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FÖRORD

Utgångspunkten för Kulturrådets arbete är de nationella kulturpolitiska målen, att alla ska ha 
möjlighet att delta i kulturlivet och att kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden 
kraft med yttrandefriheten som grund. Under 2015 betalade Kulturrådet ut nära 2 miljarder kronor 
i bidrag. Det gör Kulturrådet till en av de viktigaste aktörerna för att säkerställa en konstnärligt 
och kulturpolitiskt värdefull utveckling i hela landet.

Efterfrågan på medel är fortsatt stor. Under året fattade myndigheten beslut om 7 147 ansök-
ningar, varav 3 257 beviljades stöd. De flesta sökande får inte det sökta beloppet. Särskilt inom den 
fria sektorn är konkurrensen om medel mycket stor och Kulturrådet bedömer att återväxten och 
den konstnärliga utvecklingen kan hämmas av bristen på medel. En uppföljning av Kulturrådets 
handlingsplan för bild och formkonst visar på goda resultat för myndighetens arbete, men sök-
trycket på projektmedel är fortsatt mycket högt och endast 14 procent av sökt belopp har kunnat 
beviljas inom detta område. 

På flera håll i landet ser myndigheten en positiv utveckling. Många landsting och regioner har 
gjort stora satsningar sedan kultursamverkansmodellen infördes. Såväl de regionala som de kom-
munala årliga medlen till kultursamverkansmodellens verksamheter har ökat totalt sett mellan 
2010 och 2014. De statliga årliga bidragen har också ökat, men inte i samma omfattning. Det inne-
bär att statens procentuella andel av de totala resurserna minskat något. Sammantaget har det 
dock inneburit mer offentliga medel till regional kulturverksamhet. Kulturrådet bedömer att den 
täta dialogen med regionala företrädare och möjligheten att fördela utvecklingsmedel bidrar till 
ökad måluppfyllelse av de nationella kulturpolitiska målen, men även här är efterfrågan på medel 
större än tillgången.

Att verka för allas rättigheter och möjligheter till kultur är integrerat i Kulturrådets uppdrag. 
I dialoger, kommunikation och bidragsgivning har Kulturrådet under året konsekvent lyft fram 
horisontella perspektiv som jämställdhet, tillgänglighet, mångfald, hbtq och barns rätt till kultur. 
Med start 2015 har Kulturrådet under en treårsperiod ett särskilt uppdrag inom regeringens sats-
ning för jämställdhetsintegrering. En handlingsplan har lämnats till regeringen med utvecklings-
behov, mål och aktiviteter för 2016–2018. Kulturrådet är också strategisk myndighet för ökad öp-
penhet och mångfald avseende hbtq-frågor. Ett exempel är konferensen Queer kultur, som väckte 
stort intresse och utöver publiken på plats nådde över tusen deltagare via webbfilmer. 

Flera riktade insatser har också gjorts för att öka tillgängligheten till kultur. Några exempel är 
förberedelser för det nya stödet till kultur i vissa bostadsområden, äga rum, två nya pilotprojekt i 
glesbygd för läsfrämjandesatsningen bokstart, ökat stöd till utgivning av litteratur på minoritets-
språk och en riktad satsning för att nå ut till förskolebarn med scenkonst inom skapande skola.

Kulturrådets internationella främjande har gett resultat och bidrar till att litteratur och scen-
konst från Sverige når ut i världen och att konst och kultur från andra länder når en svensk publik. 
I en orolig samtid har kulturen stor betydelse för att säkerställa yttrandefrihet, demokrati och en 
mångfald av perspektiv och röster i kulturen och i det offentliga samtalet.

Ulrika Stuart Hamilton, styrelseordförande Kulturrådet
Staffan Forssell, generaldirektör Kulturrådet
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1. KULTURRÅDETS VERKSAMHET

1.1 Kulturrådets uppdrag
Kulturrådet har till uppgift att, med utgångspunkt i de nationella kulturpolitiska målen, verka för 
kulturens utveckling och tillgänglighet genom att fördela och följa upp statliga bidrag och genom 
andra främjande åtgärder. Myndigheten ska särskilt verka för konstnärligt och kulturpolitiskt 
värdefull utveckling inom

1. teater, dans, musik och annan scenkonst
2. litteratur, kulturtidskrifter, läsfrämjande och bibliotek
3. bild och form samt museer och utställningar
4. regional kulturverksamhet
5. samiska folkets och övriga nationella minoriteters kultur
6. andra kulturella ändamål

Ramarna för Kulturrådets verksamhet sätts av förordning med instruktion för Kulturrådet, det 
årliga regleringsbrevet, de 12 bidragsförordningarna och två förordningar om statliga utställnings-
garantier och Alma. Kulturrådets styrelse har därtill preciserat delar av hanteringen genom att 
besluta om fyra föreskrifter. På Kulturrådets webbplats framgår vilket regelverk som gäller för 
respektive bidrag och vilka kriterier som ligger till grund för bedömningarna.

I Kulturrådets instruktion framhålls att myndigheten ska verka för ett ökat internationellt och 
interkulturellt utbyte och samverka inom hela kulturområdet. Jämställdhets-, mångfalds- och barn- 
och ungdomsperspektiven ska integreras i verksamheten och ett internationellt och ett interkultu-
rellt utbyte ska främjas. Kulturrådet har ett samlat sektorsansvar inom kulturområdet för tillgänglig-
het för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten har även ett samlat ansvar för att inom sitt 
verksamhetsområde främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet 
och könsuttryck. Kulturrådet representerar staten i dialogen med landsting och kommuner inom 
ramen för kultursamverkansmodellen. Myndigheten administrerar Litteraturpriset till Astrid Lind-
grens minne (ALMA). Dessutom ska myndigheten pröva frågor om utställningsgarantier, vara en 
nationell kontaktpunkt för EU:s kulturprogram, verka för kulturens betydelse inom andra samhälls-
områden samt sprida information och kunskap om myndighetens verksamhet.

1.2 Kulturpolitiska mål och prioriteringar
Enligt instruktionen ska Kulturrådet redovisa hur myndighetens verksamhet har bidragit till att 
uppfylla de nationella kulturpolitiska målen som slår fast att kulturen ska vara en dynamisk, 
utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i 
kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.

För att uppnå målen ska kulturpolitiken
• främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande för-

mågor
• främja kvalitet och konstnärlig förnyelse
• främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas
• främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan
• särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.

1.3 Metoder, definitioner och kvalitetsaspekter i resultatredovisningen
Kulturrådet strävar efter att integrera bidragsgivningen och andra främjande åtgärder för att i 
högre grad nå verksamhetsmålen. Denna ambition försvårar dock samtidigt redovisningen av 
förvaltningskostnaderna på dessa två verksamhetsgrenar. Förtydliganden har under året gjorts 
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av tidredovisningssystemets koder som sedan använts under det sista kvartalet 2015. Trots för-
ändringarna och den begränsade mätperioden bedömer Kulturrådet att resultatet ger en rimligt 
rättvisande bild. 

Kulturrådets huvudsakliga prestationer (volym och kostnader) utgörs av antal prövade bidrags-
ansökningar och antal beviljade bidrag. Uppgifter hämtas ur Kulturrådets ärendehanteringssys-
tem. De prövade ärendena definieras som de ärenden som beslutats under året, oavsett när ansö-
kan kommit in eller när bidraget betalas ut. Eftersom förskjutningarna i regel är likartade från år 
till år bedöms detta mått, tillsammans med den rent finansiella redovisningen, ge en god bild av 
verksamheten. Bland de prövade ansökningarna ingår även ärenden som Kulturrådet under året 
har avvisat, återtagit, avskrivit eller bordlagt.

Även Kulturrådets främjande verksamhet leder till prestationer. Dessa består i huvudsak av 
egeninitierade insatser där en annan part förväntas få ett mervärde av den främjande åtgärden. 
Insatserna har vanligen en direkt eller indirekt koppling till bidragsgivningen. Vilka insatser som 
bör ske bedöms årligen, vilket innebär att Kulturrådets prestationer avseende främjande inte alltid 
är möjliga att jämföra över tid. Korta beskrivningar görs istället av de viktigaste insatserna.

Kulturrådet har som ett särskilt återrapporteringskrav att definiera och redovisa de kvalitativa 
aspekterna av verksamhetens resultat som är en direkt följd av myndighetens uppdrag enligt in-
struktionen och regleringsbrevet. En viktig aspekt av kvalitet är därför kopplat till Kulturrådets 
förmåga att uppfylla de krav som enligt instruktionen och regleringsbrevet gäller för verksamheten. 
Kulturrådet har definierat de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat som att resultatet 
av Kulturrådets egen verksamhet utgörs av myndighetens egna beslut om bidrag och andra främ-
jande åtgärder. Beslutsprocessen ska genomföras med god kvalitet, på ett rättssäkert sätt och med 
en sådan transparens att åtgärderna är synliga och möjliga att granska för den som önskar.

Motsvarande krav på rättssäkerhet och transparens gäller även för myndighetens främjande 
åtgärder. Åtgärderna sker dessutom nästan alltid i samverkan med relevanta aktörer vilket säkrar 
både insyn och en god dialog.

Det är viktigt att säkerställa att hela bidragsprocessen utförs med god kvalitet. I förlängningen 
är det främst i denna process som myndigheten har möjlighet att säkerställa att de kulturpolitiska 
prioriteringarna beaktas och att insatserna bidrar till en kulturpolitiskt värdefull utveckling. Kul-
turrådet eftersträvar att kvalitet genomsyrar bidragsprocessens samtliga delar från de administra-
tiva stödprocesserna till att granska, bedöma och följa upp bidrag. Kulturrådets förväntan är att 
prestationerna ska åstadkomma effekter i linje med de kulturpolitiska målen men det är svårt att 
i årsredovisningen bedöma de mer långsiktiga effekterna av verksamhetens resultat. Under varje 
kapitel i årsredovisningen bedömer Kulturrådet verksamhetens resultat genom att bland annat 
redogöra för vilka avvägningar som har gjorts under året.

För att Kulturrådet ska kunna genomföra sitt grunduppdrag och ha en god beredskap för nya 
uppdrag krävs en nationell överblick inom kulturområdet. Det är därför viktigt för myndigheten 
att genom dialog, samarbeten och omvärldsbevakning hämta in kunskaper och erfarenheter. 

Med utgångspunkt i den nationella kulturpolitiken initierar Kulturrådet insatser som förväntas 
bidra till en värdefull utveckling. Bland annat stödjer, samordnar och driver Kulturrådet frågor 
om barn och unga, jämställdhet, etnisk och kulturell mångfald, hbtq och tillgänglighet. De ho-
risontella perspektiven beaktas i bidragsgivning och främjas genom Kulturrådets insatser. Dess-
utom har Kulturrådet utformat strategier för de horisontella perspektiven i syfte att säkerställa att 
ett strukturerat, målinriktat och långsiktigt kvalitetsarbete bedrivs. 

Att anlita kvalificerade ämnesexperter ser Kulturrådet som en grundläggande förutsättning för 
att säkerställa en hög kvalitet i bidragsbesluten och behålla ett högt förtroende inom den svenska 
kulturvärlden. Kulturrådet fördelar även vissa bidrag med stöd av sakkunniga. Under 2015 anli-
tade Kulturrådet 109 (2014: 124, 2013: 134) experter till 14 (2014: 15, 2013:15) arbets- och referensgrup-
per inklusive ALMA-juryn. 

Gruppernas sammansättning är av central betydelse eftersom ledamöterna ska bidra med olika 
perspektiv och kompetenser inom olika områden. Ledamöternas geografiska placering, kön, ålder, 
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etniska och kulturella bakgrund är också viktiga aspekter för gruppernas sammansättning. Kva-
lificerade ämneskunskaper förenat med de drag som särskiljer ledamöterna är en viktig utgångs-
punkt för diskussioner som främjar konstnärlig kvalitet och förnyelse. Perspektiv som är viktiga i 
kvalitetsbedömningen, vid sidan av konstnärlig kvalitet, är bland annat hur de sökande hanterar 
verksamhetsmässiga prestationer, ekonomiska förutsättningar och Kulturrådets horisontella per-
spektiv. Bedömningen sker med utgångspunkt i de nationella kulturpolitiska målen och utifrån 
kraven i förordningarna som reglerar bidragsgivningen. Endast ansökningar som bedöms ha till-
räcklig kvalitet kommer ifråga för bidrag. 

När Kulturrådet anlitar ämnesexperter aktualiseras ibland frågor om jäv, vilket måste hanteras 
noga genom skriftliga noteringar i beslutsprotokollen. Det gäller såväl i arbets- och referensgrup-
per som vid beslut av generaldirektören och Kulturrådets styrelse. Samma krav gäller om en med-
arbetare vid Kulturrådet i något ärende skulle vara jävig.

Det är viktigt att den information som lämnas på Kulturrådets webbplats är korrekt och inne-
håller upplysningar om hur bidrag söks, datum för ansökningsomgångar och vilka formella krav 
som ställs. I kontakter med myndigheten ska alla bemötas professionellt med tydliga och korrekta 
svar. Tillämpningen av de interna rutinerna för bidragsprocessen samt Kulturrådets policyer är 
en del i säkerställandet av att bidragsgivningen kännetecknas av transparens och en rättssäker 
hantering. 

Även redovisningarna av den verksamhet som haft stöd från Kulturrådet är viktiga för 
kvalitetssäkringen, dels för att säkra att beviljade stöd använts till det de var avsedda för, dels för 
att få en samlad uppföljning av de många bidragsformernas relevans, funktion, effektivitet och 
resultat. Kulturrådet har under året fortsatt arbetet med att strukturera och effektivisera bidrags-
uppföljningen.

Kvalitet i resultaten av bidragsmottagarnas verksamhet kan inte enbart bedömas genom redo-
visningarna. Främst inom scenkonstområdet, men även inom bild- och formkonst, krävs kom-
pletterande kunskapsinhämtning. Det sker till exempel genom att myndighetens personal och 
ledamöter i referensgrupperna gör besök vid framföranden och utställningar. Ytterligare en aspekt 
på bidragsfördelningens kvalitet är att bidragen kontinuerligt anpassas till de nya behov som upp-
kommer. Kulturrådet lägger stor vikt vid kontakter och dialog med regionala, kommunala och 
kulturlivets företrädare för att göra stöden träffsäkra och anpassade till de olika områdena. För 
att öka kunskapen om bidragen genomför Kulturrådet även riktade informationsinsatser. Ökad 
kunskap om de statliga stöden bedöms bidra till att skapa förutsättningar för såväl konstnärlig 
utveckling som ett ökat utbud inom området. 

De analyser som Myndigheten för kulturanalys genomför är viktiga underlag för Kulturrådets 
kvalitetssäkringsarbete och utveckling.

Kulturrådet konstaterar att flera av de faktorer som bidrar till en hög kvalitet i verksamheten 
inte är mätbara. Kulturrådet har ändå valt ut vissa kvalitativa aspekter som kan kvantifieras och 
följas upp över tid med hjälp av ärendehanteringssystemet. Kvalitativa aspekter på myndighetens 
eget resultat framgår även löpande i kommentarerna i resultatredovisningen.

 
Tabell 1. Genomsnittlig handläggningstid för samtliga beslutade bidragsärenden
 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Handläggningsdagar i genomsnitt 77 70 74 82 84 86

 
Måttet definieras som antal dagar från att ett ärende registreras i Kulturrådets ärendehanterings-
system (vanligtvis inkommen ansökan) till datum för det första beslutet i ärendet. Målet har varit 
att den genomsnittliga handläggningstiden successivt ska minska samtidigt som en god kvalitet i 
bidragshanteringen upprätthålls. Mätmetoden har använts sedan 2010. Med hänsyn till de stora 
ärendevolymerna har metoden bedömts ge en rättvisande bild vid jämförelser mellan åren. Hand-
läggningstiden sjönk successivt under perioden 2010–2014, från 86 dagar till 70 dagar. Under 2015 
ökade den dock av flera skäl till 77 dagar. Bakomliggande orsaker var bland annat den pressade 
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personalsituationen som försenade beredningen av vissa ansökningar och att beslut om stöd till 
kulturtidskrifter senarelades flera månader på grund av osäkerhet kring riksdagens budgethan-
tering hösten 2014, men sannolikt också att många bidragsansökningar lämnades in med ökad 
tidsmarginal till sista ansökningsdag. 

Tabell 2. Andel av samtliga ansökningar respektive redovisningar som lämnats i elektroniska 
blanketter
  2015 2014 2013

Andel (%) elektroniska ansökningar   95 94 96 
Andel (%) elektroniska redovisningar  74 59 54

För att hålla en hög kvalitet och effektivitet i bidragshandläggningen samt en hög servicenivå 
gentemot de bidragssökande använder Kulturrådet digitala tjänster. I slutbetänkandet från e-dele-
gationen (SOU 2015:66) står det att digitala tjänster bidrar till en ökad säkerhet och kvalitet i ären-
dehanteringen jämfört med motsvarande manuell hantering och skapar bättre förutsättningar för 
likabehandling utifrån att ärendena alltid innehåller samma grundläggande information. 

Kulturrådets mål är att 99 procent av ansökningar och redovisningar ska lämnas via e-blanket-
ter. Genom digital hantering förenklas även möjligheterna till sammanställningar och därmed 
möjliggörs en mer effektiv uppföljning av Kulturrådets bidragsgivning. När det gäller ansökningar 
är målet nästan nått medan det återstår en hel del att göra när det gäller redovisningar där cirka 74 
procent lämnades i direkt bearbetningsbara elektroniska format 2015.

Tabell 3. Jämn könsfördelning vid beviljade bidrag
  2015 2014 2013

Antal ärendetyper där underrepresenterat kön utgör minst 40 procent 11 av 16 12 av 16 11 av 14

För Kulturrådet är en jämn könsfördelning mellan kvinnor och män ett kvalitetsmått. Det över-
gripande målet i Kulturrådets jämställdhetsstrategi är att representation och resurser ska förde-
las jämnt. Operationellt ska minst 40 procent av medlen komma ett underrepresenterat kön till 
del. Med hjälp av det elektroniska ärendehanteringssystemet kunde för 2014 och 2015 totalt 16 
ärendetyper följas upp i detta avseende. För 2013 fanns endast 14 av de ärendetyper som även fanns 
2015. Under 2015 uppnåddes målet för 11 av de 16 studerade ärendetyperna. Mer detaljerad informa-
tion om könsfördelningen i bidragsgivningen finns i avsnitt 3.5.18 Jämställdhet.

Tabell 4. Andel direkt beviljade medel som avser verksamhet för barn och unga
  2015 2014 2013

Andel (%) av direkt beviljade medel som avser verksamhet för 
barn och unga inom definierade områden   51% 50% 42%

Kulturrådet har som mål att minst 30 procent av direkt beviljade medel till publik verksamhet ska 
avse verksamhet som riktar sig till barn och unga. Målet uppnåddes med god marginal. Se vidare 
under avsnitt 3.5.2 Barn- och ungdomskultur.

1.4 Ekonomisk översikt
Kulturrådets totala omsättning 2015 var 2 039 082 tkr varav 1 954 285 tkr betalades ut som bidrag. 
Kulturrådets förvaltningskostnader uppgick under året till 84 530 tkr vilket var en minskning 
jämfört med föregående år. Kulturrådet har under flera års tid effektiviserat verksamheten och 
tvingats bortprioritera eller sänkt ambitionsnivån inom olika områden på grund av det pressade 
ekonomiska läget. Kulturrådets förvaltningsanslag sänktes i 2015 års budget med cirka 4 miljoner 
kronor. Samtidigt fick Kulturrådet ökade möjligheter att belasta sakanslagen med förvaltnings-
kostnader. 
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Tabell 5. Verksamhetsutfall 2013–2015, tkr
  2015 2014 2013

Verksamhetens intäkter  84 545 87 789 88 348 
Verksamhetens kostnader  84 530 -87 778 -88 556 
Verksamhetsutfall  15 11 -208 
Medel från statens budget för finansiering av bidrag  1 953 612 1 981 501 1 945 138 
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag  925 3 785 32 979 
Lämnade bidrag  -1 954 285 -1 985 286 -1 978 117 
Saldo transfereringar  252 0 0
Anm. Kulturrådet har under 2015 även fått en återbetalning på en avslutad anslagspost vilken har redovisats som intäkter som inte disponeras 
(108 tkr). Beloppet ingår inte i Kulturrådets totala omsättning.

Under 2015 har dock förvaltningskostnaderna minskat på grund av att Kulturrådet inte har haft 
full personalstyrka på grund av omorganisation, pensionsavgångar med mera. Det har inneburit 
att personalkostnaderna har minskat med sju procent jämfört med 2014. Som en följd av den 
ovanligt stora personalomsättningen har en del planerade aktiviteter, framför allt interna effekti-
viseringsprojekt som ska stödja bidragsprocessen, inte kunnat genomföras under året. Samman-
taget har det medfört att myndigheten inte till fullo har kunnat utnyttja möjligheten att belasta 
sakanslag med vissa förvaltningskostnader.  

  Bidragsmedlen från staten minskade jämfört med 2014, vilket beror på att anslagmedel för 
Umeå kulturhuvudstadsår avslutades 2014. Även övriga bidragsmedel har minskat i och med att 
samarbetet med Sida om aktörssamverkan samt medel för läsfrämjande insatser i samarbete med 
idrottsrörelsen avslutades under 2014.

I juni beslutade regeringen om en ändring av Kulturrådets regleringsbrev för 2015. Kulturrådet 
fick då i uppdrag att förbereda en satsning på kulturverksamhet i vissa bostadsområden. Förvalt-
ningsanslaget förstärktes med 1,25 mnkr med anledning av detta. Anslag 1.6 Bidrag till regional 
kulturverksamhet förstärktes med 15 mnkr vilket balanserade neddragningen i tidigare reglerings-
brev för budgetåret 2015. Dessutom tillkom inom Skapande skola en satsning med 10 mnkr riktad 
mot förskolan.

Kulturrådet har definierat de kostnader som är direkt hänförbara till sakanslag såsom arbets- 
och referensgrupper, sakkunniga, mässor och konferenser inklusive kringkostnader, trycksaker, 
statistikrapporter, distributionskostnader, tekniska utvecklingskostnader och samtliga kostnader 
för ALMA och dess kansli. Därutöver fördelade Kulturrådet under 2015 totalt 19,7 mnkr i over-
headkostnader på sakanslagen.

Förvaltningskostnader på anslag 3.1.1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter ökade ytterligare 
under 2015. En stor del av förvaltningskostnaderna på anslaget utgörs av Kulturrådets egeninitie-
rade verksamhet inom läsfrämjande och innefattar till exempel kostnader för Barnbokskatalo-
gen, Läsambassadören och Bokstart samt distributionskostnader för litteraturstödets titlar. Verk-
samheten ingår i Kulturrådets handlingsprogram för läsfrämjande. Förvaltningskostnaderna på 
anslag 3.1.1 uppgick 2015 till 23 610 mnkr (2014: 22 501 mnkr, 2013: 17 313 mnkr).  

Kostnaderna för sakkunniga, arbets- och referensgrupper samt juryn för ALMA är en viktig och 
betydande del av förvaltningskostnaderna på sakanslagen. Under 2015 uppgick de direkta kostna-
derna för arvoden, resor med mera till cirka 6 mnkr (2014: 6,5 mnkr, 2013: 6,4 mnkr). Det är viktigt 
för Kulturrådet att den ersättning som betalas till ledamöterna är skälig i relation till det uppdrag 
de utför. Idag är arvodena i många fall låga i förhållande till den kompetens och arbetstid som 
uppgiften kräver och med myndighetens nuvarande ramar är det svårt att höja arvodesnivåerna.

Kulturrådet har under 2015 justerat tidredovisningen så att avgränsningen mellan bidragsgiv-
ning och andra främjande åtgärder har blivit mera ändamålsenlig. Den nya avgränsningen fångar 
upp alla delar av bidragshandläggningen på ett bättre sätt än tidigare och bedöms på sikt kunna 
bidra till korrektare prestationsberäkningar. 
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Tabell 6. Kostnader och intäkter per verksamhetsgren 2013–2015, tkr  
 Bidragsgivning Andra främjande åtgärder Summa

 2015 2014 2013 2015 2014 2013 2015 2014 2013

Intäkter av anslag 50 683 64 767 56 284 29 096 18 680 24 876 79 779 83 447 81 160 
Övriga intäkter 3 548 3 359 5 751 1 218 983 1 438 4 766 4 342 7 189 
S:a intäkter 54 233 68 126 62 035 30 314 19 663 26 314 84 545 87 789 88 349

Kostnader -54 216 -61 974A -62 242 -30 314 -25 804* -26 314 -84 530 -87 777 -88 556

Lämnade bidrag -1 954 285 -1 985 286 -1 978 117 0 0 0 -1 954 285 -1 985 286 -1 978 117

A. Siffrorna har justerats jämfört med årsredovisningen 2014. 

De förvaltningskostnader som inte direkt har kunnat härledas till något verksamhetsområde utgör 
overheadkostnader och har fördelats utifrån den procentuella fördelningen mellan de olika kul-
turområdena i bidragsgivningen och andra främjande åtgärder. Under bidragsgivning redovisas 
i tid både renodlad bidragsverksamhet (bedöma ansökningar, besluta, betala ut) och all annan 
verksamhet som är direkt knuten till detta, till exempel regelverksarbete, att utforma blanketter, 
informera på webbplatsen om aktuella stöd, informera om bidragen, möten och kontakter med 
bidragsmottagare, sammanställa och bedöma redovisningar från bidragsmottagarna, etc. Under 
främjande redovisas exempelvis generella informationsinsatser och särskilt riktade informations-
insatser samt vissa regeringsuppdrag.  

Tabell 7. Årsarbetstidens och förvaltningskostnadernas fördelning på områden 2013–2015 
 Andel i % av total årsarbetstid Andel i % av totala förvaltningskostnader

Område 2015 2014 2013 2015 2014A 2013

Kultursamverkansmodellen 8 11 11 6 8 8 
Teater, dans, musik och 
övrig scenkonst 12 11 13 11 10 11 
Litteratur, bibliotek 
och kulturtidskrifter 11 19 14 27 33 30 
Bild- och formkonst, 
museer, utställningar 3 4 5 3 4 4 
Konstområdesövergripande 20 17 13 16 15 17 
Övrig främjande verksamhet 46 38 44 36 29 30
A. Siffrorna har justerats jämfört med årsredovisningen 2014.

Den procentuella fördelningen mellan bidragsgivning (54 procent) och övrigt främjande (46 
procent) som redovisats under 2015 visar att andelen nerlagd tid på främjande verksamhet har 
ökat jämfört med 2014. Detta beror bland annat på de nya regeringsuppdrag som myndighe-
ten fick under 2015, liksom på redan pågående uppdrag – läs- och litteraturfrämjande, Äga rum, 
jämställdhetsintegrering (JiM), Hbtq, kulturens roll för yttrandefrihet och demokratisering etc. 
– men även på att den totala årsarbetstiden minskade kraftigt vilket främst påverkade bidrags-
handläggningen. 

Förvaltningskostnaden per bidragsbeslut, som beräknas med hjälp av tidredovisningen, har 
minskat varje år sedan 2011. Det gäller även den beräknade förvaltningskostnaden för bidragsgiv-
ning i procent av beviljade bidrag, vilken 2015 för första gången understeg tre procent. 

Tabell 8. Utveckling av Kulturrådets förvaltningskostnader 2010–2015
 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Total förvaltningskostnad, tkr/beslut 11,8 13 13,5 12,8 12,9 13,4 
Beräknad förvaltningskostnad för bidragsgivning, 
tkr/beslut 7,6 9,2 9,5 9,6 10,6 8,0 
Total förvaltningskostnad i procent av beviljade bidrag 4,3 4,4 4,5 4,2 4,2 4,5 
Beräknad förvaltningskostnad för bidragsgivning 
i procent av beviljade bidrag 2,8 3,1 3,1 3,2 3,5 2,7
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2. ÖVERGRIPANDE OM KULTURRÅDETS BIDRAGSGIVNING

Bidragsgivningen utgör 54 procent av Kulturrådets totala tidsanvändning. Övrig tid används för 
att på andra sätt främja kulturens utveckling och tillgänglighet i enlighet med uppdraget i in-
struktion och regleringsbrev. Sådana andra främjande åtgärder genomförs inom samtliga konst-
områden och är en förutsättning för Kulturrådets uppdrag. Främjande åtgärder som genomförs 
förväntas ge ett mervärde till en extern part. Exempel på mervärde kan vara att skapa nya gränsö-
verskridande samarbeten, nya partnerskap, att uppmuntra rörlighet för konstnärer och att sprida 
kunskap samt att ta fram kunskapsöversikter.  

