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FÖRORD

En stark och oberoende kultursektor är en förutsättning för en välfungerande demokrati. Den 
statliga finansieringen av kulturen skapar förutsättningar för konstnärlig frihet och tillgänglig-
gör kvalitativ konst och kultur till fler. I en digitaliserad tid där människor ofta väljer att ta del av 
åsikter och innehåll som bekräftar deras egen världsbild och där polariseringen i samhället bidrar 
till hot och våld blir det allt viktigare att fler nås av konsten och kulturen. Konstens komplexitet 
kan vara en motvikt till förenklade resonemang. Kulturens möjligheter att skapa sammanhang 
och visualisera berättelser kan ge förståelse för olika perspektiv. 

Under året fördelade Kulturrådet drygt 2,2 miljarder kronor till konstnärlig och kulturell verk-
samhet. Av 7 469 beslutade ansökningar beviljade vi 3 787. Den största andelen medel fördelas 
inom kultursamverkansmodellen till regional kulturverksamhet. För att konsten och kulturen 
ska utvecklas har Kulturrådet även beviljat regionala utvecklingsbidrag till ett hundratal projekt 
runt om i landet under 2017. 

Ökade budgetsatsningar på det fria kulturlivet har lett till att Kulturrådet haft möjlighet att 
bidra till förbättrade produktions- och arbetsvillkor för de fria aktörerna, som länge brottats med 
svag grundfinansiering. Bidragen till det fria kulturlivet är viktiga för mångfalden av uttryck och 
för ökad spridning. Inom flera konstområden är den fria sektorn också avgörande för att området 
ska utvecklas konstnärligt, exempelvis cirkusområdet. Vikten av offentligt stöd för kunskaps-
höjande insatser, förbättrade produktionsvillkor och insatser för att stärka arrangörer framgår 
också av den kartläggning av situationen för den professionella samtida cirkusen som Kulturrådet 
genomförde 2017.

Flera av Kulturrådets uppdrag under 2017 har bidragit till att öka kulturens tillgänglighet och 
angelägenhet för fler. Bland annat har vi inom Kreativa platser fortsatt fördela bidrag till områden 
med socioekonomiska utmaningar. Satsningen Bokstart som syftar till att stärka föräldrar i deras 
roll för sina barns språkutveckling har utvidgats till fler regioner och även kopplats till förskolan. 
Båda dessa satsningar står för att överbrygga klyftor i samhället och skapa möjlighet för fler att 
använda sig av yttrandefriheten.

Yttrandefrihet är grunden för den nationella kulturpolitiken och en utgångspunkt för Kulturrå-
dets verksamhet. Men yttrandefriheten och den konstnärliga friheten hotas också av det stora antal 
trakasserier och hot mot konstnärer som Konstnärsnämnden rapporterar i Konstnärers arbetsmiljö 
(2017). Under året som gått har upprop inom #Metoo presenterat alltför många vittnesmål om just 
sexuella trakasserier inom kultursektorn. Kulturrådet har därför påbörjat ett arbete för att förebygga 
trakasserier och övergrepp och främja en god arbetsmiljö för kulturutövarna. 

Digitaliseringen har öppnat nya möjligheter för att skapa, tillgängliggöra och bevara konst och 
kultur och ändrar förutsättningar och behov för våra användare och för oss som myndighet. Di-
gitalisering har under 2017 varit ett prioriterat område för Kulturrådets verksamhet och kommer 
så vara kommande år med hjälp av vår digitala strategi för 2018–2020. Vi fortsätter vårt arbete för 
att öka myndighetens användarvänlighet. Vi är övertygade om att när fler får möjlighet att ta del 
av kvalitativ konst och kultur bidrar det samtidigt till ett hållbarare samhälle. 

Ulrika Stuart Hamilton, styrelseordförande Kulturrådet
Staffan Forssell, generaldirektör Kulturrådet
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1. OM KULTURRÅDET

Kulturrådet är en myndighet under Kulturdepartementet. Vår uppgift är att verka för kulturens 
utveckling och tillgänglighet.1 Det gör vi genom att fördela och följa upp statliga bidrag. Men vi 
stödjer och driver också utveckling genom att sprida information och kunskap på olika sätt. Vår 
utgångspunkt är de nationella kulturpolitiska målen. 

Kulturrådet ska verka för konstnärligt och kulturpolitiskt värdefull utveckling inom 
• teater, dans, musik och annan scenkonst 
• litteratur, kulturtidskrifter, läsfrämjande och bibliotek
• bild och form samt museer och utställningar 
• regional kulturverksamhet
• judiska, romska, samiska folkets, sverigefinska och tornedalska minoriteternas 

kulturaktörer 
• andra kulturella ändamål

Kulturrådet ska främja konst- och kulturverksamheter, verka för ett ökat internationellt och inter-
kulturellt utbyte och samverkan inom hela kulturområdet. Som sektorsansvarig myndighet har 
Kulturrådet ett särskilt ansvar för att kulturen görs tillgänglig för personer med funktionsnedsätt-
ning. Vi har även ett samlat ansvar för att inom vårt verksamhetsområde främja lika rättigheter 
och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Kulturrådet ska också 
verka för ett jämställt kulturliv som präglas av hög kvalitet och mångfald samt ha ett barn- och 
ungdomsperspektiv i alla delar av verksamheten. Kulturrådet representerar staten i dialogen med 
regioner/landsting och kommuner inom kultursamverkansmodellen och vi administrerar Lit-
teraturpriset till Astrid Lindgrens minne (ALMA).

Runt 80 personer arbetar på kansliet som ligger i Filmhuset på Gärdet i Stockholm. Kulturrådet 
leds av en styrelse vilken utses av regeringen. Generaldirektören ingår i styrelsen och är chef för 
myndighetens löpande verksamhet. För att garantera sakkunskap vid bidragsfördelningen tillsät-
ter styrelsen arbetsgrupper och referensgrupper med kvalificerade ämnesexperter inom de olika 
konstområdena. 

1. Förordning (2015:215) med instruktion för Statens kulturråd reglerar vårt uppdrag. Ramar sätts även av vårt 
årliga regleringsbrev, våra statsbidragsförordningarna, förordningen om utställningsgarantier och förordningen om 
Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne. 
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2. OM ÅRSREDOVISNINGEN 

I denna årsredovisning sammanfattas Kulturrådets verksamhet under 2017. I resultatredovisning-
en beskriver vi vår verksamhet och redovisar hur verksamhetens prestationer har utvecklats när 
det gäller volym och kostnader. 

Kulturrådets huvudsakliga prestation i volym och kostnad utgörs varje år av antalet prövade 
bidragsansökningar och antalet beviljade bidrag.2 Med prövade ansökningar menar vi ärenden 
som beslutades under året, oavsett när ansökan kom in eller när bidraget betalas ut. Vi menar att 
dessa uppgifter – tillsammans med den finansiella redovisningen – ger en god bild av verksamhe-
ten, eftersom förskjutningarna i regel är av samma storlek från år till år. 

Våra prestationer kan även bestå av egeninitierade insatser för att främja konstens och kulturens 
utveckling. Dessa insatser har vanligen en direkt eller indirekt koppling till bidragen som vi delar ut. 
Vilka insatser som vi ska genomföra beslutas från år till år, vilket innebär att de inte alltid är möjliga 
att jämföra över tid. Det är svårt att bedöma de mer långsiktiga effekterna av verksamhetens resultat 
i en årsredovisning. I de olika avsnitten redogör vi för de avvägningar som vi har gjort under året på 
respektive område, för att på så sätt försöka bedöma det långsiktiga resultatet.  

Vi ska också definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat. Flera 
faktorer som bidrar till en hög kvalitet i verksamheten är svåra att mäta. Vi har dock valt ut och 
analyserat vissa kvalitativa aspekter, som har varit möjliga att kvantifiera och följa upp över tid 
med hjälp av ärendehanteringssystemet. Dessutom tar vi upp andra kvalitativa aspekter på resul-
tatet löpande i kommentarerna i resultatredovisningen.

2. Dessa uppgifter hämtas ur Kulturrådets ärendehanteringssystem. Bland de prövade ansökningarna ingår även ärenden 
som vi har avvisat, avskrivit eller bordlagt.
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3. ÖVERSIKT 2017

3.1 Kulturrådets prioriteringar 2017
Under verksamhetsåret 2017 arbetade Kulturrådet med fem prioriterade områden för en fortsatt 
hög kvalitet i verksamheten:

• Utveckling av bidragsgivningen och uppföljningen
• Strategisk kommunikation
• Intern kommunikation
• Omvärldsbevakning och kunskapsförmedling
• Digitalisering.

I avsnitten som följer berättar vi mer om vårt arbete inom respektive område.

3.1.1 Utveckling av bidragsgivningen och uppföljningen
Kulturrådet har definierat kvalitativa aspekter såsom att myndighetens bidragsprocess ska vara av 
hög kvalitet och rättssäker. Den ska också vara så transparent att processens delar är synliga och 
möjliga att granska för den som önskar. Det är viktigt att bidragsprocessen utförs med god kvalitet 
genom hela processen – från de administrativa stödprocesserna till arbetet med att granska och 
bedöma ansökningar och följa upp bidrag. Det är genom denna process som vi säkerställer att 
våra prioriteringar och insatser bidrar till en kulturpolitiskt värdefull utveckling. Därför är det 
väsentligt att vi kontinuerligt utvecklar bidragsprocessen, vilket vi också gjorde under 2017 i form 
av ett internt utvecklingsprojekt. Under året implementerade vi nya riktlinjer, både för bedömning 
av bidrag och för bidragsprocessen som helhet. 

För kvalitetssäkringen är det även viktigt att följa upp bidragen som Kulturrådet har bevil-
jat. Det gör vi genom att ta del av redovisningarna från de verksamheter som har fått stöd. På så 
sätt kan vi försäkra oss om att beviljade medel använts till det som de var avsedda för. Genom 
redovisningarna får vi dessutom en samlad uppföljning av bidragsformernas relevans, funktion, 
effektivitet och resultat. Under året fortsatte vi arbetet med att strukturera och effektivisera bi-
dragsuppföljningen. 

Ämnesexperter
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 kul-
turvärlden. Under 2017 fortsatte vi att utveckla vår öppna intresseanmälan, för att säkra en bredd av 
ledamöter och en transparens i utnämningarna. Inför 2017 års uppdrag fylldes 14 platser (av 21 vakan-
ser) med personer som anmält sig själva som tänkbara kandidater. Sammansättningen av arbets- och 
referensgrupperna är av central betydelse, eftersom ledamöterna ska bidra med olika perspektiv och 
kompetenser. Vi tittar särskilt på gruppernas samlade sakkunskap inom konstområden och genrer. 
Ledamöternas geografiska placering, kön, ålder och etniska och kulturella bakgrund är också vik-
tiga aspekter för gruppernas sammansättning. Under 2017 anlitade Kulturrådet totalt 110 experter 
(2016:108, 2015:109) för 15 arbets- och referensgrupper (2016:15, 2015:14) inklusive Almajuryn. Vi förde-
lar även vissa bidrag med stöd av sakkunniga, som anlitas för kortare enskilda bedömningsuppdrag. 

När Kulturrådet anlitar ämnesexperter aktualiseras frågor om jäv. Dessa frågor hanteras noga 
genom noteringar i beslutsprotokollen. Under 2017 uppdaterade vi våra riktlinjer för jäv för att 
säkerställa myndighetens saklighet och opartiskhet. Vi bedömer att våra processer för att hantera 
och kontrollera jäv är rättssäkra och transparenta. 

Kulturrådet bedömer sammantaget att bidragsprocessen fungerar väl, och vi utvecklar den 
kontinuerligt i syfte att effektivisera verksamheten ytterligare. Se vidare insatser i avsnitt för res-
pektive konstområde. 
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3.1.2 Strategisk kommunikation 
Krav på kvalitet, rättssäkerhet och transparens gäller även för Kulturrådets främjande insatser 
och för vår kommunikation. Under året genomförde vi riktade informationsinsatser för att öka 
kännedomen om våra bidrag. Vi bedömer att insatserna har lett till ökad kunskap om våra bidrag, 
och att de har bidragit till goda förutsättningar för såväl konstnärlig utveckling som ett ökat utbud. 
Våra främjande insatser är en grundläggande del i vår strategiska kommunikation. Vi beskriver 
dessa insatser mer detaljerat under respektive sakområde i årsredovisningen. 

Gällande vår löpande kommunikation tog vi en rad utvecklingssteg under 2017. I augusti på-
började vi arbetet med att ta fram en ny webbplats för Kulturrådet. Målet är en webbplats som är 
både enklare för oss att hantera och responsiv för olika skärmar hos slutanvändaren. Vi utvecklade 
även vår befintliga webbplats genom tilläggstjänster för att underlätta för våra användare. Vi inför-
de en kalenderfunktion på webbplatsen, med ansökningstider för olika bidrag och även ett forum 
med frågor och svar. Genom detta forum kan användarna enklare få svar på vanliga frågor. Vi in-
förde även en utökad omvärldsbevakningstjänst. Via den kan vi visa inlägg från nyhetsmedier och 
sociala medier på vår webbplats, vilket är ett effektivt sätt att visa exempel på vad vi ger bidrag till. 

Vi har också arbetat med att utveckla vår räckvidd i sociala medier genom annonskampanjer 
på Facebook, med så kallade sponsrade inlägg. Vi märker en stor effekt av våra sponsrade inlägg, 
både för räckvidd och för engagemang. Under året har vi nått 52 122 engagemang, det vill säga gil-
lamarkeringar, kommentarer eller delningar, via våra 17 annonskampanjer. Det kan jämföras med 
11 016 engagemang via de inlägg vi inte sponsrat. 

Tabell 1. Aktivitet på Kulturrådets webbplats och Facebook 2015–2017
 2017 2016 2015

Besök/sessioner på webbplatsen 413 817  420 933  402 280 

Antal inlägg på Facebook 221  276  x

Antal sponsrade inlägg på Facebook 17  0  x

Total räckvidd på Facebook  1 019 255  484 478  x 
X markerar att mätvärde saknas. 

Under sensommaren lanserade vi dessutom Läs högt! – en app som Kulturrådet har utvecklat för 
högläsning och delning i sociala medier. Sedan lanseringen har appen fått god spridning och har 
laddats ned 552 gånger. 

De digitala tjänsterna har använts i hög utsträckning, och vi bedömer att tjänsterna är ett ef-
fektivt sätt att ge service till våra användare. 

Almedalen
För tredje året i rad arrangerade Kulturrådet en halvdag med seminarier i Almedalen 2017, tillsam-
mans med parterna i Samverkansrådet. Årets tema var digitaliseringens påverkan på konst- och 
kulturlivet. Vi följde även upp temat från två år sedan om hot mot yttrandefrihet, konst och kul-
tur. Seminarierna lockade som mest 110 besökare (45 män och 65 kvinnor) och fick god spridning 
i sociala medier (485 visningar på Youtube) samt genomslag i rikstäckande media3. Kulturrådet 
bedömer att satsningen är ett bra sätt för att sprida kunskap och intresse för kulturfrågor till rätt 
målgrupper. 

Övriga konferenser och möten redovisas under respektive konstområde. 

3.1.3 Intern kommunikation 
Kulturrådets riktlinjer och interna rutiner för bidragsprocessen är en del av arbetet med att sä-
kerställa att bidragsgivningen är både transparent och rättssäker. Under året arbetade vi med att 
förtydliga ansvaret i olika arbetsuppgifter för handläggare och administratörer. Hösten 2017 lan-
serade vi också ett nytt intranät och en SharePoint-baserad plattform för att hantera dokument. 

3. SVT Kulturnyheterna 4 juli 2017.
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Vi bedömer att plattformarna förändrar arbetssättet för vår personal i hög grad och leder till en 
effektivare, mer kvalitativ arbetsprocess. 

3.1.4 Omvärldsbevakning och kunskapsförmedling
Ytterligare en kvalitetsaspekt är att vi kontinuerligt behöver anpassa bidragen till nya behov som 
uppkommer. För att vi ska kunna genomföra vårt grunduppdrag krävs det att vi har en nationell 
överblick för kulturområdet. Därför måste vi också samla in kunskap om hur kulturområdet ser 
ut. Den viktigaste källan till kunskap är de cirka 7 000 ansökningarna om bidrag som vi får in. 
Därtill inhämtar vi kunskap genom dialoger, samarbeten och omvärldsbevakning. Under 2017 
lade Kulturrådet stor vikt vid kontakter och dialoger med företrädare för regioner, kommuner 
och kulturlivet. Dessa dialoger hjälper oss att göra stöden träffsäkra och anpassade till de olika 
områdena. Vi har även fortsatt arbetet med att bjuda in branschföreträdare och relevanta aktörer 
till dialogmöten och rundabordssamtal. 

För att komplettera bilden av bidragsmottagarnas verksamhet hämtar vi också kunskap från 
annat håll. Vår personal och ledamöter i referensgrupperna besöker till exempel olika framfö-
randen och utställningar. Det gäller främst inom scenkonstområdet, men även inom bild- och 
formkonstområdet. Arbets- och referensgrupperna har även tagit fram rapporter om trender och 
tendenser inom respektive konstområde. Dessutom har det nya intranätet gett oss en bättre struk-
tur för vår kunskapsöverföring, i och med en enklare sökfunktion för våra interna rapporter. 

Kulturrådet implementerade en ny omvärldsbevakningstjänst under året. Tjänsten komplet-
terade vår mediebevakning med sociala medier. En god omvärldsbevakning är viktig för att samla 
in kunskap om kulturområdet, men också för att kvalitetssäkra arbetet med rättighetsperspektiv. 
Vi driver ett strukturerat, målinriktat och långsiktigt kvalitetsarbete med kultur som tar upp jäm-
ställdhet, etnisk och kulturell mångfald, hbtq och tillgänglighet. Se avsnitt 4.8 Rättighetsperspektiv. 

