
Ord- och begreppsförklaringar i anslutning till ansökan 
 
I såväl de allmänna bidragsvillkoren som i de specifika bidragsvillkoren och i själva ansökan 
förekommer flera ord och begrepp som kan kräva ett förtydligande. 

 
Vad menar vi med 
 
Ekologisk hållbarhet? 

Detta kan handla om att föreningsverksamheten i sig främjar ekologisk hållbarhet, att samordna 
resurser när det gäller transporter och konsumtion, att tänka i termer som ekologiskt framtagna 
produkter eller närproducerat och att ta ansvar för sin närmiljö (t ex sophantering, deponering av 
gifter) mm. 
 

Föreningsverksamhetens omfattning? 
Med detta avses föreningens medlemsantal och/eller antal personer som nås av verksamheten. 
 

Tillgänglighet?  
Detta handlar om allas rätt att kunna vara med utifrån sina personliga förutsättningar, även 
personer med fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsvariationer.  
Exempel på tillgänglighet är rullstolsramper, hissar, handikapptoaletter, hörslinga, syntolkare, 
lättlästa texter mm. Här utgår vi från Barnkonventionen och FNs deklaration för mänskliga 
rättigheter både för människor med och utan intellektuella funktionsvariationer. 
Det kan också handla om att arrangemang/verksamhet i hela kommunen, dvs utanför 
centralorterna. 
Kultursektorn vill uppmuntra kommunens föreningar att öka sin tillgänglighet för såväl egna 
medlemmar som publiken/deltagarna, i den mån det är möjligt.  
 
Inkludering? 

Att alla får vara med, se mångfald och tillgänglighet. 
 

Jämlikhet? 
Att vi utgår från alla människors lika värde samt rättvisa förhållande mellan alla individer och 
grupper i samhället. 
 

Jämställdhet? 

Att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga 
områden i livet. 
 

Kulturell mötesplats? 

Med detta avses såväl en fysisk plats (t ex en lokal där kulturverksamhet organiseras) som ett 
sammanhang där kultur skapas eller konsumeras (t ex en förening) eller ett digitalt sammanhang 
(t ex en gemensam sida på sociala medier där människor utbyter erfarenheter kring ett visst 
kulturellt ämne). 
 

Lättläst text? 

En fjärdedel av Sveriges vuxna har någon typ av läshinder. Det kan vara synskadade, dyslektiker, 
ovana läsare, nyanlända, äldre, personer med intellektuella funktionsvariationer eller andra 
grupper som av något skäl behöver en enklare text. Vissa typsnitt är mer lättlästa än andra, en 
glesare text är mer lättläst än en komprimerad. Läs mer på http://www.iklartext.se/skriv-lattlast/  
 
Mångfald? 

En förening uppfyller kriteriet för mångfald om verksamheten eller aktiviteten: 

http://www.iklartext.se/skriv-lattlast/


1. Riktar sig till flera olika grupper i samhället samtidigt, till vilka kan räknas etnicitet, kön, ålder, 
funktionsvariation, social bakgrund, sexuell läggning mm. 
2. Riktar sig till en grupp som sällan prioriteras och som ses som särskilt angelägen. 
 

Ortsutvecklingsperspektiv 
Att stärka den lokala platsen och att bidra ett levande samhälle. 
 

Tvärsektoriell 

Tvärsektoriellt arbete kan uttryckas som ett arbete som sker över verksamhetsgränser mellan 
olika aktörer men mot ett gemensamt mål. Aktörerna kan vara olika kommunala sektorer men 
också till exempel bildningsförbund och ideella föreningar.  
 

Utveckla demokratiskt, socialt och ekonomiskt ansvarstagande? 
Att föreningen hjälper medlemmarna att utveckla följande: 
Demokratiskt ansvarstagande – att alla får vara med och påverka 
Socialt ansvarstagande – att göra alla i gruppen delaktiga och att lära sig att fungera i en grupp 
(rättigheter och skyldigheter) 
Ekonomiskt ansvarstagande - att hushålla med sina resurser, betala räkningar i tid, förstå 
ekonomiska konsekvenser, mm 
 
 

Föreningstermer 
 

Verksamhetsplan? 

En verksamhetsplan är en skriftlig beskrivning av den planerade verksamheten i en organisation, 
ofta under ett verksamhetsår. 
 

Marknadsföringsplan? 

En plan för hur föreningen ska marknadsföra sina evenemang under det kommande året och vid 
hur många tillfällen. Det kan handla om annonsering, publicering på egen hemsida, publicering på 
sociala medier (Facebook, Instagram, Twitter mm), affischer och flyers, kalendarier mm. 
 

Balanserad budget? 
Det kommande årets beräknade intäkter och kostnader och med en balans mellan dessa, dvs med 
lika stora intäkter som kostnader. Intäkter - kostnader = 0 

.  

 

 

 
 
 
 
 
 


