
Kulturnämnden

Ansökan om övriga bidrag 1(1)

Postadress

Skellefteå kommun
Kultur- och fritidskontoret

931 85 SKELLEFTEÅ

Besöksadress Telefon

0910-73 50 00 
(kundtjänst)

Internet:

E-postadress:
kulturnamnden@skelleftea.se

Hemsida:
www.skelleftea.se/kultur

Planerat arrangemang
Huvudarrangör

Medarrangör

Adress till hemsida/social medier 

Beskriv arrangemangets innehåll och hur ni planerar för att genomförandet är tryggt, inkluderande och 
ekologiskt hållbart. 

Plats Datum Tid 

Efter kostnadsredovisning skickas beviljat bidrag till 
Namn 

Utdelningsadress 

Postnummer Ort 

E-postadress Telefonnummer 

Organisationsnummer/personnummer Plusgiro/Bankgiro/Clearing nummer - kontonummer 

Datum Underskrift 

Om sökande ej sökt bidrag från kulturnämnden tidigare ska utdrag som visar på koppling mellan arrangör och 

angivet konto bifogas. 

KLKSEKD
Överstruket



Kulturnämnden

Ansökan om övriga bidrag 2(1)

Postadress

Skellefteå kommun
Kultur- och fritidskontoret

931 85 SKELLEFTEÅ

Besöksadress Telefon

0910-73 50 00 
(kundtjänst)

Internet:

E-postadress:
kulturnamnden@skelleftea.se

Hemsida:
www.skelleftea.se/kultur

Beräknade inkomster
Biljettintäkter kronor

Egen insats kronor

Inkomster från annat håll än kulturnämnden, ex medarrangör, sponsorer –
specificera

kronor

Övrigt

Summa beräknade inkomster kronor

Beräknade kostnader
Lokalhyra kronor 

Marknadsföring kronor

Arvode till medverkande (ej egna medlemmar) kronor

kronor

kronor 

Resekostnader kronor

Övrigt kronor

kronor

kronor

kronor

Summa beräknade kostnader kronor

Begärt bidrag kronor 

Logotyper
För samtliga arrangemang som har stöd av Kulturnämnden ska det tydligt framgå i information, försäljning och 

marknadsföring att stöd utgår från Kulturnämnden, Skellefteå kommun. Använd Skellefteå kommuns logotype, 

som finns att hämta på www.skelleftea.se/logotyper

Övriga bidragsformer
Se Kulturnämndens bidragsnormer för stöd till kulturverksamhet.

www.skelleftea.se/logotyper
https://www.skelleftea.se/Dokument/Dokument/Fritid,%20f%c3%b6reningar%20och%20kultur/Kulturn%c3%a4mndens%20bidragsnormer%20(002).pdf

	Huvudarrangör: 
	Medarrangör: 
	Adress till hemsidasocial medier: 
	Beskriv arrangemangets innehåll och hur ni planerar för att genomförandet är tryggt inkluderande och ekologiskt hållbart: 
	Plats: 
	Datum: 
	Tid: 
	Namn: 
	Utdelningsadress: 
	Postnummer: 
	Ort: 
	Epostadress: 
	Telefonnummer: 
	Organisationsnummerpersonnummer: 
	PlusgiroBankgiroClearing nummer kontonummer: 
	Datum_2: 
	Biljettintäkter: 
	kronor: 
	Egen insats: 
	kronor_2: 
	Inkomster från annat håll än kulturnämnden ex medarrangör sponsorer  specificera: 
	Övrigt: 
	Lokalhyra: 
	kronor_5: 
	Marknadsföring: 
	kronor_6: 
	kronor_7: 
	Arvode till medverkande ej egna medlemmarRow1: 
	kronor_8: 
	Arvode till medverkande ej egna medlemmarRow2: 
	kronor_9: 
	Resekostnader: 
	kronor_10: 
	kronor_11: 
	ÖvrigtRow1: 
	kronor_12: 
	ÖvrigtRow2: 
	kronor_13: 
	ÖvrigtRow3: 
	kronor_14: 
	kronor_15: 
	kronor_16: 
	kronor_3: 
	kronor_4: 


