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FÖRORD

År 2016 firade den svenska tryckfrihetsförordningen 250 år. Grundläggande rättigheter som ytt-
randefrihet och allas lika värde fick ytterligare fokus i en samhällsdebatt som präglades av politisk 
oro, flyktingströmmar och en allt skarpare diskussion om gränser – mellan stater och mellan 
människor. Utgångspunkten för den nationella kulturpolitiken är allas lika rättigheter att ut-
trycka sig, att ta del av kultur samt att konsten och kulturen ska stå fri. 

Kulturrådets årsredovisning visar på bredden och komplexiteten i myndighetens uppdrag och 
genom siffrorna skymtar också den svåra och viktiga processen att bedöma vilka projekt och 
verksamheter som ska få del av de statliga medlen. Ett stort antal experter medverkar i bedöm-
ningen av ansökningarna och Kulturrådet är i kontinuerlig dialog med andra organisationer av 
betydelse för svenskt kulturliv, från myndigheter, regioner och kommuner till konstnärsorganisa-
tioner, civilsamhälle och utövare. Dialogen ger goda möjligheter att flytta fram positionerna inom 
viktiga jämlikhetsfrågor, som ökad öppenhet och mångfald i kulturlivet avseende hbtq-frågor, 
tillgänglighet till kultur för personer med funktionsnedsättning och främjande av de nationella 
minoriteternas kulturverksamhet. 

Utöver öppenhet, tillgänglighet och mångfald har Kulturrådet fokus på jämställdhet. Ett ex-
empel är att Kulturrådet tillsammans med Statens musikverk har i uppdrag att verka för en mer 
jämställd repertoar bland svenska orkestrar. Under 2016 ser vi en jämställd fördelning av bidraget 
till samverkan med komponister. 

Under året fördelade Kulturrådet drygt 2,1 miljarder kronor till konstnärlig och kulturell verk-
samhet. Av 7 401 inkomna ansökningar beviljades 3 591. Den största andelen medel fördelas som 
verksamhetsbidrag till regional kulturverksamhet inom ramen för Kultursamverkansmodellen. 
De bidrag som fördelas till det fria kulturlivet är avsevärt lägre, men betydelsen för mångfald och 
konstnärlig utveckling är desto större. Inom flera konstområden, exempelvis inom dansen och den 
samtida cirkusen, är den fria sektorn helt avgörande för konstområdets utveckling. 

Det nya bidraget Kreativa platser inleddes med en omfattande dialog med strategiskt viktiga 
organisationer. Informationsträffar genomfördes runt om i landet i samråd med regioner, lands-
ting och olika typer av organisationer. Bidraget väckte stort intresse med 204 ansökningar redan 
det första året, varav 27 projekt beviljades. Syftet är att driva kulturverksamheter i bostadsområ-
den utifrån de boendes behov och genom samverkan med lokala aktörer. Projekten kommer att 
bedrivas i partnerskap mellan flera aktörer, ofta mindre föreningar i samarbete med en etablerad 
kulturinstitution. 

Under året hade Kulturrådet ett tillfälligt regeringsuppdrag att fördela medel till biblioteks-
verksamhet för nyanlända och asylsökande. Bidraget synliggjorde den viktiga roll som biblioteken 
spelar för ett inkluderande kulturliv.

För första gången fördelades statsbidrag till musik- och kulturskolor, med syfte att nå fler barn 
och unga, bredda utbudet av konstnärliga uttryck och göra kulturskolan mer jämlik. Sammanlagt 
97 miljoner kronor fördelades till 178 kommuner. Kulturrådet prioriterade bland annat ansök-
ningar som ger barn och unga med funktionsnedsättning möjlighet att delta i verksamheten.

Liksom tidigare år bidrar Kulturrådet till internationella utbyten och samarbeten. En större 
konferens arrangerades för översättare av svensk litteratur och dramatik. I samarbete med Till-
växtverket initierades ett nytt stöd för att främja internationell spridning av litteratur, scenkonst 
och bild- och formkonst. 

I dialog med kulturlivets många företrädare söker Kulturrådet bidra till ett jämlikt kulturliv 
som präglas av, kvalitet, konstnärlig förnyelse och mångfald och där fler erfarenheter och berät-
telser formuleras och når ut.  

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

1.1 Kulturrådets uppdrag
Statens Kulturråd har till uppgift att verka för kulturens utveckling och tillgänglighet med ut-
gångspunkt i de nationella kulturpolitiska målen genom att fördela och följa upp statliga bidrag 
samt genom andra främjande åtgärder. Vi ska särskilt verka för konstnärligt och kulturpolitiskt 
värdefull utveckling inom områdena
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 verksamheten sätts av förordning med instruktion för Kulturrådet, det årliga regle-
ringsbrevet, de 13 statsbidragsförordningarna, förordningen om statliga utställningsgarantier samt 
förordningen om Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne. Kulturrådets styrelse har preciserat 
delar av bidragshanteringen genom att besluta om särskilda föreskrifter. På vår webbplats (www.
kulturradet.se) framgår vilket regelverk som gäller för respektive bidrag och vilka kriterier som 
ligger till grund för våra bedömningar.

Av Kulturrådets instruktion framgår att vi ska verka för ett ökat internationellt och interkultu-
rellt utbyte och samverka inom hela kulturområdet. Jämställdhets-, mångfalds- samt barn- och 
ungdomsperspektivet ska integreras i verksamheten och ett internationellt och ett interkulturellt 
utbyte ska främjas. Vi har ett samlat sektorsansvar inom kulturområdet vad gäller tillgänglighet 
för personer med funktionsnedsättning samt människors lika rättigheter och möjligheter oavsett 
sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. 

Kulturrådet representerar staten i dialogen med regioner/landsting och kommuner inom ra-
men för kultursamverkansmodellen och myndigheten administrerar Litteraturpriset till Astrid 
Lindgrens minne (ALMA). Vi ska även pröva frågor om utställningsgarantier, vara en nationell 
kontaktpunkt för EU:s kulturprogram, verka för kulturens betydelse inom andra samhällsområ-
den samt sprida information och kunskap om myndighetens verksamhet.

1.2. Kulturpolitiska mål och prioriteringar
Enligt Kulturrådets instruktion ska vi redovisa hur myndighetens verksamhet bidrar till att upp-
fylla de nationella kulturpolitiska målen, där det framgår att kulturen ska vara en dynamisk, 
utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund och att alla ska ha möjlighet att 
delta i kulturlivet. Av målen framgår också att kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska 
prägla samhällets utveckling.

För att uppnå de kulturpolitiska 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. Utgångspunkter för en hög kvalitet
Kulturrådets huvudsakliga prestation i volym och kostnad utgörs av antalet prövade bidragsan-
sökningar och antalet beviljade bidrag. Dessa uppgifter hämtas ur Kulturrådets ärendehanterings-
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system. Med prövade ansökningar menar vi ärenden som beslutats under året, oavsett när ansökan 
kommit in eller när bidraget betalas ut. Vi menar att detta tillsammans med den finansiella redo-
visningen ger en god bild av verksamheten, eftersom förskjutningarna i regel är av samma storlek 
från år till år. Bland de prövade ansökningarna ingår även ärenden vi har avvisat, avskrivit eller 
bordlagt.

Prestationer kan även bestå av egeninitierade främjandeinsatser som verkar för konstens och 
kulturens utveckling. Dessa insatser har vanligen en direkt eller indirekt koppling till bidragsgiv-
ningen. Vilka insatser som ska genomföras beslutas från år till år, vilket innebär att de inte alltid 
är möjliga att jämföra över tid. 

Besluten ska präglas av kvalitet, rättssäkerhet och transparens
Kulturrådet har definierat de kvalitativa aspekterna som att myndighetens beslutsprocess ska vara 
av god kvalitet, rättssäker och med sådan transparens att processens delar är synliga och möjliga 
att granska för den som önskar. Motsvarande krav på kvalitet, rättssäkerhet och transparens gäller 
även för myndighetens främjande insatser. 

Det är viktigt att bidragsprocessen utförs med god kvalitet genom hela processen – från de 
administrativa stödprocesserna till att granska och bedöma ansökningar och följa upp bidrag. 
Genom denna process säkerställer myndigheten att prioriteringarna och insatserna bidrar till en 
kulturpolitiskt värdefull utveckling. Det är svårt att i en årsredovisning bedöma de mer långsiktiga 
effekterna av verksamhetens resultat, men i de olika avsnitten redogör vi för vilka avvägningar 
som har gjorts under året på respektive område, för att på så sätt försöka bedöma det långsiktiga 
resultatet.

För att Kulturrådet ska kunna genomföra sitt grunduppdrag krävs att vi har en nationell över-
blick inom kulturområdet. Den viktigaste kunskapsinhämtningen sker genom de cirka 7000 an-
sökningarna om bidrag som inkommer. Därtill inhämtar vi kunskap genom dialog, samarbete 
och omvärldsbevakning. 

Vi stödjer, samordnar och driver frågor om barn och unga, jämställdhet, etnisk och kulturell 
mångfald, hbtq och tillgänglighet. Vi tar hänsyn till dessa perspektiv i vår bidragsgivning och 
främjar dem genom våra insatser. För att säkerställa ett strukturerat, målinriktat och långsiktigt 
kvalitetsarbete har vi utformat strategier för dessa tvärperspektiv. 

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. Vi fördelar även vissa bidrag med stöd av sakkunniga. Under 2016 anlitade Kultur-
rådet 108 experter (2015:109, 2014:124) för 15 arbets- och referensgrupper (2015:14, 2014:15) inklusive 
Almajuryn. 

Sammansättningen av arbets- och referensgrupperna är av central betydelse, eftersom ledamö-
terna ska bidra med olika perspektiv och kompetenser. Ledamöternas geografiska placering, kön, 
ålder, etniska och kulturella bakgrund är också viktiga aspekter för gruppernas sammansättning. 
När Kulturrådet anlitar ämnesexperter aktualiseras ibland frågor om jäv, vilka hanteras noga 
genom noteringar i beslutsprotokollen. 

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. Alla som kontaktar oss ska bemötas professionellt med tydliga och korrekta svar. Inter-
na rutiner för bidragsprocessen samt Kulturrådets policyer är en del av arbetet med att säkerställa 
av att bidragsgivningen är både transparent och rättssäker. 

Även redovisningarna av den verksamhet som fått stöd från Kulturrådet är viktiga för kvalitets-
säkringen – dels för att säkra att beviljade medel använts till det de var avsedda för, dels för att få en 
samlad uppföljning av bidragsformernas relevans, funktion, effektivitet och resultat. Kulturrådet 
har under året fortsatt arbetet med att strukturera och effektivisera bidragsuppföljningen. 

Kvaliteten i bidragsmottagarnas verksamhet kan dock inte enbart bedömas genom redovisning-
arna. Därför krävs kompletterande kunskapsinhämtning, främst inom scenkonstområdet men 
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även inom bild- och formkonstområdet. Det sker bland annat genom att myndighetens personal 
och ledamöter i referensgrupperna besöker framföranden och utställningar. 

Ytterligare en kvalitetsaspekt är att bidragen kontinuerligt ska anpassas till nya behov som upp-
kommer, och Kulturrådet lägger stor vikt vid kontakter och dialog med regionala och kommunala 
företrädare samt kulturlivets företrädare för att göra stöden träffsäkra och anpassade till de olika 
områdena. Vi genomför även riktade informationsinsatser för att öka kunskapen om bidragen, 
eftersom vi bedömer att ökad kunskap om de statliga stöden bidrar till goda förutsättningar för 
såväl konstnärlig utveckling som ett ökat utbud.

Vi kan konstatera att flera faktorer som bidrar till en hög kvalitet i verksamheten är svåra att 
mäta. Vi har dock valt ut vissa kvalitativa aspekter som kan kvantifieras och följas upp över tid 
med hjälp av ärendehanteringssystemet. Kvalitativa aspekter på resultatet framgår även löpande i 
kommentarerna i resultatredovisningen.

Kulturrådet bedömer sammantaget att bidragsprocessen fungerar väl, och vi utvecklar den kon-
tinuerligt i syfte att effektivisera verksamheten ytterligare.

Digitala tjänster ökar kvalitet, servicegrad och effektivitet
Kulturrådet använder digitala tjänster för att hålla en hög kvalitet och effektivitet i bidrags hand-
läggningen samt en hög servicenivå gentemot de bidragssökande. Genom digital hantering för-
enklas även möjligheterna till sammanställningar och därmed en mer effektiv uppföljning av 
Kulturrådets bidragsgivning.

Slutbetänkandet från E-delegationen (SOU 2015:66) konstaterar att digitala tjänster bidrar till en 
ökad säkerhet och kvalitet i ärendehanteringen jämfört med motsvarande manuell hantering och 
skapar bättre förutsättningar för likabehandling eftersom att ärenden innehåller samma grund-
läggande information.

Vårt mål är att 99 procent av ansökningar och redovisningar ska lämnas via e-blanketter. När 
det gäller ansökningar är målet nästan nått och när det gäller redovisningar har andelen ökat 
markant jämfört med tidigare år.

Tabell 1. Andel ansökningar och redovisningar som lämnats i elektronisk form, procent
  2016 2015 2014

Andel (%) elektroniska ansökningar  95 95 94

Andel (%) elektroniska redovisningar  91 74 59

Jämn könsfördelning för 12 av 17 bidrag
För Kulturrådet är en jämn könsfördelning mellan kvinnor och män ett kvalitetsmått. Ett mål i 
vår jämställdhetsstrategi är att könsfördelningen mellan män och kvinnor totalt sett ska vara jämn 
inom de stöd vi beviljar. Operativt innebär det att minst 40 procent av medlen ska komma ett un-
derrepresenterat kön till del. Med hjälp av ärendehanteringssystemet kunde totalt 17 bidragsformer 
följas upp i detta avseende. 

Under 2016 uppnåddes målet för 12 av de 17 studerade bidragsformerna. Mer detaljerad informa-
tion om könsfördelningen i bidragsgivningen finns i avsnitt 3.7.1 Jämställdhet.

Tabell 2. Jämn könsfördelning vid beviljade bidrag
  2016 2015 2014

Antal bidragsformer där underrepresenterat 
kön utgör minst 40 procent  12 av 17 11 av 16 12 av 16

Målen för medel till barn och unga uppfylls
Kulturrådet har som mål att minst 30 procent av de direkt beviljade medlen till publik verksamhet 
ska gå till verksamhet som riktar sig till barn och unga. Målet uppnåddes med god marginal 2016. 
Se vidare under avsnitt 3.6.1 Barn- och ungdomskultur.
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Tabell 3. Andel direkt beviljade medel som avser verksamheter som rör barn och unga, procent
  2016 2015 2014

Andel (%) av direkt beviljade medel som avser 
verksamhet för barn och unga inom definierade områden  57 51 50

1.4. Ekonomisk översikt
Kulturrådets totala omsättning 2016 var 2 199 829 tkr varav 2 107 602 tkr betalades ut som bidrag. 
Våra förvaltningskostnader uppgick till 92 216 tkr.

Tabell 4. Verksamhetsutfall 2014–2016, tkr
 2016 2015 2014

Verksamhetens intäkter 92 185 84 545 87 789 
Verksamhetens kostnader -92 216 -84 530 -87 778 
Verksamhetsutfall -31 14 11

Intäkter som inte disponeras 0 108 0 
Medel som tillförs statsbudgeten 0 -108 0

Medel från statens budget för finansiering av bidrag 2 105 945 1 953 612 1 981 501 
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 1 699 925 3 785 
Lämnade bidrag -2 107 602 -1 954 285 -1 985 286 
Saldo transfereringar 43 252 0

Kulturrådets lämnade bidrag 2016 ökade med 8 procent jämfört med 2015. Två nya bidragsför-
ordningar med tillhörande anslag tillkom 2016: Kulturverksamhet i vissa bostadsområden samt 
Musik- och kulturskolan. Under 2016 fick vi även medel att fördela till biblioteksverksamhet för 
nyanlända och asylsökande. 

Förvaltningskostnaderna 2016 ökade med 9 procent jämfört med 2015. Under 2015 hade Kultur-
rådet ett flertal vakanser till följd av omorganisation och pensionsavgångar. För att genomföra de 
nya uppdragen som tillkom 2016 rekryterades ny personal och vi anlitade även fler sakkunniga. I 
slutet av 2016 var Kulturrådet så gott som fullbemannat. För de nya bidragsformerna har vi dess-
utom genomfört kartläggningar och främjande insatser, vilket har ökat förvaltningskostnaderna. 

Kulturrådet har även arbetat med regeringsuppdragen att synliggöra normer samt romsk inklu-
dering, vilket ökade verksamhetens kostnadsutfall.

Kulturrådets hyresavtal är under omförhandling och under 2016 har vi anlitat konsulter för 
att se över alternativa lösningar till en förlängning av nuvarande hyreskontrakt. I verksamhetens 
kostnader ingår en medarbetarenkät. 

Kostnaderna för sakkunniga, arbets- och referensgrupper samt juryn för ALMA är en bety-
dande del av förvaltningskostnaderna på sakanslagen. Under 2016 uppgick de direkta kostnaderna 
för arvoden, resor med mera till cirka 7 mnkr (2015: 6,0 mnkr, 2014: 6,5 mnkr). 

Kulturrådet har definierat vilka kostnader som kan hänföras direkt till sakanslag, till exempel 
vad gäller arbets- och referensgrupper, sakkunniga, mässor och konferenser inklusive kringkost-
nader, trycksaker, statistikrapporter, distributionskostnader, tekniska utvecklingskostnader och 
samtliga kostnader för ALMA och dess kansli. Därutöver fördelade Kulturrådet 25,1 mnkr 2016 
(2015: 19,7 mnkr) som overheadkostnader på sakanslagen. 

Tabell 5. Kostnader och intäkter per verksamhetsgren 2014–2016, tkr
 Bidragsgivning Andra främjande åtgärder Summa

 2016 2015 2014 2016 2015 2014 2016 2015 2014

Intäkter av anslag 53 646 50 683 64 767 35 008 29 096 18 680 88 654 79 779 83 447

Övriga intäkter 2 228 3 548 3 359 1 303 1 218 983 3 531 4 766 4 342

Summa intäkter 55 874 54 233 68 126 36 311 30 314 19 663 92 185 84 545 87 789

Kostnader -55 905 -54 216 -68 114 -36 311 -30 314 -19 663 -92 216 -84 530 -87 777

Lämnade  

bidrag -2 107 602 -1 954 285 -1 985 286 - - - -2 107 602 -1 954 285 -1 985 286
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De förvaltningskostnader som inte direkt kan härledas till något verksamhetsområde utgör over-
headkostnader. Dessa har fördelats procentuellt mellan de olika kulturområdena i bidragsgiv-
ningen och andra främjande åtgärder. 

Under Bidragsgivning redovisas i tid både renodlad bidragsverksamhet (bedömning, beslut och 
utbetalning) samt annan verksamhet som är direkt knuten till denna verksamhet, till exempel 
arbete med regelverk, information om aktuella stöd och bidrag, möten och kontakter med bi-
dragsmottagare samt sammanställning och bedömning av redovisningar. Under Andra främjande 
åtgärder redovisas exempelvis generella informationsinsatser och särskilt riktade informationsin-
satser samt vissa regeringsuppdrag.

Tabell 6. Årsarbetstidens och förvaltningskostnadernas fördelning på områden 2014–2016, procentA

 Andel i procent av Andel i procent av totala 
 rapporterad årsarbetstidB förvaltningskostnader

Område 2016 2015 2014 2016 2015 2014

Teater, dans, musik och övrig scenkonst 12 12 11 11 11 12 
Litteratur, bibliotek och kulturtidskrifter 11 11 19 25 36 38 
Bild- och formkonst, museer, utställningar 2 3 4 3 3 4 
Konstområdesövergripande 25 28 28 22 24 24 
Övrig främjande verksamhet 50 46 38 39 26 22
A. Siffrorna har justerats jämfört med årsredovisningen 2015.

B. 80 procent av arbetstiden rapporterades 2016. 

Den procentuella fördelningen mellan bidragsgivning (50 procent) och övrigt främjande arbete 
(50 procent) för 2016 visar att andelen nerlagd tid på främjande verksamhet har ökat något jämfört 
med 2015. Detta beror bland annat på att flera av Kulturrådets pågående regeringsuppdrag är av 
främjande karaktär. 

Som en följd av att förvaltningskostnaderna ökade under 2016 har förvaltningskostnaden per 
bidragsbeslut, som beräknas med hjälp av tidredovisningen, också ökat jämfört med 2015. Den 
beräknade förvaltningskostnaden för bidragsgivningen ligger dock kvar på samma nivå som 2015. 
Den beräknade förvaltningskostnaden för bidragsgivning i procent av beviljade bidrag har mins-
kat för varje år och understeg 3 procent för första gången 2015.

Tabell 7. Utveckling av Kulturrådets förvaltningskostnader 2014–2016, tkr och procent
  2016 2015 2014

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

2.1. Bidragsgivning
Kulturrådets bidragsgivning utgör 50 procent av vår totala tidsanvändning. Under 2016 inkom 7 493 
nya ansökningar om bidrag (2015: 7 088, 2014: 6 974) och 42 ansökningar om utställningsgarantier 
(2015: 49, 2014: 50). Av tabell 8 framgår var i bidragsprocessen våra öppna ärenden befann sig vid 
respektive årsskifte 2014–2016. De flesta inkomna bidragsärendena 2016 beslutades under året, men 
som framgår av tabellen hade 211 bidragsärenden ännu inte börjat behandlas vid årets slut. Därutöver 
fanns 42 ärenden där ansökningarna behövde kompletteras för att kunna behandlas. 

Tabell 8. Kulturrådets ärendebalans för bidragsärenden 2014–2016, antal
Ärendestatus 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Registrerat, avvaktar granskning 211 358 473 
Avvaktar komplettering ansökan 42 18 16 
Avvaktar beslut 666 422 336 
Avvaktar utbetalning 227 239 287 
Avvaktar revidering/granskning/rekvisition m.m. 448 425 331 
Avvaktar redovisning 2 748 2 628 2 818 
Redovisat, avvaktar granskning 1 073 547 925 
Avvaktar komplettering redovisning 69 80 91 
Redovisning granskad 5 131 188 
Avvaktar återbetalning 34 17 25 
Hos Kammarkollegiet (för återkrav) 16 16 24 
Avvaktar garantitid (avser utställningsgarantier) 36 24 49 
Avslutat (men inte hunnit arkiveras) 2 0 0 
Begäran om omprövning 5 0 0

Totalt antal ärenden 5 582 4 905 5 563

Vid årsskiftet 2016–2017 hade Kulturrådet totalt 5 582 öppna bidragsärenden. Våra ansökningspe-
rioder och handläggningstider är i stort sett desamma från år till år för respektive bidragsform, 
och därför ger tabellen en ganska god bild av ett normalår. I ärendebalansen ingår också ärenden 
där Kulturrådet genom bemyndigande redan 2016 kunde besluta om stöd för 2017. Dessa ärenden 
avvaktade utbetalning och ska i de flesta fall redovisas 2018. 

Ett stort antal ärenden som bereddes hösten och vintern 2016 kan inte beslutas förrän i början 
av 2017, efter att bidragsmedlen blir disponibla genom regleringsbrevet. I tabell 8 avvaktar dessa 
ärenden granskning eller beslut. 

Nya bidragsformer ökar antalet beslut
För 2016 beviljades i genomsnitt 65 procent av det totala sökta beloppet och andelen beviljade an-
sökningar var 49 procent. Beviljandegraden skiljer sig dock åt mellan bidragsformerna. 

