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 Ale!

Under 2019 använde ni 100% eller mer av  
er pott i det regionala arrangörsstödet.  
I Ale bor det 6 883 barn i åldern 3–19 år.  
1 898 av dessa fick del av stödet 2019*.

Andra kommuner i Västra Götaland har  
använt sin reserverade pott så här: 

100 %

172 075 kr
Varje år avsätter kulturnämnden i Västra Götalandsregionen 25 kronor i regionalt  
arrangörsstöd per barn i åldern 3–19 år för kultur. 

Det ska finnas en kultursamordnare 
i kommunen och en skriftlig plan för 
hur ni arbetar med kultur för barn 
och unga.

finns att ansöka om 2020 för er. 

*  Enligt beräkningar av SCB och  
migrationsverket 2018-12-31.

Vill du veta mer om stödet och hur andra kommuner använt det?
www.kulturivast.se/barn-och-unga/det-regionala-arrangorsstodet

Ni matchar upp 
med en lika stor 
summa som den 
avsatta.

Det ni arrangerar ska 
vara godkänt och 
finnas med i Kultur-
katalogen väst.

2 31

Förra året fanns 164 650 kr avsatta till er. När ni  
använde omkostnadsstödet och möjligheten att 
överäska betalade vi totalt ut 209 189 kr till Ale för 
att barn skulle få ta del av kultur.

Utöver den garanterade potten:

Omkostnadsstöd VGR 
betalar för omkostnader som 
resor och logi för de kultur-
utövare som kommer till er.

Överäskande 
Ni kan ansöka om att få ta del av andra kommuners 
avsatta arrangörsstöd om de inte använder dem. 

Så här fördelade ni pengarna under 
förra året:

Tre villkor måste uppfyllas för att pengar ska kunna betalas ut:

Använd stödet så 
dubblar ni pengarna 
till kultur för barn och 

unga i Borås.

Använd stödet så 
dubblar ni pengarna 

till kultur för barn  
och unga.
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 Alingsås!

Under 2019 använde ni 100% eller mer av  
er pott i det regionala arrangörsstödet.  
I Alingsås bor det 8 420 barn i åldern 3–19 år.  
3 780 av dessa fick del av stödet 2019*.

Andra kommuner i Västra Götaland har  
använt sin reserverade pott så här: 

100 %

210 500 kr
Varje år avsätter kulturnämnden i Västra Götalandsregionen 25 kronor i regionalt  
arrangörsstöd per barn i åldern 3–19 år för kultur. 

Det ska finnas en kultursamordnare 
i kommunen och en skriftlig plan för 
hur ni arbetar med kultur för barn 
och unga.

finns att ansöka om 2020 för er. 

*  Enligt beräkningar av SCB och  
migrationsverket 2018-12-31.

Vill du veta mer om stödet och hur andra kommuner använt det?
www.kulturivast.se/barn-och-unga/det-regionala-arrangorsstodet

Ni matchar upp 
med en lika stor 
summa som den 
avsatta.

Det ni arrangerar ska 
vara godkänt och 
finnas med i Kultur-
katalogen väst.

2 31

Förra året fanns 204 525 kr avsatta till er. När ni  
använde omkostnadsstödet och möjligheten att 
överäska betalade vi totalt ut 260 205 kr till Alingsås 
för att barn skulle få ta del av kultur.

Utöver den garanterade potten:

Omkostnadsstöd VGR 
betalar för omkostnader som 
resor och logi för de kultur-
utövare som kommer till er.

Överäskande 
Ni kan ansöka om att få ta del av andra kommuners 
avsatta arrangörsstöd om de inte använder dem. 

Så här fördelade ni pengarna under 
förra året:

Använd stödet så 
dubblar ni pengarna 
till kultur för barn och 

unga i Borås.

Tre villkor måste uppfyllas för att pengar ska kunna betalas ut:

Använd stödet så 
dubblar ni pengarna 

till kultur för barn  
och unga.
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 Bengtsfors!

Under 2019 använde ni 100% eller mer av  
er pott i det regionala arrangörsstödet.  
I Bengtsfors bor det 1 718 barn i åldern 3–19 år.  
543 av dessa fick del av stödet 2019*.

Andra kommuner i Västra Götaland har  
använt sin reserverade pott så här: 

100 %

42 950 kr
Varje år avsätter kulturnämnden i Västra Götalandsregionen 25 kronor i regionalt  
arrangörsstöd per barn i åldern 3–19 år för kultur. 

Det ska finnas en kultursamordnare 
i kommunen och en skriftlig plan för 
hur ni arbetar med kultur för barn 
och unga.

finns att ansöka om 2020 för er. 

*  Enligt beräkningar av SCB och  
migrationsverket 2018-12-31.

Vill du veta mer om stödet och hur andra kommuner använt det?
www.kulturivast.se/barn-och-unga/det-regionala-arrangorsstodet

Ni matchar upp 
med en lika stor 
summa som den 
avsatta.

Det ni arrangerar ska 
vara godkänt och 
finnas med i Kultur-
katalogen väst.

2 31

Förra året fanns 43 875 kr avsatta till er. När ni  
använde omkostnadsstödet och möjligheten att 
överäska betalade vi totalt ut 85 422 kr till  
Bengtsfors för att barn skulle få ta del av kultur.

Utöver den garanterade potten:

Omkostnadsstöd VGR 
betalar för omkostnader som 
resor och logi för de kultur-
utövare som kommer till er.

Överäskande 
Ni kan ansöka om att få ta del av andra kommuners 
avsatta arrangörsstöd om de inte använder dem. 

Så här fördelade ni pengarna under 
förra året:

Använd stödet så 
dubblar ni pengarna 
till kultur för barn och 

unga i Borås.

Tre villkor måste uppfyllas för att pengar ska kunna betalas ut:

Använd stödet så 
dubblar ni pengarna 

till kultur för barn  
och unga.
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 Bollebygd!

Under 2019 använde ni 100% eller mer av  
er pott i det regionala arrangörsstödet.  
I Bollebygd bor det 2 095 barn i åldern 3–19 år.  
870 av dessa fick del av stödet 2019*.

Andra kommuner i Västra Götaland har  
använt sin reserverade pott så här: 

100 %

52 375 kr
Varje år avsätter kulturnämnden i Västra Götalandsregionen 25 kronor i regionalt  
arrangörsstöd per barn i åldern 3–19 år för kultur. 

Det ska finnas en kultursamordnare 
i kommunen och en skriftlig plan för 
hur ni arbetar med kultur för barn 
och unga.

finns att ansöka om 2020 för er. 

*  Enligt beräkningar av SCB och  
migrationsverket 2018-12-31.

Vill du veta mer om stödet och hur andra kommuner använt det?
www.kulturivast.se/barn-och-unga/det-regionala-arrangorsstodet

Ni matchar upp 
med en lika stor 
summa som den 
avsatta.

Det ni arrangerar ska 
vara godkänt och 
finnas med i Kultur-
katalogen väst.

2 31

Förra året fanns 50 250 kr avsatta till er. När ni  
använde omkostnadsstödet och möjligheten att 
överäska betalade vi totalt ut 82 499 kr till  
Bollebygd för att barn skulle få ta del av kultur.

Utöver den garanterade potten:

Omkostnadsstöd VGR 
betalar för omkostnader som 
resor och logi för de kultur-
utövare som kommer till er.

Överäskande 
Ni kan ansöka om att få ta del av andra kommuners 
avsatta arrangörsstöd om de inte använder dem. 

Så här fördelade ni pengarna under 
förra året:

Använd stödet så 
dubblar ni pengarna 
till kultur för barn och 

unga i Borås.

Tre villkor måste uppfyllas för att pengar ska kunna betalas ut:

Använd stödet så 
dubblar ni pengarna 

till kultur för barn  
och unga.
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 Borås!

Under 2019 använde ni 67% av er pott i  
det regionala arrangörsstödet.  
I Borås bor det 22 871 barn i åldern 3–19 år.  
10 474 av dessa fick del av stödet 2019*.

Andra kommuner i Västra Götaland har  
använt sin reserverade pott så här: 

67 %

571 775 kr
Varje år avsätter kulturnämnden i Västra Götalandsregionen 25 kronor i regionalt  
arrangörsstöd per barn i åldern 3–19 år för kultur. 

Det ska finnas en kultursamordnare 
i kommunen och en skriftlig plan för 
hur ni arbetar med kultur för barn 
och unga.

finns att ansöka om 2020 för er. 

*  Enligt beräkningar av SCB och  
migrationsverket 2018-12-31.

Vill du veta mer om stödet och hur andra kommuner använt det?
www.kulturivast.se/barn-och-unga/det-regionala-arrangorsstodet

Ni matchar upp 
med en lika stor 
summa som den 
avsatta.

Det ni arrangerar ska 
vara godkänt och 
finnas med i Kultur-
katalogen väst.

2 31

Förra året fanns 552 025 kr avsatta till er. När ni  
använde omkostnadsstödet och möjligheten att 
överäska betalade vi totalt ut 463 386 kr till Borås 
för att barn skulle få ta del av kultur.

Utöver den garanterade potten:

Omkostnadsstöd VGR 
betalar för omkostnader som 
resor och logi för de kultur-
utövare som kommer till er.

Överäskande 
Ni kan ansöka om att få ta del av andra kommuners 
avsatta arrangörsstöd om de inte använder dem. 

Så här fördelade ni pengarna under 
förra året:

Använd stödet så 
dubblar ni pengarna 

till kultur för barn  
och unga.

Tre villkor måste uppfyllas för att pengar ska kunna betalas ut:

Använd stödet så 
dubblar ni pengarna 

till kultur för barn  
och unga.

Förra året fanns 552 025 kr avsatta till er. Vi betalade 
totalt ut 463 386 kr (inkl. omkostnadsstöd) till Borås 
för att barn skulle få ta del av kultur.

Använd stödet så 
dubblar ni pengarna 

till kultur för barn  
och unga.
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 Dals-Ed!

Under 2019 använde ni 100% eller mer av  
er pott i det regionala arrangörsstödet.  
I Dals-Ed bor det 885 barn i åldern 3–19 år.  
1 196 av dessa fick del av stödet 2019*.

Andra kommuner i Västra Götaland har  
använt sin reserverade pott så här: 

100 %

22 125 kr
Varje år avsätter kulturnämnden i Västra Götalandsregionen 25 kronor i regionalt  
arrangörsstöd per barn i åldern 3–19 år för kultur. 

Det ska finnas en kultursamordnare 
i kommunen och en skriftlig plan för 
hur ni arbetar med kultur för barn 
och unga.

finns att ansöka om 2020 för er. 

*  Enligt beräkningar av SCB och  
migrationsverket 2018-12-31.

Vill du veta mer om stödet och hur andra kommuner använt det?
www.kulturivast.se/barn-och-unga/det-regionala-arrangorsstodet

Ni matchar upp 
med en lika stor 
summa som den 
avsatta.

Det ni arrangerar ska 
vara godkänt och 
finnas med i Kultur-
katalogen väst.

2 31

Förra året fanns 22 700 kr avsatta till er. När ni  
använde omkostnadsstödet och möjligheten att 
överäska betalade vi totalt ut 40 764 kr till Dals-Ed 
för att barn skulle få ta del av kultur.

Utöver den garanterade potten:

Omkostnadsstöd VGR 
betalar för omkostnader som 
resor och logi för de kultur-
utövare som kommer till er.

Överäskande 
Ni kan ansöka om att få ta del av andra kommuners 
avsatta arrangörsstöd om de inte använder dem. 

Så här fördelade ni pengarna under 
förra året:

Använd stödet så 
dubblar ni pengarna 
till kultur för barn och 

unga i Borås.

Tre villkor måste uppfyllas för att pengar ska kunna betalas ut:

Använd stödet så 
dubblar ni pengarna 

till kultur för barn  
och unga.
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 Essunga!

Under 2019 använde ni 100% eller mer av  
er pott i det regionala arrangörsstödet.  
I Essunga bor det 1 112 barn i åldern 3–19 år.  
922 av dessa fick del av stödet 2019*.

Andra kommuner i Västra Götaland har  
använt sin reserverade pott så här: 

100 %

27 800 kr
Varje år avsätter kulturnämnden i Västra Götalandsregionen 25 kronor i regionalt  
arrangörsstöd per barn i åldern 3–19 år för kultur. 

Det ska finnas en kultursamordnare 
i kommunen och en skriftlig plan för 
hur ni arbetar med kultur för barn 
och unga.

finns att ansöka om 2020 för er. 

*  Enligt beräkningar av SCB och  
migrationsverket 2018-12-31.