Kulturrådet följer upp eller utvärderar större främjande satsningar för att ta reda på om de upp-
satta målen med projekten nåtts.

2.1 Bidragsgivning
Verksamheten följs bland annat upp genom återkommande sammanställningar av ärendebalan-
sen för varje bidragsform, det vill säga alla ärenden som inte är avslutade och arkiverade. Ärenden 
som har resulterat i att bidrag beviljats hålls öppna tills Kulturrådet har fått in, granskat och god-
känt redovisningen av hur bidraget har använts. Av tabell 9 framgår i vilken fas av bidragsproces-
sen alla öppna ärenden befann sig vid de senaste årsskiftena. 

Under 2015 inkom 7 088 (2014: 6 974, 2013: 6 633) nya ansökningar om bidrag och 49 (2014: 
50, 2013: 47) ansökningar om utställningsgarantier. De flesta bidragsärendena togs upp för beslut 
under året, men som framgår av översta raden i tabell 9 var det vid årsskiftet 358 bidragsärenden 
som ännu inte hade hunnit behandlas och 18 där ansökningarna måste kompletteras för att kunna 
behandlas. 

Tabell 9. Kulturrådets ärendebalans för bidragsärenden 2013–2015
Ärendestatus  2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Registrerat, avvaktar granskning  358 473 411 
Avvaktar komplettering ansökan  18 16 27 
Avvaktar beslut  422 336 247 
Avvaktar utbetalning  239 287 317 
Avvaktar revidering/rekvisition/granskning/rekvisition m.m  425 331 224 
Avvaktar redovisning  2 628 2 818 2 827 
Redovisat, avvaktar granskning  547 925 769 
Avvaktar komplettering redovisning  80 91 62 
Redovisning granskad  131 188 49 
Avvaktar återbetalning  17 25 36 
Hos Kammarkollegiet (för återkrav)  16 24 14 
Avvaktar garantitid (avser utställningsgarantier)  24 49 24 
Avslutat (men inte hunnit arkiveras)  0 0 283

Totalt antal öppna ärenden  4 905 5 563 5 306

Vid det senaste årsskiftet hade Kulturrådet 4 905 öppna bidragsärenden. Kulturrådets ansök-
ningsperioder och handläggningstider för att fatta beslut är i stort sett desamma från år till år 
för respektive stödform. Därför bör tabellen ge en ganska god bild av ett normalår. För beviljade 
verksamhetsbidrag ska redovisningar lämnas året därpå och för projektbidrag ska redovisning-
arna i de flesta fall lämnas inom tre månader efter avslutat projekt. De flesta ärendena med status 
”avvaktar redovisning” är sådana som beslutades under 2015 och vanligtvis ska redovisas under 
2016. I ärendebalansen ingår också ärenden som Kulturrådet genom bemyndigande redan 2015 
kunde besluta om stöd för 2016. Dessa ärenden avvaktade utbetalning. De ska sedan i de flesta fall 
lämna redovisningar våren 2017. 

Ett stort antal ärenden bereddes under hösten/vintern 2015, men kunde beslutas först i början av 
2016 när Riksdagen beslutat om 2016 års budget och bidragsmedlen genom regleringsbrevet blev 
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disponibla för Kulturrådet. I tabell 9 avvaktar de följaktligen granskning eller beslut. Kulturrådet 
bedömer att bidragsprocessen är väl fungerande, men fortsätter kontinuerligt att utveckla den i 
syfte att effektivisera verksamheten ytterligare. 

Tabell 10. Antal beviljade bidrag i olika storleksklasser 2013–2015
Bidragets storlek, tkr  2015 2014 2013

20 000–  22 23 23 
10 000–19 999  5 5 5 
5 000–9 999  7 6 4 
2 000–4 999  36 40 52 
1 000–1 999  103 105 105 
500–999  177 148 157 
300–499  212 201 235 
100–299  574 559 557 
50–99  849 923 940 
1–49  1 272 1 286 1 134

SAMTLIGA  3 257 3 296 3 212

Stödformerna är mycket olika vad gäller hur stora belopp som beviljas. Cirka 65 procent av bevil-
jade stöd 2015 uppgick till högst 99 tkr och endast 5 procent av besluten gällde belopp som översteg 
1 miljon kronor. Den stora spridningen i bidragens storlek speglar de sökandes olika bedömda 
behov och förutsättningar, men ibland även till viss del brist på bidragsmedel. Spridningen visar 
också bidragsformernas stora flexibilitet. Även små belopp kan vara avgörande för utvecklingen 
inom ett område, inte minst när det gäller att på olika sätt stimulera internationaliseringen genom 
exempelvis resebidrag eller projektbidrag till internationell samverkan.  

De under 2015 beslutade bidragen till projekt inom Skapande skola ligger i intervallet 16 tkr till 
12,7 mnkr med ett genomsnitt på 450 tkr. För olika former av översättningsstöd beviljades en del 
mindre bidrag under 10 tkr, dock med ett medelvärde på 21 tkr. Bidrag till samverkan med kompo-
nister låg i intervallet 25–212 tkr (medelvärde 81 tkr) och bidrag till fria musikgrupper i intervallet 
40–600 tkr (medelvärde 77 tkr). Inom litteraturstödet var intervallet 8–109 tkr och medelvärdet 
47 tkr. 

De flesta som beviljas stöd får inte det belopp de har sökt. För 2015 beviljades 71 procent av det 
totala sökta beloppet. Beviljandegraden skiljer sig dock kraftigt åt mellan bidragsformerna. I be-
dömningen görs en avvägning mot tillgängliga resurser, bredden i utbudet och en önskan om att 
ge stöd åt många aktörer så att kultursatsningarna når så många som möjligt. Om det är en stor 
skillnad mellan sökt och beviljat bidrag kräver Kulturrådet in reviderade planer/budgetar för att 
försäkra sig om att även det lägre beloppet möjliggör en verksamhet och projekt som bör få stöd. 
Det är sällsynt att utbetalade bidrag inte används av mottagaren. 

Tabell 11 ger en översiktlig bild av antal ansökningar och beviljade bidrag för alla bidragsformer 
2013–2015. De olika stöden bidrar till ett brett och kvalitativt kulturutbud på många håll i landet. 
Tabell 12 ger en fördjupad information för 2015. Den visar bland annat hur stor andel av det sökta 
beloppet som beviljades till dem som fick stöd. Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne är inte 
ett sökbart bidrag, men det finns ändå med i tabellerna över utbetalade bidrag.
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Tabell 11. Kulturrådets bidragsbeslut 2013–2015 per bidragsform samt Litteraturpriset till Astrid 
Lindgrens minne
 Beslutade Beslutade Beslutade 
 bidragsärenden 2015 bidragsärenden 2014 bidragsärenden 2013

 Antal Antal  Antal Antal  Antal Antal 
 ansök- beviljade Beviljat ansök- beviljade Beviljat ansök- beviljade Beviljat 
Bidragsform ningar bidrag bidrag, tkr ningar bidrag bidrag, tkr ningar bidrag bidrag, tkr

Aktörssamverkan       21 14 3 388 
ALMA-pristagarsumma 1 1 5 000 1 1 5 000 1 1 5 000 
Arrangerande musikföreningar    97 72 30 520 86 60 30 800 
Arrangörsstöd – konstomr.övergr.       6 4 1 430 
Bidragsärende 44 27 93 292 50 39 113 237 48 37 116 006 
Bild och form/Projektbidrag 109 24 2 975 64 8 1 420    
Centrala amatörkulturorganisationer 25 21 11 300 23 21 11 385 24 22 11 570 
Centrumbildningar 14 13 25 973 12 12 25 923 13 13 25 888 
Daglig träning för dansare 7 5 1 850 5 5 1 650 6 5 1 600 
Dansnät 13 12 2 158 12 12 1 993 12 11 1 870 
Folk- och skolbibliotek – inköp av litteratur 251 245 24 100 250 242 24 721 246 242 24 160 
Fonogram/Marknadsstöd    42 3 150 53 8 370 
Fonogram/Produktionsstöd 618 138 8 043 538 153 8 493 512 132 7 532 
Forskning inom kulturområdet 12 7 3 615 11 7 3 454 11 9 3 416 
Fria dansgrupper/Projektbidrag 174 39 12 124 187 50 9 293 122 32 7 615 
Fria dansgrupper/Verksamhetsbidrag 57 29 33 328 51 29 29 405 51 35 32 305 
Fria musikgrupper    440 232 16 804 400 236 16 540 
Fria musikgrupper/Projektbidrag 322 100 3 580       
Fria musikgrupper/Verksamhetsbidrag 375 168 12 980       
Fria teatergrupper/Projektbidrag 256 60 11 003 270 61 11 056 227 20 6 105 
Fria teatergrupper/Verksamhetsbidrag 96 57 53 292 82 57 52 378 87 56 47 700 
Fristäder (tidigare Fristadsförfattare) 14 8 334 17 15 491 8 6 173 
Förlag Göteborgs bokmässa resor 159 45 153 108 22 202    
Internationell kulturverksamhet/mobilitetsbidrag    242 69 3 542 376 113 5 477 
Internationell kulturverksamhet/projektbidrag    96 18 1 767 175 41 6 212 
Internationell och interkulturell kultur- 
verksamhet/verksamhetsbidrag 21 10 7 405 19 11 7 255 15 9 6 150 
Internationella nätverk 19 13 1 121 24 14 1 181 19 14 1 175 
Internationellt litteratursamarbete       48 19 42 
Kollektivverkstäder – utrustningsbidrag 20 13 800 19 16 1 000 23 16 1 000 
Konsthantverkskooperativ 16 14 2 000 14 14 2 000 15 15 2 180 
Kultur för äldre       117 24 28 509 
Kultursamverkan/utvecklingsbidrag 144 70 24 970 210 108 41 611 201 107 41 845 
Kultursamverkan/verksamhetsbidrag 20 20 1 147 351 20 20 1 150 688 20 20 1 123 213 
Kulturtidskrifter/Nättidskrifter       27 16 1 750 
Kulturtidskrifter/Produktionsstöd 195 146 36 060 1 0 0 115 75 17 275 
Kulturtidskrifter/Nättidskrifter 46 27 2 940       
Kulturtidskrifter/Utvecklingsstöd 16 7 2 140 16 10 2 405 18 7 2 550 
Litteraturprojekt i utlandet 84 59 2 153 69 45 1 727 70 34 1 461 
Litteraturstöd 2 339 797 37 184 1 935 769 35 686 1 828 779 36 007 
Litteraturstöd/e-bok    191 101 341 37 26 972 
Litteraturstöd/Invandrarspråk       6 1 109 
Litteraturstöd/Skolklassiker       1 1 73 
Litteraturstöd/Utgivning 27 8 980 30 10 930 39 12 1 056 
Litterära evenemang    96 57 4 215 73 38 2 555 
Litterära evenemang/bokhandeln    23 19 880 35 28 1 000 
Lokalhållande organisationer 5 5 12 800 5 5 12 800 5 5 12 725 
Läsfrämjande    207 104 20 703 173 85 10 187 
Läs- och litteraturfrämjande 278 125 18 840       
Läsfrämjande/studieförbund       2 2 650 
Musikarrangörer/verksamhetsbidrag 102 70 32 315       
Musikarrangörer/projektbidrag 66 29 1 743 78 37 2 385 96 40 3 000 
Nat min – Kultur       51 34 9 872 
Nationella minoriteter/projektbidrag 57 23 1 440 73 42 2 370    
Nationella minoriteter/verksamhetsbidrag 7 6 6 520 6 5 4 650    
Nat min – Litteratur 24 19 1 056 16 10 742 16 13 815 
Organisationer inom bild- och formområdet 6 4 13 480 8 4 13 430 5 4 13 530 
Regional biblioteksverksamhet/verksamhetsbidrag 1 1 2 242 1 1 2 248 1 1 2 203 
Regional konsulentverksamhet 1 1 199 1 1 400 1 1 400 
Regional musikverksamhet 2 1 6 131 1 1 6 149 1 1 6 028 
Regionala museer/utvecklingsbidrag       2 2 550 
Regionala museer/verksamhetsbidrag 2 2 5 144 2 2 5 179 2 2 5 148 
Samverkan med komponister 228 71 6 312 191 87 8 180 208 93 7 697 
Skapande skola 434 422 189 930 401 376 181 195 422 378 175 340 
Skådebaneverksamhet 8 8 2 420 9 8 2 500 8 8 2 500 
TDM-inst. utvecklingsbidrag       9 4 2 500 
TDM-inst. verksamhetsbidrag 4 4 75 535 4 4 75 753 4 4 74 305 
Utställningsarrangörer inom bild och form 45 28 9 420 52 31 9 470 41 30 9 250 
Viss teaterverksamhet 11 11 27 450 11 10 25 550 10 10 22 750 
Översättare resor/internationella utbyten 41 32 277 113 48 378    
Översättningsstöd/Drama 12 10 164 11 11 214 8 2 40 
Översättningsstöd/Internationellt 276 178 3 617 256 159 3 433 252 131 3 207 
Översättningsstöd/Nordiskt 43 24 632 42 28 749 52 24 561

TOTALT 7 147 3 257 1 987 871 6 753 3 296 1 981 280 6 561 3 212 1 987 337

Skuggade fält innebär att bidragsformen inte fanns det aktuella året.



14 (63)

Kulturrådets årsredovisning 2015

Tabell 12. Söktryck och beviljandegrad 2015
        Beviljad 
       Andel andel (%) 
    Sökt    (%) av av sökt 
    belopp  Andel (%) totalt sökt belopp för 
 Antal Totalt Antal tkr, av dem Beviljat ansöknin- belopp dem som 
 bidrags- sökt beviljade som fått belopp, gar som som beviljats  
Bidragsform sökande stöd, tkr bidrag bidrag tkr beviljats beviljats stöd

ALMA-pristagarsumma 1 5 000 1 5 000 5 000 100% 100% 100% 
Bidragsärende 44 101 650 27 99 000 93 292 61% 92% 94% 
Bild och form/Projektbidrag 109 21 421 24 4 315 2 975 22% 14% 69% 
Centrala amatörkulturorganisationer 25 17 335 21 16 975 11 300 84% 65% 67% 
Centrumbildningar 14 44 356 13 41 964 25 973 93% 59% 62% 
Daglig träning för dansare 7 3 321 5 3 050 1 850 71% 56% 61% 
Dansnät 13 2 179 12 2 159 2 158 92% 99% 100% 
Folk- och skolbibliotek – inköp av litteratur 251 24 100 245 24 100 24 100 98% 100% 100% 
Fonogram/Produktionsstöd 618 51 130 138 11 245 8 043 22% 16% 72% 
Forskning inom kulturområdet 12 7 419 7 4 207 3 615 58% 49% 86% 
Fria dansgrupper/Projektbidrag 174 45 101 39 15 454 12 124 22% 27% 78% 
Fria dansgrupper/Verksamhetsbidrag 57 71 818 29 54 997 33 328 51% 46% 61% 
Fria musikgrupper/projektbidrag 322 24 325 100 6 417 3 580 31% 15% 56% 
Fria musikgrupper/verksamhetsbidrag 375 55 649 168 31 987 12 980 45% 23% 41% 
Fria teatergrupper/Projektbidrag 256 63 279 60 16 754 11 003 23% 17% 66% 
Fria teatergrupper/Verksamhetsbidrag 96 104 974 57 84 874 53 292 59% 51% 63% 
Fristäder 14 1 146 8 515 334 57% 29% 65% 
Förlag Göteborgs bokmässa resor 159 1 695 45 478 153 28% 9% 32% 
Internationell och interkulturell kultur- 
verksamhet/verksamhetsbidrag 21 13 129 10 10 425 7 405 48% 56% 71% 
Internationella nätverk 19 1 945 13 1 543 1 121 68% 58% 73% 
Kollektivverkstäder – utrustningsbidrag 20 3 119 13 2 188 800 65% 26% 37% 
Konsthantverkskooperativ 16 2 874 14 2 744 2 000 88% 70% 73% 
Kultursamverkan/utvecklingsbidrag 144 62 008 70 35 033 24 970 49% 40% 71% 
Kultursamverkan/verksamhetsbidrag 20 1 180 762 20 1 180 762 1 147 351 100% 97% 97% 
Kulturtidskrifter/Nättidskrifter 46 13 716 27 8 390 2 940 59% 21% 35% 
Kulturtidskrifter/Produktionsstöd 195 72 707 146 59 481 36 060 75% 50% 61% 
Kulturtidskrifter/Utvecklingsstöd 16 4 473 7 3 550 2 140 44% 48% 60% 
Litteraturprojekt i utlandet 84 4 152 59 2 979 2 153 70% 52% 72% 
Litteraturstöd 2 339 37 184 797 37 184 37 184 34% 100% 100% 
Litteraturstöd/Utgivning 27 5 165 8 1 610 980 30% 19% 61% 
Lokalhållande organisationer 5 19 379 5 19 379 12 800 100% 66% 66% 
Läs- och litteraturfrämjande 278 91 044 125 31 578 18 840 45% 21% 60% 
Musikarrangörer/projektbidrag 66 9 980 29 3 903 1 743 44% 17% 45% 
Musikarrangörer/verksamhetsbidrag 102 66 584 70 57 399 32 315 69% 49% 56% 
Nat min – Litteratur 24 2 017 19 1 649 1 056 79% 52% 64% 
Nationella minoriteter/projektbidrag 57 8 826 23 4 532 1 440 40% 16% 32% 
Nationella minoriteter/verksamhetsbidrag 7 10 390 6 10 300 6 520 86% 63% 63% 
Organisationer inom bild- och formområdet 6 17 861 4 17 542 13 480 67% 75% 77% 
Regional biblioteksverksamhet/ 
verksamhetsbidrag 1 2 368 1 2 368 2 242 100% 95% 95% 
Regional konsulentverksamhet 1 600 1 600 199 100% 33% 33% 
Regional musikverksamhet 2 6 346 1 6 296 6 131 50% 97% 97% 
Regionala museer/verksamhetsbidrag 2 5 450 2 5 450 5 144 100% 94% 94% 
Samverkan med komponister 228 26 097 71 7 956 6 312 31% 24% 79% 
Skapande skola 434 282 738 422 281 243 189 930 97% 67% 68% 
Skådebaneverksamhet 8 5 261 8 5 261 2 420 100% 46% 46% 
TDM-inst. verksamhetsbidrag 4 86 583 4 86 583 75 535 100% 87% 87% 
Utställningsarrangörer inom bild och form 45 21 971 28 16 414 9 420 62% 43% 57% 
Viss teaterverksamhet 11 48 983 11 48 983 27 450 100% 56% 56% 
Översättare resor/internationella utbyten 41 455 32 305 277 78% 61% 91% 
Översättningsstöd/Drama 12 2 870 10 242 164 83% 6% 68% 
Översättningsstöd/Internationellt 276 17 906 178 6 786 3 617 64% 20% 53% 
Översättningsstöd/Nordiskt 43 2 306 24 1 188 632 56% 27% 53%

TOTALT 7 147 2 783 145 3 257 2 385 334 1 987 871 46% 71% 83%

I de 27 beviljade bidrag som i tabellen neutralt benämns ”Bidragsärende” – och tillsammans beviljats 93 mnkr  – ingår även stöd till verksamhe-
ter som regeringen utpekat och i vissa fall angivit belopp för i regleringsbrevet (RB). Under beteckningen ”Bidragsärende” ingår därmed bland 
annat: 
– teater-, dans- och musikallianserna (82,06 mnkr enl. regeringsbeslut (RB)) 
– verksamhetsbidrag till Hanaholmen (1,2 mnkr enl. RB) 
– Sveriges Radio, Berwaldhallen för Östersjöfestivalen (1,0 mnkr enl. RB)
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2.2 Medfinansiering
Hur den statliga bidragsgivningen kompletteras genom medfinansiering av landsting, kommuner 
och andra aktörer är en av de faktorer Kulturrådet tar med i bedömningen av ansökningar inom 
de flesta stödformer. Kulturrådet helfinansierar sällan verksamheter eller projekt, utan har med-
finansiering som krav med några få undantag. 

Ärendetyper där Kulturrådet granskar medfinansieringen särskilt noga är bland annat stöden till 
fria teater-, dans- och musikgrupper, musikarrangörer och fonogram och även utvecklingsbidrag 
samt stöd inom bild och form, regionala verksamheter i Stockholms län och viss teaterverksamhet. 
Under 2015 beslutade Kulturrådet om cirka 660 miljoner kronor i bidrag till sådana mottagare.

Ärendetyper där preciserad medfinansiering inte är avgörande för Kulturrådets bidragsbeslut är 
bland annat Skapande skola, efterhandsstöd till litteratur, forskningmedel till museer och stöd till 
de bidragsmottagare eller ändamål som framgår av regleringsbrevet, till exempel scenkonstallian-
serna, lokalhållande organisationer, Hanaholmen med fler. För flertalet av dessa stödmottagare är 
emellertid finansiering från annat håll en förutsättning för att verksamheten ska kunna bedrivas. 
Under 2015 beslutade Kulturrådet om cirka 180 miljoner kronor i bidrag till sådana mottagare.

 Uppgifter om medfinansieringen inom kultursamverkansmodellen under 2015 kommer inte att 
finnas tillgängliga förrän i mitten av 2016. Kulturrådet presenterade en rapport i december 2015 över 
uppföljningen av 2014 års verksamhet inom kultursamverkansmodellen. Där framgår bland annat 
att modellen omfattade 1 151 mnkr i årligt bidrag från Kulturrådet, 1 802 mnkr från de 20 regionerna 
och 988 mnkr från kommuner samt 1 520 mnkr i övriga medel. Totalt uppgick intäkterna i modellen 
till 5 461 mnkr under 2014 varav det statliga bidraget från Kulturrådet utgjorde 21 procent. 

Figur 1. Kulturrådets registrerade finansieringsbild 2015 för samtliga beviljade bidrag, antaget en 
oförändrad medfinansiering jämfört med 2014 inom kultursamverkansmodellen

Den totala finansieringsbilden som redovisas i diagrammet pekar på att den statliga finansieringen 
utgör cirka 28 procent. Eftersom preciserade uppgifter saknas om medfinansiering från ett antal 
aktörer talar detta för att den statliga finansieringsandelen i själva verket är några procentenheter 
lägre vid beslutstillfället.

De flesta som beviljas statligt stöd får dock inte hela det belopp de sökt och därför ändrar sannolikt 
många aktörer delvis sina ekonomiska åtaganden när förutsättningen till viss del har förändrats. 
När så bedöms nödvändigt kräver Kulturrådet in en uppdaterad ansökan med utgångspunkt i det 
beviljade beloppet. En helt tillförlitlig finansieringsbild kan alltså erhållas först i efterhand, genom 
uppföljning av bidragsmottagarnas genomförda verksamhet och ekonomiska redogörelse. En full-
ständig sådan bild kan idag inte tas fram. Innan Kulturrådet godkänner återrapporteringen från 
enskilda bidragsmottagare granskar myndigheten bland annat den ekonomiska redovisningen. Kul-
turrådet har dock ännu inte haft praktiska möjligheter att på en övergripande nivå analysera hur fi-
nansieringsbilden har förändrats från inkommen ansökan till genomförd verksamhet. Det pågående 
utvecklingsarbetet med att förbättra uppföljningsrutinerna och det nödvändiga datastöd som krävs 
för detta kommer förhoppningsvis på sikt att göra mer systematiska analyser möjliga.

Egen finansiering, 26 procent

Kommun, 18 procent

Region, 28 procent

Stat, 28 procent
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3. FRÄMJANDE AV KULTURENS 
UTVECKLING OCH TILLGÄNGLIGHET

Kulturrådet har till uppgift att med utgångspunkt i de nationella kulturpolitiska målen verka för 
kulturens utveckling och tillgänglighet genom att fördela och följa upp statliga bidrag och genom 
andra främjande åtgärder. En viktig utgångspunkt för Kulturrådets bidragsgivning är att alla ska 
få tillgång till ett omfattande och varierat kulturutbud av hög kvalitet. 

Figur 2 visar hur Kulturrådets direkta bidragsgivning har förändrats mellan 2013–2015.

Figur 2. Kulturrådets direkt fördelade bidrag till konstområden 2013–2015, tkr

3.1 Kultursamverkansmodellen
Kultursamverkansmodellen är en modell för fördelning av statsbidrag till regionala kulturverk-
samheter. Modellen omfattar samtliga landsting/regioner utom Stockholm. Beslut om statsbidrag 
till landsting/regioner baseras på de regionala kulturplanerna. Innan Kulturrådets styrelse fattar 
beslut om bidrag för regional kulturverksamhet sker ett samråd inom Samverkansrådet, som har 
inrättats av regeringen.1

Kulturrådet fördelar dels verksamhetsbidrag som är årligen återkommande statsbidrag till re-
gional kulturverksamhet, dels utvecklingsbidrag som är tidsbegränsade statsbidrag till särskilda 
utvecklingsinsatser. Genom fördelning av verksamhetsbidrag till de landsting/regioner som ingår 
i modellen har Kulturrådet under 2015 bidragit till att de nationella kulturpolitiska målen uppnås 
genom att bidra till en kulturell infrastruktur i hela landet, samtidigt som regionala prioriteringar 
och variationer möjliggörs. Genom bidragsfördelningen säkerställs att invånare inom respektive 
landsting/region har en god tillgång till

• professionell teater-, dans- och musikverksamhet 
• museiverksamhet
• biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet
• konst- och kulturfrämjande verksamhet
• regional enskild arkivverksamhet
• filmkulturell verksamhet
• hemslöjdsfrämjande verksamhet

2014 fattade Kulturrådet beslut om nya riktlinjer för uppföljning inom kultursamverkansmodel-
len. Under 2015 arrangerades en temadag för regionerna om hur de nya riktlinjerna kan tolkas, vil-
ket bedömdes kunna bidra till att öka kvaliteten i regionernas redovisningar. De nya riktlinjerna 

1. Samverkansrådet består av: Riksarkivet, Riksantikvarieämbetet, Svenska Filminstitutet, Riksteatern, 
Nämnden för hemslöjdsfrågor, Kungliga biblioteket, Konstnärsnämnden och länsstyrelser (representerade 
genom Länsstyrelsen i Kronoberg) samt Kulturrådet som har ordförandeposten i rådet.
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reviderades även för att inrymma uppföljningen av läs- och litteraturfrämjande verksamhet som 
från och med 2015 utgör ett område inom kultursamverkansmodellen.  

Kulturrådet har utvecklat en form för återkoppling av synpunkter till regionerna/landstingen 
på såväl de regionala kulturplanerna som regionernas/landstingens redovisningar. Kulturrådet 
bedömer att det har tagits emot på ett positivt sätt och konstaterar att dialogerna gett avtryck i de 
revideringar som har kommit in inför 2016.

Ett nytt pensionssystem inom scenkonstområdet har fört med sig förändringar som har på-
verkat Kulturrådets arbete med fördelningen av statsbidrag till regional kulturverksamhet. 
Förändringen innebär att medel förväntas frigöras inom ramen för anslaget. Dessa medel ska 
användas till kvalitetsförstärkande insatser inom scenkonstområdet. För 2015 har förändringen 
inneburit merarbete för Kulturrådet i form av framtagande av information, dialog och granskning 
av inkomna förslag till insatser.

De regionala kulturplanerna och Kulturrådets beslut om fördelning av medel till landsting/re-
gioner har diskuterats vid ett 20-tal möten och dialoger med företrädare för landsting/regioner un-
der 2015. Samverkansrådet har sammanträtt vid tre tillfällen på gd-nivå och diskuterat principiella 
frågor rörande modellen. Ytterligare tre möten har ägt rum med samverkansrådets arbetsgrupp. 
Kulturrådet har också haft dialoger med ett flertal andra organisationer som på olika sätt berörs 
av kultursamverkansmodellen.  

Tabell 13. Verksamhetsbidrag till regional kulturverksamhet och utvecklingsbidrag från anslag 1:6 
2013–2015
  2015 2014 2013

Beslutade bidragsansökningar, antal  164 230 221 
- varav utvecklingsbidrag  144 210 201 
Beviljade bidragsansökningar, antal   90 128 127 
- varav utvecklingsbidrag   70 108 107 
Beviljade bidrag, tkr  1 172 321 1 192 299 1 165 058 
- varav utvecklingsbidrag  24 970 41 611      44 895

Kulturrådet arrangerar årligen en samverkanskonferens som samlar regionala kulturchefer och 
Samverkansrådet i syfte att möjliggöra dialoger mellan samtliga parter. Under 2015 har konferen-
sen utvärderats och merparten av deltagarna är mycket nöjda. Särskilt uppskattad är möjligheten 
till speedmeeting mellan regioner och samverkansrådets parter, som man gärna vill utveckla. 
Utvärderingsresultaten har utgjort grunden i planeringen för 2016 års konferens.

