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Regler för Ateljéstöd 
 

Vad är Ateljéstöd? 
Ateljéstöd är ett stöd till yrkesverksamma konstnärer för hyra av konstnärsateljéer. Syftet 
är att förbättra villkoren för yrkesverksamma konstnärer i Göteborg och på så sätt bidra 
till att utveckla stadens professionella kulturliv. 

Tid för ansökan och beslut  
• Ansökan om ateljéstöd behandlas en gång per år. 

• Deadline för ansökningar ligger i början av december och ansökan omfattar 
innevarande år. 

• Beslut och utbetalning sker i början av påföljande år. 

• Stödet beviljas för ett år. 

Vem kan söka Ateljéstöd? 
• Stödet är personligt. Sökande ska vara folkbokförd i Göteborgs Stad. 

• Stödet söks med personnummer eller motsvarande kopplat till 
folkbokföringsregistret. 

Krav på ateljé 
• Ateljén ska vara belägen i Göteborgs Stad. 

• Årshyran för ateljé ska uppgå till minst 14 400 kr. 

• Hyreskontraktet för ateljén ska visa att hyran avser ateljé eller verksamhetslokal, 
det vill säga ej bostad. 

• Dispens kan ges för ateljélägenhet. Stöd för sådan beviljas endast i de fall det är 
specificerat i kontrakt och kan styrkas av hyresvärd. Stöd beviljas endast för 
ateljédelen i lägenheten vars hyra måste överstiga 14 400 kr per år. 

• Ateljéstöd kan beviljas för den period som ateljé hyrts förutsatt att perioden kan 
styrkas med kontrakt och hyresavi. 

Krav på konstnärlig yrkesverksamhet 
Ateljéstöd ges till yrkesverksamma konstnärer. Det innebär att den sökande ska uppfylla 
minst ett av följande kriterier: 

• Sökande ska ha konstnärlig högskoleutbildning om minst tre år inom fri konst, 
konsthantverk eller foto, vilken avslutats högst tre år innan ansökan. 
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 • Om sökande har högskoleutbildning avslutad mer än tre år innan ansökan eller 
om sökande saknar högskoleutbildning enligt ovanstående, krävs treårig 
dokumenterad erfarenhet genom minst ett av följande kriterier:  
 

o genomförd separatutställning i Sverige eller i utlandet1, 

o beviljat arbetsstipendium från Konstnärsnämnden inom bild- och 
formområdet 

o genomfört offentligt konstnärligt gestaltningsuppdrag, 

o större samlingsutställning till exempel internationell konstbiennal, större 
konstmuseum eller motsvarande konsthantverkssammanhang. 

Ansökan om Ateljéstöd 
Ansökan om stöd sker med personnummer via en e-tjänst på stadens hemsida inom 
angiven tid och enligt kulturförvaltningens instruktioner. 

Ekonomi 
• Varje år fastställs en budget för ateljéstöd. Samtliga stödberättigade konstnärer 

får ett enhetligt stöd, det vill säga att budgeten för ateljéstöd delas lika mellan 
konstnärerna. Tillkommer eller minskar antalet beviljade konstnärer regleras 
stödet för var och en för att rymmas inom budget. 

• Då stödet tekniskt sett är ett näringsbidrag och ansvaret för skatter ligger på den 
sökande kommer förvaltningen att lämna inkomstuppgifter via blankett KU70 
som underlag till Skatteverket. 

Avgränsningar 
• Ateljéstöd ges inte till sökande som i huvudsak är studerande. 

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

Krav för den som beviljas stöd 
• Om Ateljéstöd har betalats ut på felaktiga grunder ska det återbetalas. 

 

Regler antagna av Göteborgs Stads kulturnämnd 2018-11-27. 

Reviderade regler antagna av Göteborgs Stads kulturnämnd 2020-10-19. 

 
1 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. 
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