vård och omsorg.  

• Aktiviteter som finansieras av kommunala bidrag för Träffpunkter på trygghetsboenden.  
• Fester, högtider eller jubileumsfester.  
 

 

Fördelningskriterier  

Verksamhetsbidrag:  

Medlemmana ska vara 65 år eller mer till övervägande del (minst 51%).  
Verksamhetsbidraget fördelas efter antalet medlemmar. Medlemsmatrikel bifogas ansökan. 
 

Projektbidrag:  
• Målgruppen för projektet ska vara 65 år eller mer till övervägande del. (Undantag möten mellan 
generationsgränser, se nedan)  
• Projektbidraget kan gå till många olika kulturformer. Exempel kan vara teater, dans, konst, musik, 
film, litteratur, design, musikal, media.   
Följande faktorer beaktas och premieras 
• Projekt som innebär nyskapande eller utveckling av föreningens verksamhet.  
• Projekt som innebär samverkan mellan olika föreningar och organisationer.  
• Projekt som bidrar till utvecklingen av kommunens kulturliv.  
• Förväntade sociala effekter av projektet.  
• Projekt som verkar inkluderande, till exempel samverkan över generationsgränser, mellan 
konstarter, mellan kultur och idrott och för integration premieras.  
 

Hur fattas bidragsbeslut?  
Beslut om bidrag fattas på delegation av kultursekreterare. En av förvaltningschefen utsedd 
arbetsgrupp har en rådgivande funktion. 
  

Tidsplan  
Ansökningsperiod 15 februari - 15 mars.  
Beslut meddelas i april för projekt som tidigast startar 1 maj.  
Projektbidrag kan sökas två gånger per år: 15 februari - 15 mars och 1 september - 15 september.  
 

Tillgänglighet för projekt  
Evenemang ska vara tillgängligt för allmänheten i Österåker och meddelas t ex genom annonser, 

affischer. I trycksaker ska det framgå att projektet genonförs med stöd av Österåkers kommun. 