Antalet beslut har successivt ökat mellan åren, och ökningen mellan 2015 och 2016 var 3,6 pro-
cent. Denna ökning beror till största delen på de nya bidragsformer som inrättades under året, dvs. 
Kreativa platser, musik- och kulturskolorna, kulturexport samt stöd till biblioteksverksamhet för 
nyanlända och asylsökande.  
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Tabell 9. Kulturrådets bidragsbeslut 2014–2016 per bidragsform samt Litteraturpriset till Astrid Lindgrens 
minne, antal och tkr 
 Beslutade Beslutade Beslutade 
 bidragsärenden 2016 bidragsärenden 2015 bidragsärenden 2014

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

ALMA-pristagarsumma 1 1 5 000 1 1 5 000 1 1 5 000 
Arrangerande musikföreningar       97 72 30 520 
Biblioteksverksamhet – nyanlända 96 51 9 500       
Bidragsärende 34 29 101 087 44 27 93 292 50 39 113 237 
Bild och form – projektbidrag 98 22 3 362 109 24 2 975 64 8 1 420 
Centrala amatörkulturorganisationer 24 21 11 525 25 21 11 300 23 21 11 385 
Centrumbildningar 14 13 25 973 14 13 25 973 12 12 25 923 
Daglig träning för dansare 7 5 1 850 7 5 1 850 5 5 1 650 
Dansnät 12 12 2 324 13 12 2 158 12 12 1 993 
Folk- och skolbibliotek  
– inköp av litteratur 256 250 23 930 251 245 24 100 250 242 24 721 
Fonogram – marknadsstöd       42 3 150 
Fonogram – produktionsstöd 694 155 8 275 618 138 8 043 538 153 8 493 
Forskning inom kulturområdet 9 6 3 570 12 7 3 615 11 7 3 454 
Fria dansgrupper – projektbidrag 158 37 6 597 174 39 12 124 187 50 9 293 
Fria dansgrupper – verksamhetsbidrag 52 29 33 068 57 29 33 328 51 29 29 405 
Fria musikgrupper       440 232 16 804 
Fria musikgrupper – projektbidrag 316 119 4 752 322 100 3 580    
Fria musikgrupper – verksamhetsbidrag 325 178 14 000 375 168 12 980    
Fria teatergrupper – projektbidrag 249 51 9 465 256 60 11 003 270 61 11 056 
Fria teatergrupper – verksamhetsbidrag 86 57 53 044 96 57 53 292 82 57 52 378 
Fristäder (tidigare fristadsförfattare) 14 9 634 14 8 334 17 15 491 
Förlag Göteborgs bokmässa resor 101 39 415 159 45 153 108 22 202 
Internationell kulturverksamhet 
– mobilitetsbidrag       242 69 3 542 
Internationell kulturverksamhet 
– projektbidrag       96 18 1 767 
Internationell och interkulturell 
kulturverksamhet – verksamhetsbidrag 20 11 7 705 21 10 7 405 19 11 7 255 
Internationella nätverk 20 13 1 121 19 13 1 121 24 14 1 181 
Kollektivverkstäder - utrustningsbidrag 21 10 800 20 13 800 19 16 1 000 
Konsthantverkskooperativ 20 18 2 825 16 14 2 000 14 14 2 000 
Kreativa platser 205 27 32 000       
Kulturexport 117 50 950       
Kultursamverkan – utvecklingsbidrag 126 68 23 580 144 70 24 970 210 108 41 611 
Kultursamverkan – verksamhetsbidrag 20 20 1160 870 20 20 1147 351 20 20 1150 688 
Kulturtidskrifter – produktionsstöd 104 77 18 805 195 146 36 060 1 0 0 
Kulturtidskrifter – nättidskrifter 21 15 1 845 46 27 2 940    
Kulturtidskrifter – utvecklingsstöd 13 4 2 000 16 7 2 140 16 10 2 405 
Litteraturprojekt i utlandet 93 64 2 376 84 59 2 153 69 45 1 727 
Litteraturstöd 2 001 761 35 099 2 339 797 37 184 1 935 769 35 686 
Litteraturstöd – e-bok       191 101 341 
Litteraturstöd – utgivning 19 7 878 27 8 980 30 10 930 
Litterära evenemang       96 57 4 215 
Litterära evenemang – bokhandeln       23 19 880 
Lokalhållande organisationer 5 5 12 765 5 5 12 800 5 5 12 800 
Läsfrämjande       207 104 20 703 
Läs- och litteraturfrämjande 198 107 16 999 278 125 18 840    
Musik- och kulturskolor 190 178 97 033       
Musikarrangörer – verksamhetsbidrag 91 76 32 330 102 70 32 315    
Musikarrangörer – projektbidrag 143 49 2 965 66 29 1 743 78 37 2 385 
Nationella minoriteter – projektbidrag 61 31 2 315 57 23 1 440 73 42 2 370 
Nationella minoriteter – verksamhetsbidrag 8 6 6 800 7 6 6 520 6 5 4 650 
Nationella minoriteter – litteratur 20 16 1 093 24 19 1 056 16 10 742 
Organisationer inom bild- och formområdet 6 4 13 445 6 4 13 480 8 4 13 430 
Regional biblioteksverksamhet 
– verksamhetsbidrag 1 1 2 269 1 1 2 242 1 1 2 248 
Regional konsulentverksamhet 1 1 202 1 1 199 1 1 400 
Regional musikverksamhet 1 1 6 204 2 1 6 131 1 1 6 149 
Regionala museer – verksamhetsbidrag 2 2 5 181 2 2 5 144 2 2 5 179 
Samverkan med komponister 223 67 6 153 228 71 6 312 191 87 8 180 
Skapande skola 426 419 183 499 434 422 189 930 401 376 181 195 
Skådebaneverksamhet 8 8 2 420 8 8 2 420 9 8 2 500 
TDM-inst. verksamhetsbidrag 4 4 76 921 4 4 75 535 4 4 75 753 
Utställningsarrangörer inom bild och form 104 54 18 610 45 28 9 420 52 31 9 470 
Vissa aktörer av kulturpolitiskt 
intresse (Viss teaterverksamhet) 10 10 25 450 11 11 27 450 11 10 25 550 
Översättare resor – internationella utbyten 168 76 353 41 32 277 113 48 378 
Översättningsstöd – drama 9 7 116 12 10 164 11 11 214 
Översättningsstöd – internationellt 325 201 3 826 276 178 3 617 256 159 3 433 
Översättningsstöd – nordiskt 51 39 909 43 24 632 42 28 749

Totalsumma 7 401 3 591 2 127 082 7 147 3 257 1 987 871 6 753 3 296 1 981 280
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Tabell 10. Söktryck och beviljandegrad 2016A

        Beviljad andel 
        (%) av sökt 
    Sökt  Andel (%) Andel (%) av belopp för 
 Antal Totalt Antal belopp tkr,  ansök- totalt sökt dem som 
 bidrags- sökt beviljade av dem som Beviljat ningar som belopp som beviljats 
 sökande stöd, tkr bidrag fått bidrag belopp, tkr beviljats beviljats stöd

ALMA-pristagarsumma 1 5 000 1 5 000 5 000 100% 100% 100% 
Biblioteksverksamhet – nyanlända 96 27 411 51 16 828 9 500 53% 35% 56% 
Bidragsärende 34 106 677 29 106 502 101 087 85% 95% 95% 
Bild och form – projektbidrag 98 21 031 22 5 932 3 362 22% 16% 57% 
Centrala amatörkulturorganisationer 24 17 829 21 16 826 11 525 88% 65% 68% 
Centrumbildningar 14 44 066 13 43 566 25 973 93% 59% 60% 
Daglig träning för dansare 7 3 140 5 3 140 1 850 71% 59% 59% 
Dansnät 12 2 892 12 2 892 2 324 100% 80% 80% 
Folk- och skolbibliotek – inköp av litteratur 256 23 930 250 23 930 23 930 98% 100% 100% 
Fonogram – produktionsstöd 694 53 886 155 11 970 8 275 22% 15% 69% 
Forskning inom kulturområdet 9 5 766 6 4 406 3 570 67% 62% 81% 
Fria dansgrupper – projektbidrag 158 35 134 37 8 920 6 597 23% 19% 74% 
Fria dansgrupper – verksamhetsbidrag 52 70 514 29 54 317 33 068 56% 47% 61% 
Fria musikgrupper – projektbidrag 316 19 932 119 7 950 4 752 38% 24% 60% 
Fria musikgrupper – verksam- 
hetsbidrag 325 50 625 178 32 990 14 000 55% 28% 42% 
Fria teatergrupper – projektbidrag 249 58 015 51 13 726 9 465 20% 16% 69% 
Fria teatergrupper – perksamhetsbidrag 86 104 157 57 85 335 53 044 66% 51% 62% 
Fristäder 14 1 672 9 1 325 634 64% 38% 48% 
Göteborgs bokmässa resor 101 1 150 39 424 415 39% 36% 98% 
Internationell och interkulturell kultur- 
verksamhet – verksamhetsbidrag 20 14 289 11 11 450 7 705 55% 54% 67% 
Internationella nätverk 20 2 379 13 1 587 1 121 65% 47% 71% 
Kollektivverkstäder – utrustningsbidrag 21 10 203 10 1 812 800 48% 8% 44% 
Konsthantverkskooperativ 20 4 232 18 4 118 2 825 90% 67% 69% 
Kreativa platser 205 262 185 27 42 330 32 000 13% 12% 76% 
Kulturexport 117 6 558 50 2 688 950 43% 14% 35% 
Kultursamverkan – utvecklingsbidrag 126 68 607 68 35 454 23 580 54% 34% 67% 
Kultursamverkan – verksamhetsbidrag 20 1 205 697 20 1 205 697 1 160 870 100% 96% 96% 
Kulturtidskrifter – nättidskrifter 21 6 264 15 4 970 1 845 71% 29% 37% 
Kulturtidskrifter – produktionsstöd 104 35 983 77 30 187 18 805 74% 52% 62% 
Kulturtidskrifter – utvecklingsstöd 13 5 336 4 3 288 2 000 31% 37% 61% 
Litteraturprojekt i utlandet 93 7 008 64 3 567 2 376 69% 34% 67% 
Litteraturstöd 2001 35 099 761 35 099 35 099 38% 100% 100% 
Litteraturstöd – utgivning 19 2 764 7 988 878 37% 32% 89% 
Lokalhållande organisationer 5 19 191 5 19 191 12 765 100% 67% 67% 
Läs- och litteraturfrämjande 198 52 084 107 27 937 16 999 54% 33% 61% 
Musik- och kulturskolor 190 223 464 178 206 647 97 033 94% 43% 47% 
Musikarrangörer – projektbidrag 143 20 730 49 6 738 2 965 34% 14% 44% 
Musikarrangörer – verksamhetsbidrag 91 59 843 76 55 273 32 330 84% 54% 58% 
Nat min – Litteratur 20 2 018 16 1 528 1 093 80% 54% 72% 
Nationella minoriteter – projektbidrag 61 11 876 31 4 923 2 315 51% 19% 47% 
Nationella minoriteter – verksamhetsbidrag 8 11 584 6 10 800 6 800 75% 59% 63% 
Organisationer inom bild- och formområdet 6 17 430 4 17 351 13 445 67% 77% 77% 
Regional biblioteksverksamhet – verksamhetsbidrag 1 2 384 1 2 384 2 269 100% 95% 95% 
Regional konsulentverksamhet 1 600 1 600 202 100% 34% 34% 
Regional musikverksamhet 1 6 315 1 6 315 6 204 100% 98% 98% 
Regionala museer – verksamhetsbidrag 2 5 475 2 5 475 5 181 100% 95% 95% 
Samverkan med komponister 223 24 814 67 6 978 6 153 30% 25% 88% 
Skapande skola 426 288 238 419 287 166 183 499 98% 64% 64% 
Skådebaneverksamhet 8 4 485 8 4 485 2 420 100% 54% 54% 
TDM-inst. verksamhetsbidrag 4 86 436 4 86 436 76 921 100% 89% 89% 
Utställningsarrangörer inom bild och form 104 46 542 54 32 439 18 610 52% 40% 57% 
Vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse 
(Viss teaterverksamhet) 10 41 889 10 41 889 25 450 100% 61% 61% 
Översättare resor – internationella utbyten 168 1 038 76 399 353 45% 34% 88% 
Översättningsstöd – drama 9 308 7 274 116 78% 38% 42% 
Översättningsstöd – internationellt 325 14 113 201 7 495 3 826 62% 27% 51% 
Översättningsstöd – nordiskt 51 2 094 39 1 678 909 76% 43% 54%

Totalsumma 7 401 3 262 381 3 591 2 663 611 2 127 082 49% 65% 80%

A. I de 29 beviljade bidragen som i tabellen neutralt benämns ”Bidragsärende” – och tillsammans beviljats närmare 101 mnkr – ingår bland annat stöd till verksam-
heter som regeringen utpekat och i vissa fall angivit belopp för i regleringsbrevet (RB). Där ingår bland annat:

– Teater-, dans- och musikallianserna (88 460 tkr enligt RB)

– Verksamhetsbidrag till Hanaholmen (1,2 mnkr enligt RB)

– Sveriges Radio, Berwaldhallen för Östersjöfestivalen (1 mnkr enligt RB)  
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2.2. Regionalt utfall
Den geografiska fördelningen av Kulturrådets bidrag är en viktig indikation på hur väl våra bi-
drag medverkar till att göra kulturen tillgänglig för alla i hela landet. Totalt uppgick Kulturrådets 
bidragsgivning 2016 till cirka 2,1 mdkr varav drygt 1,7 mdkr går att härleda till specifika regioner 
(se tabell 11).

I tabell 11 fördelas även de samlade kultursamverkansmedlen på drygt 1,1 mdkr per år efter 
konstområde, vilket är möjligt tack vare uppgifter från landstingen/regionerna som visar hur de 
preliminärt har vidareförmedlat de statliga medlen. 

I kategorin Konstområdesövergripande ingår även de kultursamverkansmedel som landstingen/
regionerna förmedlat till film, hemslöjd och kulturfrämjande verksamhet. Dessa konstområden 
ingår inte annars i Kulturrådets direkta bidragsgivning.

Av Kulturrådets totala utfall på 2,1 mdkr har 61 procent gått till teater-, dans- och musikområ-
det. I detta inbegrips regionernas vidareförmedling av statliga medel genom kultursamverkans-
modellen för regional kulturverksamhet. Motsvarande andel 2015 och 2014 var 64 procent.

Det finns stora skillnader mellan regionerna sett till det samlade utfallet, där Västra Götaland 
står för nästan en femtedel och Region Skåne respektive Stockholms Län för cirka en tiondel var-
dera av det totala regionala utfallet 2016. Den relativt låga andelen till Stockholm bör emellertid 
vägas mot att många statligt direktfinansierade centrala museer och scenkonstinstitutioner finns 
i Stockholmsregionen. En mer komplett finansieringsbild ges därför i Kulturrådets rapporter om 
den samlade statliga finansieringen. I den kan den regionala spridningen av vissa utbetalda medel 
komma att bedömas på annat sätt än här. 

Sett till regionalt utfall i antal kronor per invånare har Gotland och Västerbotten fått mest stöd. 
Främst gäller det bidrag till regional kulturverksamhet, där dessa båda län tilldelats stora bidrags-
summor i förhållande till antalet invånare.

Flera av de bidrag som Kulturrådet fördelar har kategoriserats som nationella. Detta gäller ex-
empelvis bidrag till alliansverksamheter, centrumbildningar och kulturtidskrifter samt litteratur-
stöd. Men även om bidragen inte kan härledas till specifika regioner har dock en stor del av stödet 
kommit aktörer och professionella kulturutövare över hela landet till del.
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2.3. Medfinansiering är ofta ett krav
En av de faktorer Kulturrådet tar med i bedömningen av en ansökan är om, och i så fall hur, den 
statliga bidragsgivningen kompletteras genom medfinansiering av regioner, landsting, kommuner 
eller andra aktörer. Detta gäller de flesta stödformer. Vi helfinansierar sällan verksamheter eller 
projekt utan har medfinansiering som krav med några få undantag. 

Medfinansiering, utifrån lämnad information i ansökningar, redovisas för fria teater-, dans- 
och musikgrupper, musikarrangörer, fonogram, utvecklingsbidrag samt stöd inom bild och form, 
regionala verksamheter i Stockholms län och vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse. Under 2016 
beslutade Kulturrådet om cirka 679 mnkr i bidrag till dessa mottagargrupper. 

Ärendetyper där preciserad medfinansiering inte är avgörande för Kulturrådets bidragsbeslut 
är bland annat stöd till Skapande skola, efterhandsstöd till litteratur, forskningsmedel till museer 
samt stöd till bidragsmottagare eller ändamål som framgår av regleringsbrevet, till exempel scen-
konstallianserna, lokalhållande organisationer, Hanaholmen med fler. För flera av dessa är dock 
finansiering från annat håll en förutsättning för att verksamheten ska kunna bedrivas. Under 2016 
beslutade Kulturrådet om cirka 287 mnkr i bidrag till sådana mottagare. 

Uppgifter om medfinansieringen inom kultursamverkansmodellen 2016 kommer inte att fin-
nas tillgängliga förrän i mitten av 2017, men Kulturrådet presenterade en rapport i december 2016 
om 2015 års verksamhet inom kultursamverkansmodellen. Där framgår bland annat att modellen 
omfattade 1 147 mnkr i årligt bidrag från Kulturrådet, 1 844 mnkr från de 20 regionerna, 1 052 mnkr 
från kommunerna, 226 mnkr i övriga offentliga bidrag och 1 230 mnkr i övriga intäkter. Totalt 
uppgick intäkterna i modellen till 5 500 mnkr 2015, varav bidraget från Kulturrådet utgjorde 21 
procent. 

Figur 1. Kulturrådets finansieringsbild 2016 för samtliga beviljade bidrag, antaget en oförändrad 
medfinansiering jämfört med 2015 inom kultursamverkansmodellen 

Figuren visar att den statliga finansieringen utgjorde cirka 27 procent 2016, men preciserade upp-
gifter om medfinansiering saknas ännu från ett antal aktörer, vilket innebär att den statliga fi-
nansieringsandelen troligen var några procentenheter lägre. De flesta som beviljas statligt stöd får 
inte heller hela det belopp de sökt, vilket gör att många aktörer sannolikt delvis ändrar sina eko-
nomiska åtaganden när förutsättningarna förändras. När vi bedömer att det är nödvändigt kräver 
Kulturrådet därför in en reviderad ansökan med utgångspunkt i det slutligt beviljade beloppet. 

En tillförlitlig finansieringsbild kan alltså erhållas först i efterhand, vid uppföljning av bidrags-
mottagarnas genomförda verksamhet och ekonomiska redogörelse.

Egen finansiering 24%

Kommuner 22%

Regioner/landsting 27%

Stat 27%
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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 vår bidragsgivning är att alla ska få tillgång 
till ett omfattande och varierat kulturutbud av hög kvalitet. Figur 2 nedan visar hur Kulturrådets 
direkta bidragsgivning har förändrats mellan 2014 och 2016.

Figur 2. Kulturrådets direkt fördelade bidrag till konstområden 2014–2016, tkr

3.1. Kultursamverkansmodellen
Kulturrådet fördelar dels verksamhetsbidrag i form av statsbidrag till regional kulturverksam-
het, dels utvecklingsbidrag i form av tidsbegränsade statsbidrag för särskilda insatser. Totalt har 
vi fördelat 2 075 tkr av anslaget till regional kulturverksamhet som bidrag till civilsamhällets och 
de professionella kulturskaparnas medverkan i arbetet med att ta fram och genomföra regionala 
kulturplaner, i enlighet med Kulturrådets regleringsbrev. 

Beslut om statsbidrag till landstingen/regionerna baseras på de regionala kulturplanerna. Innan 
Kulturrådets styrelse fattar beslut om bidrag för regional kulturverksamhet sker ett samråd inom 
Samverkansrådet1, som har inrättats av regeringen.

Fördelningen av verksamhetsbidrag till de landsting och regioner som ingår i modellen har bidra-
git till en bättre måluppfyllelse av de kulturpolitiska målen. Bidragen stimulerar en kulturell infra-
struktur i hela landet, samtidigt som regionala prioriteringar och variationer görs möjliga. Genom 
bidragsfördelningen säkerställs att boende inom respektive landsting/region har god tillgång till
• professionell teater-, dans- och musikverksamhet, 
• museiverksamhet, 
• biblioteksverksamhet samt läs- och litteraturfrämjande verksamhet, 
• konst- och kulturfrämjande verksamhet, 
• regional enskild arkivverksamhet, 
• filmkulturell verksamhet, 
• hemslöjdsfrämjande verksamhet. 

Under året har Kulturrådet sett över den kvalitativa uppföljningen av kultursamverkansmodel-
len. Syftet har varit att undersöka om uppföljningen kan struktureras om så att den ger en mer 
användbar kunskap utan att öka bördan för uppgiftslämnarna. 

1. Samverkansrådet består av: Kulturrådet (ordförande), Konstnärsnämnden, Kungliga 
biblioteket, Länsstyrelserna (genom länsstyrelsen i Halland), Nämnden för hemslöjds-
frågor, Riksteatern, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet och Svenska filminstitutet.
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I december publicerade Kulturrådet en uppföljningsrapport om Kultursamverkansmodellen. Av 
den framgår bland annat att de årliga bidragen från de tre politiska nivåerna stat, region/landsting 
och kommun har ökat mer än inflationen enligt konsumentprisindex (KPI). Uppföljningen visar 
också att det inte finns någon större skillnad i statens årliga ökning av bidragen till regional kul-
turverksamhet före respektive efter att kultursamverkansmodellen infördes. 

Kulturrådet har utvecklat en form för återkoppling på de regionala kulturplanerna. Vi bedömer 
att den har tagits emot positivt, och vi kan konstatera att den har gett avtryck i de revideringar som 
har kommit in till oss inför beslut 2017. 

Under 2016 har Kulturrådet, i dialog med berörda regioner/landsting och Samverkansrådets 
parter, tagit fram riktlinjer för arbetet med regionala kulturplaner. Syftet har varit att tydliggöra 
vilket underlag Kulturrådet och Samverkansrådet behöver inför beslut om statsbidrag och att öka 
transparensen samt säkra likabehandling och rättssäkerhet i beredning och beslut om statsbidrag.

Kulturrådet är sektorsansvarig myndighet inom tillgänglighetsområdet och från och med 2017 
ska delmålen för arbetet med att förverkliga funktionshinderpolitikens mål uppnås. De regioner 
och landsting som ingår i kultursamverkansmodellen ansvarar för att statsbidrag bara fördelas till 
verksamheter som uppfyller dessa delmål. Samtliga regioner och landsting har återrapporterat till 
Kulturrådet om huruvida deras respektive kulturaktörer senast den 31 december 2016 uppfyllde 
de mål för tillgänglighet som är kriterier för bidragen, och måluppfyllelsen bedöms som mycket 
god för en stor majoritet av regionerna och landstingen. Enbart i ett fall har arbetet med enkelt 
avhjälpta hinder inkluderats i större planerade ombyggnationer och beräknas därför bli slutfört 
2017. Se vidare i avsnitt 3.7.2 Tillgänglighet till kultur.

Under året har de regionala kulturplanerna och Kulturrådets beslut om fördelning av medel till 
landsting och regioner diskuterats vid ett tjugotal möten med företrädare för landsting och regioner. 
Samverkansrådet har haft fyra möten på generaldirektörsnivå där de diskuterat principiella frågor 
inom modellen. Ytterligare fem möten har ägt rum med samverkansrådets arbetsgrupp, och Kul-
turrådet har även fört en dialog med flera organisationer som berörs av kultursamverkansmodellen 
samt bevakat konferenser och seminarier med kopplingar till den regionala kulturverksamheten.

För att möjliggöra dialog mellan de regionala kulturcheferna och samverkansrådet arrangerar 
Kulturrådet årligen en samverkanskonferens. Under 2016 utvärderades konferensen och merpar-
ten av deltagarna var mycket nöjda. Särskilt uppskattad var möjligheten till så kallade snabbmöten 
(speedmeetings) mellan regionerna och Samverkansrådets parter – ett inslag som deltagarna gärna 
vill se en fortsatt utveckling av. Utvärderingen har lagt grunden för planeringen av 2017 års konferens. 

Kulturrådet ska också särskilt redovisa i vilken grad kulturinstitutioner som omfattas av kultur-
samverkansmodellen tillämpar avtalet om konstnärers medverkan och ersättning vid utställning 
av konstverk. En redovisning av detta finns i avsnitt 3.5.2 Medverkans- och utställningsersättning. 

Enligt regleringsbrevet ska Kulturrådet uppmärksamma regionernas/landstingens arbete med 
att främja de nationella minoriteterna, och då i synnerhet romers kultur och kulturarv. En redo-
görelse av detta finns i avsnitt 3.7.5 Nationella minoriteter. 

Tillsammans med samverkansrådet arrangerade Kulturrådet för andra året ett gemensamt pro-
gram under Almedalsveckan med syfte att lyfta aktuella kulturpolitiska frågor. Temat 2016 var 
kulturklyftor ur olika perspektiv.

3.1.1. Verksamhetsbidrag till regional kulturverksamhet
Kulturrådets beslut om medel för 2016 till regionerna och landstingen inom ramen för kultursam-
verkansmodellen omfattade totalt 1 161 mnkr. Kulturrådet beslutade även om verksamhetsbidrag 
till nio regionala verksamheter (fyra scenkonstinstitutioner, två museer, ett länsbibliotek samt 
regional musik- respektive danskonsulentverksamhet) i Stockholms län som inte ingår i modellen. 