Vill du veta mer om stödet och hur andra kommuner använt det?
www.kulturivast.se/barn-och-unga/det-regionala-arrangorsstodet

Ni matchar upp 
med en lika stor 
summa som den 
avsatta.

Det ni arrangerar ska 
vara godkänt och 
finnas med i Kultur-
katalogen väst.

2 31

Förra året fanns 27 200 kr avsatta till er. När ni  
använde omkostnadsstödet och möjligheten att 
överäska betalade vi totalt ut 74 272 kr till Essunga 
för att barn skulle få ta del av kultur.

Utöver den garanterade potten:

Omkostnadsstöd VGR 
betalar för omkostnader som 
resor och logi för de kultur-
utövare som kommer till er.

Överäskande 
Ni kan ansöka om att få ta del av andra kommuners 
avsatta arrangörsstöd om de inte använder dem. 

Så här fördelade ni pengarna under 
förra året:

Använd stödet så 
dubblar ni pengarna 
till kultur för barn och 

unga i Borås.

Tre villkor måste uppfyllas för att pengar ska kunna betalas ut:

Använd stödet så 
dubblar ni pengarna 

till kultur för barn  
och unga.
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 Falköping!

Under 2019 använde ni 100% eller mer av  
er pott i det regionala arrangörsstödet.  
I Falköping bor det 6 949 barn i åldern 3–19 år.  
2 817 av dessa fick del av stödet 2019*.

Andra kommuner i Västra Götaland har  
använt sin reserverade pott så här: 

100 %

173 725 kr
Varje år avsätter kulturnämnden i Västra Götalandsregionen 25 kronor i regionalt  
arrangörsstöd per barn i åldern 3–19 år för kultur. 

Det ska finnas en kultursamordnare 
i kommunen och en skriftlig plan för 
hur ni arbetar med kultur för barn 
och unga.

finns att ansöka om 2020 för er. 

*  Enligt beräkningar av SCB och  
migrationsverket 2018-12-31.

Vill du veta mer om stödet och hur andra kommuner använt det?
www.kulturivast.se/barn-och-unga/det-regionala-arrangorsstodet

Ni matchar upp 
med en lika stor 
summa som den 
avsatta.

Det ni arrangerar ska 
vara godkänt och 
finnas med i Kultur-
katalogen väst.

2 31

Förra året fanns 169 725 kr avsatta till er. När ni  
använde omkostnadsstödet och möjligheten att 
överäska betalade vi totalt ut 257 351 kr till  
Falköping för att barn skulle få ta del av kultur.

Utöver den garanterade potten:

Omkostnadsstöd VGR 
betalar för omkostnader som 
resor och logi för de kultur-
utövare som kommer till er.

Överäskande 
Ni kan ansöka om att få ta del av andra kommuners 
avsatta arrangörsstöd om de inte använder dem. 

Så här fördelade ni pengarna under 
förra året:

Använd stödet så 
dubblar ni pengarna 
till kultur för barn och 

unga i Borås.

Tre villkor måste uppfyllas för att pengar ska kunna betalas ut:

Använd stödet så 
dubblar ni pengarna 

till kultur för barn  
och unga.
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 Färgelanda!

Under 2019 använde ni 22% av er pott i det  
regionala arrangörsstödet.  
I Färgelanda bor det 1 240 barn i åldern 3–19 år.  
150 av dessa fick del av stödet 2019*.

Andra kommuner i Västra Götaland har  
använt sin reserverade pott så här: 

22 %

31 000 kr
Varje år avsätter kulturnämnden i Västra Götalandsregionen 25 kronor i regionalt  
arrangörsstöd per barn i åldern 3–19 år för kultur. 

Det ska finnas en kultursamordnare 
i kommunen och en skriftlig plan för 
hur ni arbetar med kultur för barn 
och unga.

finns att ansöka om 2020 för er. 

*  Enligt beräkningar av SCB och  
migrationsverket 2018-12-31.

Vill du veta mer om stödet och hur andra kommuner använt det?
www.kulturivast.se/barn-och-unga/det-regionala-arrangorsstodet

Ni matchar upp 
med en lika stor 
summa som den 
avsatta.

Det ni arrangerar ska 
vara godkänt och 
finnas med i Kultur-
katalogen väst.

2 31

Förra året fanns 32 525 kr avsatta till er. När ni  
använde omkostnadsstödet och möjligheten att 
överäska betalade vi totalt ut 7 450 kr till Färgelanda 
för att barn skulle få ta del av kultur.

Utöver den garanterade potten:

Omkostnadsstöd VGR 
betalar för omkostnader som 
resor och logi för de kultur-
utövare som kommer till er.

Överäskande 
Ni kan ansöka om att få ta del av andra kommuners 
avsatta arrangörsstöd om de inte använder dem. 

Så här fördelade ni pengarna under 
förra året:

Använd stödet så 
dubblar ni pengarna 
till kultur för barn och 

unga i Borås.

Tre villkor måste uppfyllas för att pengar ska kunna betalas ut:

Förra året fanns 32 525 kr avsatta till er.  
Vi betalade totalt ut 7 450 kr (inkl. omkostnadsstöd) 
till Färgelanda för att barn skulle få ta del av kultur.

Använd stödet så 
dubblar ni pengarna 

till kultur för barn  
och unga.
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 Grästorp!

Under 2019 använde ni 100% eller mer av  
er pott i det regionala arrangörsstödet.  
I Grästorp bor det 1 079 barn i åldern 3–19 år.  
505 av dessa fick del av stödet 2019*.

Andra kommuner i Västra Götaland har  
använt sin reserverade pott så här: 

100 %

26 975 kr
Varje år avsätter kulturnämnden i Västra Götalandsregionen 25 kronor i regionalt  
arrangörsstöd per barn i åldern 3–19 år för kultur. 

Det ska finnas en kultursamordnare 
i kommunen och en skriftlig plan för 
hur ni arbetar med kultur för barn 
och unga.

finns att ansöka om 2020 för er. 

*  Enligt beräkningar av SCB och  
migrationsverket 2018-12-31.

Vill du veta mer om stödet och hur andra kommuner använt det?
www.kulturivast.se/barn-och-unga/det-regionala-arrangorsstodet

Ni matchar upp 
med en lika stor 
summa som den 
avsatta.

Det ni arrangerar ska 
vara godkänt och 
finnas med i Kultur-
katalogen väst.

2 31

Förra året fanns 28 125 kr avsatta till er. När ni  
använde omkostnadsstödet och möjligheten att 
överäska betalade vi totalt ut 43 173 kr till Grästorp 
för att barn skulle få ta del av kultur.

Utöver den garanterade potten:

Omkostnadsstöd VGR 
betalar för omkostnader som 
resor och logi för de kultur-
utövare som kommer till er.

Överäskande 
Ni kan ansöka om att få ta del av andra kommuners 
avsatta arrangörsstöd om de inte använder dem. 

Så här fördelade ni pengarna under 
förra året:

Använd stödet så 
dubblar ni pengarna 
till kultur för barn och 

unga i Borås.

Tre villkor måste uppfyllas för att pengar ska kunna betalas ut:

Använd stödet så 
dubblar ni pengarna 

till kultur för barn  
och unga.
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 Gullspång!

Under 2019 använde ni 100% eller mer av  
er pott i det regionala arrangörsstödet.  
I Gullspång bor det 928 barn i åldern 3–19 år.  
390 av dessa fick del av stödet 2019*.

Andra kommuner i Västra Götaland har  
använt sin reserverade pott så här: 

100 %

23 200 kr
Varje år avsätter kulturnämnden i Västra Götalandsregionen 25 kronor i regionalt  
arrangörsstöd per barn i åldern 3–19 år för kultur. 

Det ska finnas en kultursamordnare 
i kommunen och en skriftlig plan för 
hur ni arbetar med kultur för barn 
och unga.

finns att ansöka om 2020 för er. 

*  Enligt beräkningar av SCB och  
migrationsverket 2018-12-31.

Vill du veta mer om stödet och hur andra kommuner använt det?
www.kulturivast.se/barn-och-unga/det-regionala-arrangorsstodet

Ni matchar upp 
med en lika stor 
summa som den 
avsatta.

Det ni arrangerar ska 
vara godkänt och 
finnas med i Kultur-
katalogen väst.

2 31

Förra året fanns 24 500 kr avsatta till er. När ni  
använde omkostnadsstödet och möjligheten att 
överäska betalade vi totalt ut 30 077 kr till  
Gullspång för att barn skulle få ta del av kultur.

Utöver den garanterade potten:

Omkostnadsstöd VGR 
betalar för omkostnader som 
resor och logi för de kultur-
utövare som kommer till er.

Överäskande 
Ni kan ansöka om att få ta del av andra kommuners 
avsatta arrangörsstöd om de inte använder dem. 

Så här fördelade ni pengarna under 
förra året:

Använd stödet så 
dubblar ni pengarna 
till kultur för barn och 

unga i Borås.

Tre villkor måste uppfyllas för att pengar ska kunna betalas ut:

Använd stödet så 
dubblar ni pengarna 

till kultur för barn  
och unga.
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 Göteborg!

Under 2019 använde ni 94% av er pott i det  
regionala arrangörsstödet.  
I Göteborg bor det 103 666 barn i åldern 3–19 år.  
55 525 av dessa fick del av stödet 2019*.

Andra kommuner i Västra Götaland har  
använt sin reserverade pott så här: 

94 %

2 591 650 kr

Varje år avsätter kulturnämnden i Västra Götalandsregionen 25 kronor i regionalt  
arrangörsstöd per barn i åldern 3–19 år för kultur. 

Det ska finnas en kultursamordnare 
i kommunen och en skriftlig plan för 
hur ni arbetar med kultur för barn 
och unga.

finns att ansöka om 2020 för er. 

*  Enligt beräkningar av SCB och  
migrationsverket 2018-12-31.

Vill du veta mer om stödet och hur andra kommuner använt det?
www.kulturivast.se/barn-och-unga/det-regionala-arrangorsstodet

Ni matchar upp 
med en lika stor 
summa som den 
avsatta.

Det ni arrangerar ska 
vara godkänt och 
finnas med i Kultur-
katalogen väst.

2 31

Förra året fanns 2 499 750 kr avsatta till er. När ni  
använde omkostnadsstödet och möjligheten att 
överäska betalade vi totalt ut 3 135 467 kr till Göte-
borg för att barn skulle få ta del av kultur.

Utöver den garanterade potten:

Omkostnadsstöd VGR 
betalar för omkostnader som 
resor och logi för de kultur-
utövare som kommer till er.

Överäskande 
Ni kan ansöka om att få ta del av andra kommuners 
avsatta arrangörsstöd om de inte använder dem. 

Så här fördelade ni pengarna under 
förra året:

Använd stödet så 
dubblar ni pengarna 
till kultur för barn och 

unga i Borås.

Tre villkor måste uppfyllas för att pengar ska kunna betalas ut:

Förra året fanns 2 499 750 kr avsatta till er.  
Vi betalade totalt ut 3 135 467 kr (inkl. omkostnads- 
stöd) till Göteborg för att barn skulle få ta del av kultur.

Använd stödet så 
dubblar ni pengarna 

till kultur för barn  
och unga.
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 Götene!

Under 2019 använde ni 100% eller mer av  
er pott i det regionala arrangörsstödet.  
I Götene bor det 2 615 barn i åldern 3–19 år.  
2 515 av dessa fick del av stödet 2019*.

Andra kommuner i Västra Götaland har  
använt sin reserverade pott så här: 

100 %

65 375 kr
Varje år avsätter kulturnämnden i Västra Götalandsregionen 25 kronor i regionalt  
arrangörsstöd per barn i åldern 3–19 år för kultur. 

Det ska finnas en kultursamordnare 
i kommunen och en skriftlig plan för 
hur ni arbetar med kultur för barn 
och unga.

finns att ansöka om 2020 för er. 

*  Enligt beräkningar av SCB och  
migrationsverket 2018-12-31.

Vill du veta mer om stödet och hur andra kommuner använt det?
www.kulturivast.se/barn-och-unga/det-regionala-arrangorsstodet

Ni matchar upp 
med en lika stor 
summa som den 
avsatta.

Det ni arrangerar ska 
vara godkänt och 
finnas med i Kultur-
katalogen väst.

2 31

Förra året fanns 65 675 kr avsatta till er. När ni  
använde omkostnadsstödet och möjligheten att 
överäska betalade vi totalt ut 175 354 kr till Götene 
för att barn skulle få ta del av kultur.

