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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 2021-2024, 

långsiktiga uppdrag (LSU) 2021-2024 och treåriga verksamhetsstöd inom kultur och 

civilsamhälle.  

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. Merparten av organisationerna tar del av 
statliga medel inom kultursamverkansmodellen. 

Uppdragsbaserade verksamhetsstöd 

Film i Väst AB 
Film i Väst är en av Europas ledande regionala filmfonder och efter Svenska Filminstitutet 

näst största finansiären av svensk film. Sedan starten 1992 har Film i Väst samproducerat 

fler än 1 300 svenska och internationella långfilmer, dramaserier, dokumentär- och 

kortfilmer. Samproduktionerna har vunnit Oscar, Golden Globe, Emmy och European Film 

Awards. Film i Väst är en del av Västra Götalandsregionen, Skandinaviens ledande 

filmregion. 

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 AB är ett helägt aktiebolag inom Västra Götalandsregionen med 

uppdraget att bedriva konsertverksamhet med hög internationell konstnärlig kvalitet som 

når och angår många människor. I organisationen ryms en orkester, en vokalensemble, ett 

gediget utbud av publikupplevelser, en bred ungdomsverksamhet och mycket, mycket mer. 

Vi är totalt 170 anställda som arbetar med både egna och externa arrangemang. 

Verksamheten tilldelas statliga medel inom kultursamverkansmodellen. 

Förvaltningen för kulturutveckling 
Styrelsen för kulturutveckling bedriver och främjar verksamhet inom områdena kultur, 

natur och kulturarv. Styrelsen bidrar till ett rikt kulturliv i ett sammanhållet Västra 

Götaland. Centrala frågor för styrelsen för kulturutveckling är att erbjuda kommunerna och 
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civilsamhället i Västra Götaland specialistkunskap inom kultur-, natur och 

kulturarvsområdena, att bedriva verksamhet på sex museer och besöksmål; Forsviks bruk, 

Göteborgs naturhistoriska museum, Lödöse museum, Slöjd & Byggnadsvård, Vitlycke 

museum och Vänersborgs museum, att erbjuda kunskap kring samordning och 

genomförande av projekt och aktiviteter på uppdrag av och i samarbete med kommunerna 

och civilsamhället i Västra Götaland, att genomföra projekt på uppdrag av och i samarbete 

med kommunerna och civilsamhället i Västra Götaland och att ansvara för den regionala 

biblioteksverksamheten och tillsammans med kommunerna i Västra Götaland driva och 

utveckla verksamheten. Styrelsen har också ett tydligt uppdrag att arbeta utifrån de behov 

som andra aktörer i regionen har och på så sätt i förlängningen att skapa möjligheter för 

invånarna i hela Västra Götaland att ta del av ett rikt kulturliv. 

Verksamheten tilldelas statliga medel inom kultursamverkansmodellen. 

Regionteater Väst AB 
Regionteater Väst (RTV) är Sveriges största turnerande scenkonstinstitution för en ung 

publik och en av landets största producenter av dans och teater. RTV skapar scenkonst som 

är tillgänglig och utmanande och som i tilltal och ämnesval främst riktar sig till människor 

mellan 6–16 år. Ägare är Västra Götalandsregionen och Uddevalla kommun. Ungefär 80 % 

av föreställningarna spelas på turné, och framtagandet av produktionerna görs ofta i nära 

samarbete med barn. 

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. 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 levande kulturcentrum med fri entré och öppet 361 dagar om 

året. Föreläsningar, musikaftnar, temadagar och spännande utställningar ger många 

anledningar till återbesök. Varje år visas flera tidsbegränsade utställningar. Aktiviteterna är 

många, ca 400 programpunkter om året. Bohusläns museum är det näst mest besökta 

regionala museet i Sverige. Museet har också en omfattande verksamhet runt om i 

Bohuslän. Det kan vara arkeologiska undersökningar både i hav och på land, byggnadsvård 

och dokumentationer av olika kulturmiljöer. Resultaten presenteras sedan bland annat i 

rapporter, böcker, webbsidor, föredrag och utställningar. 

Verksamheten tilldelas statliga medel inom kultursamverkansmodellen. 