Av tabell 12 framgår en preliminär redovisning av hur landstingen och regionerna planerade att 
fördela de statliga 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 2016 fördelade till Stockholms län. 
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Tabell 12. Beslutade statliga medel 2016 i form av verksamhetsbidrag till regional 
kulturverksamhet, fördelat på kultursamverkansmodellens områden, tkr och procent
        Profes- 
     Konst   sionel 
 Beviljat Regional Film- Hemslöjds- och kultur-  Regional Regional teater-, dans- 
 belopp arkiv- kulturell- främjande främjande biblioteks- musei- och musik-  
 2016, tkr verksamhet verksamhet verksamhet verksamhet verksamhet verksamhet verksamhet 

Blekinge län 16 490 3,3 A 3,8 3,6 12,2 28,1 49,1 
Dalarnas län 32 410 1,4 3,8 2,0 2,4 4,0 17,3 69,2 
Gotlands län 22 600 0,0 4,0 B 0,8 4,0 39,1 52,1 
Gävleborgs län 37 740 3,7 C C 25,5 C 22,8 48,0 
Hallands län 25 390 1,8 0,0 0,0 8,2 5,4 24,9 59,7 
Jämtlands län 28 020 1,1 2,8 2,2 2,5 4,1 30,6 56,7 
Jönköpings län 30 520 1,0 1,3 2,1 2,4 4,0 20,5 68,7 
Kalmar län 29 120 1,1 3,8 2,3 0,0 4,2 32,0 56,6 
Kronobergs län 33 700 1,3 A 1,9 0,9 0,0 19,3 76,5 
Norrbottens län 41 720 0,9 2,9 1,5 5,7 4,6 9,8 74,6 
Skåne län 185 480 0,2 2,1 0,7 0,4 2,3 13,2 81,2 
Södermanlands län 25 780 1,9 2,4 2,6 1,7 4,7 22,2 64,6 
Uppsala län 38 960 1,1 1,0 B 1,6 3,0 13,4 79,9 
Värmlands län 50 530 0,9 2,3 1,2 2,2 2,9 12,6 77,8 
Västerbottens län 77 930 0,6 1,2 0,8 1,4 1,9 9,5 84,5 
Västernorrlands län 43 020 1,5 0,0 1,6 1,8 2,8 11,3 81,1 
Västmanlands län 30 170 1,6 2,0 2,0 2,3 4,5 14,6 73,1 
Västra Götalands län 307 120 0,4 0,5 0,6 3,9 1,6 12,8 80,2 
Örebro län 36 970 1,2 1,3 1,2 1,7 3,1 13,3 78,2 
Östergötlands län 67 200 0,7 0,9 0,9 0,5 2,5 9,8 84,7

TOTALT 1 160 870 0,9 1,4 1,0 3,1 2,7 15,3 75,7

Stockholms län 
(utanför modellen) 90 777 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 5,7 91,8
A. Se Kalmar län        

B. Se regional museiverksamhet        

C. Se konst- och kulturfrämjande verksamhet        

Vissa landsting och regioner har utvecklade samarbeten med varandra. Exempelvis har Blekinge 
och Kronoberg en gemensam regionteater, där det administrativa ansvaret vilar på Kronoberg 
som också redovisar de statliga medlen. På motsvarande sätt är länsbiblioteket gemensamt för 
Blekinge och Kronoberg. Det administrativa ansvaret ligger på Blekinge som redovisar de statliga 
medlen. Blekinge, Kalmar län och Kronoberg delar även danskonsulentverksamheten, med ad-
ministrativt ansvar hos Kronoberg. Även Filmresurscentrum är gemensamt för de tre regionerna 
med Regionförbundet i Kalmar län som ansvarigt för de statliga medlen och administrationen. 

Inom scenkonstområdet samarbetar Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland 
inom Norrlands nätverk för musik, teater och dans (NMD). Här är Västerbotten administrativt 
ansvarigt för de 11 mnkr som utgör statliga medel. 

Dessa länsövergripande samarbeten är angelägna, men de ställer samtidigt särskilda krav på 
tydlighet i bidragsbesluten och vid redovisningen. 

Tabell 12 visar att det varierar i fördelningen mellan olika konstområden och att det finns stora 
skillnader mellan länen. Att fördelningen ser så olika ut beror bland annat på regionernas verk-
samhetsstruktur och på statens mål om att tillförsäkra ett rikt kulturutbud i hela landet. 

Rundabordssamtal som samlar regionala företrädare har blivit en viktig del för att främja ökad 
kommunikation, återföring av kunskap, fortsatt utveckling och förnyelse i kulturlivet. Under 2016 
har vi fört samtal om arbetet med regionala kulturplaner, en mer jämställd orkesterrepertoar, 
internationella frågor och Äga rum-projektet. I samarbete med Nationella sekretariatet för genus-
forskning och Västra Götalandsregionens kulturnämnd har vi även erbjudit samtliga regionala 
kulturchefer utbildning om jämställdhetsintegrering.
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Medel till kvalitetsförstärkande insatser inom scenkonstområdet 
Medel till kvalitetsförstärkande insatser inom scenkonstområdet, totalt 44 mnkr, fördelades i 
samband med Kulturrådets beslut om verksamhetsbidrag till regional kulturverksamhet 2016. 
I besluten villkorades en summa för kvalitetsförstärkande insatser inom scenkonstområdet för 
respektive län samt verksamhet i Stockholms län. De verksamheter som tagit emot dessa medel 
ska i sina verksamhetsberättelser beskriva hur medlen har använts. 

3.1.2. Utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet
Kulturrådet beslutade 2016 om utvecklingsbidrag till 68 projekt runt om i landet. Vid bedöm-
ningen av ansökningarna prioriterade vi projekt av strategisk och nationell betydelse som tar 
hänsyn till de nationella kulturpolitiska mål som rör kvalitet, konstnärlig förnyelse och till-
gänglighet till kulturutbudet. Med nationell betydelse menar vi här projekt vars effekter sträcker 
sig utöver det regionala intresset, exempelvis konstnärliga och kvalitativa utvecklingsprojekt, 
metodutvecklande projekt samt projekt som utvecklar den nationella infrastrukturen inom 
kulturområdet. Vår nationella överblick över kulturområdet är av stor vikt när vi bedömer dessa 
ansökningar. 

Vi bedömer att utvecklingsbidragen bidrar till en bättre måluppfyllelse av regeringens natio-
nella kulturpolitiska mål och stimulerar utveckling och förnyelse inom kulturlivet i hela landet. 
Vid fördelningen av utvecklingsbidrag 2016 har vi prioriterat regionalt utvecklingsarbete inom 
bild- och formområdet, i enlighet med regleringsbrevet; 13 av de totalt 68 beviljade projekten syftar 
till att utveckla detta område. Flera av de projekt som beviljats bidrag främjar även de nationella 
minoriteternas kultur och kulturarv.
 
Tabell 13. Utvecklingsbidrag 2014–2016 per konstområdeA

    2016    2015    2014

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

Bild- och 
formkonst/ 
utställningar 19 10 627 13 5 025 21 7 054 7 2 600 24 35 815 14 5 400 
Cirkus 2 2 150 2 1 000 3 965 2 750 3 2 000 2 850 
Dans 13 6 499 8 3 190 11 4 647 7 2 650 20 14 636 11 5 350 
Kulturarv, 
kulturmiljö, 
arkiv 12 5 307 6 1 305 7 2 816 4 1 120 17 6 328 7 1 800 
Litteratur- och 
läsfrämjande 6 2 450 4 1 350 8 5 015 6 2 170 8 5 831 6 2 425 
Museiområdet 21 10 552 10 3 315 29 11 488 13 3 390 37 19 565 21 6 050 
Musik 13 4 954 5 1 235 14 6 806 5 2 700 28 17 417 14 5 930 
Opera 1 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Teater 11 4 134 7 2 040 15 8 003 9 3 790 16 12 259 9 4 750 
Övrig teater, dans 
och musik 10 7 019 6 3 300 0 0 0 0 0 0 0 0 
Övrigt 18 14 515 7 1 820 36 15 215 17 5 800 57 30 917 24 9 056

TOTALT 126 68 607 68 23 580 144 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. Kreativa platser
Kulturrådet gjorde ett omfattande förankringsarbete inför fördelningen av det nya bidraget Krea-
tiva platser. Vi samtalade bland annat med strategiskt viktiga paraplyorganisationer som har nät-
verk och verksamhet i områden som är aktuella för bidraget. Vi genomförde 20 informationsträf-
far runt om i landet i samråd med regionerna/landstingen och andra organisationer. Mellan 30 
och 120 personer deltog vid respektive tillfälle. 

Bidraget syftar till att lyfta befintlig kreativitet och engagera fler i kulturlivet genom att skapa 
kulturaktiviteter utifrån de boendes behov och intressen. Det kan ske genom publika evenemang, 
nätverksträffar, experimentella workshoppar, festivaler eller mentorskap.

Intresset för bidraget Kreativa platser var stort; totalt inkom 205 ansökningar om sammantaget 
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262 mnkr. Drygt 750 föreningar och organisationer återfanns i de olika partnerskapen och totalt 
80 kommuner och samtliga län fanns representerade bland ansökningarna. 

Totalt 27 projekt beviljades 32 mnkr. Projekten är spridda över landet och återfinns i Luleå, Jörn, 
Umeå, Sundsvall, Bollnäs, Uppsala, Karlstad, Kristinehamn, Stockholm, Nacka, Botkyrka, Söder-
tälje, Flen, Linköping, Falköping, Göteborg, Helsingborg, Kristianstad och Malmö. 

Kulturrådet prioriterade projekt som har en balans mellan lokalsamhällets delaktighet och 
konstnärlig verksamhet. Majoriteten av ansökningarna riktade sig till barn, unga och unga vuxna 
medan väldigt få beskrev ett aktivt arbete med äldre. Många projekt lyfter platsens och de boendes 
berättelser genom scenkonst, musik, konstnärliga gestaltning och poesi.

De sökande partnerskapen bestod av en intressant blandning aktörer och de partnerskap som 
Kulturrådet bedömde som starkast hade en tydlig rollfördelning inom projektet samt beskrev på 
vilket sätt de olika aktörerna kompletterade varandra och hur samarbetet skulle gå till i praktiken.

De projekt som beviljades stöd bygger på samarbeten mellan flera aktörer, ofta mindre fören-
ingar tillsammans med någon etablerad institution. Några exempel:
• Gräsrotsrörelsen Pantrarna i Göteborg samverkar med Konstfrämjandet och I love 415 för att 

skapa en områdes- och gräsrotsdriven konstakademi. 
• I Stockholm samverkar Tensta konsthall med Tensta/Hjulsta kvinnocenter, Kungliga konst-

högskolan, Tensta och Kista bibliotek, Silent University som bland annat bedriver språkcaféer 
i området och Salong Tensta som är ett nätverk av konstnärer i Järva. Tillsammans ska de göra 
ett konstnärligt program om migration. 

• I Kristinehamn samverkar kvinnoföreningen Kvinnor tillsammans med bland annat med Kris-
tinehamns konstmuseum, Arabiska kulturföreningen, Kristinehamnsbostäder AB och den is-
ländska konstnären Egill Saebjörnsson utifrån ambitionen att skapa en rörelse i området. 

3.3. Teater, dans, musik och övrig scenkonst
Många fria aktörer verkar inom området teater, dans, musik och övrig scenkonst, och 2016 bevil-
jades aktörerna totalt 167 mnkr i bidrag. En närmare beskrivning av våra bedömningar framgår 
av respektive avsnitt nedan.

Tabell 14. Bidrag till fria grupper och arrangörer 2014–2016A

 2016 2015 2014

Dansnät (tkr) 2 324 2 158 1 993 
Antal ansökningar 12 13 12 
Antal beviljade ansökningar 12 12 12

Fonogram (tkr) 8 275 8 043 8 643 
Antal ansökningar 694 618 580 
Antal beviljade ansökningar 155 138 156

Fria dansgrupper (tkr)B 39 665 45 452 38 698 
Antal ansökningar 210 231 238 
Antal beviljade ansökningar 66 68 79

Fria musikgrupper (tkr) 18 752 16 560 16 804 
Antal ansökningar 641 699 440 
Antal beviljade ansökningar 297 268 232

Fria teatergrupper (tkr) 62 509 64 295 63 434 
Antal ansökningar 335 352 352 
Antal beviljade ansökningar 108 117 118

Musikarrangörer (arrangerande musikföreningar) (tkr) 35 295 34 058 32 905 
Antal ansökningar 234 168 175 
Antal beviljade ansökningar 125 99 109

TOTALT (tkr) 166 820 170 566 162 477
A. De medel som redovisas i tabellen har huvudsakligen fördelats från anslag 2.2. Utöver detta har mer medel fördelats från främst anslag 1.2 
för att ge ytterligare utrymme för konstnärliga och kulturella ändamål av nationell betydelse.

B. Ökningen 2014–2015 beror på att Kulturrådet använde bemyndigandet på anslaget.
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3.3.1. Fria grupper inom teater, dans och övrig scenkonst
Bidragen inom den fria scenkonsten omfattar teater, dockteater, mim, cirkus, opera/musiktea-
ter, performance, dans och olika blandformer mellan dessa uttrycksformer. Kulturrådet fördelar 
medel till verksamheter, festivaler och projekt som når publik i hela landet, och skapar mötesplatser 
och infrastruktur för det professionella scenkonstområdet. En del av de aktörer som beviljats stöd 
har egna scener medan andra huvudsakligen bedriver en turnerande verksamhet. Flera av aktö-
rerna turnerar både regionalt och nationellt, och en stärkt internationalisering märks hos allt fler 
aktörer, inte minst inom dans och cirkus. 

De samlade bedömningarna från Kulturrådets referensgrupper har legat till grund för de verk-
samheter som beviljats medel, och ansökningarna bedöms utifrån konstnärlig kvalitet, mångfald 
och förnyelse samt annan kulturpolitiskt värdefull utveckling inom det fria kulturlivet. Formerna 
och typen av spelplatser är i ständig förändring inom det fria scenkonstområdet, och för att nå ny 
publik och att utveckla konstformer söker sig många utanför de etablerade scenerna. Bredden i så 
väl konstnärliga uttryck som former för genomförande är stor bland ansökningarna, och genom 
de beslut vi har fattat har Kulturrådet möjliggjort en mångfald av konstnärliga uttryck och verkat 
för en geografisk spridning.

Konkurrensen om bidragsmedel är stor inom den fria sektorn. Ett fåtal nya aktörer prioritera-
des av referensgrupperna vid fördelningen av såväl verksamhetsstöd som projektbidrag, eftersom 
dessa bedömdes förnya och utveckla scenkonstområdet. Möjligheten att på ett kraftfullt sätt stärka 
återväxt och konstnärlig utveckling begränsas dock av de hårda prioriteringar som måste göras.

Under 2015 presenterade Kulturrådet en översyn av dansområdet. I översynen presenterade vi 
både observationer och förslag för att stärka områdets utveckling. Vi har kunnat konstatera att 
majoriteten av danskonstens upphovspersoner och dansare fortfarande är verksamma inom den 
fria sektorn och majoriteten av de professionella dansföreställningarna i landet produceras och 
presenteras i denna sektor. Den fria sektorn spelar en väsentlig roll för områdets utveckling och är 
avgörande för den pågående regionala utbyggnaden och för att därmed uppnå de kulturpolitiska 
målen om tillgänglighet, mångfald och kvalitet. De fria dansgrupperna är därför viktiga för att 
tillgängliggöra professionell dans för barn och unga i hela landet. Arbetsvillkoren inom området 
behöver fortsatt stärkas för att möjliggöra goda produktionsförhållanden och därmed förbättrade 
förutsättningar för en publik att ta del av verken. Flera av de fria dansarrangörerna samproducerar 
i olika utsträckning och verkar för god återväxt och bidrar till konstnärlig utveckling. 

Mot bakgrund av dansområdets svaga infrastruktur har det nationella arrangörsnätverket 
Dansnät Sverige fått en stor betydelse för den geografiska spridningen av danskonst, och möjlig-
heten för koreografer och dansare att få sammanhängande spelperioder. Medlemskap i Dansnät 
Sverige innebär kompetensutveckling vilket även har gett synergieffekter på regional nivå. År 2016 
beviljades Dansnät Sverige 3,1 mnkr i stöd. 

Det finns ett fåtal institutioner inom dansområdet som precis som övrig regional kulturverk-
samhet beviljas statsbidrag inom kultursamverkansmodellen. Enligt förordningen ska regioner-
na/landstingen främja en god tillgång för länets invånare till bland annat professionell dansverk-
samhet. Inom de regionala utvecklingsbidragen har vi beviljat stöd för att stärka infrastrukturen 
inom dansområdet genom till exempel residens och gästspelsverksamhet. Projekten befinner sig i 
olika skeden och med olika resurser och olika mål. Några satsningar har resulterat i stabila verk-
samheter, medan det för flertalet av nämnda satsningar ännu är för tidigt att bedöma effekterna. 

Kulturrådet fördelar årligen stöd till daglig träning för frilansande yrkesverksamma utövare 
inom scenkonstområdena dans och cirkus, se vidare avsnitt 3.9.2 Särskilda bidrag för att främja 
konstnärers möjligheter till anställning.

Kulturrådet beslutade 2014 och 2015 att öka verksamhetsbidragen för att kompensera för 
löne- och kostnadsökningarna. Syftet var att förbättra förutsättningarna både för konstnärernas 
arbetsvillkor och för konstnärlig utveckling. Anslaget sänktes dock 2016, och därför avstod vi från 
att fortsätta uppräkningen, eftersom vi bedömde att en fortsatt uppräkning skulle få negativa 
konsekvenser för mångfald och förnyelse inom området. 
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Vi bedömer att de beslut som fattades 2016 starkt bidrar till att tillgängliggöra professionell 
scenkonst över hela landet. Detta gäller särskilt scenkonst för barn och unga, vilket är i linje med 
de kulturpolitiska målen. 

Under året har Kulturrådet medverkat vid öppna möten och informerat om bidragsgivningen för 
att på så sätt nå ut till nya aktörer. Vi har även genomfört en utbildningsdag för att stärka kompetensen 
hos ledamöterna i de båda referensgrupperna på scenkonstområdet. Denna dag ägnades åt en 
fördjupning i jämställdhetsfrågor samt diskussion om konstnärlig utveckling av performance.

För att främja scenkonsten internationellt har Kulturrådet bland annat samordnat svenska aktö-
rers deltagande vid tre internationella mässor. 
– Under APAP (Association of Performing Arts Presenters) presenterades svenska konstnärskap 

i samverkan med Sveriges ambassad i Washington och det svenska generalkonsulatet i New 
York. Detta har lett till internationella samarbeten för vissa av deltagarna. 

– Vid PAMS (Performing Arts Market in Seoul) deltog Kulturrådet i en nordisk monter och för-
beredde ett nordiskt utbyte med Sydkorea med fokus på scenkonst för barn och unga. Ett första 
möte mellan aktörer från de olika länderna genomfördes under IceHot i Köpenhamn den 30 
november. 

– På Cinars i Montreal samordnade Kulturrådet den svenska närvaron i en nordisk monter. Flera 
av de svenska deltagarna kunde vara på plats genom att de beviljats stöd för kulturexport, se 
avsnitt 3.8.1 Internationellt utbyte och samarbete. 

3.3.2. Det fria musiklivet
Under 2015 genomförde Kulturrådet flera förändringar av bidragen inom musikområdet för att 
göra dem mer tydliga, relevanta och träffsäkra, och efter att ha följt förändringarna 2016 bedömer 
vi initialt att de har lett till en större tydlighet i bidragsgivningen samt att de bättre möter dels 
musiklivets behov av större flexibilitet, dels de kulturpolitiska målen om mångfald och förnyelse. 

Kulturrådet och Konstnärsnämnden föreslog i en kartläggning 2013 att Kulturrådet skulle in-
rätta en referensgrupp för bidrag till arrangörer inom musikområdet, och 2016 inrättades en så-
dan grupp, för att åstadkomma en bredare bedömning av ansökningar med god förankring i det 
professionella musiklivet. Ett rundabordssamtal hölls under året med de större riksorganisationer 
inom musikområdet som sökt verksamhetsbidrag för 2017, där även Kulturdepartementet, Statens 
musikverk och Konstnärsnämnden deltog. Syftet var att belysa nuvarande situation och diskutera 
framtida behov. Ämnen som diskuterades var bland annat samverkan mellan riksorganisatio-
nerna, brist på finansiering, brist på strukturer, kommunernas och regionernas roll, digitalisering 
och landsbygdspolitik.

Söktrycket inom musikbidragen är fortsatt högt och behoven är stora. Detta gäller framför allt 
fonogramstödet, där ett ökat antal egenutgivningar i hög grad speglar hur musikbranschen ser ut 
i dag. Det har blivit lättare för mindre producenter att spela in, ge ut och distribuera musik. Det 
ekonomiska behovet har också vuxit i och med att skivförsäljningen fortsatt att minska samtidigt 
som streaming inte genererar några större intäkter inom icke kommersiell musik. 

För verksamhetsbidraget till musikgrupper har söktrycket fortsatt att sjunka något jämfört med 
tidigare år, vilket till viss del kan bero på att vi har blivit tydligare i våra riktlinjer för bidraget. 
Turnébidraget till musikgrupper är på ungefär samma nivå vad gäller antal ansökningar, och här 
står internationella turnéer för en klar majoritet. Även inom verksamhetsbidraget till musikgrup-
per står utlandskonserter för en stor del av de planerade och redovisade konserterna, vilket tyder 
på att den internationella aspekten är en integrerad och nödvändig del av musikgruppernas verk-
samheter. Samtidigt finns det indikationer på att det blir allt svårare att genomföra längre turnéer 
i Sverige, framför allt utanför storstadsområdena. 

Vi bedömer att de beslut som fattades 2016 starkt bidrar till en bättre måluppfyllelse av de kul-
turpolitiska målen avseende mångfald och förnyelse. 

År 2016 fick Kulturrådet och Statens musikverk ett gemensamt regeringsuppdrag att arbeta för 
att repertoaren bland svenska orkestrar ska bli mer jämställd. Under året bjöds därför regionala 
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kulturförvaltningar, musikverksamheter och flera nationella aktörer in till rundabordssamtal på 
Kulturrådet i samverkan med Musikverket. Fokus var erfarenhetsutbyte och utmaningar samt 
behoven av en mer jämställd repertoar. Kulturrådet konstaterar att musikområdet i sin helhet 
långsamt blir allt mer jämställt, men att insatser fortsatt måste göras. Ett tydligt positivt resultat 
för året var dock att bidraget för samverkan med komponister nu närmar sig en helt jämställd 
fördelning mellan könen. 

Frågor om mångfald och jämställdhet lyftes kontinuerligt i arbets- och referensgrupperna samt 
vid möten med flera större samlande aktörer. Våra prioriteringar betonades även vid flera externa 
arrangemang, till exempel Musikcentrum syd i Malmö, Folk- och världsmusikgalan i Västerås, 
Jazzriksdagen i Jönköping och Impras tioårsjubileum i Stockholm. 

Kulturrådet har under 2016 varit delaktigt i planeringen av Nordisk kulturfonds satsning på 
stöd till nordiska musikarrangörer, vilken kommer att lanseras 2017. Fyra möten har hållits mellan 
Kulturrådet och Nordisk kulturfond på Bylarm i Oslo, i Århus, i Köpenhamn och på Kulturrådet.

3.4 Litteratur, bibliotek och kulturtidskrifter
Under 2016 beviljade Kulturrådet totalt 113 mnkr i bidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läs-
främjande. En närmare beskrivning av våra bedömningar framgår av respektive avsnitt nedan.

Tabell 15. Beviljade bidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande 2014–2016
 2016 2015 2014

Efterhandsstöd till litteratur (tkr) 35 099 37 184 35 686 
Antal ansökningar 2 001 2 339 1 935 
Antal beviljade ansökningar 761 797 769

Inköpsstöd till folk- och skolbibliotek 23 930 24 100 24 721 
Antal ansökningar 256 251 250 
Antal beviljade ansökningar 250 245 242

Internationellt litteratursamarbete (projektbidrag och översättningsstöd) (tkr)A 7 994 6 996 6 703 
Antal ansökningar 747 615 599 
Antal beviljade ansökningar 426 348 313

Kulturtidskrifter (stöd till produktion, utveckling och tidskriftsverkstäder) (tkr)B 22 650 41 140 2 405 
Antal ansökningar 138 257 17 
Antal beviljade ansökningar 96 180 10

Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne, ALMA (tkr) 5 000 5 000 5 000

Litterära evenemang (tkr) - - 4 215 
Antal ansökningar - - 96 
Antal beviljade ansökningar - - 57

Läs- och litteraturfrämjandebidrag (tkr) 16 999 18 840 20 703 
Antal ansökningar 198 278 207 
Antal beviljade ansökningar 107 125 104

Övrigt (Planerad utgivning och fristadsprogrammet)A (tkr) 1 512 1 314 1 421 
Antal ansökningar 33 41 47 
Antal beviljade ansökningar 16 16 25

TOTALT (tkr) 113 185 134 422 100 183
A. Siffrorna har justerats jämfört med årsredovisningen 2015.   

B. 2015 utnyttjade Kulturrådet bemyndigandet på anslaget.   

3.4.1. Främjande av läsning och litteratur
En av huvuduppgifterna när det gäller att främja läsning och litteratur är att motverka det mins-
kade läsintresset, inte minst bland barn och unga. Det största initiativet i arbetet är Bokstart, 
som är en satsning på små barns språkutveckling. Genom att ge bidrag, följa upp, samordna och 
utveckla arbetet tar Kulturrådet för närvarande fram en nationell modell för Bokstart. Under 2016 
har Kulturrådet gett fortsatt stöd till de fem pilotprojekten i Göteborg, Landskrona och Södertälje 
samt i Region Jämtland Härjedalen och Västernorrlands län. Utöver ekonomiskt bidrag har vi 
även erbjudit projektdeltagarna utbildning och nätverksträffar för erfarenhetsutbyte. Bokstart 
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bygger på samverkan mellan folkbibliotek och barnhälsovård, och därför har vi inlett en dialog 
med Socialstyrelsen och Skolverket om satsningen.

En annan viktig del av arbetet med att vägleda och inspirera barn och unga till läsning är den 
årliga barn- och ungdomsbokskatalogen, som är den tryckta skrift från Kulturrådet som har störst 
spridning över landet med sina 400 000–450 000 exemplar. Tidigare år har den producerats ex-
ternt, men från 2016 gör Kulturrådet katalogen. I publikationen beskrivs insatser som Bokstart, 
Läsambassadören och ALMA, och ett stort utrymme ges även åt mångfalds- och hbtq-perspektiv. 
Kostnaden för Barnbokskatalogen uppgick 2016 till 2,6 mnkr (2015: 3 mnkr, 2014: 2,9 mnkr). 

