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Ateljéstöd 

Allmänt om ateljéstöd 
Ateljéstöd är ett hyresbidrag för konstnärsateljéer. Syftet med stödet är att förbättra villkoren för 
yrkesverksamma konstnärer i Göteborg och på så sätt bidra till att utveckla stadens professionella 
kulturliv.  
 
Riktlinjer 

Ateljéstödet regleras av särskilda riktlinjer som fastställts av Göteborgs Stads kulturnämnd. 

Riktlinjerna finns längst bak i denna handbok, se bilaga 1.  

Vem kan få ateljéstöd? 
För att kunna få ateljéstöd måste du ha en ateljé i Göteborg och även vara folkbokförd i Göteborgs 
kommun. Du behöver antingen vara medlem i en ateljéförening eller ha en egen firma.  
För att kunna få stöd behöver din konstnärliga verksamhet uppfylla något av följande grundkrav: 
 
a) Sökande ska ha konstnärlig högskoleutbildning om minst tre år inom fri konst, konsthantverk eller 
foto, vilken avslutats högst tre år innan ansökan. 
  
eller  
 
b) Om sökande har högskoleutbildning avslutad mer än tre år innan ansökan eller om sökande 
saknar högskoleutbildning enligt ovanstående, krävs minst treårig dokumenterad erfarenhet genom 
minst ett av följande kriterier: 
- genomförd separatutställning i Sverige eller i utlandet*  
* Avser utställning i utställningslokal vars huvudsakliga verksamhet är konstutställningar och där 
urvalet av utställningar sker på ett professionellt sätt av sakkunnig inom bild- och formområdet. 
Avser ej utställning på café eller liknande.  
- beviljat arbetsstipendium från Konstnärsnämnden 
- genomfört offentligt konstnärligt gestaltningsuppdrag 
- större samlingsutställning t.ex. internationell konstbiennal, större konstmuseum eller motsvarande 
konsthantverkssammanhang 
 
Utställningar som ägt rum i samband med utbildning kan inte åberopas. 
 
Utbildningar som åberopas enligt punkt A kan vara såväl utbildning i Sverige som i utlandet. 
Examensintyg/studieintyg ska laddas upp till ansökan, och för utbildning i utlandet skall även 
kursplan för examensåret bifogas. Med ”konstnärlig högskoleutbildning om minst tre år inom fri 
konst, konsthantverk eller foto” avses t ex Akademin Valands kandidat- eller masterprogram i Fri 
Konst eller Fotografi samt motsvarande program hos Kungliga Konsthögskolan, Konsthögskolan i 
Malmö eller Umeå, HDK:s kandidat-eller masterprogram i konsthantverk samt motsvarande 
program hos Konstfack, m fl. Angränsande högskoleutbildningar kan vara meriterande förutsatt att 
den sökande kan styrka att hens konstnärskap tydligt har en inriktning mot fri konst. Detta kan 
styrkas med ett personligt brev, referenser från lärare, arbetsprover och liknande. 
 
Samlingsutställningar som avses i punkt B är utställningar av omfattande karaktär, där ett urval 
skett på ett professionellt sätt av sakkunnig inom konst/konsthantverksområdet. Utöver t ex 
konstbiennaler och konstmuseer kan också motsvarande konsthantverkssammanhang tas upp, 
vilket exempelvis kan innebära konsthantverksmässor och andra professionella visningsforum för 
yrkesverksamma konsthantverkare. 

 
Om du vill åberopa dokumenterad erfarenhet enligt punkt B tas hänsyn till din verksamhet de 
senaste tre åren. Det innebär att om du t.ex. söker stöd under 2017, så ska du ha uppfyllt något 
av ovanstående kriterier under år 2014 eller senare.  
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Framtida separatutställningar 

Om du inte uppfyller kriterierna på konstnärlig verksamhet, men har en separatutställning inbokad 
i en seriös utställningslokal, högst ett kalenderår framåt i tiden, kan du hänvisa till kommande 
utställning i din ansökan. Till ansökan ska du i så fall bifoga ett utställningsbevis. 
 
Ateljéstöd ges inte till studerande. 

Bilagor och arbetsprover 
För att vi ska kunna bereda din ansökan behöver den vara komplett. Därför vill vi understryka vikten 
av att tydligt ange meriter i din ansökan. Observera att vi inte kommer att titta på tidigare 
ansökningar, utan du måste skicka in dokument på nytt. Följande kan användas som checklista för 
ansökan: 
 

Följande gäller alla ansökningar 

• Hyreskontrakt i eget namn med hyresperiod tydligt angiven 

• Hyresavi – din senaste hyresavi (eller kontoutdrag som visar din senaste hyresinbetalning 

om du inte får en personlig avi) 

• CV med tydligt angivna meriter.  

