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Sammanfattning 
Bilagan innehåller en förteckning över de verksamheter som vid publiceringsdatumet har 

långsiktiga stöd från Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Stöden som ingår är 

uppdragsbaserade verksamhetsstöd (UVS) till regionägda verksamheter, långsiktiga 

uppdrag (LSU) och verksamhetsstöd 2022–2024.  

Bilagan ska framledes uppdateras senast den 31 oktober varje år under strategiperioden. 
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Uppdragsbaserade verksamhetsstöd och 
långsiktiga uppdrag 

Verksamheter med uppdragsbaserade verksamhetsstöd (UVS) är bolag eller 
förvaltningar som helt eller delvis ägs och drivs av Västra Götalandsregionen. 
Verksamheter med långsiktigt uppdrag (LSU) har varierande 
organisationsformer. Gemensamt för verksamheterna är att de har fyraåriga 
uppdrag från kulturnämnden, med mål och indikatorer baserade på 
kulturstrategins prioriteringar. 

Uppdragsbaserade verksamhetsstöd 

Film i Väst AB 
Film i Väst AB (Film i Väst) investerar ekonomiskt i filmproduktion (samproduktion av 

långfilm, TV-drama och kortfilm inklusive kreativ dokumentär) i Västra Götaland och 

ställer sitt kunnande och sin kompetens till förfogande för att utveckla film- och TV-

sektorn. Film i Väst bidrar också till att underhålla och utveckla regionens infrastruktur 

(faciliteter, teknik, logistik, kunskap och kompetens) i syfte att utveckla Västra Götalands 

kreativa potential – producenter, manusförfattare och regissörer verksamma i Västra 

Götaland. Bolaget har uppdrag från såväl kulturnämnden som regionutvecklingsnämnden.  

Verksamheten tilldelas statliga medel inom kultursamverkansmodellen. 

GöteborgsOperan AB 
GöteborgsOperans kärnverksamhet är att bedriva opera-, musikal-, dans- och 

konsertverksamhet med hög internationell konstnärlig kvalitet som når och angår många 

människor. Genom regionala och internationella turnéer samt samproduktioner behåller 

GöteborgsOperan ett ben i Västra Götaland och ett på den internationella arenan. 

GöteborgsOperan bidrar till scenkonstens utveckling och tillgänglighet samt till att Västra 

Götalandsregionen syns på den internationella opera- och dansarenan. 

Verksamheten tilldelas statliga medel inom kultursamverkansmodellen. 

Göteborgs Symfoniker AB 
Göteborgs Symfoniker är Sveriges nationalorkester och har sin utgångspunkt i 

Konserthuset i Göteborg. Kärnverksamheten är att bedriva konsertverksamhet med hög 

internationell konstnärlig kvalitet som når och angår många människor. Förutom 

symfoniorkestern är GSAB också huvudman för Västra Götalands ungdomsorkester, 

Vägus, sedan 2020. Göteborgs Symfoniska Kör (GSK) och Göteborgs Symfonikers 

Vokalensemble (GSVE) är också viktiga delar av verksamheten.  

Verksamheten tilldelas statliga medel inom kultursamverkansmodellen. 
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Förvaltningen för kulturutveckling 
Styrelsen för kulturutveckling bedriver och främjar verksamhet inom områdena kultur, 

natur- och kulturarv. Utförarens uppgifter framgår av det reglemente som antagits av 

regionfullmäktige (RS 2018–03535).  

Styrelsen för kulturutveckling är en resurs för kulturlivet i kommunerna främst genom 

kunskap, främjande och samordning samt den verksamhet som bedrivs på museer och 

besöksmål, samt inom ramen för den regionala biblioteksverksamheten. Tillsammans med 

andra aktörer bidrar utföraren till ett rikt kulturliv och en hållbar samhällsutveckling i ett 

sammanhållet Västra Götaland.  

Verksamheten tilldelas statliga medel inom kultursamverkansmodellen. 

Regionteater Väst AB 
Regionteater Väst är Sveriges största turnerande scenkonstinstitution för en ung publik och 

en av landets största producenter av dans och teater. Regionteater Väst producerar teater 

vid Uddevallascenen och dans vid Boråsscenen och föreställningarna turnerar i Västra 

Götaland. Regionteater Väst är också ett kunskaps- och resurscentrum inom scenkonst för 

unga.  

Verksamheten tilldelas statliga medel inom kultursamverkansmodellen. 