I enlighet med det utökade uppdraget inom läsfrämjande har Kulturrådet 2016 sett ett behov av att 
följa upp och utvärdera de hittills genomföra insatserna som formulerats i handlingsprogrammet för 
läsfrämjande – vad som återstår att genomföra samt vilka insatser som bör revideras och utvecklas 
ytterligare. Under året har vi sammanställt en uppföljningsrapport utifrån dessa nyckelområden.

Bidragsgivningen är ett viktigt verktyg i Kulturrådets arbete med läsfrämjande verksamhet ut-
anför skolan. Inom stödet till läs- och litteraturfrämjande insatser fördelade vi under året bidrag 
till större kommunala och regionala projekt av nationellt intresse som bidrar till att uppfylla de 
nationella målen för litteratur och läsfrämjande. Vi har även gett bidrag till mindre satsningar som 
vänder sig till Kulturrådets prioriterade målgrupper. Inom stödet till läs- och litteraturfrämjande 
insatser finns möjlighet att genomföra riktade satsningar. En sådan satsning genomfördes hösten 
2016, där vi särskilt prioriterade ansökningar som knöt an till bokserien Alla Tiders Klassiker. 

Flera läsfrämjande satsningar som berör jämställdhets- och hbtq-perspektiv har fått stöd under 
året, men vi bedömer att mycket arbete återstår och att det är angeläget att området utvecklas vidare.

Kulturrådets läsambassadör Anne-Marie Körling har under året medverkat i en rad olika sam-
manhang för att inspirera till läsning och skapa nya vägar till litteraturen, inte minst genom inter-
vjuer och debatter i tv, radio och tidningar. Åtta avsnitt av podcasten Läs för livet har producerats av 
Kulturrådet. Kostnaderna för Läsambassadören uppgick 2016 till 639 tkr (2015: 259 tkr, 2014: 406 tkr). 

För tredje året i rad arrangerade Kulturrådet ett program på Ung scen på Bokmässan i Göteborg. 
Under mässans fyra dagar presenterades ett sextiotal programpunkter som genomsyrades av te-
mat Barns rätt till kultur och mässans övergripande tema som var yttrandefrihet. I övrigt arrang-
erade Kulturrådet flera större seminarier på mässans scener. Viktiga syften med vår medverkan 
på Bokmässan var att presentera vår breda verksamhet, främst inom läs- och litteraturfrämjande 
samt att lyfta ämnen som ingår i myndighetens uppdrag. I programmet ingick presentationer av 
läsfrämjandesatsningar som Bokstart, Barnbokskatalogen, Läsambassadören och ALMA-prista-
garen Meg Rosoff. Andra viktiga ämnen som lyftes var de nationella minoriteterna, hbtq-frågor 
med fokus på unga och fristadsförfattarnas situation.

Under året har Kulturrådet också haft regelbundna möten och avstämningar med andra statliga 
myndigheter och nationella minoritetsföreträdare som arbetar med läs- och litteraturfrämjande 
frågor. Vi ingår i Kungliga bibliotekets (KB) myndighetssamarbete om skolbibliotek, deltar i KBs 
kvalitetsdialog samt ingår i KBs referensgrupp som är knuten till uppdraget att ta fram en natio-
nell biblioteksstrategi.

3.4.2. Inköpsstöd
Inköpsstöd söktes av 255 kommuner 2016, varav 250 beviljades stöd. Kulturrådet bedömer ansök-
ningarna om inköpsstöd utifrån dels antalet barn och ungdomar (0–18 år) i kommunen, dels den 
läsfrämjandeplan som beskriver kommunens läsfrämjande arbete. Ett villkor för att beviljas stöd 
var att de sökande kommunerna skulle ha en politiskt antagen och aktuell biblioteksplan.

3.4.3. Litteraturstöd
Efterhandsstöd till litteratur är det bidrag där Kulturrådet får flest ansökningar av samtliga bidrag. 
En stor del rör titlar som är utgivna av små förlag, vilka står för en betydande del av kvalitetsutgiv-
ningen. Små förlag är i hög grad beroende av litteraturstöd för sin verksamhet. ÅR 2016 beslutade vi 
om 2001 ansökningar för efterhandsstödet till litteratur. Totalt 761 ansökningar beviljades 35 mnkr. 
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Under året har Kulturrådet sammanställt stödet till utgivningen av lyrik. Sammanställningen 
visar att lyriken utgör en väsentlig del av den stödda skönlitteraturen och att det finns en stor 
spridning i vilka förlag som får litteraturstöd för lyrikutgivning.

För att öka spridningen av kvalitetslitteratur ytterligare distribueras samtliga litteraturstödda 
titlar till 287 av landets huvudbibliotek, några länsbibliotek samt Nordens hus på Island. Målet är 
att de distributionsstödda titlarna ska användas i bibliotekens läs- och litteraturfrämjande arbete.

3.4.4. Tillfälligt stöd till biblioteksverksamhet för nyanlända och asylsökande
Hösten 2016 fick Kulturrådet i uppdrag av regeringen att fördela särskilda medel till biblio-
teksverksamhet med nyanlända och asylsökande. Det inkom 96 ansökningar från region-, läns- och 
folkbibliotek, och totalt 51 projekt från 21 län beviljades 9 500 tkr. Vår utgångspunkt vid bedöm-
ningen av ansökningarna var målgruppernas behov och delaktighet samt vilken kunskapsbas projektet 
kunde utgöra. Bland de beviljade ansökningarna märktes satsningar på att anpassa bibliotekens or-
dinarie verksamhet efter målgruppens behov men också insatser för att ta reda på vad målgruppen 
efterfrågar. 

Ansökningarna gällde både etablerad verksamhet och tillfälliga projekt, och stöd söktes bland 
annat för medieinköp, översättningar av informationsmaterial och programverksamhet som 
språkcaféer, ”låna en svensk”, svenska med bebis och skrivarverkstäder. Uppsökande verksamhet 
var också ett återkommande inslag. Vidare betonades bibliotekens roll som demokratiska mötes-
platser.

3.4.5. Kulturtidskrifter
År 2016 fördelades drygt 20,6 mnkr i produktionsstöd till 92 kulturtidskrifter, varav 14 digitala 
tidskrifter. Totalt 11 tidskrifter var helt eller delvis på annat språk än svenska och 7 tidskrifter be-
handlade nationella minoriteters språk och kultur. Referensgruppen bedömde särskilt potentialen 
för förnyelse, mångfalden av röster, tidskrifternas spridning och tillgänglighet samt det interna-
tionella perspektivet. 

Behovet av stöd för att utveckla redan etablerade kulturtidskrifter har balanserats mot vikten 
av att prioritera nya aktörer. Många kulturtidskrifter har också ett internationellt perspektiv och 
ingår i olika internationella samarbeten. Stöd till digitala tidskrifter utgör en begränsad del, sam-
tidigt som allt fler tidskrifter har både tryckt och digital publicering. Därför används stödet till de 
tryckta kulturtidskrifterna ofta också för deras digitala utgivning.

3.4.6. Internationellt litteratursamarbete
Under 2016 har Kulturrådets internationella litteratursamarbete inriktats på att stärka översättare. 
Strategin att aktivt stimulera fler översättningar, projekt och evenemang inom svenskt litteratur-
utbyte genom information, medverkan på internationella mötesplatser och bidrag har gett resultat 
i form av ökad internationell närvaro av svenska författare och illustratörer.

Antalet ansökningar om bidrag till översättning av svensk litteratur och dramatik har ökat från 
320 till 385 jämfört med 2015. Antalet ansökningar från de nordiska länderna ligger på samma höga 
nivå som tidigare, och behovet av ökade medel från Nordiska ministerrådet kvarstår. Under året 
tog Kulturrådet drygt 300 tkr av egna medel för att komplettera Nordiska ministerrådets medel, 
för att i viss mån möta de nordiska behoven.

I maj anordnade Kulturrådet för första gången en större konferens för översättare av svensk litte-
ratur och dramatik. Totalt 50 översättare från 26 språkområden medverkade och programmet fick 
positiva reaktioner. Vi medverkade även vid ett av samlingstillfällena för det nystartade svenska 
översättarseminariet i Peking. 

Antalet ansökningar till översättares resor och internationellt utbyte ökade kraftigt under året 
– från 41 ansökningar 2015 till 168 ansökningar 2016. Totalt beviljades 76 ansökningar. En viktig 
insats för att introducera utländska förläggare och översättare för svensk litteratur är också det 
fellowship-program som Kulturrådet anordnar under Bokmässan i Göteborg.
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År 2016 ökade antalet ansökningar om bidrag till litteraturprojekt i utlandet – från 84 ansök-
ningar 2015 till 93 ansökningar 2016. Av dessa beviljades bidrag till 64 projekt och resor i 27 länder, 
där Storbritannien, Tyskland och Frankrike ligger i topp.

Under året beviljades för första gången exportbidrag till agenter och förlag som säljer in svensk 
litteratur i utlandet, se avsnitt 3.8.1 Internationellt utbyte och samarbete. 

Under året har vi medverkat vid bokmässorna i Angouleme, London, Bologna, Peking, Frank-
furt, Göteborg och Guadalajara. Vårt internationella nyhetsbrev kom ut fyra gånger och skriften 
New Swedish Books publicerades i två nummer. Sammantaget bedömer vi att våra insatser har 
bidragit till en ökad medvetenhet om svensk litteratur i utlandet vilket har resulterat i ett ökat 
söktryck.

3.4.7. Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne
Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne 2016 tilldelades författaren Meg Rosoff. Tillkänna-
givandet ägde rum den 5 april på Kungliga biblioteket i Stockholm och direktsändes via länk på 
barnboksmässan i Bologna. 

Mediegenomslaget var ovanligt stort; bland annat medverkade Meg Rosoff i tv-programmet 
Babel.

Pristagarveckan i maj innehöll presentationer, föreläsningar, studiebesök och skolbesök samt 
intervjuer. Efter prisutdelningen deltog Meg Rosoff i ett evenemang i Berlin arrangerat av Sveriges 
ambassad. Hon deltog också i seminarier och presentationer under Bokmässan i Göteborg.

Medarbetare från ALMA-kansliet medverkade i flera internationella evenemang under året, 
bland annat International Board of Books for Young Peoples internationella konferens i Auckland 
och en presentation av ALMA och årets pristagare i Bryssel, vilken arrangerades av Europakom-
missionen och Biennal of Illustrations Bratislava (BIB). 

På bokmässan i Frankfurt i oktober 2016 offentliggjordes listan med de nominerade kandida-
terna inför 2017. 

Tabell 16. Nominerade kandidater och antalet länder kandidaterna representerar 2015–2017
  2017 2016 2015

Nominerade kandidater  226 215 197 
Representerade länder  60 59 61
Nomineringarna fastställs och offentliggörs året före tillkännagivandet, kandidatlistan för 2017 fastställdes alltså 2016.

3.5. Bild- och formkonst, museer och utställningar
3.5.1. Bild- och formkonst
För 2016 beviljade Kulturrådet verksamhetsbidrag till 25 utställningsarrangörer. Bland dem som 
beviljades högre bidrag 2016 fanns några utanför storstadsregionerna och flera arbetade aktivt med 
målgruppen barn och unga. I och med ett nytt bemyndigande inom anslag 4:4 beviljade vi 2016 
även verksamhetsbidrag till utställningsarrangörer för 2017, för att förbättra förutsättningarna 
för dem att planera sin verksamhet. För 2017 beviljades verksamhetsbidrag till 29 utställningsar-
rangörer. Av dessa var 4 helt nya, varav 3 finns på mindre orter i landet. 

Tabell 17. Beviljade bidrag inom bild- och formkonstområdet 2014–2016, tkr
  2016 2015 2014

Bild och form/projektbidragA  3 362 2 975 1 420 
Kollektivverkstäder  800 800 1 000 
Konsthantverkskooperativ  2 825 2 800 3 000 
Organisationer inom bild- och formområdet  13 445 13 480 13 430 
Verksamhetsbidrag till utställningsarrangörer/arrangerande konstföreningarB 18 610 9 420 9 470

TOTALT  39 042 29 475 28 320
A. Ökningen mellan 2014–2015 beror på en omläggning av Kulturrådets bidragsformer.   

B. 2016 utnyttjade Kulturrådet bemyndigandet på anslaget.   

De utställningsarrangörer som beviljats bidrag för 2016 uppger att en högre andel av verksamheten 
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riktas till barn och unga än tidigare år. Även det internationella samarbetet är omfattande hos 
utställningsarrangörerna vad gäller både internationella utbyten och utställningar med interna-
tionellt verksamma konstnärer. Många utställningsarrangörer samverkar också nationellt med till 
exempel högskolor och civilsamhället. 

Kulturrådet har också beviljat projektbidrag för samarbeten, främjande och andra former där 
projektet kan möta en publik. Under 2016 beviljades 16 procent av det sökta beloppet inom projekt-
bidraget, vilket visar att det finns ett fortsatt stort behov av ökade medel till bild- och formkonst. 
Många ansökningar under året kunde inte beviljas stöd, trots att de bedömdes som intressanta ur 
såväl ett konstnärligt som ett kulturpolitiskt perspektiv. 

Kulturrådet bedömer att bidragsgivningen inom bild- och formkonstområdet har främjat ett 
brett utbud av kvalitativ bild- och formkonst i hela landet. Stöden bedöms även ha bidragit till att 
dels förbättra villkoren för den nyskapande kulturen, dels stärka den konstnärliga utvecklingen 
inom området. 

I 2016 års regleringsbrev har förordning (2012:517) om statsbidrag till kulturella ändamål förts in 
under anslag 4:4, vilket inför fördelningen av bidrag till konsthantverksgrupper 2017 har inneburit 
att vi har kunnat pröva ansökningar mot både förordning (2012:517) och förordning (1982:502). 
Med denna förändring har vi möjlighet att nå nya sökande och därigenom i större mån främja 
utveckling och förnyelse inom konsthantverket.

Kulturrådet har arrangerat en nätverksträff för de myndigheter som har uppdrag inom bild- och 
formkonstområdet. Syftet var att utbyta erfarenheter om vad som sker inom området.

Kulturrådet har under året verkat för bild- och formkonstens internationalisering genom att vi 
har deltagit i möten och i nätverk där svenska och nordiska myndigheter och organisationer ingått. 

3.5.2. Medverkans- och utställningsersättning
Kulturrådet har i uppdrag att göra det statliga avtalet om medverkans- och utställningsersättning 
till konstnärer (MU-avtalet) allmänt känt och tillämpat.

Kulturrådet har under året verkat för en ökad tillämpning av MU-avtalet genom dialoger 
med regionala kulturchefer, vid granskning och uppföljning av regionala kulturplaner samt vid 
möten med och uppföljning av bidragssökande organisationer. Fyra möten med referensgrup-
pen för MU-avtalet har genomförts, där representanter från Konstnärsnämnden, KRO/KIF, 
Moderna Museet, Riksutställningar, Svenska Fotografers förbund och Svenska Tecknare ingår. 
Referensgruppen har diskuterat frågor om avtalets tillämpning och besvarat frågor från externa 
parter.

Kulturrådet har även följt upp hur MU-avtalet tillämpas hos utställningsarrangörer inom kul-
tursamverkansmodellen. Av 41 tillfrågade utställningsarrangörer besvarade 33 (80 procent) den 
enkät som vi skickade ut 2016. Enkätsvaren visar hur utställningsarrangörerna har ersatt utstäl-
lande upphovspersoner för utställningar som öppnade mellan den 1 januari och den 31 oktober 
2016 med verk i upphovspersonens ägo. Av de 33 utställningsarrangörerna hade 27 haft någon ut-
ställning med verk som ägs av nu levande konstnärer/upphovspersoner den aktuella tidsperioder. 
Nedan redovisas svaren för de 25 som besvarade samtliga frågor i enkäten. 
• 13 av 25 utställningsarrangörer angav att alla upphovspersoner fick ersättning på eller över 

MU-avtalets lägstanivå, 8 angav att de betalat ersättning enligt MU-avtalet till några upphovs-
personer men inte till alla, och 4 angav de inte betalat ersättning enligt MU-avtalet till någon 
av upphovspersonerna. 

• 17 av 25 utställningsarrangörer angav att de tecknat skriftligt avtal för samtliga upphovsperso-
ner medan 8 angav att de tecknat skriftligt avtal med några, men inte alla, upphovspersoner. 

• 11 av 25 utställningsarrangörer angav att de hade tecknat både skriftliga avtal och gett ersätt-
ning på eller över MU-avtalets lägstanivå till samtliga upphovspersoner.

Som helhet visar enkäten att 84 procent av de svarande utställningsarrangörerna tillämpar MU-
avtalet helt och hållet eller till viss del.
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För att främja konstnärers möjlighet att få betalt för sitt arbete har Kulturrådet fördelat 8 817 
tkr i öronmärkta medel för utställningsersättning till verksamhets- och projektbidrag för 2016. 
Bidragen går till konstnärer dels som en del av verksamhetsbidraget till utställningsarrangörer, 
konsthantverkskooperativ och främjandeorganisationer, dels som projektbidrag inom bild och 
form. Det är en ökning med 1 300 tkr jämfört med 2015.

 
3.5.3. Stöd till forskning och utveckling vid centrala museer
Kulturrådet bedömer ansökningar om stöd till forskning och utveckling vid centrala museer uti-
från kvalitet, kulturpolitisk relevans, genomförbarhet, deltagarnas kompetens och hur museerna 
planerar att sprida resultatet. Med kulturpolitisk relevans avses projektens betydelse för kunskaps-
utvecklingen samt den tänkta tillämpbarheten av resultaten inom kulturområdet och inom de 
utpekade forskningsområdena. För att bredda och stärka bedömningen har sakkunniga deltagit 
i bedömningen.

Bidragsfördelningen 2016 har fortsatt att främja samarbeten mellan bland annat museer, univer-
sitet och högskolor. Projekten bedöms dels bidra till att utveckla och tillgängliggöra kunskap inom 
en rad områden, dels utveckla museibaserade praktiker. Jämfört med tidigare år kan vi konstatera 
en positiv utveckling där forskningsresultat under 2016 bland annat presenteras i vetenskapliga 
artiklar, antologier, vid konferenser och i samband med utställningar. Det har även förekommit 
att forskningen är en del av eller ligger till grund för olika slags programverksamhet.

Tabell 18. Beviljade bidrag till forskning och utveckling 2014–2016, tkr
Museum Projekt Avser år Bidrag

Naturhistoriska riksmuseet Verktyg för museipedagogers professionsutveckling 2 (av 2) 400

Tekniska museet Datorspelens världar, Centrala museers forskning 3 (av 3) 1 000

Statens historiska museer Antiziganismen och samlingarna – kunskapsproduktion 
 och samlande vid kulturhistoriska museer och arkiv 
 under 1900-talet. 1 (av 3)  495

Moderna Museet Pontus Hultén och Moderna Museet – forskning ochförmedling 
 utifrån en konstsamling, ett arkiv och en boksamling. 2 (av 2) 450

Statens centrum för  Arkitekturmuseet och historieskrivningen om svensk 
arkitektur och design arkitektur under 1900-talet 2 (av 2) 500

Livrustkammaren och 
Skoklosters slott samt 
Stiftelsen Hallwylska museet Unstraight research på museum 2 (av 3) 725

Totalt 2016   3 570

Totalt 2015   3 615

Totalt 2014   3 544

3.5.4. Statliga utställningsgarantier
Kulturrådet handlägger den statliga utställningsgarantin som kan täcka kostnader för skada el-
ler förlust av inlånade föremål för tillfälliga utställningar. För att beviljas statlig utställningsga-
ranti ska utställningsverksamheten bedrivas utan vinstsyfte. Dessutom måste utställningen ha 
ett väsentligt kulturellt värde och särskilda säkerhetskrav måste uppfyllas. Kulturrådet hämtar 
in yttrande om säkerheten från Kammarkollegiet i samtliga ärenden, och om Kammarkollegiet 
bedömer att nödvändiga säkerhetskrav inte uppfylls får vi inte bevilja någon garanti. 

Under 2016 beviljade Kulturrådet 39 utställningsgarantier (2015: 42, 2014: 46). 
Kammarkollegiet fakturerar Kulturrådet för sitt arbete med riskbedömningar och vi tar i vår 

tur ut en förordningsreglerad avgift av dem som söker garantin. Avgiften täcker Kulturrådets och 
Kammarkollegiets kostnader för hanteringen av garantierna. 



29 (64)

Kulturrådets årsredovisning 2016

3.6. Barn och unga
3.6.1. Barn- och ungdomskultur
Bidragen för barn och unga ökade kraftigt under året inom den konstområdesövergripande verk-
samheten, vilket beror på det nya utvecklingsbidraget till musik- och kulturskolor på 100 mnkr. 
Här finns också den nya satsningen Kreativa platser, där 32 mnkr fördelades till projekt som till 
stor del omfattar barn, unga och unga vuxna. Ökningen inom teater, dans, musik och övrig scen-
konst kan hänföras till 10 mnkr i bidrag till förskolor i glesbygd, vilket var en scenkonstsatsning 
enbart inom dessa konstområden. Bidraget fördelades första gången 2015 och redovisades då under 
konstområdesövergripande verksamhet.

Figur 3. Beviljade bidrag 2014–2016 till verksamheter som rör barn och unga, tkr

Kulturrådets strategi för arbetet med kultur för barn och unga förlängdes 2016 med två år. Ett av 
målen i strategin är att minst 30 procent av de verksamheter och projekt som får finansiellt stöd 
av Kulturrådet har barn och unga som målgrupp, och tabellen nedan visar att målet har uppnåtts 
med råge. Procentsatsen ökade, eftersom det tillkom bidrag som har barn och unga som målgrupp 
antingen enbart (Musik- och kulturskolorna) eller som stor andel (Kreativa platser). De utställ-
ningsarrangörer som beviljades bidrag riktade dessutom en högre andel av verksamheten till barn 
och unga än tidigare år. Även inom bidraget till nationella minoriteter har verksamhets- och pro-
jektbidragen prioriterats till barn- och ungdomsverksamhet, vilket medverkar till att andelen barn 
och unga ökar som målgrupp.

Tabell 19. Andel (%) av totalt beviljade bidrag 2014–2016 inom respektive konstområde som 
bedöms gå till verksamhet inriktad mot barn och unga
Andel (%) för barn och unga av områdets totala bidragsbeslut  

  2016 2015 2014A

Scenkonst och musik   34% 32% 33% 
Litteratur, bibliotek och kulturtidskrifterB  44% 37% 50% 
Bild- och formkonst, museer och utställningarC  26% 16% 15% 
Konstområdesövergripande  91% 97% 80%

Totalt  57% 51% 50%
A. Värden 2014 har justerats jämfört 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.    

C. Den höga andelen 2016 berodde på två beslut avseende utställningsarrangörer. 

Kulturrådet bedömer att barn- och ungdomsperspektivet varit närvarande och levande inom 
myndighetens bidragsgivning och övriga främjande åtgärder. Under året återupptog vi ett myn-
dighetsnätverk för barns rätt till kultur, där tolv myndigheter tackade ja till att ingå. Genom denna 
samverkan ökar kunskapen om barns och ungdomars skiftande behov, erfarenheter och förutsätt-
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ningar. Dessutom kan kulturens roll och betydelse för målgruppen stärkas genom att myndigheter 
agerar tillsammans och kompletterar varandra.

En samverkanspart inom civilsamhället är Kulturskolerådet. Kulturrådet har medverkat såväl 
på Kulturskolerådets rikskonferens som på den nordiska musik- och kulturskolekonferensen.

Kulturrådets utåtriktade verksamhet som berör barn och unga inom de olika konstområdena 
beskrivs under respektive avsnitt.

3.6.2. Skapande skola
Kulturrådet fördelade cirka 183 tkr för Skapande skola-insatser 2016. Ansökningarna omfattade 
885 243 elever i grundskola och förskoleklass. 

Tabell 20 visar att det sökta beloppet och antalet elever som omfattas av insatserna fortsatte att 
stiga, vilket gör att det genomsnittliga bidraget per elev sjönk. Noterbart är också att en mycket hög 
andel kommuner (94 procent) sökt och beviljats bidrag inom Skapande skola.

Tabell 20. Ansökningar och beviljade bidrag till Skapande skola 2014–2016
  2016 2015 2014

Beviljade ansökningar (antal)  419 422 376 
– varav skapande förskola  20 18 -

Beviljade kommuner (antal)  273 273 259

Beviljade fristående skolor/statliga skolor (antal)  120/2 128/0 103/1

Sökt belopp (tkr)  288 238 282 738 261 948

Beviljat belopp (tkr)  183 499 189 930 181 195 
– varav beviljat belopp skapande förskola  12 254 10 290 -

Elever som planeras ta del av aktiviteterna (antal)  885 243 830 780 773 381

Genomsnittligt bidrag per elev (kr)  207 229 234

Insatser som ger möjlighet till nya kontaktytor mellan barn som talar olika språk och förståelse för 
olika kulturer har prioriterats i bidragsgivningen, inte minst för att skolorna har tagit emot många 
nyanlända barn de senaste åren, och kulturella och konstnärliga upplevelser kan vara en väg till 
såväl måluppfyllelse som integration och personlig utveckling för enskilda elever. 