Utöver den garanterade potten:

Omkostnadsstöd VGR 
betalar för omkostnader som 
resor och logi för de kultur-
utövare som kommer till er.

Överäskande 
Ni kan ansöka om att få ta del av andra kommuners 
avsatta arrangörsstöd om de inte använder dem. 

Så här fördelade ni pengarna under 
förra året:

Använd stödet så 
dubblar ni pengarna 
till kultur för barn och 

unga i Borås.

Tre villkor måste uppfyllas för att pengar ska kunna betalas ut:

Använd stödet så 
dubblar ni pengarna 

till kultur för barn  
och unga.
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 Herrljunga!

Under 2019 använde ni 63% av er pott i det  
regionala arrangörsstödet.  
I Herrljunga bor det 1 826 barn i åldern 3–19 år.  
518 av dessa fick del av stödet 2019*.

Andra kommuner i Västra Götaland har  
använt sin reserverade pott så här: 

63 %

45 650 kr
Varje år avsätter kulturnämnden i Västra Götalandsregionen 25 kronor i regionalt  
arrangörsstöd per barn i åldern 3–19 år för kultur. 

Det ska finnas en kultursamordnare 
i kommunen och en skriftlig plan för 
hur ni arbetar med kultur för barn 
och unga.

finns att ansöka om 2020 för er. 

*  Enligt beräkningar av SCB och  
migrationsverket 2018-12-31.

Vill du veta mer om stödet och hur andra kommuner använt det?
www.kulturivast.se/barn-och-unga/det-regionala-arrangorsstodet

Ni matchar upp 
med en lika stor 
summa som den 
avsatta.

Det ni arrangerar ska 
vara godkänt och 
finnas med i Kultur-
katalogen väst.

2 31

Förra året fanns 46 425 kr avsatta till er. När ni  
använde omkostnadsstödet och möjligheten att 
överäska betalade vi totalt ut 36 312 kr till Herr-
ljunga för att barn skulle få ta del av kultur.

Utöver den garanterade potten:

Omkostnadsstöd VGR 
betalar för omkostnader som 
resor och logi för de kultur-
utövare som kommer till er.

Överäskande 
Ni kan ansöka om att få ta del av andra kommuners 
avsatta arrangörsstöd om de inte använder dem. 

Så här fördelade ni pengarna under 
förra året:

Använd stödet så 
dubblar ni pengarna 
till kultur för barn och 

unga i Borås.

Tre villkor måste uppfyllas för att pengar ska kunna betalas ut:

Förra året fanns 46 425 kr avsatta till er. Vi betalade 
totalt ut 36 312 kr (inkl. omkostnadsstöd) till  
Herrljunga för att barn skulle få ta del av kultur.

Använd stödet så 
dubblar ni pengarna 

till kultur för barn  
och unga.
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 Hjo!

Under 2019 använde ni 100% eller mer av  
er pott i det regionala arrangörsstödet.  
I Hjo bor det 1 717 barn i åldern 3–19 år.  
1 144 av dessa fick del av stödet 2019*.

Andra kommuner i Västra Götaland har  
använt sin reserverade pott så här: 

100 %

42 925 kr
Varje år avsätter kulturnämnden i Västra Götalandsregionen 25 kronor i regionalt  
arrangörsstöd per barn i åldern 3–19 år för kultur. 

Det ska finnas en kultursamordnare 
i kommunen och en skriftlig plan för 
hur ni arbetar med kultur för barn 
och unga.

finns att ansöka om 2020 för er. 

*  Enligt beräkningar av SCB och  
migrationsverket 2018-12-31.

Vill du veta mer om stödet och hur andra kommuner använt det?
www.kulturivast.se/barn-och-unga/det-regionala-arrangorsstodet

Ni matchar upp 
med en lika stor 
summa som den 
avsatta.

Det ni arrangerar ska 
vara godkänt och 
finnas med i Kultur-
katalogen väst.

2 31

Förra året fanns 42 575 kr avsatta till er. När ni  
använde omkostnadsstödet och möjligheten att 
överäska betalade vi totalt ut 77 924 kr till Hjo för 
att barn skulle få ta del av kultur.

Utöver den garanterade potten:

Omkostnadsstöd VGR 
betalar för omkostnader som 
resor och logi för de kultur-
utövare som kommer till er.

Överäskande 
Ni kan ansöka om att få ta del av andra kommuners 
avsatta arrangörsstöd om de inte använder dem. 

Så här fördelade ni pengarna under 
förra året:

Använd stödet så 
dubblar ni pengarna 
till kultur för barn och 

unga i Borås.

Tre villkor måste uppfyllas för att pengar ska kunna betalas ut:

Använd stödet så 
dubblar ni pengarna 

till kultur för barn  
och unga.
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 Härryda!

Under 2019 använde ni 100% eller mer av  
er pott i det regionala arrangörsstödet.  
I Härryda bor det 9 486 barn i åldern 3–19 år.  
2 675 av dessa fick del av stödet 2019*.

Andra kommuner i Västra Götaland har  
använt sin reserverade pott så här: 

100 %

237 150 kr
Varje år avsätter kulturnämnden i Västra Götalandsregionen 25 kronor i regionalt  
arrangörsstöd per barn i åldern 3–19 år för kultur. 

Det ska finnas en kultursamordnare 
i kommunen och en skriftlig plan för 
hur ni arbetar med kultur för barn 
och unga.

finns att ansöka om 2020 för er. 

*  Enligt beräkningar av SCB och  
migrationsverket 2018-12-31.

Vill du veta mer om stödet och hur andra kommuner använt det?
www.kulturivast.se/barn-och-unga/det-regionala-arrangorsstodet

Ni matchar upp 
med en lika stor 
summa som den 
avsatta.

Det ni arrangerar ska 
vara godkänt och 
finnas med i Kultur-
katalogen väst.

2 31

Förra året fanns 229 850 kr avsatta till er. När ni  
använde omkostnadsstödet och möjligheten att 
överäska betalade vi totalt ut 338 997 kr till Härryda 
för att barn skulle få ta del av kultur.

Utöver den garanterade potten:

Omkostnadsstöd VGR 
betalar för omkostnader som 
resor och logi för de kultur-
utövare som kommer till er.

Överäskande 
Ni kan ansöka om att få ta del av andra kommuners 
avsatta arrangörsstöd om de inte använder dem. 

Så här fördelade ni pengarna under 
förra året:

Använd stödet så 
dubblar ni pengarna 
till kultur för barn och 

unga i Borås.

Tre villkor måste uppfyllas för att pengar ska kunna betalas ut:

Använd stödet så 
dubblar ni pengarna 

till kultur för barn  
och unga.
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 Karlsborg!

Under 2019 använde ni 100% eller mer av  
er pott i det regionala arrangörsstödet.  
I Karlsborg bor det 1 215 barn i åldern 3–19 år.  
415 av dessa fick del av stödet 2019*.

Andra kommuner i Västra Götaland har  
använt sin reserverade pott så här: 

100 %

30 375 kr
Varje år avsätter kulturnämnden i Västra Götalandsregionen 25 kronor i regionalt  
arrangörsstöd per barn i åldern 3–19 år för kultur. 

Det ska finnas en kultursamordnare 
i kommunen och en skriftlig plan för 
hur ni arbetar med kultur för barn 
och unga.

finns att ansöka om 2020 för er. 

*  Enligt beräkningar av SCB och  
migrationsverket 2018-12-31.

Vill du veta mer om stödet och hur andra kommuner använt det?
www.kulturivast.se/barn-och-unga/det-regionala-arrangorsstodet

Ni matchar upp 
med en lika stor 
summa som den 
avsatta.

Det ni arrangerar ska 
vara godkänt och 
finnas med i Kultur-
katalogen väst.

2 31

Förra året fanns 29 950 kr avsatta till er. När ni  
använde omkostnadsstödet och möjligheten att 
överäska betalade vi totalt ut 54 151 kr till Karlsborg 
för att barn skulle få ta del av kultur.

Utöver den garanterade potten:

Omkostnadsstöd VGR 
betalar för omkostnader som 
resor och logi för de kultur-
utövare som kommer till er.

Överäskande 
Ni kan ansöka om att få ta del av andra kommuners 
avsatta arrangörsstöd om de inte använder dem. 

Så här fördelade ni pengarna under 
förra året:

Använd stödet så 
dubblar ni pengarna 
till kultur för barn och 

unga i Borås.

Tre villkor måste uppfyllas för att pengar ska kunna betalas ut:

Använd stödet så 
dubblar ni pengarna 

till kultur för barn  
och unga.



1+8+4+2+12+11+13+5+1+1+41+1+s
MUSIK

ARKITEKTUR

DANS

FILM OCH MEDIA

KONST, FORM OCH DESIGN

LITTERATUR, BERÄTTANDE, SKRIVANDE

39 %

0 %

0 %

6 %

0 %

6 %

ANNAN SCENKONST

NATUR- OCH KULTURARV

NYCIRKUS/CIRKUS

SCIENCE CENTER

SLÖJD

TEATER

0 %

12 %

0 %

0 %

0 %

37 %

 Kungälv!

Under 2019 använde ni 85% av er pott i det  
regionala arrangörsstödet.  
I Kungälv bor det 9 421 barn i åldern 3–19 år.  
4 210 av dessa fick del av stödet 2019*.

Andra kommuner i Västra Götaland har  
använt sin reserverade pott så här: 

85 %

235 525 kr
Varje år avsätter kulturnämnden i Västra Götalandsregionen 25 kronor i regionalt  
arrangörsstöd per barn i åldern 3–19 år för kultur. 

Det ska finnas en kultursamordnare 
i kommunen och en skriftlig plan för 
hur ni arbetar med kultur för barn 
och unga.

finns att ansöka om 2020 för er. 

*  Enligt beräkningar av SCB och  
migrationsverket 2018-12-31.

Vill du veta mer om stödet och hur andra kommuner använt det?
www.kulturivast.se/barn-och-unga/det-regionala-arrangorsstodet

Ni matchar upp 
med en lika stor 
summa som den 
avsatta.

Det ni arrangerar ska 
vara godkänt och 
finnas med i Kultur-
katalogen väst.

2 31

Förra året fanns 225 075 kr avsatta till er. När ni  
använde omkostnadsstödet och möjligheten att 
överäska betalade vi totalt ut 238 567 kr till Kungälv 
för att barn skulle få ta del av kultur.

Utöver den garanterade potten:

Omkostnadsstöd VGR 
betalar för omkostnader som 
resor och logi för de kultur-
utövare som kommer till er.

Överäskande 
Ni kan ansöka om att få ta del av andra kommuners 
avsatta arrangörsstöd om de inte använder dem. 

Så här fördelade ni pengarna under 
förra året:

Använd stödet så 
dubblar ni pengarna 
till kultur för barn och 

unga i Borås.

Tre villkor måste uppfyllas för att pengar ska kunna betalas ut:

Förra året fanns 225 075 kr avsatta till er. Vi betalade 
totalt ut 238 567 kr (inkl. omkostnadsstöd) till Kungälv 
för att barn skulle få ta del av kultur.

Använd stödet så 
dubblar ni pengarna 

till kultur för barn  
och unga.
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 Lerum!

Under 2019 använde ni 100% eller mer av  
er pott i det regionala arrangörsstödet.  
I Lerum bor det 10 444 barn i åldern 3–19 år.  
8 138 av dessa fick del av stödet 2019*.

Andra kommuner i Västra Götaland har  
använt sin reserverade pott så här: 

100 %

261 100 kr
Varje år avsätter kulturnämnden i Västra Götalandsregionen 25 kronor i regionalt  
arrangörsstöd per barn i åldern 3–19 år för kultur. 

Det ska finnas en kultursamordnare 
i kommunen och en skriftlig plan för 
hur ni arbetar med kultur för barn 
och unga.

finns att ansöka om 2020 för er. 

*  Enligt beräkningar av SCB och  
migrationsverket 2018-12-31.

Vill du veta mer om stödet och hur andra kommuner använt det?
www.kulturivast.se/barn-och-unga/det-regionala-arrangorsstodet

Ni matchar upp 
med en lika stor 
summa som den 
avsatta.

Det ni arrangerar ska 
vara godkänt och 
finnas med i Kultur-
katalogen väst.

2 31

Förra året fanns 248 175 kr avsatta till er. När ni  
använde omkostnadsstödet och möjligheten att 
överäska betalade vi totalt ut 322 955 kr till Lerum 
för att barn skulle få ta del av kultur.

Utöver den garanterade potten:

Omkostnadsstöd VGR 
betalar för omkostnader som 
resor och logi för de kultur-
utövare som kommer till er.