 

Långsiktiga uppdrag 
Föreningsarkiven: Bohusläns föreningsarkiv, Föreningsarkivet i sydvästra 
Götaland, Skaraborgs föreningsarkiv, Älvsborgsarkivet. 

Arkiven är samhällets samlade minne och föreningsarkiven har ett ansvar för att bevara de 

källor som belyser civilsamhällets historia. Medan de offentliga arkiven visar på samhället 

ur ett myndighetsperspektiv, bidrar föreningsarkiven till att ge en kompletterande bild av 

kulturarvet genom att visa på civilsamhällets roll och dess demokratiska arbete utifrån ett 

kulturhistoriskt perspektiv. Föreningsarkiven har en lång historia och tradition i Sverige. 

Få andra länder i Europa kan uppvisa en sådan mångfald i föreningsarkiv. Bohusläns 

föreningsarkiv förvaltar, tar tillvara och förmedlar folkrörelsernas och föreningarnas 

arkivhandlingar. Därmed ansvarar de för källorna till en viktig del av demokratins historia, 

vilket bidrar till att värna de demokratiska värdena.  

Verksamheterna tilldelas statliga medel inom kultursamverkansmodellen. 

Blåsmusik i väst 

Blåsmusik i Väst ekonomisk förening har som ändamål att värna och utveckla 

professionell blåsmusik i Västra Götalandsregionen. Uppdraget genomförs av Göteborg 

Wind Orchestra, en av landets få professionella blåsorkestrar med stor genrebredd och 

inom det nystartade Blåsmusikcentrum i Västra Götaland, båda med ett tydligt 

utvecklingsfokus.  

Verksamheterna tilldelas statliga medel inom kultursamverkansmodellen. 
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Bohusläns museum 

Bohusläns museum är ett regionalt kulturhistoriskt museum och mötesplats. Museets utbud 

engagerar en bred och mångfacetterad publik med särskild fokus på barn och unga. 

Verksamheten förmedlar och tillhandahåller kunskap om främst Bohusläns förhistoria och 

historia, både materiell och immateriell. Med ett brett perspektiv på Bohusläns historia och 

kultur är museet en kunskapsinstitution vars verksamhet utvecklas och tillgängliggörs i 

samverkan med andra. Museet är ett nationellt erkänt besöksmål som lockar internationella 

besökare. 

Verksamheten tilldelas statliga medel inom kultursamverkansmodellen. 

Borås konstmuseum 

Borås Konstmuseum är ett nationellt framträdande konstmuseum med fokus på 

samtidskonst och rörlig bild. Museet äger och förvaltar en samling konst som omfattar verk 

från tidigt 1900-tal till samtida konst, samlingen utmärker sig särskilt inom videokonst. 

Museet har också ett uppdrag att visa och synliggöra fotografen Lars Tunbjörks 

fotografiska arv i ett speciellt projektrum tillägnat fotografen. Det pedagogiska arbetet 

sträcker sig utanför huset och omfattar även långsiktigt arbete i olika stadsdelar. Museet 

ansvarar också för stadens offentliga konst.  

Verksamheten föreslås att tilldelas statliga medel inom kultursamverkansmodellen fr o m 

2023. 

Borås stadsteater 

Borås stadsteater ska utforska scenkonstens gränsland och verka inom ett kulturhus med 

konstupplevelser, samtidsdebatt och deltagande kulturverksamhet. Här spelas såväl egna 

produktioner som gästspel inom flera genrer. Borås stadsteater finns i Kulturhuset i 

centrala Borås tillsammans med stadsbiblioteket och konstmuseet. Uppdraget till Borås 

stadsteater ska revideras efter ett år och omprövas vid periodens slut.  

Verksamheten tilldelas statliga medel inom kultursamverkansmodellen. 

Dalslands konstmuseum 

Stiftelsen Dalslands museum och konsthall (Dalslands konstmuseum) bedriver musei- och 

utställningsverksamhet från mars till november i tre utställningsperioder med tre parallella 

utställningar som kombinerar olika tekniker och uttryck. Tomten och museiparken i 

Åsensbruk är en viktig del av museet med skulpturer och publika ytor. Museet bedriver 

internationell residensverksamhet i perioder och vill vara en arena för att uppmuntra till ett 

demokratiskt samtal med samtidskonsten som utgångspunkt.  

