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Guide till redovisning av bidraget Särskilda behov 
Det här är en handledning till hur man redovisar bidraget Särskilda behov - andra omgången, eller 
kortfattat ”SB2”. Vi utgår ifrån redovisningsblanketten men går inte in på detaljer för varje liten 
del. I stället har vi delat upp guiden i tre olika bredare ämneskategorier. 

• Avdelning 1: beskrivning kring de administrativa detaljerna  
• Avdelning 2: vad vi menar med de olika stora fälten med fri text  

• Avdelning 3: kalkylen, dess rader och siffror  

Kontaktvägar om du har frågor 

Det finns flera olika epostadresser där varje adress går till en speciell funktion. Du får snabbare 
svar genom att skriva till rätt funktion från början.  

• Har du frågor om tidigare krisstöd:  
krisstöd@Kulturradet.se  

• Har du frågor om återstartsbidrag som utlyses i april 2022: 
aterstart@kulturradet.se 

• Har du frågor om tekniska problem med ansökan eller redovisning:  
krisstodsupport@kulturradet.se  

• Frågor om detaljer i själva innehållet av redovisningen:  
redovisa@kulturradet.se  

• Vill du komplettera en redovisning i efterhand:  
komplettera@kulturradet.se  

Ange alltid det unika ärendenummer (KUR XXXX/YYYY) som din fråga gäller.  

Vi har även en frågeportal där man kan skriva frågor eller söka svar för att se om frågan redan 

frågats och besvarats tidigare: Kulturrådet (kundo.se)  

För dig som tilldelats kompensation för Skatteverkets återkrav 

Detta gäller er som blivit tilldelade kompensation för Skatteverkets återkrav gällande 
omställningsstödet, kopplat till Kulturrådets verksamhetsstöd.  

Det ursprungliga bidraget som beviljades från början och det ytterligare bidraget som 
kompenserade återkravet från Skatteverket ska inte redovisas i klumpsumma.  

Har ni fått en kompensation från oss utbetalad till verksamheten, ska den summan endast 
uppges i redovisningskalkylen som “övrigt bidrag”, samt förklaras i fritextrutan – om beloppet 
periodiserats för samma period som ni redovisar för. Om det leder till ett överskott, eller för att 
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förklara belopp, och eventuellt andra överskott, samt balansera kalkylen så den går jämnt ut, 
förklarar man detta i den motsatta kalkylen.  

Det är av mycket stort intresse för oss att ni i ”övrigt-rutan” anger till vad, hur och i vilket syfte 
denna kompensation använts.  

Kontakta oss via redovisa@kulturradet.se om något kring detta är oklart.  

Vi rekommenderar alla som fått kompensationen att avvakta med att redovisa till sista april 2022, 
för att vi ska säkerställa att beloppen är korrigerade.  

 

1.  Avdelning 1: det administrativa  

1.1.  Hur redovisar man?  

Du behöver logga in på onlineportalen, med samma konto som du skickade in ansökan med. Där 
finns redovisningsblanketten som du kan redovisa på och skicka in när du skrivit klart.  

1.2.  Varför syns inte blanketten på portalen: jag vill redovisa?  

Redovisningsblanketten aktiveras först en kalendermånad innan sista redovisningsdatum. Innan 
dess ”syns” den inte på onlineportalen. Har du noterat vilket redovisningsdatum du har?  

1.3.  Det är något allmänt tekniskt krångel när jag ska redovisa, hur får jag hjälp?  

Du kontaktar oss via support@kulturradet.se eller 08-519 264 01.  

Telefontider helgfria vardagar:  
Måndag kl. 9.00-11.00  
Tisdag kl. 13.30-15.30  
Onsdag kl. 9.00-11.00  
Torsdag kl. 13.30-15.30  
Fredag kl. 9.00-11.00  

1.4.  Jag har mer komplexa frågor om min redovisning, vart vänder jag mig då?  

Skriv till redovisa@kulturradet.se för frågor om krisstödets redovisning. Du kan inte i nuläget 
ringa med frågor om redovisning för krisstödet.  