Borås konstmuseum 

Borås Konstmuseum är en del av Borås stads kulturförvaltning och är känt för sina 

nationella och internationella utställningar och profilerar sig på områdena samtidskonst och 

rörlig bild. Museet äger och förvaltar en stor konstsamling som omfattar verk från tidigt 

1900-tal till samtida konst. Borås Konstmuseum ansvarar också för stadens offentliga 

konst och arrangerar Borås Art Biennial. Borås Konstmuseum har genom sitt mångåriga 

engagemang för film- och videokonst uppdrag från Västra Götalandsregionen att samla, 

vårda och visa rörlig bild. Ett uppdrag museet förvaltar genom att visa videokonst på 

museet och genom att ta aktiv del i den rörliga bildens utveckling och möjligheter på 

museiområdet. 

Verksamheten tilldelas statliga medel inom kultursamverkansmodellen. 

Borås stadsteater 

Borås stadsteater är en del av Borås stads kulturförvaltning och är den enda 

institutionsteatern i Västra Götaland utanför Göteborg vars uppdrag är att producera 

scenkonst i vårt eget teaterhus och på andra spelplatser i Västra Götaland. Ett vanligt spelår 

produceras fem olika föreställningar på de egna tre scenerna. Från och med 2021 har 

teatern även ett regionalt turnéuppdrag, vilket innebär att arbeta uppsökande med 

föreställningar i hela regionen. Dessutom erbjuder teatern en variation av gästspel och 

utgör en lokal mötesplats för samtal och föreläsningar, både i egen regi och i samarbete 

med andra lokala och regionala aktörer. 

Verksamheten tilldelas statliga medel inom kultursamverkansmodellen. 

Dalslands konstmuseum 

Stiftelsen Dalslands museum och konsthall (Dalslands konstmuseum) ligger beläget på en 

höjd i Upperud i den gamla bruksmiljön. Museet öppnades 1995 och initierades av 

antikhandlare Sten Torstensson, vars samling utgjorde basen för det nya museet. Idag visar 

museet, utöver sin permanenta samling, en rad olika utställningar med samtidskonst under 

perioden mars till november. 

Verksamheten tilldelas statliga medel inom kultursamverkansmodellen. 

Folkteatern i Göteborg 

http://www.bohuslansmuseum.se/utstallningar/?type=current
http://www.bohuslansmuseum.se/events/
http://www.bohuslansmuseum.se/arkeologi-och-kulturmiljo/
http://www.bohuslansmuseum.se/arkeologi-och-kulturmiljo/
https://boraskonstmuseum.se/boras-art-biennial.html
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Folkteatern är en länsteater med placering i Göteborg. Teater arbetar med kvalitativ 

scenkonst för vuxna och unga. Föreställningarna vågar utmana och ifrågasätta normer och 

strukturer. Med rötter i folkbildningen har Folkteatern en unik historia att utveckla. 

Folkteatern är en normkreativ arbetsplats som prioriterar mångfald. 

Verksamheten tilldelas statliga medel inom kultursamverkansmodellen. 

 

Göteborg Film Festival 

Göteborg Film Festival har utvecklats och vuxit sig stark under mer än 40 års tid och är 

idag Nordens största publika filmfestival och den nordiska filmbranschens viktigaste årliga 

mötesplats. Idag är Göteborg Film Festival ett av Sveriges absolut största kulturevenemang 

och publikens respons vittnar om att evenemanget funnit sin plats i både hjärtan och 

medvetande. Det som en gång började som två cineasters djärva dröm har blivit en stabil 

och uppskattad del av det svenska kulturlivet och en betydelsefull aktör i den 

internationella filmbranschen. Festivalen pågår under elva dagar i månadsskiftet januari-

februari och lockar omkring 250 000 besök varje år. Under festivalperioden visas omkring 

200 filmer från 80 länder på omkring 750 visningar.Föreningen arrangerar förutom 

Göteborg Film Festival även barn och ungdomsfilmfestivalen Göteborg Film Festival 

Prisma i oktober och utomhusfestivalen Göteborg Film Festival Open Air i augusti. 

Verksamheten tilldelas statliga medel inom kultursamverkansmodellen. 