Verksamheten föreslås att tilldelas statliga medel inom kultursamverkansmodellen fr o m 

2023. 

Folkteatern i Göteborg 

Folkteatern vill göra det demokratiska samtalet levande genom scenkonst och vara ett 

konstnärligt rum för möten och reflektion. De egna produktionerna utgör basen i 

verksamheten, men Folkteatern är också en scen för nationella och internationella gästspel 
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samt för samproduktioner. Folkteatern spelar också vissa föreställningar på andra platser i 

Västra Götaland. Folkteatern strävar efter att bli en av norra Europas intressantaste scener.  

Verksamheten tilldelas statliga medel inom kultursamverkansmodellen. 

 

Göteborg Film Festival 

Göteborg Film Festival är Nordens största publika filmfestival och den nordiska 

filmbranschens största årliga mötesplats. Göteborg Film Festivals arbete syftar till att ge 

världens bästa film så stor spridning som möjligt samt verka som språngbräda för ny 

nordisk film ut i världen. Filmfestivalen fungerar både som ett insteg till filmtittande för 

nya besökare och för fördjupning och konstnärlig förkovran för filmälskare. Festivalen 

strävar efter att vara en plats där experimentlustan är hög och viljan att utmana publiken 

med filmiska upplevelser alltid är central.  

Verksamheten tilldelas statliga medel inom kultursamverkansmodellen. 

Hantverkslaboratoriet 

Hantverkslaboratoriet är ett nationellt centrum för kulturmiljövårdens hantverk vid 

Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet med placering i Mariestad. 

Verksamheten drivs i samarbete med hantverksföretag, branschorganisationer och den 

offentliga kulturmiljövården. Hantverkslaboratoriet arbetar med att dokumentera och säkra 

hotade hantverkskunskaper samt med att säkra kvalitet och utveckla metoder inom 

kulturmiljöns hantverk. Verksamheten skapar förutsättningar för utveckling av kreativa 

näringar i gränslandet mellan såväl tradition och nyskapande som kultur, forskning, 

näringsliv och offentlig verksamhet.  

Innovatum Science Center AB 

Innovatum är en plats för utveckling, kunskap och innovation och ett besöksmål beläget i 

ett levande riksintressant industriminne, fall- och slussområdet i Trollhättan. 

Verksamhetsområdet kulturarv inom Innovatum Science Center AB avser i huvudsak 

ämnesområdet industrisamhällets kulturarv. Innovatum Science Center AB har inom denna 

verksamhet uppdraget att stödja och utmana det ideellt driva kulturarvet, utveckla 

samverkan inom ramen för Prisma Västra Götaland, stärka kulturturismens betydelse, 

främja ungas delaktighet i samhället och kulturarvet samt utveckla besöksmålet fall- och 

slussområdet i Trollhättan. 

Konstmuseet i Skövde 

Konstmuseet i Skövde har sitt huvudsakliga fokus på konst från tidig modernism och 

framåt. I samlingarna finns verk från slutet av 1800-talet till dagens konst. Verksamhetens 

kärna består av att producera, visa och förmedla konst genom permanenta och tillfälliga 

utställningar. Konstmuseets sedan länge etablerade arbete med jämställdhet och genus har 

de senaste åren kompletterats med ett omfattande normkritiskt perspektiv.  
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Kulturakademin 

Kulturakademin är en regional resurs för kompetensutveckling inom scenkonst, musik och 

audiovisuella medier. Kulturakademin erbjuder behovsbaserad och nischad 

kompetensutveckling för yrkesverksamma med validerad yrkeserfarenhet samt organisationer. 

Målsättningen är att vara en ledande regional aktör, och på sikt nationell, genom ett digitalt 

och fysiskt utbud av kurser och aktiviteter.  

Verksamheten tilldelas statliga medel inom kultursamverkansmodellen. 

KulturUngdom 

Kärnan i KulturUngdoms uppdrag är att främja ungas eget skapande och deltagande i 

kulturlivet, som kulturutövare och/eller arrangörer av kulturevenemang. Det gäller en 

mängd konstarter, orter, platser liksom upphovspersoner och utövare. KulturUngdom 

fördelar stödet K-pengar, ett arrangörsstöd till unga i målgruppen 13–30 år.  

Verksamheten tilldelas statliga medel inom kultursamverkansmodellen. 