Överäskande 
Ni kan ansöka om att få ta del av andra kommuners 
avsatta arrangörsstöd om de inte använder dem. 

Så här fördelade ni pengarna under 
förra året:

Använd stödet så 
dubblar ni pengarna 
till kultur för barn och 

unga i Borås.

Tre villkor måste uppfyllas för att pengar ska kunna betalas ut:

Använd stödet så 
dubblar ni pengarna 

till kultur för barn  
och unga.
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 Lidköping!

Under 2019 använde ni 100% eller mer av  
er pott i det regionala arrangörsstödet.  
I Lidköping bor det 7 650 barn i åldern 3–19 år.  
2 406 av dessa fick del av stödet 2019*.

Andra kommuner i Västra Götaland har  
använt sin reserverade pott så här: 

100 %

191 250 kr
Varje år avsätter kulturnämnden i Västra Götalandsregionen 25 kronor i regionalt  
arrangörsstöd per barn i åldern 3–19 år för kultur. 

Det ska finnas en kultursamordnare 
i kommunen och en skriftlig plan för 
hur ni arbetar med kultur för barn 
och unga.

finns att ansöka om 2020 för er. 

*  Enligt beräkningar av SCB och  
migrationsverket 2018-12-31.

Vill du veta mer om stödet och hur andra kommuner använt det?
www.kulturivast.se/barn-och-unga/det-regionala-arrangorsstodet

Ni matchar upp 
med en lika stor 
summa som den 
avsatta.

Det ni arrangerar ska 
vara godkänt och 
finnas med i Kultur-
katalogen väst.

2 31

Förra året fanns 188 375 kr avsatta till er. När ni  
använde omkostnadsstödet och möjligheten att 
överäska betalade vi totalt ut 251 842 kr till  
Lidköping för att barn skulle få ta del av kultur.

Utöver den garanterade potten:

Omkostnadsstöd VGR 
betalar för omkostnader som 
resor och logi för de kultur-
utövare som kommer till er.

Överäskande 
Ni kan ansöka om att få ta del av andra kommuners 
avsatta arrangörsstöd om de inte använder dem. 

Så här fördelade ni pengarna under 
förra året:

Använd stödet så 
dubblar ni pengarna 
till kultur för barn och 

unga i Borås.

Tre villkor måste uppfyllas för att pengar ska kunna betalas ut:

Använd stödet så 
dubblar ni pengarna 

till kultur för barn  
och unga.
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 Lilla Edet!

Under 2019 använde ni 92% av er pott i det  
regionala arrangörsstödet.  
I Lilla Edet bor det 2 755 barn i åldern 3–19 år.  
1 333 av dessa fick del av stödet 2019*.

Andra kommuner i Västra Götaland har  
använt sin reserverade pott så här: 

92 %

68 875 kr
Varje år avsätter kulturnämnden i Västra Götalandsregionen 25 kronor i regionalt  
arrangörsstöd per barn i åldern 3–19 år för kultur. 

Det ska finnas en kultursamordnare 
i kommunen och en skriftlig plan för 
hur ni arbetar med kultur för barn 
och unga.

finns att ansöka om 2020 för er. 

*  Enligt beräkningar av SCB och  
migrationsverket 2018-12-31.

Vill du veta mer om stödet och hur andra kommuner använt det?
www.kulturivast.se/barn-och-unga/det-regionala-arrangorsstodet

Ni matchar upp 
med en lika stor 
summa som den 
avsatta.

Det ni arrangerar ska 
vara godkänt och 
finnas med i Kultur-
katalogen väst.

2 31

Förra året fanns 66 850 kr avsatta till er. När ni  
använde omkostnadsstödet och möjligheten att 
överäska betalade vi totalt ut 71 399 kr till Lilla Edet 
för att barn skulle få ta del av kultur.

Utöver den garanterade potten:

Omkostnadsstöd VGR 
betalar för omkostnader som 
resor och logi för de kultur-
utövare som kommer till er.

Överäskande 
Ni kan ansöka om att få ta del av andra kommuners 
avsatta arrangörsstöd om de inte använder dem. 

Så här fördelade ni pengarna under 
förra året:

Använd stödet så 
dubblar ni pengarna 
till kultur för barn och 

unga i Borås.

Tre villkor måste uppfyllas för att pengar ska kunna betalas ut:

Förra året fanns 66 850 kr avsatta till er. Vi betalade 
totalt ut 71 399 kr (inkl. omkostnadsstöd) till Lilla Edet 
för att barn skulle få ta del av kultur.

Använd stödet så 
dubblar ni pengarna 

till kultur för barn  
och unga.
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 Lysekil!

Under 2019 använde ni 100% eller mer av  
er pott i det regionala arrangörsstödet.  
I Lysekil bor det 2 532 barn i åldern 3–19 år.  
936 av dessa fick del av stödet 2019*.

Andra kommuner i Västra Götaland har  
använt sin reserverade pott så här: 

100 %

63 300 kr
Varje år avsätter kulturnämnden i Västra Götalandsregionen 25 kronor i regionalt  
arrangörsstöd per barn i åldern 3–19 år för kultur. 

Det ska finnas en kultursamordnare 
i kommunen och en skriftlig plan för 
hur ni arbetar med kultur för barn 
och unga.

finns att ansöka om 2020 för er. 

*  Enligt beräkningar av SCB och  
migrationsverket 2018-12-31.

Vill du veta mer om stödet och hur andra kommuner använt det?
www.kulturivast.se/barn-och-unga/det-regionala-arrangorsstodet

Ni matchar upp 
med en lika stor 
summa som den 
avsatta.

Det ni arrangerar ska 
vara godkänt och 
finnas med i Kultur-
katalogen väst.

2 31

Förra året fanns 64 075 kr avsatta till er. När ni  
använde omkostnadsstödet och möjligheten att 
överäska betalade vi totalt ut 92 912 kr till Lysekil 
för att barn skulle få ta del av kultur.

Utöver den garanterade potten:

Omkostnadsstöd VGR 
betalar för omkostnader som 
resor och logi för de kultur-
utövare som kommer till er.

Överäskande 
Ni kan ansöka om att få ta del av andra kommuners 
avsatta arrangörsstöd om de inte använder dem. 

Så här fördelade ni pengarna under 
förra året:

Använd stödet så 
dubblar ni pengarna 
till kultur för barn och 

unga i Borås.

Tre villkor måste uppfyllas för att pengar ska kunna betalas ut:

Använd stödet så 
dubblar ni pengarna 

till kultur för barn  
och unga.
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 Mariestad!

Under 2019 använde ni 64% av er pott i det  
regionala arrangörsstödet.  
I Mariestad bor det 4 438 barn i åldern 3–19 år.  
1 203 av dessa fick del av stödet 2019*.

Andra kommuner i Västra Götaland har  
använt sin reserverade pott så här: 

64 %

110 950 kr
Varje år avsätter kulturnämnden i Västra Götalandsregionen 25 kronor i regionalt  
arrangörsstöd per barn i åldern 3–19 år för kultur. 

Det ska finnas en kultursamordnare 
i kommunen och en skriftlig plan för 
hur ni arbetar med kultur för barn 
och unga.

finns att ansöka om 2020 för er. 

*  Enligt beräkningar av SCB och  
migrationsverket 2018-12-31.

Vill du veta mer om stödet och hur andra kommuner använt det?
www.kulturivast.se/barn-och-unga/det-regionala-arrangorsstodet

Ni matchar upp 
med en lika stor 
summa som den 
avsatta.

Det ni arrangerar ska 
vara godkänt och 
finnas med i Kultur-
katalogen väst.

2 31

Förra året fanns 110 625 kr avsatta till er. När ni  
använde omkostnadsstödet och möjligheten att 
överäska betalade vi totalt ut 113 415 kr till Marie-
stad för att barn skulle få ta del av kultur.

Utöver den garanterade potten:

Omkostnadsstöd VGR 
betalar för omkostnader som 
resor och logi för de kultur-
utövare som kommer till er.

Överäskande 
Ni kan ansöka om att få ta del av andra kommuners 
avsatta arrangörsstöd om de inte använder dem. 

Så här fördelade ni pengarna under 
förra året:

Använd stödet så 
dubblar ni pengarna 
till kultur för barn och 

unga i Borås.

Tre villkor måste uppfyllas för att pengar ska kunna betalas ut:

Förra året fanns 110 625 kr avsatta till er.  
Vi betalade totalt ut 113 415 kr (inkl. omkostnadsstöd) 
till Mariestad för att barn skulle få ta del av kultur.

Använd stödet så 
dubblar ni pengarna 

till kultur för barn  
och unga.
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 Mark!

Under 2019 använde ni 93% av er pott i det  
regionala arrangörsstödet.  
I Mark bor det 7 135 barn i åldern 3–19 år.  
3 588 av dessa fick del av stödet 2019*.

Andra kommuner i Västra Götaland har  
använt sin reserverade pott så här: 

93 %

178 375 kr
Varje år avsätter kulturnämnden i Västra Götalandsregionen 25 kronor i regionalt  
arrangörsstöd per barn i åldern 3–19 år för kultur. 

Det ska finnas en kultursamordnare 
i kommunen och en skriftlig plan för 
hur ni arbetar med kultur för barn 
och unga.

finns att ansöka om 2020 för er. 

*  Enligt beräkningar av SCB och  
migrationsverket 2018-12-31.

Vill du veta mer om stödet och hur andra kommuner använt det?
www.kulturivast.se/barn-och-unga/det-regionala-arrangorsstodet

Ni matchar upp 
med en lika stor 
summa som den 
avsatta.

Det ni arrangerar ska 
vara godkänt och 
finnas med i Kultur-
katalogen väst.

2 31

Förra året fanns 175 775 kr avsatta till er. När ni  
använde omkostnadsstödet och möjligheten att 
överäska betalade vi totalt ut 175 358 kr till Mark för 
att barn skulle få ta del av kultur.

Utöver den garanterade potten:

Omkostnadsstöd VGR 
betalar för omkostnader som 
resor och logi för de kultur-
utövare som kommer till er.

Överäskande 
Ni kan ansöka om att få ta del av andra kommuners 
avsatta arrangörsstöd om de inte använder dem. 

Så här fördelade ni pengarna under 
förra året:

Använd stödet så 
dubblar ni pengarna 
till kultur för barn och 

unga i Borås.

Tre villkor måste uppfyllas för att pengar ska kunna betalas ut:

Förra året fanns 175 775 kr avsatta till er. Vi betalade 
totalt ut 175 358 kr (inkl. omkostnadsstöd) till Mark 
för att barn skulle få ta del av kultur.

Använd stödet så 
dubblar ni pengarna 

till kultur för barn  
och unga.
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 Mellerud!

Under 2019 använde ni 100% eller mer av  
er pott i det regionala arrangörsstödet.  
I Mellerud bor det 1 777 barn i åldern 3–19 år.  
883 av dessa fick del av stödet 2019*.

Andra kommuner i Västra Götaland har  
använt sin reserverade pott så här: 

100 %

44 425 kr
Varje år avsätter kulturnämnden i Västra Götalandsregionen 25 kronor i regionalt  
arrangörsstöd per barn i åldern 3–19 år för kultur. 

Det ska finnas en kultursamordnare 
i kommunen och en skriftlig plan för 
hur ni arbetar med kultur för barn 
och unga.

finns att ansöka om 2020 för er. 

*  Enligt beräkningar av SCB och  
migrationsverket 2018-12-31.

Vill du veta mer om stödet och hur andra kommuner använt det?
www.kulturivast.se/barn-och-unga/det-regionala-arrangorsstodet

Ni matchar upp 
med en lika stor 
summa som den 
avsatta.

Det ni arrangerar ska 
vara godkänt och 
finnas med i Kultur-
katalogen väst.

2 31

Förra året fanns 44 150 kr avsatta till er. När ni  
använde omkostnadsstödet och möjligheten att 
överäska betalade vi totalt ut 91 849 kr till Mellerud 
för att barn skulle få ta del av kultur.

Utöver den garanterade potten:

Omkostnadsstöd VGR 
betalar för omkostnader som 
resor och logi för de kultur-
utövare som kommer till er.

Överäskande 
Ni kan ansöka om att få ta del av andra kommuners 
avsatta arrangörsstöd om de inte använder dem. 

Så här fördelade ni pengarna under 
förra året:

Använd stödet så 
dubblar ni pengarna 
till kultur för barn och 

unga i Borås.

Tre villkor måste uppfyllas för att pengar ska kunna betalas ut:

Använd stödet så 
dubblar ni pengarna 

till kultur för barn  
och unga.
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 Munkedal!

