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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. 

Ateljéstödet regleras av särskilda regler och riktlinjer som fastställs av Göteborgs 
Stads kulturnämnd. De finns att läsa på hemsidan under ”Regler och riktlinjer”. 

Vem kan få ateljéstöd? 
För att kunna få ateljéstöd måste du ha en ateljé i Göteborg och vara folkbokförd i 
Göteborgs kommun. Du behöver vara medlem i en ateljéförening eller ha en egen 
firma. För att kunna få stöd ska 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) dokumenterad erfarenhet de senaste tre åren innan ansökan genom minst ett av 
följande kriterier:  

- genomförd separatutställning i Sverige eller i utlandet 
- 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. Ateljéstöd 
ges inte till studerande. 

Förtydligande punkt A) 
Utbildningar enligt punkt A kan vara utbildning i Sverige eller i utlandet. 
Examensintyg/studieintyg ska laddas upp till ansökan, och för utbildning i 
utlandet ska även kursplan för examensåret bifogas. 

Med ”konstnärlig högskoleutbildning om minst tre år inom fri konst, 
konsthantverk eller foto” avses kandidat- eller masterprogram i Fri Konst eller 
Fotografi, alternativt kandidat-eller masterprogram i konsthantverk. 

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.  

Förtydligande punkt B) 
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 
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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.  

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

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.  

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.  

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. en månadshyra på 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.  
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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 om ditt 
andrahandskontrakt är på minst ett år. Du måste kunna styrka dina uppgifter om 
ateljén. Därför ska du tillsammans med din ansökan skicka en kopia på 
andrahandskontrakt i ditt namn samt en kopia på hyreskontraktet för den person 
eller förening som hyr lokalen i första hand. 

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. 

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. 

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. 

Bilagor och arbetsprover  
För att vi ska kunna behandla din ansökan måste 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) 
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• CV med tydligt angivna meriter. 

Vid genomfört konstnärligt gestaltningsuppdrag anger du:  
• Verk och titel  
• Plats och placering  
• årtal  
• beställare och uppdragsgivare.  
• Dokumentation bifogas under arbetsprover alternativt i form av webblänk.  

Vid utställning anger du: 
• Titel  
• År  
• Plats (Institution, galleri etc), stad, land samt webblänk till utställare.  
• Dokumentation bifogas under arbetsprover alternativt i form av webblänk.  

Vid Konstnärsnämndens arbetsstipendium anger du: 
• År då stipendiet delades ut  

Vid utbildning anger du: 
• 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 firma bifogar du: 
• Aktuellt registerutdrag från skatteverket  

Om du har andrahandskontrakt bifogar du: 
• Hyreskontrakt – kopia på 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 ska du: 
• Se till att hyresperioden står tydligt angiven i ditt kontrakt.  

Bedömning  
En sammantagen bedömning görs i samråd med en referensgrupp bestående av tre 
personer avseende ovan ställda kriterier, bedömning av det konstnärliga 
innehållet, 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.  
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Om du inte har din ateljé hela det året du söker, kan du bara få stöd för de 
månader du har ateljé och framåt. Då kan du räkna ut stödbeloppet så här: 

Ateljéstöd = Årsbelopp / 12 × antal månader 

Exempel: 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 jag få ateljéstöd?  
Ateljéstöd beviljas för tre år i taget eller för den period som de hyr din ateljé. Har 
du ett löpande hyreskontrakt kan du få stöd i tre år. Har du ett kontrakt 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. Observera att 
detta inte görs automatiskt, utan du måste göra en ny fullständig ansökan. 

När ska jag ansöka?  
Sista ansökningsdag är vanligtvis i slutet av augusti. För aktuella 
ansökningsdatum se hemsidan. Du ansöker i e-tjänsten. 

Om du har beviljats ateljéstöd för tre år kan du ansöka på nytt i augusti det tredje 
året. Har du t ex lämnat in en ansökan år 2016, och beviljats stöd för en 
treårsperiod, ska du lämna in en ny ansökan år 2019 om du vill ansöka om 
ateljéstöd igen. 

När får jag 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. 

Utbetalning  
Om du ansökt genom en ateljéförening betalas stödet ut till den ateljéförening där 
du är medlem. Pengarna sätts alltså inte in på ditt konto, utan på ateljéföreningens 
konto. Ateljéföreningen ansvarar sedan för att fördela ateljéstöden vidare till 
medlemmarna. Stödet betalas vanligtvis ut i slutet av året.  

Om du söker som enskild konstnär via eget företag, betalas pengarna ut till det 
konto som är knutet till din firma i slutet av året. 

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, nås på 
telefon 031-368 34 84 eller mail axel.grimlund@kultur.goteborg.se  

Göteborgs Stads kulturförvaltning 
Kulturstöd Norra Hamngatan 8, plan 5 
411 14 Göteborg  
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Tel: 031 – 365 00 00 (växel)  
E-post: kulturstod@kultur.goteborg.se  

www.goteborg.se/kulturstod 
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