Vid bidragsgivningen har Kulturrådet tagit hänsyn till att många mindre orter i till exempel 
landsbygden eller skärgården kan ha långt till den professionella kulturen. Där är behovet av medel 
till reskostnader av stor vikt för att eleverna ska få ta del av kultur. 

Under året publicerades en fördjupad utvärdering av Skapande skola.2 Uppdraget var att för 
Myndigheten för kulturanalys räkning studera om kommunerna har minskat sina egna åtaganden 
efter det att Skapande skola infördes 2008. Utvärderingen visar att så inte är fallet utan att de egna 
resurserna snarare har ökat något. Det gäller även kommunala musik- och kulturskolor.

En annan fråga var om offentliga institutioner och offentligt stödda verksamheter har en kon-
kurrensfördel inom Skapande skola jämfört med andra typer av kulturaktörer. Enligt rapporten 
har Skapande skola inte snedvridit konkurrensen på de privata aktörernas bekostnad. Offentliga 
institutioner har inte fått företräde framför privata aktörer. Utredarna konstaterade att kommu-
nala och regionala medel ofta använts för att köpa in scenkonstföreställningar, medan Skapande 
skola-medel använts till aktiviteter där elevernas eget deltagande sätts i fokus. 

Kulturrådet bedömer att bidragsfördelningen till Skapande skola bidragit till att barn och unga i 
grundskola och förskoleklass fått möta professionella kulturaktörer under sin tid i skolan. Bidraget 
har haft en god geografisk spridning eftersom det har beviljats till 94 procent av alla kommuner i lan-
det. Besluten medverkar även till att konstnärliga och kulturella uttryck långsiktigt integreras i skolan.

Skapande förskola
För andra året i rad fördelade Kulturrådet 2016 medel till 20 utvalda små kommuner där tillgången 
till professionell kultur bedöms vara låg. Medlen har i enlighet med uppdraget använts till scen-

2. Lindqvist, Katja och Blomgren, Roger. 2016. Fördjupad utvärdering av statsbidraget Skapande skola. Lund.
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konstturnéer för förskolebarn i åldern 3–5 år, och sammanlagt omfattades 5 700 barn. Bidraget 
finansierar även att förskolans personal får handledning av de turnerande grupperna och det 
kommer att spelas öppna familjeföreställningar på berörda orter.

Under 2016 kartlade Kulturrådet den professionella kulturen i förskolan3. Kartläggningen bygg-
de på en kvantitativ och en kvalitativ studie och syftet var att ge kunskap och underlag för ett 
eventuellt framtida bidragssystem för kultur i förskolan. Kartläggningen visade att förskolan har 
goda möjligheter att ta in professionell kultur i verksamheten. Samtidigt finns en rad utmaningar 
av främst ekonomisk, praktisk och organisatorisk art. Förutsättningarna skiljer sig åt över landet 
och förskolebarnen får i dag ta del av professionell kultur i mycket varierande omfattning.

3.6.3. Musik- och kulturskolorna
Totalt 97 mnkr fördelades 2016 till 178 kommuner för verksamhet inom musik- och kultursko-
lorna. Bidraget syftar till att göra verksamheten mer jämlik och att förbättra möjligheterna för 
barn och unga att delta.

Totalt inkom 190 ansökningar som tillsammans sökte cirka 223 mnkr. Kommunens ekonomiska 
förutsättningar påverkade fördelningen av bidraget i linje med bidragsförordningen.

Det sökta beloppet var mer än dubbelt så stort som de tillgängliga medlen, och därför prioriterade 
Kulturrådet insatser som gav möjlighet för fler barn och unga att få ta del av musik- och kultursko-
lans verksamhet. Musik- och kulturskolorna har beviljats stöd för att nå målgrupper av barn som 
i dag inte tar del av kulturskolans verksamhet genom att bredda eller förnya kulturskolans utbud, 
arbetssätt, samarbetsparter eller arenor. Insatserna ska vara avgiftsfria eller ha en lägre elevavgift.

Kulturrådet har prioriterat ansökningar som syftar till att försöka bryta könssegregeringen vad 
gäller olika uttrycksformer och att ge barn och unga med funktionsnedsättningar möjlighet att 
delta i verksamheten. Kulturrådet bedömer att detta gör verksamheten mer jämlik.

3.6.4. Målgruppsanalys för 13–25-åringar
Kulturrådet undersökte 2016 två bidragsformer för att analysera målgruppen 13–25 år. Läs- och 
litteraturfrämjande insatser samt Kreativa platser som är en del av Äga rum valdes. Urvalet gjor-
des utifrån att dessa bidragsformer särskilt redovisade metoder för ungas delaktighet i projekten. 

Läs- och litteraturfrämjande insatser

Tabell 21. Huvudsaklig målgrupp för bidrag till läs- och litteraturfrämjande insatser 2015–2016
Läs- och litteraturfrämjande  0–12 år 13–18 år 19–25 år 26 år–

2016 30 % 18 % 9 % 44 %

2015 31 % 21 % 6 % 42 %

Utifrån 198 inkomna ansökningar beviljades 107 för olika projekt om läs- och litteraturfrämjande. 
Av dessa vände sig 28 (27 procent) till 13–25-åringar som huvudsaklig målgrupp. Projekten har en 
jämn könsfördelning men en del projekt vände sig särskilt till pojkar med läsfrämjande insatser. 
Majoriteten av de beviljade projekten för målgruppen 13–25 år genomförs i storstadsområden. 

Flera av projekten handlar om att nå ut till unga genom att fördjupa och stärka läsningen för 
målgruppen via digitala medier och att använda sig av metoder som bygger på delaktighet där 
deltagarna själva presenterar noveller, bloggar, scenpoesi med mera. För målgruppen 13–25 år finns 
också flera projekt inom poesi med bland annat skrivarverkstäder, mångspråkig mötesplats samt 
seriefestivaler för att uppmärksamma en viktig litteraturform med enkel utrustning. Inom mål-
gruppen verkar också landets olika litteraturcentrum, som är en kreativ plattform för bland annat 
fristadsförfattare samt asylsökande och exilförfattare.

Flera initiativ handlar om att nå unga som kan flera språk och som inte har svenska som mo-
dersmål. Utmärkande är också projekt som vill utveckla metoder för möten med författare, exem-
pelvis att få möta författare på andra arenor än i skolmiljö, till exempel på fotbollsplanen. Utifrån 

3. Kultur på barnens villkor. En kartläggning av professionell kultur i förskolan. December 2016
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projekten blir det tydligt att digitala arenor särskilt når denna målgrupp. Dessa metoder är viktiga 
för att kunna öppna vägar till litteraturen för unga och de kan även stärka läsarens självtillit och 
läsaridentitet. 

Kreativa platser – statsbidrag till kulturverksamhet i vissa bostadsområden
Av 205 inkomna ansökningar 2016 inom bidragsformen Kreativa platser beviljades 27 bidrag. I be-
redningen av ansökningarna har vi identifierat nio projekt som särskilt vänder sig till målgruppen 
13–25 år. Samtliga dessa är baserade i Stockholm, Göteborg och Malmö, i bostadsområden med 
socioekonomiska utmaningar.

En majoritet av dem som leder projekten är själva i åldersgruppen 13–25 år vilket skiljer sig från 
övriga projekt. Över 50 procent (31 av 57) är kvinnor och mer än 50 procent bor och verkar i de om-
råden där projekten bedrivs. Projektledningen tillhör alltså ofta själva målgruppen, vilket innebär 
att projekten är särskilt förankrade i just dessa områden. 

I samtliga nio projekt finns särskilda metoder för delaktighet; exempelvis egenmakt och olika 
metoder för att hitta utlopp för målgruppens kreativitet. Majoriteten av projekten använder sig av 
teater och musik, och vill skapa engagemang för att vara en länk mellan den etablerade kulturen 
och personer i området som inte är vana kulturaktörer. Genom vägledning vill man sänka trösk-
larna för att hitta samarbeten. 

Samtliga projekt har tydliga samarbetsplaner mellan kulturinstitutioner och lokalaktivistiska 
grupper och samarbetar för att omfördela befintliga resurser och tillgängliggöra dem för fler. Ofta 
handlar det om att få personer i dessa bostadsområden, särskilt 13–25-åringar, att utöva kultur på 
sina egna villkor. Flera av projekten uttrycker ett problem med att alltför många aktörer enbart 
riktar sig till barn- och tonåringar, inte till unga vuxna där behoven är mycket stora.

Två av de nio projekten har särskilt uttalat satsningar för att stärka unga kvinnors delaktighet 
och deltagande. 

3.7. Rättighetsperspektiv
I syfte att bidra till ett öppnare samhälle fick Kulturrådet i regeringsuppdrag att 2016 genomföra 
kunskapshöjande insatser om hur olika verksamheter som tillgängliggör konst och kultur kan 
synliggöra normer och utmana negativa stereotyper. Kulturrådet har genomfört uppdraget till-
sammans med Riksutställningar med utgångspunkt i de nationella kulturpolitiska målen. Inför 
uppdraget träffade vi också Forum för levande historia för att utbyta information. 

Fyra dialogmöten har genomförts med 33 personer från kultursektorn och civilsamhället. Dia-
logmötena gav dels en tydlig bild av behovet av fortsatt diskussion och konkreta initiativ inom 
sektorn, dels ingångar till hur framtida arbete skulle kunna se ut. 

Inom projektet anordnades konferensen Konsten att beröra i december 2016, vilken samlade 
cirka 300 deltagare från olika delar av kultursektorn. Innehållet var utformat för att undersöka 
kulturens möjlighet att ställa frågor och bredda perspektiv om bland annat rasism och idén om det 
nationella. Konferensen utvärderades och 85 procent av de svarande tyckte att de hade fått ökade 
kunskaper genom att delta i konferensen. Konferensen filmades och finns tillgänglig via Youtube. 
Filmerna har laddats ned 1 300 gånger till och med januari 2017. 

Skriften Konsten att beröra, som är en del av projektet, innehåller intervjuer med 15 personer 
som på olika sätt arbetar med kultur som synliggör normer och utmanar negativa stereotyper. I 
skriften sammanfattas de diskussioner som fördes under dialogmötena och skriften kan bidra till 
ökad kunskap om hur verksamheter som förmedlar kultur kan synliggöra normer och utmana 
negativa stereotyper.

3.7.1. Jämställdhet
Kulturrådet har under året genomfört insatser i enlighet med den handlingsplan för jämställd-
hetsintegrering 2016–2018 som vi lämnade till regeringen 2015. Till stor del har arbetet utförts 
enligt planen och vi är nöjda med de insatser som har genomförts under året. 
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Kulturrådet har i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning och Västra Göta-
landsregionens kulturnämnd genomfört en jämställdhetsutbildning för regionala kulturchefer 
och sakkunniga. Företrädare från 13 landsting/regioner deltog och en utvärdering visade att del-
tagarna ansåg sig ha fått ökad kompetens i att arbeta med jämställdhetsintegrering. Kulturrådet 
har också genomfört jämställdhetsutbildningar för Kulturrådets personal och styrelse samt för 
ordförandena i arbets- och referensgrupper och Almajuryn. En diskussion har därutöver förts 
mellan styrelse, ledningsgrupp och ordförandena i arbets- och referensgrupperna om jämställd-
het, jämlikhet och normkritik i relation till bedömning av konstnärlig kvalitet. 

Under året har vi deltagit i två möten med övriga hbt-strategiska myndigheter och Nationella 
sekretariatet för genusforskning för att diskutera metoder för integrering av hbtq-perspektivet i 
jämställdhetsarbete. Mötena ligger till grund för ett stödmaterial som kommer tas fram av Natio-
nella sekretariatet för genusforskning. 

År 2016 påbörjade vi även en undersökning av hur jämställt Kulturrådets bemötande är genom 
att vi har sammanställt loggar över våra besökare under perioden augusti till oktober 2016. Utifrån 
dessa har vi gjort en jämställdhetsanalys som visade att cirka 55 procent av dem som besökte Kul-
turrådet var kvinnor och att cirka 45 procent var män, vilket vi tolkar som ett jämställt resultat. 
Undersökningen kommer att fortsätta 2017.

För att öka uppföljningsmöjligheterna av könsuppdelad data i Kulturrådets samlade bidrags-
givning implementerar vi jämförbara variabler för kön i våra e-blanketter. Resultat från arbetet 
väntas från verksamhetsåret 2017. 

Kulturrådet har alltid med ett jämställdhetsperspektiv när vi bedömer bidragsansökningar och 
ett mål i vår jämställdhetsstrategi är att könsfördelningen mellan kvinnor och män totalt sett ska 
vara jämn inom de stöd vi beviljar. 

Figur 4 visar könsfördelningen för beviljade bidrag från Kulturrådet 2015 och 2016. Den visar att 
inget kön varit representerat med mer än 60 procent mer än i några fall (projekt inom kultursam-
verkansmodellen ingår inte). Det skiljer sig dock åt mellan bidragsformerna. Vi har därför verkat 
för en ökad jämställdhet inom flera bidragsformer, dels genom att jämställdhetsperspektivet dis-
kuteras vid arbets- och referensgruppernas bedömning av ansökningar, dels genom att synliggöra 
könsfördelningen i bidragsbesluten. 

Under året har Kulturrådet även genomfört särskilda jämställdhetsinsatser inom musikområ-
det vilka beskrivs mer ingående under avsnitt 3.3.2. Det fria musiklivet.
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Figur 4. Könsfördelning för beviljade bidrag 2015–2016 inom olika bidragsformer, procent

Figuren nedan visar könsfördelningen bland upphovspersoner (författare och illustratörer) till de 
verk som beviljades litteraturstöd 2016. Övervikten av manliga upphovspersoner till facklitteratur 
och skönlitteratur avviker från huvudregeln att minst 40 procent ska fördelas till underrepresen-
terat kön. Bland bilderböcker och textböcker för barn råder omvänt förhållande; där understiger 
andelen manliga upphovspersoner 40 procent. 
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Figur 5. Könsfördelning mellan kvinnor och män bland upphovspersoner som beviljats 
litteraturstöd 2016, procent

A. Bilderbok, faktabok och textbok har barn och ungasom målgrupp.

Samtliga landsting/regioner behandlar jämställdhetsfrågor i sina kulturplaner. I vår senaste upp-
följning av kultursamverkansmodellen (2015) konstaterade vi att antalet utförda årsarbetskrafter 
totalt sett var jämställt. Det skilde sig däremot mellan olika konstområden där teater-, dans- och 
musikområdet sammantaget hade en jämn fördelning av antalet utförda årsarbetskrafter. Inom 
övriga områden utfördes minst 60 procent av årsarbetskrafterna av kvinnor. I uppföljningen 
framkom också att fördelningen av antalet årsarbetskrafter skilde sig åt mellan personal med 
olika typer av arbetsuppgifter.

3.7.2. Tillgänglighet till kultur
Våren 2016 lämnade Kulturrådet en slutrapport till regeringen om det arbete vi har bedrivit för ökad 
tillgänglighet 2011–2016. Slutrapporten redovisade bland annat arbetet med de tre delmål som vi har 
haft i uppdrag att arbeta med under perioden. De tre delmålen har syftat till att kulturaktörerna ska 
ha handlingsplaner för ökad tillgänglighet i sin verksamhet, se till att deras publika lokaler följer 
grundläggande tillgänglighetskrav, dvs. har åtgärdat enkelt avhjälpta hinder samt att de har tillgäng-
liga webbplatser och e-tjänster. Dessa delmål har nu inarbetats som kriterier för de statliga medel 
som går till regional kulturverksamhet inom kultursamverkansmodellen och till Stockholms län. 

De regioner och landsting som tar emot statliga medel inom kultursamverkansmodellen åter-
rapporterade hösten 2016 till Kulturrådet hur de verksamheter som ingår i modellen skulle komma 
att uppfylla målsättningarna senast den 31 december 2016. Det visade sig att arbetet med delmålen 
hade gett ett gott resultat; endast i ett fall uppnåddes inte målen. 

Kulturrådet har under året genomfört regelbundna dialogmöten med de landsting och regioner 
som tar emot och fördelar de statliga medlen för regional kulturverksamhet inom kultursamverkan-
modellen. I dialogerna ingår alltid att diskutera och stämma av regionernas arbete för ökad tillgäng-
lighet. Kulturrådets arbete med att ställa krav i samband med dessa bidrag har lyfts fram i flera sam-
manhang och utredningar som ett gott exempel på hur kulturverksamheter kan bli mer tillgängliga. 

Kulturrådet har under 2016 inarbetat motsvarande krav på tillgänglighet för vissa av de bidrag 
som vi fördelar direkt till kulturlivet. 

Information om målsättningar, liksom tips om och goda exempel på arbete med tillgänglighet, 
spreds under året via Kulturrådets webb och sociala medier samt via tryckt material och direktut-
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skick. Vi har tagit fram underlag och stöd till regionernas och landstingens återrapportering och 
uppföljning. Samtliga svenska kommuner har fått ett riktat informationsutskick om Kulturrådets 
krav att kulturaktörer med statligt bidrag endast ska verka i lokaler där enkelt avhjälpta hinder är 
undanröjda. Kulturrådet har också tagit fram ett brev som beskriver de krav som ställs på lokaler 
för kulturaktörer med statligt stöd. Brevet kan kulturaktörer använda vid kontakter med fastig-
hetsägare. 

Under året har Kulturrådet bjudits in till flera större konferenser och seminarier för politiker, 
tjänstemän och kulturliv. I dessa sammanhang har vi informerat om vårt tillgänglighetsarbete, 
liksom om de nationella funktionshinderspolitiska målen. 

Kulturrådet har också deltagit vid de möten som Myndigheten för delaktighet (MDF) har an-
ordnat för strategiska myndigheter under året samt deltagit i workshoppar och lämnat inspel till 
MFD:s uppdrag att ta fram ett förslag till ny funktionshinderpolitik. Myndigheten för delaktighet 
(MFD) har i sin utvärdering av den föregående strategiperioden, liksom i sitt förslag till ny struk-
tur och inriktning inom funktionhinderpolitiken, lyft fram Kulturrådets arbete som ett positivt 
exempel. Under Delaktighetsdagen den 1 december deltog Kulturrådet som ett av tre goda exempel 
på hur myndigheter kan arbeta för att stärka tillgänglighetsarbetet.

Kulturrådet har under året hållit ett formellt samråd med Handikappförbunden och Förbundet 
för ett samhälle utan rörelsehinder (DHR), liksom skrivit en gemensam debattartikel med Handi-
kappförbunden, DHR och Lika Unika.

3.7.3. Etnisk och kulturell mångfald
Kulturrådet har under året genomfört ett flertal informationsinsatser för att nå nya sökande, för 
att fler ska ha möjlighet att ta del av kulturlivet och för att kulturen ska präglas av en mångfald av 
kulturella uttryck. Dessa insatser har genomförts i olika delar av landet, bland annat i flera Stock-
holmsförorter med hög andel utlandsfödda. Informationsträffarna har genomförts tillsammans 
med andra bidragsgivande myndigheter och förvaltningar. 

För att grupper sammansatta av Kulturrådet i högre grad ska spegla samhällets mångfald har vi 
en öppen anmälningsprocess till våra arbets- och referensgrupper.

Ett tiotal av Kulturrådets anställda deltog under året i Kulturrådets konferens Konsten att beröra 
som arrangerades i samarbete med Riksutställningar samt i den konferens som arrangerades i 
samarbete med Svenska Unescorådet, Riksteatern och Historiska museet för att uppmärksamma 
Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar. På båda dessa 
konferenser diskuterades behovet av ökad representation inom kultursektorn av människor med 
olika etnisk och kulturell bakgrund. Deltagandet i dessa konferenser har bidragit till en ökad 
kompetens inom området hos Kulturrådets personal. 

3.7.4. Hbtq
Regeringen har gett Kulturrådet i uppdrag att vara strategisk myndighet inom kulturområdet, 
bland annat vad gäller regeringens strategi för lika rättigheter och möjligheter för personer oav-
sett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Uppdraget har fått genomslag i vårt interna 
arbete och i det externa främjandet och bidragsgivningen.

Under året deltog Kulturrådet i fem möten med övriga hbt-strategiska myndigheter och två mö-
ten med organisationer som företräder hbtq-personers rättigheter för att diskutera insatser och be-
hov inom området. Till ett möte bjöds samtliga myndigheter in som nämns i regeringens strategi 
för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Syftet 
var att sprida kunskap om de hbt-strategiska myndigheternas uppdrag och att utbyta erfarenheter.

Vi och övriga hbt-strategiska myndigheter arrangerade ett gemensamt panelsamtal på Mänskli-
ga Rättighetsdagarna i Malmö den 18 november för att tillsammans med RFSL och RFSL Ungdom 
diskutera regeringens strategi. Cirka 80 personer från offentliga förvaltningar och civilsamhället 
lyssnade på samtalet. 

Vi har även presenterat vårt arbete med hbtq-uppdraget på en regional konferens med personal 
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och politiker från de regionala kulturenheterna i Region Västerbotten, Region Jämtland Härjedalen 
och Landstinget Västernorrland. 

På Kulturrådets webbplats lyfts exempel på queera uttryck inom kulturområdet kontinuerligt 
fram. Under 2016 har vi tagit fram skriften Queer kultur som lyfter fram olika exempel på kultur-
verksamheter som arbetar med queera uttryck och hbtq-frågor. Skriften har skickats till regionala 
kulturchefer samt andra kulturaktörer och institutioner. Den har även spridits till lärare. 

Inom vår ordinarie bidragsgivning ingår många verksamheter, projekt och publikationer som 
lyfter hbtq-perspektivet på olika sätt. Under 2016 beviljade vi bland annat stöd till en seminarie-
serie under Stockholm Pride arrangerad av Teaterunionen i samarbete med Kulturhuset Stadstea-
tern och Riksteatern. Vi deltog också i Regeringskansliets monter under Stockholm Pride. 

Kulturrådet beviljade under året bland annat stöd Region Västerbotten för projektet Hbtq och 
normkritisk kompetens, som de bedriver i samarbete med Region Jämtland Härjedalen, Lands-
tinget Västernorrland och Centrum för regionalvetenskap vid Umeå universitet (Cerum). Projek-
tet undersöker attityder, förhållningssätt och tendenser hos regionala kulturverksamheter när det 
gäller hbtq-frågor. 

3.7.5. Nationella minoriteter 
Genom de särskilda medlen till nationella minoriteters kulturverksamhet kan stöd tilldelas verk-
samheter och projekt som av olika skäl inte kan beviljas bidrag inom ett specifikt konst- eller kul-
turområde, till exempel drift av bibliotek och kulturhus samt filmfestivaler och seminarieserier, 
men som är avgörande för att stärka, utveckla och synliggöra nationella minoriteters kultur. 

Konstnärlig kvalitet och kulturpolitisk betydelse är vägledande vid fördelningen av stöden. 
Prioritet ges till barn- och ungdomsverksamhet samt till insatser som stärker de nationella mino-
riteternas egna strukturer. 

Merparten av de särskilda medlen till nationella minoriteters kulturverksamhet 2016 fördelades 2016 
som verksamhetsstöd till sex verksamheter som bedöms vara av nationell kulturpolitisk betydelse: 
– Uusi Teatteri i Stockholm
– Tornedalsteatern i Pajala
– Sverigefinska biblioteket i Stockholm
– Judiska biblioteket i Stockholm
– Romska Kulturcentret i Malmö 
– kulturhuset Tráhppie i Umeå. 

Kulturrådets stöd motsvarade i genomsnitt knappt hälften verksamheternas totala intäkter. När det 
gäller bidrag från kommun och region/landsting var skillnaderna stora mellan verksamheterna. 

Under de senaste åren kan Kulturrådet konstatera att både kvaliteten på verksamheterna samt 
ambitionsnivån höjts. Kulturrådet har dock inte möjlighet att möta behoven på ett sätt som mot-
svarar verksamheternas ambitioner. 

Övriga särskilda medel inom området fördelades 2016 som projektstöd, där Kulturrådet prio-
riterade barn- och ungdomsverksamhet, insatser som stärker de nationella minoriteternas egna 
kulturella strukturer samt projekt som möter en publik. 

Tabell 22. Beviljade bidrag till nationella minoriteter 2014–2016, tkrA

  2016 2015 2014

Nationella minoriteter/projektbidrag      2 315 1 440 2 370 
Nationella minoriteter/verksamhetsbidrag  6 800 6 520 4 650B 
Nationella minoriteter/Litteratur  1 093   1 056 742 
Nationella minoriteter/Kulturtidskrifter  850  1 500C            0

Totalsumma  11 058 10 516  7 762 
A. Målgruppen för bidragen är nationella minoriteter men inom bidragsformerna förekommer stöd till läs- och litteraturfrämjande, projektbidrag 
till musikarrangörer, distributionsstöd och utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet.

B. Tornedalsteaterns bidrag för 2014 (2,2 mnkr) ingår inte eftersom de fick sitt verksamhetsstöd för 2014 prövat och utbetalat år 2013.