Hantverkslaboratoriet 

Hantverkslaboratoriets uppdrag är att dokumentera, säkra och utveckla traditionella 

hantverkskunskaper inom områdena bygg, kulturlandskap och trädgård. Kunskaper som är 

nödvändiga för att vårda och utveckla kulturmiljöer, men också i arbetet för en hållbar 

framtid. Hantverkslaboratoriet ger hantverkare kompetensutrymme att medverka i 

forskning och utvecklingsarbete om material och tekniker. Att utveckla entreprenörskap 

och stödja nätverk är andra viktiga uppgifter, liksom att fungera som en plattform för 

professionella möten mellan hantverkare och andra aktörer inom  

kulturmiljövården. Hantverkslaboratoriet driver projekt och genomför insatser inom 

områdena bygghantverk, kulturlandskap och trädgård i samarbete med hantverksföretag, 

branschorganisationer och samhällssektorer.  

Innovatum Science Center AB 

Innovatum Science Center har 4200 kvadratmeter fulla av interaktiva stationer, kreativa 

lekplatser och fascinerande experiment. Det finns möjlighet att vara aktiv, leka och prova 

på saker för hela familjen, men det finns också utrymme för den som vill gå runt och ta det 

lugnt och ta del av information och historia. Innovatums Science Centers mission är att öka 

intresset och förståelsen för teknik, naturvetenskap och industrisamhällets förändring, 

genom att skapa möten mellan människa och teknik, teori och praktik, historia och framtid. 

Konstmuseet i Skövde 

Konstmuseet i Skövde gör runt sju tillfälliga utställningar varje år med allt från 

internationell samtidskonst till konsthistoriska exposéer med verk från samlingen. 

Dessutom finns en basutställning med verk ur samlingen där fokus ligger på svenskt 1900-

tal till idag. De tillfälliga utställningarna i Stora galleriet utgår från Konstmuseets 

https://prisma.goteborgfilmfestival.se/
https://prisma.goteborgfilmfestival.se/
https://goteborgfilmfestival.se/om/open-air/
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normkritiska uppdrag. Inom ramen för Artist in Residence Skövde gör Konstmuseet egna 

residens såväl som samverkar med andra aktörer så som till exempel Slöjd i väst och 

Riksteatern. Genom residensprogrammet skapas många nya ytor för dialog och möten 

mellan Konstmuseet och lokalsamhället, möten som kommer både allmänheten, det lokala 

kulturlivet och studenterna på Högskolan i Skövde till gagn. 

Kulturakademin 

Kulturakademin erbjuder kompetensutveckling med såväl spets som bredd för 

professionella verksamheter, grupper och individer inom scenkonst, musik, audiovisuella 

medier samt bild och form i Västsverige. Ägare är Film i Väst, Göteborgs Operan, 

Göteborgs Symfoniker, Folkteatern, Regionteater Väst samt Teater Halland. 

Verksamheten tilldelas statliga medel inom kultursamverkansmodellen. 

KulturUngdom 

KulturUngdom är en ideell förening som backar, synliggör och utvecklar initiativ kring 

eget skapande, projekt och arrangemang av och med unga mellan 13-30 år i Västra 

Götaland. Sedan starten 1994 arbetar de med att främja kulturutövares och arrangörers 

rättighet till inflytande och delaktighet i kulturlivet. KulturUngdom erbjuder samarbeten, 

nätverk och kontakter lokalt, nationellt och internationellt. Föreningen stöttar också med 

marknadsföring, kulturstödet K-Pengar och teknik.  

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 har sedan invigningen år 2000 sett på akvarelltekniken från 

samtidens och den nutida konstens perspektiv, mot bakgrund av akvarellmåleriets tradition. 

Detta görs genom utställningar, forskning, konstpedagogik, förmedling och genom att 

främja den nordiska konstscenen. Museet har sedan dag ett bedrivit en bred pedagogisk 

verksamhet. I Nordiska Akvarellmuseets uppdrag ingår att stimulera till möten mellan 

konstnärer och till konstnärlig och kreativ utveckling. Detta genom bland annat forskning, 

projekt, samarbeten och residensstipendier.  

Verksamheten tilldelas statliga medel inom kultursamverkansmodellen. 