1.5.  Vad händer när jag har redovisat, hur snabbt får jag godkänt?  

Beroende på arbetsbelastning och hur många som skickar in redovisningar samtidigt, kan det ta 
upp till ett år efter inlämningsdatum för en redovisning att hanteras. Du får en notis via mejl om 
när det är klart.  
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1.6.  Ska jag bifoga något när jag redovisar på er blankett?  

Ja, oftast. Läs förstasidan på redovisningsblanketten för detaljer om bilagor. Just stödet SB2 har 
ett krav på bilagor.   

1.7.  Hur bifogar jag bilagor när jag redovisar?  

Det finns två sätt.   

1. Medan du redovisar online: för att bifoga filer digitalt till blanketten klickar du på "Bifoga 
filer" på sista sidan. Filnamnet kan vara högst 20 tecken. I de fall det är längre används 
automatiskt de 20 första tecknen som filnamn. De filer du bifogar digitalt kan maximalt 
uppgå till totalt 30 MB.  

2. Separat via mejl till vår funktionsbrevlåda komplettera@kulturradet.se. Ange 
ärendenummer samt ange bidragsformen i titeln på mailet.  

1.8.  Vad är ärendenummer?  

Ärendenummer är hur vi sorterar alla ansökningar, men det är också hur vi benämner varje 
beslut, som innehåller ett stort antal enskilda ärenden.  

Ditt ärende har formen av tre bokstäver: KUR, därefter årtalet för ärendets hantering och 
därefter ett snedstreck. Efter snedstrecken anges ärendets unika serienummer. Helheten är ett 
ärendenummer.   

Besluten numreras på samma sätt. Ett beslut kan som exempel ha ärendenummer KUR 
2021/7647. Inuti det beslutet kan det inrymmas flera hundra enskilda ärenden med unika 
ärendenummer. När vi frågar efter ert ärendenummer, menar vi inte beslutets ärendenummer 
utan det enskilda ärendets ärendenummer. Du får ett sådant när du skickar in en ansökan, det 
står också i vänstra kolumnen i bilaga 1 i beslutet du får skickat till dig efter beslut.  

1.9.  Vad heter min handläggare?  

Kulturrådets krisstöd tilldelar inte enskilda handläggare. Vi arbetar i team. Däremot anges i vår 
kommunikation en handläggare som kontaktansvarig, som har till uppgift att ha överblick över 
processen.  

1.10.  Jag kommer inte hinna redovisa, hur gör jag då?  

Det är alltid bra att höra av sig i god tid innan sista redovisningsdatum. Om du får svårt att hinna, 
skriv till oss. Ange ärendenummer, orsak till att ni vill flytta fram redovisningsdatum och ange ett 
mer passande redovisningsdatum som förslag. Skriv till redovisa@kulturradet.se.  

Observera: Verksamhetsstöd är avsett för perioder och verksamheters löpande kostnader. 
Projektstöden har en större flexibilitet. Det är i stort sett inte möjligt att skjuta fram perioder för 
kris- och verksamhetsstödet. Däremot kan man flytta datum för projektstöden.   
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1.11.  Vi har inte hunnit förbruka alla bidragsmedel, kan vi fortsätta använda dem? 

Hör av er i god tid, ange ärendenummer, orsak och bakgrund till varför behovet uppstått, ange 
ert förslag på hur ni vill utnyttja bidragsmedlen.   

1.12.  Jag förstår inte hur jag ska göra, jag har fått både verksamhetsstöd och 
projektstöd. Hur redovisar jag dessa?  

Man redovisar allt inom ett ärende på en och samma gång, på samma blankett. Har ni tilldelats 
verksamhetsbidrag och projektbidrag inom ramen för ett ärende, dvs en ansökan – då redovisar 
ni båda bidragen samtidigt.   

Har ni fått förlängt för projektbidragets framskjutande, redovisar ni även verksamhetsbidraget 
senare – men utan att verksamhetsbidragets användningsperiod skjuts fram.  

Om en del av projektets budget ingår i det gällande verksamhetsåret, ska den delen också ingå i 
verksamhetsbidragets kalkyl, på en egen rad.  