Kulturrådet ska mot bakgrund av avtalet mellan staten och berörda konstnärsorganisationer 
om konstnärers medverkan och ersättning vid utställning av konstverk särskilt redovisa i vilken 
grad institutioner som omfattas av kultursamverkansmodellen tillämpar avtalet. En redovisning 
finns i avsnitt 3.4.2 Medverkans- och utställningsersättning. 

Enligt regleringsbrevet ska Kulturrådet uppmärksamma landstingens arbete med att främja 
de nationella minoriteternas och i synnerhet romers kultur och kulturarv. En redogörelse finns i 
avsnitt 3.5.3 Nationella minoriteter. 

3.1.1 Verksamhetsbidrag till regional kulturverksamhet
Kulturrådets beslut om medel för 2015 till landstingen/regionerna inom ramen för kultursamver-
kansmodellen omfattade totalt 1 147 mnkr. Kulturrådet tog även beslut om verksamhetsbidrag till 
nio regionala verksamheter (fyra scenkonstinstitutioner, två museer, ett länsbibliotek samt regio-
nal musik- och danskonsulentverksamhet) i Stockholms län som inte ingår i modellen. 

I tabell 14 framgår en preliminär redovisning av hur landstingen/regionerna fördelade de stat-
liga kultursamverkansmedlen inom de sju områden som de regionala medlen enligt förordningen 
får användas till. Tabellen visar även vilka regionala medel som Kulturrådet och övriga berörda 
myndigheter 2015 fördelade till Stockholms län. Dessa medel ingår därför inte i totalsumman i 
tabell 14. 
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Vissa landsting/regioner har utvecklade samarbeten med varandra. Blekinge och Kronoberg har 
en gemensam regionteater. Det administrativa ansvaret vilar på Kronoberg där de statliga medlen 
också redovisas. På motsvarande sätt är länsbiblioteket gemensamt för Blekinge och Kronoberg. 
Det administrativa ansvaret ligger på Blekinge som redovisar de statliga medlen. Danskonsu-
lentverksamheten delas mellan Blekinge, Kalmar och Kronoberg med administrativt ansvar hos 
Kronoberg. Även Filmresurscentrum är gemensamt för de tre regionerna med regionförbundet 
Kalmar som ansvarigt för de statliga medlen och administrationen. Inom scenkonstområdet sam-
arbetar Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland inom Norrlands nätverk för mu-
sik, teater och dans (NMD). Västerbotten är administrativt ansvarigt för de 11 mnkr som är statliga 
medel. Dessa länsövergripande samarbeten är angelägna, men ställer samtidigt särskilda krav på 
tydlighet i bidragsbesluten och på redovisningen. 

Av uppgifterna i tabell 14 kan bland annat konstateras variationer i fördelningen mellan olika 
konstområden och stora skillnader mellan länen. Att fördelningen ser så olika ut beror bland an-
nat på regionernas verksamhetsstruktur och statens inriktning på att tillförsäkra ett rikt kultur-
utbud i hela landet. De kultursamverkansmedel som Kulturrådet beviljade 2015, och som framgår 
av summakolumnen, utgjorde i princip 2014 års verksamhetsbidrag med en minskning om 1,5 
procent (2015: 1 147 mnkr (inklusive 15 mnkr i tillförda medel), 2014: 1 151 mnkr, 2013: 1 123 mnkr). 
Genom vårändringsbudgeten för 2015 beslutades att 15 miljoner kronor tillfördes anslaget för re-
gional kulturverksamhet. Kulturrådets styrelse beslutade att de tillförda medlen skulle användas 
för att i mesta möjliga mån återställa verksamhetsbidragen inom modellen.

Rundabordssamtal som samlar regionala företrädare har blivit ett viktigt led för ökad kommunika-
tion, återföring av kunskap och fortsatt utveckling och förnyelse i kulturlivet inom ramen för arbetet 
med kultursamverkansmodellen. Under 2015 har samtal förts om kvalitetsförstärkande insatser inom 
scenkonstområdet, jämställdhetsfrågor kopplade till Kulturrådets uppdrag kring handlingsplan för 
jämställdhetsintegrering 2016–2018 samt satsningen på kulturverksamhet i vissa bostadsområden.

Tabell 14. Beslutade statliga medel 2015 som verksamhetsbidrag till regional kulturverksamhet, 
totalt och fördelat på kultursamverkansmodellens områden 
        Professio- 
    Hem Konst   nell tea- 
   Film- slöjds- och kultur- Regional Regional ter-, dans- 
 Beviljat Regional kulturell främjande främjande biblioteks- musei- och musik- Beslut om 
 belopp arkivverk- verk- verk- verk- verk- verk- verk- tillskott 
Län 2015, tkr samhet samhet samhet samhet samhet samhet samhet 25 juni

Blekinge län 16 294 3,2% 0,0% 3,7% 3,6% 12,0% 27,7% 48,5% 1,2% 
Dalarnas län 32 030 1,4% 3,7% 2,0% 2,4% 4,0% 17,1% 68,3% 1,2% 
Gotlands län 22 334 Statligt 3,9% C 0,8% 4,0% 38,6% 51,4% 1,2% 
Gävleborgs län 37 303 3,3% A A 25,3% A 22,5% 47,6% 1,2% 
Hallands län 25 094 1,8% 0,0% 0,0% 7,2% 5,4% 24,7% 59,8% 1,2% 
Jämtlands län 27 692 1,0% 2,7% 2,1% 2,3% 4,1% 30,3% 56,3% 1,2% 
Jönköpings län 30 159 1,0% 1,3% 2,1% 2,4% 4,0% 20,4% 67,7% 1,2% 
Kalmar län 28 780 1,0% 4,2% 2,2% 1,0% 3,8% 31,7% 55,0% 1,2% 
Kronobergs län 33 304 1,3% se Kalmar 1,9% 0,9% se Blekinge 19,1% 75,6% 1,2% 
Norrbottens län 41 234 0,9% 2,9% 1,5% 5,6% 4,6% 9,7% 73,8% 1,2% 
Skåne län 183 327 0,2% 2,1% 0,7% 0,4% 2,2% 13,0% 80,2% 1,2% 
Södermanlands län 25 480 1,8% 2,4% 2,5% 1,6% 4,6% 21,9% 63,9% 1,2% 
Uppsala län 38 506 1,1% 1,0% 0,0% 1,7% 3,0% 13,3% 78,6% 1,2% 
Värmlands län 49 940 0,9% 2,3% 1,2% 2,2% 2,8% 12,5% 76,9% 1,2% 
Västerbottens län 77 024 0,6% 1,2% 0,8% 1,4% 1,9% 9,4% 83,5% 1,2% 
Västernorrlands län 42 521 1,4% B 1,6% 1,7% 2,7% 11,1% 80,4% 1,2% 
Västmanlands län 29 817 1,5% 1,9% 2,0% 2,2% 4,4% 14,1% 72,7% 1,2% 
Västra Götalands län 303 557 0,4% 0,5% 0,6% 4,2% 1,3% 12,5% 79,2% 1,2% 
Örebro län 36 540 1,2% 1,3% 1,3% 1,6% 3,1% 13,2% 77,3% 1,2% 
Östergötlands län 66 415 0,7% 0,9% 0,9% 0,5% 2,5% 9,7% 83,6% 1,2%

TOTALT 1 147 351 0,8% 1,4% 1,0% 3,1% 2,6% 15,1% 74,8% 1,2%

Stockholms län (utanför modellen) 89 251 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 2,5% 5,8% 91,5% 0,0%

A. Se konst- och kulturfrämjande verksamhet         

B. Se professionell teater-, dans- och musikverksamhet        

C. Se regional museiverksamhet         



19 (63)

Kulturrådets årsredovisning 2015

Medel till kvalitetsförstärkande insatser inom scenkonstområdet
Medel till kvalitetsförstärkande insatser inom scenkonstområdet, totalt 40 mnkr, fördelades i 
samband med Kulturrådets beslut om verksamhetsbidrag till regional kulturverksamhet i januari 
2015. I besluten villkorades det för varje län, respektive verksamhet i Stockholms län, en summa 
för kvalitetsförstärkande insatser inom scenkonstområdet. Varje län/verksamhet inkom därefter 
med förslag på hur de villkorade medlen skulle fördelas till verksamheter som främjar utveckling, 
förnyelse och kompetensutveckling inom scenkonstområdet samt ökar dansaryrkets attraktivitet. 
Samtliga förslag granskades och godkändes, vissa efter att kompletteringar eller revideringar begärts. 

Som stöd för verksamheternas arbete och Kulturrådets bedömning hade myndigheten tillsam-
mans med sakkunniga inom scenkonstområdet tagit fram ett PM som skickades till samtliga 
berörda i februari månad. Kulturrådet hade under året en löpande dialog med landsting/regioner, 
Svensk Scenkonst, Sveriges Yrkesmusikerförbund och Teaterförbundet kring hanteringen och an-
vändningen av medlen. Under hösten hämtades pensionsprognoser från samtliga berörda regio-
nala verksamheter in som ett underlag för medlens fortsatta hantering. 

De 2,1 mnkr som enligt regleringsbrevet skulle utbetalas till Statens tjänstepensionsverk (SPV) 
rekvirerades inte i sin helhet vilket möjliggjorde att en ansökan rörande Göteborgs dans och tea-
terfestival kunde beviljas medel för kvalitetsstärkande insatser inom scenkonstområdet.

3.1.2 Utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet 
Kulturrådet beslutade under 2015 om utvecklingsbidrag till 70 projekt runt om i landet. Vid be-
dömningen av ansökningarna prioriterade Kulturrådet projekt av strategisk och nationell bety-
delse som beaktar de nationella kulturpolitiska målen som rör kvalitet, konstnärlig förnyelse och 
tillgänglighet till kulturutbudet. Med nationell betydelse avser Kulturrådet projekt som har effek-
ter som sträcker sig utöver det regionala intresset, exempelvis konstnärliga och kvalitativa utveck-
lingsprojekt, projekt som är metodutvecklande eller kan utveckla den nationella infrastrukturen 
inom kulturområdet. Den nationella överblicken som Kulturrådet har över kulturområdet är av 
stor vikt vid bedömningar av ansökningar om utvecklingsbidrag. 

Kulturrådets bedömning är att utvecklingsbidrag bidrar till en förbättrad måluppfyllelse av re-
geringens nationella kulturpolitiska mål och stimulerar utveckling och förnyelse inom kulturlivet 
i hela landet. Under 2015 minskade dock de tillgängliga medlen för utvecklingsbidrag jämfört med 
åren innan.

Tabell 15. Utvecklingsbidrag 2014–2015 per konstområdeA

    2015    2014 

 Antal Sökt Antal Beviljat Antal Sökt Antal Beviljat 
 ansök- belopp beviljade bidrag, ansök- belopp beviljade bidrag, 
Konstområde ningar tkr bidrg tkr ningar tkr bidrag tkr

Bild- och formkonst/utställningar 21 7 054 7 2 600 24 35 815 14 5 400 
Cirkus 3 965 2 750 3 2 000 2 850 
Dans 11 4 647 7 2 650 20 14 636 11 5 350 
Kulturarv, kulturmiljö, arkiv 7 2 816 4 1 120 17 6 328 7 1 800 
Litteratur- och läsfrämjande 8 5 015 6 2 170 8 5 831 6 2 425 
Museiområdet 29 11 488 13 3 390 37 19 565 21 6 050 
Musik 14 6 806 5 2 700 28 17 417 14 5 930 
Teater 15 8 003 9 3 790 16 12 259 9 4 750 
Övrigt 36 15 215 17 5 800 57 30 917 24 9 056

TOTALT 144 62 008 70 24 970 210 144 768 108 41 611
A. Under perioden 2012–2014 har regeringen årligen tillfört utvecklingsbidragen 25 mnkr extra. Under dessa år uppgick därmed finansierings-
utrymmet till 40–45 mnkr.

3.2 Teater, dans, musik och övrig scenkonst
Kulturrådets bidrag inom scenkonsten ska främja kvalitet, mångfald och jämställdhet. Kultur för 
barn och unga är ett särskilt viktigt område, likaså verksamheter som stärker en internationell 
utveckling och samverkan inom hela kulturområdet. Myndighetens bidragsgivning omfattar en 
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rad bidragsformer till aktörer inom den fria scenkonsten, till fria musikgrupper och arrangörer, 
till fonogramproduktion och till vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse. Dessutom ska myndig-
heten fördela bidrag för professionell teater-, dans- och musikverksamhet inom ramen för kul-
tursamverkansmodellen samt fördela verksamhetsbidrag och utvecklingsbidrag direkt till vissa 
institutioner i Stockholms län.

Tabell 16. Bidrag inom teater, dans, musik och övrig scenkonst 2013–2015
     2015   2014           2013

Beslutade bidragsansökningar, antal  2 393 2 344 2 456 
Beviljade bidrag, antal  842 935 945 
Beviljade bidrag, tkr  402 656 375 401 383 745

3.2.1 Teater-, dans- och musikallianserna
Arbetsmarknaden för professionella skådespelare, dansare och musiker kännetecknas av förhål-
landevis få tillsvidareanställningar och en stor andel visstidsanställningar. Många som anlitas i 
olika uppdrag har F-skatt, det vill säga är egna företagare. Allianserna ska verka för frilansande 
skådespelares, dansares och musikers trygghet och minska deras beroende av arbetslöshetsför-
säkringen samt stimulera till utveckling och rörlighet inom respektive konstområde. Detta åstad-
koms genom att ett antal professionella skådespelare, dansare och musiker kan få anställning och 
ersättning under perioder då de saknar andra engagemang. Under 2015 fördelade Kulturrådet av 
regeringen fastställda belopp till de tre allianserna, totalt 82 060 tkr, vilket var en ökning med 20 
mnkr jämfört med 2014. Ökningen gjorde det möjligt för de tre allianserna att öka antalet an-
ställda under 2015. Totalt var antalet anställda hösten 20152:
• Teateralliansen, 157 anställda (2014:130)
• Dansalliansen, 69 anställda (2014:43)
• Musikalliansen, 146 anställda (2014:118)

3.2.2 Daglig träning
Kulturrådet fördelar årligen stöd till daglig träning för frilansande yrkesverksamma dansare och 
cirkusartister inom scenkonstområdet. Daglig träning är grundläggande för att dessa yrkesgrup-
per ska kunna behålla och utveckla sina färdigheter och motverka yrkesskador. Den är även en 
av förutsättningarna för deras möjligheter att konkurrera på såväl den svenska som den inter-
nationella arbetsmarknaden. Vid fördelningen av verksamhetsstöd till arrangörer av daglig trä-
ning under 2015 bedömde Kulturrådet att daglig träning inom cirkusområdet särskilt behövde en 
förstärkning för ökad geografisk spridning. Mot den bakgrunden ökade Kulturrådet bidraget till 
Manegen genom en omprioritering av medlen till fria aktörer inom teater, opera, cirkus, perfor-
mance och övriga uttryck.

3.2.3 Fria aktörer inom teater, dans och övrig scenkonst
Bidragen inom den fria scenkonsten omfattar de sceniska uttrycken teater, dockteater, mim, cir-
kus, opera/musikteater, performance, dans och olika blandformer. Kulturrådet fördelar medel till 
verksamheter, festivaler och projekt som når en publik i hela landet och skapar mötesplatser och 
infrastruktur för det professionella scenkonstområdet. En del av de fria grupperna har egna sce-
ner, medan andra huvudsakligen bedriver en turnerande verksamhet. Ett flertal av dessa turnerar 
regionalt och nationellt. Ett ökande antal aktörer bedriver även internationell verksamhet och en 
stärkt internationalisering märks, inte minst inom dans- och cirkusområdena. Stöd inom området 
fördelas som verksamhetsbidrag eller projektbidrag för produktion, presentation och främjande. 

2. Källa: respektive scenkonstallians webbplats. Jämförelsetalen är hämtade ur årsredovisningarna för 2014.
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Tabell 17. Bidrag till fria grupper och arrangörer 2013–2015
  2015 2014 2013

Musikarrangörer (arrangerande musikföreningar) (tkr)  34 058 32 905 33 800 
Antal ansökningar från musikarrangörer  168 175 182 
Antal beviljade ansökningar  99 109 100 
Fonogram (tkr)  8 043 8 643 7 902 
Antal ansökningar om olika former av fonogramstöd  618 580 565 
Antal beviljade ansökningar  138 156 140 
Fria teatergrupper (tkr)A  64 295 63 434 53 805 
Antal ansökningar från fria teatergrupperA  352 352 314 
Antal beviljade ansökningarA  117 118 76 
Fria dansgrupper (tkr)B  45 452 38 698 39 920 
Antal ansökningar från fria dansgrupper  231 238 173 
Antal beviljade ansökningar  68 79 67 
Dansnät (arrangörer) (tkr)  2 158 1 993 1 870 
Antal ansökningar från dansnät  13 12 12 
Antal beviljade ansökningar  12 12 11 
Fria musikgrupper (tkr)  16 560 16 804 16 540 
Antal ansökningar från fria musikgrupper  699 440 400 
Antal beviljade ansökningar  268 232 236

TOTALT (tkr)  170 566 162 477 153 837
A. Moomsteatern ingår i dessa siffror 2014 och 2015, men inte 2013. Den fick bidrag även 2013 (med 2,6 mnkr) men klassades då som 
bidragsärende.

B. Ökningen mellan 2014–2015 beror på att Kulturrådet utnyttjade bemyndigandet på anslaget.

Till grund för de bidrag som beviljats ligger de samlade bedömningarna från referensgrupper-
na. Bedömningarna är gjorda utifrån konstnärlig kvalitet, mångfald och förnyelse samt annan 
kulturpolitiskt värdefull utveckling inom det fria kulturlivet.  

Genom fördelningen av stöd under året har Kulturrådet haft som mål att spegla en mångfald av 
konstnärliga uttryck och verka för en geografisk spridning. Formerna och typen av spelplatser är 
i ständig förändring inom det fria scenkonstområdet vilket märkts i bredden av uttryck och dis-
cipliner bland ansökningarna. Konkurrensen om medel är stor inom den fria sektorn och många 
ansökningar som bedöms kunna bidra till en utveckling och större mångfald, såväl konstnärligt 
som kulturpolitiskt har Kulturrådet fått avslå. 

Ett mindre antal nya aktörer prioriterades av referensgrupperna vid fördelningen av såväl verk-
samhetsstöd som projektbidrag eftersom dessa bedöms förnya och utveckla scenkonstområdet. 
Möjligheten att stärka återväxt och konstnärlig utveckling begränsas dock av de hårda priorite-
ringar som måste göras.

En avvägning vid fördelningen av verksamhetsbidragen har varit att förbättra förutsättningarna 
för konstnärernas arbetsvillkor och möjlighet till konstnärlig frihet och utveckling. Därför har 
de fria grupper som under året beviljats verksamhetsbidrag på samma nivå som tidigare år även 
beviljats en mindre uppräkning för löne- och kostnadsökningar. Eftersom anslaget för dessa bi-
drag inte räknas upp så krävdes även en viss omprioritering för att ge utrymme för uppräkningen. 
Kulturrådet bedömer att de beslut som togs 2015 starkt bidrog till att tillgängliggöra professionell 
scenkonst för barn och unga i hela landet i linje med de kulturpolitiska målen. De fria grupperna 
är nationellt sett bland de viktigaste aktörerna för den unga publiken.  

Inom ramen för nationellt främjande arbete för utveckling inom scenkonsten har Kulturrådet 
anordnat flera seminarier vid Scenkonstbiennalen 2015 i Malmö. Ett av dessa var konstområdes-
specifikt för utveckling och spridning av den professionella dansen och övriga seminarier hade 
horisontella perspektiv och gjordes inom ramen för Kulturrådets uppdrag, Kreativa Europa och 
strategier för hbtq, mångfald och tillgänglighet. 

För att främja scenkonsten internationellt har Kulturrådet bland annat samordnat ett deltagande 
vid två internationella scenkonstmässor. Under APAP (Association of Performing Arts Presenters) 
genomfördes en presentation av svenska konstnärskap i samverkan med Konstnärsnämnden, vil-
ket redan lett till internationella samarbeten och turnéer med ett flertal av deltagarna. Vid PAMS 
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(Performing Arts Market in Seoul) deltog Kulturrådet i en nordisk monter och samverkade med 
Svenska institutet i en satsning på svensk scenkonst för den unga målgruppen. Detta har lett till 
en inbjudan till den internationella barnteaterorganisationen Assitejs festival i Seoul 2016 samt en 
förfrågan från PAMS arrangörer om att bygga upp ett nordiskt utbyte med Korea med fokus på 
scenkonst för barn och unga. 

3.2.4 Fria musiklivet
Inom det fria musiklivet fördelar Kulturrådet bidrag till musikgrupper, konsertarrangörer, fono-
gramproducenter (musikutgivare) och beställare av nyskriven musik för arvodering av komponister. 

Under 2015 genomfördes vissa förändringar av Kulturrådets bidrag inom musikområdet. I sam-
band med detta fastslogs nya direktiv för bidragen. I dessa framgår att bidrag till fria musikgrup-
per och arrangörer syftar till att tillgängliggöra ett varierat musikutbud av hög kvalitet i hela 
landet. Bidrag till fria musikgrupper ska dessutom möjliggöra internationella kulturutbyten. 

Förändringarna som genomförts avsåg bland annat att förenkla och tydliggöra Kulturrådets bi-
drag gentemot musiklivet, men också i förhållande till andra myndigheters bidragsgivning, fram-
för allt Musikverket. Specifika bidrag som tidigare funnits för internationell verksamhet avveck-
lades för att istället integreras i bidragsgivningen till musikarrangörer och musikgrupper, både 
för verksamhets- och projektbidrag. Förändringen innebar även att Kulturrådets projektbidrag 
till fria musikgrupper ändrades så att det numera avser stöd för turnéer medan projektbidraget 
till musikarrangörer i huvudsak avser stöd för konsertserier, festivaler eller arrangörssamarbeten. 
Det internationella perspektivet är väl integrerat hos fria musikgrupper och arrangörer som be-
viljas verksamhetsbidrag. Bland fria musikgrupper som har beviljats bidrag planeras en tredjedel 
av konserterna att äga rum utomlands enligt ansökningarna. De internationella turnéerna utgör 
också en klar majoritet bland de fria musikgruppernas ansökningar inom projektbidraget, som 
utlystes tre gånger under året.

Kulturrådet bedömer att förändringarna har lett till en större tydlighet i bidragsgivningen och 
till viss del ökat mångfalden bland ansökningarna. Förändringarna bedöms också bättre möta 
musiklivets behov av en mer flexibel bidragsgivning med kortare handläggningstider.

Kulturrådet har fördelat bidrag enligt de nya direktiven under större delen av året.  Utöver bidragen 
som berördes av de förändringar som beskrivits har bidragsgivning till fonogramproducenter och 
beställare av nyskriven musik för samarbete med komponister fördelats två gånger vardera under 
året. 

Söktrycket inom musikbidragen har varit fortsatt högt, särskilt inom fonogramstödet. De för-
ändringar som genomförts har dock medverkat till att verksamhetsbidraget till fria musikgrupper 
minskat räknat i antal ansökningar, men förväntas öka vad gäller turnéstöd under 2016. 

Ett mångfalds- och jämställdhetsperspektiv har kontinuerligt lyfts i beredningen av ansökning-
ar och i möten med flera större samlande aktörer. Kulturrådet konstaterar att bidragsgivningen i 
sin helhet blivit allt mer jämställd, men att insatser fortsatt måste göras för att öka jämställdheten 
inom myndighetens bidragsgivning till musikområdet. En viktig del i detta arbete är att verka för 
att fler ansökningar från medverkande kvinnor kommer in.  Jämställdhetsperspektivet har därför 
lyfts aktivt i flera externa sammanhang, till exempel International Society for Performing Arts i 
Malmö och Women in jazz i Göteborg.

3.3 Litteratur, bibliotek och kulturtidskrifter
Inom litteraturområdet arbetar Kulturrådet med läsfrämjande insatser av nationellt strategiskt 
intresse och för att främja svensk litteratur internationellt. Kulturrådet fördelar bidrag till läsfräm-
jande, inköpsstöd, efterhandsstöd inklusive distributionsstöd och stöd till planerad utgivning. 
Kulturrådet ger bidrag till produktion och utveckling av kulturtidskrifter, till utländska förlag för 
översättning av svensk litteratur samt till organisationer som främjar svensk litteratur internatio-
nellt. Därutöver ges även resebidrag till översättare och förlag. Vidare administrerar myndigheten 
Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne. 
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Tabell 18. Bidrag inom litteratur, bibliotek och kulturtidskrifter 2013–2015
  2015 2014 2013

Beslutade bidragsansökningar, antal  3 814 3 393 3 081 
Beviljade bidrag, antal  1 743 1 660 1 557 
Beviljade bidrag, tkr  147 088 114 312     121 851

Tabell 19. Beviljade bidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande 2013–2015A

  2015 2014 2013

Efterhandsstöd till litteratur (tkr)  37 184 35 686 36 930 
Antal ansökningar om litteraturstöd  2 339 1 935 1 850 
Antal beviljade ansökningar  797 769 793 
Läs- och litteraturfrämjandebidrag (tkr)  18 840 20 703 10 837 
Antal ansökningar om läs- och litteraturfrämjandebidrag  278 207 175 
Antal beviljade ansökningar  125 104 87 
Litterära evenemang (tkr)  - 4 215 3 555 
Inköpsstöd till folk- och skolbibliotek (tkr)  24 100 24 721 24 160 
Internationellt litteratursamarbete 
(projektbidrag och översättningsstöd) (tkr)  6 844 6 287 5 311 
Kulturtidskrifter (stöd till produktion, utveckling och 
tidskriftsverkstäder) (tkr)  41 140* 2 405 21 575 
Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne, ALMA (tkr)  5 000 5 000 5 000 
Alla tiders klassiker (tkr)  0 0 73 
Övrigt (Planerad utgivning, fristadsförfattare, m.m.) (tkr)  1 314 1 166 1 229

TOTALT  134 422 100 183 108 670
A. 2015 utnyttjade Kulturrådet bemyndigandet på anslaget. 

3.3.1 Främjande av läsning och litteratur
Under 2015 har Kulturrådet arbetat med att genomföra handlingsprogrammet för läsfrämjande 
inom flera områden. Informationen till sökande av stöd för läs- och litteraturfrämjande har setts 
över och tydligt knutits till Kulturrådets handlingsprogram. En utbyggnad av satsningen Bokstart 
har prioriterats i glesbygdsområden. Syftet är att pröva metoden med hembesök till familjer med 
små barn även i områden med stora avstånd till bibliotek. Två nya projekt beviljades i Jämtland 
Härjedalen och i Västernorrlands län och de tre pågående pilotprojekten i Landskrona, Göteborg 
och Södertälje fortsätter 2016.  

Ett av huvuduppdragen inom främjande av läsning och litteratur är att motverka den tydliga 
tendensen till minskat läsintresse, inte minst bland barn och unga. Det är ett av skälen till att 
Kulturrådet har fått i uppdrag av regeringen att ta initiativ till, samordna och följa upp läsfrämjande 
insatser av nationellt intresse. Ett av dessa initiativ är rapporten Läs- och litteraturfrämjande – bi-
drag och utveckling, som Kulturrådet sammanställt under året, där myndigheten med utgångs-
punkt i fördelningar av stöd, aktuella tendenser och forskning har skapat en överblick över bi-
dragsgivningen till läs- och litteraturfrämjande. Syftet har varit att synliggöra vilka möjligheter 
som finns att bedriva läs- och litteraturfrämjande utifrån såväl nationella, regionala som lokala 
perspektiv. Bland annat har en serie angelägna utvecklingsområden identifierats, som till exempel 
digitalt läsfrämjande, behov av metoder som främjar vuxnas läsning samt satsningar där littera-
turen inte används som ett redskap för att uppnå ett specifikt mål, utan där själva läsakten sätts i 
centrum.