C. Inget beslut fattades under 2014 på grund av sena ändringar i statsbudgeten. 2014 års fördelning (650 tkr) beslutades istället under 2015.
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Kulturrådet fördelar även särskilda medel för stöd till planerad utgivning av nationella minorite-
ters litteratur samt produktionsstöd till nationella minoriteters kulturtidskrifter. Vid fördelningen 
prioriteras litteratur och kulturtidskrifter, i original samt i översättning, på de nationella mino-
ritetsspråken. Kulturrådet tar även hänsyn till utgivning på svenska som bedöms vara av särskild 
betydelse för de nationella minoritetsgruppernas kultur, historia och identitet. Mot bakgrund av 
ett förhållandevis lågt antal ansökningar och den låga kvaliteten på dessa kan Kulturrådet fortsatt 
konstatera att det finns stora behov av professionella utgivare av litteratur och kulturtidskrifter på 
de nationella minoritetsspråken.

Därutöver har nationella minoriteters kulturverksamheter och andra insatser med bäring på 
nationella minoriteters kultur under 2016 beviljats medel genom en rad andra bidragsformer. Kul-
turrådet har här särskilt uppmärksammat landstingens och regionernas arbete med att främja de 
nationella minoriteternas och i synnerhet romers kultur och kulturarv och vi har fortsatt lyft de 
minoritetspolitiska målen i dialog med regionerna inom ramen för kultursamverkansmodellen. 

I dialogerna pekar Kulturrådet särskilt på vikten av samråd med de nationella minoriteternas 
kulturaktörer. Vi kan konstatera att frågan lyfts i betydligt större utsträckning nu än tidigare år 
i de kulturplaner som landstingen och regionerna lämnar till Kulturrådet. På regional nivå ökar 
både kompetensen om, och intresset för, frågor som rör nationella minoriteter. 

Genom utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet har Kulturrådet under 2016 fördelat 
drygt 2,6 mnkr till insatser som helt eller delvis främjar nationella minoriteters kultur. Den rela-
tivt låga summan, jämfört med tidigare år, beror på att projekten inte är omfattande och de sökta 
summorna små.

Våren 2016 deltog Kulturrådet i ett samråd med Sametinget. Vid samrådet lyftes främst frågor 
om samiskt deltagande och inflytande i regionernas/landstingens arbete med kulturplaner samt 
övriga frågor som rörde former för Kulturrådets beredning inom kultursamverkansmodellen.

Ett samråd hölls under året med nationella minoritetsorganisationer om Kulturrådets särskilda 
bidrag, kultursamverkansmodellen och våra övriga bidrag inom olika konstområden. Till detta 
samråd var Riksantikvarieämbetet inbjudet för att informera om deras verksamhet och möjlighe-
terna att söka bidrag inom kulturarvsområdet. I övrigt fokuserade samrådet på hur Kulturrådet 
skulle kunna förbättra informationen om möjligheterna att söka kulturbidrag.

3.8. Internationellt
3.8.1. Internationellt utbyte och samarbete
Kulturrådet har under året fördelat verksamhetsbidrag till organisationer som har till huvudupp-
gift att främja internationellt eller interkulturellt kulturutbyte. Vi har också gett stöd till nätverk 
som bedriver internationellt utbyte och samarbete som har betydelse för en ökad internationali-
sering av fältet. Vårt stöd till internationell mobilitet och internationella samarbeten är integrerat 
i övrig bidragsgivning inom såväl scenkonst och musik som bild- och formkonst. Inom litteratur-
området finns det däremot särskilda bidrag för internationellt utbyte. 

Kulturrådet bedömer att de verksamheter som beviljats stöd 2016 stärker förutsättningarna för 
internationella samarbeten, konstnärlig utveckling samt kompetens- och kapacitetsuppbyggnad 
inom kultursektorn. I en allt större globalisering ökar de internationella nätverkens och de in-
ternationella och interkulturella organisationernas roll i relevans, både ur ett nationellt och ett 
internationellt perspektiv. Inte minst viktigt är organisationernas möjligheter att sprida informa-
tion och erfarenheter så att internationaliseringen kan komma så stor del av svenska kulturlivet 
som möjligt. 

Under 2016 har drygt 1 mnkr fördelats till projekt som drivs genom de utsända kulturråden. 
Projekten spänner över många olika kulturområden och målgrupper. Kulturrådets bedömning är 
att behoven av stöd till dessa projekt har ökat och att stödet stärker kulturaktörernas internationa-
lisering och kulturdiplomatins möjligheter att framgångsrikt lyfta problematiska frågeställningar.
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Under 2016 har Kulturrådet och Tillväxtverket initierat ett nytt stöd till kulturexport för att 
främja internationalisering av mellanledets aktörer (exempelvis agenter och producenter). Kultur-
rådet administrerar totalt 1 mnkr från Tillväxtverket och stödet har gett nya möjligheter att verka 
för internationell spridning av svensk konst och kultur. Inom scenkonstområdet har 22 aktörer 
beviljats stöd för att delta på internationella mötesplatser. Inom litteraturområdet har 13 aktörer 
beviljats stöd till resor, mässdeltagande och provöversättningar. Totalt 12 bild- och formkonstak-
törer har beviljats stöd, vilket har bidragit till att svenska konstgallerier och andra utställningsar-
rangörer har kunnat delta i internationella sammanhang. Svensk konst, form och konsthantverk 
har på så sätt kunnat exporteras och synliggöras. Vi bedömer att stödet fungerar som ett bra 
komplement till befintliga stöd inom områdena. 

Kulturrådet ingår även i två Team Sweden-grupper som ligger under Utrikesdepartementets 
Exportstrategi för Sverige. De två grupperna fokuserar på internationaliseringen av Sverige och 
svenska kreativa näringar, där den ena fokuserar på globala möten i Sverige och den andra på inter-
nationalisering av kulturella och kreativa näringar som ett led i att stärka Sverigebilden i utlandet.

För att bidra till att öka internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan inom hela kultur-
området samlade Kulturrådet 2016 nationella och nordiska bidragsgivare inom kulturområdet och 
bjöd in till en informationskväll om internationella stöd. Cirka 200 personer deltog och fick informa-
tion om möjligheterna att söka stöd för internationella projekt och exempel på genomförda projekt.

3.8.2. Unesco
Kulturrådet är nationell kontaktpunkt för Unescos konvention om skydd för och främjande av 
mångfalden av kulturyttringar (2005-konventionen). Inom ramen för uppdraget ingår exempelvis 
att informera om konventionen, vilket vi har gjort i olika sammanhang under året. 

Bland annat genomfördes ett rundabordssamtal med regionala kulturchefer inom kultursam-
verkansmodellen om 2005-konventionen och Agenda 2030. I september medverkade Kulturrådet 
dessutom vid en nationell omställningskonferens i Falun, där vi höll ett anförande om konventio-
nen och om kulturens roll i Agenda 2030. I maj arrangerade Kulturrådet en konferens i samarbete 
med Svenska Unescorådet, Riksteatern och Historiska museet för att uppmärksamma konventio-
nen. Konferensen hade fokus på konventionens innehåll och betydelse samt på frågeställningar 
relaterade till konstnärlig frihet och yttrandefrihet. 

Den 12–15 december 2016 representerade Kulturrådet Sverige vid Unescos regeringskommitté 
för skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar. 

I maj 2016 rapporterade Kulturrådet ett regeringsuppdrag gällande myndighetens erfarenheter 
av arbetet i regeringskommittén och hur dessa erfarenheter kan användas i framtida arbete. De 
olika aktiviteter som Kulturrådet genomför inom ramen för arbetet med konventionen är exempel 
på hur myndigheten i internationella sammanhang främjar kulturens roll för yttrandefrihet och 
demokratisering och verkar för synergier mellan kulturpolitiska och biståndspolitiska insatser. 

På World Press Freedom Day den 2 maj arrangerade Kulturrådet konferensen Re-shaping Cul-
tural Policies for Development − Promoting Diversity of Cultural Expressions and Artistic Freedom 
in a Digital Age. Konferensen hölls i Helsingfors i samarbete med Unesco, Hanaholmen, Sida, 
finska utbildnings- och kulturministeriet och Nordiska ministerrådet. Det var första gången som 
pressfrihet och konstnärlig frihet var i fokus för World Press Freedom Day. Seminariet hade sin 
utgångspunkt i Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturytt-
ringar och den globala rapporten Re-shaping Cultural Policies, vilken bland annat handlar om 
implementeringen av konventionen under dess tio första år. 

Kulturrådets generaldirektör medverkade med ett anförande, Offering Shelter To Artists At 
Risk, om vikten av yttrandefrihet och av fristäder för hotade konstnärer. Författaren Jude Dibia, 
som bor och verkar i fristaden Malmö, hade bjudits in av Kulturrådet och deltog i ett panelsamtal 
med flera internationella talare. Dagen innehöll diskussioner om nya utmaningar för kulturpoli-
tisk utveckling, 2005-konventionens betydelse i världen och hur konventionen bidrar till att upp-
fylla de globala målen för hållbar utveckling.
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3.8.3. Kreativa Europa 2014–2020
Kulturrådet har under året haft ett väl fungerande samarbete med Svenska Filminstitutet inom 
det gemensamma uppdraget som nationell kontaktpunkt för EU-programmet Kreativa Europa. 
Kreativa Europa Desk Kultur har samverkat med berörda aktörer och genomfört en mängd in-
satser för att främja ett svenskt deltagande inom Kreativa Europa och en hög kvalitet på svenska 
ansökningar. Kreativa Europa Desk Kultur är en resurs och en samtalspart för kulturaktörer som 
är intresserade av att arbeta internationellt. Vi erbjuder rådgivning till aktörer aktiva inom alla 
konst- och kulturområden samt deltar i och arrangerar seminarier och workshoppar med god 
geografisk spridning över hela landet. Vi ger även information om stöd för kultursektorn inom 
andra EU-program samt om andra finansieringsmöjligheter för internationellt kultursamarbete 
utöver EU:s fonder. 

Kreativa Europa Desk Kulturs arbete bidrar till att genomföra Kulturrådets uppdrag att verka 
för ökat internationellt utbyte och samverkan. Kreativa Europa Desk Kultur har under året med-
verkat som talare vid flera konferenser, seminarier och informationsmöten runt om i landet, ex-
empelvis i Luleå, Lund, Göteborg, Uppsala, Karlstad, Stockholm och Visby. Vi samarbetar med 
regioner, landsting och kommuner vid informationsträffar i Sverige. 

Under året har kontoret deltagit i två sammanträden med det europeiska nätverket för Creative 
Europe Desks, Europeiska kommissionens generaldirektorat för utbildning och kultur (DG ECA) 
och Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) samt vid ett seminarium 
om Kreativa Europa vid den europeiska konferensen European Culture Forum i Bryssel. Vi har 
även bistått DG EAC och EACEA med information om kultursektorn i Sverige. En representant 
från DG EAC deltog även som talare vid det europeiska idékonvent med fokus på kulturella och 
kreativa näringar och hållbar utveckling som Kulturrådet arrangerade i Malmö tillsammans med 
Tillväxtverket och Region Skåne. 

Kreativa Europa Desk Sverige (Kulturrådet och Svenska Filminstitutet) har arrangerat två större 
gemensamma seminarier under 2016. 

Det första arrangerades med anledning av att Europeiska kommissionen våren 2016 utlyste ett 
stöd för sektorsövergripande europeiska samarbetsprojekt med fokus på integration av flyktingar 
via konst och kultur. Organisationer inom kultur och audiovisuella medier kunde samarbeta med 
exempelvis humanitära organisationer i syfte att främja integration av flyktingar i Europa. Semi-
nariet fungerade som en mötesplats för aktörer inom kultur, film och humanitär verksamhet att 
skapa partnerskap inför ansökan. Ett drygt hundratal aktörer inom olika sektorer deltog. 

Det andra arrangerades tillsammans med Vinnova på Dansmuseet om möjligheterna inom 
forsknings- och innovationsprogrammet Horisont 2020 och Kreativa Europa. Dagen riktade sig 
till aktörer inom akademien, kultursektorn och den audiovisuella sektorn med intresse för sek-
torsövergripande samarbeten. Ett nittiotal personer deltog i seminariet. 

Tillsammans med Europeiska kommissionens representation i Sverige och European Union 
National Institutes for Culture (EUNIC) arrangerade Kreativa Europa Desk Kultur dessutom ett 
panelsamtal vid Bokmässan i Göteborg i september, om kommissionens politik för de kulturella 
och kreativa sektorerna samt om EU-stöd för litteratur- och bibliotekssektorn. Vi arrangerade 
även ett seminarium om europeiskt kultursamarbete och Kreativa Europa vid Scenkonstbienna-
len för barn och unga (Bibu) samt vid Folk- och Världsmusikgalan i Västerås.

För att främja den svenska kultursektorns stödmöjligheter inom de europeiska struktur- och 
investeringsfonderna (ESI-fonderna) har Kulturrådet deltagit i ett samarbete med Tillväxtverket, 
Riksutställningar, Svensk Scenkonst och Riksförbundet Sveriges Museer. Samarbetet har bland 
annat resulterat i publikationen Klokboken: vidgade vyer för stärkt svenskt kulturliv genom EU-
stöd. Klokboken syftar till att öka sektorns kunskap om förutsättningar och stödmöjligheter inom 
den nuvarande programperioden för ESI-fonderna 2014−2020. 

Kreativa Europa Desk Kultur har under året regelbundet uppdaterat webbplatsen för Kreativa 
Europa, publicerat ett månatligt digitalt nyhetsbrev till cirka 2 000 prenumeranter och funnits 
med på Facebook och Twitter. 
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I juni 2016 lämnade vi regeringsuppdraget om det svenska deltagandet i Kreativa Europa 2015.
Sammantaget bedömer vi att våra insatser har bidragit till att öka kännedomen inom kultursek-

torn i Sverige om stödmöjligheterna inom Kreativa Europa och andra EU-program. Vårt arbete 
bidrar till att stärka det internationella och europeiska kultursamarbetet och förhoppningsvis 
även till att skapa ökad kunskap om EU i Sverige.

Beviljade stöd, delprogrammet Kultur
Beslut om stöd inom Kreativa Europa fattas av EACEA i Bryssel, och konkurrensen om de tillgäng-
liga medlen var hård vid 2016 års fördelning inom delprogrammet Kultur. Budgeten för europeiska 
samarbetsprojekt 2016 var lägre än för tidigare år under programperioden, och i årets bidrags-
omgång beviljades 51 av 404 ansökningar (12,6 procent) stöd på totalt 9 847 360 euro för mindre 
samarbetsprojekt. För de större samarbetsprojekten beviljades 15 av 125 ansökningar (12 procent) 
stöd på totalt 27 291 922 euro.

Totalt 50 svenska organisationer sökte stöd för mindre samarbetsprojekt och 27 svenska orga-
nisationer sökte stöd för större samarbetsprojekt i 2016 års utlysning. Projekten omfattade olika 
typer av utvecklingsarbete, till exempel om tillgänglighet, publikutveckling och digitalisering. 
Söktrycket visar att intresset för att samarbeta internationellt är stort, men oavsett om en ansökan 
beviljas eller inte innebär planeringen av en gemensam, omfattande projektansökan i sig en stärkt 
internationalisering av den svenska kultursektorn, eftersom det skapas ett stort antal partnerskap, 
nätverk och internationella kontakter. Att planera en ansökan innebär därmed en ökad kapacitets-
byggnad för de deltagande organisationerna.
 
Tabell 23. Antal svenska organisationer som deltar i projekt finansierade genom delprogrammet 
Kultur inom Kreativa Europa 2014–2016A

Stöd till  2016 2015 2014

Större europeiska samarbetsprojekt  1 4 6 
Mindre europeiska samarbetsprojekt  9 6 3 
Översättning och spridning av europeisk skönlitteratur  0 0 1 
Europeiska plattformar  Ingen utlysning 0 1

Europeiska nätverk  Ingen utlysning Ingen utlysning 0

Totalt  10 10 11
A. Ingen svensk organisation är projektledare för något av de europeiska nätverk som får flerårigt stöd. Totalt 18 svenska organisationer är 
medlemmar i de 22 nätverken och ytterligare svenska konstnärer och kulturorganisationer får del av nätverkens arbete.

Beviljade stöd, sektorsövergripande programområde
Mot bakgrund av flyktingsituationen i Europa utlyste Europeiska kommissionen 2016 ett stöd för 
sektorsövergripande projekt med fokus på integration av flyktingar via konst, kultur och audio-
visuella medier.

Totalt fördelades cirka 2,3 miljoner euro till organisationer i Europa. Det var stort intresse för 
utlysningen och konkurrensen var hård; av 274 ansökningar beviljades endast 12. I de beviljade 
projekten deltar 62 organisationer från 20 länder och 9 svenska organisationer fick stöd för att ge-
nomföra europeiska samarbeten med fokus på integration. Svenska organisationer deltar i totalt 
5 av de 12 projekt som fått stöd, och i 2 av de 12 projekten är svenska organisationer projektledare, 
vilket innebär att Sverige var ett av de länder som lyckades bäst i utlysningen.

I projekten samarbetar organisationer inom kultur och film med humanitära organisationer. I 
många av projekten finns ett tydligt fokus på utsatta migranter, framför allt på ensamkommande 
barn och unga samt kvinnor. Projekten omfattar ett brett spektrum av konstformer och aktörer 
inom film, scenkonst, museer och bibliotek. 

3.8.4. Agenda 2030
Kulturrådet ska redovisa planerade och genomförda insatser för att främja utbyte och samarbete 
med aktörer i utvecklingsländer och i länder med bristande demokrati i syfte att bidra till global 
utveckling där hållbarhet, rättighetsperspektivet och fattiga människors perspektiv sätts i centrum.  
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Ett hundratal ansökningar som innehåller samarbeten med utvecklingsländer och länder med 
bristande demokrati, har beviljats stöd från Kulturrådet under 2016. För att ge en så samstämmig 
bild av kulturområdet som möjligt har Kulturrådet använt den definition över utvecklingsländer 
och länder med bristande demokratisk utveckling som tagits fram av Konstnärsnämnden.4 Vi 
kan konstatera att andelen beviljade ansökningar inte är så omfattande, flest rör samarbeten med 
Ryssland och Kina.

Mot bakgrund av FN:s globala mål för hållbar utveckling ingår Kulturrådet i olika forum vars syfte 
är att underlätta svenska myndigheters samverkan för att nå målen enligt Agenda 2030. Kulturrå-
dets generaldirektör ingår i ett gd-forum, vilket är ett samtalsforum för cirka 40 myndigheter sam-
manhållet av Sida. Vidare ingår Kulturrådet i en operativ arbetsgrupp för att skapa förutsättningar 
för samverkan. Utöver detta ingår Kulturrådet tillsammans med Sida och Energimyndigheten i ett 
projekt som leds av Uppsala universitet med finansiering av Vinnova. Projektet syftar till att hitta 
innovativa processer för myndighetssamverkan med fokus på arbetet med Agenda 2030.

Kulturrådet har under året lyft Agenda 2030 i våra regionala dialoger samt hållit ett möte med de 
kulturmyndigheter, samt Sida och Svenska institutet, som har ett liknande återrapporteringskrav 
som oss för att föra en dialog om politik för global utveckling med företrädare från Kulturdepar-
tementet och Utrikesdepartementet.

3.8.5. Deltagande i internationella organisationer
Kulturrådet är medlem i flera internationella nätverk och har under året samverkat med inter-
nationella organisationer i syfte att främja konsten och kulturens utveckling och internationa-
lisering. 

Bland annat är Kulturrådet svensk representant i International Federation of Arts Councils and 
Cultural Agencies (IFACCA). Sedan 2015 ingår vi i styrelsen, och under 2016 har vi deltagit på två 
möten.

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

Inom litteraturområdet finns en nära samverkan mellan de nordiska ländernas organisationer 
för internationellt litteraturutbyte inom det inofficiella nätverket NordLit. Inom biblioteksområ-
det är Kulturrådet medlem av The International Federation of Library Associations and Institu-
tions (IFLA). Kulturrådet är också medlem av nätverket ACE-net inom Arts and Cultural Educa-
tion, vilket är ett internationellt nätverk för kultur i skolan.  

3.9. Civila samhället och konstnärers villkor
3.9.1. Samverkan med andra myndigheter och aktörer
En viktig del av Kulturrådets uppdrag handlar om att samverka med olika aktörer, exempelvis 
ett 40-tal myndigheter, landsting, regioner, konstnärsorganisationer och civilsamhälle. För att 
uppnå ett ökat internationellt och interkulturellt utbyte samverkar Kulturrådet även med flera 
internationella organisationer. Kulturrådet tar egna initiativ när det gäller samverkan, men oftast 
är utgångspunkten olika regeringsuppdrag. Kulturrådets medarbetare ingår också i flera olika 
expertgrupper tillsammans med andra myndigheter och organisationer.

Kulturrådet samverkar kring perspektiv som sträcker sig över samtliga konst-områden, barn 
och unga, tillgänglighet, jämställdhet och hbtq är några exempel. Kulturrådet ingår exempelvis i 
ett nätverk med 20 myndighetschefer där barns rättigheter är i fokus.

Samverkan med andra myndigheter och aktörer redovisas under respektive avsnitt där det är 
relevant. 

4. Enligt definitionen ska länderna ha uppfyllt minst ett av följande kriterier: 
– finnas med någon på av de listor som OECD:s biståndskommitté DAC upprättar över världens fattigaste 

länder, antingen på listan Least developed countries eller på listan Other low income countries, 
– ha ett värde på 3 eller lägre på The Economists demokratiindex, 
– ha värden på 7–6/5 på Freedom Houses demokratirankning. 
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3.9.2. Särskilda bidrag för att främja konstnärers möjligheter till anställning
Kulturrådet har under året fördelat cirka 116 mnkr i bidrag till olika insatser för att öka möjligheten 
till anställning eller uppdrag för konstnärer. Bland annat har vi fördelat bidrag till olika allianser 
inom teater-, dans- och musikområdet, vilka dels verkar för att öka frilansande skådespelares, 
dansares och musikers trygghet och minska deras beroende av arbetslöshetsförsäkringen, dels 
stimulerar till utveckling och rörlighet inom respektive konstområde. Detta åstadkoms genom 
att ett antal professionella skådespelare, dansare och musiker kan få anställning och ersättning 
av allianserna under perioder då de saknar andra engagemang. Bidraget kan även användas för 
insatser kopplat till karriärsväxling. 

Under året har Kulturrådet även fördelat bidrag till arbetsförmedlande insatser av olika cen-
trumbildningar som fungerar som intresse- och förmedlingsorganisationer för fria professionella 
konstnärer inom flera konstområden. Syftet med bidraget är att skapa goda villkor för professio-
nella konstnärliga utövare genom att bland annat förmedla uppdrag och genomföra andra insatser 
som stärker konstnärers möjlighet till anställning och uppdrag.

Inom dans- och cirkusområdet har Kulturrådet under året fördelat bidrag till daglig träning 
för frilansande yrkesverksamma konstnärer. Daglig träning är grundläggande för att dessa yr-
kesgrupper ska kunna behålla och utveckla sina färdigheter och motverka yrkesskador. Sådan 
träning bedöms också stärka förutsättningarna för att konstnärer att kunna konkurrera på såväl 
den svenska som den internationella arbetsmarknaden.  

3.9.3. Samverkan med och bidrag till civilsamhället
Kulturrådet har regelbundna kontakter och samråd med representanter från civilsamhället. Vi 
samråder till exempel med företrädare för de nationella minoriteterna för att utveckla arbetet 
gentemot dessa grupper och med nationella funktionshindersorganisationer för att driva utveck-
ling mot ett mer tillgängligt kulturliv. En viktig utgångspunkt för samråden är att generera nya 
kunskaper samt få återkoppling och förslag på hur vi kan främja olika frågor inom ramen för 
myndighetens uppdrag. 

Kulturrådet bjuder även in till möten med civilsamhällesorganisationer när vi förändrar bidrag-
sverksamheten eller i anslutning till särskilda regeringsuppdrag. Inom ramen för Kulturrådets 
uppdrag Romsk inkludering fördes under året samtal med företrädare för ett antal romska orga-
nisationer för att hitta gemensamma utgångspunkter för uppdragets regionala dialogmöten. Kul-
turrådet har som ett annat exempel bjudit in bidragssökande riksförbund som representerat mu-
sikarrangörer till rundabordssamtal för att lyfta hur de ser på dels den offentliga finansieringen, 
dels sin egen roll kopplad till möjligheten att främja tillgången till ett kvalitativt utbud av musik. 

Regioner och landsting kan söka statsbidrag inom kultursamverkansmodellen under förutsätt-
ning att det finns en regional kulturplan, som har utarbetas efter samråd med civilsamhället. 
Kulturrådet har under året följt upp att samråd har skett när planerna tagits fram och har också 
beviljat bidrag till Ideell kulturallians och Amatörkulturens samrådsgrupp i syfte att utveckla 
metoder för de regionala samråden mellan regioner/landsting och civilsamhället. 