Läckö slott 

Det kulturhistoriskt värdefulla byggnadsminnet och besöksmålet Läckö Slott lockar 

besökare från Sverige, Västra Götaland, Europa och världen. Här produceras och 

arrangeras opera, teater, konserter, slottsvisningar och utställningar i nära samarbete med 

kulturarvsinstitutioner och det fria kulturlivet. Kulturella och pedagogiska aktiviteter för 

barn genomförs året om. Slottet, Lilla Slottsträdgården, restaurang Hvita Hjorten och 

naturum Vänerskärgården – Victoriahuset tillsammans med omgivande natur, erbjuder 

besökaren många olika sorters upplevelser.  

Verksamheten tilldelas statliga medel inom kultursamverkansmodellen. 

Nordiska akvarellmuseet 

Nordiska Akvarellmuseet (NAM) ”skall vara en unik plats för möten mellan konst, 

människor och natur” (mission antagen av styrelsen 2006).  Ett av NAM:s främsta mål är 

att berika människors liv genom spännande och starka möten med konst. Med 

utgångspunkt i akvarellkonsten arbetar NAM med att stärka konstens roll i skolans 

vardagsarbete. NAM bedriver en bred verksamhet året runt med ambition att vara en 

demokratisk mötesplats för alla oavsett etnicitet, funktionsvariationer, kulturell härkomst, 

språk, sexuell läggning, ekonomiska eller kulturella förutsättningar. 

Verksamheten tilldelas statliga medel inom kultursamverkansmodellen. 

Nätverkstan 

Nätverkstan Kultur AB (Nätverkstan) är ett oberoende kunskapsföretag som stöttar och 

utvecklar kulturlivet. Målet är att vara ett av Sveriges främsta resurscentrum för småskalig 

publicistisk, konstnärlig och annan kulturell verksamhet och att vara en aktiv del av det 
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kulturliv som tar ställning för demokrati och mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och 

konstens rätt att provocera och vara svår. 

RF-SISU Västra Götaland 

RF-SISU Västra Götaland är Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas regionala 

organisation. Under uppdragsperioden är arbetet med fysisk aktivitet för barn och unga 

samt inkluderande idrott för alla särskilt viktiga. Uppdraget till RF-SISU Västra Götaland 

kommer från kulturnämnden samt Regionstyrelsen (Beredningen för folkhälsa och social 

hållbarhet) och är tvåårigt. Ambitionen är att inkluderingsarbetet tillsammans med 

parasportförbunden påbörjas under uppdragsperioden och slutförs under nästkommande 

uppdragsperiod. RF-SISU Västra Götaland har två olika roller; folkbildning med 

utbildning och bildning samt företrädarrollen för idrott där man ger stöd, leder och 

utvecklar idrotten. 

Riksteatern Väst 

Riksteatern Väst är ett samverkansorgan för riksteaterföreningar och andra anslutna 

organisationer. Den regionala föreningen arbetar för att främja, stötta och utveckla 

lokalföreningarnas verksamhet samt scenkonsten runt om i Västra Götaland. De 

distribuerar scenkonst och är till för de fria producenterna för att vidga arbetsmarknaden 

genom utbudsdagar och turnéer. Riksteatern Väst arbetar för ett kvalitativt och relevant 

basutbud i olika genrer för att nå och angå en stor och varierad publik.  

Verksamheten tilldelas statliga medel inom kultursamverkansmodellen. 

Röda Sten Konsthall 

Röda Sten Kulturförening (RSK) driver konsthallsverksamhet med inriktning på 

samtidskonst, eget skapande och kulturupplevelser. Verksamheten är belägen i ett nedlagt 

pannhus under Älvsborgsbron i Göteborg och går under namnet Röda Sten Konsthall. 

Husets utsida och omgivningar har i decennier varit en uppmärksammad plats för 

konstnärligt skapande inom graffiti- och gatukonstkulturen men även för andra 

subkulturella aktiviteter. Den ideella föreningen RSK har kontinuerligt presenterat 

konstverksamhet sedan början av 2000-talet. 

Verksamheten tilldelas statliga medel inom kultursamverkansmodellen. 

Textilmuseet 

Textilmuseet är ett ledande museum inom textil och en viktig del av Textile Fashion 

Center i Borås. Museet är en mötesplats för alla som vill uppleva textil i olika former – 

mode och design, hållbar utveckling och innovation såväl som industrihistoria. 

Textilmuseet inspirerar till att skapa, utforska och uppleva genom utställningar och 

program som vidgar textilbegreppet i en miljö som lever och andas textil. 

