
 

 

Arrangörsstöd  
Till kultur för barn och unga i 
Västra Götaland 

Varje år avsätter Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen runt 11 miljoner 
kronor, till det regionala arrangörsstödet. Pengarna är till för Västra Götalands 49 
kommuner och syftar till att stärka arbetet med kultur för barn och unga. 
    Alla kommuner har en reserverad summa av stödet. Summan baseras på antalet 
barn mellan 3 och 19 år som bor i kommunen. Arrangörsstödet ska komplettera 
kommunens egna satsningar på kultur för barn och unga. Det är kultursamordnaren 
i kommunen som ansvarar för och redovisar arrangörsstödspotten.  
 
Stödet kan användas till: 

• Föreställningar 
• Workshops och kulturpedagogiska projekt 
• Författarbesök 
• Skolbio 
• Resor till natur- och kulturverksamheter i Västra Götaland 

Kulturutövarna som anlitas ska vara professionella.  

Vem kan använda arrangörsstödet? 
Det regionala arrangörsstödet kan användas av förskolor, skolor, fritidshem, 
fritidsgårdar, kultur- och fritidsförvaltningar, bibliotek och föreningar m fl, i 
kommunerna. Ni som bokar föreställningar, konserter, projekt, skolbio eller 
författarbesök, som vänder sig till barn och unga upp till 19 år, har möjlighet att 
använda stödet, under förutsättning att det görs i dialog med samordnaren i 
kommunen.  
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Att tänka på vid bokning av arrangemang 

Börja alltid med att kontakta samordnaren i kommunen! Dels för att vara säker 
på att arrangörsstödet kan användas till det du tänkt boka, dels för att vara säker på 
att det finns stöd kvar för kommunen att använda.  

Vad krävs av kommunen? 
För att en kommun ska kunna söka det regionala arrangörsstödet krävs tre saker: 

• Det ska finnas en kommunal samordnare. 

Samordnaren ansvarar för att fördela den reserverade summan och för 

en årlig redovisning till Kultur i Väst.  

• Kommunen ska ha en skriftlig plan för hur man arbetar med kultur för 

barn och unga.  

• Det bör finnas en barn- och unga-kulturgrupp. Gruppen planerar 

tillsammans med samordnare hur stödet används och fördelas i 

kommunen.  

Hur är stödet kopplat till Kulturkatalogen 
Väst? 
Arrangörsstödet kan användas till allt som presenteras i den digitala 
utbudskatalogen Kulturkatalogen Väst. Där presenteras naturarvs- och 
kulturverksamheter att besöka, föreställningar, workshops och projekt att boka.  
     
Kommunerna är också fria att komma med egna förslag. Om dessa inte ingår i 
Kulturkatalogen Väst ska förslagen förankras med barn- och ungakonsulenterna på 
Kultur i Väst. Konsulenter har rätt att säga nej om förslagen inte överensstämmer 
med grundläggande kvalitetskriterier.  
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Nyheter 
Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen har beslutat om en del förändringar av 
riktlinjerna från och med 2018.  
 
De två viktigaste är: 

• Arrangörsstödet kan användas även för resor inom kommunen 

• Fortbildning för pedagoger ingår inte längre i arrangörsstödet  

Andra förändringar: 
 
Entréavgifter och biljetter 
Biljetter, entréavgifter och guidning på arbetslivsmuseer, naturum, teatrar och 
liknande kan omfattas av arrangörsstödet.  
Undantagna är institutioner som ägs och finansieras av Västra Götalandsregionen, 
dvs följande: 

• Göteborgs Symfoniker  

• GöteborgsOperan 

• Film i Väst 

• Regionteater Väst  

• Vitlycke museum 

• Vänersborgs museum 

• Lödöse museum 

• Göteborgs naturhistoriska museum 

• Slöjd & Byggnadsvård (Nääs) 

• Forsviks bruk 

• Göteborgs botaniska trädgård 

Subvention av både resa och inträde/gage 
Att kombinera stöd för gage, resa (med eleverna), plus entrébiljetter till exempelvis 
teater (som inte är regionalt ägd/subventionerad) är möjligt. Det är upp till 
kommunen att bestämma över arrangörsstödets användande här. 

Arrangörsstödets två delar 
1. Subventionsstöd 
Alla kommuner i Västra Götaland har en reserverad summa av subventionsstödet. 
Summan baseras på antalet barn mellan 3 och 19 år i varje kommun. 
Subventionsstödet täcker 50 procent av kostnaden för arvode och gage och 50 
procent av filmhyran, om inte annat anges. Om du bokar en 
föreställning/författare/konstnär/artist som är bosatt utanför Västra Götaland, ska 
arrangemanget ingå i en turné med minst två engagemang för att stödet ska kunna 
betalas ut. Detta gäller även omkostnadsstödet (se nedan). 
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I subventionsstödet ingår: 

• Föreställningar 
• Workshops och kulturpedagogiska projekt 
• Författarbesök 
• Skolbio 
• Resor till natur- och kulturverksamheter i Västra Götaland 

Förskolan, skolan eller kommunen betalar 1 000 kronor per hyrd buss, som 
uppfyller regionens miljöbestämmelser. Kostnaden som överstiger 1 000 kronor 
täcks av arrangörsstödet. Vid resa med kollektivtrafik ersätts 50 procent av 
kostnaden. Om resan betalas med Västtrafikkort måste kvitto begäras på resan. För 
att få ersättning måste resan göras i Västra Götaland, inom eller utanför den egna 
kommunen. 

Att tänka på vid bokning av bussar 

Bra med nya bussar, gärna Euro 6. Då säkerställs god avgasrening, vilket 
minimerar utsläppen av partiklar och kväveoxider. 

Förnybart bränsle används, och detta bränsle har hållbarhetsbesked. Kan vara 
både biogas och biodiesel (HVO eller RME). Då säkerställa ett bränsle med bra 
klimatprestanda, dvs låga utsläpp av CO2, används. 

Om elbuss hyrs, ställ krav på förnybar el. 

 
2. Omkostnadsstöd 
Täcker hela kostnaden för kulturutövarnas resor, boende och traktamente. 
Omkostnadsstödet finns för att ingen kommun ska behöva betala mer på grund av 
sitt geografiska läge. Därför ersätts omkostnaderna när man anlitar en professionell 
utövare.  
 
Det som ersätts är: 

• Resa 
• Logi 
• Traktamente 

Stödet täcker också 100 procent av kostnaderna för frakt och försäkring för film. 

Att tänka på kring redovisningen 

Arrangören betalar alla fakturor i samband med arrangemanget eller resan. Två 
gånger om året, i början av juni och i slutet av november, skickar samordnaren i 
kommunen in en samlad redovisning. Efter det betalas arrangörsstödet ut till 
kommunen för de utlägg man haft.  