Nätverkstan 
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Nätverkstan är ett kunskapscentrum som stöttar och utvecklar kulturlivet. Vi är en 

oberoende aktör i svenskt och internationellt kulturliv som verkar för kritisk offentlighet, 

nyskapande och öppenhet. Med ett dialogbaserat arbetssätt är vi lyhörda för kulturaktörers 

behov och fungerar ofta som brobyggare mellan kulturliv, politik, förvaltning och 

civilsamhälle. Nätverkstan stöder småskalig publicistisk, kulturell och konstnärlig 

verksamhet genom att översätta mellan kulturlivet och förvaltning/politik/allmänhet; vi 

talar både konstnärers och byråkraters språk, stödja kulturtidskrifter, förlag och andra med 

tjänster inom ekonomi, teknik, distribution, marknadsföring, fortbildning, 

fortbilda konstnärer och andra kulturaktörer genom såväl fleråriga utbildningar som kortare 

kurser, utreda kulturorganisationer på deras och andras uppdrag – men också på egna 

initiativ, publicera egna och andras skrifter i syfte att fördjupa och konkretisera den 

kulturpolitiska och kulturekonomiska diskussionen samt att agera och samverka när 

utvecklingen inom kulturlivet och samhället så kräver det. 

 

RF-SISU Västra Götaland 

RF-SISU Västra Götaland är Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas regionala 

organisation, som utvecklar och stödjer idrotten i Västra Götaland. 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. Under 

uppdragsperioden är arbetet med fysisk aktivitet för barn och unga samt inkluderande 

idrott för alla särskilt viktiga.  

Riksteatern Väst 

Riksteatern Väst är en samverkans- och främjarorganisation för riksteaterföreningar och 

andra anslutna organisationer inom Västra Götaland. Den regionala föreningen arbetar för 

att främja, stötta och utveckla föreningarnas verksamhet samt scenkonsten runt om i 

regionen. Riksteatern arbetar med ett brett utbud av scenkonst och utvecklar metoder för 

att nå nya publikgrupper tillsammans med riksteaterföreningarna och andra organisationer. 

De är en del i arbetet med att bygga och stärka en infrastruktur för scenkonst i hela 

regionen. De är en av landets 21 regionala riksteaterföreningar. Det finns 28 lokala 

riksteaterföreningar i Västra Götaland, samt 15 kulturorganisationer som är anslutna till 

Riksteatern och Riksteatern Väst. 

Verksamheten tilldelas statliga medel inom kultursamverkansmodellen. 

Röda Sten Konsthall 

På Röda Sten Konsthall visas utställningar och föreställningar av svenska och 

internationella samtidskonstnärer. Under varje utställning finns ett brett utbud av program, 

visningar, samtal, föreläsningar och kreativa workshops för alla åldrar. Programmet 

inspireras av utställningarnas uttryck och frågeställningar. En stor del av verksamheten 

riktar sig till barn och unga. Sedan 2006 är Röda Sten Konsthall huvudman för Göteborgs 

Internationella Konstbiennal (GIBCA) som vartannat år fyller Göteborg med samtidskonst 

från hela världen. 
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Verksamheten tilldelas statliga medel inom kultursamverkansmodellen. 

Textilmuseet 

Textilmuseet är ett av Nordens ledande museer inom textil och mode med samlingar av 

kläder, tyger, textilmaskiner med mera. Basutställningen Textil Kraft berättar om textil 

produktion, medan tillfälliga utställningar varierar från mode, design, konst och hantverk 

till teknik, forskning, hållbarhet och smarta textilier. Textilmuseet är placerat i Textile 

Fashion Center – ett centrum för utbildning, forskning, entreprenörskap och upplevelser 

inom textil och mode i Sveriges textila huvudstad Borås. 

Verksamheten tilldelas statliga medel inom kultursamverkansmodellen. 

Vara konserthus AB 

Vara Konserthus är ett kommunägt aktiebolag och drivs med stöd av Vara 

kommun och Västra Götalandsregionen. Vara konserthus stödjer storbandsmusiken 

genom Bohuslän Big Band och genom ungdomsstorbandet Next Generation Big Band. 

