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Villkor för kulturstöd 

Bakgrund 
Gemensamt för samtliga stödformer inom kulturområdet är att de på olika sätt bidrar 

till regional kulturutveckling utifrån Region Norrbottens styrande förutsättningar. 

De ska också bidra till ett attraktivt Norrbotten och ge både besökare och länsinvå-

nare i alla åldrar kulturupplevelser och en rik fritid, möjligheter till eget kulturellt 

skapande, fler arbetstillfällen inom kultursektorn och en bättre hälsa.  

Stöden ska även premiera samverkan mellan kulturaktörer, organisationer och 

kommuner samt främja internationella projekt i samverkan och nätverk så att exter-

na projektmedel kommer länet till godo.  

Stödformer som omfattas 

 Projektstöd till kulturinsatser 

 Projektstöd till kultur i vården 

 Projektstöd till kultur för barn och ungas hälsa 

 Turnéstöd 

 Mobilitetsstöd  

 Manusbearbetningsstöd 

 Arrangörsstödet Snabba ryck 

Fler stödformer kan tillkomma kopplat till kulturstrategiska utvecklingsom-

råden. 

Lagrum och styrande förutsättningar 
Kulturplan för Norrbotten 2018-2021 

Riktlinje gällande kulturstöd (beslutad av regionala utvecklingsnämnden) 

Generella villkor  

 Verksamheten ska genomföras i enlighet med Riktlinje gällande kultur-

stöd. 

 Ansökan och slutredovisning görs i det system som Region Norrbotten 

har för ändamålet enligt anvisningar på www.norrbotten.se/kulturbidrag  

 Stöd kan inte beviljas för redan genomförda eller påbörjade projekt. 

 Samtliga medfinansiärer ska redovisas i ansökan. 

 Beviljade projekt ska genomföras enligt de villkor som framgår av be-

slutet. 

 Stöd fördelas endast till verksamheter som bedrivs utifrån demokratisk 

värdegrund.1 

                                                      
 

1 En organisation vars verksamhet motverkar eller strider mot samhällets grundläggande 

värderingar om alla människors lika värde, den enskilda människans frihet och värdighet, 

jämställdhet mellan könen eller principerna om det demokratiska styrelseskicket, ska inte 

finansieras med offentliga medel. 

http://www.norrbotten.se/kulturbidrag


 Sida 2 (6) 

 

GÄLLER FÖR VERKSAMHET  DOKUMENT-ID VERSION 

Avdelningen för regional utveckling lgregio-4-715 2.0 

GODKÄNT DATUM  ANSVARIG UPPRÄTTAD AV 

2021-01-07 Anna Lindberg Marita Henningsdotter Lovnér, Sara Engström 

 Stöd fördelas endast till religiöst och politiskt obundna organisation-

er/verksamheter. 

 Stöd fördelas endast till drog- och alkoholfria verksamheter i linje med 

Region Norrbottens Folkhälsopolitiska strategi för Norrbotten. 

 Stöd får inte gå till investeringar eller utgöra tryck-/produktions-

kostnader för litteratur, musik, hemsidor eller vara kostnader för studie-

resor.  

 Stöd får inte gå till elevprojekt eller projekt som helt eller delvis ingår i 

ordinarie skolverksamhet. 

 Stöd får inte gå till välgörenhetsarrangemang. 

 Eventuella förändringar, i den del av projektet som stödet avser, ska ske 

i samråd med Region Norrbotten. 

 Om projektet inte påbörjats inom tre månader från angiven starttid eller 

avslutats inom tre månader från angiven sluttid, ska beslutet om bidrag 

omprövas.  

 Fleråriga projekt och upprepade ansökningar prövas särskilt, det senare 

med särskilt fokus på tidigare inlämnade slutredovisningar. 

 Projektägare som beviljats stöd till annat projekt ska lämna in slutredo-

visning innan beviljande av ny ansökan kan ske. 

 Om stödet från Region Norrbotten överstiger 500 000 kronor ska aukto-

riserad revisor anlitas vid slutredovisning. 

 Stöd som inte har rekvirerats senast den 31 maj året efter beslut betalas 

inte ut.  

 Vid all marknadsföring ska det, genom löptext och/eller Region Norrbot-

tens logotype, framgå att projektet fått ekonomiskt stöd från Region 

Norrbotten. 

Om inte de generella och specifika (beskrivs nedan) villkoren uppfylls, eller 

om det vid uppföljning mot lämnad slutrapport visar sig att projektet inte 

följt projektplanen kan återbetalning av hela eller delar av stödet krävas. 