Stöd till läsfrämjande insatser och till litterära evenemang i Sverige fördelades tidigare inom 
två skilda bidragsformer. Dessa har från och med 2015 uppgått i en bidragsform eftersom det lit-
teraturpolitiska målet är gemensamt för bägge verksamheterna: Alla i Sverige ska ges möjlighet 
att utveckla en god läsförmåga och ha tillgång till litteratur av hög kvalitet. Bidrag till läs- och 
litteraturfrämjande insatser ska leda till att detta mål uppnås, dels genom att främja och stödja 
metoder för läsfrämjande verksamhet, dels genom att via bidragsgivningen stödja poesi- och be-
rättarfestivaler och andra evenemang riktade till en bred allmänhet där professionellt verksamma 
författare medverkar. Under året har flyktingar och asylsökande varit en tydlig målgrupp i för-
delningen av bidrag till läs- och litteraturfrämjande insatser. Flera projekt handlar om att sprida 
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litteratur på flyktingboenden, litteraturfestivaler med migrationstema och berättarträffar med 
unga flyktingar. I flera projekt används boksamtal också som ett sätt att mötas och att motverka 
segregation och fördomar.

Stödet till planerad utgivning av litteratur på de nationella minoritetsspråken har nästan 
fördubblats och Kulturrådet har genomfört informationsinsatser för att få in fler ansökningar 
av hög kvalitet. Ett exempel är medverkan vid den nordiska bokmässan i Åbo under hösten. En 
redogörelse finns i avsnitt 3.5.3 Nationella minoriteter.

I juni publicerades forskningsöversikten Med läsning som mål. Om metoder och forskning på 
det läsfrämjande området. Rapporten har väckt mycket stort intresse och närmare 3 000 tryckta 
exemplar har spritts. Rapporten har presenterats vid en rad seminarier runtom i landet, och på 
Bokmässan i Göteborg. Resultaten i rapporten vägs in när Kulturrådet bedömer ansökningar för 
läsfrämjande insatser. 

I samband med Bokmässan utsågs en ny läsambassadör, Anne-Marie Körling. Den nya läsam-
bassadören har fått stort genomslag i medierna under hösten och har medverkat i såväl radio och 
TV som i intervjuer i ett antal dagstidningar och tidskrifter. Läsambassadören är också aktiv 
genom sin blogg och genom podden Läs för livet. Kostnaderna för Läsambassadören uppgick 2015 
till 259 tkr (2014: 406 tkr). På Bokmässan släpptes Barnbokskatalogen 2015 med ett kvalitetsurval 
av årets barn- och ungdomsböcker, detta år med temat språk och flerspråkighet. Barnbokskatalo-
gen trycktes i 450 000 exemplar och distribuerades till främst skolor och bibliotek. Kostnaden för 
Barnbokskatalogen uppgick 2015 till 3 mnkr (2014: 2,9 mnkr, 2013: 2,8 mnkr).

Den treåriga satsningen på samarbete mellan idrottsföreningar och bibliotek för att stärka poj-
kars och flickors läsning rapporterades till regeringen under hösten. I samband med slutrappor-
ten producerade Kulturrådet skriften Idrott och läsning – ett Dream Team i samarbete med SISU 
idrottsutbildarna. Den innehåller handfasta tips, goda exempel, reportage och mycket annan in-
spiration för idrottsföreningar som vill arbeta med läsprojekt.

Övriga insatser som kan nämnas är ett möte med folkbildningsorganisationer, statliga 
myndigheter och nationella minoritetsföreträdare om läsfrämjande för vuxna, medverkan i Kung-
liga bibliotekets myndighetssamarbete om Skolbibliotek och samverkan med Kungliga biblioteket 
i uppdraget att ta fram en nationell biblioteksstrategi. 

3.3.2 Inköpsstöd
Inköpsstödet till folk- och skolbibliotek används till inköp av litteratur för barn och unga. Inköps-
stöd söktes 2015 av 248 kommuner varav 245 fick stöd. Kulturrådet bedömer bidrag till inköpsstöd 
utifrån antalet barn och ungdomar (0–18 år) i kommunerna samt utifrån den läsfrämjandeplan som 
beskriver kommunens läsfrämjande arbete. Ett villkor inför ansökningsomgången 2015 var att de 
sökande kommunerna måste ha en politiskt antagen och aktuell biblioteksplan för att beviljas stöd. 

3.3.3 Litteraturstöd
Efterhandsstöd, inklusive distributionsstöd och stöd till planerad utgivning, kan sökas av utgivare 
som är verksamma i Sverige och bedriver en professionell utgivning av litteratur.

Efterhandsstöd till utgiven litteratur är det bidrag inom vilket Kulturrådet mottar flest ansök-
ningar av samtliga bidragsformer. Av de beviljade ansökningarna utgörs en ansenlig andel av titlar 
utgivna av små förlag, vilka står för en betydande del av kvalitetsutgivningen i landet. Dessa förlag 
är i hög grad beroende av litteraturstöd för att kunna bedriva sin verksamhet. 

Arbetsgrupper beslutar om bidrag till utgivning och distribution av barn- och ungdomslitteratur, 
skönlitteratur, facklitteratur samt bildverk och serier. I sin granskning av ansökningar utgår arbetsgrup-
perna från bedömningskriterier för litterära kvaliteter inom respektive genre. Inom litteraturstödet 
söker förlagen ingen särskild summa. Om stöd beviljas görs en teknisk uträkning av beloppet baserad på 
arkersättningen och, i vissa fall, produktionskostnaden. Stöd till planerad utgivning är till skillnad från 
efterhandsstödet ett förhandsstöd för större, särskilt kostnadskrävande utgivningsprojekt. Stödformen 
är projektbaserad i stället för att vara titelbaserad, vilket främjar initiativ till fleråriga satsningar. 
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För att bidra till en ökad spridning av kvalitetslitteratur distribueras samtliga litteraturstödda 
titlar till landets huvudbibliotek, några länsbibliotek samt till Nordens hus på Island. Totalt dist-
ribuerades 2015 böckerna till 286 mottagare. Under året har Kulturrådet arbetat aktivt för att un-
derlätta för biblioteken att arbeta läsfrämjande med böckerna. Förlagens informationstexter om 
titlarna som infördes i slutet av 2014 har under 2015 fått genomslag och når i hög grad biblioteken. 
Kulturrådet arrangerade konferensen ”Garanterat bra böcker” i juni där bland annat bibliotek, 
förlag och litteraturstödets arbetsgrupper medverkade. Konferensen riktade sig främst till folkbib-
lioteken och syftet var att informera om litteratur- och distributionsstödet och inspirera bibliote-
ken att arbeta aktivt med de litteraturstödda titlarna. Evenemanget besöktes av 130 bibliotekarier, 
med god spridning från norr till söder.

3.3.4 Kulturtidskrifter
Kulturrådet ger stöd till produktion och utveckling av kulturtidskrifter, både i tryckt och digi-
tal form. Stöd ges till kulturtidskrifter som vänder sig till en allmän publik med kulturdebatt i 
vid mening eller som huvudsakligen ger utrymme för analys och presentation inom kultur och 
konstarter. För 2015 fördelades 19 mnkr i produktionsstöd till 80 kulturtidskrifter. Av de som fick 
stöd var 13 digitala tidskrifter. Kulturrådet fattade även beslut med stöd av bemyndigande om 20 
mnkr i stöd till 93 kulturtidskrifter under 2016. Inför beslut har Kulturrådets referensgrupp be-
aktat potentialen för förnyelse och utveckling samt mångfalden av röster och perspektiv. Många 
av kulturtidskrifterna har ett internationellt perspektiv och ingår i internationella samarbeten. 
Ansökningar och beviljade stöd till digitala tidskrifter utgör en begränsad del. Samtidigt arbetar 
allt fler tidskrifter med både tryckta och digitala utgåvor varför stödet till de tryckta kulturtid-
skrifterna ofta också går till digital utgivning.

Tabell 20. Beviljade bidrag till kulturtidskrifter 2013–2015, tkr
  2015 2014 2013

Tryckta kulturtidskrifter/produktionsstöd  36 060A 0B 17 275 
Nättidskrifter/produktionsstöd  2 940 0 1 750 
Utvecklingsstöd  2 140 2 405 2 550

TOTALT  41 140 2 405 21 575
A. På grund av osäkerheten i 2015 års budget avvaktade Kulturrådet med beslut till 2015

B. 2015 utnyttjade Kulturrådet bemyndigandet på anslaget. 

3.3.5 Internationellt litteratursamarbete
För att stärka det internationella litteratursamarbetet ger Kulturrådet bidrag till utländska förlag 
för översättning av svensk litteratur, till organisationer som arbetar med svensk litteratur på olika 
sätt samt till översättare av svensk litteratur. Därutöver ges även ett bidrag till deltagande i Kultur-
rådets s.k. Fellowship under Bokmässan i Göteborg. 

Översättningsstödet är det viktigaste instrumentet för att öka utgivningen av svensk litteratur 
i utlandet. Efterfrågan är fortsatt stor och behovet av ökade medel kvarstår. Anmärkningsvärt är 
att antalet kvalificerade ansökningar om nordiskt översättningsstöd ökar i större utsträckning än 
stödet från Nordiska ministerrådet gör det möjligt att tillgodose. För att inte motverka utgivning 
av svensk kvalitetslitteratur i de nordiska länderna tog Kulturrådet 385 tkr av egna medel för att 
komplettera bidraget som kommer från Nordiska ministerrådet. 

Under 2015 infördes stöd till produktionskostnader inom ramen för översättningsstödet.  Syftet 
med detta är att stimulera fler utgivningar av svenska bilderböcker och serier. Eftersom det är första 
året går det ännu inte att avgöra effekten på antalet ansökningar om stöd för bilderböcker och serier. 

Bidrag till litteraturprojekt i utlandet är under utveckling. Syftet är att öka det internatio-
nella litteraturutbytet, med särskilt fokus på att stimulera fram fler översättare, främst genom 
översättarseminarier. Strategin att aktivt uppmuntra till fler projekt och evenemang inom svenskt 
litteraturutbyte ger resultat. 2015 var antalet beviljade ansökningar väsentligt högre än året innan 
på grund av att antalet ansökningar i linje med Kulturrådets mål var fler. Bidrag beviljades till 
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projekt i 24 länder där Tyskland, Italien, Kina och Polen ligger i topp. Både Kina och Italien kan 
direkt kopplas till de extra satsningar som Kulturrådet initierat i de länderna genom det italienska 
översättarseminariet och den nordiska satsningen i Kina.

Som komplement till bidragen medverkar Kulturrådet varje år på de internationella bokmäs-
sorna i Bologna, London och Frankfurt. Under 2015 medverkade Kulturrådet för andra året i rad 
i en nordisk monter på bokmässan i Peking och vid barnboksmässan i Shanghai för att stärka den 
nordiska litteraturen i Kina. Kulturrådet var även del av en nordisk delegation som medverkade 
på bokmässan i Guadalajara i Mexiko. Kulturrådet deltog för andra året i rad på seriefestivalen i 
Angouleme i Frankrike för att etablera kontakt med den internationella seriebranschen och öka 
möjligheterna för svenska serier att översättas till andra språk.

En rad insatser har genomförts för att förbättra förutsättningarna för översättarkåren. Exempel-
vis anordnade Kulturrådet och nätverket NordLit i samband med bokmässan i Peking en heldag 
om översättning av svensk och nordisk litteratur tillsammans med Pekings språkuniversitet. Kul-
turrådet arrangerade ett nätverksmöte för översättare av svensk dramatik under teaterbiennalen i 
Malmö. Kulturrådet har bidragit till översättarseminarier och workshopar i flera länder. Flertalet 
av dessa workshoppar är en direkt följd av det uppstartsseminarium för översättare som Kulturrå-
det anordnande på Lidingö 2014. Ett brett samarbete med översättarorganisationer och universitet 
ledde till en stor satsning på översättare under Bokmässan i Göteborg. Detta resulterade i ett utökat 
översättarprogram på flera scener, nätverksmöten mellan svenska och utländska översättare och 
en ny lounge för möten mellan författare och översättare. 

Tabell 21. Beviljade bidrag för internationellt litteratursamarbete 2013–2015
  2015  2014  2013

 Antal  Antal  Antal 
 beviljade Beviljat beviljade Beviljat beviljade Beviljat 
 ansök- belopp ansök- belopp ansök- belopp 
 ningar tkr ningar tkr ningar tkr

Litteraturprojekt i utlandet 59 2 153 45 1 727 34 1 461 
Översättning svensk litteratur och dramatik, 
(exkl. nordisk) 188 3 782 170 3 647 133 3 247 
Översättning svensk litteratur och dramatik 
till nordiskt språk 24 632 28 749 24 561 
Bidrag till resor för översättare  32 277 23A 125A - - 
Resebidrag till utländska förlag och översättare 
för medverkan vid Bok och Bibliotek 45 153B 47 455 19C 42C

TOTALT 348 6 997 313 6 703 210 5 311
A. Exklusive bidrag till resor för översättare för medverkan vid Bokmässan i Göteborg som förts om till Resebidrag till utländska förlag och 
översättare för medverkan vid Bok och Bibliotek.    
B. Exklusive hotellkostnader för 2015. 

C. Under 2013 registrerades dessa under ärendetypen ”internationellt litteratursamarbete” och avsåg endast förlag. 

3.3.6 Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne
Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne tilldelades 2015 den sydafrikanska organisationen 
PRAESA, Project for Alternative Education in South Africa. Tillkännagivandet ägde rum i mars 
på Kungliga biblioteket i Stockholm och direktsändes via länk till barnboksmässan i Bologna. 

Under pristagarveckan i maj deltog tre representanter för organisationen i presentationer, före-
läsningar, workshoppar och studiebesök i Stockholm och Vimmerby, och efter prisceremonin på 
Konserthuset reste pristagarna till Internationella barnboksbiblioteket i München för att delta i 
ytterligare evenemang. 

PRAESA medverkade också med en representant på Bokmässan i Göteborg och i Frankfurt där 
även listan med nominerade kandidater för 2016 offentliggjordes.

Juryn fick vid halvårsskiftet en ny ledamot och gjorde under året flera studieresor i utredande 
syfte. Kansliet medverkade i flera internationella evenemang under året – i Bratislava under den 
internationella illustrationsbiennalen BIB, på barnlitteraturkonferens i Vilnius med anledning av 
statsbesöket och i ett seminarium i Bryssel arrangerat av Europakommissionen.
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Tabell 22. Nominerade kandidater och antalet länder kandidaterna representerar
  2016 2015 2014

Nominerade kandidater  215 197 238 
Representerade länder  59 61 68
Nomineringarna fastställs och offentliggörs året före tillkännagivandet, kandidatlistan för 2016 fastställdes alltså 2015

Tabell 23. Kostnader för priset till Astrid Lindgrens minne 2013–2015, tkr
  2015 2014 2013

Säkerställa kvalitet  1 095 1 130 1 071 
Evenemang  1 980 1 809 1 765 
Information/marknadsföring  448 552 780 
Biblioteksprojekt  31 21 19 
Lönekostnader kansliet  2 197 2 213 2 129

TOTALT   5 751 5 725 5 764

3.4 Bild- och formkonst, museer och utställningar
Inom bild- och formkonstområdet fördelar Kulturrådet projektbidrag och verksamhetsbidrag till 
utställningsarrangörer, konsthantverkskooperativ och nationella främjandeorganisationer samt 
fördelar utrustningsbidrag till kollektivverkstäder. Kulturrådet fördelar också verksamhetsbidrag 
och utvecklingsbidrag till de två museer i Stockholms län som inte ingår i kultursamverkansmo-
dellen samt utvecklingsbidrag och forskningsbidrag till de statliga centrala museerna. Myndighe-
ten ansvarar för den statliga utställningsgarantin och är också en samrådspart när Riksantikva-
rieämbetet fördelar bidrag till arbetslivsmuseer.

Tabell 24. Bidrag inom bild- och formkonst, museer och utställningar 2013–2015, tkr
  2015 2014 2013

Beslutade bidragsansökningar, antal  239 260 210 
Beviljade bidrag, antal  113 123 127 
Beviljat belopp, tkr  62 046 67 817 61 586

3.4.1 Bild- och formkonst
Kulturrådet bedömer att bidragsgivningen inom bild- och formkonstområdet främjar tillgången 
till ett brett utbud av kvalitativ bild- och formkonst i hela landet. Stöden bidrar även till att för-
bättra villkoren för den nyskapande kulturen och stärker den konstnärliga utvecklingen inom 
området. 

Tabell 25. Beviljade bidrag inom bild- och formkonstområdet 2013–2015, tkr
  2015 2014 2013

Bild och form/ProjektbidragA  2 975 1 420 - 
Verksamhetsstöd till utställningsarrangörer/arrangerande konstföreningar 9 420 9 470 9 250 
Organisationer inom bild- och formområdet  13 480 13 430 13 530 
Konsthantverkskooperativ/kollektivverkstäder  2 800 3 000 3 180

TOTALT  28 675 27 320 25 960
A. Ökningen mellan 2014–2015 beror på en omläggning av Kulturrådets bidragsformer.  

Under 2015 beviljades verksamhetsbidrag till 28 utställningsarrangörer, varav en för första gången. 
Bland dessa är det många som arbetar med verksamheter för barn och unga, i synnerhet de aktörer 
som får högre verksamhetsbidrag. Även det internationella samarbetet är utvecklat och cirka 30 
procent av konstnärerna i planerade utställningar är verksamma huvudsakligen utanför Sverige. 
En mängd samverkansprojekt på nationell nivå har också genomförts inom de verksamheter som 
har beviljats bidrag, såväl med andra utställningsarrangörer som med högskolor och det civila 
samhället. 

Stöd fördelas sedan 2014 även till nationella eller internationella projekt som kan sökas för sam-
arbeten, främjande eller andra former där projektet kan möta en publik. Under 2015 beviljades 14 
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procent av sökt belopp inom projektbidraget. Det visar på ett stort behov av ökade bidragsmedel 
för att Kulturrådet ska kunna möta fler av de kvalitativa ansökningar som inkommit men som un-
der året inte har kunnat beviljas stöd, trots att de bedömts vara intressanta ur såväl ett konstnärligt 
som ett kulturpolitiskt perspektiv. Konkurrensen om medel inom hela bild- och formkonstområ-
det är stor och efterfrågan på stöd är betydligt större än Kulturrådet kan bevilja.

Under 2015 har Kulturrådet följt upp handlingsplanen för bild- och formkonstområdet 2011–
2013. Analysen visar på goda resultat för myndighetens arbete och att handlingsplanens konkreta 
insatser och delmål i hög grad uppfyllts. 

Kulturrådet har främjat svenska bild- och formkonstaktörers internationalisering genom att 
medverka i ett nätverk kring kulturella och kreativa näringar tillsammans med bland annat Till-
växtverket, Svenska Institutet, Vinnova och Almi. Under 2015 har dialogen med Tillväxtverket 
fortsatt kring behoven av exportinsatser inom bild- och formkonstområdet, vilket har lett till ett 
pilotprojekt med exportstöd till bland annat bild- och formkonstaktörer. 

3.4.2 Medverkans- och utställningsersättning
Kulturrådet ska göra det statliga avtal som gäller medverkans- och utställningsersättning till konst-
närer (MU-avtalet) allmänt känt samt följa upp tillämpningen och tolkningen av avtalet. Avtalet 
träffades mellan staten och konstnärsorganisationerna Konstnärernas Riksorganisation (KRO), 
Föreningen Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare (KIF), Föreningen Svenska Tecknare 
och Svenska Fotografers förbund och gäller från 2009, med revidering 2014. MU-avtalet reglerar 
ersättningen till nu levande upphovspersoner vid utställningar med verk i deras ägo. Enligt avtalet 
ska utställningsersättning betalas och ett avtal ska tecknas där även medverkansersättning ingår.

En uppföljning av i vilken grad regionala institutioner tillämpar MU-avtalet har genomförts. 
46 (92 procent) av de 50 regionala institutioner som arbetar med att göra utställningar har svarat 
på en enkät som Kulturrådet skickade ut i slutet av 2015. Enkätensvaren visar hur institutionerna 
har ersatt utställande upphovspersoner för utställningar med verk i deras ägo, som öppnat mel-
lan den 1 januari och 31 oktober 2015. Enligt fritextssvar finns fall där de svarande inte redovisar 
tillämpningen av MU-avtalet för samtliga konstnärer på grund av att de har hyrt in någon av 
utställningarna från en annan producent som har tecknat avtal med och ersatt konstnärer. Det 
förekommer också utställningar där flera institutioner har delat på kostnader för ersättningar till 
upphovspersoner men där den svarande institutionen bara redovisar sin egen del. Därför kan MU-
avtalet ha tillämpats i något högre grad än vad som redovisas nedan. 

Av de 38 institutioner som har svarat att de har haft utställningar med nu levande konstnärer 
har tre inkluderat utställningar där det inte är tydligt att de bör tillämpa MU-avtalet.3 Dessa ingår 
därför inte i de data som presenteras nedan.

17 av 35 institutioner uppger att alla upphovspersonerna har fått ersättning på eller över MU-
avtalets lägstanivå, 14 av 35 institutioner har betalat ersättning enligt MU-avtalet till några konst-
närer och fyra uppger att de inte har betalat ut ersättning enligt MU-avtalet till någon konstnär 
under perioden. Skriftliga avtal har tecknats med samtliga utställande upphovspersoner hos 23 av 
35 institutioner, med några av upphovspersonerna hos 10 av 35, medan två inte har tecknat något 
avtal alls. 15 av 35 institutioner uppger att de både betalar ersättning som ligger på eller över MU-
avtalets nivåer och har skriftligt avtal för samtliga konstnärer. Kulturrådet tolkar det som att dessa 
institutioner tillämpar MU-avtalet.

Som helhet visar undersökningen att 89 procent av de svarande institutionerna tillämpar MU-
avtalet till viss del. Det finns dock ett behov av ökad tillämpning så att alla upphovspersoner ersätts 
i enlighet med avtalet. Några av de svarande lyfter ett behov av ökade medel för att kunna tillämpa 
avtalet vid fler utställningar.

Kulturrådet har under året verkat för en ökad tillämpning av MU-avtalet. Statliga arrangörer 
som är bundna av avtalet och andra utställningsarrangörer med offentlig finansiering har infor-
merats skriftligen om en avtalsenlig höjning av avtalets tariffer för utställningsersättning under 
2015. Vikten av tillämpning har också lyfts fram löpande i regionala dialoger, i granskning och 

3. Till exempel på grund av att en statlig institution är producent för den 
enda utställningen med verk av nu levande upphovspersoner.
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uppföljning av regionala kulturplaner samt i möten med samt uppföljning av bidragssökande or-
ganisationer. Kulturrådet har under året haft fyra möten med referensgruppen för MU-avtalet, 
där även representanter från Konstnärsnämnden, KRO/KIF, Moderna museet, Riksutställningar, 
Svenska Fotografers förbund och Svenska Tecknare ingår. Kulturrådet har med stöd av referens-
gruppen besvarat frågor om avtalets tillämpning under året. 

Under 2015 har Kulturrådet fördelat 7 512 tkr i öronmärkta medel för utställningsersättning till 
konstnärer som en del av verksamhetsbidrag till utställningsarrangörer, konsthantverkskoopera-
tiv och främjande organisationer samt projektbidrag inom bild och form.

3.4.3 Stöd till forskning och utveckling vid centrala museer 
Kulturrådet fördelar bidrag till forskning- och utvecklingsinsatser som kan sökas av centrala stat-
liga museer. Under 2015 har Kulturrådet i första hand prioriterat projekt som innefattar forskning. 
Bedömningen av bidragen har grundat sig på kvalitet, kulturpolitisk relevans, genomförbarhet, 
deltagarnas kompetens och planeringen för spridningen av resultatet. För kulturpolitisk relevans 
utgår Kulturrådet från de kulturpolitiska målen och de särskilda kulturpolitiska prioriteringar 
som myndigheten har. För att bredda och stärka Kulturrådets bedömning av ansökningar tillsät-
ter myndigheten sakkunniga som deltar i bedömningen. Kulturrådet bedömer att bidragsfördel-
ningen under 2015 har möjliggjort såväl ökade samarbeten mellan aktörer inom museiområdet 
som samarbeten mellan museer, universitet och högskolor. Kulturrådet bedömer vidare att den 
nationella överblick och det breda arbetsområde myndigheten har, och som bland annat inne-
fattar aktiviteter kopplade till särskilda kulturpolitiska prioriteringar, bidragit till att synliggöra 
forskningsbidragen i flera sammanhang och till att stimulera till utökade samarbeten mellan de 
centrala museerna och andra aktörer inom ramen för projekten. 
 
Tabell 26. Beviljade bidrag till forskning och utveckling 2013–2015
Museum Projekt Avser år Bidrag

Arbetets museum Forskningskonferens med fokus 
 på tecknad bild och politisk satir 1 (av 1) 77 000

Livrustkammaren och 
Skoklosters slott med 
stiftelsen Hallwylska museet Unstraight research på museum  1 (av 3) 500 000

Moderna Museet Moderna Museet – forskning och förmedling utifrån 
 en konstsamling, ett arkiv och en boksamling 1 (av 2) 400 000

Statens centrum för arkitektur Arkitekturmuseet och historieskrivningen om 
 svensk arkitektur under 1900-talet 1 (av 2) 488 800

Statens historiska museum Museer bortom homogeniteten 3 (av 3) 472 000

Statens musikverk Utanförskapets röster 3 (av 3) 768 000

Tekniska museet Dataspelens världar – en användningsinriktad studie 
 av barn och unga, datorspel och spelande 2 (av 3) 909 000

TOTALT 2015   3 614 800

TOTALT 2014   3 454 000

TOTALT 2013   3 416 000

3.4.4 Statliga utställningsgarantier
Kulturrådet handlägger den statliga utställningsgarantin som täcker kostnader för skada eller för-
lust av inlånade föremål för tillfälliga utställningar. För att beviljas en statlig utställningsgaranti 
ska utställningsverksamheten bedrivas utan vinstsyfte, utställningen ska ha ett väsentligt kul-
turellt värde och särskilda säkerhetskrav måste uppfyllas. Kulturrådet hämtar in yttrande om 
säkerheten från Kammarkollegiet i samtliga ärenden. Om Kammarkollegiet avslår en ansökan på 
grund av att nödvändiga säkerhetskrav inte är uppfyllda får en garanti inte beviljas. Kammarkol-
legiet fakturerar Kulturrådet för sitt arbete med riskbedömningar. Kulturrådet tar i enlighet med 
förordningen ut en avgift från den sökande som ska täcka kostnaden för hanteringen av utställ-
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ningsgarantierna. Under 2015 har Kulturrådet lämnat remissvar på ett förslag om en ny förordning 
för arbetet med den statliga utställningsgarantin. 

Tabell 27. Utställningsgarantier 2013–2015
  2015 2014 2013

Antal beslut om beviljade utställningsgarantier  42 46 34

3.5 Konstområdesövergripande och övrig främjande verksamhet
Vissa bidrag som Kulturrådet fördelar är konstområdesövergripande och riktar sig till verksam-
heter som till exempel främjar nationella minoriteters kultur och kulturarv, skapar förbättrade 
arbetsvillkor för kulturskapare och bidrar till internationalisering. Merparten av de konstom-
rådesövergripande bidragen, 93 procent, går till Skapande skola. Kulturrådets arbete med andra 
främjande åtgärder redovisas där det är relevant under respektive konstområde, men några sam-
manfattas också här för att ge en samlad bild. Kulturrådet arbetar även med flera horisontella 
perspektiv som sträcker sig över samtliga konstområden, till exempel barn- och ungdomskultur, 
tillgänglighet, jämställdhet, hbtq och etnisk och kulturell mångfald.

Tabell 28. Konstområdesövergripande bidrag 2013–2015A

  2015 2014 2013

Beslutade bidragsansökningar, antal  537 526 593 
Beviljade bidrag, antal  469 450 456 
Beviljat belopp, tkr  203 760 231 451 255 097
A. Under 2013 och 2014 betalade Kulturrådet ut ett särskilt statsbidrag till Umeå Europas Kulturhuvudstad 2014, 38 mnkr 2014 och 37 mnkr 2013.

3.5.1Skapande skola
Kulturrådet fördelar årligen bidrag till skolhuvudmän för insatser med professionell konst och 
kultur inom skolans ram. Medlen är ett komplement till skolornas egen budget för kulturverk-
samhet i skolan. 

Tabell 29. Ansökningar och beviljade bidrag till Skapande skola 2013–2015 
  2015 2014 2013

Beviljade ansökningar (antal)  422 376 391 
- varav skapande förskola  18 - - 
Beviljade kommuner (antal)  273 259 259 
Beviljade fristående skolor/statliga skolor (antal)  128/0 103/1 113/0 
Sökt belopp (tkr)  282 738 261 948 250 644  
Beviljat belopp (tkr)  189 930 181 195 175 260 
- varav beviljat belopp skapande förskola  10 290 - - 
Elever som planeras ta del av aktiviteterna (antal)  830 780 773 381 724 000 
Genomsnittligt bidrag per elev (kr)  229 234 242

Bidraget söktes 2015 av 94 procent av alla kommuner, vilket är en ökning med fem procenten-
heter jämfört med föregående år. Ett antal kommunala skolhuvudmän inkluderar även statliga 
sameskolor och/eller fristående skolor i sin ansökan. 128 fristående skolor sände in egna ansök-
ningar. Trenden att fler och fler elever omfattas för varje år fortsätter. 2015 söktes bidrag för över 
830 000 elever med skapande förskola inräknat. Det beviljade bidragsbeloppet sjönk därmed i 
genomsnitt per elev men variationen är stor.