En relativt stor andel av Kulturrådets samlade bidragsgivning går till aktörer inom civilsamhäl-
let, och bidragen är till största del ändamålsstyrda till olika typer av professionella kulturverksam-
heter. Kulturrådet ska enligt regleringsbrev redogöra för vår bidragsgivning till civilsamhället. 
Den metod som vi använder för detta har tagits fram med hjälp av Statistiska centralbyrån (SCB) 
och möjliggör jämförelser över tid. De skillnader som framgår mellan 2015 och 2016 beror till stor 
del på tillkommande bidrag inom ramen för Kreativa platser och på att Kulturrådet använt ett 
nytt anslagsbemyndigande inom bild- och formkonstområdet. Det senare innebär att vissa beslut 
för 2017 års verksamhetsbidrag togs 2016. Sammanställningen nedan utgår från de beslut som togs 
respektive år.
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Tabell 24. Beviljade bidrag till civilsamhället 2014–2016, tkrA

Anslag Verksamhetsbidrag Andra bidrag

1:2.1 Bidrag till allmän kulturverksamhet, internationell 
verksamhet och nationella minoriteters språk och kultur 71 132 7 817

1:2.4 Bidrag till kulturverksamhet i vissa bostadsområden  29 900

1:3.1 Skapande skola  2 209

2:2.1 Bidrag till den fria scenkonsten, arrangörer, fonogramverksamhet 
och vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse 97 517 14 244

3:1.1 Bidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande 13 750 11 061

4:4.1 Bidrag till organisationer inom bild- och formområdet och 
verksamhetsstöd till vissa utställare 33 650 2 290

1:6.1 Bidrag till regional kulturverksamhet 6 253 8 742

Andra bidragsmedel  247

Totalt 2016 222 302 76 509

Totalt 2015 225 954 45 183

Totalt 2014 195 261 45 503
A. För organisationer som är en del av en koncern finnas avvikelser gentemot den population som innefattas i SCB:s rapportering om civilsam-
hället. Marginella avvikelser från SCB:s population kan även förekomma för arbetsintegrerade sociala företag, vissa stiftelser och utländska 
organisationer.

3.9.4. Kulturens roll för yttrandefrihet och demokratisering
Kulturrådet ska inom ramen för vårt uppdrag verka för synergier mellan kulturpolitiska och bi-
ståndspolitiska insatser. Som en del av detta ingår Kulturrådet i en operativ arbetsgrupp inom 
ramen för myndighetssamverkan för att uppnå de globala målen för hållbar utveckling i enlighet 
med Agenda 2030, se avsnitt 3.4.4 Agenda 2030.

Kulturrådet har under året medverkat vid konferenser och möten gällande fristadsfrågor med 
svenska fristadskommuner samt organisationen International Cities of Refuge Network (ICORN) 
för att föra en dialog om fristadssystemets utveckling. Vi har också samverkat med regeringens 
representant i fristadsfrågor. Vi har fört en dialog med Sveriges Kommuner och Landsting om 
fristäderna samt arrangerat ett möte med flera konstnärsorganisationer, fristäder samt andra in-
tressenter för att diskutera fristadskonstnärers möjlighet till arbete samt hur kunskap om fristads-
systemet kan spridas internationellt till olika hotade konstnärer.

En uppdaterad version av Fristadshandboken, som tidigare tagits fram av Kulturrådet som ett 
stöd till de koordinatorer som tar emot fristadskonstnärer, har publicerats på vår webbplats och 
även spridits i tryckt form på Bokmässan i Göteborg och på ett nationellt möte för fristäder. Fri-
stadshandboken har också översatts till engelska.

Projektbidrag fördelades under året till insatser som främjar fristadskonstnärernas möjlighet att 
ta del av det offentliga kulturlivet. För att främja en utveckling av fristadssystemet har även bidrag 
beviljats till nationell samordning av fristäder i Sverige. För att ge de fristadskonstnärer som finns 
i Sverige ökad möjlighet att bli en del av offentligheten har vi också anlitat ett antal verksamma 
fristadskonstnärer som krönikörer i våra nyhetsbrev.

Under Bokmässan i Göteborg stödde Kulturrådet en yttrandefrihetsscen, där ett flertal fristads-
konstnärer talade. Vi lyfte också fristadskommuners och fristadsregioners viktiga roll i ett panel-
samtal som Kulturrådet arrangerade tillsammans med ICORN, Fristadsregion Västra Götaland 
och Jönköpings län. Tillsammans med Kungliga biblioteket arrangerade vi en samtalsserie för att 
lyfta 250-årsfirandet av den svenska tryckfrihetsförordningen och det fria ordet.

3.9.5. Regional utveckling och kulturella kreativa näringar
Den 22 november anordnade Kulturrådet ett internationellt idékonvent, Creative Powers for Eu-
rope, i Malmö. Konventet arrangerades tillsammans med Tillväxtverket och Region Skåne, och 
syftet var att belysa kulturens och de kreativa näringarnas roll för social, ekonomisk och miljömäs-
sigt hållbar utveckling. Cirka 210 deltagare från 26 länder deltog. Bland deltagarna fanns repre-
sentanter för regionala och nationella myndigheter liksom departement, forskare och företrädare 
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för den kulturella och kreativa sektorn. Idékonventet var en del av ett pågående samarbete mellan 
Kulturrådet och Tillväxtverket för att stärka förutsättningarna för de kulturella och kreativa nä-
ringarna. 

Kulturrådet ingår i Övervakningskommittén för Socialfonden, som övervakar och följer fon-
dens genomförande i Sverige. Under året har vi deltagit i tre av fyra möten. 

Kulturrådet ingår i den nationella analysgruppen för regional tillväxt och attraktionskraft 
2014–2020 som Näringsdepartementet ansvarar för. Under året har vi deltagit i tre av fyra möten. 

3.9.6. Projekt med kulturanknytning inom EU:s strukturfondsprogram
Kulturrådet har ett årligt regeringsuppdrag att rapportera utfallet av svenska projekt med kul-
turanknytning som beviljats stöd från Europeiska struktur- och investeringsfonderna, inklusive 
projekt inom de territoriella samarbetsprogrammen. Redovisningen ska enligt vår instruktion 
ske i samarbete med Riksantikvarieämbetet, Svenska Filminstitutet och Riksarkivet. Dock har 
uppdraget saknats i Riksarkivets och Svenska Filminstutets styrdokument och därför har redo-
visningen för 2016 enbart skett i samarbete med Riksantikvarieämbetet.

I den rapport som lämnades 2016 redovisas 29 projekt med svenskt deltagande och kulturan-
knytning som har fått beslut om EU-finansiering på totalt knappt 223,6 mnkr under kalenderåret 
2015. De nordligaste länen har fått flest beviljade projekt med kulturanknytning. Kulturrådets och 
Riksantikvarieämbetets slutsats är att det under den aktuella programperioden 2014–2020 finns 
möjligheter till finansiering av projekt med kulturanknytning, om än i varierande grad i de olika 
programmen, men även mellan olika regioner.
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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. 

Kulturrådet ska även följa upp och senast den 30 juni vartannat år redovisa det regionala utfallet 
av andra kulturmyndigheters och kulturinstitutioners verksamhet till regeringen

4.2. Regeringsuppdrag enligt regleringsbrev
1. En mer jämställd repertoar
En redovisning finns under avsnitt 3.3.2 Det fria musiklivet. 

2. Regeringskommittén för Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av 
kulturyttringar

 En redovisning lämnades den 31 maj 2016. 

3. Kreativa Europa 2014–2020
 En redovisning finns under avsnitt 3.8.3 Kreativa Europa. 

4. Kulturens roll för yttrandefrihet och demokratisering
 En redovisning finns under avsnitt 3.9.4 Kulturens roll för yttrandefrihet och demokratisering. 

5. Samordning av läsfrämjande insatser av nationellt intresse
 En redovisning finns under avsnitt 3.4.1 Främjande av läsning och litteratur. 

6. Kulturverksamheter i vissa bostadsområden
 En redovisning finns under avsnitt 3.2 Kreativa platser. 

4.3. Uppdrag enligt särskilt regeringsbeslut
1. Att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2016–2018 m.m.
 Vi har inte haft något att återrapportera. 

2. Att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 
2016–2018 m.m.

 Vi har inte haft något att återrapportera. 

3. Fördela medel till biblioteksverksamhet
 Uppdraget ska redovisas senast den 30 maj 2017.

4. Insatser för romsk kultur
 Uppdraget ska redovisas till Länsstyrelsen i Stockholms län senast den 1 mars 2017. 
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5. Att genomföra kunskapshöjande insatser kring hur verksamheter som förmedlar konst och kultur 
kan synliggöra normer och utmana negativa stereotyper

 Uppdraget ska redovisas till Forum för levande historia senast den 1 mars 2017.

4.4. Besvarade remisser
Under året lämnade Kulturrådet 24 remissvar (2015:14, 2014:16).
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5. PERSONAL

5.1. Kompetensförsörjning
Kulturrådets mål med myndighetens kompetensförsörjning är att säkerställa en god förmåga att 
utföra vårt uppdrag och använda våra resurser effektivt. Chefer och medarbetare ska ha rätt kom-
petens vid rätt tillfälle, och medarbetarna ska utvecklas utifrån sin kompetens och sina resurser. 

Myndigheten strävar efter mångfald i rekryteringen av chefer och medarbetare. Detsamma 
gäller tillsättandet av ledamöter till arbets- och referensgrupperna samt sakkunniga. Under 2016 
fortsatte Kulturrådets process där den som är intresserad av att delta i en arbets- eller referens-
grupp kan anmäla sig genom ett webbformulär. Under 2016 tillsattes 12 av 31 vakanser i grupperna 
med personer som själva hade anmält sitt intresse 2015. Under 2016 inkom 251 intresseanmälningar 
avseende 2017.  

Förutom en individuellt anpassad kompetensutveckling har flera myndighetsövergripande in-
satser genomförts under året, bland annat med fokus på jämställdhet, hbtq, retorik och Office 
365 samt webbaserade datatekniska kurser. Kulturrådet har även, liksom tidigare år, haft interna 
kulturpolitiska seminarier där vi har lyft olika teman i syfte att kompetensutveckla och omvärlds-
bevaka. Under 2016 har våra teman bland annat varit kvalitetsmätning och så kallad gräsrotsfinan-
siering (crowdfunding). Alla nyanställda genomgår en introduktionsutbildning.

Under året har Kulturrådet påbörjat arbetet med att ta fram en ny strategisk kompetensförsörj-
ningsplan, och vi bedömer sammantaget att resultatet vad gäller kompetensförsörjning är accep-
tabelt. Vi kommer att fortsätta arbeta aktivt för ett inkluderande synsätt med ökad mångfald och 
en tillåtande arbetsmiljö. Processen vid rekrytering av personal och tillsättandet av arbets- och 
referensgrupper behöver utvecklas även fortsättningsvis. 

5.2. Personalförsörjning
Medelantalet anställda vid Kulturrådet 2016 var 86 personer, vilket var fler än föregående år. Per-
sonalomsättningen var något högre under 2016 än föregående år. Antalet årsarbetskrafter ökade 
något jämfört med 2015, men var låga i jämförelse med 2014, vilket främst beror på vakanstider i 
rekryteringar. Medelåldern, 45,5 år, var den samma som 2015.

Tabell 25. Kulturrådets personalförsörjning 2014–2016
Personalvariabler  2016 2015 2014

Antal anställda (medeltal under året inkl. tjänstlediga)  86 79 75,6 
Varav kvinnor/män  59/27 55/24 51/24

Antal nyanställda under året  16 9  7 
Varav kvinnor/män  10/6 7/2 3/4

Avgångar under året  10 11 8 
Varav kvinnor/män  9/1 10/1 5/3

Personalomsättning (procent)  12,5 11,1 8,9

Årsarbetskrafter  67,19 65,19 72,9

5.3. Lika rättigheter och möjligheter
Kulturrådet arbetar för ett inkluderande synsätt i hela verksamheten, men vi för ingen statistik 
över medarbetarnas mångfaldsprofiler. Mångfaldsperspektivet finns dock alltid med i rekryte-
ringar, lönesättning och kompetensutveckling.

För att säkerställa kompetensförsörjning inom hbtq-området erbjöds de medarbetare som an-
ställts efter myndighetens förra hbtq-utbildning 2014 en sådan utbildning vilken anordnades av 
RFSL. Utbildningen genomfördes i december 2016.
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5.4. Sjukfrånvaro
I tabell 26 redovisas medarbetarnas totala frånvaro i förhållande till den sammanlagda ordinarie 
arbetstiden. Sjukfrånvaron per kön och åldersgrupp redovisas som procent av respektive grupps 
sammanlagda tillgängliga arbetstid. Den totala sjukfrånvaron vid myndigheten, inkl. andelen 
långtidssjukskrivna, ökade jämfört med 2015. Den totala korttidsfrånvaron var dock lägre i förhål-
lande till tidigare år.

Tabell 26. Kulturrådets sjukfrånvaro 2014–2016, procent
   2016 2015 2014

Totalt  5,18 4,53 3,85

–29 årA  - - -

30–49 år  6,43 4,24 4,21

50– år  3,23 5,45 3,5

Kvinnor  6,04 4,95 3,38

Män  3,38 3,62 4,92

Långtidsfrånvaro (minst 60 dagar) i förhållande till total sjukfrånvaro  72,87 60,41 46,08

Sjukfrånvaro exkl. långtidssjukskrivna  1,4 1,79 2,07
A. Åldersgruppen yngre än 30 år är för liten för att redovisas med bibehållen anonymitet.

5.5. Arbetsmiljö och hälsa
Kulturrådet har fortsatt samarbetet med företagshälsovården för att främja en god arbetsmiljö. 
Därutöver har vi arbetat förebyggande genom friskvårdsbidrag, friskvårdstimme och gemen-
samma aktiviteter. Arbetsmiljökommittén och enhetschefer har informerats av företrädare för 
Arbetsmiljöverket om den nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö. Personalan-
svarsnämnden har inte haft anledning att sammanträda under året.

Under senhösten genomfördes en medarbetarundersökning som bestod av två delar – dels två 
kortare enkäter för att mäta kommunikationsflödet i olika processer i organisationen, dels ett er-
bjudande till samtliga anställda om att delta i en enskild intervju om arbetsmiljön och om proces-
ser i organisationen. Resultatet av medarbetarundersökningen presenteras i februari 2017.

Kulturrådets hyreskontrakt löper ut 2017. Kulturrådet har därför inventerat alternativa lokaler 
men också undersökt möjligheterna att förbättra de nuvarande lokalerna så att de bättre svarar 
mot de behov som finns av bland annat tillgänglighet, akustik, inomhusklimat, tillgång till tysta 
rum samt läs- och telefonplatser.

5.6. Praktikplatser för långtidsarbetslösa, nyanlända och personer med 
funktionsnedsättning
Kulturrådet är en av flera myndigheter som har i uppdrag av regeringen att tiden den 1 april 2016–
den 31 december 2018 ställa praktikplatser till förfogande för att ta emot nyanlända arbetssökande 
samt arbetssökande personer med funktionsnedsättning för praktik. Under 2016 har Kulturrådet 
ställt en praktikplats till förfogande för en person med funktionsnedsättning, men Arbetsförmed-
lingen har inte anvisat någon person till praktikplatsen.
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6. FINANSIELL REDOVISNING

6.1. Sammanställning av väsentliga uppgifter, tkr
 Anm. 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31

Låneram i Riksgäldskontoret

Beviljad låneram  8 000 8 000 8 000 9 000 9 000 
Nyttjad låneram  1 003 1 003 1 443 2 381 3 098

Räntekontokredit hos Riksgäldskontoret  
Räntekontokredit  4 000 4 000 4 000 5 693 7 000 
Maximalt nyttjad kredit under året 1 55 9 735 4 488 0 0

Räntekonto i Riksgäldskontoret  
Ränteintäkter  4 3 43 141 212 
Räntekostnader  25 19 1 0 0

Avgiftsintäkter      

Offentligrättslig verksamhet  
Budget regleringsbrev  1 100 1 500 1 500 1 300 1 300 
Faktiska avgiftsintäkter  808 1 190 1 198 914 1 150

Avgiftsfinansierad verksamhet  
Budget regleringsbrev  1 200 2 000 2 000 1 800 800 
Faktiska avgiftsintäkter 2 1 223 1 590 1 596 1 068 2 021

Anslagskredit 
Beviljade krediter  65 629 60 355 60 818 59 618 55 514 
Nyttjade krediter  0 74 25 661 0

Personal       
Årsarbetskrafter (st.)  67 65 73 72 70 
Medeltal anställda (st.)  86 79 76 78 82 
Driftskostnad per årsarbetskraft (tkr)  1 376 1 286 1 187 1 213 1 151

Kapitalförändring       
Årets kapitalförändring 
avgiftsbelagd verksamhet  -31 14 11 -208 146 
Årets kapitalförändring transfereringar  43 252 0 0 0 
Balanserad kapitalförändring  122 -145 -156 52 -94

Utgående överföringsbelopp       
Summa överföringsbelopp  5 786 716 2 333 -221 1 289 
Varav belopp intecknade av framtida åtagande 0 0 0 0 0

Bemyndiganden       
UO 17 1:2.1 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete  
Erhållet bemyndigande 3 25 000 0 0 0 0 
Nyttjat  0 0 0 0 0

UO 17 1:3.1 Skapande skola 
Erhållet bemyndigande 4 100 000 100 000 0 0 0 
Nyttjat  0 0 0 0 0

UO 17 1:6.1 Bidrag till regional kulturverksamhet     

Erhållet bemyndigande 5 40 000 0 0 0 0 
Nyttjat  0 0 0 0 0

UO 17 2:2.1 Bidrag till vissa teater- 
dans- och musikändamål 6    
Erhållet bemyndigande  137 000 137 000 137 000 107 000 107 000 
Nyttjat  103 379 102 324 101 682 102 970 85 855

UO 17 3:1.1 Bidrag till litteratur 
och kulturtidskrifter 7      
Erhållet bemyndigande  25 000 25 000 25 000 20 000 20 000 
Nyttjat  24 760 20 000 0 19 025 19 000

UO 17 4:4.1 Bidrag 
till bild och formområdet 8      
Erhållet bemyndigande  14 000 0 0 0 0 
Nyttjat  9 655 0 0 0 0
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1. Övertrassering av räntekontokrediten uppkom 2014-12-30, pga. betalningar utförda i fel betalningsflöde. Maximalt nyttjad 
kredit under 2015 härrör från övertrasseringen och innan betalningsflödena blivit korrigerade under början av 2015.
2. I beloppet ingår avgifter enligt 4 § avgiftsförordningen samt sponsring i samband med prisutdelningen av Litteraturpriset 
till Astrid Lindgrens minne.
3. Möjligheten att bemyndiga bidrag för kommande år erhölls i regleringsbrevet för 2016. Bemyndigandet har inte nyttjats.
4. 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.
5. Bemyndigande för regional kulturverksamhet erhölls för 2016, men har inte nyttjats.
6. Bemyndigandet sträcker sig över två år, men år två har inte nyttjats.
7. Bemyndigandet avser främst produktionsstöd till kulturtidskrifter.
8. Möjligheten att bemyndiga bidrag för kommande år erhölls i regleringsbrevet för 2016. Huvuddelen utgör verksamhetsbidrag 
(98 procent) till utställningsarrangörer.

6.2. Resultaträkning, tkr 
 Not 2016 2015

VERKSAMHETENS INTÄKTER    
Intäkter av anslag 1 88 654 79 779 
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 2 031 2 780 
Intäkter av bidrag 3 1 496 1 982 
Finansiella intäkter  4 4

Summa verksamhetens intäkter  92 185 84 545

   

VERKSAMHETENS KOSTNADER    
Kostnader för personal 4 -58 476 -53 896 
Kostnader för lokaler  -5 734 -5 517 
Övriga driftkostnader 5 -27 017 -24 202 
Finansiella kostnader  -39 -62 
Avskrivningar och nedskrivningar  -950 -853

Summa verksamhetens kostnader  -92 216 -84 530

   

VERKSAMHETSUTFALL  -31 14

   

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

Saldo Uppbördsverksamhet  0 0

   

TRANSFERERINGAR    
Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 27 2 105 945 1 953 612 
Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 6 938 250 
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 7 761 675 
Lämnade bidrag 8 -2 107 602 -1 954 285

Saldo Transfereringar  43 252

SUMMA ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING 9 12 266

Avgiftsverksamhet där intäkterna disponeras
 +/- +/-  Intäkter  Kostnader +/- Ack. +/- 
Verksamhet tom. 2014 2015  2016  2016 2016 utgå. 2016

Offentligrättslig verksamhet   Budget Utfall Budget Utfall  

Statliga utställningsgarantier -145 14 1 100 808 1 050 839 -31 -162
Avgiftsfinansierad verksamhet 

Övrigt 0  1 200 219 1 200 219 0 0
Posten gäller sponsring i samband med utdelningen av Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne.     
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6.3. Balansräkning, tkr
 Not 2016-12-31 2015-12-31

TILLGÅNGAR   

Immateriella anläggningstillgångar    
Balanserade utgifter för utveckling 10 67 140 
Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 11 508 202

  574 342

Materiella anläggningstillgångar    
Förbättringsutgifter på annans fastighet 12 47 439 
Maskiner, inventarier, installationer m.m. 13 1 087 1 064

  1 135 1 503

Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar  338 429 
Fordringar hos andra myndigheter 14 1 884 1 314 
Övriga kortfristiga fordringar 15 344 317

  2 566 2 059

Periodavgränsningsposter    
Förutbetalda kostnader 16 1 912 1 563 
Upplupna bidragsintäkter 17 156 181

  2 068 1 744

Avräkning med statsverket    
Avräkning med statsverket 18 3 475 2 454

   

Kassa och bank    
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 19 7 984 5 925

   

SUMMA TILLGÅNGAR  17 803 14 028

   

KAPITAL OCH SKULDER   

Myndighetskapital 20   
Statskapital  786 786 
Balanserad kapitalförändring  122 -144 
Kapitalförändring enligt resultaträkningen  12 266

  919 908

Avsättningar    
Övriga avsättningar  705 608

  705 608

Skulder m.m.    
Lån i Riksgäldskontoret 21 1 003 1 003 
Kortfristiga skulder till andra myndigheter 22 2 254 1 987 
Leverantörskulder  6 780 4 426 
Övriga kortfristiga skulder  1 140 1 399

  11 177 8 815

Periodavgränsningsposter    
Upplupna kostnader 23 4 863 3 647 
Oförbrukade bidrag 24 43 51 
Övriga förutbetalda intäkter 25 96 0

  5 002 3 697

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER  17 803 14 028

ANSVARSFÖRBINDELSER   

Statliga utställningsgarantier 26 1 621 275 2 400 152
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6.4. Anslagsredovisning, tkr
   Årets tilldel- Omdispo-  Totalt 
  Ingående ning enl. nerade  dispo-  Utgående 
  överförings- reglerings- anslags- Indrag- nibelt  överförings- 
Anslag 27 belopp brev belopp ning belopp Utgifter Belopp

Utgiftsområde 17- Kultur, medier, trossamfund och fritid      

17 01 001 Statens kulturråd   531 43 715 0 0 44 246 -43 143 1 104 
001 Statens kulturråd   531 43 715 0 0 44 246 -43 143 1 104

17 01 002 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt 
internationellt kulturutbyte och samarbete   16 329 680 1 700 -16 331 380 -331 291 89

001 Bidrag till allmän kulturverksamhet, internationell verksamhet 
och minoriteters språk och kultur  16 107 920 0 -16 107 920 -107 843 77

002 Bidrag till alliansverksamheter   0 81 760 6 700 0 88 460 -88 460 0

004 Bidrag till kulturverksamhet i 
vissa bostadsområden   40 000 -5 000  35 000 -34 999 1

007 Bidrag till musik- och kulturskolan   100 000   100 000 -99 989 11

17 01 003 Skapande skola   -54 185 533 0 0 185 479 -181 982 3 497

001 Skapande skola   -54 185 533 0 0 185 479 -181 982 3 497

17 01 004 Forsknings- och utvecklingsinsatser 
inom kulturområdet   142 3 971 0 -142 3 971 -3 969 2

013 Centrala museer   142 3 971 0 -142 3 971 -3 969 2

17 01 006 Bidrag till regional 
kulturverksamhet  2 1 281 026 0 -2 1 281 026 -1 280 977 49

001 Bidrag till regional kulturverksamhet  2 1 281 026 0 -2 1 281 026 -1 280 977 49

17 02 002 Bidrag till vissa teater-, 
dans- och musikändamål   -20 188 586 0 0 188 566 -188 553 13

001 Bidrag till den fria scenkonsten, arrangörer, fonogram- 
verksamhet och vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse  -20 188 586 0  188 566 -188 553 13

17 03 001 Bidrag till litteratur 
och kulturtidskrifter  99 137 715 0 -99 137 715 -136 682 1 033

001 Bidrag till litteratur, kulturtidskrifter 
och läsfrämjande  99 137 715 0 -99 137 715 -136 682 1 033

17 04 004 Bidrag till bild- och 
formområdet   1 28 065 0 -1 28 065 -28 065 0

001 Bidrag till organisationer inom bild- och formområdet och 
verksamhetsstöd till vissa utställare   1 28 065 0 -1 28 065 -28 065 0

Summa utgående överföringsbelopp exkl. 
obetecknade anslag  716 2 198 291 1 700 -259 2 200 447 -2 194 661 5 786
17 01 003 Skapande skola: Det uppkomna överföringsbeloppet inom skapande skola beror på återbetalningar i december av i samband med redovisningar av 
2015 års bidrag.