Under 2019 använde ni 100% eller mer av  
er pott i det regionala arrangörsstödet.  
I Munkedal bor det 2 088 barn i åldern 3–19 år.  
514 av dessa fick del av stödet 2019*.

Andra kommuner i Västra Götaland har  
använt sin reserverade pott så här: 

100 %

52 200 kr
Varje år avsätter kulturnämnden i Västra Götalandsregionen 25 kronor i regionalt  
arrangörsstöd per barn i åldern 3–19 år för kultur. 

Det ska finnas en kultursamordnare 
i kommunen och en skriftlig plan för 
hur ni arbetar med kultur för barn 
och unga.

finns att ansöka om 2020 för er. 

*  Enligt beräkningar av SCB och  
migrationsverket 2018-12-31.

Vill du veta mer om stödet och hur andra kommuner använt det?
www.kulturivast.se/barn-och-unga/det-regionala-arrangorsstodet

Ni matchar upp 
med en lika stor 
summa som den 
avsatta.

Det ni arrangerar ska 
vara godkänt och 
finnas med i Kultur-
katalogen väst.

2 31

Förra året fanns 51 225 kr avsatta till er. När ni  
använde omkostnadsstödet och möjligheten att 
överäska betalade vi totalt ut 57 800 kr till Munkedal 
för att barn skulle få ta del av kultur.

Utöver den garanterade potten:

Omkostnadsstöd VGR 
betalar för omkostnader som 
resor och logi för de kultur-
utövare som kommer till er.

Överäskande 
Ni kan ansöka om att få ta del av andra kommuners 
avsatta arrangörsstöd om de inte använder dem. 

Så här fördelade ni pengarna under 
förra året:

Använd stödet så 
dubblar ni pengarna 
till kultur för barn och 

unga i Borås.

Tre villkor måste uppfyllas för att pengar ska kunna betalas ut:

Använd stödet så 
dubblar ni pengarna 

till kultur för barn  
och unga.
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 Mölndal!

Under 2019 använde ni 100% eller mer av  
er pott i det regionala arrangörsstödet.  
I Mölndal bor det 14 301 barn i åldern 3–19 år.  
3 972 av dessa fick del av stödet 2019*.

Andra kommuner i Västra Götaland har  
använt sin reserverade pott så här: 

100 %

357 525 kr
Varje år avsätter kulturnämnden i Västra Götalandsregionen 25 kronor i regionalt  
arrangörsstöd per barn i åldern 3–19 år för kultur. 

Det ska finnas en kultursamordnare 
i kommunen och en skriftlig plan för 
hur ni arbetar med kultur för barn 
och unga.

finns att ansöka om 2020 för er. 

*  Enligt beräkningar av SCB och  
migrationsverket 2018-12-31.

Vill du veta mer om stödet och hur andra kommuner använt det?
www.kulturivast.se/barn-och-unga/det-regionala-arrangorsstodet

Ni matchar upp 
med en lika stor 
summa som den 
avsatta.

Det ni arrangerar ska 
vara godkänt och 
finnas med i Kultur-
katalogen väst.

2 31

Förra året fanns 347 725 kr avsatta till er. När ni  
använde omkostnadsstödet och möjligheten att 
överäska betalade vi totalt ut 466 036 kr till Mölndal 
för att barn skulle få ta del av kultur.

Utöver den garanterade potten:

Omkostnadsstöd VGR 
betalar för omkostnader som 
resor och logi för de kultur-
utövare som kommer till er.

Överäskande 
Ni kan ansöka om att få ta del av andra kommuners 
avsatta arrangörsstöd om de inte använder dem. 

Så här fördelade ni pengarna under 
förra året:

Använd stödet så 
dubblar ni pengarna 
till kultur för barn och 

unga i Borås.

Tre villkor måste uppfyllas för att pengar ska kunna betalas ut:

Använd stödet så 
dubblar ni pengarna 

till kultur för barn  
och unga.
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 Orust!

Under 2019 använde ni 100% eller mer av  
er pott i det regionala arrangörsstödet.  
I Orust bor det 2 538 barn i åldern 3–19 år.  
4 066 av dessa fick del av stödet 2019*.

Andra kommuner i Västra Götaland har  
använt sin reserverade pott så här: 

100 %

63 450 kr
Varje år avsätter kulturnämnden i Västra Götalandsregionen 25 kronor i regionalt  
arrangörsstöd per barn i åldern 3–19 år för kultur. 

Det ska finnas en kultursamordnare 
i kommunen och en skriftlig plan för 
hur ni arbetar med kultur för barn 
och unga.

finns att ansöka om 2020 för er. 

*  Enligt beräkningar av SCB och  
migrationsverket 2018-12-31.

Vill du veta mer om stödet och hur andra kommuner använt det?
www.kulturivast.se/barn-och-unga/det-regionala-arrangorsstodet

Ni matchar upp 
med en lika stor 
summa som den 
avsatta.

Det ni arrangerar ska 
vara godkänt och 
finnas med i Kultur-
katalogen väst.

2 31

Förra året fanns 65 050 kr avsatta till er. När ni  
använde omkostnadsstödet och möjligheten att 
överäska betalade vi totalt ut 179 507 kr till Orust 
för att barn skulle få ta del av kultur.

Utöver den garanterade potten:

Omkostnadsstöd VGR 
betalar för omkostnader som 
resor och logi för de kultur-
utövare som kommer till er.

Överäskande 
Ni kan ansöka om att få ta del av andra kommuners 
avsatta arrangörsstöd om de inte använder dem. 

Så här fördelade ni pengarna under 
förra året:

Använd stödet så 
dubblar ni pengarna 
till kultur för barn och 

unga i Borås.

Tre villkor måste uppfyllas för att pengar ska kunna betalas ut:

Använd stödet så 
dubblar ni pengarna 

till kultur för barn  
och unga.
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 Partille!

Under 2019 använde ni 100% eller mer av  
er pott i det regionala arrangörsstödet.  
I Partille bor det 8 845 barn i åldern 3–19 år.  
3 641 av dessa fick del av stödet 2019*.

Andra kommuner i Västra Götaland har  
använt sin reserverade pott så här: 

100 %

221 125 kr
Varje år avsätter kulturnämnden i Västra Götalandsregionen 25 kronor i regionalt  
arrangörsstöd per barn i åldern 3–19 år för kultur. 

Det ska finnas en kultursamordnare 
i kommunen och en skriftlig plan för 
hur ni arbetar med kultur för barn 
och unga.

finns att ansöka om 2020 för er. 

*  Enligt beräkningar av SCB och  
migrationsverket 2018-12-31.

Vill du veta mer om stödet och hur andra kommuner använt det?
www.kulturivast.se/barn-och-unga/det-regionala-arrangorsstodet

Ni matchar upp 
med en lika stor 
summa som den 
avsatta.

Det ni arrangerar ska 
vara godkänt och 
finnas med i Kultur-
katalogen väst.

2 31

Förra året fanns 214 725 kr avsatta till er. När ni  
använde omkostnadsstödet och möjligheten att 
överäska betalade vi totalt ut 313 682 kr till Partille 
för att barn skulle få ta del av kultur.

Utöver den garanterade potten:

Omkostnadsstöd VGR 
betalar för omkostnader som 
resor och logi för de kultur-
utövare som kommer till er.

Överäskande 
Ni kan ansöka om att få ta del av andra kommuners 
avsatta arrangörsstöd om de inte använder dem. 

Så här fördelade ni pengarna under 
förra året:

Använd stödet så 
dubblar ni pengarna 
till kultur för barn och 

unga i Borås.

Tre villkor måste uppfyllas för att pengar ska kunna betalas ut:

Använd stödet så 
dubblar ni pengarna 

till kultur för barn  
och unga.
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 Skara!

Under 2019 använde ni 100% eller mer av  
er pott i det regionala arrangörsstödet.  
I Skara bor det 3 706 barn i åldern 3–19 år.  
2 236 av dessa fick del av stödet 2019*.

Andra kommuner i Västra Götaland har  
använt sin reserverade pott så här: 

100 %

92 650 kr
Varje år avsätter kulturnämnden i Västra Götalandsregionen 25 kronor i regionalt  
arrangörsstöd per barn i åldern 3–19 år för kultur. 

Det ska finnas en kultursamordnare 
i kommunen och en skriftlig plan för 
hur ni arbetar med kultur för barn 
och unga.

finns att ansöka om 2020 för er. 

*  Enligt beräkningar av SCB och  
migrationsverket 2018-12-31.

Vill du veta mer om stödet och hur andra kommuner använt det?
www.kulturivast.se/barn-och-unga/det-regionala-arrangorsstodet

Ni matchar upp 
med en lika stor 
summa som den 
avsatta.

Det ni arrangerar ska 
vara godkänt och 
finnas med i Kultur-
katalogen väst.

2 31

Förra året fanns 93 075 kr avsatta till er. När ni  
använde omkostnadsstödet och möjligheten att 
överäska betalade vi totalt ut 136 649 kr till Skara 
för att barn skulle få ta del av kultur.

Utöver den garanterade potten:

Omkostnadsstöd VGR 
betalar för omkostnader som 
resor och logi för de kultur-
utövare som kommer till er.

Överäskande 
Ni kan ansöka om att få ta del av andra kommuners 
avsatta arrangörsstöd om de inte använder dem. 

Så här fördelade ni pengarna under 
förra året:

Använd stödet så 
dubblar ni pengarna 
till kultur för barn och 

unga i Borås.

Tre villkor måste uppfyllas för att pengar ska kunna betalas ut:

Använd stödet så 
dubblar ni pengarna 

till kultur för barn  
och unga.
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 Skövde!

Under 2019 använde ni 79% av er pott i det  
regionala arrangörsstödet.  
I Skövde bor det 10 483 barn i åldern 3–19 år.  
5 384 av dessa fick del av stödet 2019*.

Andra kommuner i Västra Götaland har  
använt sin reserverade pott så här: 

79 %

262 075 kr
Varje år avsätter kulturnämnden i Västra Götalandsregionen 25 kronor i regionalt  
arrangörsstöd per barn i åldern 3–19 år för kultur. 

Det ska finnas en kultursamordnare 
i kommunen och en skriftlig plan för 
hur ni arbetar med kultur för barn 
och unga.

finns att ansöka om 2020 för er. 

*  Enligt beräkningar av SCB och  
migrationsverket 2018-12-31.

Vill du veta mer om stödet och hur andra kommuner använt det?
www.kulturivast.se/barn-och-unga/det-regionala-arrangorsstodet

Ni matchar upp 
med en lika stor 
summa som den 
avsatta.

Det ni arrangerar ska 
vara godkänt och 
finnas med i Kultur-
katalogen väst.

2 31

Förra året fanns 251 900 kr avsatta till er. När ni  
använde omkostnadsstödet och möjligheten att 
överäska betalade vi totalt ut 216 798 kr till Skövde 
för att barn skulle få ta del av kultur.

Utöver den garanterade potten:

Omkostnadsstöd VGR 
betalar för omkostnader som 
resor och logi för de kultur-
utövare som kommer till er.

Överäskande 
Ni kan ansöka om att få ta del av andra kommuners 
avsatta arrangörsstöd om de inte använder dem. 

Så här fördelade ni pengarna under 
förra året:

Använd stödet så 
dubblar ni pengarna 
till kultur för barn och 

unga i Borås.

Tre villkor måste uppfyllas för att pengar ska kunna betalas ut:

Förra året fanns 251 900 kr avsatta till er. Vi betalade 
totalt ut 216 798 kr (inkl. omkostnadsstöd) till Skövde 
för att barn skulle få ta del av kultur.

Använd stödet så 
dubblar ni pengarna 

till kultur för barn  
och unga.
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 Sotenäs!

Under 2019 använde ni 100% eller mer av  
er pott i det regionala arrangörsstödet.  
I Sotenäs bor det 1 310 barn i åldern 3–19 år.  
759 av dessa fick del av stödet 2019*.

Andra kommuner i Västra Götaland har  
använt sin reserverade pott så här: 

100 %

32 750 kr
Varje år avsätter kulturnämnden i Västra Götalandsregionen 25 kronor i regionalt  
arrangörsstöd per barn i åldern 3–19 år för kultur. 

Det ska finnas en kultursamordnare 
i kommunen och en skriftlig plan för 
hur ni arbetar med kultur för barn 
och unga.

finns att ansöka om 2020 för er. 

*  Enligt beräkningar av SCB och  
migrationsverket 2018-12-31.