 

Vid genomfört konstnärligt gestaltningsuppdrag, ange följande information:  

• verk, titel 

• plats, placering 

• årtal 

• beställare, uppdragsgivare.  

• Dokumentation bifogas under arbetsprover alternativt i form av webblänk.  

 

Vid utställning, ange följande information 

• Titel 

• År 

• Plats (Institution, galleri etc), stad, land samt webblänk till utställare. 

• Dokumentation bifogas under arbetsprover alternativt i form av webblänk.  

 

Vid Konstnärsnämndens arbetsstipendium, ange följande information 

• År då stipendiet delades ut 

 

Vid utbildning, ange följande information  

• Examensbevis – det vill säga ett intyg på att du har en avslutad utbildning och en kandidat- 

eller masterexamen. 

• Vid angränsande utbildning, bifoga intyg om inriktning fri konst, t ex i form av personligt 

brev, referenser från lärare eller arbetsprover.  

 

Om du söker som enskild, bifoga följande dokument  

• Aktuellt registerutdrag från skatteverket 

 

Om du har andrahandskontrakt, bifoga följande dokument  

• Hyreskontrakt – ditt kontrakt samt förstahandskontrakt (originalkontrakt). Du måste alltså 

upprätta ett andrahandskontrakt om detta inte finns. OBS! Du måste ha ett 

andrahandskontrakt på minst 1 år för att söka ateljéstöd. 

 

Om du hyr ateljé endast en period  

• Se till att hyresperioden står tydligt angiven i ditt kontrakt.  
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Bedömning 
En sammantagen bedömning görs i samråd med en referensgrupp bestående av tre personer 
avseende ovan ställda kriterier, en konstnärlig bedömning samt med hänsyn till de övergripande 
riktlinjerna för kulturstöd. 

Hur mycket stöd kan jag få? 
Den årliga budgeten för ateljéstöd fördelas lika mellan konstnärer som får stöd. Det innebär att alla 
konstnärer får lika mycket bidrag oavsett hur mycket de betalar i hyra.  Det innebär också att 
stödets storlek kan variera från år till år beroende på hur många konstnärer som beviljats stöd. De 
senaste åren har stödet varit omkring 7 800 kr per år och konstnär. 
 
Om du inte har din ateljé hela det året du söker, kan du bara få stöd för de månader du har ateljé 
och framåt. Till exempel; om du får din ateljé första mars det år du söker och får ateljéstöd för tre år, 
kan du få stöd för 10 månader det första året (d.v.s. från mars till och med december) och därefter 
fullt stöd de påföljande två åren.  
 
Om man inte har ateljé under ett helt år beräknas stödbeloppet på följande sätt: 
 

 
 
Om årsbeloppet är 7 500 kr och du har haft din ateljé i 10 månader blir stödet alltså  
7 500 kr/12 * 10 = 6 250 kr.  
 

Hur länge kan man få ateljéstöd? 
Ateljéstöd beviljas för tre år i taget eller för den period som man hyr sin ateljé. Det vill säga: om du 
har ett löpande hyreskontrakt eller ett kontrakt som gäller för tre år eller längre, kan du få stöd i tre 
år. Om hyreskontraktet är tidsbegränsat och gäller för en kortare period, kan du bara få ateljéstöd 
för den tid som du hyr din ateljé. 
När perioden som du fått ateljéstöd för är slut kan du söka stöd igen. Det är upp till dig att komma in 
med en ny ansökan om fortsatt stöd. 
 

När ska jag ansöka? 
Sista ansökningsdag är vanligtvis i slutet av augusti. För aktuella ansökningsdatum se 
www.goteborg.se/kulturstod.  
 
Om du har beviljats ateljéstöd för tre år så kan du ansöka på nytt när treårsperioden är avslutad.  
Har du t ex lämnat in en ansökan år 2015, och beviljats stöd för en treårsperiod, ska du år 2018 
lämna in en ny ansökan om du åter vill ansöka om ateljéstöd.  
 

2015 2016 2017 2018 
Du ansöker om och 
beviljas ateljéstöd – 
utbetalning 1  
December 2015 

Utbetalning 2  
December 2016 

Utbetalning 3  
December 2017 

Ansök igen under år 2018 - 
aktuellt ansökningsdatum 
på: 
www.goteborg.se/kulturstod 

 

När får du besked? 
Beslut om vilka som får stöd fattas i oktober/november. Därefter får samtliga sökande besked via  
e-post i slutet av november eller början av december.   