Vara Konserthus har även fått uppdraget att utveckla samarbetet med artister i det fria 

kulturlivet genom Artist in Residence. Uppdraget att utveckla dansen som konstform 

innebär bland annat att arbeta för att stärka den professionella dansen samt att förbättra 

tillgängligheten för alla åldrar. Förutom konserter och föreställningar så arrangerar 

konserthuset varje år närmare 200 konferenser och event. 

Verksamheten tilldelas statliga medel inom kultursamverkansmodellen. 

Västergötlands museum 

Västergötlands museum är ett kulturcentrum med en bred verksamhet. Museet har sex fasta 

utställningar. Strax intill museet ligger friluftsmuseet Fornbyn med ett trettiotal byggnader 

från 1800-talet. Museet bedriver även byggnadsantikvarisk- och arkeologisk 

uppdragsverksamhet samt utför kulturmiljöunderlag. Föremålssamlingarna är en av landets 

största, och utgör grunden för basutställningarna. 

Verksamheten tilldelas statliga medel inom kultursamverkansmodellen. 

 

Kulturnämndens verksamhetsstöd  

Kulturnämnden ansvarar för uppdrag och stöd till aktörer inom 
kulturområdet i Västra Götaland. Nämnden ansvarar även för 
organisationsstöd och verksamhetsbidrag till det civila samhället som verkar 
på regional nivå i Västra Götaland, organisationsbidrag till 
studieförbundsdistrikt och idrottsförbundsdistrikt samt föreningsstöd till 
distriktsorganisationer. Sammantaget utlyser och fördelar kulturnämnden en 
mängd stöd till olika målgrupper och syften inom ansvarsområdena. De olika 
typerna av verksamhetsstöd listas nedan. 

https://vara.se/
https://vara.se/
https://www.vgregion.se/kulturregionen/
https://www.bohuslanbigband.com/
https://varakonserthus.se/ngbb/
https://varakonserthus.se/air/
https://varakonserthus.se/konferens/
https://vastergotlandsmuseum.se/fornbyn/
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Verksamhetsstöd kultur 2022–2024  

Verksamhet Summa 

3:e våningen – Dansscen och Konsthall – en 
visuell mötesplats 500 000 

Angereds Teater 900 000 

Atalante 800 000 

August Abrahamsons Stiftelse – Nääs Slott och 
Slöjdseminarium 500 000 

Big Wind 500 000 

Bohusläns cirkussällskap RV  500 000 

Dalslands konstgrafiska verkstad   50 000 

Dalslands Litteraturförening 800 000 

Danscentrum Väst Centrumbildning för dans  1 000 000 

Danskompaniet Spinn c/o Producentbyrån 830 000 

Danspoolen, Kultur och fritidsförvaltningen, 
Vänersborg 200 000 

Embla dans & teater utvecklar organisation, 
konstnärligt arbete och digital plattform 500 000 

Flygupplevelsecentret Aeroseum 690 000 

Folkmusik i Väst 480 000 

Föreningen för Göteborgs internationella 
orgelakademi  450 000 

Föreningen Halmens Hus  675 000 

Föreningen Internationellt Vävcenter Sjuhärad 200 000 

Föreningen Trädgårdsresan 500 000 

Författarcentrum Väst 1 000 000 

Gothenburg English Studio Theatre 400 000 

Gothenburg Studios Development 300 000 

Grafik i Väst  400 000 

Göteborg Artist Center 450 000 

Göteborg Baroque 500 000 

Göteborgs bildverkstad  300 000 

Göteborgs och Bohusläns Hemslöjdsförbund 120 000 

HembygdVäst: Bohusläns hembygdsförbund, 
Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund, 
Göteborgs hembygdsförbund och Västergötlands 
hembygdsförbund  700 000 

Illustratörcentrum  450 000 

Karlsson Barock 250 000 

Konstlitografiska verkstaden i Tidaholm  470 000 
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Konstnärernas Kollektivverkstad Bohuslän 700 000 