Verksamheten tilldelas statliga medel inom kultursamverkansmodellen. 

Vara konserthus AB 



 
10   

Vara konserthus är ett centrum för scenkonstupplevelser mitt i Västra Götaland och 

huvudman för storbanden Bohuslän Big Band och Next Generation Big Band. Vara 

konserthus bedriver också residensverksamhet inom scenkonst och är fast gästspelsscen för 

Göteborgs Symfoniker. 

Verksamheten tilldelas statliga medel inom kultursamverkansmodellen. 

Västergötlands museum 

Västergötlands museum är ett regionalt kulturhistoriskt museum och kulturhus som arbetar 

aktivt och transparent för att höja förståelsen av den värld vi lever i, genom insamling, 

bevarande och forskning. Med kunskap och samarbete i fokus ska museet bevara, vårda 

och levandegöra kulturarvet för nutida och kommande generationer. Västergötlands 

museum har också en viktig roll som demokratisk och inkluderande plats för kritisk dialog 

om dåtid, samtid och framtid. Västergötlands museums verksamhet sätter med sina 

internationella kontakter museet på kartan även utanför Sverige. 

Verksamheten tilldelas statliga medel inom kultursamverkansmodellen. 

 

Verksamhetsstöd 2022–2024 

Sökbara verksamhetsstöd inrättades efter beslut i kulturnämnden 2020. 
Utlysningen sker årligen och organisationerna tilldelas beviljat belopp årligen 
under tre år. Syftet med stödet är ge kulturorganisationer möjlighet att 
bedriva långsiktig basverksamhet i Västra Götaland och bidra till att 
genomföra Kulturstrategi Västra Götaland och kulturplan 2020–2023. 
Verksamheterna ingår inte i kultursamverkansmodellen. 

 

 3:e våningen 

 Angereds teater 

 Atalante 

 August Abrahamssons stiftelse (Nääs slott och slöjdseminarium) 

 Big Wind 

 Bohusläns cirkussällskap Reinos vänner 

 Dalslands konstgrafiska verkstad 

 Dalslands litteraturförening 

 Dance Culture, Twisted feet 

 Danscentrum Väst  

 Danskompaniet Spinn c/o Producentbyrån 

 Danspoolen, kultur- och fritidsförvaltningen Vänersborgs kommun 

 Embla dans & teater 

 Flygupplevelsecentret Aeroseum 

 Folkets bio filmpedagogerna 

 Folkmusik i Väst  

 Författarcentrum väst 
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 Gerlesborgsskolan 

 Gothenburg English Studio Theatre 

 Gothenburg Studios Development Kinema Lab 

 Grafik i Väst  

 Göteborg Artist Center 

 Göteborg Baroque  

 Göteborgs bildverkstad 

 Göteborgs internationella orgelakademi 

 Göteborgs och Bohusläns hemslöjdsförbund 

 Halmens hus 

 Hembygd väst  

 Illustratörcentrum  

 Internationellt vävcenter Sjuhärad 

 Karlsson barock 

 Konsthantverkscentrum  

 Konstnärernas kollektivverkstad Bohuslän 

 Konstnärernas kollektivverkstad i Göteborg 

 Konstnärscentrum Väst  

 Kultur 1740, Glasets hus Limmared 

 Kulturbruket på Dal 

 Litografiska Akademin och konstgrafiska verkstaden i Tidaholm 

 Maritimt i väst  

 Marks konstgrafiska verkstad 

 Meeting plays  

 Musikcentrum Väst  

 Nationellt centrum för musiktalanger 

 NAV, industrihistoria och arbetslivsmuseer i väst  

 Not Quite 

 Nääs konsthantverk 

 Rörstrand museum 

 ShareMusic & Performing Arts (långsiktigt uppdrag fr o m 2023) 

 Skaraborgs hemslöjdsförening 

 Skaraborgs konstgrafiska verkstad  

 Språng 

 Strömstads kommun (Konsthallen Lokstallet) 

 Svensk form väst  

 Sverigefinska riksförbundets Västra Götalands distrikt 

 Sveriges konstföreningar Västra Götaland  

 Teatercentrum västra regionen 

 Trädgårdsresan 

 Vitlycke Centre for Performing Arts  

 Westside Music Sweden  

 Ålgården, konstnärernas verkstäder och galleri 
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