Vill du veta mer om stödet och hur andra kommuner använt det?
www.kulturivast.se/barn-och-unga/det-regionala-arrangorsstodet

Ni matchar upp 
med en lika stor 
summa som den 
avsatta.

Det ni arrangerar ska 
vara godkänt och 
finnas med i Kultur-
katalogen väst.

2 31

Förra året fanns 33 925 kr avsatta till er. När ni  
använde omkostnadsstödet och möjligheten att 
överäska betalade vi totalt ut 75 291 kr till Sotenäs 
för att barn skulle få ta del av kultur.

Utöver den garanterade potten:

Omkostnadsstöd VGR 
betalar för omkostnader som 
resor och logi för de kultur-
utövare som kommer till er.

Överäskande 
Ni kan ansöka om att få ta del av andra kommuners 
avsatta arrangörsstöd om de inte använder dem. 

Så här fördelade ni pengarna under 
förra året:

Använd stödet så 
dubblar ni pengarna 
till kultur för barn och 

unga i Borås.

Tre villkor måste uppfyllas för att pengar ska kunna betalas ut:

Använd stödet så 
dubblar ni pengarna 

till kultur för barn  
och unga.
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 Stenungsund!

Under 2019 använde ni 100% eller mer av  
er pott i det regionala arrangörsstödet.  
I Stenungsund bor det 5 864 barn i åldern 3–19 år.  
2 085 av dessa fick del av stödet 2019*.

Andra kommuner i Västra Götaland har  
använt sin reserverade pott så här: 

100 %

146 600 kr
Varje år avsätter kulturnämnden i Västra Götalandsregionen 25 kronor i regionalt  
arrangörsstöd per barn i åldern 3–19 år för kultur. 

Det ska finnas en kultursamordnare 
i kommunen och en skriftlig plan för 
hur ni arbetar med kultur för barn 
och unga.

finns att ansöka om 2020 för er. 

*  Enligt beräkningar av SCB och  
migrationsverket 2018-12-31.

Vill du veta mer om stödet och hur andra kommuner använt det?
www.kulturivast.se/barn-och-unga/det-regionala-arrangorsstodet

Ni matchar upp 
med en lika stor 
summa som den 
avsatta.

Det ni arrangerar ska 
vara godkänt och 
finnas med i Kultur-
katalogen väst.

2 31

Förra året fanns 143 300 kr avsatta till er. När ni  
använde omkostnadsstödet och möjligheten att 
överäska betalade vi totalt ut 292 236 kr till  
Stenungsund för att barn skulle få ta del av kultur.

Utöver den garanterade potten:

Omkostnadsstöd VGR 
betalar för omkostnader som 
resor och logi för de kultur-
utövare som kommer till er.

Överäskande 
Ni kan ansöka om att få ta del av andra kommuners 
avsatta arrangörsstöd om de inte använder dem. 

Så här fördelade ni pengarna under 
förra året:

Använd stödet så 
dubblar ni pengarna 
till kultur för barn och 

unga i Borås.

Tre villkor måste uppfyllas för att pengar ska kunna betalas ut:

Använd stödet så 
dubblar ni pengarna 

till kultur för barn  
och unga.
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 Strömstad!

Under 2019 använde ni 73% av er pott i det  
regionala arrangörsstödet.  
I Strömstad bor det 2 559 barn i åldern 3–19 år.  
610 av dessa fick del av stödet 2019*.

Andra kommuner i Västra Götaland har  
använt sin reserverade pott så här: 

73 %

63 975 kr
Varje år avsätter kulturnämnden i Västra Götalandsregionen 25 kronor i regionalt  
arrangörsstöd per barn i åldern 3–19 år för kultur. 

Det ska finnas en kultursamordnare 
i kommunen och en skriftlig plan för 
hur ni arbetar med kultur för barn 
och unga.

finns att ansöka om 2020 för er. 

*  Enligt beräkningar av SCB och  
migrationsverket 2018-12-31.

Vill du veta mer om stödet och hur andra kommuner använt det?
www.kulturivast.se/barn-och-unga/det-regionala-arrangorsstodet

Ni matchar upp 
med en lika stor 
summa som den 
avsatta.

Det ni arrangerar ska 
vara godkänt och 
finnas med i Kultur-
katalogen väst.

2 31

Förra året fanns 61 150 kr avsatta till er. När ni  
använde omkostnadsstödet och möjligheten att 
överäska betalade vi totalt ut 61 518 kr till Ström-
stad för att barn skulle få ta del av kultur.

Utöver den garanterade potten:

Omkostnadsstöd VGR 
betalar för omkostnader som 
resor och logi för de kultur-
utövare som kommer till er.

Överäskande 
Ni kan ansöka om att få ta del av andra kommuners 
avsatta arrangörsstöd om de inte använder dem. 

Så här fördelade ni pengarna under 
förra året:

Använd stödet så 
dubblar ni pengarna 
till kultur för barn och 

unga i Borås.

Tre villkor måste uppfyllas för att pengar ska kunna betalas ut:

Förra året fanns 61 150 kr avsatta till er. Vi betalade 
totalt ut 61 518 kr (inkl. omkostnadsstöd) till  
Strömstad för att barn skulle få ta del av kultur.

Använd stödet så 
dubblar ni pengarna 

till kultur för barn  
och unga.
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 Svenljunga!

Under 2019 använde ni 90% av er pott i det  
regionala arrangörsstödet.  
I Svenljunga bor det 2 119 barn i åldern 3–19 år.  
465 av dessa fick del av stödet 2019*.

Andra kommuner i Västra Götaland har  
använt sin reserverade pott så här: 

90 %

52 975 kr
Varje år avsätter kulturnämnden i Västra Götalandsregionen 25 kronor i regionalt  
arrangörsstöd per barn i åldern 3–19 år för kultur. 

Det ska finnas en kultursamordnare 
i kommunen och en skriftlig plan för 
hur ni arbetar med kultur för barn 
och unga.

finns att ansöka om 2020 för er. 

*  Enligt beräkningar av SCB och  
migrationsverket 2018-12-31.

Vill du veta mer om stödet och hur andra kommuner använt det?
www.kulturivast.se/barn-och-unga/det-regionala-arrangorsstodet

Ni matchar upp 
med en lika stor 
summa som den 
avsatta.

Det ni arrangerar ska 
vara godkänt och 
finnas med i Kultur-
katalogen väst.

2 31

Förra året fanns 56 100 kr avsatta till er. När ni  
använde omkostnadsstödet och möjligheten att 
överäska betalade vi totalt ut 56 990 kr till Sven-
ljunga för att barn skulle få ta del av kultur.

Utöver den garanterade potten:

Omkostnadsstöd VGR 
betalar för omkostnader som 
resor och logi för de kultur-
utövare som kommer till er.

Överäskande 
Ni kan ansöka om att få ta del av andra kommuners 
avsatta arrangörsstöd om de inte använder dem. 

Så här fördelade ni pengarna under 
förra året:

Använd stödet så 
dubblar ni pengarna 
till kultur för barn och 

unga i Borås.

Tre villkor måste uppfyllas för att pengar ska kunna betalas ut:

Förra året fanns 56 100 kr avsatta till er. Vi betalade 
totalt ut 56 990 kr (inkl. omkostnadsstöd) till  
Svenljunga för att barn skulle få ta del av kultur.

Använd stödet så 
dubblar ni pengarna 

till kultur för barn  
och unga.
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 Tanum!

Under 2019 använde ni 100% eller mer av  
er pott i det regionala arrangörsstödet.  
I Tanum bor det 2 270 barn i åldern 3–19 år.  
2 541 av dessa fick del av stödet 2019*.

Andra kommuner i Västra Götaland har  
använt sin reserverade pott så här: 

100 %

56 750 kr
Varje år avsätter kulturnämnden i Västra Götalandsregionen 25 kronor i regionalt  
arrangörsstöd per barn i åldern 3–19 år för kultur. 

Det ska finnas en kultursamordnare 
i kommunen och en skriftlig plan för 
hur ni arbetar med kultur för barn 
och unga.

finns att ansöka om 2020 för er. 

*  Enligt beräkningar av SCB och  
migrationsverket 2018-12-31.

Vill du veta mer om stödet och hur andra kommuner använt det?
www.kulturivast.se/barn-och-unga/det-regionala-arrangorsstodet

Ni matchar upp 
med en lika stor 
summa som den 
avsatta.

Det ni arrangerar ska 
vara godkänt och 
finnas med i Kultur-
katalogen väst.

2 31

Förra året fanns 53 225 kr avsatta till er. När ni  
använde omkostnadsstödet och möjligheten att 
överäska betalade vi totalt ut 195 273 kr till  
Tanum för att barn skulle få ta del av kultur.

Utöver den garanterade potten:

Omkostnadsstöd VGR 
betalar för omkostnader som 
resor och logi för de kultur-
utövare som kommer till er.

Överäskande 
Ni kan ansöka om att få ta del av andra kommuners 
avsatta arrangörsstöd om de inte använder dem. 

Så här fördelade ni pengarna under 
förra året:

Använd stödet så 
dubblar ni pengarna 
till kultur för barn och 

unga i Borås.

Tre villkor måste uppfyllas för att pengar ska kunna betalas ut:

Använd stödet så 
dubblar ni pengarna 

till kultur för barn  
och unga.
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 Tibro!

Under 2019 använde ni 50% av er pott i det  
regionala arrangörsstödet.  
I Tibro bor det 2 200 barn i åldern 3–19 år.  
455 av dessa fick del av stödet 2019*.

Andra kommuner i Västra Götaland har  
använt sin reserverade pott så här: 

50 %

55 000 kr
Varje år avsätter kulturnämnden i Västra Götalandsregionen 25 kronor i regionalt  
arrangörsstöd per barn i åldern 3–19 år för kultur. 

Det ska finnas en kultursamordnare 
i kommunen och en skriftlig plan för 
hur ni arbetar med kultur för barn 
och unga.

finns att ansöka om 2020 för er. 

*  Enligt beräkningar av SCB och  
migrationsverket 2018-12-31.

Vill du veta mer om stödet och hur andra kommuner använt det?
www.kulturivast.se/barn-och-unga/det-regionala-arrangorsstodet

Ni matchar upp 
med en lika stor 
summa som den 
avsatta.

Det ni arrangerar ska 
vara godkänt och 
finnas med i Kultur-
katalogen väst.

2 31

Förra året fanns 55 375 kr avsatta till er. När ni  
använde omkostnadsstödet och möjligheten att 
överäska betalade vi totalt ut 30 272 kr till Tibro för 
att barn skulle få ta del av kultur.

Utöver den garanterade potten:

Omkostnadsstöd VGR 
betalar för omkostnader som 
resor och logi för de kultur-
utövare som kommer till er.

Överäskande 
Ni kan ansöka om att få ta del av andra kommuners 
avsatta arrangörsstöd om de inte använder dem. 

Så här fördelade ni pengarna under 
förra året:

Använd stödet så 
dubblar ni pengarna 
till kultur för barn och 

unga i Borås.

Tre villkor måste uppfyllas för att pengar ska kunna betalas ut:

Förra året fanns 55 375 kr avsatta till er. Vi betalade 
totalt ut 30 272 kr (inkl. omkostnadsstöd) till Tibro  
för att barn skulle få ta del av kultur.

Använd stödet så 
dubblar ni pengarna 

till kultur för barn  
och unga.
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 Tidaholm!

Under 2019 använde ni 100% eller mer av  
er pott i det regionala arrangörsstödet.  
I Tidaholm bor det 2 484 barn i åldern 3–19 år.  
2 429 av dessa fick del av stödet 2019*.

Andra kommuner i Västra Götaland har  
använt sin reserverade pott så här: 

100 %

62 100 kr
Varje år avsätter kulturnämnden i Västra Götalandsregionen 25 kronor i regionalt  
arrangörsstöd per barn i åldern 3–19 år för kultur. 

Det ska finnas en kultursamordnare 
i kommunen och en skriftlig plan för 
hur ni arbetar med kultur för barn 
och unga.

finns att ansöka om 2020 för er. 

*  Enligt beräkningar av SCB och  
migrationsverket 2018-12-31.

Vill du veta mer om stödet och hur andra kommuner använt det?
www.kulturivast.se/barn-och-unga/det-regionala-arrangorsstodet

Ni matchar upp 
med en lika stor 
summa som den 
avsatta.

Det ni arrangerar ska 
vara godkänt och 
finnas med i Kultur-
katalogen väst.

2 31

Förra året fanns 61 750 kr avsatta till er. När ni  
använde omkostnadsstödet och möjligheten att 
överäska betalade vi totalt ut 73 364 kr till  
Tidaholm för att barn skulle få ta del av kultur.