Kulturrådet konstaterar att de flesta skolhuvudmän har inarbetade kontakter med kulturlivet, 
dels genom länets kulturkonsulenter, dels med institutioner och fria grupper. Att delta i utbuds-
dagar eller nätverk där frågor om kultur i skolan tas upp är vanligt. Samtidigt är det viktigt att 
informations- och kunskapsutbytet kring kultur och skola fortsätter att utvecklas på nationell, 
regional och lokal nivå.

Även strukturen för hur skolhuvudmannen engagerar och tar till vara de enskilda skolornas, 
lärarnas och elevernas synpunkter och önskemål blir bättre. Kulturrådet har aktivt arbetat för att 



31 (63)

Kulturrådets årsredovisning 2015

lyfta frågan om elevinflytande genom att på webbplatsen publicera exempel och handledningar 
som kan användas i arbetet med att öka elevernas inflytande över Skapande skola. Kulturrådet har 
även publicerat material som ett stöd i arbetet med att inkludera barn med funktionsnedsättning. 

Tillgången till konst och kultur för barn och unga i hela landet är inte självklar. En iakttagelse i 
årets ansökningsomgång är att många, utom i de största städerna, har långt till den professionella 
kulturen. På mindre orter saknas ett brett utbud av olika kulturyttringar, professionella scen- eller 
andra konstnärer eller lämpliga lokaler för större utställningar eller föreställningar. Kostnaderna 
för resor blir höga, om det över huvudtaget är möjligt tidsmässigt att köra barn till en tätort med ett 
professionellt kulturutbud. I annat fall blir det fråga om dryga reskostnader för kulturaktörerna. 
Därför har Kulturrådet i bidragsgivningen prioriterat kommuner med långa geografiska avstånd till 
professionell kultur. Det innebär att glesbygdskommuner har fått ett högre bidragsbelopp per elev. 

Skolhuvudmän med en stor andel nyanlända elever som ännu inte kan svenska har i många fall 
angett att kulturverksamhet är ett sätt att öppna för kommunikation och lyfta fram elevers resur-
ser. Kulturrådet delar denna uppfattning och har tagit detta i beaktande i bidragsfördelningen. 
Kulturrådet har angivit att myndigheten önskar att skolhuvudmännen prioriterar dessa elever när 
bidragsmedlen fördelas inom kommunen – liksom de elever som av andra anledningar har behov 
av stöd för att få sina kulturella behov tillgodosedda.

Kulturrådet har tilldelats ytterligare tio miljoner kronor för professionell kulturverksamhet i 
förskolan. Med erfarenhet från arbetet med Skapande skola för grundskolan har Kulturrådet strä-
vat efter att inspirera kommuner där tillgången till professionell kultur har bedömts vara låg. 17 
kommuner har beretts tillfälle att söka bidrag för föreställningar med turnerande grupper inom 
teater, musik, dans och cirkus. Det är centrumbildningarna inom respektive område som ansvarar 
för att välja ut grupperna utifrån deras kvalitativa innehåll och erfarenhet av målgruppen.  

3.5.2 Barn- och ungdomskultur
Minst 30 procent av projekt och verksamheter som Kulturrådet ger stöd till ska enligt Kulturrådets 
barn- och ungdomsstrategi riktas till barn och unga 0–18 år. Målet omfattar endast de organisa-
tioner som bedriver en publik verksamhet och som Kulturrådet ger direkt stöd. Alltså ingår inte 
verksamheter inom Kultursamverkansmodellen där framför allt många av aktörerna inom scen-
konst, musik, bild- och formkonst samt museer och utställningar som får statligt stöd återfinns. 
Dock ska noteras att Kulturrådets uppföljning av Kultursamverkansmodellen visar att cirka 30 
procent av de statliga medel som regionerna årligen fördelar till kulturverksamheter har bedömts 
gå till barn- och ungdomsverksamhet. För de utvecklingsbidrag som Kulturrådet beviljade 2015 
var andelen cirka 42 procent.

Figur 3. Beviljade bidrag 2013–2015 till verksamhet som rör barn och unga, tkr

Siffrorna för 2013 har justerats jämfört med Årsredovisningen 2014.
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Tabell 30. Andel (%) av totalt beviljade bidrag 2013–2015 inom respektive konstområde som 
bedömts gå till verksamhet inriktad mot barn och unga
 Andel (%) för barn och unga av områdets totala bidragsbeslut

  2015 2014A 2013

Scenkonst och musik   32% 33% 24% 
Litteratur, bibliotek och kulturtidskrifterB  37% 50% 40% 
Bild- och formkonst, museer och utställningar   16% 15% 7% 
Konstområdesövergripande  97% 80% 71%

TOTALT  51% 50% 42%
A. Värden för 2013 och 2014 har justerats jämförts med Årsredovisningen 2014. 
B. Den höga andelen 2014 berodde på att inga beslut om produktionsstöd till kulturtidskrifter togs under året och basen för beräkningen 
därmed tillfälligt minskade. 

Den samlade andelen bidrag till barn- och ungdomsverksamhet överstiger målet med god mar-
ginal. Bakom den höga procentsiffran inom konstområdesövergripande verksamhet ligger Ska-
pande skola-bidraget, där varje sökande i genomsnitt arbetat med åtta konst- och kulturområden.

De fria grupperna inom scenkonst är bland de viktigaste aktörerna för den unga publiken. 
Framför allt är en hög andel av de beviljade bidragen till fria teatergrupper riktade till barn och 
unga – 62 procent av verksamhetsbidragen och 44 procent av projektbidragen under 2015. Även 
förskolesatsningen inom Skapande skola syftar till att erbjuda kvalitativ scenkonst av fria grupper 
till förskolebarn i åldern 3–5 år. 

Ett av huvuduppdragen inom läs- och litteraturfrämjande är att motverka den tydliga tendensen 
till minskat läsintresse, inte minst bland barn och unga. I juni publicerades forskningsöversikten 
Med läsning som mål. Om metoder och forskning på det läsfrämjande området. En ny läsambassadör 
utsågs, vilket fick stort genomslag i medierna. På Bokmässan lanserades Barnbokskatalogen 2015 
med ett kvalitetsurval av årets barn- och ungdomsböcker, detta år med tema språk och flerspråkig-
het. Den treåriga satsningen på samarbete mellan idrottsföreningar och bibliotek för att stärka poj-
kars och flickors läsning rapporterades till regeringen under hösten. I samband med slutrapporten 
producerade Kulturrådet inspirationsskriften Idrott och Läsning – ett Dream Team i samarbete med 
SISU idrottsutbildarna. Ett seminarium arrangerat av Kulturrådet under Kulturskolerådets rikskon-
ferens handlade om hur kulturskolan kan bli en bättre resurs för läsfrämjande och språkutveckling.

Frågor om hur läs- och litteraturfrämjande insatser kan utformas i förhållande till nationella 
minoriteter har lyfts vid samråd med nationella minoriteters representanter under året. Kulturrå-
det kan konstatera att behovet av professionella utgivare av litteratur på nationella minoritetsspråk 
är fortsatt stort, särskilt vad gäller litteratur för barn och unga.

Internationellt utbyte kring barn- och ungdomskulturfrågor
Kulturrådet ingår i flera internationella nätverk för att främja kunskapsutbyte och samarbete ut-
anför landets gränser och öka sin beredskap för att agera i en global värld. Det nordiska nätverket 
för kultur och skola träffas i det land som har ordförandeskapet inom Nordiska Rådet. 2015 hölls 
i anslutning till mötet en nordisk konferens om strategier för barn- och ungdomskultur i Norden. 
Det internationella nätverket ACE-net4 består av delegater från europeiska kulturdepartement och 
myndigheter som träffas en gång per år för att utbyta erfarenheter, diskutera frågor och presentera 
vad som händer på området i deras respektive länder. 

Myndigheten deltar även varje år aktivt i olika sammanhang för att främja kunskapsutbyte 
och samarbete. Vid PAMS (Performing Arts Market i Seoul) deltog Kulturrådet 2015 i en nordisk 
monter och samverkade med Svenska institutet i en satsning på svensk scenkonst för den unga 
målgruppen. Detta har lett till en inbjudan till Assitejs festival i Seoul 2016 samt en förfrågan 
från PAMS arrangörer att bygga upp ett nordiskt utbyte med Korea med fokus på scenkonst för 
barn och unga. På bokmässan i Shanghai 2015 deltog författare och illustratörer från de nordiska 
länderna. Under mässdagarna arrangerades även panelsamtal och seminarier om nordisk barnlit-
teraturför att öka intresset för översättning till kinesiska.

Kulturrådet deltog 2015 även i den Nordiska barnavårdskongressen, som hålls vart tredje år, 

4. Network of civil servants working in the field of arts and cultural education.
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främst för att bevaka frågor kring barnfattigdom, förebyggande arbete och barns inflytande på 
olika nivåer. 

Målgruppsanalys 13–25 år
Den målgruppsanalys för åldersintervallet 13–25 år som efterfrågas i Kulturrådets regle-
ringsbrev görs här utifrån ett urval av bidragsformer som riktar sig till aktörer med publik 
verksamhet. Underlaget för analysen utgörs av hur de bidragssökande i ansökningsblanket-
terna har besvarat frågan ”ange huvudsaklig målgrupp”. Denna fråga har funnits i myndighe-
tens blanketter i några år men den har inte bedömts ha tillräcklig kvalitet för en djupare sta-
tistisk analys eftersom det är väl känt att det är mycket svårt för många kulturaktörer att be-
stämt ange en viss målgrupp för sin verksamhet eller att föra åldersstatistik över publik etc. 
Redovisningen i tabellen nedan sker alltså med denna reservation för underlagets kvalitet.  

Tabell 31. Huvudsaklig målgrupp för beviljade bidrag 2015 inom publika verksamhetstyperA

 0–12 år 13–18 år 19–25 år 26 år–

Fria musikgrupper/verksamhetsbidrag 10% 4% 12% 74% 
Musikarrangörer/verksamhetsbidrag 3% 0% 16% 81% 
Musikarrangörer/projektbidrag 0% 4% 4% 93% 
Fria teatergrupper/verksamhetsbidrag 49% 11% 4% 37% 
Teater/projektbidrag 20% 25% 8% 47% 
Fria dansgrupper/verksamhetsbidrag 21% 0% 0% 79% 
Dans/projektbidrag 16% 5% 5% 74% 
Läs- och litteraturfrämjande 31% 21% 6% 42%

TOTALT 19% 10% 9% 63%
A. Procentandelarna i tabellen är avrundade.

Ett begränsat antal, 9 procent, angav att den huvudsakliga målgruppen är ungdomar 19–25 år. Grup-
pen 13–18-åringar anges som huvudsaklig målgrupp av 10 procent av bidragsmottagarna. Med hän-
syn till svårigheterna för många att precisera en huvudsaklig målgrupp har Kulturrådet i ansök-
ningsblanketterna även efterfrågat en beskrivning i fritext av målgruppsarbetet. Av fritextsvaren 
framgår bland annat att många grupper inom musikområdet och scenkonsten vänder sig till en bred 
publik i alla åldrar, vilket ger en svag koppling mellan ifylld huvudsaklig målgrupp och fritextsvaren. 
Verksamheterna särskiljer i många fall inte mellan unga vuxna och övrig vuxen publik.

När det gäller läs- och litteraturfrämjandet så är däremot kopplingen mellan fritext och ifylld 
huvudsaklig målgrupp tydligare. Projektens karaktär inom dettas område tillåter i högre grad en 
inriktning mot en viss målgrupp. Det finns dock även här en tendens till svagare koppling mellan 
angiven huvudsaklig målgrupp och vad som sägs i fritextsvaren när det gäller åldersintervallet 19–25. 

Många av de aktörer som har angett att de riktar sig främst till 13–25-åringar vill genom sin 
verksamhet påverka sin målgrupp i olika riktningar. Det kan handla om projekt som tar upp frå-
gor som jämställdhet, integration, identitet, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. Många 
uttrycker också en tydlig önskan att sprida intresse för sin konstform till nya, yngre målgrupper. 
Sammantaget är det dock svårt att utifrån tillgängliga uppgifter skapa sig en heltäckande bild av 
hur väl Kulturrådets bidragsgivning kommer barn och unga i åldersintervallet 13–25 till del. 

3.5.3 Nationella minoriteter
Kulturrådet fördelar särskilda medel i form av projekt- och verksamhetsstöd för att främja det 
samiska folkets och övriga nationella minoriteters kulturverksamhet. Ansökningarna bedöms av 
en referensgrupp för nationella minoriteters kulturverksamhet, som också bedömer ansökningar 
om stöd till planerad utgivning av nationella minoriteters litteratur.

Merparten av bidragen till nationella minoriteters kulturverksamhet fördelades 2015 som verk-
samhetsstöd till fem verksamheter: Uusi Teatteri i Stockholm, Tornedalsteatern i Pajala, Sveri-
gefinska biblioteket i Stockholm, Judiska biblioteket i Stockholm och Romska Kulturcentret i 
Malmö. Övriga medel fördelades som projektbidrag där Kulturråder prioriterade barn- och ung-
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domsverksamhet och insatser som stärker de nationella minoriteternas egna kulturella strukturer. 
Kulturrådet fördubblade nästan bidragen till planerad utgivning av nationella minoriteters lit-

teratur jämfört med 2014. Syftet var att bidra till mångfalden i utgivningen och öka utgivningen av 
litteratur av hög kvalitet på de nationella minoritetsspråken, i original och i översättning. Kultur-
rådet kan även fördela bidrag till utgivning på svenska som bedöms vara av särskild betydelse för 
de nationella minoritetsgruppernas kultur, historia och identitet. Kulturrådet kan konstatera att 
behovet av professionella utgivare av litteratur på nationella minoritetsspråk fortfarande är stort, 
särskilt vad gäller litteratur för barn och unga. Frågor om hur läs- och litteraturfrämjande insat-
ser kan utformas i förhållande till nationella minoriteter lyftes också under året vid samråd med 
företrädare för de nationella minoriteterna. Där konstaterades bland annat att språkbytesproces-
sen i många fall har gått långt vilket innebär ett stort behov av olika typer av litteratur, alltifrån 
tvåspråkig utgivning till översättningar av populärlitteratur och talböcker.  

Utöver de särskilda medel som fördelats genom projekt- och verksamhetsstöd till nationella 
minoriteters kulturverksamhet omfattar tabellen nedan medel fördelade genom stöd till planerad 
utgivning av nationella minoriteters litteratur, produktionsstöd till kulturtidskrifter och bidrag 
till centrala amatörkulturorganisationer (sverigefinsk amatörteater). Utöver detta har nationella 
minoriteters kulturverksamheter och andra insatser med bäring på nationella minoriteters kultur 
beviljats medel genom en rad andra bidragsformer.

Tabell 32. Beviljade bidrag till nationella minoriteter 2013–2015, tkrA

 Samisk Romsk Judisk Tornedalsk Sverigefinsk Flera 
Ändamål kultur kultur kultur kultur kultur /samtliga Summa

Kulturtidskrifter 50 200 225 75 100 0 650 
Litteratur 416 135 120 255 130 0 1 056 
Bibliotek 0 0 350 0 1 050 0 1 400 
Scenkonst 0 50 40 2 260 2 800 0 5 150 
Musik 0 150 110 0 0 100 360 
Utställningsverksamhet 50 0 50 0 0 0 100 
Allm. kulturverk 80 860 70 0 150 270 1 430

TOTALT 2015 596 1 395 965 2 590 4 230 370 10 146

TOTALT 2014 1 215 2 242 1 015 465 4 265 130 9 332

TOTALT 2013 720 1 537 805 4 745 4 395 85 12 287
A. Det samiska kulturhuset Tráhppie beviljades i december 2014 verksamhetsstöd på 500 tkr för förberedelse för och genomförande av verk-
samheten 2015.

Genom införandet av kultursamverkansmodellen har Kulturrådet i dialog med regionerna kun-
nat lyfta de minoritetspolitiska målen. I enlighet med regleringsbrevet ska Kulturrådet uppmärk-
samma landstingens arbete med att främja de nationella minoriteternas och i synnerhet romers 
kultur och kulturarv. 

Kulturrådet konstaterar dels att landstingen/regionerna har kommit olika långt i sitt arbete 
på området, dels att frågan lyfts i betydligt högre utsträckning nu än tidigare år. På regional nivå 
ökar både kompetensen kring, och intresset för frågor som rör nationella minoriteter. Kulturrådet 
fortsätter, inom ramen för modellen, dialogen med regionerna kring deras ansvar att främja och 
synliggöra de nationella minoriteternas kultur, och att göra det i samverkan med de nationella 
minoriteternas kulturaktörer. 

Genom utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet kan Kulturrådet öronmärka statsbi-
drag till regionala kulturprojekt. Under 2015 har myndigheten fördelat drygt 4 miljoner kronor till 
insatser som helt eller delvis främjar nationella minoriteters kultur.

Under året har samråd också hållits med nationella minoritetsorganisationer kring Kulturrå-
dets särskilda bidrag och samverkansmodellen. Deltagarna vid mötet kunde enas om att ett fung-
erande samråd mellan minoritetsorganisationer och regioner kring kulturplanerna är centralt och 
att det för minoritetsorganisationernas del till stor del är en resursfråga.
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I oktober 2015 lämnade Kulturrådet till Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget den årliga 
redogörelsen för hur Kulturrådet verkar för det samiska folkets och övriga nationella minoriteters 
kultur. Kulturrådet konstaterade bland annat att en framgångsrik nationell minoritetspolitik för-
utsätter starka nationella minoritetsaktörer. Redogörelsen kompletterades den 17 december med 
medel beviljade i december månad.

3.5.4 Centrumbildningar
Centrumbildningarna är intresse- och förmedlingsorganisationer för drygt 10 000 fria profes-
sionella kulturarbetare inom olika konstområden i Sverige. De arbetar främst med uppdragsför-
medling och kompetensutveckling och spelar en viktig roll för de fria konstnärliga yrkesutövarnas 
möjlighet till arbete. 

Kulturrådet fördelar bidrag till organisationerna i syfte att bidra till att skapa goda villkor för 
professionella konstnärliga utövare genom att stärka respektive konstområde, förmedla uppdrag 
och bredda medlemmarnas arbetsmarknad. Av centrumbildningarnas sökta verksamhetsbidrag 
på cirka 44 mnkr beviljades 25,9 mnkr vilket är jämförbart med tidigare års fördelningar. 

Kulturrådet bedömer att centrumbildningarna överlag har relevanta kunskaper om de profes-
sionella konstnärliga utövarnas arbetsmarknad och därmed goda förutsättningar att agera som 
arbetsförmedlare inom respektive fält. Verksamheterna bedrivs olika beroende på konstområdets 
struktur och behov. Några har regionala kontor medan andra arbetar på riksplanet. Inom vissa 
konstområden finns det andra intresseorganisationer som driver liknande frågor, medan cen-
trumbildningarna inom andra områden är de enda som företräder fältets konstnärer. Det gör att 
vissa centrumbildningar har en mer central roll inom sitt konstområde än andra. 

Tabell 33. Bidrag till centrumbildningar 2013–2015, tkr
  2015 2014 2013

Centrum för dramatik  850 750 750 
Centrum för fotografi  1 180 1 180 1 145 
Danscentrum  3 515 3 515 3 515 
Föreningen FilmCentrum  2 630 2 930 2 930 
Författarcentrum Riks  4 120 4 120 4 120 
Illustratörcentrum  1 333 1 333 1 333 
Konstnärscentrum  1 990 1 990 1 990 
Manegen  300 300 200 
Musikcentrum Riks  3 475 3 475 3 275 
Seriefrämjandet  250 0 300 
Stiftelsen Konsthantverkscentrum  2 345 2 345 2 345 
Teatercentrum  2 910 2 910 2 910 
Översättarcentrum  1 075 1 075 1 075

TOTALT  25 973 25 923 25 888

3.5.5 Skådebaneverksamhet
Skådebanorna bedriver en bred projektverksamhet med inriktning på bland annat scenkonst, lit-
teratur och bildkonst. Ofta är barn och unga inkluderade i verksamheten. Under 2015 fördelade 
Kulturrådet verksamhetsbidrag om totalt 2 420 tkr till Riksskådebanan och sju skådebanor i 
landet. Bidragsfördelningen innebar en prioritering av de regionala skådebanorna och ett mins-
kat belopp till Riksskådebanan. Prioriteringen av de regionala skådebanorna kan ge dem bättre 
förutsättningar att samverka med organisationer och fria grupper.   

3.5.6 Kultur och hälsa samt kultur för äldre
Kulturrådet lämnade en slutredovisning över bidragsfördelningen till kultur för äldre till reger-
ingen i februari 2015. Projektmedlen fick användas under en längre period, vilket betyder att pro-
jekttiden i de flesta fall sträcker sig till 2015, i något fall en bit in på 2016. Målet har varit att utveckla 
hållbara modeller och metoder för att främja äldre människors delaktighet i kulturlivet.
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Kulturrådet har under året deltagit i sju slutkonferenser för att ta del av erfarenheter från pro-
jekttiden. Bedömningen är att de kontakter som skapats mellan olika politikområden har haft 
betydelse för hur man inom kommuner och landsting planerar för att en allt äldre befolkning ska 
få tillgång till kultur. 

3.5.7 Centrala amatörkulturorganisationer
Kulturrådet fördelade under året 11,3 mnkr i bidrag till centrala amatörkulturorganisationer. 
Bidraget riktar sig till nationella sammanslutningar som stärker sina medlemsorganisationers 
utveckling genom bland annat utbildningar och andra samordningsinsatser. Bidraget till ama-
törkulturorganisationerna avser utveckling och förnyelse inom respektive konstområde med 
utgångspunkt i det egna utövandet. De centrala amatörkulturorganisationer som Kulturrådet 
beviljat bidrag spänner över flera konst- och kulturområden. I flera fall understödjer även de ama-
törkulturella organisationerna det professionella kulturlivet. 

3.5.8 Äga Rum
Under 2015 fick Kulturrådet i uppdrag av regeringen att föreslå formen för en satsning på kultur-
verksamheter i vissa bostadsområden. Satsningen skulle utgå från de boendes behov och präglas 
av ett brett medborgarinflytande. I det researcharbete som gjordes ingick samverkan med enskilda 
initiativtagare, lokala aktörer, kommunala och regionala tjänstemän, politiker och utpekade sam-
arbetspartners i uppdraget, såsom Riksteatern, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles-
frågor och Konstrådet som har en motsvarande satsning med fokus på konstnärlig gestaltning. 
Kulturrådet deltog i ett stort antal konferenser och seminarier och genomförde två workshopar 
med lokalt engagerade representanter från gräsrotsverksamheter, ideella föreningar och eldsjälar. 
Dessutom genomfördes en större workshop med representanter från myndigheter, organisationer 
och gräsrotsverksamheter. Två studieresor gjordes till New York och England. Stor inspiration har 
tagits från Arts Council Englands satsning Creative people and places som vänder sig till platser 
med exceptionellt lågt kulturdeltagande. 

Den 13 november 2015 lämnade Kulturrådet in ett förslag till regeringen för hur satsningen bör 
se ut. I detta lyfts det att bidraget kan sökas av parter som ingår ett lokalt partnerskap bestående av 
minst en ideell förening med lokal förankring. I samråd med Konstrådet föreslogs att satsningen 
skulle kallas Äga Rum. Kostnaderna för Äga Rum uppgick 2015 till 1, 4 mnkr. 

3.5.9 Samverkan med andra myndigheter och aktörer
En väl fungerande och ändamålsenlig samverkan med olika aktörer är en viktig och nödvändig del i 
Kulturrådets uppdrag att verka för kulturens utveckling och tillgänglighet. Samverkan sker systema-
tiskt med ett 40-tal myndigheter inom olika politikområden, med samtliga landsting på tjänsteman-
nanivå, med konstnärsorganisationer, branschorganisationer och representanter för civilsamhället. 
För att kunna verka för ett ökat internationellt och interkulturellt utbyte samverkar Kulturrådet 
också med flera internationella organisationer. Ofta organiseras samverkan med utgångspunkt i 
regeringsuppdrag eller liknande, men ibland också på eget initiativ om Kulturrådet ser ett värde i att 
samverka. Det förekommer även att enskilda medarbetare ingår i en kommitté eller en expertgrupp. 

Kulturrådet arbetar med flera horisontella perspektiv som sträcker sig över samtliga konst-
områden, till exempel barn och unga, tillgänglighet, jämställdhet, hbtq och etnisk och kulturell 
mångfald. Det sker en bred samverkan kring dessa perspektiv. Kulturrådet är sammankallande 
för Myndighetsnätverket för barn och ungas rätt till kultur. Kulturrådet ingår även i nätverkets 
styrgrupp. Kulturrådet samverkar med de centrala funktionshinderorganisationerna 
(Handikappförbundet, DHR och Lika Unika) och Myndigheten för delaktighet i frågor som rör 
tillgänglighet. Under 2015 fick Kulturrådet och 22 andra myndigheter i uppdrag att ta fram en 
plan för jämställdhetsintegrering, och samverkan har skett genom bland annat kompetenshö-
jande insatser och olika forum för erfarenhetsutbyte mellan myndigheterna. En konferens med 
temat Queer kultur har genomförts i samverkan med Riksutställningar, Scenkonstmuseet och 
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Historiska museet. Inom uppdraget att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell 
läggning, könsidentitet eller könsuttryck har samverkan och samråd skett med Diskriminerings-
ombudsmannen, Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för Ungdoms- och civilsamhällesfrågor, 
Socialstyrelsen, RFSL, RFSL Ungdom samt Transföreningen FPES. 

Inom Kultursamverkansmodellen finns det av regeringen tillsatta Samverkansrådet med uppgift 
att samordna de nationella kulturpolitiska intressena. I Samverkansrådet ingår Riksarkivet, Riks-
antikvarieämbetet, Svenska Filminstitutet, Riksteatern, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Kungliga 
biblioteket, Konstnärsnämnden, länsstyrelser (representerade genom en av länsstyrelserna) och 
Kulturrådet som är ordförande. Tillsammans med Samverkansrådet och Myndigheten för kultur-
analys arrangerade Kulturrådet ett program under Almedalsveckan. Syftet var att synliggöra ak-
tuella frågor om yttrandefrihet, självcensur och nationellt kulturarv samt att belysa hur den aktu-
ella frågan om hot mot kulturinstitutioner kan hanteras inom kultursamverkansmodellen. 

Både Kulturrådet och Kungliga biblioteket (KB) har i uppdrag att arbeta för de allmänna bib-
liotekens utveckling och samverkar därför kring gemensamma frågor. Kulturrådet och KB sam-
verkar bland annat i uppdraget med att ta fram en nationell biblioteksstrategi och Kulturrådet är 
representant i KB:s nationella referensgrupp för frågor som rör det nationella samverkansuppdra-
get. Dessutom medverkar Kulturrådet i KB:s myndighetssamarbete om Skolbibliotek och deltar i 
gruppen för biblioteksstatistik.  

Under 2015 fick Kulturrådet i uppdrag av regeringen att föreslå formen för en satsning på kul-
turverksamheter i vissa bostadsområden. I det researcharbete som gjordes ingick samverkan med 
enskilda initiativtagare, lokala aktörer, kommunala och regionala tjänstemän, politiker och ut-
pekade samarbetspartners i uppdraget, såsom Riksteatern, Myndigheten för ungdoms- och civil-
samhällesfrågor och Konstrådet.

Myndigheten för kulturanalys, Konstnärsnämnden och Musikverket har delvis angränsande 
ansvarsområden med Kulturrådet och samverkan mellan dessa myndigheter är därför särskilt 
viktig. Det gäller bland annat samverkan kring regeringsuppdrag, bidragsgivning samt admi-
nistrativ samordning och utveckling. Kulturrådet ingår också i ett nätverk för bidragsgivande 
myndigheter och har även ingått i en referensgrupp i syfte att ta fram en generell vägledning för 
bidragsgivande myndigheter. Därutöver köper Kulturrådet tjänster av Statens servicecenter för 
e-handel och löneadministration.    