3.1.5 Digitalisering
Kulturrådet jobbade under året med att effektivisera verksamheten genom att utveckla en ny 
webbplats och ett nytt intranät. Vi har även ökat vår användning av digitala verktyg och tjänster, 
exempelvis webbinarier, det vill säga webbaserade seminarier, där handläggare har gett informa-
tion inför bidragsutlysningar. Dessutom har vårt webbaserade forum för frågor och svar använts 
i hög grad. Vår bedömning är att användarna har stor nytta av dessa digitala verktyg och tjänster, 
och att användningen kommer att fortsätta öka. Se även avsnitt 3.1.2 Strategisk kommunikation.

Inom bidragshanteringen använder Kulturrådet digitala tjänster för att de bidragssökande ska 
uppleva en hög servicenivå, kvalitet och effektivitet. Genom att hantera bidragen digitalt blir det 
också enklare för oss att sammanställa resultatet, vilket ger en mer effektiv uppföljning av Kultur-
rådets bidragsgivning. Vårt mål är att 99 procent av alla ansökningar och redovisningar ska läm-
nas in via e-blanketter. När det gäller ansökningar nåddes målet nästan under 2017. När det gäller 
redovisningar är målet att öka antalet bidrag som redovisar via e-blankett, vilket också nåtts. Tre 
av fyra nya bidrag som tillkom under året har redovisning via e-blankett. 

Tabell 2. Andel ansökningar och redovisningar som lämnats i elektronisk form 2015–2017, procent
 2017 2016 2015

Andel (%) elektroniska ansökningar 96 95 95

Andel (%) elektroniska redovisningar 75 69A 74
A. Uppgiften har justerats jämfört med årsredovisningen 2016.   

Kulturrådet konstaterade under 2017 ett behov av en digital strategi och påbörjade arbetet med att 
ta fram en strategi för perioden 2018–2020. 
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3.2 Ekonomisk översikt
Kulturrådets totala omsättning 2017 var 2,3 miljarder kronor varav drygt 2,2 miljarder kronor 
betalades ut som bidrag. Våra förvaltningskostnader uppgick till 95,9 miljoner kronor.

Tabell 3. Verksamhetsutfall 2015–2017, tkr
 2017 2016 2015

Verksamhetens intäkter 95 878 92 185 84 545

Verksamhetens kostnader -95 892 -92 216 -84 530

Verksamhetsutfall -14 -31 14

Intäkter som inte disponeras 0 0 108

Medel som tillförs statsbudgeten 0 0 -108

Medel från statens budget för finansiering av bidrag 2 203 700 2 105 945 1 953 612

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 2 208 1 699 925

Lämnade bidrag -2 205 065 -2 107 602 -1 954 285

Saldo transfereringar 844 43 252

Kulturrådets fördelade bidrag under 2017 ökade med 5 procent jämfört med 2016. Ökningen kan 
härledas till anslaget till regional kulturverksamhet. Höjningen av anslaget användes för att för-
stärka medel inom kultursamverkansmodellen samt till scenkonstområdet. 

Förvaltningskostnaderna under 2017 ökade med 6 procent och det är Kulturrådets personal-
kostnader som står för den största ökningen. Under föregående år fanns en hel del vakanser, vilka 
var så gott som återbesatta i början av detta år. Det har medfört att lönekostnaderna ökade jämfört 
med föregående år. Under året ökade antalet årsarbetskrafter till drygt 72 från 67. 

Kulturrådet har tecknat nytt hyreskontrakt på 6 år, vilket möjliggör en anpassning av de befint-
liga lokalerna. Detta arbete påbörjades under 2017 och kommer att slutföras under 2018. 

Kulturrådet har möjlighet att belasta sakanslagen med kostnader för att administrera verksam-
heten. Det gäller för samtliga anslag förutom inom anslag 4:4 Bidrag till bild- och formområdet. 
Vi har definierat vilka kostnader som kan hänföras direkt till sakanslagen, såsom kostnader för 
arbets- och referensgrupper, mässor och konferenser inklusive kringkostnader, tekniska utveck-
lingskostnader och samtliga kostnader för ALMA och dess kansli. 

Kostnader för sakkunniga, arbets- och referensgrupper och juryn för ALMA är en betydande del 
av de direkta förvaltningskostnaderna på sakanslagen. Under 2017 uppgick kostnaderna för arvoden, 
resor med mera till ca 7,3 miljoner kronor. (2016: 7,6 miljoner kronor, 2015: 6,0 miljoner kronor).

Därutöver fördelade Kulturrådet 29,1 miljoner kronor 2017 (2016: 25,1 miljoner kronor, 2015: 19,7 
miljoner kronor) som overheadkostnader på sakanslagen. Overheadkostnader är de förvaltnings-
kostnader som inte kan härledas till något verksamhetsområde. Dessa kostnader har fördelats 
procentuellt mellan de olika verksamhetsgrenarna, Bidragsgivning och Andra främjande åtgärder.

Tabell 4. Kostnader och intäkter per verksamhetsgren 2015–2017, tkr
      Andra 
   Bidrags-   främjande 
    givning   åtgärder    Summa

 2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015

Intäkter av anslag 59 507 53 646 50 683 33 473 35 008 29 096 92 980 88 654 79 779

Övriga intäkter 1 754 2 228 3 548 1 145 1 303 1 218 2 898 3 531 4 766

S:a intäkter 61 261 55 874 54 233 34 617 36 311 30 314 95 878 92 185 84 545

Kostnader -61 749 -55 905 -54 216 -34 143 -36 311 -30 314 -95 892 -92 216 -84 530

Lämnade bidrag -2 205 065 -2 107 602 -1 954 285 0 0 0 -2 205 065 -2 107 602 -1 954 285

Personalen redovisar tid som Bidragsgivning för både renodlad bidragsverksamhet, det vill säga 
bedömning, beslut och utbetalning och annat som är direkt knuten till denna verksamhet4. Un-

4. Exempelvis arbete med regelverk, information om aktuella stöd och bidrag, möten och kontakter med bidragsmottagare 
samt sammanställning och bedömning av redovisningar
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der Andra främjande åtgärder redovisas exempelvis vissa regeringsuppdrag, generella och särskilt 
riktade informationsinsatser.

Tabell 5. Årsarbetstidens och förvaltningskostnadernas fördelning på områden 2015–2017 
 Andel i procent av Andel i procent av totala 
 rapporterad årsarbetstid förvaltningskostnader

Område 2017 2016 2015 2017 2016 2015

Teater, dans, musik och övrig scenkonst 12 12 12 12 11 11

Litteratur, bibliotek och kulturtidskrifter 13 11 11 26 25 36

Bild- och formkonst, muséer, utställningar 2 2 3 3 3 3

Konstområdesövergripande 29 25 28 24 22 24

Övrig främjande verksamhet 44 50 46 36 39 26

Den procentuella fördelningen mellan bidragsgivning (56 procent) och övrigt främjande arbete 
(44 procent) för 2017 visar att andelen nerlagd tid på främjande verksamhet minskade något i jäm-
förelse med 2016. Detta beror på att de bidragsformer som tillkom 2016 har påverkat verksamheten 
för bidragsgivningen med både arbete inför kommande bidragsgivning och arbete med gransk-
ning och uppföljning av tidigare års lämnade bidrag.

Förvaltningskostnaden per bidragsbeslut, som beräknas med hjälp av tidredovisningen, har 
ökat jämfört med 2016, vilket beror på att personalkostnaderna ökat.

Tabell 6. Utveckling av Kulturrådets förvaltningskostnader 2015–2017, tkr och procent
 2017 2016 2015

Total förvaltningkostnad, tkr/beslut 12,8 12,5 11,8

Beräknad förvaltningkostnad för bidragsgivning, tkr/beslut 8,2 7,6 7,6

Total förvaltningskostnad av beviljade bidrag, procent 4,3 4,4 4,3

Beräknad förvaltningkostnad för    
bidragsgivning av beviljade bidrag, procent 2,8 2,7 2,8

   
3.3 Bidragsgivning översikt 
Kulturrådets bidragsgivning utgör 57 procent av vår totala tidsanvändning, medan främjande står 
för 43 procent. Under 2017 inkom 7 481 nya ansökningar om bidrag (2016: 7 493, 2015: 7 088) och 28 
ansökningar om utställningsgarantier (2016: 42, 2015: 49). Av tabell 7 framgår var i bidragsproces-
sen våra öppna ärenden befann sig vid respektive årsskifte 2015–2017. De flesta inkomna bidragsä-
rendena 2017 beslutades under året.
 
Tabell 7. Kulturrådets ärendebalans 2015–2017, antal 
Ärendestatus 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Registrerat, avvaktar granskning 423 211 358

Avvaktar komplettering ansökan 30 42 18

Avvaktar beslut 535 666 422

Avvaktar utbetalning 227 227 239

Avvaktar revidering/rekvisition/granskning/rekvisition m.m. 285 448 425

Avvaktar redovisning 3 012 2 748 2 628

Redovisat, avvaktar granskning 1 057 1 073 547

Avvaktar komplettering redovisning 74 69 80

Redovisning granskad 8 5 131

Avvaktar återbetalning 13 34 17

Hos Kammarkollegiet (för återkrav) 19 16 16

Avvaktar garantitid (avser utställningsgarantier) 14 36 24

Avslutat (men inte hunnit arkiveras) 17 2 0

Begäran om omprövning 10 5 0

Totalt antal ärenden 5 724 5 582 4 905
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Vid årsskiftet 2017–2018 hade Kulturrådet totalt 5 724 öppna bidragsärenden. Våra ansöknings-
perioder 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.5 I ärendebalansen ingår också ärenden 
där Kulturrådet genom bemyndigande redan 2017 kunde besluta om stöd för 2018. Dessa ärenden 
avvaktade utbetalning och ska i de flesta fall redovisas 2019. Ett stort antal ärenden som bereddes 
hösten och vintern 2017 kan inte beslutas förrän i början av 2018, efter att bidragsmedlen blir dis-
ponibla genom regleringsbrevet. I tabell 7 avvaktar dessa ärenden granskning eller beslut.

Antalet beslut ökade mellan 2016 och 2017 med 1 procent. För 2017 beviljades i genomsnitt 71 
procent av det totala sökta beloppet och andelen beviljade ansökningar var 51 procent. Beviljan-
degraden skiljer sig kraftigt mellan bidragsformerna. 

Jämn könsfördelning och medel till barn och unga
För Kulturrådet är en jämn könsfördelning mellan kvinnor och män ett kvalitetsmått. Ett rikt-
märke i vårt arbete med jämställdhet är att könsfördelningen mellan män och kvinnor totalt sett 
ska vara jämn inom de stöd vi beviljar. Operativt innebär det att högst 60 procent av medlen ska 
komma ett överrepresenterat kön till del. Med hjälp av ärendehanteringssystemet kunde totalt 52 
bidragsformer följas upp i detta avseende. Den stora ökningen från 2016 beror på att vi har valt att 
följa upp könsfördelningen för fler bidragsformer. Vårt arbete med att revidera ansökningsblan-
ketter under 2016 och 2017 har gett oss ökade möjligheter till uppföljning. 

Under 2017 uppnåddes målet för 31 av de 52 studerade bidragsformerna beräknat på när svars-
alternativet kvinna eller man har använts. Mer detaljerad information om könsfördelningen i 
bidragsgivningen finns i avsnitt 4.8.1 Jämställdhet.

Tabell 8. Jämn könsfördelning vid beviljade bidrag 2015–2017
 2017 2016 2015

Antal bidragsformer där överrepresenterat kön utgör högst 60 procent 31 av 52 12 av 17 11 av 16

Kulturrådet har som mål att minst 30 procent av de direkt beviljade medlen till publik verksam-
het ska gå till verksamhet som riktar sig till barn och unga. Målet uppnåddes med god marginal 
2017. Se vidare avsnitt 4.7 Barn- och unga.

Tabell 9. Andel direkt beviljade medel som avser verksamheter som rör barn och unga 2015–2017, 
procent 
 2017 2016 2015

Andel av direkt beviljade medel som avser 
verksamhet för barn och unga inom definierade områden, procent 59 57 51

I tabell 10 visas en översikt av våra bidragsbeslut. Skillnaden mellan summan av beviljade bidrag 
mot lämnade bidrag enligt resultaträkningen, 35.170 tkr, består av återbetalningar, utbetalda bi-
drag avseende 2016 års utställda bemyndigande samt beslut som kommer att utbetalas 2018.

5. Vi redovisar inte längre den genomsnittliga handläggningstiden eftersom den inte ger en rättvisande bild av 
effektiviteten i vår ärendehandläggning. För vissa bidragsformer kan vi ibland förlänga ansökningstiderna för att underlätta 
för de sökande. Detta kan påverka den genomsnittliga handläggningstiden negativt. Vi uppmanar också de sökande att 
skicka in sina ansökningar tidigt under ansökningsperioden eftersom vi då kan erbjuda en bättre support än om de skickar 
sin ansökan den sista ansökningsdagen efter kontorstid. Detta kan också påverka handläggningstiden negativt. 

Kulturrådets årsredovisning 2017

13 (72)



Tabell 10. Kulturrådets bidragsbeslut 2015–2017 per bidragsform samt Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne 

 2017 2016 2015
 Ansök- Beviljade Beviljat Ansök- Beviljade Beviljat Ansök- Beviljade Beviljat 
 ningar bidrag bidrag, tkr ningar bidrag bidrag, tkr ningar bidrag bidrag, tkr

ALMA -pristagarsumma 1 1 5 000 1 1 5 000 1 1 5 000
Biblioteksverksamhet – nyanlända    96 51 9 500   
Bidragsärende 36 31 90 885 34 29 101 087 44 27 93 292
Bild och form – projektbidrag 109 25 3 443 98 22 3 362 109 24 2 975
Bokstart/projektbidrag 19 12 7 855      
Bokstart/språknätverk 20 17 845      
Centrala amatörkulturorganisationer 24 22 11 100 24 21 11 525 25 21 11 300
Centrumbildningar 13 13 25 973 14 13 25 973 14 13 25 973
Daglig träning för dansare 6 6 1 950 7 5 1 850 7 5 1 850
Dansnät 13 12 2 187 12 12 2 324 13 12 2 158
Folk- och skolbibliotek          
 – inköp av litteratur 237 236 23 690 256 250 23 930 251 245 24 100
Fonogram – produktionsstöd 626 151 8 164 694 155 8 275 618 138 8 043
Forskning inom kulturområdet 8 6 3 647 9 6 3 570 12 7 3 615
Fria aktörer – dans/projektbidrag 167 49 9 728 158 37 6 597 174 39 12 124
Fria aktörer –dans/verksamhetsbidrag 54 30 33 657 52 29 33 068 57 29 33 328
Fria musikgrupper 
 – projektbidrag 308 96 4 158 316 119 4 752 322 100 3 580
Fria musikgrupper          
 – verksamhetsbidrag 291 164 14 000 325 178 14 000 375 168 12 980
Fria aktörer – teater/projektbidrag 267 68 12 030 249 51 9 465 256 60 11 003
Fria aktörer           
 – teater/verksamhetsbidrag 94 57 50 794 86 57 53 044 96 57 53 292
Fristäder (tidigare fristadsförfattare) 18 15 1 685 14 9 634 14 8 334
Förlag Göteborgs bokmässa resor 109 39 346 101 39 415 159 45 153
Internationell och interkulturell          
 kulturverksamhet – verksamhetsbidrag 15 11 7 950 20 11 7 705 21 10 7 405
Internationella nätverk 20 14 1 126 20 13 1 121 19 13 1 121
Kollektivverkstäder – utrustningsbidrag 25 18 900 21 10 800 20 13 800
Konsthantverkskooperativ 11 8 1 060 20 18 2 825 16 14 2 000
Kreativa platser 45 28 35 750 205 27 32 000   
Kulturexport 116 51 989 117 50 950   
Kultursamverkan          
 – förstärkning av scenkonsten 23 23 58 000      
Kultursamverkan – utvecklingsbidrag 202 102 38 202 126 68 23 580 144 70 24 970
Kultursamverkan – verksamhetsbidrag 20 20 1 190 850 20 20 1 160 870 20 20 1 147 351
Kulturtidskrifter – produktionsstöd 101 74 20 585 104 77 18 805 195 146 36 060
Kulturtidskrifter – nättidskrifter 21 13 2 175 21 15 1 845 46 27 2 940
Kulturtidskrifter – utvecklingsstöd 7 5 2 050 13 4 2 000 16 7 2 140
Litteraturprojekt i utlandet 94 50 1 705 93 64 2 376 84 59 2 153
Litteraturstöd    2 001 761 35 099 2339 797 37 184
Litteraturstöd/          
 Barn- och ungdomslitteratur 761 254 9 551      
Litteraturstöd/Bildverk och serier 196 77 4 318      
Litteraturstöd/Facklitteratur 531 187 10 535      
Litteraturstöd/Skönlitteratur 681 272 12 913      
Litteraturstöd – utgivning 36 8 861 19 7 878 27 8 980
Lokalhållande organisationer 5 5 12 765 5 5 12 765 5 5 12 800
Läs- och litteraturfrämjande 225 125 15 138 198 107 16 999 278 125 18 840
Läsfrämjande/Skollov 27 15 2 531      
Musik- och kulturskolor 205 200 97 028 190 178 97 033   
Musikarrangörer – verksamhetsbidrag 95 68 30 500 91 76 32 330 102 70 32 315
Musikarrangörer – projektbidrag 93 41 2 430 143 49 2 965 66 29 1 743
Nationella minoriteter – projekt 78 34 2 460 61 31 2 315 57 23 1 440
Nationella minoriteter          
 – verksamhetsbidrag 21 13 15 450 8 6 6 800 7 6 6 520
Nationella minoriteter – litteratur 43 30 1 920 20 16 1 093 24 19 1 056
Organisationer inom          
bild- och formområdet 2 2 12 495 6 4 13 445 6 4 13 480
Regional biblioteksverksamhet 
 – Stockholm 1 1 2 295 1 1 2 269 1 1 2 242
Regional konsulentverksamhet           
 – Stockholm 1 1 205 1 1 202 1 1 199
Regional musikverksamhet
 – Stockholm 1 1 6 275 1 1 6 204 2 1 6 131
Regionala museiverksamhet          
– Stockholm 3 3 5 670 2 2 5 181 2 2 5 144
Romska kulturaktörer 20 4 531      
Samverkan med komponister 233 64 6 327 223 67 6 153 228 71 6 312
Skapande förskola 108 75 10 086      
Skapande skola 482 476 181 388 426 419 183 499 434 422 189 930
Skådebaneverksamhet 8 8 2 420 8 8 2 420 8 8 2 420
TDM-inst. Verksamhetsbidrag          
 – Stockholm  4 4 78 803 4 4 76 921 4 4 75 535
Utställningsarrangörer inom bild och form 37 25 11 375 104 54 18 610 45 28 9 420
Vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse          
 (Viss teaterverksamhet) 10 10 26 150 10 10 25 450 11 11 27 450
Översättare resor  
 – internationella utbyten 63 60 376 168 76 353 41 32 277
Översättningsstöd – drama 8 5 85 9 7 116 12 10 164
Översättningsstöd – internationellt 332 221 4 186 325 201 3 826 276 178 3 617
Översättningsstöd – nordiskt 39 31 689 51 39 909 43 24 632

