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   Regler för arrangörsstöd 
 

Stockholms läns landsting Utdrag från kulturhemsida: 

”Vi vill ge möjlighet för många olika aktörer att söka finansiering till sin verksamhet. På så 
sätt verkar landstinget för ett rikt kulturutbud med stor variation av kulturella och 
konstnärliga uttryck, röster och metoder i länet. Stöden ska främja alla former av kultur och 
ta hänsyn till både spets och bredd. Såväl etablerade som nya kulturaktörer ska ges 
möjlighet att bidra till detta. Barn och unga är den högst prioriterade målgruppen.” 

”Ett övergripande syfte är att öka delaktighet i och tillgänglighet till kultur för länets 
invånare. Den totala fördelningen av stöd ska återspegla en bredd av konstarter, stora och 
små aktörer, upphovspersoner och medverkande av olika kön och kulturell och etnisk 
bakgrund. Kultur av, med och för nationella minoriteter samt kulturaktiviteter som 
genomförs i skärgården är också viktiga områden. Stödgivningen ska vara inriktad på initiativ 
och aktiviteter inom kultur- och konstområdet som är av regionalt intresse.” 

Stockholms läns bygdegårdsdistrikts tillämpning 2018 - 2019 

Syfte 

Stödet ska vara ett stöd för att våga och kunna satsa på kulturell verksamhet. 

Mål 

• att varje förening genomför minst ett kulturarrangemang/år 

• förening som inte arrangerat tidigare och/eller inte nyttjat stödet har förtur om 
resurserna är begränsade 

Regler och förutsättningar 

• Arrangörsstödet kan utgå som ett  
a. grundstöd till kulturaktivitet, kostnad för medverkande, utställning etc. (ej 

administration och information) med max 4000 kronor 

Kostnad (kr)  Grundstöd (kr) 
2 000  –   5 000 1 000 
5 001  –  10 000 2 000 
10 001 – 15 000 3 000 
15 001 -  4 000 

b. förlustbidrag till kulturarrangemang där man tar entré och kalkylerar med att 
arrangemanget ska gå runt. Kommer det t ex inte publik som förväntat kan ett 
förlustbidrag utgå på max 10 000 kronor om medel finns kvar. 
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   Regler för arrangörsstöd (forts) 

 

 

• Ett undantag från reglerna görs för filmvisning. Film som bokas genom Swedish film 
ersätts med 1 000 kronor per filmvisning oavsett resultat. Dock max 10 visningar under 
ett år/förening. 
 

• Det sammanlagda stödet är begränsat till 10 000 kr per arrangemang och max 4 ggr/år.  
 

• Ansökan görs på blankett ”Ansökan om arrangörsstöd” senast fyra veckor innan 
arrangemanget genomförs. 

 

• För att få del av stödet ska det vara godkänt av Stockholms läns bygdegårdsdistrikt innan 
arrangemanget genomförs. 

 

• På inbjudan till arrangemanget ska det framgå att det genomförs med stöd av 
Stockholms läns landsting. Använd gärna landstingets logga. 

 

• Det är en fördel att ha samarbetspartners, t.ex. studieförbund, teaterförening, LRF, 
Riksteatern, hembygdsförening, kyrkan, idrottsrörelsen, lokala utvecklingsgrupper. 
 

• Redovisa senast fyra veckor efter arrangemanget via blanketten ”Redovisning av beviljat 
arrangörsstöd” även om arrangemanget gått med vinst. Det är viktigt för redovisningen 
gentemot Stockholms läns landsting. 

 

• Utbetalning görs till arrangerande förening. 

 

Upplysningar 
Frågor om arrangörsstödet besvaras av bygdegårdsdistriktets handläggare eller 
kulturansvarig: 

 
Handläggare av kulturstödet: 
Monica Eriksson  monica@bygdegardarna.se 070-375 02 83 
 
Kulturansvarig inom distriktet: 
Doris Vesterlund  doris.vesterlund@hotmail.com  0709-42 57 96  
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