Konstnärernas kollektivverkstad Göteborg 700 000 

Konstnärscentrum Väst 650 000 

Kultur 1740/Glasets Hus Limmared  500 000 

Kulturbruket på Dal 600 000 

Maritimt i Väst  250 000 

Marks konstgrafiska verkstad 90 000 

Meeting Plays 300 000 

Musikcentrum Väst  980 000 

Nationellt centrum för musiktalanger Vänersborg 1 500 000 

NAV – industrihistoria och arbetslivsmuseer i 
Väst 331 000 

Not Quite  650 000 

Nääs Konsthantverk 100 000 

Riksföreningen Folkets Bio Filmpedagogerna 750 000 

Rörstrand Museum 500 000 

Skaraborgs Hemslöjdsförening  110 000 

Skaraborgs konstgrafiska verkstad  312 120 

Språng 250 000 

Stiftelsen Gerlesborgsskolan 500 000 

Stiftelsen Konsthantverkscentrum 450 000 

Strömstads kommun 450 000 

Svensk Form Väst 450 000 

Sverigefinska Riksförbundets Västra Götalands 
distrikt 150 000 

Sveriges Konstföreningar Västra Götaland  180 000 

Teatercentrum västra regionen 450 000 

Westside Music Sweden 2 500 000 

Vitlycke Centre for Performing Arts  700 000 

Ålgården Konstnärernas Verkstäder och Galleri 350 000 

 30 868 120 
 

 

Verksamhetsstöd kultur 2023–2025  

Verksamhet Summa 

ADAS teater 300 000 

Art of Spectra 400 000 

Arthem - Romska teatern 300 000 
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Berättargruppen EDUT 350 000 

Borås spelmanslag 18 400 

Centrum för fotografi 450 000 

Clandestino Institut 800 000 

Clownkliniken 587 204 

Creative C Innovation Hub 500 000 

Fritidsbanken Sverige 400 000 

Göthenburgo 400 000 

Knutpunkt c/o GAC 650 000 

Masthuggsteatern 600 000 

Mosaikfabriken 400 000 

Returkultur 450 000 

Scenkonst Gerlesborg 200 000 

Skogen 300 000 

Svenshögen station 300 000 

Teater Jaguar 200 000 

Teater Kattma 300 000 

Teater Nu 250 000 

Textival 400 000 

Veterinärhistoriska museet 650 000 

VG Live 500 000 

Älvsborgs läns hemslöjdsförbund 110 000 

 9 815 604 

 

Verksamhetsstöd HBTQ och funktionshinder 2023–2025  

Verksamhet Summa 

Barn till ensamma mammor/Fryshuset 85 000 

Barnets rätt i samhället (BRIS) 340 000 

Maskrosbarn 100 000 

Räddningsmissionen 150 000 

We & Sports Club 125 000 

Ekumeniska grupperna för kristna hbtq-personer i Göteborg 
(EKHO) 200 000 

Homan Göteborg 170 000 

RFSL Sjuhärad 250 000 

RFSL Skaraborg 110 000 

Queerrörelsens arkiv och bibliotek (QRAB) 70 000 

RFSL Sjuhärad 230 000 

West Pride 1 000 000 

Reclaim Prides vänner 70 000 



 
14   

Funktionsrätt Västra Götaland 1 075 000 

Funktionsrätt Skaraborg 625 000 

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) Västra Götaland  500 000 

Axevalla folkhögskola 100 000 

Bergsjöns finska förening 50 000 

Göteborgs finska pensionärsförening 60 000 

Härrydas Finska Pensionärsförening 50 000 

Judiska föreningen i Borås 75 000 

Judiska församlingen i Göteborg 315 000 

Meänmaa 85 000 

Saanko Luvan Seuratanssijat 75 000 

Sameföreningen i Göteborg 120 000 

Sverigefinska Distriktet 50 000 

Sverigefinska Pensionärer (SFP) Göteborgs och Bohusläns 
distrikt 85 000 

Sverigefinska Pensionärers (SFP) Västra Götalands Distrikt och 
SFP  150 000 

Trajosko Drom 185 000 

 6 500 000 
 

 

Verksamhetsstöd Folkhälsa 2023–2025  

Verksamhet Summa 

Elektra/Fryshuset 186 000 

(NTF) Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande  5 600 000 

(LNF) Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland  2 800 000 

Kvinnojourer i Västra Götalandsregionen (KiV) 700 000 

Tjejjouren Väst 1 400 000 

Räddningsmissionen 300 000 

Stadsmissionen Göteborg 1 100 000 

  12 086 000 
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