Totalsumma 7 469 3 787 2 240 235 7 401 3 591 2 127 082 7 147 3 257 1 987 871
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         Beviljad 
        Andel (%) andel (%) 
     Sökt belopp  Andel (%) av totalt av sökt 
  Antal  Antal tkr, av dem  ansökningar sökt belopp beklopp för 
  bidrags- Totalt sökt beviljade som fått Beviljat som som dem som 
  sökande stöd, tkr bidrag bidrag belopp, tkr beviljats beviljats beviljats
ALMA-pristagarsumma 1 5 000 1 5 000 5 000 100 100 100
Bidragsärende 36 97 650 31 97 456 90 885 86 93 93
Bild och form/Projektbidrag 109 24 281 25 5 409 3 443 23 14 64
Bokstart/projektbidrag 19 11 001 12 8 157 7 855 63 71 96
Bokstart/språknätverk 20 995 17 845 845 85 85 100
Centrala amatörkulturorganisationer 24 18 073 22 17 523 11 100 92 61 63
Centrumbildningar 13 43 781 13 43 781 25 973 100 59 59
Daglig träning för dansare 6 3 726 6 3 726 1 950 100 52 52
Dansnät 13 2 199 12 2 187 2 187 92 99 100
Folk- och skolbibliotek – inköp av litteratur 237 23 690 236 23 690 23 690 100 100 100
Fonogram/Produktionsstöd 626 48 007 151 11 653 8 164 24 17 70
Forskning inom kulturområdet 8 6 436 6 5 520 3 647 75 57 66
Fria aktörer – dans/projektbidrag 167 38 934 49 12 588 9 728 29 25 77
Fria aktörer – dans/verksamhetsbidrag 54 63 758 30 52 644 33 657 56 53 64
Fria musikgrupper/projektbidrag 308 19 990 96 5 960 4 158 31 21 70
Fria musikgrupper/verksamhetsbidrag 291 47 386 164 32 327 14 000 56 30 43
Fria aktörer – teater/projektbidrag 267 55 758 68 16 339 12 030 25 22 74
Fria aktörer – teater/verksamhetsbidrag 94 109 970 57 85 225 50 794 61 46 60
Fristäder 18 2 190 15 1 928 1 685 83 77 87
Göteborgs bokmässa resor 109 1 130 39 414 346 36 31 83
Internationell och interkulturell kulturverksamhet/ 
verksamhetsbidrag 15 12 545 11 12 100 7 950 73 63 66
Internationella nätverk 20 1 948 14 1 455 1 126 70 58 77
Kollektivverkstäder – utrustningsbidrag 25 3 030 18 1 921 900 72 30 47
Konsthantverkskooperativ 11 3 059 8 1 647 1 060 73 35 64
Kreativa platser 45 66 058 28 49 815 35 750 62 54 72
Kulturexport 116 5 832 51 1 782 989 44 17 56
Kultursamverkan/förstärkning av scenkonsten 23 59 447 23 59 447 58 000 100 98 98
Kultursamverkan/utvecklingsbidrag 202 102 548 102 55 466 38 202 50 37 69
Kultursamverkan/verksamhetsbidrag 20 1 239 014 20 1 239 014 1 190 850 100 96 96
Kulturtidskrifter/Nättidskrifter 21 7 994 13 5 942 2 175 62 27 37
Kulturtidskrifter/Produktionsstöd 101 39 314 74 31 423 20 585 73 52 66
Kulturtidskrifter/Utvecklingsstöd 7 3 570 5 3 467 2 050 71 57 59
Litteraturprojekt i utlandet 94 5 416 50 2 511 1 705 53 31 68
Litteraturstöd/Barn- och ungdomslitteratur 761 9 551 254 9 551 9 551 33 100 100
Litteraturstöd/Bildverk och serier 196 4 318 77 4 318 4 318 39 100 100
Litteraturstöd/Facklitteratur 531 10 535 187 10 535 10 535 35 100 100
Litteraturstöd/Skönlitteratur 681 12 913 272 12 913 12 913 40 100 100
Litteraturstöd/Utgivning 36 4 093 8 956 861 22 21 90
Lokalhållande organisationer 5 21 052 5 21 052 12 765 100 61 61
Läs- och litteraturfrämjande 225 49 907 125 27 139 15 138 56 30 56
Läsfrämjande/Skollov 27 5 102 15 2 870 2 531 56 50 88
Musik- och kulturskolor 205 187 769 200 183 771 97 028 98 52 53
Musikarrangörer/projektbidrag 93 16 673 41 7 206 2 430 44 15 34
Musikarrangörer/verksamhetsbidrag 95 64 660 68 49 011 30 500 72 47 62
Nat min – Litteratur 43 5 214 30 3 075 1 920 70 37 62
Nationella minoriteter/projektbidrag 78 10 626 34 5 292 2 460 44 23 46
Nationella minoriteter/verksamhetsbidrag 21 25 493 13 21 740 15 450 62 61 71
Organisationer inom bild- och formområdet 2 14 700 2 14 700 12 495 100 85 85
Regional biblioteksverksamhet – Stockholm 1 2 319 1 2 319 2 295 100 99 99
Regional konsulentverksamhet – Stockholm 1 600 1 600 205 100 34 34
Regional musikverksamhet – Stockholm 1 6 441 1 6 441 6 275 100 97 97
Regionala museiverksamhet – Stockholm 3 6 750 3 6 750 5 670 100 84 84
Romska kulturaktörer 20 4 544 4 845 531 20 12 63
Samverkan med komponister 233 25 626 64 7 044 6 327 27 25 90
Skapande förskola 108 20 232 75 15 215 10 086 69 50 66
Skapande skola 482 320 409 476 319 111 181 388 99 57 57
Skådebaneverksamhet 8 3 938 8 3 938 2 420 100 61 61
TDM-inst. Verksamhetsbidrag – Stockholm  4 88 099 4 88 099 78 803 100 89 89
Utställningsarrangörer inom bild och form 37 20 265 25 14 288 11 375 68 56 80
Viss teaterverksamhet 10 34 588 10 34 588 26 150 100 76 76
Översättare resor/internationella utbyten 63 574 60 545 376 95 66 69
Översättningsstöd/Drama 8 167 5 100 85 63 51 85
Översättningsstöd/Internationellt 332 14 822 221 8 683 4 186 67 28 48
Översättningsstöd/Nordiskt 39 1 682 31 1 284 689 79 41 54
Totalsumma 7 469 3 167 393 3 787 2 782 342 2 240 235 51 71 81
A. I de 36 beviljade bidragen som i tabellen neutralt benämns ”Bidragsärende” – och tillsammans beviljats närmare 91 mnkr – ingår bland annat 
stöd till verksamheter som regeringen utpekat och i vissa fall angivit belopp för i regleringsbrevet (RB). Där ingår bland annat:
Teater-, dans- och musikallianserna (75 091 tkr enligt RB)
Verksamhetsbidrag till Hanaholmen (1,2 mnkr enligt RB)
Sveriges Radio, Berwaldhallen för Östersjöfestivalen (1 mnkr enligt RB) 

Tabell 11. Söktryck och beviljandegrad 2017 A
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3.4 Regionalt utfall av Kulturrådets bidrag 
Den geografiska fördelningen av Kulturrådets bidrag är en viktig indikation på hur väl våra bidrag 
medverkar till att göra kulturen tillgänglig för alla i hela landet. Under 2017 delade Kulturrådet ut 
bidrag för cirka 2,2 miljarder kronor totalt, varav knappt 1,9 miljarder kronor går att härleda till 
specifika regioner.

Tabell 12 visar hur landstingen och regionerna preliminärt har fördelat de samlade kultur-
samverkansmedlen på drygt 1,2 miljarder kronor per år efter konstområde. 

Av Kulturrådets totala utfall på 2,2 miljarder kronor 2017 har 61 procent gått till kategorin 
Teater-, dans- och musik. Områdets andel inkluderar de statliga medel som regionerna har vidare-
förmedlat genom kultursamverkansmodellen för regional kulturverksamhet. Motsvarande andel 
var 61 procent under 2016 och 64 procent under 2015.

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

Det finns stora skillnader mellan regionerna sett till det samlade utfallet: Västra Götaland står 
för 18 procent och Region Skåne och Stockholms län står för 13 respektive 11 procent av det totala 
regionala utfallet 2017. Den relativt låga andelen till Stockholm bör dock vägas mot att många 
statligt direktfinansierade centrala museer och scenkonstinstitutioner finns i Stockholmsregio-
nen. Vi ger därför en mer komplett finansieringsbild i våra rapporter om den samlade statliga 
finansieringen. I de rapporterna kan den regionala spridningen av vissa beviljade medel komma 
att bedömas annorlunda än här.

Gotland och Västerbotten har fått mest stöd sett till det regionala utfallet i antal kronor per 
invånare. Främst gäller det bidrag till den regionala kulturverksamheten, där båda dessa län har 
fått stora bidragssummor i förhållande till antalet invånare.

Flera av de bidrag som Kulturrådet fördelar har kategoriserats som nationella. Det gäller ex-
empelvis bidrag till alliansverksamheter, centrumbildningar och kulturtidskrifter samt littera-
turstöd. 

3.5 Medfinansiering 
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. 

Nedan redovisar vi medfinansieringen för bland annat fria teater-, dans- och musikgrupper, 
musikarrangörer, fonogram, utvecklingsbidrag samt stöd inom bild och form, regionala verksam-
heter i Stockholms län och vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse. Under 2017 beslutade Kultur-
rådet om cirka 512 miljoner kronor i bidrag till dessa mottagargrupper. Redovisningen utgår från 
informationen som lämnades i ansökningarna.

Bidragsformer där preciserad medfinansiering inte är avgörande för Kulturrådets bidragsbe-
slut är bland annat stöd till Skapande skola, stöd till Musik- och kulturskolor, efterhandsstöd till 
litteratur, stöd till bidragsmottagare eller ändamål som framgår av regleringsbrevet (till exempel 
scenkonstallianserna, lokalhållande organisationer, Hanaholmen). För flera av dessa mottagare 
är dock finansiering från annat håll en förutsättning för att de ska kunna bedriva sin verksamhet. 
Under 2017 beslutade Kulturrådet om cirka 537 miljoner kronor i bidrag till sådana mottagare. 

Uppgifter om medfinansieringen inom kultursamverkansmodellen 2017 kommer inte att fin-
nas tillgängliga förrän i mitten av 2018. 

Figur 1 visar att Kulturrådets finansiering utgjorde 45 procent år 2017 för de bidrag som beviljats 
utanför kultursamverkansmodellen. De flesta som beviljas statligt stöd får inte hela beloppet som 
de har sökt, vilket gör att många aktörer sannolikt ändrar sina ekonomiska åtaganden till viss 
del när förutsättningarna förändras. Kulturrådet kräver därför in en reviderad ansökan med ut-
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gångspunkt i det slutligt beviljade beloppet, om vi bedömer att det är nödvändigt. Med andra ord 
kan vi endast få en tillförlitlig finansieringsbild i efterhand, när vi följer upp bidragsmottagarnas 
genomförda aktiviteter och ekonomiska redogörelser.

Figur 1. Finansieringsbild 2017 för beviljade bidrag (exklusive kultursamverkansmodellen)

Egen finansiering, 14 procent

Kommuner, 29 procent

Regioner/landsting, 12 procent

Stat, 45 procent
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4. KULTURRÅDETS BIDRAGSGIVNING OCH 
ANDRA FRÄMJANDE ÅTGÄRDER 

I detta kapitel redovisar vi årets bidragsgivning och andra främjande åtgärder som generella infor-
mationsinsatser och särskilt riktade informationsinsatser samt vissa regeringsuppdrag.

Figur 2. Kulturrådets direkt fördelade bidrag inom kultursamverkansmodellen och till 
konstområden 2015–2017, tkr

4.1 Samverkan med andra myndigheter och aktörer
Enligt regleringsbrevet för 2017 ska Kulturrådet, i samarbete med andra aktörer, verka för att kul-
turen ska komma fler till del i hela landet. Detta förtydligar vårt särskilda ansvar för att stödja 
kulturens utveckling och tillgänglighet genom att samverka med andra aktörer, såsom myndig-
heter, landsting, konstnärsorganisationer och civilsamhället. Samverkan sker inom den ordinarie 
verksamheten och utgör ett av Kulturrådets viktigaste arbetssätt för att vi ska uppfylla våra mål. 
För att uppnå ett ökat internationellt och interkulturellt utbyte samverkar Kulturrådet med inter-
nationella organisationer. Ibland är utgångspunkten olika regeringsuppdrag. Kulturrådets medar-
betare ingår i flera olika expertgrupper tillsammans med andra myndigheter och organisationer. 

Kulturrådet samverkar kring perspektiv som sträcker sig över samtliga konstområden: exem-
pelvis barn och unga, tillgänglighet, jämställdhet och hbtq. Kulturrådet ingår exempelvis i ett 
nätverk med 20 myndighetschefer där barns rättigheter är i fokus. 

Vår samverkan med andra myndigheter och aktörer under året redovisas under respektive kon-
stområde.

Samverkan med Myndigheten för kulturanalys
Vi ska samråda med Myndigheten för kulturanalys (Kulturanalys) om möjligheten till samord-
ning i de delar som berörs av den officiella statistiken. Från och med 2018 planerar Kulturanalys 
att överta drift och förvaltning av den så kallade Kulturdatabasen, vilken främst används av re-
gionerna för att samla in uppgifter till Kulturrådets kvantitativa uppföljning av kultursamver-
kansmodellen. Kulturanalys har för avsikt att använda Kulturdatabasen för att samla in officiell 
museistatistik och scenkonststatistik. Under 2017 arbetade Kulturrådet därför tillsammans med 
Kulturanalys med att samordna den kvantitativa uppföljningen inom kultursamverkansmodellen 
med Kulturanalys officiella statistikinsamling. Kulturrådet har tillsammans med Kulturanalys 
även initierat samråd med regionerna i detta arbete. Ett första möte för att diskutera utvecklingen 
av Kulturrådets uppföljning och Kulturanalys officiella statistik skedde med Västra Götalandsre-
gionen den 29–30 november, då båda myndigheter träffade de kulturverksamheter som rapporte-
rar in uppgifter i Kulturdatabasen. 
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4.2 Kultursamverkansmodellen 
Genom kultursamverkansmodellen skapas ett ökat utrymme för regionala prioriteringar och va-
riationer. I det här avsnittet presenterar vi de olika insatser som vi har genomfört inom modellen. 

Inom ramen för modellen fördelas två typer av statsbidrag: verksamhetsbidrag och utveck-
lingsbidrag. Vi baserar våra beslut om vilka verksamhetsbidrag som ska gå till landstingen och 
regionerna på de regionala kulturplanerna. Innan Kulturrådets styrelse fattar beslut om bidrag för 
regional kulturverksamhet sker också ett samråd med Samverkansrådets parter6. 

Bidragen gör det möjligt att upprätthålla en kulturell infrastruktur i hela landet, samtidigt som 
de ger utrymme för regionala prioriteringar och variationer.7 Kulturrådets fördelning av verksam-
hetsbidrag till de landsting och regioner som ingår i modellen har därmed bidragit till en högre 
måluppfyllelse av de kulturpolitiska målen. 

Kulturrådet har fördelat drygt 3 miljoner kronor av anslaget till regional kulturverksamhet 
som bidrag till civilsamhällets och de professionella kulturskaparnas arbete med att ta fram och 
genomföra regionala kulturplaner. 

Möten och dialoger
Under året hade Kulturrådet minst ett enskilt möte med var och en av de regioner och landsting 
som ingår i kultursamverkansmodellen. Samverkansrådets parter hade fyra möten på general-
direktörsnivå, där de diskuterade principiella frågor inom modellen. Kulturrådet arrangerar år-
ligen en samverkanskonferens för att möjliggöra dialog mellan de regionala kulturcheferna och 
parterna i Samverkansrådet. Under 2017 utvärderades konferensen och merparten av deltagarna 
var mycket nöjda. Särskilt uppskattad var möjligheten till snabbmöten (så kallade speedmeetings) 
mellan regionerna och Samverkansrådets parter – ett inslag som deltagarna gärna vill se en fortsatt 
utveckling av. 

Rundabordssamtal som samlar regionala företrädare har också blivit en viktig del för att främja 
kommunikationen med och mellan länen, återkoppla kunskap och bidra till fortsatt utveckling 
och förnyelse i kulturlivet. Under 2017 har vi fört rundabordssamtal om civilsamhällets roll i arbe-
tet med regionala kulturplaner och utvecklingen inom bild- och formkonstområdet. Vi har också 
haft dialog med företrädare för civilsamhället och professionella kulturskapare. 

