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1 § Kulturrådet beslutar med stöd i sin föreskriftsrätt1 att följande ska gälla.

2 § Kulturrådet fastställer årligen när ansökningar om statsbidrag ska läm-
nas enligt gällande bidragsförordningar. 

3 § Ansökningar ska lämnas inom den ansökningsperiod eller senast vid 
den tidpunkt Kulturrådet beslutar.

4 § Ansökningar ska lämnas i den form Kulturrådet beslutar.

5 § Endast kompletta ansökningar behandlas av Kulturrådet.

6 § En ansökan är komplett om den innehåller

• Fullständigt namn och övriga kontaktuppgifter för sökanden
• Plus- eller bankgirokonto som innehas av sökanden
• Försäkran om att sökanden inte har skulder för svenska skatter eller avgif-

ter hos Kronofogdemyndigheten eller är i likvidation eller konkurs.
• Samtliga övriga obligatoriska uppgifter i onlineblankett, ansökningsfor-

mulär eller bilagor.

Kulturrådet kan besluta att de redovisnings- och revisionshandlingar som 
 bidragsmottagaren, beroende på organisationsform, är skyldig att upprätta 
ska bifogas ansökan. Handlingarna ska då avse det senast avslutade räken-
skapsåret. 

7 § Ansökan som inte är komplett när den kommer in till Kulturrådet ska 
kompletteras. Alla kompletteringar ska ha kommit in till Kulturrådet inom den 
för ansökan aktuella ansökningsperioden eller vid den tidpunkt Kulturrådet 
beslutat.

1 Kulturrådet har föreskriftsrätt med stöd i förordning (2012:516) om statsbidrag till 
det fria kulturlivet inom teater-, dans- och musikområdet, förordning (2012:517) om 
statsbidrag till kulturella ändamål, förordning (2010:1058) om statsbidrag till litteratur, 
kulturtidskrifter och läsfrämjande insatser, förordning (2007:1435) om statsbidrag till 
internationellt utbyte och samarbete på litteraturområdet, förordning (2007:1436) om 
statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan, förordning (1998:1368) om statsbidrag 
till vissa utställare inom bild- och formområdet, förordning (1998:1370) om statligt 
utrustningsbidrag till kollektivverkstäder, förordning (1996:1608) om statsbidrag till 
folkbibliotek och förordning (1982:502) om statsbidrag till konsthantverkskooperativ.
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8 § Ansökning som inte är komplett vid tidpunkt Kulturrådet beslutat med 
stöd av 7 § avvisas.

9 § För ansökningar som lämnas av sökande med säte utanför Sverige gäller 
särskilda regler. 

Denna förordning träder i kraft 2014-01-01