Utöver den garanterade potten:

Omkostnadsstöd VGR 
betalar för omkostnader som 
resor och logi för de kultur-
utövare som kommer till er.

Överäskande 
Ni kan ansöka om att få ta del av andra kommuners 
avsatta arrangörsstöd om de inte använder dem. 

Så här fördelade ni pengarna under 
förra året:

Använd stödet så 
dubblar ni pengarna 
till kultur för barn och 

unga i Borås.

Tre villkor måste uppfyllas för att pengar ska kunna betalas ut:

Använd stödet så 
dubblar ni pengarna 

till kultur för barn  
och unga.
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 Tjörn!

Under 2019 använde ni 100% eller mer av  
er pott i det regionala arrangörsstödet.  
I Tjörn bor det 2 900 barn i åldern 3–19 år.  
4 632 av dessa fick del av stödet 2019*.

Andra kommuner i Västra Götaland har  
använt sin reserverade pott så här: 

100 %

72 500 kr
Varje år avsätter kulturnämnden i Västra Götalandsregionen 25 kronor i regionalt  
arrangörsstöd per barn i åldern 3–19 år för kultur. 

Det ska finnas en kultursamordnare 
i kommunen och en skriftlig plan för 
hur ni arbetar med kultur för barn 
och unga.

finns att ansöka om 2020 för er. 

*  Enligt beräkningar av SCB och  
migrationsverket 2018-12-31.

Vill du veta mer om stödet och hur andra kommuner använt det?
www.kulturivast.se/barn-och-unga/det-regionala-arrangorsstodet

Ni matchar upp 
med en lika stor 
summa som den 
avsatta.

Det ni arrangerar ska 
vara godkänt och 
finnas med i Kultur-
katalogen väst.

2 31

Förra året fanns 69 700 kr avsatta till er. När ni  
använde omkostnadsstödet och möjligheten att 
överäska betalade vi totalt ut 306 046 kr till Tjörn  
för att barn skulle få ta del av kultur.

Utöver den garanterade potten:

Omkostnadsstöd VGR 
betalar för omkostnader som 
resor och logi för de kultur-
utövare som kommer till er.

Överäskande 
Ni kan ansöka om att få ta del av andra kommuners 
avsatta arrangörsstöd om de inte använder dem. 

Så här fördelade ni pengarna under 
förra året:

Använd stödet så 
dubblar ni pengarna 
till kultur för barn och 

unga i Borås.

Tre villkor måste uppfyllas för att pengar ska kunna betalas ut:

Använd stödet så 
dubblar ni pengarna 

till kultur för barn  
och unga.



1+8+4+2+12+11+13+5+1+1+41+1+s
MUSIK

ARKITEKTUR

DANS

FILM OCH MEDIA

KONST, FORM OCH DESIGN

LITTERATUR, BERÄTTANDE, SKRIVANDE

19 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

ANNAN SCENKONST

NATUR- OCH KULTURARV

NYCIRKUS/CIRKUS

SCIENCE CENTER

SLÖJD

TEATER

0 %

5 %

0 %

0 %

0 %

76 %

 Tranemo!

Under 2019 använde ni 85% av er pott i det  
regionala arrangörsstödet.  
I Tranemo bor det 2 504 barn i åldern 3–19 år.  
843 av dessa fick del av stödet 2019*.

Andra kommuner i Västra Götaland har  
använt sin reserverade pott så här: 

85 %

62 600 kr
Varje år avsätter kulturnämnden i Västra Götalandsregionen 25 kronor i regionalt  
arrangörsstöd per barn i åldern 3–19 år för kultur. 

Det ska finnas en kultursamordnare 
i kommunen och en skriftlig plan för 
hur ni arbetar med kultur för barn 
och unga.

finns att ansöka om 2020 för er. 

*  Enligt beräkningar av SCB och  
migrationsverket 2018-12-31.

Vill du veta mer om stödet och hur andra kommuner använt det?
www.kulturivast.se/barn-och-unga/det-regionala-arrangorsstodet

Ni matchar upp 
med en lika stor 
summa som den 
avsatta.

Det ni arrangerar ska 
vara godkänt och 
finnas med i Kultur-
katalogen väst.

2 31

Förra året fanns 60 650 kr avsatta till er. När ni  
använde omkostnadsstödet och möjligheten att 
överäska betalade vi totalt ut 78 634 kr till Tranemo 
för att barn skulle få ta del av kultur.

Utöver den garanterade potten:

Omkostnadsstöd VGR 
betalar för omkostnader som 
resor och logi för de kultur-
utövare som kommer till er.

Överäskande 
Ni kan ansöka om att få ta del av andra kommuners 
avsatta arrangörsstöd om de inte använder dem. 

Så här fördelade ni pengarna under 
förra året:

Använd stödet så 
dubblar ni pengarna 
till kultur för barn och 

unga i Borås.

Tre villkor måste uppfyllas för att pengar ska kunna betalas ut:

Förra året fanns 60 650 kr avsatta till er. Vi betalade 
totalt ut 78 634 kr (inkl. omkostnadsstöd) till Tranemo 
för att barn skulle få ta del av kultur.

Använd stödet så 
dubblar ni pengarna 

till kultur för barn  
och unga.
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 Trollhättan!

Under 2019 använde ni 85% av er pott i det  
regionala arrangörsstödet.  
I Trollhättan bor det 12 141 barn i åldern 3–19 år.  
4 861 av dessa fick del av stödet 2019*.

Andra kommuner i Västra Götaland har  
använt sin reserverade pott så här: 

85 %

303 525 kr
Varje år avsätter kulturnämnden i Västra Götalandsregionen 25 kronor i regionalt  
arrangörsstöd per barn i åldern 3–19 år för kultur. 

Det ska finnas en kultursamordnare 
i kommunen och en skriftlig plan för 
hur ni arbetar med kultur för barn 
och unga.

finns att ansöka om 2020 för er. 

*  Enligt beräkningar av SCB och  
migrationsverket 2018-12-31.

Vill du veta mer om stödet och hur andra kommuner använt det?
www.kulturivast.se/barn-och-unga/det-regionala-arrangorsstodet

Ni matchar upp 
med en lika stor 
summa som den 
avsatta.

Det ni arrangerar ska 
vara godkänt och 
finnas med i Kultur-
katalogen väst.

2 31

Förra året fanns 297 525 kr avsatta till er. När ni  
använde omkostnadsstödet och möjligheten att 
överäska betalade vi totalt ut 327 955 kr till Trollhät-
tan för att barn skulle få ta del av kultur.

Utöver den garanterade potten:

Omkostnadsstöd VGR 
betalar för omkostnader som 
resor och logi för de kultur-
utövare som kommer till er.

Överäskande 
Ni kan ansöka om att få ta del av andra kommuners 
avsatta arrangörsstöd om de inte använder dem. 

Så här fördelade ni pengarna under 
förra året:

Använd stödet så 
dubblar ni pengarna 
till kultur för barn och 

unga i Borås.

Tre villkor måste uppfyllas för att pengar ska kunna betalas ut:

Förra året fanns 297 525 kr avsatta till er.  
Vi betalade totalt ut 327 955 kr (inkl. omkostnadsstöd) 
till Trollhättan för att barn skulle få ta del av kultur.

Använd stödet så 
dubblar ni pengarna 

till kultur för barn  
och unga.
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 Töreboda!

Under 2019 använde ni 100% eller mer av  
er pott i det regionala arrangörsstödet.  
I Töreboda bor det 1 858 barn i åldern 3–19 år.  
511 av dessa fick del av stödet 2019*.

Andra kommuner i Västra Götaland har  
använt sin reserverade pott så här: 

100 %

46 450 kr
Varje år avsätter kulturnämnden i Västra Götalandsregionen 25 kronor i regionalt  
arrangörsstöd per barn i åldern 3–19 år för kultur. 

Det ska finnas en kultursamordnare 
i kommunen och en skriftlig plan för 
hur ni arbetar med kultur för barn 
och unga.

finns att ansöka om 2020 för er. 

*  Enligt beräkningar av SCB och  
migrationsverket 2018-12-31.

Vill du veta mer om stödet och hur andra kommuner använt det?
www.kulturivast.se/barn-och-unga/det-regionala-arrangorsstodet

Ni matchar upp 
med en lika stor 
summa som den 
avsatta.

Det ni arrangerar ska 
vara godkänt och 
finnas med i Kultur-
katalogen väst.

2 31

Förra året fanns 47 575 kr avsatta till er. När ni  
använde omkostnadsstödet och möjligheten att 
överäska betalade vi totalt ut 48 573 kr till  
Töreboda för att barn skulle få ta del av kultur.

Utöver den garanterade potten:

Omkostnadsstöd VGR 
betalar för omkostnader som 
resor och logi för de kultur-
utövare som kommer till er.

Överäskande 
Ni kan ansöka om att få ta del av andra kommuners 
avsatta arrangörsstöd om de inte använder dem. 

Så här fördelade ni pengarna under 
förra året:

Använd stödet så 
dubblar ni pengarna 
till kultur för barn och 

unga i Borås.

Tre villkor måste uppfyllas för att pengar ska kunna betalas ut:

Använd stödet så 
dubblar ni pengarna 

till kultur för barn  
och unga.
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 Uddevalla!

Under 2019 använde ni 100% eller mer av  
er pott i det regionala arrangörsstödet.  
I Uddevalla bor det 11 293 barn i åldern 3–19 år.  
3 417 av dessa fick del av stödet 2019*.

Andra kommuner i Västra Götaland har  
använt sin reserverade pott så här: 

100 %

282 325 kr
Varje år avsätter kulturnämnden i Västra Götalandsregionen 25 kronor i regionalt  
arrangörsstöd per barn i åldern 3–19 år för kultur. 

Det ska finnas en kultursamordnare 
i kommunen och en skriftlig plan för 
hur ni arbetar med kultur för barn 
och unga.

finns att ansöka om 2020 för er. 

*  Enligt beräkningar av SCB och  
migrationsverket 2018-12-31.

Vill du veta mer om stödet och hur andra kommuner använt det?
www.kulturivast.se/barn-och-unga/det-regionala-arrangorsstodet

Ni matchar upp 
med en lika stor 
summa som den 
avsatta.

Det ni arrangerar ska 
vara godkänt och 
finnas med i Kultur-
katalogen väst.

2 31

Förra året fanns 275 800 kr avsatta till er. När ni  
använde omkostnadsstödet och möjligheten att 
överäska betalade vi totalt ut 354 648 kr till  
Uddevalla för att barn skulle få ta del av kultur.

Utöver den garanterade potten:

Omkostnadsstöd VGR 
betalar för omkostnader som 
resor och logi för de kultur-
utövare som kommer till er.

Överäskande 
Ni kan ansöka om att få ta del av andra kommuners 
avsatta arrangörsstöd om de inte använder dem. 

Så här fördelade ni pengarna under 
förra året:

Använd stödet så 
dubblar ni pengarna 
till kultur för barn och 

unga i Borås.

Tre villkor måste uppfyllas för att pengar ska kunna betalas ut:

Använd stödet så 
dubblar ni pengarna 

till kultur för barn  
och unga.
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 Ulricehamn!

Under 2019 använde ni 100% eller mer av  
er pott i det regionala arrangörsstödet.  
I Ulricehamn bor det 4 869 barn i åldern 3–19 år.  
2 266 av dessa fick del av stödet 2019*.

Andra kommuner i Västra Götaland har  
använt sin reserverade pott så här: 

100 %

121 725 kr
Varje år avsätter kulturnämnden i Västra Götalandsregionen 25 kronor i regionalt  
arrangörsstöd per barn i åldern 3–19 år för kultur. 

Det ska finnas en kultursamordnare 
i kommunen och en skriftlig plan för 
hur ni arbetar med kultur för barn 
och unga.

finns att ansöka om 2020 för er. 

*  Enligt beräkningar av SCB och  
migrationsverket 2018-12-31.

Vill du veta mer om stödet och hur andra kommuner använt det?
www.kulturivast.se/barn-och-unga/det-regionala-arrangorsstodet

Ni matchar upp 
med en lika stor 
summa som den 
avsatta.

Det ni arrangerar ska 
vara godkänt och 
finnas med i Kultur-
katalogen väst.

2 31

Förra året fanns 118 550 kr avsatta till er. När ni  
använde omkostnadsstödet och möjligheten att 
överäska betalade vi totalt ut 212 192 kr till  
Ulricehamn för att barn skulle få ta del av kultur.