* Antal månader=Ateljéstöd
Årsbelopp

12

http://www.goteborg.se/kulturstod
http://www.goteborg.se/kulturstod
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Utbetalning 
Om du ansökt genom en ateljéförening betalas stödet ut till den ateljéförening där du är medlem. 
Pengarna sätts alltså inte in på ditt eget konto, utan på ateljéföreningens konto. Ateljéföreningen 
ansvarar sedan för att fördela ateljéstöden vidare till medlemmarna.  
 
Ateljéstödet betalas ut för samtliga medlemmar en gång per år, i slutet av året. Vanligtvis i 
november eller i början av december.  
 
Om du söker som enskild konstnär via eget företag, betalas pengarna ut till det konto som är knutet 
till din firma. 
 

Stödet är personligt 
Ateljéstödet är personligt. Det innebär att du inte kan överlåta ditt ateljéstöd till någon annan som 
exempelvis hyr din ateljé i andra hand eller som helt övertar din ateljéplats. Om någon flyttar in i din 
ateljé måste hyresgästen skicka in en egen ansökan för att kunna få stöd. 
 

Ateljé 

Krav på ateljén 
För att kunna få stöd måste du ha en ateljé som ligger i Göteborgs kommun. Du ska ha en hyra på 
minst 14 400 kr per år, d.v.s. att månadshyran är mer än 1 200 kr. Du ska ladda upp en kopia på 
hyreskontrakt i ditt eget namn och din senaste hyresavi till din ansökan.  
 
Du kan få stöd för ateljén i en ateljélägenhet, men bara om det står i ditt hyreskontrakt att det rör sig 
om en ateljélägenhet. Hyran för själva ateljédelen ska framgå av hyreskontraktet och måste då vara 
minst 14 400 kr för att du ska kunna få stöd.  

Att dela ateljé 
Om ni är flera personer som delar på samma lokal, måste alla som söker ateljéstöd styrka sina 
utgifter med ett eget hyreskontrakt. Om en person står på förstahandskontraktet behöver ni 
upprätta andrahandskontrakt för övriga som använder lokalen. 
 

Att hyra eller hyra ut ateljé i andra hand 
Om du fått ateljéstöd och vill hyra ut din ateljé i andra hand, ska du anmäla detta i e-tjänsten. 
Ateljéstödet kommer att dras in för de månader som du hyr ut din ateljé. 
 
Om du hyr din ateljé i andra hand kan du också söka stöd. Andrahandsuthyrning godkänns endast 
då ateljén är vidareuthyrd för minst ett år.  
 
Du måste kunna styrka dina uppgifter om ateljén. Därför ska du tillsammans med din ansökan 
skicka en kopia på hyreskontrakt i ditt eget namn (andrahandskontrakt) samt en kopia på 
hyreskontraktet för den person som hyr lokalen i första hand (originalkontrakt) med övriga bilagor. 

Anmäla uppsägning, byte och andra förändringar  
Det är viktigt att du meddelar kulturförvaltningen om du gör något som kan påverka ditt ateljéstöd. 
Om du exempelvis flyttar, säger upp din ateljé, byter ateljé eller hyr ut i andra hand, ska du meddela 
förvaltningen. Du ska också anmäla om du börjar studera, då ateljéstödet inte ges till studerande. 
Förändringsanmälan skall göras via e-tjänsten. I formuläret framgår vilka eventuella bilagor du 
behöver skicka med din anmälan.  
 
Meddela din ateljéförening samtidigt om sådana förändringar, så att de har uppdaterade uppgifter.  
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Såhär gör du för att lämna in en förändringsanmälan gällande ateljéstödet: 
 
1. Logga in i e-tjänsten (http://www.bok.goteborg.se) 
2. Gå in på Mina Sidor (blå listen överst)  
3. Välj Mina bidrag (i vänsterkolumnen) 
4. Under Beviljade bidrag, vid din ansökan om ateljéstöd, klicka på "Förändra". 
Därifrån kommer du till ett formulär där du fyller i din förändringsanmälan. 
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Ateljéförening 
 
Om du inte redan är medlem kan du starta en ny förening tillsammans med andra konstnärer, eller 
söka medlemskap i någon av de föreningar som redan finns. Detta ska du göra innan du skickar in 
din ansökan om stöd.  
 