Tillsammans med Samverkansrådets parter arrangerade Kulturrådet för andra året ett gemen-
samt program under Almedalsveckan, med syfte att lyfta aktuella kulturpolitiska frågor. Temat 
2017 var digitalisering, se även avsnitt Almedalen i 3.1.2 Strategisk kommunikation.

Insatser och uppföljning inom modellen
Från och med 2017 måste regionala verksamheter uppfylla ett antal krav på tillgänglighet för att 
kunna få statsbidrag. De regioner och landsting som ingår i kultursamverkansmodellen ansvarar 
för att statsbidrag bara fördelas till verksamheter som uppfyller dessa krav. Under 2017 påbörjade 
Kulturrådet en uppföljning av att verksamheterna följer kraven på tillgänglighet som är kopplade 
till regional kulturverksamhet. Läs mer om detta i avsnitt 4.8.2 Tillgänglighet till kultur.

Kulturrådet ska också särskilt redovisa i vilken grad kulturinstitutioner inom kultursam-
verkansmodellen tillämpar avtalet om konstnärers medverkan och ersättning vid utställning av 
konstverk. En redovisning av detta finns i avsnitt 4.6.1 Medverkans- och utställningsersättning. 

Enligt regleringsbrevet ska Kulturrådet uppmärksamma regionernas och landstingens arbete 
med att främja de nationella minoriteterna, och då i synnerhet romers kultur och kulturarv. En 
redogörelse av detta finns i avsnitt 4.8.5 Nationella minoriteter. 

Under året fortsatte Kulturrådet att se över den kvalitativa uppföljningen av kultursamverkans-

6. Samverkansrådet har inrättats av regeringen och består av Kulturrådet (ordförande), Konstnärsnämnden, 
Kungliga biblioteket, Länsstyrelserna (genom länsstyrelsen i Halland), Nämnden för hemslöjdsfrågor, Riksteatern, 
Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet och Svenska filminstitutet
7. Genom bidragsfördelningen säkerställer vi att invånare inom respektive landsting och 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 och 
hemslöjdsfrämjande verksamhet.
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modellen. Syftet har varit att undersöka om uppföljningen kan struktureras om så att den ger en 
mer användbar kunskap utan att öka bördan för uppgiftslämnarna. 

4.2.1 Verksamhetsbidrag till regional kulturverksamhet 
Kulturrådets beslut om medel till regionerna och landstingen inom ramen för kultursamverkans-
modellen omfattade totalt ca 1 191 miljoner kronor under 2017. Kulturrådet beslutade även om 
verksamhetsbidrag till tio regionala verksamheter (fyra scenkonstinstitutioner, tre museer, ett 
länsbibliotek samt regional musik- respektive danskonsulentverksamhet) i Stockholms län som 
inte ingår i modellen.

Tabell 13. Beslutade statliga medel i form av verksamhetsbidrag till regional kulturverksamhet. 
Fördelat på kultursamverkansmodellens områden, tkr och procent 
        Profess- 
     Konst   ionell 
   Film- Hemslöjds och kultur- Regional Regional teater-,  
 Beviljat Regional kulturell främjande främjande biblioteks- musei- dans- och 
 belopp 2017, arkivverk- verk- verk- verk- verk- verk- musikverk 
 tkr samhet, % samhet, % samhet, % samhet, % samhet, % samhet, % samhet, %

Blekinge län 16 680 3,3 A 3,8 3,6 12,2 28,1 49,1
Dalarnas län 34 580 1,3 4,1 1,9 2,3 3,8 16,4 70,2
Gotlands län 22 860 0,0 4,0 B 0,8 4,0 39,1 52,1
Gävleborgs län 38 180 3,6 C C 27,1 C 22,1 47,2
Hallands län 27 680 1,7 0,0 0,0 12,1 5,1 24,0 57,1
Jämtlands län 29 040 1,1 3,0 2,3 2,7 4,2 30,9 55,9
Jönköpings län 32 370 0,9 1,3 2,0 5,4 3,8 21,1 65,6
Kalmar län 29 860 1,1 4,1 2,2 1,0 3,8 32,9 54,8
Kronobergs län 35 090 1,3 A 1,9 0,9 0,6 18,8 76,6
Norrbottens län 42 900 0,9 2,8 1,5 7,2 4,5 9,6 73,4
Skåne län 191 600 0,2 2,1 0,7 0,4 2,3 13,6 80,8
Södermanlands län 26 080 3,2 2,4 2,6 1,7 4,7 20,8 64,6
Uppsala län 39 410 1,1 1,0 B 1,6 3,0 13,3 80,0
Värmlands län 51 110 0,9 2,3 1,2 2,2 2,9 12,6 77,8
Västerbottens län 79 520 0,7 1,5 0,9 1,5 1,9 9,6 84,0
Västernorrlands län 44 220 1,6 0,0 1,6 2,0 2,9 11,4 80,5
Västmanlands län 30 520 1,6 2,0 2,0 2,2 4,5 14,6 73,1
Västra Götalands län 311 980 0,4 0,5 0,6 4,2 1,6 12,7 79,9
Örebro län 38 400 1,1 1,2 1,2 1,6 3,0 15,6 76,2
Östergötlands län 68 770 0,7 1,1 0,8 0,8 2,3 9,7 84,5

Totalt belopp och andel 1 190 850 0,9 1,4 1,0 3,5 2,7 15,4 75,1

Stockholms län 
(utanför modellen) 93 248 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 6,1 91,5
A. Se Kalmar län         
B. Se Regional museiverksamhet         
C. Se Konst- och kulturfrämjande verksamhet       
 

Tabell 13 visar att de statliga medlen varierar mellan olika konstområden och att det finns stora 
skillnader mellan länen. Att bidragsfördelningen ser så olika ut mellan länen beror bland annat på 
regionernas verksamhetsstruktur och tidigare prioriteringar och på det nationella kulturpolitiska 
målet om att säkra ett rikt kulturutbud i hela landet. 

Landsting och regioner i samarbete
Vissa landsting och regioner har utvecklade samarbeten med varandra. Exempelvis har Blekinge 
och Kronoberg en gemensam regionteater. Det administrativa ansvaret för teatern vilar på Krono-
berg, som också redovisar de statliga medlen. På motsvarande sätt har de ett gemensamt länsbib-
liotek, men där är det Blekinge som ansvarar för administrationen och de statliga medlen. Regio-
nerna Blekinge, Kalmar och Kronoberg delar även danskonsulentverksamheten, med administra-
tivt ansvar hos Kronoberg. Dessutom är Filmresurscentrum gemensamt för de tre regionerna, och 
där ansvarar Regionförbundet i Kalmar län för de statliga medlen och administrationen. 

Kulturrådets årsredovisning 2017

21 (72)



När det gäller scenkonstområdet samarbetar Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Väster-
norrland inom Norrlands nätverk för musik, teater och dans (NMD). Här ansvarar Västerbotten 
för administrationen och de 11 miljoner kronor som utgör de statliga medlen. 

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

Medel till kvalitetsförstärkande insatser inom scenkonstområdet 
Kulturrådet fördelade totalt 44 miljoner kronor i medel till kvalitetsförstärkande insatser inom 
scenkonstområdet. Medlen fördelades i samband med Kulturrådets beslut om verksamhetsbi-
drag till regional kulturverksamhet 2017. I besluten villkorades en summa för respektive län samt 
verksamheter i Stockholms län. De verksamheter som tagit emot dessa medel ska beskriva i sina 
verksamhetsberättelser hur medlen har använts.

4.2.2 Utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet 
Kulturrådet beslutade om utvecklingsbidrag till 102 projekt runt om i landet under 2017. Vid be-
dömningen av ansökningarna prioriterade vi i enlighet med regleringsbrevet projekt av strategisk 
och nationell betydelse som tar hänsyn till de nationella kulturpolitiska mål som rör kvalitet, 
konstnärlig förnyelse och tillgänglighet till kulturutbudet. Med nationell betydelse menar vi pro-
jekt vars effekter sträcker sig utöver det regionala intresset, exempelvis konstnärliga och kvalitativa 
utvecklingsprojekt, metodutvecklande projekt och projekt som utvecklar den nationella infra-
strukturen inom kulturområdet. Kulturrådets nationella överblick över kulturområdet är av stor 
vikt när vi bedömer ansökningar. 

Kulturrådet bedömer att utvecklingsbidragen bidrar till en högre måluppfyllelse av regeringens 
nationella kulturpolitiska mål. Vi bedömer också att de stimulerar utveckling och förnyelse inom 
kulturlivet i hela landet. När vi fördelade utvecklingsbidragen för 2017 prioriterade vi regionalt 
utvecklingsarbete inom bild- och formområdet, i enlighet med regleringsbrevet; 31 av de totalt 102 
beviljade projekten syftar till att utveckla detta område. Flera av de projekt som har beviljats bidrag 
främjar även de nationella minoriteternas kultur och kulturarv.

Tabell 14. Utvecklingsbidrag 2015–2017 per konstområde , antal och tkr
 2017 2016 2015

  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

Akitektur, design  3 1 623 1 200 - - - - - - - -

Biblioteksområdet  3 1 140 2 890 - - - - - - - -

Bild- och formkonst/ 
utställningar  47 22 502 31 10 160 19 10 627 13 5 025 21 7 054 7 2 600

Cirkus  2 2 150 2 1 450 2 2 150 2 1 000 3 965 2 750

Dans  7 3 369 3 1 720 13 6 499 8 3 190 11 4 647 7 2 650

Kulturarv, kulturmiljö, arkiv  17 6 915 10 3 541 12 5 307 6 1 305 7 2 816 4 1 120

Litteratur- och läsfrämjande  8 3 070 8 1 820 6 2 450 4 1 350 8 5 015 6 2 170

Museiområdet  41 28 284 18 6 886 21 10 552 10 3 315 29 11 488 13 3 390

Musik  14 3 589 6 1 550 13 4 954 5 1 235 14 6 806 5 2 700

Musikdramatik  1 214 0 0 - - - - - - - -

Opera  3 1 125 2 800 1 400 0 0 0 0 0 0

Teater  22 10 249 6 1 615 11 4 134 7 2 040 15 8 003 9 3 790

Övrig konst, museer och utställningar 5 3 010 2 900 - - - - - - - -

Övrig teater, dans och musik  10 3 471 2 450 10 7 019 6 3 300 0 0 0 0

Övrigt  19 11 837 9 6 220 18 14 515 7 1 820 36 15 215 17 5 800

Totalt  202 102 548 102 38 202 126 68 607 68 23 580 144 62 008 70 24 970
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4.3 Kreativa platser 
Under 2017 delade Kulturrådet ut 35,8 miljoner kronor inom ramen för bidraget Kreativa platser, 
som infördes 2016. Vi fördelade bidraget till lokala kulturprojekt som drivs genom partnerskap 
mellan minst tre aktörer i områden med socioekonomiska utmaningar. 2017 prioriterade vi på-
gående projekt och projekt som vi bedömer kommer att uppfylla syftet med satsningen och de 
kulturpolitiska målen bäst. Vi beviljade bidrag för 28 projekt och bordlade 2 ansökningar för beslut 
i januari 2018. Av de beviljade ansökningarna var 2 stycken nya projekt, medan majoriteten var 
projekt som gick in på sitt andra år. Vi avslog 3 ansökningar för projekt som fick bidrag under 2016. 

Kulturrådet prioriterade projekt som har en balans mellan de boendes delaktighet och den 
konstnärliga verksamheten. Bland de beviljade projekten består ledningsgrupperna av 55 procent 
kvinnor och 45 procent män, se avsnitt 4.8.1 Jämställdhet. Det är 30 procent av verksamheterna 
inom Kreativa platser som riktar sig till barn och unga.

Många av projekten inom Kreativa platser fortsätter att lyfta platsens och de boendes berät-
telser, exempelvis genom att arbeta med scenkonst, musik, konstnärlig gestaltning och poesi. 
Partnerskapen i projekten består av en intressant blandning av aktörer som samverkar: ideellt 
föreningsliv inom kultur och idrott, kommunala verksamheter och bolag, högskolor och universi-
tet, professionella kulturutövare och institutioner. Under 2017 arrangerade projekten bland annat 
kreativa workshops, utställningar och föreställningar och genomförde offentliga gestaltningar.

Lärande perspektiv
Satsningen Kreativa platser har ett lärande perspektiv. Därmed har det varit viktigt att prioritera 
att de beviljade projekten får bygga relationer och utbyta erfarenheter sinsemellan. Under året 
arrangerade Kulturrådet därför olika aktiviteter, bland annat en nationell uppstartsträff med del-
tagare från samtliga projekt. Vi organiserade fyra regionala projektledarträffar på olika platser 
i landet och genomförde ett stort antal enskilda samtal med de olika projekten. Projekten inom 
satsningen ser olika ut: det är en stor spännvidd bland aktörerna i partnerskapen, med varierande 
arbetssätt och områden med olikartade förutsättningar. Kulturrådet har identifierat vissa åter-
kommande teman, nämligen vikten av tid, tillit och delaktighet. Dessa tre teman återkommer på 
flera nivåer i satsningen – både mellan Kulturrådet och projekten, mellan parterna i projektet och 
mellan projektet och de boende. För en mer ingående analys, se vår delredovisning till Kulturde-
partementet i juni 2017.

De projekt som beviljades bidrag i november 2016 redovisar 2017 års aktiviteter senast den 20 
mars 2018. Under 2017 skapade vi en styrgrupp för kompletterande uppföljning som består av 
deltagare från olika projekt. Syftet med den uppföljningen är att bidra till lärande och kunskaps-
uppbyggnad – både för Kulturrådet och de enskilda projekten inom satsningen. 

4.4 Teater, dans, musik och övrig scenkonst 
Fria aktörer inom teater, dans, musik och övrig scenkonst och samverkan med komponister be-
viljades totalt cirka 173 miljoner kronor i bidrag under 2017. Utöver detta fördelades 26,1 miljoner 
kronor till vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse. 
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Tabell 15. Bidrag till fria aktörer, grupper, arrangörer och samverkan med komponister 2015–2017 
 2017 2016 2015

Dansnät (tkr) 2 187 2 324 2 158

Antal ansökningar 13 12 13

Antal beviljade ansökningar 12 12 12

Fonogram (tkr) 8 164 8 275 8 043

Antal ansökningar 626 694 618

Antal beviljade ansökningar 151 155 138

Fria dansaktörer (tkr) A 43 385 39 665 45 452

Antal ansökningar 221 210 231

Antal beviljade ansökningar 79 66 68

Fria musikgrupper (tkr) 18 158 18 752 16 560

Antal ansökningar 599 641 699

Antal beviljade ansökningar 260 297 268

Fria teateraktörer (tkr) 62 824 62 509 64 295

Antal ansökningar 361 335 352

Antal beviljade ansökningar 125 108 117

Musikarrangörer (arrangerande musikföreningar) (tkr) 32 930 35 295 34 058

Antal ansökningar 188 234 168

Antal beviljade ansökningar 109 125 99

Samverkan med komponister (tkr) B 6 327 6 153 6 312

Antal ansökningar 233 223 228

Antal beviljade ansökningar 64 67 71

Totalt (tkr) 173 975 172 973 176 878
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 kulturella ändamål enligt förordning 2012:157.

B. I bidraget ingår medel som fördelas till regionala institutioner. År 2017 fördelades 948 000 kronor till regionala institutioner.

4.4.1 Fria aktörer inom teater, dans och övrig scenkonst 
Stöd inom området8 fördelas som verksamhetsbidrag eller projektbidrag för produktion, 
presentation och främjande. Kulturrådet fördelar medel till verksamheter, festivaler och projekt 
som når en publik i hela landet och som skapar mötesplatser och infrastruktur för det profes-
sionella scenkonstområdet. En del av de fria aktörerna som beviljats stöd har egna scener, medan 
andra huvudsakligen bedriver en turnerande verksamhet. Det märks också en fortsatt internatio-
nalisering bland flera aktörer, inte minst inom dans- och cirkusområdena. 

Under året hade Kulturrådet som mål att fördela stödet på ett sätt som ger en mångfald av 
konstnärliga uttryck och verkar för en geografisk spridning. Bland ansökningarna märker vi också 
att många aktörer söker nya uttrycksformer. De prövar nya samarbeten och spelplatser för att ut-
veckla sitt uttryck och tilltal för att nå en ny publik.

Konkurrensen om medel är stor inom den fria sektorn. Kulturrådet har tvingats avslå många 
ansökningar som skulle ha kunnat bidra till utveckling och större mångfald, såväl konstnärligt 
som kulturpolitiskt. Under hösten 2017 aviserade dock Kulturdepartementet en förstärkning av 
medlen till det fria kulturlivet från och med 2018. Det medförde att referensgruppen inom dans-
området lade förslag om att förstärka grundfinansieringen till koreografer, arrangörer och platt-
formar. 

Inom teater, cirkus, opera, performance och övriga uttryck valde referensgruppen att föreslå 
bordläggning av ett antal ansökningar om projektbidrag. Dessa ansökningar kunde Kulturrådet 
sedan bevilja i december genom bemyndigande, när regleringsbrevet kommit. Dessutom omprö-
vade vi beslutet för verksamhetsbidragen 2018, för att stärka den generella grundfinansieringen hos 
de aktörer som har haft verksamhetsbidrag under en lång tid. Sammantaget stärkte besluten inom 

8. Bidragen inom den fria scenkonsten omfattar de sceniska uttrycken teater, dockteater, mim, cirkus, opera/musikteater, 
performance, dans och olika blandformer. 
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det fria scenkonstområdet de kulturpolitiska målen om mångfald av uttryck, geografisk spridning, 
breddad målgrupp, jämställdhet bland upphovspersoner och ökad internationalisering.

Ett fåtal nya aktörer kunde beviljas verksamhetsstöd och projektbidrag. Bidragen till dessa nya 
mötte behovet av återväxt inom ett vitalt och expansivt konstområde.