Specifika villkor för olika stödformer 

Projektstöd till kulturinsatser 

Syftet med projektstöden till kulturinsatser är att bidra till ett rikt kulturliv i 

hela Norrbotten med Norrbottens professionella kulturskapare som centrala 

aktörer. Professionella kulturskapare som innehar F- eller FA-skattsedel, 

företag verksamma inom kulturområdet, kulturfrämjande föreningar och 

organisationer, kommuner, myndigheter och universitet kan ansöka om pro-

jektstöd.  

 Projektet ska vara externt medfinansierat om 50 procent av budget utö-

ver eventuell egen medfinansiering. 

 Projektet ska ha kulturverksamhet i flera norrbottniska kommuner, attra-

hera länet i stort eller skapa nationell och/eller internationell attraktions-

kraft. 

 Projektet bör engagera Norrbottens professionella kulturskapare. 
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 Projektet ska vara tidsbegränsat. 

 Projekt kopplade till temaår prioriteras särskilt. 

Projektstöd till kultur i vården 

Syftet med projektstöden till kultur i vården är att bidra till ökad medveten-

het och kunskap om samband mellan kultur och hälsa och utveckla samver-

kan internt och externt. Ansökan görs av aktörer inom hälso- och sjukvården 

i Region Norrbotten där kulturaktörer kan vara medsökande. 

 Projektet ska ha ett länsperspektiv, det vill säga bedrivas i en regional 

verksamhet eller i mer än en kommun i Norrbotten. 

 Projektet ska arbeta med kultur som komplement inom vård, omsorg och 

rehabilitering samt i förebyggande och hälsofrämjande syfte. 

 Projektet ska främja en hållbar struktur för arbetet med kultur och hälsa 

inom Region Norrbotten. 

 Projektet ska genomföras i nära samarbete mellan hälso- och sjukvården 

och kulturaktörer.  

 Projektet och dess aktiviteter ska vara väl förankrat i mottagarverksam-

heten och präglas av en aktiv medverkan bland såväl personal som del-

tagare. 

 Projekt med fokus att överbrygga hälsoklyftor och uppnå en mer jämlik 

hälsa prioriteras särskilt. 

 Det ska finnas en plan för hur projektresultaten införlivas i verksamheten 

efter avslutat projekt, förutsatt att de faller väl ut.  

Projektstöd till kultur för barn och ungas hälsa 

Syftet med projektstöden till kultur för barn och ungas hälsa är att med hjälp 

av kultur skapa nya arbetsmetoder, modeller, strukturer och processer för att 

främja och uppnå hälsa hos barn och unga, samt att kultur blir en självklar 

del inom hälso- och sjukvårdens arbete med barn och unga hälsa. De projekt 

som stöds ska sammantaget bidra till att öka medvetenheten och kunskapen 

om kulturens betydelse för god hälsa bland barn och unga. 

Professionella kulturskapare som innehar F- eller FA-skattsedel, företag 

verksamma inom kulturområdet samt kulturfrämjande föreningar och orga-

nisationer. Projektstöden kan inte sökas av privatpersoner, kommuner, samt 

organisationer som erhåller statliga medel enligt kultursamverkansmodellen. 

 Projektet ska ha ett länsperspektiv, det vill säga bedrivas i en regional 

verksamhet eller i mer än en kommun i Norrbotten. 

 Projektet ska genomföras i nära samarbete med hälso- och sjukvården 

eller annan relevant organisation som arbetar med barn och ungas hälsa. 

 Projektet får inte gå med vinst. 

 Extern medfinansiering stärker ansökan.  

 Projekt som arbetar för långsiktiga lösningar och samarbeten prioriteras. 

 Den sökande parten tar på sig ansvar för att det finns personal som av-

sätter tid och engagemang i projektet. 
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Turnéstöd2 

Turnéstödet syftar till att öka tillgängligheten av ett varierat scenkonstutbud 

med hög konstnärlig kvalitet i hela Norrbotten. Professionella kulturskapare 

som innehar F- eller FA-skattsedel, företag verksamma inom kulturområdet, 

kulturfrämjande föreningar och organisationer samt kommuner kan ansöka 

om turnéstöd. 

 Turnén ska gå över minst tre kommuner i Norrbotten.  

 Turnéstödet ska i första hand gå till Norrbottens professionella kultur-

skapare och kulturinstitutioner. 

 Stödgrundande kostnader avser professionella kulturskapares resor och 

logi samt transporter vid turnéerna.  

 

Mobilitetsstöd (bild- och formkonstnärer, dansare, författare) 

Mobilitetstödets syfte är att genom geografisk rörlighet uppmärksamma och 

stärka Norrbottens yrkesverksamma bild- och formkonstnärer, dansare och 

författare nationellt och internationellt.  