Ateljéföreningen skall ha stadgar och hålla årsmöte. Föreningen behöver ha minst fem medlemmar. 
Varje år, senast i juni månad, ska föreningen skicka in en kopia på protokoll från senaste årsmöte, 
samt en uppdaterad styrelseförteckning och medlemslista till kulturförvaltningen.  
 
Enligt skatteverkets regler definieras ateljéföreningar som branschföreningar som verkar för 
medlemmarnas ekonomiska intressen. De anses därför inte ha ett allmännyttigt ändamål och kan 
därför inte bedrivas som ideella föreningar, utan bör istället bedrivas som ekonomiska föreningar. 
Ekonomiska föreningar regleras i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar. 
 
Ateljéförening som är nybildad eller som inte tidigare tagit emot ateljéstöd från kulturförvaltningen 
måste registrera sig via e-tjänsten Anmälan om ny ateljéförening senast den 1 maj. Till anmälan ska 
stadgar, årsmötesprotokoll, registreringsbevis och medlemslista bifogas. 
 

Om du har frågor 

Om du har frågor om ateljéstödet kan du alltid kontakta oss, så hjälper vi dig.  
 
Axel Grimlund  
utredare för konst och konsthantverk samt ateljéstöd 
Telefon 031-368 34 84 
axel.grimlund@kultur.goteborg.se 
 
Göteborgs Stads kulturförvaltning 
Kulturstöd 
Norra Hamngatan 8, plan 1 
411 14 Göteborg 
Tel: 031 – 365 00 00 (växel) 
E-post: kulturstod@kultur.goteborg.se   
www.goteborg.se/kulturstod  

http://www.bok.goteborg.se/BidragIndividualShow.action?bidragType=125&selectedKategoriId=49&kategorized=false
mailto:axel.grimlund@kultur.goteborg.se
mailto:kulturstod@kultur.goteborg.se
http://www.goteborg.se/kulturstod
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Exempel ansökningsformulär 
 
Här ser du hur ansökan ser ut i e-tjänsten. Bilderna visar vad du behöver fylla i för att din ansökan 
ska vara komplett. Bilderna är till hjälp för dig att förbereda dig. Ansökan gör du i e-tjänsten.
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 Steg3 – Granska och skicka 
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Bilaga 1 

Riktlinjer för Ateljéstöd        
Ateljéstöd är ett hyresbidrag till konstnärsateljéer. Syftet är att förbättra yrkesvillkoren för 

yrkesverksamma konstnärer i Göteborg och på så sätt bidra till att utveckla stadens 

professionella kulturliv. Ateljéstödet utgör en viktig del i att uppnå målen i stadens 

konstpolitik, som finns definierade i stadens kulturprogram (länk). 

 

Varje år fastställs en budget för ateljéstöd. Samtliga stödberättigade konstnärer får ett 

enhetligt stöd, d.v.s. att budgeten för ateljéstöd delas lika mellan konstnärerna. Tillkommer 

eller minskar antalet behöriga konstnärer regleras stödet för var och en för att rymmas inom 

budget. 

Stödet är personligt.  

Förändringsanmälan görs i e-tjänsten online.  

Ateljéstödet utbetalas antingen genom ateljéförening eller via sökandens firma. 

 

Ateljéstödet är skattepliktigt. 

 

Riktlinjer för ateljéstöd 

 

1 . Folkbokföring  

Sökande ska vara folkbokförd och verksam i Göteborg. 

 

2. Konstnärliga meriter  

 

a) Sökande ska ha konstnärlig högskoleutbildning om minst tre år inom fri konst, 

konsthantverk eller foto, vilken avslutats högst tre år innan ansökan. 

  

eller  

 

b) Om sökande har högskoleutbildning avslutad mer än tre år innan ansökan eller om 

sökande saknar högskoleutbildning enligt ovanstående, krävs minst treårig dokumenterad 

erfarenhet genom minst ett av följande kriterier: 

- genomförd separatutställning i Sverige eller i utlandet*  

 
* Avser utställning i utställningslokal vars huvudsakliga verksamhet är konstutställningar och där urvalet av 

utställningar sker på ett professionellt sätt av sakkunnig inom bild- och formområdet. Avser ej utställning på 

café eller liknande.  

 

- beviljat arbetsstipendium från Konstnärsnämnden 

- genomfört offentligt konstnärligt gestaltningsuppdrag 

- större samlingsutställning t.ex. internationell konstbiennal, större konstmuseum eller 

motsvarande konsthantverkssammanhang 

 

Utställningar som ägt rum i samband med utbildning kan inte åberopas. 