3.5.10 Samverkan med och bidrag till det civila samhället
En viktig utgångspunkt för samverkan med det civila samhället är att generera nya kunskaper 
och få återkoppling och förslag på hur olika frågor kan främjas inom ramen för Kulturrådets 
uppdrag. Kulturrådet ingår i ett nätverk som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
samordnar kring frågor om det civila samhället. Kulturrådet samverkar regelbundet med 
representanter för det civila samhället, exempelvis med företrädare för de nationella minoriteterna 
för att främja deras kultur och kulturarv och med funktionshindersorganisationer för att driva en 
utveckling mot ett mer tillgängligt kulturliv.

Samverkan med det civila samhället är viktigt för genomförandet av kultursamverkansmodel-
len. När landstingen och regionerna tar fram regionala kulturplaner ska de samverka med bland 
annat det civila samhället. Kulturrådet följer hur denna samverkan utvecklas och har möjlighet 
att stödja organisationer som företräder det civila samhället i deras samverkan kring de regionala 
kulturplanerna. I samband med bidragsfördelningen för kultursamverkansmodellen förs även en 
dialog med Ideell kulturallians.

Kulturrådets bidrag går till flera aktörer inom det civila samhället, men bidragen är till största 
delen ändamålsstyrda till olika typer av professionella kulturverksamheter. Endast ett fåtal bi-
dragsformer riktar sig uteslutande till aktörer inom det civila samhället, till exempel bidrag till 
centrala amatörkulturorganisationer.

Kulturrådet har under året i kontakt med Statistiska centralbyrån (SCB) tagit fram en metod för 
återrapportering av bidragsmedel till det civila samhället. Metoden möjliggör en bättre jämförelse 
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över tid, men också att återrapporteringen korrelerar bättre med SCB:s statistik över det civila 
samhället. Jämförelsesiffrorna från 2014 års fördelning är uppdaterade efter denna metod och ser 
därför något annorlunda ut än den återrapportering som Kulturrådet gjorde under våren 2015. 
Skillnaden i bidragsmedel för verksamhetsbidrag mellan 2014 och 2015 som redovisas i tabell 34 beror 
till största delen på att Kulturrådet har utnyttjat bemyndiganden, vilket innebär att vissa beslut 
för 2016 års verksamhetsbidrag har fattats under 2015. Sammanställningen utgår från beslut som 
fattats under respektive år.

Tabell 34. Bidragsgivning till det civila samhället 2014–2015, tkrA

Bidragstyp   2015 2014

Verksamhetsbidrag   225 954 195 261 
Andra bidrag   45 183 45 503

TOTALT   271 137 240 763
A. För organisationer som är en del av en koncern finnas avvikelser gentemot den population som innefattas i SCB:s rapportering om det civila 
samhället. Marginella avvikelser från SCB:s population kan även förekomma för arbetsintegrerande sociala företag och vissa stiftelser samt för 
utländska organisationer. 

3.5.11 Internationellt utbyte och samarbete
Från och med 2015 är Kulturrådets stöd till internationell mobilitet och internationellt samarbete 
integrerat i övrig bidragsgivning inom såväl scenkonst och musik som bild- och formkonst. Tidi-
gare fanns särskilda stödformer för internationell mobilitet och internationella samarbetsprojekt. 
Inom litteraturområdet finns däremot särskilda bidrag för internationellt utbyte, bland annat för 
litteraturprojekt i utlandet, samt stöd till översättning och stöd för översättare. Stöden söks främst 
av utländska aktörer. Kulturrådets bidrag till internationellt utbyte och samarbete beskrivs under 
respektive konstområde.

Kulturrådets uppdrag att främja svensk kvalitetslitteratur i utlandet redovisas i avsnittet om 
internationellt litteratursamarbete 3.3.5. Kulturrådets arbete med att främja svensk scenkonst i 
utlandet beskrivs under kapitel 3.2 Teater, dans, musik och övrig scenkonst.

Kulturrådet fördelar även verksamhetsbidrag till organisationer som har till huvuduppgift att 
främja internationellt och/eller interkulturellt kulturutbyte samt till nätverk som bedriver inter-
nationellt utbyte och samarbete och har betydelse för en ökad internationalisering av fältet.

Kulturrådet fördelade cirka 1, 2 mnkr till projekt som drivs genom de utsända kulturråden och 
som främjar kulturlivets internationalisering och det bilaterala utbytet. Aktiviteterna spänner 
över en mångfald av kulturområden och målgrupper.    

3.5.12 Deltagande i internationella organisationer
Kulturrådet är nationell kontaktpunkt för Unescos konvention om skydd för och främjande av 
mångfalden av kulturyttringar (2005-konventionen). Kulturrådet har under året även varit re-
presenterat i Svenska Unescorådet. I maj arrangerade Kulturrådet en konferens i samarbete med 
Svenska Unescorådet och Riksteatern för att uppmärksamma konventionens 10-årsjubileum, öka 
kunskapen om konventionen på nationell nivå och belysa frågeställningar relaterade till kulturell 
mångfald. Under året har Kulturrådet även förnyat informationen om konventionen och upp-
märksammat 10-årsjubileet på webbplatsen, i nyhetsbrev och i andra relevanta sammanhang.   

Kulturrådet representerade Sverige vid regeringskommittémötet för Unescos konvention om 
skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar vid Unescos högkvarter i Paris i decem-
ber. I den svenska delegationen ingick även representanter från Sveriges permanenta delegation 
vid Unesco och Sida. Kulturrådet samarbetade med Kulturdepartementet och framförde Sveriges 
ståndpunkter i de frågor som behandlades. Som en del av mötet lanserades också den Sidafinansie-
rade rapporten Reshaping Cultural Policies − A Decade Promoting the Diversity of Cultural Expres-
sions for Development om konventionens implementering under dess första decennium. Kulturrå-
det har i rollen som kontaktpunkt för konventionen spridit information om rapporten på nationell 
nivå via myndighetens informationskanaler.
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Kulturrådet ingick även i Sveriges delegation vid Unescos generalkonferens som ägde rum i 
november. Myndigheten medverkade i ett seminarium med fokus på yttrandefrihet och konst-
närers villkor. Arrangemanget genomfördes på nordiskt initiativ i samarbete med Danmark och 
Norge. Seminariet var välbesökt och bedöms på ett positivt sätt ha bidragit till ett ökat fokus på 
konstnärers villkor och rättigheter. Det gav också Kulturrådet möjlighet att lyfta fristadsfrågan i 
ett internationellt sammanhang.

Kulturrådet är svensk representant i International Federation of Arts Councils and Cultural 
Agencies (IFACCA) och Kulturrådets generaldirektör valdes under året in i styrelsen. 

Kulturrådet är också sedan 2012 medlem av IETM (International Network for Contemporary 
Performing Arts) för att stärka sina internationella nätverk inom scenkonsten. Myndigheten är 
även medlem i APAP (Association of Performing Arts Presenters) sedan 2013 och invald i APAP:s 
International Advisory Board. Inom scenkonstområdet är Kulturrådet del av det informella nät-
verket Nordics Combined, som består av de organisationer i de nordiska länderna som ansvarar 
för att främja scenkonst på en internationell arena. 

Inom läs- och litteraturfrämjandeområdet är Kulturrådet medlem av det europeiska läsfräm-
jarnätverket ELINET (European Literacy Policy Network). Likaså finns en nära samverkan mel-
lan de nordiska ländernas organisationer för internationellt litteraturutbyte inom det inofficiella 
nätverket NordLit. Inom biblioteksområdet är Kulturrådet medlem av IFLA (The International 
Federation of Library Associations and Institutions). Kulturrådet är också medlem av ACE-net 
(Arts and Cultural Education), ett internationellt nätverk för kultur i skolan.

3.5.13 Kreativa Europa 2014–2020
Kulturrådet och Filminstitutet är nationell kontaktpunkt i Sverige för EU-programmet Kreativa 
Europa. Den gemensamma strukturen kallas Kreativa Europa Desk Sverige och Kulturrådets kontor 
Kreativa Europa Desk Kultur. Kreativa Europa Desk Sverige har som en del av ansökan till Europe-
iska kommissionen formulerat en gemensam 3-årig strategi för arbetet som nationell kontaktpunkt. 
Varje år görs även en detaljerad handlingsplan för arbetet. Kulturrådet och Filminstitutet har upp-
arbetat ett nära samarbete i det gemensamma uppdraget som kontaktpunkt. Kreativa Europa Desk 
Sverige är också del av ett europeiskt nätverk av Creative Europe Desks som finns i samtliga länder 
som deltar i programmet. Under året har kontoret deltagit i möten med Europeiska kommissionen 
och Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA), bistått kommissionen och EA-
CEA med information samt deltagit i regelbunden kommunikation inom nätverket.

Utöver att informera om stödmöjligheterna inom programmet är Kreativa Europa Desk Kulturs 
arbete en del av Kulturrådets bredare uppdrag att verka för ökat internationellt utbyte och samver-
kan. I detta arbete ingår exempelvis att ge råd om internationellt kultursamarbete och information 
om aktuella utlysningar inom andra EU-fonder eller hos andra finansiärer som kan vara relevanta 
för aktörer inom kultursektorn. Kreativa Europa Desk Kultur utgör på så sätt en samtalspart som 
även kan guida vidare till andra relevanta bidragsgivare och fungerar som en resurs för den svenska 
kultursektorns internationalisering.

Under året har Kreativa Europa Desk Kultur genomfört en mängd olika insatser för att främja 
svenska ansökningar. Syftet med arbetet är bland annat att öka kunskapen om stödmöjligheterna 
inom Kreativa Europa och att främja svensk medverkan inom programmet. 

Kontoret arrangerade ett seminarium vid Scenkonstbiennalen i Malmö där svenska scenkonstak-
törer berättade om sina erfarenheter av att driva projekt inom programmet. Tillsammans med Kul-
turrådet och Konstnärsnämnden arrangerade Kreativa Europa Desk Kultur ett gemensamt semina-
rium på samtidskonstdagarna i Malmö. Det handlade om stödmöjligheter för bild- och formkonst-
sektorn hos Kulturrådet, Konstnärsnämnden och inom EU-programmet Kreativa Europa. 

För att ge svenska bokförläggare bättre förutsättningar att lyckas med ansökningar inom EU-
stödet för översättning och spridning av europeisk skönlitteratur, arrangerade Kreativa Europa 
Desk Kultur en workshop om stödformen under Bokmässan i Göteborg. 

I samarbete med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) arrangerade 
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Kreativa Europa Desk Kultur ett seminarium riktat till kultursektorn om stödmöjligheterna inom 
de tre EU-programmen Kreativa Europa, Erasmus + och Europa för medborgarna. Utöver informa-
tion om programmen presenterade projektägare från kultursektorn projekt, delade med sig av sina 
erfarenheter och gav tips. Ett hundratal personer deltog på seminariet. Syftet med seminariet var att 
ge svenska kulturaktörer en ökad kunskap om stödmöjligheterna inom de tre programmen. MUCF 
noterade en ökad mängd ansökningar från kulturaktörer efter seminariet.

Kreativa Europa Desk Sverige (Kulturrådet och Filminstitutet) arrangerade under året ett gemen-
samt inspirationsseminarium om publikutveckling, vilket är ett prioriterat område inom Kreativa 
Europa. Fyra intressanta projektexempel med fokus på publikfrågor från såväl den audiovisuella sek-
torn som kultursektorn presenterades av projektägarna som också gav råd inför ansökan. Kreativa 
Europa Desk Sverige informerade även om stödformerna inom programmet. 

Kreativa Europa Desk Kultur har deltagit med informationsinsatser om Kreativa Europa  vid ett 
flertal tillfällen under året, exempelvis vid SKL:s internationella dag i Stockholm, Scenkonstbien-
nalen och Kulturmässan i Malmö samt tillsammans med Filminstitutet vid en nationell konferens 
om kulturella och kreativa näringar i Borås. Kreativa Europa Desk Kultur samarbetar med aktörer 
på regional och kommunal nivå gällande exempelvis informationsträffar i Sverige. Under året har 
Kulturrådet deltagit som talare och rådgivare vid ett flertal regionala arrangemang runt om i landet.

En viktig del av uppdraget är att ge råd till sökande. Målet med rådgivningen är att ansökningarna 
med svensk medverkan ska vara av hög kvalitet. Under året fördes även samtal om programmet med 
aktörer inom kultursektorn och representanter från branschorganisationer, regionala och lokala 
företrädare samt andra myndigheter.

Kreativa Europa Desk Kultur har regelbundet uppdaterat webbplatsen och informerat i sociala 
medier. Broschyrer om programmet och digitala nyhetsbrev har också producerats under året.

Kulturrådet har även lämnat en samlad rapport till regeringen om det svenska deltagandet i Krea-
tiva Europa år 2014.

Det främsta resultatet av verksamheten under året är en ökad kunskap i Sverige om Kreativa 
Europa och stödmöjligheterna inom programmet. Insatserna bedöms ge ökade möjligheter till 
ett stärkt svenskt deltagande i programmet och i internationellt kultursamarbete generellt. De 
projekt som svenska aktörer deltar i är betydelsefulla för såväl den enskilda organisationen som 
för publiken i Sverige och i andra delar av Europa. 

Av EU beviljade bidrag, delprogrammet Kultur
Beslut om bidrag inom Kreativa Europa fattas av Education, Audiovisual and Culture Executive 
Agency i Bryssel. Intresset från europeiska aktörer, inklusive svenska aktörer, att delta i delpro-
grammet Kultur var stort och konkurrensen hård. 

Totalt fördelades cirka 38 miljoner euro till europeiska samarbetsprojekt. Sammanlagt bevilja-
des 80 ansökningar av 603. Av 127 ansökningar om stöd till större samarbetsprojekt fick 16 projekt 
dela på drygt 23,4 miljoner euro. Hela 476 ansökningar om stöd till mindre samarbetsprojekt 
inkom, varav 64 projekt beviljades sammanlagt knappt 12 miljoner euro. Endast tre plattformar 
fick stöd i årets utlysning. Totalt deltar tio svenska organisationer i projekt som beviljats stöd 2015. 

Tabell 35. Antal svenska organisationer som deltar i projekt finansierade genom delprogrammet 
Kultur inom Kreativa Europa 2014–2015
Stöd till   2015 2014

Större europeiska samarbetsprojekt projektledare   0 1 
Större europeiska samarbetsprojekt partner   4 5 
Mindre europeiska samarbetsprojekt projektledare   1 1 
Mindre europeiska samarbetsprojekt partner   5 2 
Översättning och spridning av europeisk skönlitteratur   0 1 
Europeiska plattformar   0 1 
Europeiska nätverkA   Ingen utlysning 2015 0

TOTALT   10 11
A. Ingen svensk organisation är projektledare för de europeiska nätverken som får flerårigt stöd från EACEA. Totalt 18 svenska organisationer 
är däremot medlemmar i de 22 nätverken.
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3.5.14 Projekt med kulturanknytning inom EU:s strukturfondsprogram
Kulturrådet har ett årligt regeringsuppdrag att rapportera utfallet av svenska projekt med kultur-
anknytning som beviljats stöd via EU:s struktur- och investeringsfonder, inklusive projekt inom 
de territoriella samarbetsprogrammen. Redovisningen sker i samarbete med Riksantikvarieäm-
betet, Filminstitutet och Riksarkivet. 

I den rapport som lämnades 2015 redovisas 12 projekt med svenskt deltagande och kulturan-
knytning som har fått beslut om EU-finansiering om totalt knappt 2,9 mnkr under kalenderåret 
2014. Finansieringen kom dock uteslutande från den förra programperiodens budget, det vill säga 
perioden 2007–2013. År 2014 påbörjades en ny programperiod inom EU-samarbetet som löper 
till och med år 2020. Eftersom strukturfonds- och investeringsprogrammen inte godkändes av 
EU-kommissionen förrän i slutet av 2014, och några inte förrän under 2015, innebar det att inga 
nya utlysningar inom ramen för den nya programperioden gjordes under 2014 och att inga medel 
beviljades utifrån den nya budgeten. 

Kulturrådets rapport fokuserade istället på att göra en kortfattad beskrivning av EU:s och Sveri-
ges regionala tillväxtpolitik liksom en beskrivning av de åtta regionala strukturfondsprogrammen, 
det nationella strukturfondsprogrammet, de 13 territoriella samarbetsprogrammen, Socialfonden 
och Landsbygdsprogrammet för perioden 2014–2020. Ett av syftena var att försöka åskådliggöra 
i vilken mån kulturrelaterade projekt och verksamheter kan genomföras i respektive program 
under den nya, pågående programperioden. Rapporten har spridits via Kulturrådets webbplats.

3.5.15 Kulturens roll för yttrandefrihet och demokratisering
Kulturråd ska verka för synergier mellan kulturpolitiska och biståndspolitiska insatser samt främ-
ja kulturens roll för yttrandefrihet och demokratisering i internationella sammanhang.

Kulturrådet har sedan 2014 fört samtal med Sida om ett möjligt samarbete i syfte att uppnå 
synergieffekter mellan biståndspolitiken och kulturpolitiken. En ansökan om skydd för kulturak-
törer för att främja global yttrandefrihet utarbetades under 2015 med hjälp av konsultstöd finan-
sierat av Sida. Ansökan lämnades till Sida i oktober. Kulturrådet deltog under året i en grundkurs i 
utvecklingssamarbete för myndigheter vid Sida Partnership Forum. Kulturrådet har även deltagit 
i ett möte med ett myndighetsnätverk kopplat till Sida, som fungerar som ett forum för kunskaps- 
och erfarenhetsutbyte mellan myndigheter som har samverkan med Sida.

Kulturrådet ska även verka för fler fristäder för förföljda konstnärer och för att de 
fristadskonstnärer som finns i Sverige ska få ökad möjlighet att bli en del av offentligheten. 

Kulturrådet har medverkat vid konferenser och möten om fristadsfrågor med svens-
ka fristadskommuner och organisationen ICORN (International Cities of Refuge Net-
work) för att föra en dialog om fristadssystemets utveckling. Kulturrådets general-
direktör har inom ramen för International Federation of Arts Councils and Culture 
Agencies (IFACCA) tagit upp frågan om konstnärlig yttrandefrihet och behovet av fri-
städer för hotade konstnärer. Under Unescos generalkonferens medverkade Kultur-
rådet i ett samtal med fokus på yttrandefrihet och konstnärers villkor där det svenska 
arbetet med fristäder för förföljda konstnärer presenterades. Kulturrådet represen-
terade även Sverige vid regeringskommittémötet för Unescos konvention om skydd 
för och främjande av mångfalden av kulturyttringar vid Unescos högkvarter i Paris.   
Projektbidrag om 334 tkr fördelades under året främst till insatser som främjar fristads-
konstnärernas möjlighet att ta del av det offentliga kulturlivet, men också till en personell 
resurs för nationell samordning av fristadsarbetet.

3.5.16 Regional utveckling och kulturella kreativa näringar
Kulturrådets insatser på området regional utveckling och kulturella och kreativa näringar fort-
sätter att utvecklas. En strategi togs fram under 2015 för myndighetens medverkan i det regionala 
tillväxtarbetet och EU:s sammanhållningspolitik. Samarbetet med Tillväxtverket har fördjupats, 
bland annat genom förberedelser inför ett gemensamt pilotprojekt för internationalisering och 
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kulturexport, liksom ett internationellt idékonvent. Myndigheterna har också gemensamt träffat 
regioner i samtal om regional utveckling och kulturella och kreativa näringar.

År 2014 fick Kulturrådet med fler i uppdrag att ta fram långsiktiga strategier som ska vägleda och 
utveckla myndighetens medverkan i det regionala tillväxtarbetet och EU:s sammanhållningspoli-
tik under perioden 2014–2020. En strategi redovisades till regeringen i mars 2015. En av de insatser 
som har skett i anknytning till denna strategi är att Kulturrådet i december 2015 ansökt om medel 
från Tillväxtverket för ett gemensamt pilotprojekt som ska utveckla internationalisering och kul-
turexport.

Ett möte om kulturella och kreativa näringar anordnades i Malmö tillsammans med Tillväxt-
verket och Region Skåne den 19 november. Internationella och nationella rundabordsdiskussioner 
genomfördes och bland annat deltog representanter från kulturdepartementet och näringsdepar-
tementet som informerade om aktuella insatser.

Kulturrådet ingår i Övervakningskommittén för Europeiska Socialfonden, som övervakar ge-
nomförandet av Socialfondsprogrammet 2014–2020. Kommittén har haft 5 möten under 2015. 
Kulturrådet har deltagit vid tre tillfällen. Myndigheten ingår även i den nationella analysgruppen 
för regional tillväxt och attraktionskraft 2014–2020. Gruppen har haft fyra ordinarie möten under 
året. Kulturrådet har deltagit vid två tillfällen.

3.5.17 Etnisk och kulturell mångfald
Hela myndigheten hade en kompetensutvecklingsdag på Unga Klara med föreläsning, föreställ-
ning och samtal med fokus på etnicitet, normer och exkludering. 

Under 2015 öppnade Kulturrådet möjligheten för personer att nominera sig själva för att ingå i 
myndighetens arbets- och referensgrupper samt paneler och seminarier. Syftet med detta var att 
bredda myndighetens nätverk och få möjligheter att i högre grad spegla samhällets sammansätt-
ning i Kulturrådets olika grupper. Vidare anordnades en konferens på Rosenbad i samverkan med 
svenska Unescorådet och Riksteatern med anledning av att Unescos konvention om skydd för och 
främjande av mångfalden av kulturyttringar firade tio år.

3.5.18 Jämställdhet
I likhet med tidigare år har Kulturrådet integrerat ett jämställdhetsperspektiv vid bedömning av 
bidragsansökningar, i arbetet med kommunikation på myndighetens webbplats och i de rapporter 
som myndigheten sammanställt samt vid tillsättning av ledamöter till arbets- och referensgrupper. 

Ett mål i Kulturrådets jämställdhetsstrategi är att könsfördelningen mellan kvinnor och män 
totalt sett ska ligga i ett intervall där inget kön är representerat med mer än 60 procent inom de stöd 
som beviljas. De flesta bidrag som Kulturrådet fördelar direkt har en fördelning där inget kön är 
representerat med mer än 60 procent. Det skiljer sig dock åt mellan konstområdena. Figur 4 visar 
den planerade könsfördelningen som Kulturrådet fått uppgift om inom vissa av de verksamheter 
som har beviljats bidrag under 2014 och 2015. Under 2014 påbörjades ett arbete med att ta in flera 
svarsalternativ för kön i ansökningsblanketterna. Det innebär att personer som registrerats som 
”ej definierat” kön, där arrangörer till exempel inte har haft kännedom om de medverkandes kön 
vid ansökningstillfället, inte är medräknade. Eventuella större skillnader i könsfördelning i jäm-
förelse med 2014 kan i vissa fall bero på detta.  
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Figur 4. Könsfördelning för beviljade bidrag 2014–2015 inom olika ärendetyper, procent 

Musikområdet är ett av de områden där det finns behov av ökad jämställdhet. Kulturrådet ser 
en svagt positiv trend över tid vad gäller en ökad jämställdhet inom bidragsgivningen på musik-
området. Flera stödformer rör sig i rätt riktning, men det går långsamt och inom vissa stöd kan 
jämställdheten även minska vissa år. 

Jämfört med 2014 är bidragen till samverkan med komponister mer jämställda under 2015. An-
delen medverkande män bland de fonogramproduktioner som fått stöd 2015 har däremot ökat 
jämfört med 2014, då fördelningen var något mer jämställd. Inom verksamhetsbidrag till fria 
musikgrupper och projektbidrag inom musik är män fortsatt representerade med mer än 60 pro-
cent även om en viss förbättring kan ses när det gäller jämställdheten. Det är positivt att andelen 
kvinnor i konstnärlig ledning bland beviljade verksamhetsbidrag till fria musikgrupper under 2015 
har ökat till att vara högre än 40 procent.

Könsfördelningen inom litteraturområdet som helhet ligger inom en fördelning där inget kön 
är representerat med mer än 60 procent vid beviljade bidrag. Flera litteraturkategorier har dock en 
ojämn könsfördelning. Borträknat publikationer med både män och kvinnor som upphovsperso-
ner visar figur 5 att manliga upphovspersoner inom facklitteratur, skönlitteratur, klassisk litteratur 
och seriealbum är representerade med mer än 60 procent. Bland bilderböcker och faktaböcker 
för barn är det i stället andelen kvinnliga upphovspersoner som är representerade med mer än 60 
procent.
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Figur 5. Könsfördelning mellan kvinnor och män bland upphovspersoner

A. Bilderbok, faktabok och textbok har barn och unga som målgrupp.

Inom bild- och formkonstområdet finns fler kvinnliga utövare bland såväl de sökande som bland 
de som beviljas bidrag, i synnerhet inom konsthantverk. Könsfördelningen i Kulturrådets bidrags-
givning till bild och formkonst som helhet ligger dock inom ett intervall där inget kön är repre-
senterat med mer än 60 procent. 

Kulturrådet har verkat för en ökad jämställdhet inom flera konstområden bland annat genom 
att diskutera jämställdhetsperspektiv i arbets- och referensgruppernas bedömningar av ansök-
ningar och genom att göra könsfördelningen i bidragsbesluten synlig. Myndigheten har deltagit 
vid olika möten, seminarier och medverkat i paneldebatter där jämställdhetsfrågor inom kul-
turområdet har diskuterats. Kulturrådet har också i samverkan med Musikverket tagit fram en 
publikation om arbetet med deras jämställdhetsuppdrag. 

Kulturrådet fick 2015 ett uppdrag att redovisa en plan för hur myndigheten avser att utveckla ar-
betet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå både de jämställd-
hetspolitiska målen och de nationella kulturpolitiska målen. En handlingsplan med identifierade 
utvecklingsbehov och mål samt aktiviteter som myndigheten avser att genomföra under 2016–2018 
redovisades till Kulturdepartementet den 2 november. Bland annat har behov av insatser för att 
få fram mer kvalitativa jämförbara jämställdhetsdata identifierats under året. Kulturrådets mer 
övergripande styrdokument och direktiv till arbets- och referensgrupper har analyserats för att 
identifiera om, och på vilket sätt jämställdhet nämns i dessa dokument. Kulturrådet har också 
tittat på myndighetens bidragsgivning inom litteratur och läsande utifrån ett jämställdhetsper-
spektiv. Under 2015 hölls även ett rundabordssamtal med regionala kulturchefer för att identifiera 
regionala jämställdhetsinsatser inom kulturområdet, utbyta erfarenheter, lära av varandra och 
identifiera utvecklingsbehov ur ett jämställdhetsperspektiv.

Samtliga regioner behandlar jämställdhetsfrågor i sina kulturplaner och i den uppföljning som 
myndigheten har genomfört gällande kultursamverkansmodellen 2014 konstateras att majoriteten 
av regionerna redovisar insatser för jämställdhet på övergripande nivå. 

3.5.19 Tillgänglighet till kultur
Kulturrådet har under 2015 arbetat intensivt med sitt strategiska uppdrag inom den nationella 
funktionshinderspolitiken, det vill säga med de delmål som myndigheten ska uppnå inom kultur-
livet. Under året har myndigheten bland annat deltagit i ett stort antal konferenser och seminarier. 
Information om delmålen, och om tillgänglighetsarbete i bredare bemärkelse, har också spridits 
via webbplats, nyhetsbrev och direktutskick.

Kulturrådet genomförde tillsammans med Myndigheten för delaktighet en endagsutbildning 
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för regionala kulturchefer och kulturaktörer om enkelt avhjälpta hinder och tillgänglig webb. 
Utbildningen webbsändes och har därefter lagts ut på webbplatsen.  

I mars lämnade Kulturrådet sin årliga rapportering av delmålen och myndighetens strategiska 
uppdrag till Myndigheten för delaktighet och till regeringen. 

Samråd genomfördes i juni mellan Kulturrådet, Riksantikvarieämbetet, Handikappförbunden 
och DHR.

Kulturrådet fick under hösten tillsammans med Handikappförbunden, DHR och Lika Unika en 
debattartikel publicerad i Dalademokraten på temat tillgänglighet inom kulturlivet.

Kulturrådet deltog under hösten i flera större workshoppar som Myndigheten för delaktighet 
anordnade för sektorsansvariga myndigheter inom funktionshinderpolitiken, intresseorganisa-
tioner med flera. Med anledning av att strategiperioden 2011–2016 tar slut i mars 2016, så har 
Kulturrådet inbjudits att lämna synpunkter på det hittillsvarande arbetet, liksom på kommande 
strategiperiod.  

3.5.20 HBTQ
Från 2014 har Kulturrådet ett samlat ansvar för att inom sitt verksamhetsområde främja lika rät-
tigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.