Kulturrådet bedömer att de beslut som fattades 2017 starkt bidrar till att tillgängliggöra profes-
sionell scenkonst i hela landet. Detta gäller särskilt målgruppen barn och unga, vilket är i linje 
med de kulturpolitiska målen. De fria aktörerna är nationellt sett också viktiga för att förnya och 
utveckla scenkonstområdet. 

4.4.2 Dans inom den fria sektorn
Majoriteten av danskonstens upphovspersoner och dansare är verksamma inom den fria sektorn. De 
producerar och presenterar även merparten av de professionella dansföreställningarna i landet. De fria 
dansgrupperna är viktiga aktörer för att tillgängliggöra professionell dans för barn och unga i hela lan-
det. Den fria sektorn spelar också en väsentlig roll för utvecklingen inom dansområdet. Sektorn är av-
görande för den pågående regionala utbyggnaden, som behövs för att uppnå de kulturpolitiska målen 
om tillgänglighet, mångfald och kvalitet. Flera av de fria dansarrangörerna samproducerar dessutom 
i olika utsträckning och verkar för god återväxt, samtidigt som de bidrar till konstnärlig utveckling. 
Arbetsvillkoren inom området behöver dock fortsatt stärkas för att möjliggöra goda produktionsför-
hållanden. Det skulle i sin tur förbättra förutsättningarna för en större publik att ta del av verken. 

Dansområdet har en svag infrastruktur, vilket har gjort att det nationella arrangörsnätverket 
Dansnät Sverige har fått stor betydelse för den geografiska spridningen av danskonst. Nätverket 
har också förbättrat möjligheten för koreografer och dansare att få sammanhängande spelperio-
der. Medlemmarna i Dansnät Sverige får dessutom tillgång till kompetensutveckling. 

Enligt förordningen för regional kulturverksamhet ska regionerna och landstingen främja en 
god tillgång till professionell dansverksamhet för länets invånare. Det finns bara fyra regionala 
dansinstitutioner som beviljas statsbidrag inom ramen för kultursamverkansmodellen. Kultur-
rådet har gjort regionala utvecklingsinsatser inom professionell dansverksamhet tidigare, vilket 
har resulterat i stabila verksamheter och ökad tillgänglighet till danskonst på en del håll, men 
långt ifrån överallt. Dessutom ser Kulturrådet en kraftig tillbakagång när det gäller dansområdets 
ansökningar till de regionala utvecklingsbidragen. Därför har vi enbart kunna bevilja ett fåtal 
regionala utvecklingsbidrag, som syftar till att stärka infrastrukturen inom dansområdet genom 
till exempel residens och gästspelsverksamhet. 

Åtgärder för att främja scenkonsten
Under året genomförde Kulturrådet olika åtgärder för att främja fria aktörer inom scenkonst. Vi 
medverkade vid öppna informationsmöten och berättade om våra bidrag, för att på så sätt nå ut 
till nya aktörer. Vi arrangerade också en gemensam mötesdag med båda referensgrupperna inom 
fri scenkonst för fördjupade diskussioner. Under dagen diskuterade vi utmaningar inom fältet 
som rör internationalisering samt samproduktion och samverkan mellan olika typer av aktörer. 
Dessutom presenterade vi då vårt uppdrag att kartlägga den samtida cirkusen. Se vår redovisning 
Professionell samtida cirkus – En kartläggning för en mer utförlig redogörelse. 

Kulturrådet genomförde två seminarier på Scenkonstbiennalen i Norrköping i maj 2017. Semi-
narierna var dels ett samtal om den samtida cirkusens framtid och möjligheter, dels en spaning 
kring vart den samtida scenkonsten är på väg. Under hösten informerade vi också Riksteaterns 
teaterkonsulenter om dansområdets strukturer och behov samt om kultursamverkansmodellen 
och regionala utvecklingsbidrag. 

För att främja scenkonstens utveckling internationellt har Kulturrådet bland annat deltagit i ett 
främjande möte i Belgrad om samtida dans. Vi har även deltagit i det associerade medlemsmötet på 
International Network for Contemporary Performing Arts (IETM) i Bryssel. Mötet handlade om 
mångfald och inkludering inom scenkonstområdet. Kulturrådet har också samordnat det nordiska 
deltagandet vid internationella mässor för scenkonst samt lagt planer för 2018.
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Under Association of Performing Arts Professionals (APAP) samordnade Kulturrådet en svensk 
delegation i samverkan med Sveriges ambassad i Washington DC och det svenska generalkonsulatet 
i New York. 

Vid Performing Arts Market in Seoul (PAMS) i Sydkorea samordnade Kulturrådet den svenska 
och nordiska närvaron på den internationella scenkonstmässan. Kulturrådet hade en monter på 
mässan tillsammans med de andra nordiska länderna för fjärde året. Intresset för svensk och nord-
isk scenkonst är hög, framför allt scenkonst för den unga publiken, vilket märktes på mässan.

Flera av de svenska deltagarna kunde vara på plats tack vare att de hade beviljats stöd till kul-
turexport, vilket är resultatet av samarbetet mellan Kulturrådet och Tillväxtverket. Inom ramen 
för stödet har 17 mellanledsaktörer inom scenkonstområdet beviljats stöd. Se även avsnitt 4.9 In-
ternationellt.

 
4.4.3 Det fria musiklivet 
Under 2015–2016 började Kulturrådet genomföra förändringar inom bidragsgivningen på mu-
sikområdet. Under 2017 kunde vi konstatera att förändringarna har lett till en större tydlighet i 
bidragsgivningen, samtidigt som bidragen bättre möter musiklivets behov av större flexibilitet. Vi 
ser även en bättre måluppfyllelse av de kulturpolitiska målen om mångfald, jämställdhet och för-
nyelse. Det finns dock mycket kvar att göra för att nå ut till alla delar av kulturlivet på ett tillfreds-
ställande sätt. Det gäller till exempel de delar av kulturlivet som inte har någon vana eller naturlig 
ingång till den statliga bidragsgivningen på musikområdet. Söktrycket inom musikbidragen är 
fortsatt högt och behoven är stora. 

Ett tydligt positivt resultat för året var att bidraget för samverkan med komponister har fortsatt 
närma sig en helt jämställd fördelning mellan könen. Jämställdheten har även förbättrats i bidrags-
givningen för fria musikgrupper och fonogram. Under året följde vi #metoo-relaterade händelser 
inom musiklivet. Vi agerade snabbt i anslutning till uppropet genom att säkerställa en korrekt hante-
ring av bidragsansökningar som är kopplade till avslöjanden, både utifrån de kulturpolitiska målen 
och utifrån våra instruktioner. Frågan diskuterades av alla arbets- och referensgrupper under hösten. 
När det gäller bidraget för samverkan med komponister 2017 har Kulturrådet förtydligat att de som 
ansöker måste säkerställa minst 30 procent medfinansiering från de regionala institutionerna. 
Detta riktmärke har de ansökande hörsammat i hög grad. Det har i sin tur resulterat i ett lägre 
söktryck från regionala institutioner än tidigare år. 

Utveckling av bidragsgivningen
Kulturrådet genomförde två möten under 2017 med representanter från respektive arbets- och 
referensgrupp och våra handläggare. Vi diskuterade musikområdet i stort och hur Kulturrådets 
verksamhet och bidragsgivning kan stötta musiklivet och uppfylla de kulturpolitiska målen på 
bästa sätt. Mötena visade Kulturrådets behov av att justera riktlinjerna för vissa bidrag. Mötena 
har också fått oss att överväga större förändringar i bidraget till musikarrangörer, vilket är orsaken 
till att vi sedan påbörjade en genomlysning av bidraget. 

Kulturrådet har även sett ett behov av att förändra fonogramstödets bidragshantering och dele-
gationsordning, vilket i praktiken innebär att en referensgrupp bör hantera bidraget snarare än en 
arbetsgrupp. Framför allt förenklas processen vid jävssituationer. Kulturrådets styrelse inrättade 
därför en referensgrupp för fonogramstöd i december 2017.

Vid ett flertal tillfällen har Kulturrådet medverkat i möten med Konstnärsnämnden och Sta-
tens musikverk för att diskutera gemensamma eller egna frågor samt utmaningar och behov inom 
musikområdet. Kulturrådet har även samarbetat med Export Music Sweden för att sprida in-
formation om bidragsgivningen till musikområdet till en bredare målgrupp. Dessutom har vi 
samarbetat med Nordisk Kulturfond i deras satsning PULS, som syftar till att stärka arrangörer 
i ett nordiskt turnénätverk under tre år i de nordiska länderna. Under samarbetet har vi deltagit 
i nätverksmöten i Oslo och i Köpenhamn tillsammans med kulturmyndigheterna i de nordiska 
länderna. Vi har också kompletterat beredningen av PULS-ansökningar från svenska arrangörer. 
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Kulturrådets musikhandläggare har även träffat motsvarande handläggare på norska Kulturrådet, 
i samband med By:Larm-festivalen i Oslo i mars. De internationella kontakterna ger möjlighet att 
utbyta erfarenheter och omvärldsbevaka. 

En mer jämställd repertoar
Kulturrådet genomförde aktiviteter inom ramen för regeringsuppdraget att främja en jämställd 
orkesterrepertoar under 2017. Tillsammans med Musikverket har vi publicerat en länklista på de 
webbplatser som samlar information om jämställdhet inom musiken.9 

Under våren 2017 deltog Kulturrådet tillsammans med Musikverket i det andra Riksting för 
den västerländska konstmusiken på Berwaldhallen i Stockholm. Rikstinget samlade representanter 
från musikinstitutioner och musikutbildningar från hela landet. Här presenterade vi arbetet med 
uppdraget om mer jämställd orkesterrepertoar och vi gav en lägesrapport över jämställdheten i 
bidragen som berör området. 

Inom ramen för uppdraget har Kulturrådet vid två tillfällen under 2017 träffat representanter 
på ledningsnivå för de tre institutionerna jazz, klassiskt och komposition på Musikhögskolan i 
Stockholm. Syftet var att följa upp både de rundabordssamtal som hölls hösten 2016 och de en-
skilda samtalen med fria aktörer, som exempelvis föreningen och nätverket IMPRA, våren 2017. 
En av många slutsatser från samtalen var att det finns ett behov av att lyfta jämställdhetsfrågan 
på ett genomgripande sätt inom musikutbildningar på alla nivåer – från kultur- och musikskolor 
till högskoleutbildningar. 

Ett önskemål från högskolenivå är att bredda samtalet med andra utbildningsnivåer, i syfte att 
få in fler kvinnor i utbildningarna. Kulturskolorna har en viktig roll i utbildningskedjan och har 
den kunskap som behövs för att kunna närma sig frågan. Hösten 2017 bjöd Kulturrådet dessutom 
in representanter från olika skolor och organisationer för en genomlysning av situationen för jäm-
ställdhet samt hinder och möjligheter inom de olika utbildningsnivåerna. Representanterna kom 
från Kulturskolerådet, Kungliga Musikhögskolan, Musikhögskolan Ingesund, Högskolan för scen 
och musik i Göteborg samt från de fria aktörerna IMPRA och Konstmusiksystrar.

Under hösten träffade vi Kulturdepartementet och rapporterade om de aktiviteter som genom-
förts inom uppdraget att främja en mer jämställd orkesterrepertoar.

4.5 Litteratur, läsfrämjande, bibliotek och kulturtidskrifter
Under 2017 beviljade Kulturrådet totalt ca 127 miljoner kronor i bidrag till litteratur, kulturtid-
skrifter och läsfrämjande. En närmare beskrivning av våra insatser och bedömningar framgår av 
respektive avsnitt nedan.

9. Exempelvis strategier och rapporter om jämställdhet inom musiken, notarkiv, databaser och förteckningar med 
komponister som är kvinnor, projekt och plattformar för jämställdhet inom musiken.
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Tabell 16. Beviljade bidrag till litteratur, läsfrämjande, bibliotek och kulturtidskrifter 2015–2017 
 2017 2016 2015

Bokstart (tkr) 8 700 - -

Antal ansökningar 39 - -

Antal beviljade ansökningar 29 - -

Efterhandsstöd till litteratur (tkr) 37 317 35 099 37 184

Antal ansökningar 2 169 2 001 2 339

Antal beviljade ansökningar 790 761 797

Inköpsstöd till folk- och skolbibliotek 23 690 23 930 24 100

Antal ansökningar 237 256 251

Antal beviljade ansökningar 236 250 245

Internationellt litteratursamarbete    
(projektbidrag och översättningsstöd) (tkr)A 7 386 7 994 6 996

Antal ansökningar 645 747 615

Antal beviljade ansökningar 406 426 348

Kulturtidskrifter    
(stöd till produktion, utveckling och tidskriftsverkstäder) (tkr)B 24 810 22 650 41 140

Antal ansökningar 129 138 257

Antal beviljade ansökningar 92 96 180

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

Läs- och litteraturfrämjandebidrag (tkr) 17 669 16 999 18 840

Antal ansökningar 252 198 278

Antal beviljade ansökningar 140 107 125

Övrigt (Planerad utgivning och fristadsprogrammet)A (tkr) 2 546 1 512 1 314

Antal ansökningar 54 33 41

Antal beviljade ansökningar 23 16 16

Totalt (tkr) 127 118 113 185 134 422
A. Siffrorna har justerats jämfört med årsredovisningen 2015.  

B. Beslut för produktionsstöd fattas i december inför kommande år, genom bemyndigande. 2015 fattades dessutom beslut för 2015. 

  
4.5.1 Främjande av läsning och litteratur
Statens kulturråd har i uppdrag att initiera, samordna och följa upp läsfrämjande insatser av natio-
nellt strategiskt intresse. Vår utgångspunkt är det handlingsprogram för läsfrämjande som vi har 
tagit fram. Kulturrådet ska också utvidga satsningen Bokstart till fler regioner och vi ska inkludera 
förskolan i satsningen. 

Bidrag till läs- och litteraturfrämjande insatser och litterära evenemang
Under 2017 fördelade Kulturrådet ca 17,7 miljoner kronor i bidrag till läs- och litteraturfrämjande 
insatser. Bidragen har gått till lokala, kommunala och regionala projekt som bidrar till att uppfylla 
de nationella målen för litteratur och läsfrämjande. Antalet ansökningar inom stödet har ökat 
från 198 behandlade ansökningar 2016 till 252 ansökningar 2017. När det gäller ansökningar för 
läsfrämjande har vi till exempel beviljat 

• samverkansprojekt mellan bibliotek och civilsamhälle
• bibliotekens arbete med nyanlända och asylsökande
• projekt som involverar hela familjen
• olika former av socialt läsande, till exempel läsecirklar på biblioteken eller biblioterapi.  

Vi har också beviljat ansökningar för litterära evenemang. Det gäller främst olika typer av allmänna 
litteratur- och poesifestivaler, författarträffar och litterära läs- och skrivprojekt. Bidrag till bibliotek 
och läs- och litteraturfrämjande verksamhet av regionalt intresse fördelades under året också inom 
det regionala utvecklingsbidraget, se avsnitt 4.2.2 Utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet. 

Under året fördelade vi drygt 2,5 miljoner kronor till läsfrämjande insatser under skollov, inom 
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ramen för det regionala utvecklingsbidraget. Bland påbörjade projekt ser vi bland annat flera sats-
ningar på hela familjen.

Flera aktörer tillsammans
I Kulturrådets handlingsprogram för läsfrämjande har vi identifierat prioriterade målgrupper, och 
en sådan målgrupp är vuxna som inte läser eller som läser i liten utsträckning. Den 23 november 
2017 samlade vi därför flera aktörer till en konferens om vuxnas läsande: Att överbrygga läsklyftor. 
Syftet med konferensen var att deltagarna skulle bli inspirerade och utbyta erfarenheter med var-
andra. Konferensen lockade 245 deltagare (27 män och 228 kvinnor) och vi bedömer att det var ett 
bra sätt att sprida kunskap om metoder för läsfrämjande.

Under året har Kulturrådet haft regelbundna möten och avstämningar med andra statliga 
myndigheter och med nationella minoritetsföreträdare som arbetar med läs- och litteraturfräm-
jande frågor. Vi ingår i Kungliga bibliotekets (KB) myndighetssamarbete om skolbibliotek och i 
deras referensgrupp för en nationell biblioteksstrategi. Dessutom deltar vi i KB:s kvalitetsdialog. 
Kulturrådet är också med i Myndigheten för tillgängliga mediers råd, tillsammans med en rad 
andra myndigheter och organisationer. Syftet är dels att främja samverkan, dels att öka utbytet av 
kunskaper och erfarenheter när det gäller tillgänglighetsfrågor. 

Läsambassadören
Anne-Marie Körling avslutade sitt uppdrag som läsambassadör under 2017, men hann under året 
med en rad aktiviteter såsom ett tjugotal föreläsningar och ett tiotal artiklar och intervjuer. Hon 
var även engagerad under bokmässan i Bologna i Italien och hon var inbjuden till svenska ambas-
saden i Bangkok där hon föreläste för 300 lärare och bibliotekarier. Läsambassadörens podd Läs 
för livet har publicerats med ett nytt avsnitt varje månad och har totalt ca 20 000 nedladdningar. 
På bok- och biblioteksmässan i Göteborg utnämndes Johan Anderblad till ny läsambassadör för 
åren 2017–2019. Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke presenterade den nya läsambas-
sadören. Läsambassadörens uppdrag är att främja läsande, och sedan september 2017 ingår även 
vuxnas läsande i det uppdraget. Den nya läsambassadören planerar att rikta sitt arbete till famil-
jer och alla åldrar och har påbörjat sitt arbete med bland annat föreläsningar på bibliotek. Hans 
Instagram-konto hade 1 092 följare vid slutet av 2017. Mellan starten 8 oktober och 31 december 2017 
har han gjort 47 inlägg och varje inlägg har mellan 100 och 200 gilla-markeringar. 

