
Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen har beslutat om en tidsbegränsad ändring av regelverket 

för arrangörsstödet som fördelas av SamSam (Samlingslokalorganisationernas Samarbetskommitté) 

till deras medlemsföreningar (KUN 2020–00218). Regeländringen består i att SamSam kan betala 

stöd till föreningar som ansöker om arrangörsstöd för upparbetade kostnader vid inställda 

evenemang. Ändringen avser också möjligheten att stötta medlemmarnas akuta behov, främst 

driftskostnader för lokaler. Beslutet gäller till och med 31 augusti 2020.  

Riktlinjer för att söka stöd för upparbetade kostnader vid inställt evenemang 
via arrangörsstödet som hanteras av SamSam 
 
Ideella föreningar och ekonomiska föreningar utan vinstutdelning kan söka stöd för upparbetade 
kostnader vid inställt evenemang som följd av spridningen av covid-19. Föreningar kan inte söka stöd 
för utebliven vinst eller intäktsbortfall. 
 
Förutsättningar för att få stöd är att evenemanget: 

• Har ställts in eller skjutits upp med anledning av spridningen av covid-19, 

• Har anordnats för allmänheten eller allmänheten skulle ha haft tillträde till det och har 
offentliggjorts eller fastställts i en plan eller marknadsföring 

Sökande förening behöver: 

• Uppvisa kostnadsunderlag 

• Ange om och i så fall vilket belopp som har sökts från annan bidragsgivare 
 
Föreningar beviljas inte stöd för kostnader som kunde ha undvikits. Det betyder kostnader som 
orsakats av sökande genom försummelse, exempelvis kostnad för varor och/eller tjänster som inte 
har avbokats i tid.   

 
Beslut sker efter bedömning i varje enskilt fall. 

 

Riktlinjer för att söka stöd för lokalkostnader via arrangörsstödet som 
hanteras av SamSam 
 
Ideella föreningar och ekonomiska föreningar utan vinstutdelning kan söka stöd för driftskostnader 
för lokaler uppkomna under perioden 1 mars till och med 31 augusti 2020.  
 
Förutsättningar för att få stöd är att: 

• Föreningen driver en offentlig lokal med offentliga arrangemang och tillställningar 

• Föreningen är i behov av ekonomiskt stöd med anledning av spridningen av covid-19 och har 
inte möjlighet att själv täcka sina lokalkostnader genom exempelvis eget kapital. I ansökan 
behöver föreningen uppvisa ekonomiskt underlag som resultat- och balansräkning eller 
motsvarande 

• Föreningen har vidtagit nödvändiga åtgärder för att minimera sina kostnader  

• Ansökt om övriga stöd, exempelvis korttidspermitteringar, hyresstöd samt fört dialog med 
kommunen 

 
Föreningar beviljas inte stöd för personalkostnader 
 
Beslut sker efter dialog med företrädarna för SamSam samt bedömning i varje enskilt fall.  
 


