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Statens kulturråds föreskrifter om statsbidrag till
litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande insatser

KRFS 2010:1
Utkom från trycket
den 15 oktober 2010

beslutade den 22 september 2010.
Med stöd av 16 § förordningen (2010:1058) om statsbidrag till litteratur,
kulturtidskrifter och läsfrämjande insatser föreskriver Statens kulturråd
följande.

Tillämpningsområde
1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om Kulturrådets fördelning av statsbidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande insatser.

Allmänna förutsättningar för prövning
2 § Ansökningar om bidrag som inte uppfyller kraven i dessa föreskrifter eller i övrigt innehåller väsentliga brister i förhållande till vad Kulturrådet efterfrågar kan komma att avvisas om sökanden inte följt Kulturrådets begäran att inom viss tid komplettera sin ansökan.
Kulturrådet fastställer perioder inom vilka bidrag kan sökas. Ansökan om
bidrag som inte inkommer inom sådan period kan komma att avvisas.

Litteraturstöd
3 § Stöd till utgivning av litteratur får lämnas för barn- och ungdomslitteratur, skönlitteratur, facklitteratur, serier och grafiska romaner samt
bildverk. Stöd får inte beviljas för läromedel.

Stöd till utgivning av litteratur i efterhand
4 § Stöd till utgivning av litteratur i efterhand kan beviljas för enskilda
boktitlar och beräknas utifrån det antal sidor som boken omfattar i form
av sidersättning. Statens kulturråd fastställer ersättningen efter en bedömning av vad som anses skäligt för utgivning av normalutgåvor. För enskilda titlar som beviljas stöd i efterhand kan särskilt stödbelopp beviljas om
utgivningen medfört särskilt höga kostnader. Stöd för bildverk, genomillustrerad facklitteratur och elektroniskt utgiven litteratur beräknas med
utgångspunkt även i produktionskostnaderna.
5 § Stöd till utgivning av litteratur i efterhand beviljas enbart för en enskild boktitel som har ett svenskt ISBN-nummer och för vilken stöd sökts
senast 6 månader efter bokens utgivningsdatum.
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6 § Ansökan om stöd för en enskild boktitel i efterhand ska innehålla
uppgifter om:
1. sökandens namn, organisationsnummer och adress,
2. bokens titel och ISBN-nummer,
3. sidantal och upplaga,
4. utgivningsdatum,
5. förlagsnettopris,
6. eventuellt annat statligt bidrag, samt
7. kostnaderna för att framställa boken om ansökan avser stöd för
bildverk, genomillustrerad facklitteratur och/eller elektroniskt
utgiven litteratur.
Till ansökan om litteraturstöd för enskild boktitel ska boktiteln tillhandahållas Kulturrådet i den omfattning som myndigheten begär.

Stöd till planerad utgivning av litteratur, för utvecklingsinsatser för
kulturtidskrifter, litterära evenemang och läsfrämjande insatser
7 § Ansökan om bidrag i förhand för planerad utgivning av litteratur,
bidrag för utvecklingsinsatser för kulturtidskrifter, bidrag för litterära
evenemang respektive för läsfrämjande insatser ska innehålla uppgifter
om sökandens namn, organisationsnummer och adress, en beskrivning av
utgivningen och/eller projektet och vad stödet ska användas till, samt en
budget och kompletteras med de uppgifter som Kulturrådet begär.
8 § Stöd till planerad utgivning får ges för litteratur inom ett avgränsat
område och som bedöms ha särskilt behov av sådant stöd.

Produktionsstöd till kulturtidskrifter
9 § Produktionsstöd får beviljas utgivare av sådan tidskrift som
1. har en ansvarig utgivare registrerad hos Patent- och registreringsverket eller Myndigheten för radio och TV,
2. har ett ISSN-nummer,
3. har utkommit med minst fyra nummer under den tjugofyramånadersperiod som föregår sista ansökningsdatum för stödet och ha en
planerad utgivningstakt om minst fyra nummer och som mest
femtioen nummer per år, eller
4. i de fall kulturtidskriften publiceras på internet, har en aktivitetsnivå
som motsvarar kravet 3.
För en kulturtidskrift som bytt publikationsform under den tjugofyramånadersperiod som föregår sista ansökningsdatum ska utgivning i båda publikationsformerna ligga till grund för beräkningen av aktivitetsnivån enligt
3 och 4.
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10 § Ansökan om produktionsstöd för kulturtidskrift ska innehålla uppgifter om namn, adress och organisationsnummer avseende den som
bedriver tidskiftsverksamheten och tidskriftens:
1. namn,
2. utgivare och utgivningsort,
3. ISSN-nummer,
4. utgivningsplan eller uppgift om antal redaktionella inlägg samt upp
dateringsfrekvens av databas,
5. ekonomisk kalkyl för det redovisningsår som ansökan avser,
6. andra eventuella statliga bidrag,
7. utgivningstakt och ekonomi under de två närmast föregående redovisningsåren, samt
8. distribution, återförsäljning och marknadsföring.
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Till ansökan ska sökanden tillhandahålla
1. en kopia av kulturtidskriftens utgivningsbevis alternativt registreringsbevis för anmäld databas,
2. de fyra senast utgivna numren av tidskriften i det antal exemplar
av tidskriften som myndigheten anger i informationen till sökande
på myndighetens webbplats alternativt motsvarande material av en
elektroniskt publicerad tidskrift.

Övergångsbestämmelser

__________________
Dessa föreskrifter träder i kraft när de utkommer från trycket samtidigt
som KRFS 2001:1, Statens kulturråds föreskrifter för kulturtidskrifter och
KRFS 2007:1, Statens kulturråds föreskrifter om statligt litteraturstöd,
upphör att gälla.
Aktivitetskraven i 9 § 3 och 4 ska tillämpas från den 1 juli 2011.
Statens kulturråd
Kerstin Brunnberg
			

Signe Westin
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Elanders, Vällingby 2010