Bokmässan i Göteborg
För fjärde året i rad arrangerade Kulturrådet programmet på Ung scen på Bokmässan i Göteborg. 
Programmet fokuserade på aktuella ämnen i barn- och ungdomslitteraturen, och vi lyfte fram 
läsfrämjande insatser och teman såsom Bokstart, läsfrämjande insatser som vänder sig till hela 
familjen, barn- och ungdomsbokskatalogen och biblioterapi. Ung scen hade även internationella 
inslag, till exempel när vi presenterade ALMA-pristagarna och blev gästade av internationella 
författare. Dessutom kombinerade vi programmet med en monter på mässan, där vi fick chansen 
att möta, informera och inspirera besökarna. Bokmässan hade 77 000 besökare 2017, jämfört med 
96 000 besökare 2016. Det publiktapp som Bokmässan led av detta år märktes inte vid Ung scen, 
där flera av programpunkterna lockade över 70 åhörare.10 Ett 20-tal av myndighetens medarbetare 
deltog på plats och agerade monter- och scenvärdar och moderatorer, kommunicerade vår verk-
samhet via sociala medier, hade branschmöten och nätverkade.

Barn- och ungdomsbokskatalogen
Den årliga Barn- och ungdomsbokskatalogen är viktig del i arbetet med att inspirera barn och 
unga till att läsa mer. Syftet med katalogen är främst att presentera ett kvalitativt och brett urval 
av nyutkomna barn- och ungdomsböcker, men den ska också spegla Kulturrådets läsfrämjande 

10. Under mässan förde vi statistik manuellt i mån av tid och möjlighet. Vid scenen fanns plats för 50 sittande med stående 
publik vid sidorna. Dock hade vi inte möjlighet att ta upp könsbaserad statistik. 
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arbete. I katalogen beskriver vi därför insatser såsom Bokstart, läsambassadören och ALMA. Vi 
ger även utrymme till mångfalds- och hbtq-perspektiv genom att presentera böcker som berör 
dessa frågor på olika sätt. Kostnaden för att producera barn- och ungdomsbokskatalogen uppgick 
till 2,1 miljoner kronor under 2017 (2016:2,6 miljoner kronor, 2015:3,0 miljoner kronor). Katalogen 
har hittills spridits i över 300 000 exemplar av en upplaga på 400 000. Över halva upplagan, cirka 
225 000 exemplar, var förhandsbeställd inför distributionen 2017. Intresset är alltså alltjämt stort 
för katalogen. Det är huvudsakligen folk- och skolbibliotek och skolor som beställer katalogen. Ka-
talogen är den tryckta skrift från Kulturrådet som har störst spridning över landet och vi bedömer 
att den är ett bra sätt att främja läsning. 

4.5.2 Bokstart 
Bokstart är en satsning på små barns språkutveckling. I regleringsbrevet 2017 fick Kulturrådet i 
uppdrag av regeringen att utvidga Bokstart till fler regioner och att koppla satsningen till försko-
lan. Målet med Bokstart är att stärka föräldrar i deras betydelsefulla roll för sina barns utveckling 
inom språk, kommunikation och läsande. Vi vill därför utveckla samverkan mellan bibliotek, 
förskola och barnhälsovård inom projektet. Dessutom vill vi öka och sprida kunskap om små 
barns språkutveckling. 

Bokstart ska vara ett stöd och en resurs för de yrken som har ett uppdrag att arbeta med små 
barns språkutveckling och med utgångspunkt i familjen. Under 2017 gjorde Kulturrådet ett för-
ankringsarbete hos dessa yrken genom sektorsövergripande samråd och information på konferen-
ser och genom ett webbinarium.

I årets bidragsomgång beviljade Kulturrådet cirka 8,7 miljoner i stöd till 29 språknätverk och 
projekt i hela landet. Vi prioriterade ansökningar med ett förankrat partnerskap mellan bibliotek 
och barnhälsovård eller förskola. Ansökningarna skulle också helst ha ambitionen att utveckla en 
långsiktig och hållbar samverkan kring små barns språkutveckling.

4.5.3 Inköpsstöd
Under 2017 sökte 237 kommuner inköpsstöd för folk- och skolbibliotek, och 236 av dessa beviljades 
stöd. Kulturrådet bedömer ansökningarna utifrån två aspekter: dels antalet barn och ungdomar 
(0–18 år) som bor i kommunen, dels den läsfrämjandeplan som beskriver kommunens läsfräm-
jande arbete. De sökande kommunerna måste ha en politiskt antagen och aktuell biblioteksplan 
för att beviljas stöd.

4.5.4 Litteraturstöd
Efterhandsstöd till litteratur är det bidrag där Kulturrådet får flest ansökningar av samtliga bidrag. 
En stor del av ansökningarna rör titlar som är utgivna av små förlag, vilka står för en betydande del 
av kvalitetsutgivningen. Små förlag är i hög grad beroende av litteraturstöd för sin verksamhet. År 
2017 beslutade vi om 2 169 ansökningar för efterhandsstödet till litteratur. Totalt beviljade vi 790 
ansökningar, som tillsammans fick drygt 37 miljoner kronor. 

Utöver efterhandsstödet fördelar Kulturrådet även stöd till planerad utgivning av litteratur. 
Det är ett förhandsstöd för större, särskilt kostsamma utgivningsprojekt. Stödet är projektbaserat 
i stället för att vara titelbaserat, vilket främjar initiativ till fleråriga satsningar. Dessutom innehål-
ler stödet särskilda fördelningar som endast omfattar nationella minoriteters litteratur. Läs mer 
om dessa fördelningar i och om uppdraget om utgivning och spridning av litteratur på nationella 
minoritetsspråk i avsnitt 4.5.5 Nationella minoriteter.

För att öka spridningen av kvalitetslitteratur ytterligare stöttar vi distributionen av samtliga 
litteraturstödda titlar till olika bibliotek. Titlarna går till 287 av landets huvudbibliotek, några 
länsbibliotek, Nordens hus på Island och Kulturkontakt Nord i Finland. Målet är att titlarna ska 
användas i bibliotekens läs- och litteraturfrämjande arbete. 
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4.5.5 Kulturtidskrifter
Kulturrådet ger stöd till aktörer som producerar och utvecklar kulturtidskrifter, både i tryckt och 
i digital form. 2017 fördelade Kulturrådet 22,8 miljoner kronor i produktionsstöd till 87 kultur-
tidskrifter inför 2018 genom bemyndigande. Av dessa är 11 tidskrifter helt eller delvis på ett annat 
språk än svenska, och 7 tidskrifter behandlar nationella minoriteters språk och kultur. Referens-
gruppen bedömde särskilt mångfalden av röster som kommer till tals, tidskrifternas spridning och 
tillgänglighet, ersättningar och arvoden till de medverkande och det internationella perspektivet11. 

Vidare fördelade vi drygt 2 miljoner kronor i utvecklingsstöd. Stödet gick till insatser som 
marknadsför och sprider kulturtidskrifter samt till andra insatser som gynnar kulturtidskrifter. 
Vi balanserade behovet av stöd för att utveckla etablerade kulturtidskrifter mot vikten av att prio-
ritera nya aktörer. Många kulturtidskrifter som fick bidrag har även ett internationellt perspektiv 
och ingår i internationella samarbeten. 

Kulturrådet deltog i juni 2017 i ett webbinarium arrangerat av Journalistförbundet för frilans-
journalister där kursdeltagarna fick möjlighet att ställa frågor om stödet till kulturtidskrifter.

4.5.6 Internationellt litteraturutbyte 
Under 2017 genomförde Kulturrådet en ny satsning i arbetet med att introducera svensk litteratur 
för utländska målgrupper. Vi anordnade 2017 för första gången ett besöksprogram i Stockholm, 
där åtta förläggare av skönlitteratur från olika länder fick möjlighet att träffa svenska kollegor 
och agenter och lära sig mer om svensk skönlitteratur. Utvärderingen visade att programmet var 
värdefullt för deltagarna och att det gav dem ökad kunskap om svensk litteratur. 

Kulturrådet disponerar medel från Nordiska ministerrådet för översättningar från svenska och 
de nationella minoritetsspråken. Ansökningar om översättningsstöd från de nordiska förlagen 
ligger på samma höga nivå som tidigare och behovet av ökade medel från Nordiska ministerrådet 
kvarstår. Kulturrådet fick även i år ta av förvaltningsmedel på anslag 3:1 för att möta behoven. Ef-
fekten blir ett mindre utrymme för ansökningar från förlag utanför Norden.

Under 2017 medverkade Kulturrådet vid bokmässorna i Angouleme, London, Bologna, Peking, 
Frankfurt och Göteborg. Det internationella nyhetsbrevet skickades ut två gånger och skriften 
New Swedish Books publicerades i två nummer. Vi har bidragit till ökad medvetenhet om svensk 
litteratur och genom vårt stöd till kulturexport har 23 aktörer beviljats stöd till resor, mässdelta-
gande och provöversättningar. Se avsnitt 4.9.2 Internationellt utbyte och samarbete. 

4.5.7 Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne
Den tyske illustratören och författaren Wolf Erlbruch tilldelades litteraturpriset till Astrid Lind-
grens minne (ALMA) 2017. Kulturrådet tillkännagav pristagaren den 4 april på Kungliga bib-
lioteket i Stockholm, och händelsen direktsändes via länk till barnboksmässan i Bologna. Med-
iegenomslaget var stort, särskilt i Tyskland som 2017 fick sin första pristagare.

Pristagarveckan i maj innehöll presentationer, föreläsningar, studiebesök, skolbesök och inter-
vjuer. Själva priset överlämnades av H.K.H. Kronprinsessan Victoria på Konserthuset den 29 maj, 
och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke höll talet till pristagaren. Efter prisutdel-
ningen deltog Erlbruch i ett evenemang i München, arrangerat av Internationale Jugendbibliothek. 

Kulturrådet presenterade listan med nominerade kandidater till ALMA 2018 på bokmässan i 
Frankfurt i oktober 2017. 

I november arrangerade Saltkråkan AB, Astrid Lindgren-sällskapet och Rabén & Sjögren en 
Astrid Lindgren-konferens, i samarbete med ALMA och Kulturhuset Stadsteatern. Temat för kon-
ferensen var läsning, tänkande och medborgarskap. ALMA deltog även i flera externa arrang-
emang, bland annat en nordisk barnlitteraturkonferens i Stavanger i februari och Litteralund i 
april. Förra årets pristagare Meg Rosoff medverkade i båda dessa evenemang.

11. Exempelvis andra språk än svenska, publicering i andra länder, eller samarbeten med tidskrifter i andra länder.
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Tabell 17. Nominerade kandidater och antalet länder som kandidaterna representerar 2016–2018
 2018 2017 2016

Nominerade kandidater 235 226 215

Representerade länder 60 60 59
Kulturrådet fastställer och offentliggör nomineringarna året före tillkännagivandet. Därmed fastställde vi kandidatlistan för 2018 under 2017.

4.6 Bild- och formkonst, museer och utställningar 
Anslaget för bidrag till bild- och formområdet fick ökade medel inför 2018, vilket vi genom bemyndi-
gande kunde börja utnyttja 2017. Det ökade våra möjligheter att främja konstnärernas villkor och sta-
bilitet hos ett antal kvalitativa utställningsarrangörer inom bild- och formkonstområdet. Vi kunde 
i högre grad främja konstnärers möjlighet att få betalt för sitt arbete i besluten som har fattats under 
2017. Majoriteten av utställningsarrangörerna fick höjda verksamhetsbidrag inför 2018. 

Tabell 18. Beviljade bidrag inom bild- och formkonstområdet 2015–2017 tkr
 2017 2016 2015

Bild och form/projektbidrag 3 443 3 362 2 975

Kollektivverkstäder 900 800 800

Konsthantverkskooperativ 1 060 2 825 2 800

Organisationer inom bild- och formområdet 12 495 13 445 13 480

Verksamhetsbidrag till utställningsarrangörer/ 
arrangerande konstföreningarA 11 375 18 610 9 420

Totalt 29 273 39 042 29 475
A. Kulturrådet utnyttjade bemyndigandet på anslaget 2016 och 2017  

Verksamhets- och projektbidrag
I verksamhetsbidraget ingår det minst 2,1 miljoner kronor i utställningsersättning, vilket är en 
ökning med 845 000 kronor från förra året. Flera av utställningsarrangörerna arbetar med nypro-
duktion av konstnärliga verk, och några har även utvecklat konstnärsresidens.

De höjda verksamhetsbidragen för 2018 bedöms även bidra till en ökad verksamhet för barn 
och unga samt ett förbättrat internationellt samarbete. Flera av de utställningsarrangörer som har 
beviljats större höjningar av verksamhetsbidraget arbetar med omfattande och kvalitativ verk-
samhet för och med barn och unga, internationella utbyten och utställningar med internationellt 
verksamma konstnärer. Många utställningsarrangörer samverkar också med till exempel högsko-
lor och aktörer från civilsamhället. Bland annat syns samarbeten för att skapa delaktighet med 
nyanlända bland de beviljade bidragen. 

Kulturrådet beviljade också projektbidrag för samarbeten, utställningar, främjande insatser 
och andra former av aktiviteter i hela landet. Av dessa projekt hade 68 procent någon form av in-
ternationellt samarbete eller utbyte. Lika många projekt hade en verksamhet riktad sig mot barn 
och unga. Under 2017 beviljades 14 procent av det sökta beloppet inom projektbidraget, vilket är 
något mindre än 2016. 

Övriga stöd och insatser
Under året verkade Kulturrådet för att internationalisera bild- och formkonsten på olika sätt. Vi 
beviljade bland annat cirka 339 000 kronor till 12 aktörer för deltagande i internationella samman-
hang i syfte att främja svensk kulturexport, se avsnitt 4.9.2 Internationellt utbyte och samarbete. 
Kulturrådet deltog även i möten och nätverk där svenska och nordiska myndigheter och organi-
sationer har ingått. 

Kulturrådet beviljade bidrag för att sprida och tillgängliggöra kvalitativ bild- och formkonst. 
Bidragen gick till nationella främjandeorganisationer inom bild- och formkonstområdet samt till 
Samlingsorganisationernas samarbetskommitté. 

För att främja konstnärlig utveckling och stärka konstnärernas villkor fördelade Kulturrådet 
bidrag till kollektivverkstäder. Vi delade ut bidrag till konsthantverksgrupper i hela landet. Bidra-
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gen ska hjälpa dem att ställa ut kvalitativt konsthantverk och att stärka och utveckla konsthant-
verket.

Kulturrådet bedömer att stöden 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. 

Under 2017 arrangerade Kulturrådet en nätverksträff för de myndigheter som har uppdrag 
inom bild- och formkonstområdet. Syftet med träffen var att dela information och erfarenheter 
om vad som sker inom området. Vi har arrangerat ett rundabordssamtal kring regionala utveck-
lingsbidrag inom bild och form. För deltagarna ledde samtalet bland annat till ett fortsatt inter-
regionalt samarbete och ett erfarenhetsutbyte. 

4.6.1 Medverkans- och utställningsersättning 
Kulturrådet har i uppdrag att göra det statliga avtalet om medverkans- och utställningsersättning 
till konstnärer (MU-avtalet) allmänt känt och tillämpat. Vi har under året fört dialoger med regio-
nala kulturchefer om MU-avtalet, i samband med att vi har granskat och följt upp deras regionala 
kulturplaner. Vi har också tagit upp MU-avtalet under uppföljningsmöten med bidragssökande 
organisationer. 

Vi har genomfört tre möten med referensgruppen för MU-avtalet, där representanter från 
Konstnärsnämnden, KRO/KIF12, Moderna Museet, Riksutställningar, Svenska Fotografers För-
bund och Svenska Tecknare ingår. Referensgruppen har diskuterat frågor om MU-avtalets till-
lämpning och besvarat frågor från externa parter. Gruppen har även kommit överens om vägle-
dande uttalanden om avtalets tillämpning i vissa avseenden. 

Under 2017 fördelade vi 13,4 miljoner kronor i öronmärkta medel för utställningsersättning 
inom verksamhets- och projektbidrag. Ökningen av medel genomfördes med hjälp av bemyndi-
ganden inför 2018 i och med att regeringen tillför medel till bild- och formområdet. 

Uppföljning
Kulturrådet har följt upp hur MU-avtalet tillämpas hos utställningsarrangörer inom kultursamver-
kansmodellen. Vi skickade under 2017 ut en enkät till 41 utställningsarrangörer, och av dessa besva-
rade 33 stycken enkäten (80 procent). Enkätsvaren visar hur utställningsarrangörerna har ersatt ut-
ställande upphovspersoner för utställningar som öppnade mellan 1 januari och 31 oktober 2017, med 
verk som upphovspersonen äger. Av 33 utställningsarrangörer hade 26 stycken haft någon utställning 
med verk som ägs av nu levande konstnärer eller upphovspersoner under den aktuella tidsperioden.

Nedan redovisas svaren från de 25 som besvarade samtliga frågor i enkäten: 
• 12 av 25 utställningsarrangörer angav att alla upphovspersoner fick ersättning på eller 

över MU-avtalets lägstanivå. Det var 8 stycken som angav att de hade betalat ut ersättning 
enligt MU-avtalet till några upphovspersoner, men inte till alla. Vidare angav 5 stycken att 
de inte hade betalat ut ersättning enligt MU-avtalet till någon av upphovspersonerna. 

• 15 av 25 utställningsarrangörer angav att de hade tecknat skriftliga avtal för samtliga 
upphovspersoner, medan 7 angav att de hade tecknat skriftliga avtal med några 
upphovspersoner, men inte alla. 

• 12 av 25 utställningsarrangörer angav att de både hade tecknat skriftliga avtal och gett 
ersättning enligt eller över MU-avtalets lägstanivå till samtliga upphovspersoner. 

Som helhet visar enkäten att 80 procent av de svarande utställningsarrangörerna tillämpar MU-
avtalet, antingen helt och hållet eller till viss del.