17 03 001 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter: Det uppkomna överföringsbeloppet beror bland annat på lägre bifall av vissa litteraturstöd, internationella stöd 
som inte rekvirerats under året och lägre kostnader för Barnbokskatalogen.
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Bemyndiganden, tkr
  Tilldelat Ingående Utgående Utestående åtagandenas 
 Anm. bemyndigande åtaganden åtaganden fördelning per år

   2016 2016 2017 2018

17 01 002 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt 
kulturutbyte och samarbete 1     

001 Bidrag till allmän kulturverksamhet, internationell verksamhet 
och nationella minoriteters språk och kultur 25 000 0 0 0 0

17 01 003 Skapande skola 2     

001 Skapande skola  100 000 0 0 0 0

17 01 006 Bidrag till regional 
kulturverksamhet 3     

001 Bidrag till regional 
kulturverksamhet  40 000 0 0 0 0

17 02 002 Bidrag till vissa teater-, 
dans- och musikändamål 4     

001 Bidrag till den fria scenkonsten, arrangörer, fonogramverksamhet 
och vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse  137 000 102 324 103 379 103 379 0

17 03 001 Bidrag till litteratur 
och kulturtidskrifter 5     

001 Bidrag till litteratur, kulturtidskrifter 
och läsfrämjande  25 000 20 000 24 760 24 760 0

17 04 004 Bidrag till 
bild- och formområdet 6     

001 Bidrag till organistioner inom bild - och formområdet 
och verksamhetsstöd till vissa utställare.  14 000 0 9 655 9 655 0
Anm.      

1. Möjligheten att bemyndiga bidrag för kommande år erhölls i regleringsbrevet för 2016. 

2. Skapande skola-beslut fattas under våren för skolornas kulturinsatser påföljande höst- och vårtermin. Eftersom insatserna påbörjas samma 
år och löper över årsskiftet har Kulturrådet inte haft behov av att nyttja bemyndigandet att fatta beslut om nästa års bidrag.

3. Bemyndigande för regional kulturverksamhet erhölls för 2016, men har inte nyttjats.

4. Bemyndigandet är på två år, år 1: 137 000 tkr och år 2: 30 000 tkr. Beloppet för år 2 har inte nyttjats.

5. Bemyndigandet är på två år, år 1: 25 000 tkr och år 2: 15 000 tkr. Beloppet för år 2 har inte nyttjats.

6. Möjligheten att bemyndiga bidrag för kommande år erhölls i regleringsbrevet för 2016.

6.5. Noter 
Not 1 Intäkter av anslag 2016 2015 

17 01 001 Statens kulturråd 43 081 44 262  
17 01 002.1 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling etc. 2 869 2 914  
17 01 002.4 Kulturverksamhet i vissa bostadsområden 2 999 0  
17 01 002.7 Bidrag till musik- och kulturskolan 2 956 0  
17 01 003 Skapande skola 6 098 4 693  
17 01 004 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 399 242  
17 01 006 Bidrag till regional kulturverksamhet 2 455 1 122  
17 02 002 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 3 275 2 936  
17 03 001 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 24 522 23 610 

Summa  88 654 79 779 

Kulturrådet fick två nya anslagsposter, Kulturverksamhet i vissa bostadsområden och Bidrag till musik- och kul-
turskolan. För bägge posterna finns möjlighet att använda en del medel för att administrera verksamheten, vilket 
påverkat intäkter av anslag.   

   
Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2016 2015 

Intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen 1 004 1 254  
Intäkter av sponsring 219 336  
Intäkter av utställningsgarantier 808 1 190 

Summa  2 031 2 780 

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.    

Resultatet avseende utställningsgarantier under 2016 blev -31 tkr (2015: 14 tkr) Sponsringen 2016 var i form av 
varor och tjänster i samband med Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne. Sponsringen står för 0,2 procent av de 
totala intäkterna.   
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Not 3 Intäkter av bidrag 2016 2015 

Bidrag från statliga myndigheter 844 1 084  
Bidrag från statliga bolag 0 200  
Bidrag från EU-institutioner 568 563  
Bidrag från övriga 84 135

Summa  1 496 1 982 

Medel från statliga myndigheter har erhållits för regeringsuppdragen Insatser för romsk kultur (Ku2016/01437/
DISK) och Genomföra kunskapshöjande insatser kring hur verksamheter som förmedlar konst och kultur kan 
synliggöra normer och utmana negativa stereotyper (Ku2016/01670/DISK). Dessutom erhölls projektmedel för 
att främja internationalisering av mellanledet för kulturexport. De icke statliga bidragen har erhållits från EU och 
Nordiska ministerrådet. År 2015 var första året med det EU-stödda programmet Kreativa Europa. Bidragen står för 
2% ( 2015: 1,6% ) av de totala intäkterna.   

   
Not 4 Kostnader för personal 2016 2015 

Summa personalkostnader -58 476 -53 896  
varav lönekostnader till    
personal -38 404 -34 811  
styrelse -280 -280  
 jury, sakkunniga, referens- och arbetsgrupper -4 699 -4 081 

Årsarbetskraften under 2016 har ökat med 3% jämfört 2015. Omorganisationen som genomfördes under 2015 
medförde ett antal vakanser. Dessa var till största delen återbesatta i slutet av 2015, vilket gjorde att lönekostna-
derna blev högre 2016 . Under 2016 har Kulturrådet till ytterligare en referensgrupp tillsatts, och sakkunniga har 
anlitats i samband med regeringsuppdrag och främjande aktiviteter. 

Not 5 Övriga driftskostnader 

Kostnaderna har ökat med 10 procent jämfört med 2015. Främsta orsaken till detta är ökande kostnader för tryck, 
distribution, konsult samt kostnader för goodwill-skapande åtgärder. Kulturrådet har under 2016 bland annat foku-
serat på läsfrämjande insatser och regeringsuppdragen rörande romsk inkludering samt synliggörande av normer. 
Vidare har kostnaderna ökat på grund av konsultinsatser inom Skapande skola och Kreativa platser. 

Not 6 Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 2016 2015 

Tillväxtverket 938 0  
Kammarkollegiet 0 250 

Summa  938 250 

Medel från Tillväxtverket avser projektet Internationalisering av mellanledet för kulturexport   

Not 7 Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 2016 2015 

Bidrag från Nordiska ministerrådet 711 625 

Bidrag från Bok & Bibliotek i Norden AB 50 50 

Summa  761 675 

Not 8 Lämade bidrag 2016 2015 

Lämnade bidrag till stat 6 685 7 563  
Lämnade bidrag till kommun och landsting/region 1 553 438 1 438 440  
Lämndade bidrag till internationella organisationer 7 202 6 916  
Lämnade bidrag till organisationer och företag 535 166 496 289  
Lämnade bidrag till enskilda personer 5 111 5 077 

TOTALT 2 107 602 1 954 285 

Not 9 Årets kapitalförändring 2016 2015 

Resultat utställningsgarantier -31 14  
Resultat i transfereringsavsnittet 43 252 

Summa: 12 266 

Resultat i transfereringsavsnittet avser förändringen av förväntade bidragsintäkter. Förväntade bidragsåterbetal-
ningarden 31 december 2016 uppgick till 294 tkr, varav 166 tkr avsåg Skapande skola. Förväntade återbetalning-
ar uppgick till 0,01 procent av lämnade bidrag.   
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Not 10 Balanserade utgifter för utveckling 2016-12-31 2015-12-31

Balanserade utgifter för utveckling, ingående balans ack. anskaffningsvärde 3 001 3 001 
Årets anskaffningar 0 0 
Utgående anskaffningsvärde 3 001 3 001 
Balanserade utgifter för utveckling, ingående balans ack. avskrivningar -2 861 -2 768 
Årets avskrivningar -72 -93 
Utgående ack. avskrivningar -2 933 -2 861

Summa  67 140

Not 11 Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 2016-12-31 2015-12-31

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar, 
ingående balans ack. anskaffningsvärde 1 818 1 959 
Årets anskaffningar 493 175 
Årets utrangeringar 0 -316 
Utgående anskaffningsvärde 2 311 1 818 
Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar, 
ingående balans ack. avskrivningar -1 616 -1 867 
Årets avskrivningar -188 -65 
Ack avskrivningar avs årets utrangering 0 316 
Utgående ack. avskrivningar -1 804 -1 616

Summa  508 202

Årets anskaffningar avser ny licensmodell för e-blankettsystem. 

Not 12 Förbättringsutgifter på annans fastighet 2016-12-31 2015-12-31

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 -5 870 -5 478 
Årets avskrivningar -392 -392 
Utgående ack. avskrivningar -6 262 -5 870

Summa  47 439

Not 13 Materiella anläggningstillgångar, maskiner, inventarier, installationer 2016-12-31 2015-12-31

Maskiner , inventarier, installationer m.m., ingående balans ack anskaffningsvärde  8 389 10 617 
Årets anskaffningar 321 208 
Årets utrangeringar -452 -2 436 
Utgående anskaffningsvärde 8 258 8 389 
Maskiner, inventarier, installationer m.m., ingående balans ackumulerade avskrivningar -7 325 -9 458 
Ack avskrivningar avs årets utrangering 452 2 436 
Årets avskrivningar -297 -303 
Utgående ack. avskrivningar -7 170 -7 325

Summa  1 087 1 064

Not 14 Fordringar hos andra myndigheter 2016-12-31 2015-12-31

Fordringar hos andra myndigheter 1 884 1 314

Summa 1 884 1 314

Beloppet utgörs av momsfordran, 1 595 tkr (2015: 1 209 tkr), samt inomstatliga kundfordringar 289 tkr (2015: 
104 tkr).

Not 15 Övriga kortfristiga fordringar 2016-12-31 2015-12-31

Fordringar avseende bidrag 294 252 
Övriga fordringar 50 65

Summa 344 317

Kulturrådet följer ESV:s allmänna råd avseende förväntade bidragsåterbetalningar.  
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Not 16 Förutbetalda kostnader 2016-12-31 2015-12-31

Förutbetalda hyror 1 312 1 241 
Övriga förutbetalda kostnader 600 322

Summa 1 912 1 563

Kostnader över 50 tkr som avser räkenskapsår 2017 har periodiserats under posten övriga förutbetalda kostnader 
vad gäller Kulturrådets förvaltnings- och sakanslag. I de fall Kulturrådet erhållit externa medel där det framgår att 
medlen sträcker sig till och med balansdagen periodiserades även mindre belopp. 

Not 17 Upplupna bidragsintäkter 2016-12-31 2015-12-31

Kreativa Europa 90 181 
Nordiska ministerrådet 66 0

Summa 156 181

Not 18 Avräkning med statsverket 2016-12-31 2015-12-31

Anslag i icke räntebärande flöde   
Ingående balansA 2 420 15 054 
Redovisat mot anslag 2 151 518 1 989 021 
Medel hänförbara till transfereringar m.m. som betalts till icke räntebärande flöde -2 149 864 -2 001 655 
Skuld/fordran avseende anslag i icke räntebärande flöde 4 074 2 420

Anslag i räntebärande flöde   
Ingående balans -530 -1 189 
Redovisat mot anslag 43 143 44 468 
Anslagsmedel som tillförts räntekonto -43 715 -43 809 
Återbetalning av anslagsmedel   
Skulder avseende anslag i räntebärande flöde -1 102 -530

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag  

Ingående balans 564 770 
Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln -61 -206

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag 503 564

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto i Riksbanken   
Ingående balans 0 0 
Inbetalningar i icke räntebärande flöde 17 243 23 395 
Utbetalningar i icke räntebärande flöde -2 167 107 -2 025 050 
Betalningar hänförbara till anslag 2 149 864 2 001 655

Saldo 0 0

Summa  3 475 2 454

Under 2009 förändrades hanteringen av semesterlöneskuld som uppkommit före 2009. Förändringen innebar 
att den motpost som tidigare redovisats under myndighetskapital ska redovisas under Avräkning med statsverket 
under posten ”Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag”. Den sparade semester 
som intjänats före 2009 minskade med 61 tkr för 2016.

Not 19 Räntekonto 2016-12-31 2015-12-31

 7 984 5 925

Balansposten består av anslagssparande 531 tkr, justering mellan betalningsflöde 1 294 samt övriga fordringar 
och skulder. Beviljad räntekontokredit uppgår till 4 000 tkr.

Not 20 Balanserad kapitalförändring 

  Bal. kapital-  
  förändring Bal. kapital- 
  anslags- förändring Kapitalföränd- 
  finansierad avgiftsbelagd ring enligt 
Balanserad kapitalförändring, anslagsfinansierad verksamhet Statskapital verksamhet verksamhet resultaträkning 

Ingående balans 2016 786 0 -144 266 
Förra årets kapitalförändring – utställningsgarantier -  14 -14 
Förra årets kapitalförändring – transfereringar  252  -252 
Årets kapitalförändring – utställningsgarantier -   31 
Årets kapitalförändring – transfereringar -   -43

Summa förändring 0 252 14 -278

Utgående balans 786 252 -130 -12 
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Not 21 Lån i Riksgäldskontoret 2016-12-31 2015-12-31

Ingående balans 1 003 1 443 
Under året nyupptagna lån 940 426 
Årets amorteringar -940 -866

Summa 1 003 1 003

Beviljad låneram enligt regeringsbeslut 8 000 8 000

Differens mellan anläggningstillgångarnas bokförda värde, som ska finansieras med lån, och upptagna lån motsvarar 
avskrivningar samt nyanskaffningar under december. I differensen ingår även ej lånefinansierad konst.  

Not 22 Skulder till andra myndigheter 2016-12-31 2015-12-31

Leverantörsskulder 512 404 
Arbetsgivaravgifter och andra lönebaserade avgifter 1241 1 257 
Utgående moms 501 326

Summa 2 254 1 987

   
Not 23 Upplupna kostnader 2016-12-31 2015-12-31

Löner och arvoden inkl. sociala avgifter 4 279 2 936 
Övriga upplupna kostnader, inomstatliga 361 300 
Övriga upplupna kostnader, utomstatliga 223 411

Summa 4 863 3 647

Referens- och arbetsgruppers sista utbetalning av arvoden för året samt personalens retroaktiva lön hann inte be-
handlas i samband med december månads löneutbetalning vilket är den främsta förklaringen till att balansposten 
har ökat.  

  
Not 24 Oförbrukade bidrag 2016-12-31 2015-12-31

Oförbrukade medel Kammarkollegiet, förbrukas inom 1–3 år 39 25 
Oförbrukade medel Nordiska ministerrådet, förbrukas inom 1–3 år 0 26 
Oförbrukade medel Tillväxtverket, förbrukas inom 1–3 år 4 0

Summa 43 51

Beloppet för oförbrukade medel Kammarkollegiet 2016 avser ej utnyttjade medel avseende regeringsuppdraget 
om att synliggöra normer (KU2016/ 1670/DISK). Föregående år avsåg uppdraget att genomföra läsfrämjande 
verksamhet för pojkar och flickor i samarbete med idrottsrörelsen (KU2014/1460/KO). För 2016 har har medel 
för internationalisering av mellanledet för kulturexport från Tillväxtverket tillkommit. Att Nordiska ministerrådet sak-
nar utfall under 2016 beror på att Kulturrådet förbrukat mer medel än vad man erhöll under 2016 och redovisas 
därför under posten upplupna bidragsintäkter.  

  
Not 25 Förutbetalda intäkter 2016-12-31 2015-12-31

Förutbetalda intäkter 96 0

Fakturering till medarrangörer för bokmässan i London 2017 gjordes under december 2016  

  
Not 26 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 2016 var 20 stycken. I posten ingår 5 skadeärenden, tillsammans 
värderade till 70 419 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. Det högsta värdet 31 december 2016 avser utställningen Baselitz - Hjältarna med ett garantivärde om 
1 053 775 tkr vilket utgör 65 procent av de utställda garantierna. Förra året var utställningen Färgstormar med ett 
garantivärde på 734 967 tkr, den högst utställda garantin och utgjorde 31 procent av de utställda garantierna. 
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Anslagsredovisning och redovisning mot inkomsttitlar, tkr
    Utfall   Anslags- 
   Belopp verksam   behåll 
   enligt hets-   ning som 
   reglerings- kostnader Utfal Anslags- disponeras 

Not 27 Anslag  brev, tkr (ej bidrag) bidrag kredit 2017

Utgiftsområde 17- Kultur, medier, trossamfund och fritid     

17 01 001 Statens kulturråd 

 001 Statens kulturråd     1 311 3%

 Utfallet har justerats med 61 tkr vilket motsvarar en 
 minskning av semesterlöneskulden som hänför sig till 
 sparad semester t.o.m 31 december 2008 i enlighet 
 med ESV:s direktiv.  43 081 

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

 001 Bidrag till allmän kulturverksamhet, internationellt 
 kulturutbyte och nationella minoriteters språk och kultur    2 921 Inget

 Hanaholmen  1 200  1 200   
 SR Berwaldhallen för Östersjöfestivalen  1 000  1 000   
 Sveriges embygdsförbund 1 000  1 000   
 Aktiviteter som drivs genom de utsända kulturråden 
 och som främst avser kulturlivets internationalisering, 
 minst  1 000  1 199  
 Internationella biblioteket 500  500  
 Anslagsposten får även belastas med vissa kostnader 
 för administration och genomförande av verksamheten, 
 högst  11 000 2 868    
 Övrig bidrag ej utpekade i regleringsbrevet   100 076  

 002 Bidrag till alliansverksamheter

 Hanaholmen     2 450 Inget 
 Teateralliansen  34 932  34 932  
 Dansalliansen  17 934  17 934  
 Musikalliansen  35 594  35 594  

 004 Bidrag till kulturverksamheter i vissa bostadsområden    1 200 Inget 
 Anslagsposten får även belastas med vissa kostnader 
 för administration och genomförande av verksamheten, 
 högst  3 000 2 999    
 Bidrag ej utpekade i regleringsbrevet 32 000  32 000  

 007 Bidrag till musik- och kulturskolan    3 000 Inget

 Anslagsposten får även belastas med vissa kostnader 
 för administration och genomförande av verksamheten, 
 högst  3 000 2 956    
 Bidrag ej utpekade i regleringsbrevet 97 000  97 033  

17 01 003 Skapande skola     5 566 Inget

 001 Skapande skola 
 Verksamhet riktad till förskolan minst 10 000  12 253   
 varav kartläggning av kulturen i förskolan, högst  1 000 998   
 Anslagsposten får belastas med vissa kostnader för 
 administration och genomförande av verksamheten, 
 högst  5 100 5 100    
 Bidrag ej utpekade i regleringsbrevet   163 629  

17 01 004 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet     119 Inget

 013 Centrala museer 
 Anslagsposten får belastas med vissa kostnader för administration 
 och genomförande av,verksamheten högst 400 399    
 Bidrag ej utpekade i regleringsbrevet   3 570  



60 (64)

Kulturrådets årsredovisning 2016

    Utfall   Anslags- 
   Belopp verksam   behåll- 
   enligt hets-   ning som 
   reglerings- kostnader Utfall Anslags- disponeras 

Not 27 Anslag  brev, tkr (ej bidrag) bidrag kredit 2017

17 01 006 Bidrag till regional kulturverksamhet    38 431 Inget

 001 Bidrag till regional kulturverksamhet 
 Bidrag till civilsamhället och professionella kulturskaparnas 
 medverkan med att ta fram och genomföra regionala 
 kulturplaner  2 000  2 075   
 Kvalitetsförstärkande insatser 
 inom scenkonstområdet 44 000  44 002   
 Bedömning, uppföljning och främjande inom 
 ramen för kultursamverkansmodellen, högst 2 500 2 455    
 Övrig bidrag ej utpekade i regleringsbrevet   1 232 445  

17 02 002 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål     5 658 Inget

 001 Bidrag till den fria scenkonsten, arrangörer,  
 fonogramverksamhet och vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse 
 Anslagsposten får belastas med vissa kostnader 
 för administration och genomförande av verksamheten, 
 högst  3 800 3 275    
 Bidrag ej utpekade i regleringsbrevet   185 277  

17 03 001 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter     4 131 Inget

 001 Bidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande  
 Anslagsposten får belastas med kostnader för 
 administration och genomförande av verksamheten, 
 högst  10 000 9 261    
 Insater för att initiera, samordna och följa upp läsfrämjande 
 insatser av nationellt strategiskt intresse 15 000 7 275 4 000   
 Övriga läsfrämjande insatser   7 986    
 Bidrag ej utpekade i regleringsbrevet   108 159  

17 04 004 Bidrag till bild- och formområdet    842 Inget

 001 Bidrag till organisationer inom bild- och 
 formområdet och verksamhetsstöd till vissa utställare  
 Bidrag till Akademien för de fria konsterna, minst 1 700  1 700   
 Bidrag ej utpekade i regleringsbrevet   26 365  

Summa    88 653 2 105 943 

Lämnade bidrag enligt transfereringsavsnittet i resultaträkningen uppgår till 2 107 602 tkr. Skillnaden mellan 
lämnade bidrag enligt anslagsredovisningen och resultaträkningen (1 659 tkr) avser lämnade bidrag med extern 
finansiering samt justering av förra årets förväntade bidragsåterbetalningar.
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6.6 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänt
Belopp redovisas i 1000-tal kronor (tkr) där inget annat anges.

Kulturrådets redovisning följer god redovisningssed och årsredovisningen är upprättad i enlig-
het 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 2016 infaller brytdagen den 5 januari 
vilket framgår av bl.a. ESV:s inrapporteringskalendarium 2016 för Hermes. För att leverantörsfak-
turor som inkommit till och med brytdagen ska hinna behandlas har den löpande bokföringen av 
dessa kostnader varit möjligt till och med 2017-01-12. Efter brytdagen har räkenskaperna tillförts 
bokslutstransaktioner innefattande bl.a. periodavgränsningsposter. Som periodavgränsnings-
poster bokförs förutbetalda kostnader, upplupna intäkter, upplupna kostnader samt förutbetalda 
intäkter vars belopp överstiger 50 tkr. Undantag har skett för periodiseringsposter hänförliga till 
externa medel, där återrapportering av utfallet av använda medel ska ske per 31 december 2016.

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. 

Uppgifter om styrelsen och ledande befattningshavare enligt kap. 7 § 2 FÅB
Utbetald ersättning till styrelseledamöter samt uppgift om andra styrelseuppdrag.
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Styrelseledamöter  Ersättning, tkr Styrelseuppdrag

Ulrika Stuart Hamilton, styrelsens ordförande 60 AB Bastiat &Co

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

Kjell Englund 0 -

Ann-Sofie Köping 0 -

Aris Fioretos 0 -

Malena Ernman 0 -
Ledmöter t.o.m 2016-12-31  

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

Summa 280

Generaldirektör Ersättning, tkr Styrelseuppdrag

Staffan Forssell 1 131 Nordisk kulturfond, IFFACCA

Summa 1 131  
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7. INTERN STYRNING OCH KONTROLL

Kulturrådets verksamhet omfattas av förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll. 
Kulturrådet har en internt beslutad process för riskhantering, vilken har tillämpats 2016. Even-
tuella risker har identifierats i samband med verksamhetsplaneringen och riskernas hantering 
har varit en del av vår verksamhetsuppföljning. I riskanalysen har vi värderat och hanterat risker 
som kan utgöra ett hot mot att vi inte når önskat resultat i verksamheten. Vi har arbetat aktivt 
för att hantera identifierade risker och minska riskvärdena; framför allt har vi prioriterat åtgärder 
kopplade till de risker som haft högst riskvärde. Riskanalysen har uppdaterats löpande för att sä-
kerställa att den omfattar aktuella risker. 

Kulturrådets samlade bedömning är att vi har genomfört verksamheten med goda resultat. 
Verksamheten har följts upp löpande och rapporterats till ledningsgrupp och styrelse. Huvuddelen 
av de planerade aktiviteterna har genomförts eller påbörjats under året och Kulturrådets bidrag 
har fördelats i enlighet med uppsatta mål.

Riksrevisionens granskning 2016 fokuserade på interna kontroller i väsentliga processer, och 
Riksrevisionens övergripande bild av Kulturrådets verksamhet är att det finns en god intern styr-
ning och kontroll och att myndigheten tar till sig de rekommendationer som Riksrevisionen ger 
för att förbättra Kulturrådet processer. Riskrevisonen har inte hittat några större brister under 
årets löpande granskning men noterade att Kulturrådets lönehanteringsprocess kan förbättras. 

Internrevisionen har genomfört fem fördjupade granskningar avseende Kulturrådets interna 
styrning och kontroll. Granskningarna visar att den interna styrning och kontrollen i stort fung-
erar som avsett men att det finns vissa förbättringsområden vad gäller Kulturrådets lönehantering 
och informationssäkerhet. 

Kulturrådets bedömning av den interna styrningen och kontrollen baseras på internrevisionens 
och Riksrevisionens iakttagelser samt den löpande uppföljningen av verksamheten, inklusive han-
teringen av verksamhetsrisker.

Kulturrådets bedömning är att den interna styrningen och kontrollen är god men konstaterar 
liksom tidigare år att det finns en sårbarhet i och med att myndigheten är en arbetsgivare med ett 
brett ansvarsområde men med relativt få anställda.
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8. BESLUT OM ÅRSREDOVISNING

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

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

Stockholm, den 16 februari 2017

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

…………………………….   …………………………….
Kjell Englund     Aris Fioretos
 

…………………………….   …………………………….
Ann-Sofie Köping Olsson   Bo Netz

…………………………….   …………………………….
Anna Sparrman     Måns Wrange  

…………………………….
Malena Ernman 