 

En sammantagen bedömning görs i samråd med en referensgrupp bestående av tre personer 

avseende ovan ställda kriterier, en konstnärlig bedömning samt med hänsyn till de 

övergripande riktlinjerna för kulturstöd* (se bilaga 1). 

http://goteborg.se/wps/wcm/connect/114b48c7-d360-4b91-b94a-ec16cba90b58/pdf.stor.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=114b48c7-d360-4b91-b94a-ec16cba90b58
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Riktlinjerna för kulturstöd vilar på Göteborgs stads kulturprogram (länk). Ateljéstödet utgör 

en viktig del för att uppnå målen i stadens konstpolitik. 

 

*Riktlinjen avseende ett rikt utbud för barn och unga bedöms företrädesvis vara av 

betydelse för kulturnämndens övriga stödformer. 

 

3.  Ateljé  

a) Ateljén ska vara belägen i Göteborgs kommun  

 

samt  

 

b) Sökandens ateljé får ej vara i anslutning till den egna bostaden. 

Dispens kan ges för ateljélägenhet. Stöd för sådan beviljas endast i de fall det är 

specificerat i kontrakt och kan styrkas av hyresvärd att det gäller ateljélägenhet. Stöd 

beviljas endast för ateljédelen i lägenheten vars hyra måste överstiga 14 400 kr per år 

 

4. Hyreskostnad  

Årshyran för ateljé ska uppgå till minst 14 400 kr. 

 

5. Ateljéförening eller egen firma 

Ansökan om ateljéstöd kan antingen göras via egen firma eller via en ateljéförening. Vill 

man ansöka via egen firma krävs att sökande bifogar registerutdrag för firman till ansökan. 

6. Tidsbegränsning  

Samtliga konstnärer som beviljas ateljéstöd, beviljas stöd för en treårsperiod. Det är den 

enskilde konstnärens ansvar att göra ny ansökan när denna period löper ut. 

 

7. Föräldraledighet 

Den sökande kan åberopa föräldraledighet under en period om längst ett år. Ovanstående 

konstnärliga meriter innan ledigheten är ett krav. 

 

8. Beslut och utbetalning  

Ansökan om ateljéstöd behandlas en gång per år. Beslut och utbetalning sker i slutet av 

året. 

 

 

 

Riktlinjer antagna av Göteborgs kulturnämnd 2007-04-26, reviderade senast 2016-05-24 § 90. 



13(13) 

Bilaga 2 

Riktlinjer för kulturstöd från Göteborgs Stads 
kulturnämnd  
 

Kulturstödet syftar till att berika ett kulturliv av hög kvalitet för hela Göteborg. 

Kulturstödet ska riktas till huvudsakligen publika verksamheter i Göteborg som bedöms 

vara av konstnärlig och kulturpolitisk betydelse.  

 

Stöd ska fördelas så att det sammantagna utbudet bidrar till: 

 

- förnyelse av konstnärliga uttryck och/eller produktionsformer  

- ett rikt utbud för barn och ungdom  

- kulturell mångfald  

- att nå nya publikgrupper  

 

Stöd från Göteborgs kulturnämnd fördelas i flera former; verksamhetsstöd, projektstöd 

ateljéstöd och kulturstipendier.  

 

Vem kan söka?  

Verksamhetsstöd eller projektstöd kräver en juridisk person/organisation som huvudman. 

Det kan vara en ideell eller ekonomisk förening, stiftelse, enskild firma eller bolag. 

Offentligt finansierade institutioner, förvaltningar eller bolag kan ej beviljas stöd.  

 

För vad kan man söka?  

Stöd beviljas till framför allt publika konstnärliga och kulturella verksamheter och projekt 

som äger rum i Göteborg. Det innebär att aktiviteter som huvudsakligen definieras som 

utgivning av medier (film, böcker, tidskrifter, fonogram, hemsidor) och har en vidare 

spridning, inte beviljas stöd, såvida inte projektet har ett tydligt konstnärligt innehåll och en 

stark lokal förankring.  

 

Hur söker man?  

Ansökan om stöd sker skriftligt och på särskild blankett och ska vara inkommen till 

förvaltningen inom angiven tid. Ansökningar om verksamhetsstöd och projektstöd ska 

tydligt beskriva innehåll och beräknade kostnader och intäkter. En rimlig egen- och 

intäktsfinansiering bör eftersträvas. Medfinansiering bör sökas i största möjliga 

utsträckning. 

 

 

 

Beslutade av kulturnämnden 2009-10-15 § 147, reviderad senast 2013-12-17 § 206 
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