Bild- och formkonstnärer: 

Stöd lämnas till Norrbottens yrkesverksamma konstnärer och konsthantver-

kare enligt Konstnärernas Riksorganisation, Sveriges Konsthantverkare & 

Industriformgivares kriterier eller de som har dokumenterad professionell 

yrkesverksamhet som ska beskrivas utifrån en kombination av utbildnings-

meriter, yrkesmeriter samt stipendier eller andra utmärkelser.  

Stöd avser medverkan i utställningar, residensskap, projektseminarium eller 

liknande aktiv medverkan. Om ansökan avser residensskap ska syftet med 

residensskapet tydligt redovisas.  

Formell, signerad inbjudan och/eller kontrakt/avtal från erkänt gal-

leri/etablerad arrangör eller erkänd residensanordnare ska medsändas ansö-

kan. 

Dansare: 

Stöd lämnas till Norrbottens yrkesverksamma dansare som avlagt högre 

konstnärlig examen inom dans eller har dokumenterad professionell yrkes-

verksamhet som kan beskrivas utifrån en kombination av utbildningsmeriter, 

yrkesmeriter samt stipendier eller andra utmärkelser. 

Stödet avser kostnader kopplat till erbjudet residensskap. Syftet med resi-

densskapet ska tydligt redovisas. Formell, signerad inbjudan och/eller kon-

trakt/avtal från erkänd residensanordnare ska medsändas ansökan. 

                                                      
 

2 Turnéstöd till Norrbottensteatern söks hos och fördelas av Region Norrbotten. Stöd för fria 

professionella kulturskapare inom scenkonstområdet söks hos och fördelas av Region Norr-

botten. Stöd till fria professionella kulturskapare inom teater/scenkonstområdet söks hos och 

fördelas av Riksteatern Norrbotten. 
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Författare:  

Stöd lämnas till Norrbottens utgivna författare som har dokumenterad pro-

fessionell yrkesverksamhet som ska beskrivas utifrån en kombination av 

yrkesmeriter samt stipendier eller andra utmärkelser. 

Stöd avser aktiv medverkan på bok- och litteraturevenemang (t.ex. egen 

monter/del av andras monter), residensskap, författarframträdande eller lik-

nande aktivt producerande medverkan. Om ansökan avser residensskap ska 

syftet med residensskapet tydligt redovisas. 

Formell, signerad inbjudan och/eller kontrakt/avtal från etablerad litterär 

arrangör eller erkänd residensanordnare ska medsändas ansökan. 

Specifika villkor – samtliga mobilitetsstöd: 

 Sökande ska inneha F- eller FA-skattesedel. 

 Sökande kan erhålla stöd högst två gånger per kalenderår.  

 Stödgrundande kostnader avser resor, logi och eventuella transporter 

och/eller frakt av för genomförandet relevanta konstnärliga artefakter.  

 För stöd till verksamhet inom Sverige kan ett maxbelopp av 8 500 kro-

nor beviljas. 

 För stöd till internationell verksamhet kan ett maxbelopp av 15 000 kro-

nor beviljas. 

Manusbearbetningsstöd 

Manusbearbetningsstödet syftar till att stärka Norrbottniska förlag och för-

fattare verksamma i Norrbotten.  

Manusbearbetningsstödet kan sökas av Norrbottniska förlag för utgivning av 

norrbottniska författare samt utgivna norrbottensförfattare med F- eller FA-

skattsedel. 

 Sökande ska inneha F- eller FA-skattesedel. 

 Sökande kan erhålla stöd högst två gånger per kalenderår.  

 Stödgrundande kostnader avser externa redaktörs-, lektörs-, och korrek-

turläsartjänster, översättningar med prioritering på nationella minoritets-

språk, extern formgivning av inlaga och bokomslag samt e-

bokskonvertering. 

 Stödet uppgår maximalt till 20 000 kronor per projekt. 
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Arrangörsstödet Snabba ryck 

Syftet med stödformen Snabba Ryck är att genom snabb handläggning skapa 

möjligheter för unga i Norrbotten att genomföra olika kulturarrangemang 

med relativt kort framförhållning. Detta för att stimulera länets unga att delta 

i och förstärka arrangörsleden.  

 Arrangemanget ska sökas, genomföras och redovisas av unga i åldrarna 

15–25 år. 

 Arrangemanget ska genomföras i Norrbotten. 

 Arrangemanget ska ha tydligt kulturfokus. 

 Arrangemanget ska genomföras med stöd från kommunen, antingen 

ekonomiskt eller i form av exempelvis lokaler, teknik eller personal.  

 Stödet uppgår maximalt till 5 000 kronor per projekt. 

 Slutredovisning ska lämnas in senast en månad efter arrangemanget ge-

nomförts. 