Utöver den garanterade potten:

Omkostnadsstöd VGR 
betalar för omkostnader som 
resor och logi för de kultur-
utövare som kommer till er.

Överäskande 
Ni kan ansöka om att få ta del av andra kommuners 
avsatta arrangörsstöd om de inte använder dem. 

Så här fördelade ni pengarna under 
förra året:

Använd stödet så 
dubblar ni pengarna 
till kultur för barn och 

unga i Borås.

Tre villkor måste uppfyllas för att pengar ska kunna betalas ut:

Använd stödet så 
dubblar ni pengarna 

till kultur för barn  
och unga.
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 Vara!

Under 2019 använde ni 100% eller mer av  
er pott i det regionala arrangörsstödet.  
I Vara bor det 3 067 barn i åldern 3–19 år.  
3 113 av dessa fick del av stödet 2019*.

Andra kommuner i Västra Götaland har  
använt sin reserverade pott så här: 

100 %

76 675 kr
Varje år avsätter kulturnämnden i Västra Götalandsregionen 25 kronor i regionalt  
arrangörsstöd per barn i åldern 3–19 år för kultur. 

Det ska finnas en kultursamordnare 
i kommunen och en skriftlig plan för 
hur ni arbetar med kultur för barn 
och unga.

finns att ansöka om 2020 för er. 

*  Enligt beräkningar av SCB och  
migrationsverket 2018-12-31.

Vill du veta mer om stödet och hur andra kommuner använt det?
www.kulturivast.se/barn-och-unga/det-regionala-arrangorsstodet

Ni matchar upp 
med en lika stor 
summa som den 
avsatta.

Det ni arrangerar ska 
vara godkänt och 
finnas med i Kultur-
katalogen väst.

2 31

Förra året fanns 75 575 kr avsatta till er. När ni  
använde omkostnadsstödet och möjligheten att 
överäska betalade vi totalt ut 172 368 kr till Vara  
för att barn skulle få ta del av kultur.

Utöver den garanterade potten:

Omkostnadsstöd VGR 
betalar för omkostnader som 
resor och logi för de kultur-
utövare som kommer till er.

Överäskande 
Ni kan ansöka om att få ta del av andra kommuners 
avsatta arrangörsstöd om de inte använder dem. 

Så här fördelade ni pengarna under 
förra året:

Använd stödet så 
dubblar ni pengarna 
till kultur för barn och 

unga i Borås.

Tre villkor måste uppfyllas för att pengar ska kunna betalas ut:

Använd stödet så 
dubblar ni pengarna 

till kultur för barn  
och unga.
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 Vårgårda!

Under 2019 använde ni 100% eller mer av  
er pott i det regionala arrangörsstödet.  
I Vårgårda bor det 2 424 barn i åldern 3–19 år.  
1 639 av dessa fick del av stödet 2019*.

Andra kommuner i Västra Götaland har  
använt sin reserverade pott så här: 

100 %

60 600 kr
Varje år avsätter kulturnämnden i Västra Götalandsregionen 25 kronor i regionalt  
arrangörsstöd per barn i åldern 3–19 år för kultur. 

Det ska finnas en kultursamordnare 
i kommunen och en skriftlig plan för 
hur ni arbetar med kultur för barn 
och unga.

finns att ansöka om 2020 för er. 

*  Enligt beräkningar av SCB och  
migrationsverket 2018-12-31.

Vill du veta mer om stödet och hur andra kommuner använt det?
www.kulturivast.se/barn-och-unga/det-regionala-arrangorsstodet

Ni matchar upp 
med en lika stor 
summa som den 
avsatta.

Det ni arrangerar ska 
vara godkänt och 
finnas med i Kultur-
katalogen väst.

2 31

Förra året fanns 59 575 kr avsatta till er. När ni  
använde omkostnadsstödet och möjligheten att 
överäska betalade vi totalt ut 124 440 kr till  
Vårgårda för att barn skulle få ta del av kultur.

Utöver den garanterade potten:

Omkostnadsstöd VGR 
betalar för omkostnader som 
resor och logi för de kultur-
utövare som kommer till er.

Överäskande 
Ni kan ansöka om att få ta del av andra kommuners 
avsatta arrangörsstöd om de inte använder dem. 

Så här fördelade ni pengarna under 
förra året:

Använd stödet så 
dubblar ni pengarna 
till kultur för barn och 

unga i Borås.

Tre villkor måste uppfyllas för att pengar ska kunna betalas ut:

Använd stödet så 
dubblar ni pengarna 

till kultur för barn  
och unga.
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 Vänersborg!

Under 2019 använde ni 100% eller mer av  
er pott i det regionala arrangörsstödet.  
I Vänersborg bor det 8 279 barn i åldern 3–19 år.  
5 416 av dessa fick del av stödet 2019*.

Andra kommuner i Västra Götaland har  
använt sin reserverade pott så här: 

100 %

206 975 kr
Varje år avsätter kulturnämnden i Västra Götalandsregionen 25 kronor i regionalt  
arrangörsstöd per barn i åldern 3–19 år för kultur. 

Det ska finnas en kultursamordnare 
i kommunen och en skriftlig plan för 
hur ni arbetar med kultur för barn 
och unga.

finns att ansöka om 2020 för er. 

*  Enligt beräkningar av SCB och  
migrationsverket 2018-12-31.

Vill du veta mer om stödet och hur andra kommuner använt det?
www.kulturivast.se/barn-och-unga/det-regionala-arrangorsstodet

Ni matchar upp 
med en lika stor 
summa som den 
avsatta.

Det ni arrangerar ska 
vara godkänt och 
finnas med i Kultur-
katalogen väst.

2 31

Förra året fanns 208 700 kr avsatta till er. När ni  
använde omkostnadsstödet och möjligheten att 
överäska betalade vi totalt ut 332 342 kr till  
Vänersborg för att barn skulle få ta del av kultur.

Utöver den garanterade potten:

Omkostnadsstöd VGR 
betalar för omkostnader som 
resor och logi för de kultur-
utövare som kommer till er.

Överäskande 
Ni kan ansöka om att få ta del av andra kommuners 
avsatta arrangörsstöd om de inte använder dem. 

Så här fördelade ni pengarna under 
förra året:

Använd stödet så 
dubblar ni pengarna 
till kultur för barn och 

unga i Borås.

Tre villkor måste uppfyllas för att pengar ska kunna betalas ut:

Använd stödet så 
dubblar ni pengarna 

till kultur för barn  
och unga.
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 Åmål!

Under 2019 använde ni 56% av er pott i det  
regionala arrangörsstödet.  
I Åmål bor det 2 493 barn i åldern 3–19 år.  
417 av dessa fick del av stödet 2019*.

Andra kommuner i Västra Götaland har  
använt sin reserverade pott så här: 

56 %

62 325 kr
Varje år avsätter kulturnämnden i Västra Götalandsregionen 25 kronor i regionalt  
arrangörsstöd per barn i åldern 3–19 år för kultur. 

Det ska finnas en kultursamordnare 
i kommunen och en skriftlig plan för 
hur ni arbetar med kultur för barn 
och unga.

finns att ansöka om 2020 för er. 

*  Enligt beräkningar av SCB och  
migrationsverket 2018-12-31.

Vill du veta mer om stödet och hur andra kommuner använt det?
www.kulturivast.se/barn-och-unga/det-regionala-arrangorsstodet

Ni matchar upp 
med en lika stor 
summa som den 
avsatta.

Det ni arrangerar ska 
vara godkänt och 
finnas med i Kultur-
katalogen väst.

2 31

Förra året fanns 63 250 kr avsatta till er. När ni  
använde omkostnadsstödet och möjligheten att 
överäska betalade vi totalt ut 37 582 kr till Åmål för 
att barn skulle få ta del av kultur.

Utöver den garanterade potten:

Omkostnadsstöd VGR 
betalar för omkostnader som 
resor och logi för de kultur-
utövare som kommer till er.

Överäskande 
Ni kan ansöka om att få ta del av andra kommuners 
avsatta arrangörsstöd om de inte använder dem. 

Så här fördelade ni pengarna under 
förra året:

Använd stödet så 
dubblar ni pengarna 
till kultur för barn och 

unga i Borås.

Tre villkor måste uppfyllas för att pengar ska kunna betalas ut:

Förra året fanns 63 250 kr avsatta till er. Vi betalade 
totalt ut 37 582 kr (inkl. omkostnadsstöd) till Åmål  
för att barn skulle få ta del av kultur.

Använd stödet så 
dubblar ni pengarna 

till kultur för barn  
och unga.
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 Öckerö!

Under 2019 använde ni 92% av er pott i det  
regionala arrangörsstödet.  
I Öckerö bor det 2 687 barn i åldern 3–19 år.  
820 av dessa fick del av stödet 2019*.

Andra kommuner i Västra Götaland har  
använt sin reserverade pott så här: 

92 %

67 175 kr
Varje år avsätter kulturnämnden i Västra Götalandsregionen 25 kronor i regionalt  
arrangörsstöd per barn i åldern 3–19 år för kultur. 

Det ska finnas en kultursamordnare 
i kommunen och en skriftlig plan för 
hur ni arbetar med kultur för barn 
och unga.

finns att ansöka om 2020 för er. 

*  Enligt beräkningar av SCB och  
migrationsverket 2018-12-31.

Vill du veta mer om stödet och hur andra kommuner använt det?
www.kulturivast.se/barn-och-unga/det-regionala-arrangorsstodet

Ni matchar upp 
med en lika stor 
summa som den 
avsatta.

Det ni arrangerar ska 
vara godkänt och 
finnas med i Kultur-
katalogen väst.

2 31

Förra året fanns 67 050 kr avsatta till er. När ni  
använde omkostnadsstödet och möjligheten att 
överäska betalade vi totalt ut 88 787 kr till Öckerö 
för att barn skulle få ta del av kultur.

Utöver den garanterade potten:

Omkostnadsstöd VGR 
betalar för omkostnader som 
resor och logi för de kultur-
utövare som kommer till er.

Överäskande 
Ni kan ansöka om att få ta del av andra kommuners 
avsatta arrangörsstöd om de inte använder dem. 

Så här fördelade ni pengarna under 
förra året:

Använd stödet så 
dubblar ni pengarna 
till kultur för barn och 

unga i Borås.

Tre villkor måste uppfyllas för att pengar ska kunna betalas ut:

Förra året fanns 67 050 kr avsatta till er. Vi betalade 
totalt ut 88 787 kr (inkl. omkostnadsstöd) till Öckerö 
för att barn skulle få ta del av kultur.

Använd stödet så 
dubblar ni pengarna 

till kultur för barn  
och unga.
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 DSBUS/SU/Östra!

Under 2019 använde ni 100% av er pott i det  
regionala arrangörsstödet.  
I DSBUS/SU/Östra bor det 2 500 barn i åldern 
3–19 år.  av dessa fick del av stödet 2019*.

Andra kommuner i Västra Götaland har  
använt sin reserverade pott så här: 

100 %

62 500 kr
Varje år avsätter kulturnämnden i Västra Götalandsregionen 25 kronor i regionalt  
arrangörsstöd per barn i åldern 3–19 år för kultur. 

Det ska finnas en kultursamordnare 
i kommunen och en skriftlig plan för 
hur ni arbetar med kultur för barn 
och unga.

finns att ansöka om 2020 för er. 

*  Enligt beräkningar av SCB och  
migrationsverket 2018-12-31.

Vill du veta mer om stödet och hur andra kommuner använt det?
www.kulturivast.se/barn-och-unga/det-regionala-arrangorsstodet

Ni matchar upp 
med en lika stor 
summa som den 
avsatta.

Det ni arrangerar ska 
vara godkänt och 
finnas med i Kultur-
katalogen väst.

2 31

Förra året fanns 62 500 kr avsatta till er. När ni  
använde omkostnadsstödet och möjligheten att 
överäska betalade vi totalt ut 93 190 kr till DSBUS/
SU/Östra för att barn skulle få ta del av kultur.

Utöver den garanterade potten:

Omkostnadsstöd VGR 
betalar för omkostnader som 
resor och logi för de kultur-
utövare som kommer till er.

Överäskande 
Ni kan ansöka om att få ta del av andra kommuners 
avsatta arrangörsstöd om de inte använder dem. 

Så här fördelade ni pengarna under 
förra året:

Använd stödet så 
dubblar ni pengarna 
till kultur för barn och 

unga i Borås.

Tre villkor måste uppfyllas för att pengar ska kunna betalas ut:

Använd stödet så 
dubblar ni pengarna 

till kultur för barn  
och unga.