1.13.  Vilken information efterfrågar ni i kalkylen för verksamhetsbidrag?  

Man redovisar för den period bidraget avser. Man redovisar sin verksamhet utifrån den 
information man angivit till Skatteverket i årsredovisning. Det ska med andra ord stämma med 
årsredovisningen, men vi efterfrågar vissa detaljer i kalkylen som inte alltid går att se i 
årsredovisningen.  

Verksamhetsbidraget ska redovisas så att kalkylen beskriver hela verksamhetens ekonomi så som 
man också kan utläsa den i en årsredovisning, fast utifrån Kulturrådets frågeställning och kalkyl.   

1.14.  Vilken information efterfrågar ni i kalkylen för projektbidrag?  

Projektbidraget redovisas separat i en egen kalkyl och följer inte årsredovisningen utan ska bara 
vara en ekonomisk beskrivning av själva projektet, direkt kopplat till bidraget. Där vill vi se hur 
det gick för det projektet, oavsett kalenderår och skilt från annan ekonomisk verksamhet.  

1.15.  Jag har aldrig redovisat förut och är rädd för att göra fel  

Vi vill förstå den ekonomiska helheten, hur väl ni har behövt och utnyttjat bidraget och hur väl 
verksamheten och/eller projektet följt syftet, reglerna, villkoren och den ursprungliga 
beskrivningen i ansökan. Detta beskriver ni genom fri text, kalkyl och ekonomiskt underlag i 
bilagan. Ni får väldigt gärna förtydliga detaljer som hjälper oss att förstå underlaget.  

Om vi ser några oklarheter eller om vi anser att det kan finnas skäl för delvis eller fullständig 
återbetalning av bidraget, kommer vi först att begära in ytterligare underlag och en tydligare 
förklaring till innehållet i redovisningen.   

Ja! Nu börjar vi redan komma in på det ekonomiska, men det tar vi sist, så nu är det dags för 
avdelning 2:  
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2.  Avdelning 2: vad vi menar med de olika stora 
fälten med fritext  

2.1.  Sidan 3: kryssa i rätt bidrag  

Om ni fått beviljat det ena men inte det andra, eller båda bidragen, ska ni kryssa i det som gäller 
för ert ärende. Missar ni att kryssa i något, aktiveras inte den sida som gäller för respektive 
bidrag.   

2.2.  Sidan 3: vilken genre eller verksamhetsområde ska jag skriva?   

Nu är inte detta en stor ruta, men det är likväl fritext och något många bekymrar sig över. Vi 
använder inte denna ruta för bedömning utan är mest information för vår rapportering. Ni 
bedömer själva vilken benämning som passar bäst.   

2.3.  Sidan 4: beskriv kortfattat hur verksamheten har genomförts  

Detta är verksamhetsbidragets sida. Här beskrivs verksamheten för hela året. När vi granskar 
redovisningar tittar vi på både ansökan och redovisningen. Ser vi väldigt stora skillnader vill vi 
veta varför det är så stora skillnader – både i budget och i utförande. Beskriv detta på sidan fyra. 
Den första rutan kan innehålla en verksamhetsberättelse medan den nedre rutan kan förtydliga 
vissa uppgifter i kalkyl eller årsredovisning som förklarar varför det ser ut som det gör.   

Vår bedömning utgår ifrån bidragets villkor (villkorsbilagan till samlingsbeslutet), beslut, riktlinjer 
och förordning.  

2.4.  Sidan 6: projektbidrag 

Precis som för verksamhetsbidraget så vill vi förstå utfallet av projektet jämfört med ansökan och 
plan, inklusive datum. Om ni gjort några ändringar eller justeringar vill vi förstå dessa.   

Precis som för verksamhetsbidraget utgår vår bedömning ifrån bidragets villkor (villkorsbilagan), 
beslut, riktlinjer och förordning.  

