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Vem kan ta del av 

stödet? 
Registrerade föreningar i regionens 

kommuner har rätt att söka 

stöd från Arrangörslyftet. Men 

också du eller ni som inte 

har någon  särskild 

förening eller organisation 

har möjlighet att, i samverkan 

med en förening, ansöka om 

stöd till ett kulturevenemang. 

Stödet kan inte sökas av 

enskilda kulturproducenter 

för sina egna arrangemang. 

Regionala arrangörsföreningar 

har rätt att söka stöd från 

Arrangörslyftet. Festivaler 

(ej stadsfester) har också 

rätt att söka stöd. Beroende 

på olika förutsättningar i 

kommunerna kan variationer i 

de kommunala prioriteringarna 

förekomma.

Stöd till 
arrangemang
Arrangörslyftet ger dig rätt att 

ansöka om stöd till valfritt 

offentligt arrangemang inom 

musik, teater, dans, film, 

performance, föreläsningar 

och andra kulturella 

utrycksformer.

Du kan få stöd på 

maximalt 30.000 kr av 

föreställningskostnaden (dvs 

gagekostnad, resa, trakt och 

logi) per arrangemang. 

Stödet utgår endast till 

offentliga arrangemang 

och avser i första hand 

professionella kulturutövare.  

Arrangemang som riktar sig 

till barn och unga prioriteras, 

liksom arrangemang på små 

spelplatser utanför tätorter.

OBS! Region Västernorrland 

ger inte stöd till projekt/

arrangemang som beviljats stöd 

från Arrangörslyftet.

 
Busstöd  
Du kan också söka 

stöd för bussresa till ett 

kulturevenemang i annan 

kommun inom regionen så 

väl som till ett arrangemang 

inom den egna kommunen. 

För busstödet står din förening 

för 1.000 kr/buss. Den 

överskjutande busskostnaden 

står Arrangörslyftet för inom 

ramen för tillgänglig budget.

Hur söker du  
stödet?  
Ansökan om stöd görs på 

angiven blankett till Rikstea-

tern Västernorrland. Man kan 

även göra ansökan direkt på 

hemsidan: www.riksteatern.se/ 

vasternorrland

Redovisning och 
utbetalning  
Redovisning ska ske senast 

6 veckor efter genomfört ar-

rangemang. Kopior på fakturor 

och kostnader ska bifogas 

redovisningen. Utbetalning sker 

efter genomfört och redovisat 

arrangemang. Man kan även 

göra redovisning direkt på 

hemsidan: www.riksteatern.se/

vasternorrland

Arrangörslyftet finns till för dig som redan är - eller vill bli - arrangör av kulturevenemang. Det är ett 

ekonomiskt stöd till dig som jobbar ideellt ute i din kommun, som en stimulans att våga satsa för att 

göra livet mer berikande och levande där just du bor.

Arrangörslyftet har tillkommit med syfte att stimulera till och öka kulturutbudet i regionen och riktar 

sig främst till arrangörer och arrangemang utanför tätorterna.

Arrangörslyftet finansieras under 2021 av Region Västernorrland, Scenkonst Västernorrland, 

 Riksteatern Västernorrland och regionens 7 kommuner i samverkan enligt Västernorrlands Kulturplan 

2019-2022.  

Välkommen med din ansökan!

Arrangörslyftet
Västernorrland 

Ansökningstider för 2021
För arrangemang mellan 1/1 – 31/12, 2021

Ansökan skickas till Riksteatern Västernorrland senast: 4/1, 3/5 och 23/8 för att 

ansökan ska kunna beredas inför respektive beslut.
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För arrangemang mellan 1/1 – 31/12, 2021

Ansökan skickas till Riksteatern Västernorrland senast: 4/1, 3/5 och 23/8 för att 

ansökan ska kunna beredas inför respektive beslut.

”Snabb slant”
Under 2021 finns det även möjlighet att ansöka om ”Snabb slant” 
Syftet med en ”Snabb slant” är att stödja och uppmuntra människors engagemang till att arrangera scenkonst och kulturevene-
mang runtom i Västernorrland och ska fungera som ett komplement till övriga stöd som fördelas av Arrangörslyftet.

 
Tillfällig ändring av kriterier för ”Snabb slant” under 2021 
På grund av situationen med Covid-19 finns det kvarvarande medel från 2020 som vi hoppas ska kunna stimulera arrangörsledet 
under 2021, när förutsättningarna för det infinner sig. Därför höjer vi nu det maximala beloppet för ”Snabb slant” från 4.000 kr 
till 15.000 kr under återstoden av 2021.

 
När och hur ska man söka? 
Ansökningsblanketten finns på Riksteatern Västernorrlands webbplats och ansökan ska vara Riksteatern tillhanda senast 1 månad 
innan planerat arrangemang. Du använder samma ansökningsblankett som till övriga ansökningar. Du kan söka löpande när som 
helst under året, med reservation för längre svarstider under sommaren då det är semester..

 
Hur stort stöd kan man beviljas? 
Du kan söka upp till 15.000 kronor för ett arrangemang. På ansökningsblanketten beskriver du vilket arrangemang du söker för, 
samt anger beräknade intäkter och kostnader.

 
När får man besked? 
Besked lämnas löpande och vanligtvis inom en vecka.

 
Vem kan söka? 
Föreningar och privatpersoner som bor i Västernorrland. 

 
Vad kan man söka för? 
• Stödet går till offentliga scenkonstarrangemang och kulturevenemang i Västernorrland som arrangeras på mindre spelplatser         
  utanför tätorten. Vi eftersträvar en god spridning av arrangemang runtom i regionen och en blandning av olika konstformer.  
      

• Beviljat belopp utbetalas efter genomförd föreställning och efter att publiksiffror på föreställningen har redovisats till Riksteatern              
  Västernorrland. Redovisning ska ske senast 6 veckor efter genomfört arrangemang. Kopior på föreställningskostnader (gage, resa,      
  traktamente och logi) bifogas redovisningen.       

 
• Stödet är inte ett förlustbidrag, vilket innebär att stöd utbetalas även om arrangemanget går med vinst.    
    

• Vi värnar om arrangörens valfrihet när det gäller val av föreställning och beviljar bidrag oavsett producent. Producenten måste   
  dock vara professionell och ha F-skattsedel.       

 
• Ansökan bör göras i god tid innan arrangemanget äger rum. Bidraget riktar sig enbart till arrangörer, ej till producenter.   
     

• I all annonsering och programblad skall framgå att arrangemanget stöds av Arrangörslyftet. Arrangörslyftets logga ska användas av  
  arrangören.        
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ARRANGÖRSLYFTET I VÄSTERNORRLAND - är en 
samverkan mellan Region Västernorrland, Scen-
konst Västernorrland, Riksteatern Västernorr-
land, Härnösands kommun, Kramfors kommun, 
Sollefteå kommun, Sundsvalls kommun, Timrå 
kommun, Ånge kommun och Örnsköldsviks 
kommun.

För mer information och nedladdning av blanketter:
www.riksteatern.se/vasternorrland
www.scenkonstvasternorrland.se
www.rvn.se/utveckling
eller din kommuns hemsida

Arrangörslyftet administreras av:
Riksteatern Västernorrland, 
Norra Järnvägsgatan 10, 852 31 Sundsvall.
Telefon: 060-658 54 15
stefan.akerman@riksteatern.se
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