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Förslag till hantering av arrangörsstöd/Stora Teaterns hyresrabatt för det fria 
kulturlivet 
 

Förslag till beslut 
 

1. Kulturnämnden godkänner förvaltningens förslag till hantering av Stora Teaterns 
hyresrabatt för det fria kulturlivet.  

2. Kulturnämnden delegerar beslutanderätt gällande Stora Teaterns hyresrabatt till 
förvaltningschefen med rätt att vidaredelegera. 

3. Kulturnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återrapportera beviljade 
hyresrabatter i samband med den uppföljning av fördelat kulturstöd som sker 
halvårsvis.   

 

Ärendet 

I kulturnämndens beslut om budget för 2012 finns angivet ett arrangörsstöd för Stora 
Teatern om 500 tkr. Avsikten med stödet är att reducera kostnaden för arrangemang för 
det fria kulturlivet när de hyr in sig på Stora Teatern, som är stadens nya gästspelsscen. I 
föreliggande ärende föreslår förvaltningen former för ansökan, beslut och uppföljning 
av stödet. 

 
Arrangörsstödet – Stora Teaterns hyresrabatt 
 
Benämning 
Stödet syftar till att reducera hyran för hyresgäster från det fria kulturlivet på Stora 
Teatern. Förvaltningen föreslår därför att stödet benämns hyresrabatt. Benämningen 
arrangörsstöd kan vara missvisande eftersom det inte är ett stöd för gager eller 
marknadsföring t.ex.  
 
Hyresnivå 
Stora Teatern är en stor byggnad med flera olika uthyrningsmöjligheter. Kostnader för 
att hyra in sig på Stora Teatern påverkas av flera parametrar; hur lång tid uthyrningen 
pågår, vilka utrymmen som ska hyras samt vilken personal som krävs för respektive 
arrangemang samt om det är vardag eller helg. På grund av komplexiteten är det i 
dagsläget inte enkelt att upprätta en enhetlig prislista för uthyrningar. En offert behöver 
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tas fram för varje hyresgäst tills dess att verksamheten på Stora Teatern har funnit sina 
former och det finns erfarenheter att utgå ifrån. 
 
I bedömningen av hur stor en hyresreduktion ska vara måste hänsyn tas till konstnärlig 
och kulturpolitisk angelägenhet för staden, hur mycket offentligt stöd föreningen redan 
är beviljad och eventuellt även hyresnivåer på andra scener. Samtidigt bör hyran vara 
överkomlig för att arrangemanget alls ska kunna äga rum. Intentionen med stödet är att 
aktörer i det fria kulturlivet ska få tillgång till Stora Teatern som gästspelsscen trots att 
det är ett stort och kostsamt hus att hyra in sig i. Förvaltningen föreslår därför att 
rabatten ska vara mellan 75 och 100 % av den verkliga hyreskostnaden. Varje ansökan 
måste prövas utifrån sina förutsättningar. Ett förhandlingsutrymme upp till 100 % kan 
tillämpas i de fall där hyresgästen är en mindre aktör med mycket litet eller inget annat 
offentligt stöd för sitt arrangemang, men med ett angeläget innehåll i sitt arrangemang. 
 
Vem kan söka? 
Syftet med stödet är att underlätta för det fria kulturlivet att hyra in sig på Stora Teatern. 
Det innebär att det är föreningar som är bildade av medlemmarna själva och som driver 
verksamheter och projekt inom konst- och kulturområdet som kan söka. Föreningarna är 
ofta konstnärsdrivna. Organisationer med offentlig huvudman eller bolag med 
verksamhet utanför kulturområdet med vinstdrivande syfte kan inte söka och beviljas 
hyresreduktion. 
 
Ansökan 
Förvaltningen kommer att utforma en enkel ansökningsblankett där hyresgästen är den 
som söker stödet. Till blanketten ska bifogas kopia på hyreskontrakt från Stora Teatern. 
Ansökan sker i samråd med Stora Teatern och föreslås ske löpande. Ansökningar och 
beslut diarieförs på samma sätt som alla inkommande handlingar och beslut. 
 
Beslut 
Beslut behöver kunna fattas relativt snabbt och därför föreslås att förvaltningschefen ges 
delegation på att fatta beslut löpande med rätt att i sin tur vidaredelegera till berörda 
avdelningschefer.  
 
Utbetalning 
Förvaltningen föreslår att subventionen betalas ut till den sökande föreningen, för att 
undanröja risken för misstankar om att olika budgetposter kan komma att 
sammanblandas inom förvaltningen. 
 
 
Lägesrapport februari 2012 

Förfrågningar som kommit hittills om Stora Teaterns hyresrabatt kommer bl.a. från 
Textival och Clandestinofestivalen. Båda är relevanta föreningar för stödet. 
Förvaltningen bedömer att ca 150 tkr kan användas under våren och 350 tkr under 
hösten. 
 
 
Ekonomiska konsekvenser 

I kulturnämndens budget för 2012 finns 500 000 kronor avsedda för ett stöd som ska 
möjliggöra att det fria kulturlivet kan hyra in sig på Stora Teatern. Det är svårt att i 
dagsläget förutsäga hur många arrangemang hyresrabatten kommer att räcka till, 
eftersom någon hyresgäst kan hyra in sig för t ex 10 000 kr och någon annan för 
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100 000 kr. Sannolikt kommer det vara en blandning av små och stora arrangemang 
som beviljas hyresrabatt. Den föreslagna uppföljningen kommer att visa genomsnittliga 
rabatter.   

 
Villkor för Stora Teaters hyresrabatt 
 
Kulturnämnden har beslutat om riktlinjer för kulturstöd som återges nedan. Riktlinjerna 
är överordnade villkor för olika stödformer. Under Villkor för Stora Teaterns 
hyresrabatt finns en sammanfattning av vad som beskrivits ovan. 
 
 
Riktlinjer för kulturstöd 
 
Syftet med Göteborgs kulturstöd är att främja ett mångsidigt kulturliv i staden med hög 
konstnärlig kvalitet. Kulturstödet riktas till huvudsakligen publika verksamheter i 
Göteborg som bedöms vara av konstnärlig och kulturpolitisk betydelse. 
 
 
Villkor för Stora Teaters hyresrabatt 
 
Stödet syftar till att göra det möjligt för aktörer inom det fria kulturlivet att hyra in sig 
på Stora Teatern för sina publika konst- och kulturarrangemang. En hyresrabatt kan 
beviljas på mellan 75 och 100 % av den totala hyreskostnaden. 
 

• Stödet kan sökas av juridiska personer som t ex en ideell eller ekonomisk 
förening, stiftelse, bolag eller enskild firma med f-skattesedel. Offentligt 
finansierade institutioner, förvaltningar eller bolag kan inte beviljas stöd, ej 
heller bolag med verksamhet utanför kulturområdet med vinstdrivande syfte. 

 
• Ansökan görs på särskild blankett innan arrangemanget äger rum och hanteras 

löpande. 
 

• Till ansökan ska bifogas kopia på hyreskontrakt/offert från Stora Teatern. 
 

• Beviljat stöd utbetalas till den sökande föreningen. 
 

 

GÖTEBORGS KULTURFÖRVALTNING 
 
 
 
Björn Sandmark 
förvaltningschef 
   Kristina Frizell 
   utredningsledare 
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