Myndigheten har arbetat med uppdraget med utgångspunkt i den redovisning som lämnades 
till Regeringskansliet 2014. Under 2015 fick Kulturrådet 45 000 kr från Regeringskansliet för att 
genomföra en konferens om hur hbtq-frågorna kan göras synliga inom kulturområdet. Konferen-
sen Queer kultur genomfördes i samverkan med Riksutställningar, Scenkonstmuseet, Historiska 
museet och Sjöhistoriska museet. Den konferensdag som Kulturrådet arrangerade hade cirka 200 
deltagare och webbfilmerna från dagen har setts cirka 1 100 gånger. Folkhälsomyndigheten, Myn-
digheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och RFSL Ungdom höll presentationer under 
dagen. En enkät som gick ut till deltagare efter konferensen visar att flera av de svarande anser att 
de i stor eller viss utsträckning fått ökade teoretiska och praktiska kunskaper och att konferensen 
kommer att leda till nya samarbeten och främja utvecklingen hos den egna institutionen. Sam-
manfattningsvis var 91 procent nöjda eller mycket nöjda med konferensen.

Kulturrådet har genomfört en undersökning av hur statliga kulturmyndigheter, kulturinstitu-
tioner, konstnärliga högskoleutbildningar och biblioteksutbildningar arbetar med hbtq-perspek-
tiv. Totalt svarade 39 aktörer på enkäten, vilket innebar en svarsfrekvens på 49 procent. En majori-
tet (77 procent) svarade att de arbetar med hbtq i sina verksamheter. De som inte arbetar med hbtq 
uppgav olika förklaringar, bland annat att de arbetar med mångfaldsfrågor men ännu inte kommit 
igång med hbtq-perspektiv. Några uppgav brist på tid. Kunskap är det största utvecklingsbehovet 
som kan identifieras, följt av behov av nya arbetssätt och metoder samt dialogmöten eller nätverk. 
Ekonomiskt stöd till projekt och utbildningsinsatser är också ett behov som uppgavs av flera sva-
rande. Kulturrådet presenterade resultatet av undersökningen på konferensen Queer kultur.

Samråd har genomförts med övriga hbt-strategiska myndigheter d.v.s. Diskrimineringsom-
budsmannen (sammankallande myndighet), Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrå-
gor, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen samt med organisationer som företräder hbtq-
personer. Kulturrådet har verkat för att sprida kunskap om de hbt-strategiska myndigheternas 
arbete inom hbtq-frågor genom att samordna en programpunkt på West Pride i Göteborg tillsam-
mans med övriga strategiska myndigheter.

För att underlätta och stödja erfarenhetsutbyte mellan kommuner och landsting har Kulturrå-
det deltagit i framtagandet av en exempelsamling om arbete med att inkludera ett hbtq-perspektiv 
i olika verksamheter, publicerad av Socialstyrelsen under 2015.

Kulturrådet deltog även i Regeringskansliets monter under Stockholm Pride, där exempel på 
olika kulturverksamheter som arbetar med queer kultur och som har statlig finansiering presen-
terades. Deltagandet genomfördes i samverkan med Forum för levande historia, Riksutställningar 
och Statens museer för världskultur. 

Exempel på kulturverksamheter och projekt med hbtq-inriktning har lyfts upp på Kulturrådets 
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webbplatser, sociala medier och nyhetsbrev. Där har också material om hbtq-frågor framtaget av 
Folkhälsomyndigheten, Forum för levande historia, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhäl-
lesfrågor, Riksutställningar och Socialstyrelsen presenterats. En normkritisk checklista för kom-
munikation har tagits fram och hbtq-perspektiv har uppmärksammats vid tillsättande av leda-
möter i arbets- och referensgrupper samt i myndighetens bidragsgivning. Kulturrådet har också 
arbetat för att främja hbtq-frågor inom kulturområdet regionalt genom att hålla presentationer på 
utbildningsdagar, kulturting och kulturforum i Jönköping, Kalmar och Västerbotten. 

3.5.21 Sammanhållande kommunikationsinsatser
Syftet med Kulturrådets kommunikationsinsatser är främst att stödja och synliggöra bidragsgiv-
ning och främjande. Det handlar bland annat om att sprida kunskap om myndighetens verksam-
het och att lyfta fram konsten och kulturens betydelse i samhället. 

Kulturrådet strävar i all kommunikation efter öppenhet, transparens och tillgänglighet. Kom-
munikationen sker i många kanaler: webbplatser, digitala pressrum, nyhetsbrev, medieutskick, 
sociala medier, personliga kontakter och nätverk, konferenser, seminarier, mässor, rapporter och 
trycksaker. 

En rad horisontella perspektiv har lyfts fram på Kulturrådets webbplats, exempelvis läsfräm-
jande, barn och unga, hbtq, tillgängligt kulturliv och internationell scenkonst. Här finns rena 
faktasidor, artiklar och webbfilmer som tipsar om lärande exempel. På alma.se informeras om 
Litteraturpriset till Astrid Lindgrens Minne; pristagarna och olika evenemang kopplade till priset.

Antalet följare i Kulturrådets sociala kanaler ökade under året, på Facebook från 2 700 till 3 
400 och på Twitter från 3 500 till 5 350. Kreativa Europa Desk Kultur kompletterade sin närvaro 
med ett konto på Twitter. Läsambassadörens blogg uppgraderades med en ny struktur och layout. 
De 38 webbfilmer som producerades visades sammantaget omkring 4 500 gånger. Konferenserna 
Queer kultur och Garanterat bra böcker webbsändes, liksom Kulturrådets utbildningsdag om 
tillgänglighet.

Kulturrådet producerade tre digitala nyhetsbrev; ett allmänt från Kulturrådet, ett från Kreativa 
Europa Desk Kultur och ett på engelska om svensk litteratur i utlandet kallat Swedish Literature. 
Elva upplagor av Kulturrådets allmänna nyhetsbrev har skickats under året och nådde drygt 5 
000 mottagare per utskick. Under 2015 har Kulturrådet skickat 65 pressmeddelanden om större 
bidragsfördelningar till konst och kultur, regeringsuppdrag, expertmöten, prioriterade projekt 
med mera. 

Under 2015 har 13 trycksaker tagits fram, däribland flera skrifter för att främja svensk litteratur 
och scenkonst utomlands.

Inom ramen för regeringens satsning Plan för jämställdhetsintegrering (JiM), har Kulturrådet 
låtit göra en normkritisk granskning av Kulturrådets och ALMA:s webbplatser. Granskningen 
visade att Kulturrådets kommunikation fungerar väl ur ett jämställdhetsperspektiv. Exempelvis 
förmedlas inte stereotypa framställningar av personer avseende någon diskrimineringsgrund. 
Kvinnor och män skildras utifrån sin yrkesroll och kompetens. Granskningen identifierade också 
vissa utvecklingsområden, bland annat att öka representationen av män i text och bild.

Kulturrådet har arbetat med en kommunikationsbyrå för att utveckla en strategisk riktning för 
Kulturrådets kommunikation och för att utveckla verktyg som hjälper Kulturrådets medarbetare 
att optimera sina kommunikationsinsatser.

Tabell 36. Genomförda kommunikationsinsatser 2013–2015
Kommunikationsinsatser  2015 2014 2013

Pressmeddelanden (antal) Kulturrådet/ALMA  65/13 83/15 127/18 
Nyheter på Kulturrådets webbplats (antal)  101 110 97 
Nyheter på ALMA-webben (antal)  22 34 36 
Unika besökare på Kulturrådets webbplats (antal)  239 029 217 682 194 786 
Unika besökare på ALMA-webben (antal)  58 489 77 544 55 681 
Unika besökare på Bolla-webben (antal)  Nedlagd 23 159 15 368
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4. REGERINGSUPPDRAG OCH REMISSER

4.1 Uppdrag enligt förordning med instruktion för Statens kulturråd
Kulturrådet ska följa upp och senast den 30 juni varje år redovisa följande till regeringen:
1. Utfallet av svenska ansökningar till EU:s kultur- och medieprogram Kreativa Europa 2014–

2020,
2. utfallet av svenska projekt med kulturanknytning som beviljats stöd från Europeiska struk-

tur- och investeringsfonderna 2014–2020 inklusive projekt inom de territoriella samarbetspro-
grammen,

3. det regionala utfallet av myndighetens verksamhet, och
4. myndigheten ska även följa upp och senast den 30 juni vartannat år redovisa det regionala ut-

fallet av andra kulturmyndigheters och kulturinstitutioners verksamhet till regeringen. 

4.2 Regeringsuppdrag enligt regleringsbrev
1. Samordning av läsfrämjande insatser av nationellt intresse
En redovisning finns under avsnitt 3.3.1.

2. MU-avtalet-utställningsersättning
En redovisning finns under avsnitt 3.4.2.

3. Plan för jämställdhetsintegrering
En plan för jämställdhetsintegrering lämnades den 2 november 2015.

4. Kreativa Europa 2014–2020
En redovisning av strategiska insatser och uppnådda resultat finns under avsnitt 3.5.13 Kreativa 
Europa 2014–2020.

5. Umeå Europas kulturhuvudstad 2014
En rapport lämnades den 30 april 2015.

6. Kulturens roll för yttrandefrihet och demokratisering
En redogörelse finns under avsnittet 3.5.15. 

4.3 Uppdrag enligt särskilt regeringsbeslut
1. Genomföra läsfrämjande verksamhet för pojkar och flickor i samarbete med idrottsrörelsen
En rapport lämnades den 1 oktober 2015.

2. Kultur för äldre
En slutredovisning lämnades den 22 februari 2015.

3. Förbereda en satsning på kulturverksamheter i vissa bostadsområden
En delredovisning lämnades den 13 november 2015.

4. Att göra en kartläggning av för offentligheten öppna konstnärshem eller museer kopplade till 
enskilda konstnärskap
Uppdraget ska redovisas i en rapport till Regeringskansliet senast den 31 mars 2016.

4.4 Besvarade remisser
Under året lämnade Kulturrådet 14 remissvar (2014:16, 2013:15). 
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5. INTERN STYRNING OCH KONTROLL

Kulturrådet bedömer att den interna styrningen och kontrollen är god men att det finns en sårbar-
het i och med att myndigheten är en arbetsgivare med ett brett ansvarsområde men med relativt 
få anställda. Myndigheten ser därför kontinuerligt över arbetsrutiner samt val av leverantörer och 
samarbetspartner. 

Den samlade bedömningen för 2015 är att verksamheten genomförts med goda resultat trots de 
utmaningar som en ökad personalomsättning och en omorganisation har medfört. Huvuddelen 
av de planerade aktiviteterna i verksamhetsplanen har genomförts och Kulturrådets bidrag har 
fördelats i enlighet med de uppsatta målen. 

Under 2014 och 2015 har tre fördjupade internrevisionsgranskningar avseende Kulturrådets in-
terna styrning och kontroll genomförts och rapporterats till styrelsen. Beslut om åtgärder planeras 
att tas av styrelsen i början av 2016. Vidare har fyra uppföljningar av tidigare granskningar avrap-
porterats till styrelsen som beslutat om åtgärder.

5.1 Kompetensförsörjning
Kulturrådets mål med kompetensförsörjningen är att säkerställa förmågan att utföra myndighe-
tens uppdrag. Chefer och medarbetare ska ha rätt kompetens vid rätt tillfälle. Medarbetarna ska 
utvecklas utifrån sin kompetens och sina resurser. Myndighetens rekryteringsprocess sker med 
en objektiv hantering i samband med urval, intervjuer och referenstagning. Detsamma gäller vid 
tillsättandet av ledamöter till arbets- och referensgrupperna samt sakkunniga. Kompetensförsörj-
ningen har genomförts i enighet med myndighetens strategiska kompetensförsörjningsplan. För-
utom en individuellt anpassad kompetensutveckling har flera myndighetsövergripande insatser 
genomförts under året, bland annat med fokus på etnisk och kulturell mångfald, offentlighet och 
sekretess samt webbaserade datatekniska kurser. Alla nyanställda genomgår en introduktionsut-
bildning.

Kulturrådet bedömer att resultatet inom kompetensförsörjningsområdet är acceptabelt. Kul-
turrådet kommer att fortsätta arbeta aktivt för ett inkluderande synsätt med ökad mångfald och 
en tillåtande arbetsmiljö. Processen vid rekrytering av personal och vid tillsättandet av arbets- och 
referensgrupper behöver därför fortsätta att utvecklas. 

5.2 Personalförsörjning
Under 2015 genomförde Kulturrådet en organisationsförändring för att minska chefernas arbets-
belastning och ge ökad tid till arbetsledning och en bättre tillgänglighet. Den nya organisatio-
nen förväntas även leda till att funktioner och ansvar blir tydligare samt en ökad effektivitet i 
verksamheten. Förutom organisationsförändringen bidrog nya uppdrag, tjänstledigheter samt 
att medarbetare slutat till att personalrörligheten ökade till 11,1 procent under 2015. För att möta 
rekryteringsbehovet under året har myndigheten anlitat extern rekryteringskompetens. Till de 
utannonserade tjänsterna har det varit många kvalificerade sökande. Det omfattande rekryte-
ringsarbetet under 2015 har ställt stora krav på medarbetarna. Flera av vakanserna tillsattes under 
året, men alla nyanställda kommer inte att vara på plats förrän i början av 2016.

Medelantalet anställda vid Kulturrådet under 2015 var 79 personer vilket var några fler än föregå-
ende år. Däremot sjönk antalet årsarbetskrafter kraftigt jämfört med 2014 vilket främst berodde på 
vakanstider i samband med omorganisering och nyrekryteringar. Medelåldern var 45,4 år jämfört 
med 46,6 år 2014. Kulturrådet arbetar aktivt på att skapa möjligheter för ett längre arbetsliv. 
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Tabell 37. Kulturrådets personalförsörjning 2013–2015
Personalvariabler  2015 2014 2013

Antal anställda (medelantal under året inkl. tjänstlediga)  79 75,6 78,5 
Varav kvinnor/män  55/24 51/24 54/24 
Antal nyanställda under året  9 (varav 7 vik) 7 5 
Varav kvinnor/män  7/2 3/4 3/2 
Avgångar under året  11 8 7 
Varav kvinnor/män  10/1 5/3 5/2 
Personalomsättning (procent) enligt ny beräkningsmodell 2013  11,1 8,9 4,6 
Årsarbetskrafter   65,19 72,9 72,4

5.3 Lika rättigheter och möjligheter
Kulturrådet arbetar för ett inkluderande synsätt som genomsyrar hela verksamheten. Till exempel 
betonas jämställdhet och mångfald vid rekryteringar utan att positiv särbehandling tillämpas. 
För att visa sig som en potentiell och attraktiv arbetsgivare tar Kulturrådet emot praktikanter. 
Merparten av Kulturrådets medarbetare är kvinnor, antalet anställda män ligger kvar på samma 
nivå som tidigare medan antalet kvinnor har ökat något jämfört med 2014. Mångfaldsperspektivet 
finns med i alla rekryteringar men någon statistik på medarbetarnas mångfaldsprofiler förs inte. 
Tillgänglighet är en viktig fråga för Kulturrådet, såväl i det externa som i det interna arbetet. 

5.4 Sjukfrånvaro
I tabell 38 redovisas medarbetares totala sjukfrånvaro i förhållande till den sammanlagda ordina-
rie arbetstiden. Sjukfrånvaro per kön och åldersgrupp redovisas som procent i förhållande till res-
pektive grupps sammanlagda tillgängliga arbetstid. Den totala sjukfrånvaron vid myndigheten, 
liksom andelen långtidssjukskrivna, ökade jämfört med 2014. Den totala korttidssjukfrånvaron 
minskade dock.

Kulturrådets totala sjukfrånvaro (4,53 procent) var högre än den var för staten i genomsnitt (2,8 
procent) under 2014. 

Förebyggande tjänster har främst köpts från företagshälsovården. Deras sammanställningar 
visar på ett proaktivt hälsoarbete, bland annat erbjöds samtliga anställda gratis influensavaccin.

Tabell 38. Kulturrådets sjukfrånvaro 2013–2015 (procent)
  2015 2014 2013

Totalt  4,53 3,85 3,98 
–29 årA  - - - 
30–49 år  4,24 4,21 4,96 
50 år–  5,45 3,5 2,79 
Kvinnor  4,95 3,38 4,16 
Män  3,62 4,92 3,51 
Långtidssjukfrånvaro (minst 60 dagar) i förhållande till total sjukfrånvaro  60,41 46,08 49,9 
Sjukfrånvaro exkl. långtidssjukskrivna  1,79 2,07 1,97
A. Åldersgruppen –29 år är för liten för att redovisa.

5.5 Arbetsmiljö och hälsa
Insatser för att skapa ett gott arbetsklimat pågår kontinuerligt. Förbättringsområden har under 
2015 varit att hantera en hög arbetsbelastning och den fysiska arbetsmiljön. Nya besöksrutiner har 
införts för att öka säkerheten. En defibrillator har införskaffats och utbildning i hur man hanterar 
den har genomförts. Kulturrådet har förbättrat möjligheterna till distansarbete genom en satsning 
på mobila lösningar i form av bärbara datorer, mobiler och surfplattor. 

Personalansvarsnämnden har inte haft anledning att sammanträda under året. Samarbetet har 
fortsatt med företagshälsovården för att främja en god arbetsmiljö. Därutöver arbetar Kulturrådet 
proaktivt genom friskvårdsbidrag, friskvårdstimme och gemensamma aktiviteter. Kulturrådet 
har också bekostat medarbetares deltagande i olika arrangemang, till exempel anmälningsavgifter 
till Midnattsloppet och Vårruset. 
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Kulturrådets hyreskontrakt löper ut under 2016. Som villkor för att förlänga avtalet har 
Kulturrådet ställt att tillgängligheten till lokalen ska förbättras genom en ny hiss så att alla får 
en likvärdig tillgång till lokalerna. Det krävs också förbättringar av säkerhet, ventilation, akustik 
och tillgång till fler tysta rum samt läs- och telefonplatser. Kulturrådet har inventerat alternativa 
lokaler att flytta till samt tittat på olika inredningslösningar i de nuvarande lokalerna. 

5.6 Miljöledningsarbete
Den årliga redovisningen av Kulturrådets miljöledningsarbete lämnades i februari 2015 till Kultur-
departementet och Naturvårdsverket. Kulturrådets videokonferenssystem gör det möjligt att ha 
externa möten utan resekostnader. Arbetet med att digitalisera och göra ansökningar och annat 
arbetsmaterial tillgängliga via en internetportal fortsätter och gör det möjligt för flera av Kulturrå-
dets arbets- och referensgrupper att ta del av beslutsunderlagen digitalt. Effekten blir att pappers-
förbrukningen minskar. Det minskade behovet av kopiering har även påverkat elförbrukningen. 
Sammantaget bedömer Kulturrådet att miljöarbetet fortsätter att förbättras.

Tabell 39. Kulturrådets miljövariabler 2013–2015
 Kulturrådets miljövariabler 2015 2014 2013

Fastigheten Elförbrukning, KWh  92 512 96 587 109 043 
 Elförbrukning, tkr  116 120 136

Resor Antal resor med tåg 488 462 493 
 Antal resor med flyg 153 155 179A 
 Totalt antal resor med tåg/flyg 641 617 672A 
 Antal resta mil med tåg 20 426 17 518 20 218 
 Resor med tåg, koldioxidutsläpp, kg  0,43 0,37 0,42 
 Antal resta mil med flyg 41 416 62 029 60 699A 
 Resor med flyg, koldioxidutsläpp, kg   38 483 73 094 71 881A 
 

Pappersförbrukning Antal utskrifter/kopior 230 000 240 000 360 000 
 Antal utskrifter/kopior per anställd  2 911 3 175B 4 586B 
 

Ansökningar online Antal online-ansökningar  6 791 6 637 6 542
A. Justerade siffror mot årsredovisningen 2013

B. Justerade siffror mot årsredovisningen 2014.
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6. FINANSIELL REDOVISNING

6.1 Sammanställning av väsentliga uppgifter, tkr
  2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Låneram i Riksgäldskontoret       
Beviljad låneram  8 000 8 000 9 000 9 000 11 000 
Utnyttjad låneram  1 003 1 443 2 381 3 098 3 084

Räntekontokredit hos Riksgäldskontoret       
Räntekontokredit  4 000 4 000 5 693 7 000 7 000 
Maximalt utnyttjad kredit under året 1 9 735 4 488 0 0 0

Räntekonto i Riksgäldskontoret       
Ränteintäkter  3 43 141 212 274 
Räntekostnader  19 1 0 0 0

Avgiftsintäkter       
Offentligrättslig verksamhet       
Budget regleringsbrev  1 500 1 500 1 300 1 300 1 300 
Faktiska avgiftsintäkter  1 190 1 198 914 1 150 1 109

Avgiftsfinansierad verksamhet 
Budget regleringsbrev  2 000 2 000 1 800 800 800 
Faktiska avgiftsintäkter 2 1 590 1 596 1 068 2 021 490

Anslagskredit       
Beviljade krediter  60 355 60 818 59 618 55 514 55 459 
Utnyttjade krediter  74 25 661 0 0

Personal       
Årsarbetskrafter (st.)  65 73 72 70 64 
Medeltal anställda (st.)  79 76 78 82 74 
Driftskostnad per årsarbetskraft (tkr)  1 286 1 187 1 213 1 151 1 163

Kapitalförändring       
Årets kapitalförändring avgiftsbelagd verksamhet  14 11 -208 146 -61 
Årets kapitalförändring transfereringar  252 0 0 0 0 
Balanserad kapitalförändring  -145 -156 52 -94 -33

Utgående överföringsbelopp       
Summa överföringsbelopp  716 2 333 -221 1 289 12 608 
Varav belopp intecknade av framtida åtagande 3 0 0 0 0 6 347

Bemyndiganden       
UO 17 1:3.1 Skapande skola       
Erhållet bemyndigande 4 100 000 0 0 0 0 
Utnyttjat  0 0 0 0 0 
 
UO 17 2:2.1 Bidrag till vissa teater- dans- 
och musikändamål 5      
Erhållet bemyndigande  137 000 137 000 107 000 107 000 100 000 
Utnyttjat  102 324 101 682 102 970 85 855 93 520 
 
UO 17 3:1.1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 6      
Erhållet bemyndigande  25 000 25 000 20 000 20 000 0 
Utnyttjat  20 000 0 19 025 19 000 0
1 Övertrassering av räntekontokrediten uppkom 2014-12-30, pga betalningar utförda i fel betalningflöde. Maximalt utnyttjad kredit under 2015 
härrör från övertrasseringen och innan betalningsflödena blivit korrigerad.      

2 I beloppet ingår avgifter enligt 4§ avgiftsförordningen samt sponsring i samband med prisutdelningen till Astrid Lindgrens minne.

3 Beloppet 2011 motsvarar anslagssparandet för anslag UO17 2:3.2 som är ett förhandsstöd och slutlig betalning sker när produktionen är 
genomförd.

4 Kulturrådet har fr.o.m. 2015 bemyndigande att fatta beslut om bidrag för kommande år inom anslaget. Skapande skola beslut fattades under 
våren för kulturinsatser under höst och vårtermin. Då insatserna påbörjas samma år och löper över årskiftet har Kulturrådet inte haft behov att 
utnyttja bemyndigandet under 2015.      

5 Bemyndigandet sträcker sig över två år, men år två har inte utnyttjats.      

6 Kulturådet har fr.o.m. 2012 bemyndigande att fatta beslut om bidrag för kommande år inom  anslaget.
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6.2 Resultaträkning, tkr
 Not 2015 2014

VERKSAMHETENS INTÄKTER    
Intäkter av anslag 1 79 779 83 447 
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 2 780 3 341 
Intäkter av bidrag 3 1 982 956 
Finansiella intäkter 4 4 44

Summa verksamhetens intäkter  84 545 87 789

VERKSAMHETENS KOSTNADER    
Kostnader för personal 5 -53 896 -58 489 
Kostnader för lokaler  -5 517 -5 450 
Övriga driftkostnader 6 -24 202 -22 736 
Finansiella kostnader 7 -62 -57 
Avskrivningar och nedskrivningar  -853 -1 046

Summa verksamhetens kostnader  -84 530 -87 778

VERKSAMHETSUTFALL  14 11

UPPBÖRDSVERKSAMHET    
Intäkter som inte disponeras av myndigheten 8 108 0 
Medel som tillförts statsbudgeten från uppbördsverksamhet  -108 0

Saldo Uppbördsverksamhet  0 0

TRANSFERERINGAR    
Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag  1 953 612 1 981 501 
Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 9 250 2 708 
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 10 675 1 077 
Lämnade bidrag  -1 954 285 -1 985 286

Saldo Transfereringar  252 0

SUMMA ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING 11 266 11

Avgiftsverksamhet där intäkterna disponeras
      Ack. 
      +/- utgå. 
Verksamhet +/- t.o.m. 2013 +/- 2014 Intäkter 2015 Kostnader 2015 +/- 2015 2015 

Offentligrättslig verksamhet   Budget Utfall Budget Utfall  

Statliga utställningsgarantier -156 11 1 500 1 190 1 500 1 176 14 -131
Avgiftsfinansierad verksamhet 

Övrigt 0  2 000 336 2 000 336 0 0
Övrigt avser sponsring i samband med prisutdelning till Astrid Lindgrens minne.
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6.3 Balansräkning, tkr
  Not 2015-12-31 2014-12-31

TILLGÅNGAR   

Immateriella anläggningstillgångar    
Balanserade utgifter för utveckling  12 140 233 
Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar  13 202 92

   342 325

Materiella anläggningstillgångar    
Förbättringsutgifter på annans fastighet  14 439 831 
Maskiner, inventarier, installationer m.m.  15 1 064 1 159

   1 503 1 990

Varulager    
Varulager  16 0 140

   

Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar  17 429 501 
Fordringar hos andra myndigheter  18 1 314 1 306 
Övriga kortfristiga fordringar  19 317 1 400

   2 059 3 207

Periodavgränsningsposter    
Förutbetalda kostnader  20 1 563 1 648 
Upplupna bidragsintäkter  21 181 121

   1 744 1 769

Avräkning med statsverket    
Avräkning med statsverket  22 2 454 14 635

   

Kassa och bank    
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret  23 5 925 0

SUMMA TILLGÅNGAR   14 028 22 066

   

KAPITAL OCH SKULDER   

Myndighetskapital  24   
Statskapital   786 736 
Balanserad kapitalförändring avgiftsbelagd verksamhet   -144 -156 
Kapitalförändring enligt resultaträkningen   266 11

   908 591

Avsättningar  25   
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser   0 77 
Övriga avsättningar   608 514

   608 591

Skulder m.m.    
Lån i Riksgäldskontoret  26 1 003 1 443 
Räntekontokredit i Riksgäldskontoret  27 0 4 488 
Kortfristiga skulder till andra myndigheter  28 1 987 1 998 
Leverantörskulder   4 426 4 160 
Övriga kortfristiga skulder   1 399 1 036

   8 815 13 125

Periodavgränsningsposter    
Upplupna kostnader  29 3 647 6 249 
Oförbrukade bidrag  30 51 1 510

   3 697 7 759

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER   14 028 22 066

ANSVARSFÖRBINDELSER   

Statliga utställningsgarantier  31 2 400 152 2 933 392



54 (63)

Kulturrådets årsredovisning 2015

6.4 Anslagsredovisning
   Årets 
   tilldelning Omdispo-    Utgående 
  Ingående enl. nerade  Totalt  över- 
  överförnigs- reglerings- anslags-  disponibelt  förings- 
Anslag Not belopp brev belopp Indragning belopp Utgifter belopp 

Utgiftsområde 17 – Kultur, medier, trossamfund och fritid        

17 01 001 Statens kulturråd   1 190 43 809 0 0 44 999 -44 468 531 
001 Statens kulturråd  32 1 190 43 809 0 0 44 999 -44 468 531

17 01 002 Bidrag till allmän kulturverksamhet, 
utveckling samt internationellt kulturutbyte och 
samarbete   -7 179 913 0 0 179 906 -179 891 15 
001 Bidrag till allmän kulturverksamhet, 
internationell verksamhet och minoriteters 
språk och kultur 33 -7 97 853 0 0 97 846 -97 831 15 
002 Bidrag till alliansverksamheter  34 0 82 060 0 0 82 060 -82 060 0

17 01 003 Skapande skola   990 183 571 0 -990 183 571 -183 625 -54 
001 Skapande skola  35 990 183 571 0 -990 183 571 -183 625 -54

17 01 004 Forsknings- och utvecklingsinsatser 
inom kulturområdet   0 3 890 0 0 3 890 -3 748 142 
013 Centrala museer  36 0 3 890 0 0 3 890 -3 748 142

17 01 006 Bidrag till regional kulturverksamhet  -18 1 266 705 0 0 1 266 687 -1 266 685 2 
001 Bidrag till regional kulturverksamhet 37 -18 1 266 705 0 0 1 266 687 -1 266 685 2

17 02 002 Bidrag till vissa teater-, 
dans- och musikändamål   163 189 064 0 -163 189 064 -189 084 -20 
001 Bidrag till den fria scenkonsten, 
arrangörer, fonogramverksamhet och 
vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse 38 163 189 064 0 -163 189 064 -189 084 -20

17 03 001 Bidrag till litteratur och 
kulturtidskrifter  12 138 060 0 -12 138 060 -137 961 99 
001 Bidrag till litteratur, kulturtidskrifter 
och läsfrämjande 39 12 138 060 0 -12 138 060 -137 961 99

17 04 004 Bidrag till bild- och formområdet   2 28135 0 -2 28135 -28 134 1 
001 Bidrag till organisationer inom bild- och 
formområdet och verksamhetsstöd till vissa  
utställare  40 2 28 135 0 -2 28 135 -28 134 1

Summa utgående överföringsbelopp 
exkl. obetecknade anslag  2 332 2 033 147 0 -1 167 2 034 312 -2 033 596 716

Specifikation inkomsttitlar, tkr
Inkomsttitel Not Inkomster Utgifter Netto

2811 Övriga inkomster av statens verksamhet     
288 Övriga inkomster 41  108 108

Summa 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet   108 108

Summa   108 108

Bemyndiganden, tkr
  Tilldelat Ingående Utestående Utestående åtaganden 
  bemyndigande åtaganden åtaganden fördelning per år

17 01 003 Skapande skola   2015 2015 2016 2017 
001 Skapande skola*  100 000 0 0 0 0

17 02 002 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål      
001 Bidrag till fria scenkonsten, arrangörer, 
fonogramverksamhet och vissa aktörer av 
kulturpolitiskt intresse**  137 000 101 682 102 324 102 324 

17 03 001 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter     

001 Bidrag till litteratur, kulturtidskrifter 
och läsfrämjande  25 000 0 20 000 20 000 
*Skapande skola-beslut fattas under våren för skolornas kulturinsatser påföljande höst- och vårtermin. Då insatserna påbörjas samma år och 
löper över årsskiftet har Kulturrådet inte haft behov av att utnyttja bemyndigandet att fatta beslut om nästa års bidrag.   