4.6.2 Bidrag till forskning och utveckling vid centrala museer 
Kulturrådet beslutade om bidrag till forskning och utveckling vid de centrala museerna. Ansök-
ningarna prövades utifrån projektets kvalitet, kulturpolitiska relevans och genomförbarhet samt 

12. Konstnärernas Riksorganisation/ Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare.
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deltagarnas kompetens och museernas planer för att sprida resultatet. Med kulturpolitisk relevans 
avses dels vilken betydelse projekten kommer att ha för kunskapsutvecklingen, dels hur resultaten 
är tänkta att tillämpas inom kulturområdet och de utpekade forskningsområdena. För att bredda 
och stärka bedömningen har sakkunniga deltagit i bedömningen. 

Bidragsfördelningen under 2017 har enligt vår bedömning fortsatt att främja samarbeten mel-
lan bland annat museer, universitet och högskolor. Vi bedömer att projekten kommer att bidra 
till att utveckla och tillgängliggöra kunskap inom en rad områden, samtidigt som vissa utvecklar 
museibaserade praktiker. 

Från och med den 1 januari 2018 övertar Riksantikvarieämbetet ansvaret för att fördela bidra-
get. 

Tabell 19. Beviljade bidrag till forskning och utveckling 2015–2017, tkr
Museum Projekt Avser år Bidrag (tkr)

Armémuseum Att fira en seger. Slaget i Narva som 
 folkfest, propaganda och historiebruk 1 (av 1) 980

Statens centrum för arkitektur och design Historizing the Welfare State:   
 The Swedish Museum of Architecture   
 1962–2013 1 (av 1) 400

Statens historiska museer Unstraight research på museum  3 (av 3) 700

Statens historiska museer Antiziganismen och samlingarna  2 (av 3) 667

Statens museer för världskultur Realistiska möjligheter, 
 Världskulturmuseernas fotografiska 
 samlingar  1 (av 1) 400

Statens musikverk Kreativa förflyttningar – musikaliska   
 flöden i 1960- och 70-talens Sverige  1 (av 3) 500

Totalt 2017     3 647 
Totalt 2016     3 570 
Totalt 2015     3 615

4.6.3 Statliga utställningsgarantier 
Under året bedömde Kulturrådet ansökningar om statliga utställningsgarantier. Garantin kan 
täcka de kostnader för skada eller förlust av inlånade föremål som kan uppstå för tillfälliga utställ-
ningar. I samtliga ärenden har Kulturrådet hämtat in yttranden om säkerheten för utställningen 
från Kammarkollegiet. 

Under 2017 beviljade Kulturrådet 34 nya utställningsgarantier (2016:39, 2015:42). Kammarkol-
legiet fakturerar Kulturrådet för sitt arbete med riskbedömningar, och vi tar i vår tur ut en förord-
ningsreglerad avgift av dem som söker garantin. Avgiften täcker Kulturrådets och Kammarkol-
legiets kostnader för hanteringen av garantierna.

Handläggningen av utställningsgarantierna övergick till Riksantikvarieämbetet den 1 januari 
2018. Under 2017 genomförde vi därför en rad insatser för att förenkla överlämningen, bland annat 
informationsinsatser tillsammans med Riksantikvarieämbetet och Kammarkollegiet, riktade till 
sökande museer. 

4.7 Barn och unga 
Bidragen för barn och unga ökade under året inom den konstområdesövergripande verksamheten. 
Detta beror bland annat på att pilotsatsningen Skapande förskola utökades. Ökningen kan också 
härledas till att ansökningar har kategoriserats i ökad grad till exempel inom bidragen Kreativa 
platser och Lokalhållande organisationer. 
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Figur 3. Beviljade bidrag 2015–2017 till verksamheter som rör barn och unga, tkr 

Enligt Kulturrådets strategi för arbetet med kultur för barn och unga är målsättningen att minst 30 
procent av de verksamheter och projekt som får finansiellt stöd har barn och unga som målgrupp, 
och tabellen nedan visar att målet har uppnåtts med råge. 

Tabell 20. Andel av totalt beviljade bidrag 2015–2017 inom respektive konstområde som bedöms 
gå till verksamhet inriktad mot barn och unga, procent 
 2017 2016 2015

Scenkonst och musik  35  34  32 

Litteratur, bibliotek och kulturtidskrifter 45  44  37 

Bild- och formkonst, museer och utställningar 22  26  16 

Konstområdesövergripande 88  91  97 

Andel barn och unga av Kulturrådets totala bidragsbeslut 59  57  51

Kulturrådet bedömer att barn- och ungdomsperspektivet varit närvarande och levande inom 
myndighetens bidragsgivning och övriga främjande åtgärder. Under året har myndighetsnätver-
ket för barns rätt till kultur haft fyra möten, på vilka tolv myndigheter deltog. Det är viktigt att 
samla myndigheter som arbetar med kultur för barn och unga för att få en helhetsbild av fältet, 
vad som pågår och i fall vi kan samverka kring gemensamma utmaningar. 

En samverkanspart inom civilsamhället är Kulturskolerådet. Kulturrådet har medverkat såväl 
på Kulturskolerådets rikskonferens som på den nordiska musik- och kulturskolekonferensen. Vi 
bedömer dessa nätverk som mycket givande för omvärldsbevakning och kunskapsinhämtning. 

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

4.7.1 Skapande skola
Kulturrådet fördelade cirka 187 miljoner kronor för Skapande skola-insatser i förskolan och grund-
skolan under 2017. I ansökningarna uppskattas deltagandet till 885 758 barn och elever.
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Tabell 21. Ansökningar till och beviljade bidrag inom Skapande skola och Skapande förskola 
2015–2017
 2017 2016 2015

Beviljade ansökningar (antal) 468 419 422

 – varav skapande förskola 75 20 18

Beviljade kommuner (antal) 272 273 273

Beviljade fristående skolor/statliga skolor (antal) 124/2 120/2 128/0

Sökt belopp (tkr) 281 478 288 238 282 738

Beviljat belopp (tkr) 187 208 183 499 189 930

 – varav beviljat belopp skapande förskola 10 086 12 254 10 290

Elever/barn som planeras ta del av aktiviteterna (antal) 885 758 885 243 830 780

Genomsnittligt bidrag per elev/barn (kr) 211 207 229

Tilläggsbidrag för utgifter läsåret 2016/2017 (tkr) 4 266 - -

Av de som söker Skapande skola bidraget står kommuner för ca 90 procent, och cirka 90 procent 
av alla kommuner söker bidraget. Precis som de senaste åren efterlyste Kulturrådet riktade insatser 
till elever, exempelvis i områden där tillgången till kultur är ojämlik. Syftet är att ha fördjupade 
kulturinsatser för ett lägre antal elever snarare än enstaka insatser för samtliga.

Kulturrådets sammantagna bild av ansökningarna 2017 är att kommuner oftast vill fortsätta 
inkludera alla elever i sina Skapande skola-insatser. Vanligt förekommande är aktiviteter som ska 
vara inkluderande och bygga på värdegrundsfrågor. En iakttagelse är att friskolorna och mindre 
kommuner i allmänhet tar del av det regionala kulturutbudet i lägre grad. 

Redovisningarna under 2017 visar få förändringar jämfört med tidigare läsår. Könsfördelning-
en bland kulturaktörerna är 47 procent kvinnor och 39 procent män.13 

Inom Skapande skola är samarbetet mellan pedagoger, konstnärer och elever viktigt för elevers 
eget skapande och ökade kulturuttryck. Enligt redovisningarna har antalet kulturaktiviteter som 
skett i samarbete med konstnärer ökat jämfört med tidigare läsår, från cirka 75 till 80 procent. 

I slutet av året beslutade Kulturrådet om tilläggsbidrag till 85 skolhuvudmän från läsåret 
2016/17. Dessa skolhuvudmän hade redovisat större kostnader för Skapande skola-aktiviteter än 
vad de mottagit i bidrag. Med tilläggsbidraget kunde vi till viss del möta behovet, genom medel 
som betalats tillbaka från andra skolhuvudmän.

Vi bedömer att bidragsfördelningen 2017 bidragit till att barn och unga i grundskola och för-
skoleklass fått möta professionella kulturaktörer under sin tid i skolan. Bidraget har haft en god 
geografisk spridning. Besluten medverkar även till att konstnärliga och kulturella uttryck långsik-
tigt integreras i skolan.

Kulturrådet gjorde en fördjupad granskning av 565 kulturaktiviteter som motsvarar 400 unika 
kulturaktörer. För 97,5 procent av aktiviteterna bedömde Kulturrådet att kulturaktörernas profes-
sionalitet kunde säkras, vilket vi bedömer vara ett bra resultat. Vår bedömning är att bidraget ger 
barn möjlighet att delta i och uppleva professionell kultur.

Skapande förskola 
År 2015 ändrades Skapande skola-förordningen genom tillägget att även förskolan skulle ingå. Med 
det följde en tillfällig förstärkning med 10 miljoner kronor per läsår under perioden 2015-2018. Reger-
ingsuppdraget genomfördes 2015-2016 i form av en pilotsatsning inom scenkonstområdet. Ett 20-tal 
kommuner valdes ut av Kulturrådet utifrån kriteriet låg tillgång till konst och kultur. Målgruppen var 
barn 3–5 år. Pilotsatsningen slutredovisas under 2018. Kulturrådet gav under 2017 samtliga huvudmän 
för förskolor möjlighet att söka bidraget inför vårterminen 2018. Huvudmännen har i ansökningarna 
angett på vilket sätt deras förskola/förskolor befinner sig i områden där tillgången till professionell 

13. För 14 procent av dessa kulturaktörer har svaret gällande kön varit ”Vet ej” och för cirka 40 aktörer (avrundat utgör det 
0 procent) har svaret varit ”Annat”. Då frågan är ny framstår det som en del av huvudmännen förväxlat kategorierna ”Annat” 
respektive ”Vet ej” så svaren för just dessa två kategorier är förknippade med viss grad av osäkerhet. Svaren visar överlag 
att kvinnor är överrepresenterade hos de kulturaktörer som anlitats inom Skapande skola.
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kultur bedöms vara låg. Av 108 inkomna ansökningar bifölls 75. Planerat antal barn i aktiviteterna 
uppgår till cirka 19 000. Bidraget avsåg långsiktiga och sammanhållna insatser för barn i åldern 4–5 år.

4.7.2 Musik- och kulturskolorna 
Kulturrådet fördelar sedan 2016 bidrag till kommuner som bedriver musik- och kulturskola. År 
2017 fördelades totalt 97 miljoner kronor för läsåret 2017/2018.

Tabell 22. Ansökningar till och beviljade bidrag inom kulturskolebidraget 2016–2017
 2017 2016

Beviljade kommuner (antal)  200 178

Sökt belopp (tkr) 187 769 222 964

Beviljat belopp (tkr) 97 028 97 033

Kulturrådet prioriterade insatser som gav möjlighet för fler barn och unga att få ta del av musik- 
och kulturskolans verksamhet. Kulturskolorna ska nå nya målgrupper, bland annat genom att 
bredda eller förnya kulturskolans utbud, arbetssätt, samarbetsparter eller arenor. Insatserna ska 
vara avgiftsfria eller ha en lägre elevavgift.

Enligt redovisningarna har 54 av 94 musik- och kulturskolor utökat sina konstområden, främst 
med dans och media/film/foto. De som angett annat konstområde har främst utökat med musik-
produktion och digitalt skapande. Skolorna har angett att antalet nya elever har ökat med cirka 5 
400 efter bidraget. Vi bedömer utifrån de inkomna redovisningarna att bidraget har haft en viss 
effekt på arbetsmetoder, att nå nya målgrupper och ökat tillgängligheten.

4.8 Rättighetsperspektiv 
Kulturrådet arbetar för att alla ska ha lika rättigheter och möjlighet att delta i kulturlivet i enlighet 
med det kulturpolitiska målet. För att bedriva ett strukturerat arbete har vi också tagit fram en 
strategi för lika rättigheter och möjligheter. I detta avsnitt om rättighetsperspektiv redovisar vi de 
områden som strategin omfattar: jämställdhet, tillgänglighet, etnisk och kulturell mångfald och 
hbtq. I avsnittet redovisas även vårt arbete med nationella minoriteter. 

Under 2017 gav vi ut skriften Konsten att beröra. Skriften var tillsammans med en konferens 
under 2016, resultatet av vårt uppdrag från 2016 att genomföra kunskapshöjande insatser om hur 
verksamheter som förmedlar konst och kultur kan synliggöra normer och motverka negativa 
stereotyper och på sås sätt bidra till ett öppnare samhälle. Skriften har distribuerarats i över 3 500 
exemplar under året, och skolor är en stor målgrupp. 

4.8.1 Jämställdhet 
Kulturrådets utgångspunkt är att ett jämställt kulturliv bidrar till kvalitet och mångfald då fler 
erfarenheter och berättelser presenteras. Arbete för jämställdhet är därför nödvändigt för att de 
kulturpolitiska målen ska uppnås. Kulturrådet fick i regleringsbrevet för 2015 i uppdrag att ta fram 
en handlingsplan för hur myndigheten avser att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering 
under 2016–2018 (JiM). Under 2017 arbetade vi i enlighet med vår plan med fokus på bidragsgiv-
ningen, och de mål och aktiviteter som vi planerat för 2017. 

Under året har vi undersökt hur våra besökare upplever att de blir bemötta utifrån ett jäm-
ställdhetsperspektiv. Undersökningen visar att flertalet som svarat på enkäten är positiva och att 
de är nöjda med olika aspekter av bemötandet i mycket hög grad eller hög grad. Vi kan inte se några 
systematiska skillnader mellan hur kvinnor och män upplever att de blir bemötta av Kulturrådet.

Kulturrådet har alltid med ett jämställdhetsperspektiv när vi bedömer bidragsansökningar och 
ett mål i vår strategi för lika rättigheter och möjligheter är att könsfördelningen mellan män och 
kvinnor ska vara jämn, totalt sett, inom de stöd vi beviljar. Tabell 23 visar att inget kön varit represen-
terat med över 60 procent för de flesta bidragsformerna (projekt inom kultursamverkansmodellen 
ingår inte). Men för att synliggöra skillnaderna och öka jämställdheten inom flera bidragsformer har 
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vi integrerat jämställdhetsperspektivet i en diskussion om kvalitet i bidragsgivningen. Samtliga ordförande i 
arbets- och referensgrupperna samt handläggare och chefer på Kulturrådet deltog i diskussionen. 

Tabell 23. Könsfördelning för ett urval av beviljade bidrag 2017 inom olika bidragsformer. Uppdelat på 
representation och makt, procent
   RepresentationA    MaktA

Bidragsform Kvinnor Män  Annat  Vet ej Kvinnor Män Annat Vet ej 

Bild och form/Projektbidrag 57 39 4 0 69 30 1 0
Bokstart/projektbidrag     95 3 2 0
Bokstart/språknätverk     94 5 1 0
Centrala amatörkulturorganisationer 52 42 0 5 48 51 1 0
Centrumbildningar 63 37 0 0 62 38 0 0
Dansnät 35 43 1 22 69 31 0 0
Fonogram/Produktionsstöd 36 51 1 13 34 65 1 0
Forskning inom kulturområdet 56 44 0 0 85 15 0 0
Fria dansgrupper/Projektbidrag 58 26 0 17 64 35 1 0
Fria dansgrupper/Verksamhetsbidrag 55 30 0 14 58 37 0 4
Fria musikgrupper/projektbidrag 41 59 0 0 43 57 0 0
Fria musikgrupper/verksamhetsbidrag 39 61 0 0 43 57 1 0
Fria teatergrupper/Projektbidrag 51 43 3 3 55 42 3 0
Fria teatergrupper/Verksamhetsbidrag 47 37 1 15 56 40 0 4
Fristäder 49 51 0 0    
Göteborgs bokmässa resor 67 33 0 0    
Internationell och interkulturell 
kulturverksamhet/verksamhetsbidrag 55 45 0 0 54 46 0 0
Internationella nätverk 53 27 0 19 59 41 0 0
Kollektivverkstäder – utrustningsbidrag 57 42 1 0 58 42 0 0
Konsthantverkskooperativ 72 23 0 5 79 21 0 0
Kreativa platser     55 44 0 0
Kulturexport 73 27 0 0    
Kultursamverkan/utvecklingsbidrag 50 39 11 0 57 40 3 0
Kulturtidskrifter/Nättidskrifter 42 58 0 0 48 52 0 0
Kulturtidskrifter/Produktionsstöd 46 54 0 0 54 45 0 0
Litteraturprojekt i utlandet 56 44 0 0    
Litteraturstöd/Barn- och ungdomslitteratur 73 27 0 0   
Litteraturstöd/Bildverk och serier 43 56 1 0    
Litteraturstöd/Facklitteratur 35 64 0 0    
Litteraturstöd/Skönlitteratur 48 52 0 0    
Litteraturstöd/Utgivning 49 51 0 0 47 53 0 0
Lokalhållande organisationer 30 29 1 40 44 50 6 0
Läs- och litteraturfrämjande 49 49 2 0 61 36 3 0
Läsfrämjande/Skollov 71 29 0 0 67 32 1 0
Musik- och kulturskolor 64 36 0 1    
Musikarrangörer/projektbidrag 45 44 3 8 54 44 3 0
Musikarrangörer/verksamhetsbidrag 34 45 1 20 48 52 0 0
Nat min – Litteratur 54 38 8 0    
Nationella minoriteter/projektbidrag 49 47 1 3 59 38 3 0
Nationella minoriteter/verksamhetsbidrag 53 45 0 2 58 42 0 0
Organisationer inom bild- och formområdet 59 41 0 0 79 21 0 0
Regional musikverksamhet 73 27 0 0    
Romska kulturaktörer 39 39 11 11 50 39 11 0
Samverkan med komponister 47 52 1 0    
Skapande skola 36 31 7 26    
Skådebaneverksamhet 50 49 1 0 60 40 0 0
Utställningsarrangörer inom bild och form 51 19 0 29 65 34 0 1
Viss teaterverksamhet 51 45 0 4 51 49 0 0
Översättare resor/internationella utbyten 76 24 0 0    
Översättningsstöd/Drama 75 25 0 0    
Översättningsstöd/Internationellt 68 26 6 0    
Översättningsstöd/Nordiskt 65 35 0 0    

Totalsumma 51 48 1 0 54 45 1 0

A. Med Representation avses medverkande, deltagare etc. Med Makt avses personer i beslutsfattande position för konstnärlig verksamhet, till exempel 
regissör, konstnärlig ledning, curator,
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Vi synliggör könsfördelningen i våra bidragsbeslut. Vi har under året genomfört särskilda insatser 
för jämställdhet inom musikområdet, se avsnitt 4.4.3 Det fria musiklivet. 