2.5.   Sidan 8: övergripande information om verksamheten/projektet 

När vi frågar om olika principer för arvodering, vill vi veta om ni följer några specifika avtal eller 
hur ni i övrigt sätter nivåer för ersättning för arbete. Mycket är verksamhetsberoende, alla 
sektorer fungerar inte på samma sätt och därför kan vissa modeller vara mer eller mindre 
passande.  

Vi är intresserade av att veta detta för att lära oss mer om era verksamheter och hur de fungerar 
– främst för att förbättra och anpassa vår egen verksamhet framåt.  
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Frågor om nationella och internationella samarbeten ger oss en förståelse kring er verksamhets 
kontaktnät och vilka nätverk som är relevanta för att er verksamhet kan fungera. Det är liksom 
tidigare fråga viktigt för oss, när vi utvärderar och förbättrar vår egen verksamhet.  

2.6.  Sidan 9: övrigt  

När vi frågar om övriga upplysningar rekommenderar jag att förtydliga skillnader och 
förändringar i er verksamhet som kan förklara den ekonomiska bilden. När vi ser ett tydligt 
överskott vill vi gärna förstå varför det inte ska återbetalas enligt er. När vi ser en stor och 
markant förändring i utförandet – jämfört med det som beskrivits i ansökan, vill vi förstå varför 
det ändå, enligt er, är berättigat till stöd och hur det uppfyller kraven från villkor, beslut, riktlinjer 
och förordning.  

 

3.  Kalkylerna (verksamhets- och projektbidrag)   

3.1.  Sidan 5: kalkylen för verksamhetsbidraget 2021   

Syftet med kalkylen är att förtydliga och lyfta fram de viktigaste detaljerna i kostnader och 
finansiering/intäkter för att vi som granskare ska kunna jämföra det ni sökte för, fick beviljat 
bidrag för och det ni sedan genomförde.   

När vi granskar en redovisning har vi ett synsätt som bestämmer hur vi gör vår granskning. Det 
synsättet baseras på reglerna för bidraget, som finns nedtecknade i förordningen, riktlinjerna och 
villkorsbilagan.  

Den obligatoriska bilagan är själva ramen för redovisningen för verksamhetsåret 2021. Kalkylen i 
blanketten är ett redskap för er att förklara och förtydliga detaljer i den obligatoriska bilagan.  

Den tekniska formen för kalkylen är att de grå rutorna är förifyllda eller automatiskt summerade. 
Det beviljande bidraget står förifyllt om ni kryssat i detta bidrag på sidan 3. Om Kostnader och 
Finansiering inte är balanserade, kommer man inte kunna skicka in blanketten.  

Det viktigaste i kalkylen är att visa att bidraget använts till en verksamhet i enlighet med syftet för 
bidraget och det som angivits i ansökan.  

3.2.  Sidan 5. Kalkylen för verksamhetsbidraget 2021. Speciella rader 

I en av de nedersta raderna för uppgifter om kostnader, anges alternativet ”överskott”. I en av de 
nedersta raderna för Finansiering, anges alternativet ”underskott”. Det kan verka motsägelsefullt 
eller ologiskt vid en första anblick.   

Poängen är att kalkylen är en ”beskrivning” eller ”förtydligande” av årsredovisningen och 
verksamhetens ekonomi. Det är också så att kalkylen måste gå jämnt ut, därför har vi löst detta 
tekniskt genom att lägga in dessa två kanske lite speciella rader.  
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Man kan förklara det så här; om verksamheten har ett överskott, så att finansieringen blir större 
än kostnadsposterna, kommer den inte gå jämnt ut. För att kostnadskalkylen ska bli lika stor som 
finansieringskalkylen, behöver man därför ”fylla upp” den delen med mellanskillnaden.  På den 
raden, samt i fritextrutan längst ned i redovisningsblanketten, kan man sedan förklara vad detta 
överskott består av och varför det ser ut som det gör i redovisningen.   

Vi kan tolka ett överskott som att bidraget inte har använts delvis, eller helt, samt att 
bidragsmottagaren borde förstått detta och därför inkommit med denna information tidigare.  

Om man anser att ett överskott inte ska leda till en återbetalning, om man anser att överskottet 
är motiverat enligt våra regler och syftet för bidraget, kan man också argumentera för detta här – 
samt hänvisa till det underlag som styrker detta.  