** Bemyndigandet är på två år, men år 2  (2017) har inte utnyttjats.  
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6.5 Noter
Not 1 Intäkter av anslag   2015 2014

17 01 001 Statens kulturråd   44 262 45 691 
17 01 002 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling etc.   2 914 7 594 
17 01 003 Skapande skola   4 693 3 540 
17 01 004 Forskning- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet   242 400 
17 01 006 Bidrag till regional kulturverksamhet   1 122 0 
17 02 002 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål   2 936 2 897 
17 03 001 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter   23 610 22 501 
13 03 001.15 Särskilda jämställdhetsåtgärder   0 324 
13 02 002.009 Åtgärder mot diskriminering och rasism   0 500

   79 779 83 447

Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar   2015 2014

Intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen   1 254 1 596 
Intäkter av sponsring   336 546 
Intäkter av utställningsgarantier   1 190 1 199

Summa   2 780 3 341
I intäkter enligt 4§ avgiftsförordningen ingår intäkter för försäljning av litteratur inom alla tiders klassiker samt intäkter för resurssamordning i 
samband med arrangemang vid bokmässor. Minskningen består i att Kutlturrådet under 2015 inte genomförde någon konferens där avgifter för 
deltagande togs ut samt att myndigheten inte tillhandahöll något juridiskt biträde till andra myndigheter.   

Resultatet avseende utställningsgarantier under 2015 blev 14 tkr (11 tkr)

Sponsringen 2015 var i form av varor och tjänster i samband med priset till Astrid Lindgrens minne. Sponsringen står för 0,4% av de totala intäkterna.

   
Not 3 Intäkter av bidrag   2015 2014

Bidrag från statliga myndigheter   1 084 439 
Bidrag från statliga bolag   200 0 
Bidrag från EU institutioner   563 392 
Bidrag från övriga   135 125

Summa   1 982 956
Bidrag från statliga myndigheter har erhållits från Kammarkollegiet. Ökningen beror på medel för projekten Kultur för äldre, Läsfrämjande i 
samverkan med idrottsrörelsen samt  en konferens om hbtq. Till projektet Läsfrämjande   i samband med idrottsrörelsen erhölls medel även 
från Svenska Spel AB .De icke statliga bidragen har erhållits från EU  och Nordiska ministerrådet. 2015 var det första året med det EU stödda 
programmet Kreativa Europa. Bidragen står för 2,3% av de totala intäkterna.

   
Not 4 Finansiella intäkter   2015 2014

Ränta på räntekonto hos Riksgäldskontoret   3 42 
Övriga finansiella intäkter   1 2

Summa   4 44
Övriga finansiella intäkter består av realiserade kursdifferenser som uppkommit i samband med fakturabetalning.

Not 5 Kostnader för personal   2015 2014

Summa   -53 896 -58 489

Varav lönekostnader   -34 811 -38 573
Årsarbetskraften under 2015 har sjunkit med 10% jämfört med föregående år. Omorganisationen som genomfördes under 2015 medförde 
ett antal vakanser. Vakanserna var till största delen blivit återbesatta i slutet av 2015.  I lönekostnaderna för 2015 ingår ett avgångsvederlag. 
Kostnader för styrelse, jury, sakkunniga, referens- och arbetsgrupper  och övriga arvodestagare utgör 13% av lönesumman, 4.362 tkr, varav 
arvode till styrelsen 280 tkr och 4 081 tkr till övriga arvodestagare. 

Not 6 Övriga driftskostnader   

Kostnaderna har ökat med 6% jämfört med 2014. Det är kostnader för tryck, distribution, konsult samt kostnader för goodwill-skapande åtgär-
der som är främsta är orsaken till kostnadsökningen. Kulturrådet har under 2015 bl.a. fokuserat på läsfrämjande insatser såsom regeringsupp-
dragen Bokstart och deltagande på bokmässor. Att konsultkostnader ökat beror på pågående utvecklingsarbete  inom data. 

Not 7  Finansiella kostnader   2015 2014

Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret   -19 -1 
Ränta på lån i Riksgäldskontoret   -9 -9 
Övriga finansiella kostnader   -34 -47

Summa   -62 -57
Övriga finansiella kostnader består av realiserade kursförluster samt dröjsmålsräntor på för sent betalda leverantörsfakturor
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Not 8 Uppbördsverksamhet   2015 2014

Intäkter som inte disponeras av myndigheten   108 0 
Medel som tillförts statsbudgeten från uppbördsverksamhet   -108 0
Avser återbetalning av bidrag på anslagspost som avslutades 2014: 3:1.15 Särskilda jämställdhetsåtgärder   

Not 9 Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag   

Medel från Kammarkollegiet avseende läsfrämjande verksamhet för pojkar och flickor i samarbete med idrottsrörelsen enligt regeringsbeslut 

Ku2014/1460/KO  

   
Not 10 Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag   2015 2014

Bidrag från Nordiska ministerrådet   625 1 077 
Bidrag från Bok & Bibliotek i Norden AB   50 0

Summa   675 1 077
Bidrag avseende översättningsstöd.    

   
Not 11 Årets kapitalförändring   2015 2014

Resultat utställningsgarantier   14 11 
Resultat i transfereringsavsnittet   252 0

Summa   266 11
Kulturrådet har ändrat redovisningprincip avseende förväntade bidragsinbetalningar till kassamässig anslagsavräkning. Detta leder till ett 
resultat i tranferingsavsnittet som redovisas mot årets kapitalförändring.

Motsvarande resultat i transfereringsavsnittet för 2014 skulle ha varit 1 336 tkr. Beloppet anses vara för lågt för att korrigera jämförelsesiff-
rorna i resultaträkningen.

Not 12 Balanserade utgifter för utveckling   2015-12-31 2014-12-31

Balanserade utgifter för utveckling, ingående balans ack. anskaffningsvärde  3 001 2 782 
Årets anskaffningar   0 219 
Utgående anskaffningsvärde   3 001 3 001 
Balanserade utgifter för utveckling, ingående balans ack. avskrivningar  -2 768 -2 616 
Årets avskrivningar   -93 -152 
Utgående ack. avskrivningar   -2 861 -2 768

Summa    140 233

  
Not 13 Rättigheter och andra immateriella anläggningstilgångar   2015-12-31 2014-12-31

Rättigheter och andra Immateriella anläggningstillgångar, 
ingående balans ack. anskaffningsvärde   1 959 1 906 
Årets anskaffningar   175 53 
Årets utrangeringar   -316  
Utgående anskaffningsvärde   1 818 1 959 
Rättigheter och andra Immateriella anläggningstillgångar, ingående balans ack. avskrivningar -1 867 -1 803 
Årets avskrivningar   -65 -64 
Ack avskrivningar avs årets utrangering   316 0 
Utgående ack. avskrivningar   -1 616 -1 867

Summa    202 92

Årets anskaffningar avser ny licensmodell för e-blankettsystem

 
Not 14 Förbättringsutgifter på annans fastighet   2015-12-31 2014-12-31

Förbättringsutg. på annans fastighet,ingående balans ack. anskaffningsvärde  6 309 6 309 
Årets anskaffningar   0 0 
Utgående anskaffningsvärde   6 309 6 309 
Förbättringsutg. på annans fastighet, ingående balans ack. avskrivningar  -5 478 -5 086 
Årets avskrivningar   -392 -392 
Utgående ack. avskrivningar   -5 870 -5 478

Summa    439 831
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Not 15 Materiella anläggningstillgångar, maskiner, inventarier, installationer  2015-12-31 2014-12-31

Maskiner , inventarier, installationer m.m., ingående balans ack anskaffningsvärde   10 617 10 575 
Årets anskaffningar   208 42 
Årets utrangeringar   -2 436 0 
Utgående anskaffningsvärde   8 389 10 617 
Maskiner, inventarier, installationer m.m., ingående balans ackumulerade avskrivningar -9 458 -9 019 
Ack avskrivningar avs årets utrangering   2 436  
Årets avskrivningar   -303 -439 
Utgående ack. avskrivningar   -7 325 -9 458

Summa    1 064 1 159
I samband med byte av anläggningsmodul gjordes utrangeringar av inventarier som ej längre innehas av Kulturrådet

Not 16 Varulager   2015-12-31 2014-12-31

Varulager   0 140

Summa   0 140
Lagret av böcker inom Alla tiders klassiker har avskrivits till fullo under året.

 
Not 17 Kundfordringar   2015-12-31 2014-12-31

Kundfordringar   429 501

Summa   429 501
Huvuddelen av faktureringen december avsåg ersättning för del av monter på mässa samt avgifter för utställningsgarantier. Fordringarna var 
oreglerade på balansdagen.

Not 18 Fordringar hos andra myndigheter   2015-12-31 2014-12-31

Fordringar hos andra myndigheter   1 314 1 306

Summa   1 314 1 306
Beloppet utgörs av momsfordran, 1 209 tkr  (2014: 1 102 tkr), samt  inomstatliga kundfordringar på 104 tkr ( 2014: 204 tkr).

Not 19 Övriga kortfristiga fordringar   2015-12-31 2014-12-31

Fordringar avseende bidrag   252 1 336 
Övriga fordringar   65 64

Summa   317 1 400
Kulturrådet följer ESV:s allmänna råd för fordringar avseende förväntade bidragsåterbetalningar. Beslutade återbetalningar avseende Ska-
pande skola ingår med 94 tkr (2014: 730 tkr)

  
Not 20 Förutbetalda kostnader   2015-12-31 2014-12-31

Förutbetalda hyror   1 241 1 221 
Övriga förutbetalda kostnader   322 427

Summa   1 563 1 648
Kostnader större än 50 tkr som avser räkenskapsår  2016 har periodiserats under posten övriga förutbetalda kostnader.

  
Not 21 Upplupna bidragsintäkter   2015-12-31 2014-12-31

Upplupna bidragintäkter   181 121

Summa   181 121
Upplupna bidragsintäkter avser  EU-medel för Kreativa Europa 181 tkr (2014: 121 tkr) 
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Not 22 Avräkning med statsverket   2015-12-31 2014-12-31

Anslag i icke räntebärande flöde   
Ingående balans*)   15 054 5 824 
Redovisat mot anslag   1 989 021 2 019 256 
Medel hänförbara till transfereringar m.m. som betalts till icke räntebärande flöde  -2 001 655 -2 010 026 
Skuld/Fordran avseende anslag i icke räntebärande flöde   2 420 15 054

Anslag i räntebärande flöde   
Ingående balans   -1 189 -411 
Redovisat mot anslag   44 468 45 898 
Anslagsmedel som tillförts räntekonto   -43 809 -46 676 
Återbetalning av anslagsmedel   
Skulder avseende anslag i räntebärande flöde   -530 -1 189

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag   
Ingående balans   770 976 
Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln   -206 -206 
Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag  564 770

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto i Riksbanken   
Ingående balans   0 0 
Inbetalningar i icke räntebärande flöde   23 395 23 391 
Utbetalningar i icke räntebärande flöde   -2 025 050 -2 033 417 
Betalningar hänförbara till anslag   2 001 655 2 010 026

Saldo   0 0

Summa    2 454 14 635
”Under 2009 genomfördes en förändring avseende hantering av semesterlöneskuld som uppkommit före 2009. Förändringen innebar att den 
motpost som tidigare redovisats under myndighetskapital ska redovisas under Avräkning med statsverket under avsnittet ””Fordran avseende 
semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag””. Den sparade semester som intjänats före 2009 har under året minskat med 206 tkr.”

Not 23 Räntekonto   2015-12-31 2014-12-31

   5 925 0
Under 2014 utnyttjades räntekontokrediten och redovisades därför som skuld. Balansposten består av anslagssparande 531 tkr, justering mel-
lan betalningsflöde 1 294 samt övriga fordringar och skulder. Beviljad räntekontokredit uppgår till 4 000 tkr. 

Not 24 Balanserad kapitalförändring

  Bal.  
  kapital- Bal. 
  förändering kapital- Kapital- 
  anslags- förändering förändering 
Balanserad kapitalförändring  finansierad avgiftsbelagd enl. 
anslagsfinansierad verksamhet Statskapital verksamhet verksamhet resultaträkning Summa

Ingående balans 2015 736  -156 11 591 
Konst från Statens konstråd 50    50 
Förra årets kapitalförändring 
avs utställningsgarantier -  11 -11 0 
Årets kapitalförändring avs. utställningsgarantier -   14 14 
Årets kapitalförändring avs. transfereringar -   252 252

Summa förändring 50 0 11 255 316

Utgående balans 786 0 -145 266 907 

Not 25 Avsättningar    2015-12-31 2014-12-31

Pensioner och andra förpliktelser   
Ingående avsättning   77 184 
Årets pensionskostnad   -7 20 
Årets pensionsutbetalningar   -70 -127

Summa   0 77 
Övriga avsättningar   608 514

Summa   608 514 
Övriga avsättningar avser kompetensväxlingsmedel.  
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Not 26 Lån i Riksgäldskontoret   2015-12-31 2014-12-31

Ingående balans   1 443 2 381 
Under året nyupptagna lån   426 117 
Årets amorteringar   -866 -1 055

Summa   1 003 1 443

Beviljad låneram enligt regeringsbeslut   8 000 8 000
Differens mellan anläggningstillgångarnas bokförda värde, som ska finansieras med lån, och upptagna lån motsvarar avskrivningar samt nyan-
skaffningar under december. I differensen ingår även ej lånefinansierad konst. 

Not 27 Räntekontokredit   2015-12-31 2014-12-31

Utnyttjad räntekontokredit   0 4 488

Summa   0 4 488
Räntekontokrediten övertrasserades den 30 december 2014. Krediten berodde på betalningar i fel flöde vilka inte var reglerade före balansda-
gen. Beviljad räntekontokredit uppgår till 4 000 tkr.  

  
Not 28 Skulder till andra myndigheter   2015-12-31 2014-12-31

Leverantörsskulder   404 392 
Arbetsgivaravgifter och andra lönebaserade avgifter   1 257 1 319 
Utgående moms   326 287

Summa   1 987 1 998

   
Not 29 Upplupna kostnader   2015-12-31 2014-12-31

Löner och arvoden ink.l sociala avgifter   2 936 4 670 
Övriga upplupna kostnader, inomstatliga   300 300 
Övriga upplupna kostnader, utomstatliga   411 1 279

Summa   3 647 6 249
Under 2014 periodiserades kostnader för distribution av böcker samt inköp av datorer, som levererats under december 2014. Under 2015 har 
liknade kostnader hanterats under löpande år och ej blivit föremål för periodisering. 

Not 30 Oförbrukade bidrag   2015-12-31 2014-12-31

Oförbrukade medel Kammarkollegiet, förbrukas inom 1–3 år   25 1 282 
Oförbrukade medel Nordiska ministerrådet, förbrukas inom 1–3 år   26 28 
Oförbrukade medel Svenska Spel, förbrukas inom 1–3 år   0 200

Summa   51 1 510
I balansposten föregående år ingick oförbrukade medel Kammarkollegiet, som  härrör från regeringsbeslut om läsfrämjande i samband med 
att främja kultur för äldre KU2013/1966/K0 och läsfrämjande i samband med idrottsrörelsen KU2014/1460/KO.  Beloppet för oförbrukade 
medel Kammarkollegiet 2015 avser ej utnyttjade medel avseende läsfrämjande i samband med idrottsrörelsen.  

  
Not 31 Ansvarsförbindelser  

Den som anordnar en tillfällig utställning som ska visas i Sverige kan få en statlig garanti som täcker kostnader för skada eller förlust. Statens 
kulturråd  beslutar enligt förordning (1998:200) om statliga utställningsgarantier. Antalet utställda garantier den 31 december 2015 var 24 
stycken. I posten ingår tre skadeärenden, tillsammans värderade till 61 571 tkr, som ligger hos regeringen för avgörande. Garantibelopp i 
utländsk valuta omräknas vid beslutstillfället till svenska kronor efter  Riksbankens valutakurs. Start- och slutdatum varierar för de olika utställ-
ningarna. Förra året ingick utställning Afrikanska mästerverk ,med ett garantivärde om 1 019 087 tkr, vilket utgjorde 35% av värdet av utställda 
garantier. Det högsta värdet per sista december 2015 avser utställningen Färgstormar med ett garantivärde på 734 967, vilket utgör 31% av 
utställda garantier.
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Anslagsredovisning och redovisning mot inkomsttitlar, tkr
   Utfall   Anslags- 
   verksamhets-   behållning som 
   kostnader   disponeras 
Not Anslag BR, tkr (ej bidrag) Utfall bidrag Anslagskredit 2015

 Utgiftsområde 17 – Kultur, medier, trossamfund och fritid 

17 01 001 Statens kulturråd

32 001 Statens kulturråd    1 426 3% 
Utfallet har justerats med  206 tkr vilket motsvarar 
minskning av semesterlöneskulden som hänför 
sig till sparad semester t o m 31 december 
2008 i enlighet med ESV:s direktiv.  44 262 
därav för att förbereda en satsning på kultur- 
verksamhet i vissa bostadsområden, minst 1 250 1 404   

17 01 002 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete

33 001 Bidrag till allmän kulturverksamhet, internationellt 
 kulturutbyte och nationella minoriteters språk och kultur    2 935 Inget 
Hanaholmen 1 200  1 200  
SR Berwaldhallen för Östersjöfestivalen  1 000  1 000 
Aktiviteter som drivs genom de utsända 
kulturråden och som främst avser kulturlivets 
internationalisering, minst 1 000  1 193  
Anslagsposten får även belastas med vissa 
kostnader för administration och genomförande 
av verksamheten, högst 10 500 2 914  
Övrig bidrag ej utpekade i regleringsbrevet   91 524  

34 002 Bidrag till alliansverksamheter     2 462 Inget 
Teateralliansen  35 060  35 060   
Dansalliansen 18 000  18 000   
Musikalliansen 29 000  29 000  

17 01 003 Skapande skola

35 001 Skapande skola     5 207 Inget 
Verksamhet riktad till förskolan 10 000  10 290 
varav kartläggning  av kultureni förskolan, högst 1 000  0  
Anslagsposten får belastas med vissa kostnader 
för administration och genomförande av verksamheten, högst 5 000 4 693  
Övrig bidrag ej utpekade i regleringsbrevet   168 642 

17 01 004 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet

36 013 Centrala museer     117 Inget 
Anslagsposten får belastas med vissa kostnader för 
administration och genomförande av verksamheten, högst 400 242 
Bidrag ej utpekade i regleringsbrevet   3 506  

17 01 006 Bidrag till regional kulturverksamhet

37 001 Bidrag till regional kulturverksamhet    38 000 Inget 
Statens tjänstepensionsverk 2 100  1 282  
Kvalitetsförstärkande insatser 
inom scenkonstområdet 40 000  39 227 
Bedömning, uppföljning och främjande inom 
ramen för kultursamverkansmodellen, högst 2 000 1 122 
Övrig bidrag ej utpekade i regleringsbrevet   1 225 054  

17 02 002 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 
38 001 Bidrag till fria scenkonsten, arrangörer, 
fonogramverksamhet och vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse     5 672 Inget 
Anslagsposten får belastas med vissa kostnader för administration 
och genomförande av verksamheten, högst 3 800 2 936  
Bidrag ej utpekade i regleringsbrevet   186 149 

17 03 001 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 
39 001 Bidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande    3 692 Inget 
Anslagsposten får belastas med kostnader för admini- 
stration och genomförande av verksamheten, högst 10 000 9 055 
Insater för att initiera, samordna och följa upp 
läsfrämjande insatser av nationelllt strategiskt intresse 15 000 6 795 9 143  
Övriga läsfrämjande insatser   7 760  
Bidrag ej utpekade i regleringsbrevet   105 208 

17 04 004 Bidrag till bild- och formområdet    844 Inget

40 001 Bidrag till organisationer inom bild- och formområdet 
och verkssamhetsstöd till vissa utställare  
Bidrag till Akademien för de fria konsterna, minst 1 700  1 700 
Bidrag ej utpekade i regleringsbrevet   26 434

Summa   79 779 1 953 612  

2811 Övriga inkomster av statens verksamhet 
41 288 Övriga inkomster 
Avser återbetalade bidrag från mottagare 
som tidigare fått medel från anslag som inte längre finns kvar på statens 
budget, 3:1.15 Särskilda jämställdhetsåtgärder   -108  

Summa    -108  
Lämnade bidrag enligt transfereringsavsnittet i resultaträkningen uppgår till  1 954 285 tkr. Skillnaden mellan lämnade bidrag enligt anslagsredovis-
ningen och resultaträkningen, 672 tkr, avser lämnade bidrag med  extern finansiering samt förväntade ej anslagsavräknande bidrag. I beloppet ingår även 
50 tkr som avser extern finansiering men som av misstag avräknats bidraget för litteratur och kulturtidskrifter. 
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6.6 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänt
Belopp redovisas i 1 000-tal kronor (tkr) där inget annat anges.

Kulturrådets redovisning följer god redovisningssed och årsredovisningen är upprättad i enlighet 
med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (FÅB) och förordningen 
(2000:606) om myndigheters bokföring (FBF) samt ESV:s föreskrifter och allmänna råd till dessa.

Brytdag
Av ESV:s föreskrifter till 10 § FBF framgår att alla myndigheter ska tillämpa en s.k. brytdag då den löpande 
bokföringen för perioden ska avslutas. För bokslut 2015 infaller brytdagen den 5 januari vilket fram-
går av bl.a. ESV:s inrapporteringskalendarium 2015 för Hermes. För att leverantörsfakturor som 
inkommit till och med brytdagen ska hinna behandlas har den löpande bokföringen av dessa 
kostnader varit möjligt till och med 2016-01-12. Efter brytdagen har räkenskaperna tillförts bok-
slutstransaktioner innefattande bl.a. periodavgränsningsposter. Som periodavgränsningsposter 
bokförs förutbetalda kostnader, upplupna intäkter, upplupna kostnader samt förutbetalda intäk-
ter vars belopp överstiger 50 tkr.

Ändrad redovisningsprincip
Föregående år ändrades principen för beslutade bidragsåterbetalningar. De redovisas numera som 
fordringar på bidragsmottagare under posten övriga fordringar. Denna fordran ska även hante-
ras kassamässigt under transfereringsavsnittet vilket inte gjordes under 2014. Redovisning har 
ändrats under 2015, vilket har gett till följd att transfereringsavsnittet visar på ett resultat om 252 
tkr. Motsvarande resultat 2014 borde ha varit 1 336 tkr. Resultatet bedöms ej vara så väsentligt att 
jämförelsetalen i resultat- och balansräkning inte behöver ändras. 

Anläggningstillgångar
Som anläggningstillgångar redovisas ”Rättigheter och andra immateriella tillgångar”, ”Förbätt-
ringsutgifter på annans fastighet” samt ”Maskiner och inventarier” med ett anskaffningsvärde om 
lägst ett prisbasbelopp och beräknad ekonomisk livslängd som uppgår till lägst tre år. Undantag 
görs för bärbara dator, Ipads och telefoner som kostnadsförs i samband med inköp.

Avskrivning sker från den månad tillgången tas i bruk. Följande avskrivningstider tillämpas:

3 år Rättigheter och andra immateriella tillgångar
3 år   Datorer och kontorsmaskiner 
5 år   Anläggningar (telefonväxel, kabeldragning datanät)
5 år   Inredningsinventarier
10 år Förbättringsutgifter på annans fastighet

Kundfordringar och skulder
Varje enskild fordran värderas för sig. Fordringar som är osäkra tas upp till det belopp som efter 
individuell bedömning beräknas inflyta. Skulder har tagits upp till det nominella verkliga värdet 
på bokslutsdagen. Fordringar eller skulder i utländska belopp förekommer endast i undantagsfall. 
Värdering sker till balansdagens kurs.

Utställningsgarantier 
Utställningsgarantiernas belopp anges i svenska kronor i besluten. I de fall ärendena innefattar 
verk med försäkringsbelopp i utländsk valuta omräknas dessa vid beslutstillfället efter Riksban-
kens dagsaktuella kurs.  Detta gäller även skadeärenden. 
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Uppgifter om styrelsen och ledande befattningshavare enligt kap. 7 § 2 FÅB
Utbetald ersättning till styrelseledamöter samt uppgift om andra styrelseuppdrag.

Styrelseledamöter  Ersättning (tkr) Styrelseuppdrag

Ulrika Stuart Hamilton, 
styrelsens ordförande 61 AB Bastiat &Co

Tebogo Monnakgotla 30 Stockholms konstnärliga högskolas forskningsnämnd

Martin Borgs 30 Ekonic AB,  Protepublica AB, 922 Stories AB, Miltton Lab AB

Benny Fredriksson 30 Stockholms stadsteater AB, Svensk Scenkonst Servicebolag AB, 
  Marianne och Sigvard Bernadottes Konstnärsfond, Svensk Scenkonst

Lars Strannegård 40 Exed Nordic AB, Handelshögskolan i Stockholm Execcutive 
  Education AB, Beckmans Skola AB, IFL&SSE Russia Education AB, 
  Beckmans Akademi AB, SSE Business Lab AB, SwedRus Education  
  AB, DIB Services AB, SwedRusReal Estate AB

Anna Sparrman 30 Institutionsstyrelsen vid Institutionen för Tema, Linköpings universitet

Bo Netz  30 Svenska Kraftnät, AB Trav & Galopp

Måns Wrange 30 Konstnärliga forskarskolan Lunds universitet, Beng-Eric Wrange AB

Summa 281  

    
Generaldirektör Ersättning Styrelseuppdrag

Staffan Forssell 1 073 Nordisk kulturfond, IFFACCA

Summa 1 073  
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7. BESLUT OM ÅRSREDOVISNING

Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostna-
der, intäkter, och myndighetens ekonomiska ställning. 

Vi bedömer att den interna styrningen och kontrollen vid myndigheten är betryggande. 

Stockholm, den 17 februari 2016

…………………………….   ………………………….
Ulrika Stuart Hamilton    Staffan Forssell
Ordförande       Generaldirektör

…………………………….   …………………………….
Martin Borgs     Benny Fredriksson
 

…………………………….   …………………………….
Tebogo Monnakgotla    Bo Netz

…………………………….   …………………………….
Anna Sparrman     Lars Strannegård  

…………………………….    
Måns Wrange     