Detsamma gäller om man har ett underskott, fast då ska kalkylen balanseras åt andra hållet. Vi 
har fortfarande behov av en beskrivning av varför det ser ut som det gör i redovisning och kalkyl.  

3.3.  Sidan 5: kalkylen för verksamhetsbidraget 2021, kvarvarande 
verksamhetsbidrag 

Denna rad används enbart i undantagsfall.  

Om inte hela bidraget är förbrukat 2021 och det därför finns ytterligare medel kvar för 
verksamhet, kommer det att se ut som ett överskott i verksamheten inför 2022.   

Bidraget har alltså periodiserats för en senare del, ett förfarande vilket i undantagsfall kan ha 
godkänts – då av synnerliga skäl. Eftersom hela bidraget förifylls i kalkylen, kommer det därför att 
se annorlunda ut än i årsredovisningen.   

För att täcka upp denna obalans i kalkylen, kan man ange detta i kostnader och förklara att denna 
del av bidraget avses för 2022.  

3.4.  Sidan 7: kalkylen för projektbidrag   

Projektbidrag ska inte reflektera hela verksamheten utan bara beskriva själva projektets 
ekonomi. Här är det inte en helhetsbild vi är ute efter utan specifikt ekonomin kring projektet. Vi 
behöver en balanserad kalkyl, även här och en beskrivning av överskott respektive underskott 
och hur verksamheten planerar att hantera detta.  

Om projektet gick med vinst i budgeteringen, kommer kostnaderna att vara lägre än 
finansieringen. Därför behöver man lägga till denna summa i kostnader så att summorna mellan 
kostnader och finansiering balanseras. Efter posten för överskott kan man sedan beskriva vad 
detta överskott bestått av och hur det påverkar resten av verksamheten.  

Detsamma gäller underskott.  

Kvarvarande projektbidrag syftar till att beskriva om en del av projektbidraget använts för ngt 
annat än inom projektet (tidsmässigt eller innehållsmässigt) och därför inte ska räknas med i 
sammanhanget eller kalkylen för detta projekt.  
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Detta kan ske i särskilda fall när projektet fått dispens för andra områden eller perioder än vad 
som avsetts i ansökan.   

3.5.  Sidan 5 och 7: kalkylernas belopp kan ha justerats  

I vissa fall har aktörer fått godkänt att ”flytta” bidragsbelopp till den ena eller andra varianten av 
sin verksamhet. Exempelvis kan man ha tagit en del av Verksamhetsbidraget och lagt på ett 
projekt, i stället. Detta har godkänts av oss i vissa fall, när man inkommit till Kulturrådet med en 
beskrivning och motivation till denna justering.  

Eftersom bidragsbeloppen är ”låsta” i redovisningsblanketten kan detta orsaka oklarheter kring 
vad det är man ska redovisa för och hur man gör, rent tekniskt.  

Denna justering får ni beskriva att ni gjort - tydligt under ”övrigt” och referera till er dialog med 
oss där vi godkänt en sådan justering.   

Förslag på manöver: För att förenkla kalkylen i ett sådant fall, kan man exempelvis ange det 
belopp man använt som en ”kostnad”, under kostnadskalkylen i den bidragskalkyl man tagit 
pengar ifrån och ange det belopp man använt som ”överföring till det andra beviljade bidraget”.   

Samtidigt, i kalkylen för det bidrag man fört över pengar till, kan man under finansiering ange det 
belopp man överfört som ”överföring från det andra beviljade bidraget” under kalkylen för 
finansiering/intäkt.   

Så! Det var hela listan av tips till en redovisning för Bidraget till Särskilda Behov i Kulturlivet, 
andra fördelningen.  

För ytterligare frågor, vänd er till vår frågeportal KUNDO Kulturrådet (kundo.se) , vår 

mailsupport: krisstodssupport@kulturradet.se eller frågor om innehåll eller detaljer i 
redovisningen: redovisa@kulturradet.se  

https://kundo.se/org/kulturradet/
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