Som ett led i arbetet har vi utökat våra ansökningsblanketter till att även omfatta maktperspektiv 
enligt vår handlingsplan för JiM. Personer i maktposition kan till exempel vara personer som beslu-
tar om ett konstnärligt program eller vilka konstnärliga utövare som ska ingå i en aktivitet, till ex-
empel en curator vid en konstutställning. Siffrorna för representation och makt skiljer sig åt för vissa 
bidrag även om vi observerar att variablerna i huvudsak följs åt. Vi bedömer dock variabeln makt 
som viktig även i fortsättningen, för att belysa skillnaden mellan representation och makt. För vissa 
bidrag redovisar vi bara den ena variabeln då det utifrån de olika variablernas karaktär inte alltid 
är ändamålsenligt att samla in variabler för både makt och representation. Till exempel är det bara 
könsuppgifter för upphovspersoner (författare, illustratörer etc.) som samlas in för litteraturstöden. 

Vi har också fört in svarsalternativet Annat i våra blanketter som kan användas när den som 
fyller i blanketten vet att en person själv inte definierar sig som man eller kvinna, utifrån frivilligt 
lämnad information. Vet ej anges när det vid ansökningstillfället inte är känt vilka individer som 
kommer delta i verksamheten. Sammantaget för alla bidragsformer, när variablerna makt och re-
presentation slagits samman, och vi bortsett från Annat och Vet ej, är könsfördelningen 52 procent 
kvinnor och 48 procent män.

Samtliga landsting/regioner behandlar jämställdhetsfrågor i sina kulturplaner. I vår pågående 
uppföljning av kultursamverkansmodellen (2016) ser vi att antalet 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.

4.8.2 Tillgänglighet till kultur 
Kulturrådet har ett sektorsansvar för att öka tillgängligheten inom kulturlivet för personer med 
funktionsnedsättning. Våra insatser inom området bidrar till att uppfylla både kulturpolitiska 
målsättningar och funktionshinderspolitikens mål om delaktighet i kulturlivet. De regionala 
kulturaktörerna som beviljas medel inom kultursamverkansmodellen måste uppfylla ett antal 
minimikrav om tillgänglighet för att få statsbidrag via regionen. 

Vi har haft löpande dialoger med landsting och regioner som tar emot och fördelar de statliga 
medlen för regional kulturverksamhet. Inom dialogerna diskuterar vi alltid tillgänglighetsarbetet. 
Dessutom har vi granskat regionernas tillgänglighetsarbete i samband med att de har tagit fram 
nya regionala kulturplaner, ansökt om medel för regional kulturverksamhet och återrapportering. 

Under hösten 2017 började Kulturrådet följa upp ett urval av de kulturaktörer som ingår i kul-
tursamverkansmodellen. Uppföljningen omfattar 40 aktörer från samtliga regioner. Vi bad dessa 
aktörer beskriva hur de uppfyller villkoren för tillgänglighet när det gäller lokaler och webbplatser. 
Dessutom granskade vi om det finns information om tillgänglighet på aktörernas webbplatser. 
Om vi upptäcker brister under uppföljningen återkopplar vi det till regionerna. 

Kulturrådet informerade under året löpande om hur kulturlivet kan arbeta för att öka tillgäng-
ligheten inom kulturområdet. På vår webbplats finns länkar till bland annat lagstiftning, specia-
listmyndigheter och checklistor. Vi publicerade också nyheter och goda exempel. Via telefon och 
mejl svarar vi på frågor och ger tips, bland annat i samband med vår bidragsgivning. 

Under året har Kulturrådet deltagit vid ett antal seminarier och konferenser, för att informera 
om vårt tillgänglighetsarbete och om de nationella funktionshinderspolitiska målsättningarna. 
Därtill deltog vi vid Delaktighetsdagen, som Myndigheten för delaktighet anordnar årligen. Vi har 
också besvarat Myndigheten för delaktighets enkät om hur vi arbetar med tillgänglighet.

4.8.3 Etnisk och kulturell mångfald 
Kulturrådet verkar för att fler ska ha möjlighet att ta del av kulturlivet och för att kulturen ska 
präglas av en mångfald av kulturella uttryck. Under 2017 konstaterade samtliga referensgrupper 
inom områdena scenkonst, musik och bild och form att det fanns ett behov av att nå nya sökande. 
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Referensgrupperna menar dels att bidragen bör nå ut till fler, dels att nya sökanden skulle bidra 
till att utveckla konstområdena. För att nå ut till fler har Kulturrådet hållit informationsträffar i 
olika delar av landet, på samma sätt som tidigare år. Vi har bland annat haft informationsträffar i 
Stockholmsförorter med en stor andel utlandsfödda. Dessa träffar har vi genomfört tillsammans 
med andra bidragsgivande myndigheter och förvaltningar. 

Vi har också fortsatt vår öppna anmälningsprocess till alla våra arbets- och referensgrupper, så 
att grupperna i högre grad ska spegla samhällets mångfald. Dessutom har vi publicerat informa-
tion om våra musikbidrag på sociala medier, i syfte att öka synligheten och nå ut till en bredare 
målgrupp, se avsnitt 3.1.2 Strategisk kommunikation. Utöver det genomförde Kulturrådet en ge-
mensam informationsinsats med Export Music Sweden i Umeå, Stockholm och Malmö se avsnitt 
4.4.3 Det fria musiklivet.

Kulturrådet har även verkat för mångfald på andra sätt. Projekten inom Kreativa platser drivs 
genom partnerskap där minst en organisation representerar de boende i ett område med socio-
ekonomiska utmaningar. I projektens lägesrapport som inkom i samband med 2017 års ansök-
ningsomgång, har vi sett att projektens verksamheter har en mångfald av kulturuttryck som har 
utgått från de boendes önskemål. Satsningens fokus på medskapande och delaktighet har tagit sig 
uttryck på olika sätt. I projektet Ortens Verklighet i Norsborg, där föreningarna Megafonen och 
En kärlek Botkyrka samarbetar med Unga Klara, har unga i Botkyrka som aldrig tidigare hållit 
på med kultur producerat en föreställning utifrån sina egna berättelser. Ett annat exempel är The 
Culture House i Flen, där Flen Världsorkester tillsammans med samverkanspartnerna ABF Flen, 
Kulturskolan i Flen och Flens språkguide och flyktingvänner etablerat en tidigare saknad mötes-
plats för kulturverksamheter genom att utgå från orkesterns popularitet.

Kulturrådet deltar under perioden 2017–2019 i det nordiska projektet Inkluderande kulturliv i 
Norden. Projektet initierades av det norska Kulturrådet i samband med Norges ordförandeskap 
i Nordiska ministerrådet 2017. Projektet fokuserar på utmaningar och möjligheter när det gäller 
inkludering i både det professionella och det frivilliga kulturlivet. Under projekttiden kommer 
nordiska aktörer att dela kunskap och erfarenheter, initiera projekt och utveckla kunskap. Projek-
tet fokuserar på att ge kulturinstitutioner kunskap, verktyg och metoder i arbetet med att inklu-
dera nya grupper, men även på att utforska kulturens roll för inkludering i det lokala samhället.

4.8.4 Hbtq
Kulturrådet har under året samverkat med andra hbt-strategiska myndigheter. Vi har bland annat 
haft fyra möten för att planera samverkan. Under två av mötena deltog även RFSL, RFSL Ungdom 
och Transföreningen FPES. Vi har också deltagit i ett samråd på Regeringskansliet med övriga hbt-
strategiska myndigheter och organisationer som företräder hbtq-personers rättigheter. Vi har också 
träffat utredningen Stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner (Ku 2016:05). Under 
mötet gav vi vår syn på kulturens möjligheter och utmaningar i relation till transpersoners villkor. 

Under året var vi på ett nätverksmöte med Forum för levande historia14, där vi bland annat 
diskuterade hbtq-personers rättigheter och möjligheter. Vidare har Kulturrådet deltagit på Malmö 
Pride för att öka kunskapen om de hbt-strategiska myndigheternas arbete utifrån regeringens 
strategi för lika rättigheter och möjligheter15. Vi diskuterade vårt arbete i ett panelsamtal tillsam-
mans med övriga hbt-strategiska myndigheter. RFSL och RFSL Ungdom bjöds in för att moderera 
samtalet. Kulturrådet fanns också på plats under en dag i Regeringskansliets monter på Stock-
holms Pride.

Kompetens inom hbtq
Under 2017 har Kulturrådet varit delaktiga i arbetet med att ta fram Nationella sekretariatet för 
genusforsknings publikation HBTQ-kompetent jämställdhetsarbete. I samband med det har vi del-

14. I samband med Forum för levande historias regeringsuppdrag inom Nationell plan mot rasism, liknande former av 
fientlighet och hatbrott. 
15. En strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.
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tagit i en panel på ett nätverksmöte som sekretariatet arrangerade. Under mötet närvarade myn-
digheter som är en del av regeringens utvecklingsprogram för Jämställdhetsintegrering i myn-
digheter (JiM). Vi diskuterade bland annat hur myndigheter på bästa sätt kan kombinera vårt 
hbt-strategiska uppdrag med ett jämställdhetsintegreringsuppdrag. Det innebär att Kulturrådets 
erfarenheter har kommit samtliga nya JiM-myndigheter 2017 till del.

Vi har ökat vår interna kompetens i hbtq-frågor genom att medarbetare har fått delta i en fort-
bildning i grundläggande hbtq-kompetens. Fortbildningen arrangerades av Forum för Levande 
Historia.

Hbtq i vår verksamhet
Under 2017 beviljade Kulturrådet bidrag till en mängd verksamheter och projekt som lyfter fram hbtq-
personers villkor. Till exempel har vi beviljat bidrag till arrangemang av nätverket Stolt Scenkonst, 
där Scensverige samarbetar med flera aktörer för att tillgängliggöra queer scenkonst i hela landet. 

Sedan våren 2017 har vi information om hbtq- och jämställdhetsperspektiven i beskrivningen 
av bidraget Skapande skola. I ansökningsblanketten finns en generell fråga om samtliga tvärper-
spektiv, där hbtq räknas upp. Det har resulterat i att de sökande oftare har kommenterat hbtq och 
hänvisat till ett redan pågående arbete med likabehandling i skolan. 

I Kulturrådets publikation Barn- och ungdomsbokskatalogen 2017/2018 lyfter vi fram flera böcker 
med hbtq-perspektiv. Vi belyser även kulturverksamheter, projekt och publikationer som utmanar 
normer och synliggör hbtq-personers villkor på vår webbplats. Vidare har vi fortsatt sprida skrif-
ten Queer kultur från 2016, bland annat till skolor. I slutet av 2017 hade cirka 180 skolor från olika 
delar av landet beställt totalt 1 850 exemplar av skriften. 

Kulturrådet har påbörjat arbetet med att ta fram en långsiktig plan för vårt fortsatta hbt-stra-
tegiska arbete. En grupp sakkunniga från olika konst- och kulturområden har deltagit i ett dia-
logmöte för att diskutera hur Kulturrådet bör arbeta med uppdraget framöver utifrån regeringens 
strategi. Vi har även tagit fram en plan för att följa upp aktiviteter som vi genomförde 2014–2016. 

4.8.5 Nationella minoriteter
Genom ett riktat projekt- och verksamhetsbidrag fördelar Kulturrådet särskilda medel till natio-
nella minoriteters kulturverksamhet. Under 2017 fördelades merparten av dessa medel som verk-
samhetsstöd till sex verksamheter som bedöms vara av nationell kulturpolitisk betydelse:

• Uusi Teatteri i Stockholm
• Tornedalsteatern i Pajala
• Sverigefinska biblioteket i Stockholm
• Bajit/Judiska biblioteket i Stockholm
• Romska Kulturcentret i Malmö
• Kulturhuset Tráhppie i Umeå

Kulturrådets stöd motsvarade mellan 10 och 61 procent av verksamheternas totala intäkter. När 
det gäller bidrag från kommun och regioner eller landsting var skillnaderna också stora mellan 
verksamheterna.

Kulturrådet kan konstatera att både kvaliteten på verksamheterna och deras ambitionsnivå har 
höjts under de senaste åren.

Övriga särskilda medel inom området fördelade Kulturrådet som projektstöd. Där prioriterade 
vi ansökningar från barn- och ungdomsverksamheter, insatser som stärker de nationella minori-
teternas egna kulturella strukturer och projekt som möter en publik.
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Tabell 24. Beviljade bidrag till nationella minoriteter 2015–2017, tkr A

 2017 2016 2015

Nationella minoriteter/projektbidrag 2 460 2 315 1 440

Nationella minoriteter/verksamhetsbidragB 15 450 6 800 6 520

Nationella minoriteter/litteratur 1 920 1 093 1 056

Nationella minoriteter/kulturtidskrifter 925 850 1 500C

Totalt 20 755 11 058 10 516
A. I fördelningen av projekt- och verksamhetsbidrag till nationella minoriteters kulturverksamhet kan det även ingå medel från läs- och littera-
turfrämjande, projektbidrag till musikarrangörer, distributionsstöd och utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet.  

B. 2017 utnyttjade Kulturrådet bemyndigandet på anslaget.    

C. Inget beslut fattades under 2014 på grund av sena ändringar i statsbudgeten. 2014 års fördelning (650 tkr) beslutades istället under 2015. 

Nationella minoriteters litteratur och tidskrifter
Kulturrådet fördelar särskilda medel för stöd till planerad utgivning av nationella minoriteters 
litteratur. Vi delar också ut produktionsstöd till nationella minoriteters kulturtidskrifter. Vid för-
delningen prioriteras litteratur och kulturtidskrifter på de nationella minoritetsspråken – både i 
original och i översättning. Kulturrådet tar även hänsyn till utgivningar på svenska som bedöms 
vara av särskild betydelse för de nationella minoritetsgruppernas kultur, historia och identitet. 

Kulturrådet har hanterat fler kvalificerade ansökningar under 2017 än tidigare år. Trots det 
kan vi konstatera att det fortfarande finns stora behov av professionella utgivare av litteratur och 
kulturtidskrifter på de nationella minoritetsspråken. 

Stödet till planerad utgivning av litteratur omfattas av distributionsstödet av litteratur. Det 
innebär att de stödda bokprojekten distribueras till 287 av landets huvudbibliotek, några länsbib-
liotek, Nordens hus på Island och Kulturkontakt Nord i Finland. Kulturrådet bedömer att distri-
butionsstödet har stor betydelse för spridningen av nationella minoriteters litteratur. Läs mer om 
distributionsstödet i avsnitt 4.5.4 Litteraturstöd. 

Landstingen och regionernas främjande av nationella minoriteters kultur
Kulturrådet har särskilt uppmärksammat landstingens och regionernas arbete med att främja de 
nationella minoriteternas – i synnerhet romers – kultur och kulturarv. Till exempel har vi fördelat 
drygt 4,3 miljoner kronor till insatser som helt eller delvis främjar nationella minoriteters kultur. 
Pengarna har fördelats genom utvecklingsbidraget till regional kulturverksamhet. 

På regional nivå ökar både kompetensen om och intresset för frågor som rör nationella mino-
riteter. Vi kan bland annat konstatera att dessa frågor har lyfts i betydligt högre utsträckning än 
tidigare år i de kulturplaner som landstingen och regionerna lämnar till Kulturrådet. Under våra 
dialoger med regionerna har vi därför fortsatt med att lyfta de minoritetspolitiska målen inom 
kultursamverkansmodellen. Vi har då pekat särskilt på vikten av samråd med de nationella mi-
noriteternas kulturaktörer. 

Uppdrag inom strategin för romsk inkludering
Kulturrådets uppdrag inom strategin för romsk inkludering fortgick under året. Den 6 april ar-
rangerade vi det avslutande dialogmötet i Stockholm tillsammans med Stockholms läns landsting. 
Vi kan konstatera att detta möte, liksom de tre dialogmöten som hölls under 2016, gav kulturinsti-
tutioner och romska kulturaktörer möjlighet att träffas och knyta kontakter. 

Under året utlyste Kulturrådet ett särskilt bidrag till romsk kultur. Bidraget var riktat till 
romska aktörer för kulturprojekt som syftade till att stärka dessa aktörer och deras samarbete med 
andra kulturaktörer och institutioner. Det var dock få ansökningar som låg i linje med bidragets 
syfte. Detta kan tyda på att dialogmötena inte har fått tillräcklig effekt, alternativt att effekten 
ännu inte har fått önskat genomslag. 

Uppdrag om utgivning och spridning av litteratur på nationella minoritetsspråk
Regeringen gav i november 2017 Kulturrådet uppdraget att genomföra insatser som har till syfte 
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att främja utgivning och spridning av litteratur på de nationella minoritetsspråken. Barn- och 
ungdomslitteratur ska särskilt prioriteras. I uppdraget ingår också att i samverkan med romska 
företrädare och sakkunniga genomföra läsfrämjande insatser för den romska minoriteten. 

I december 2017 genomfördes ett första samråd med företrädare för de nationella minorite-
terna. Inbjudan gick ut till företrädare för de nationella minoriteterna samt 15 organisationer som 
sysslar med utgivning. Totalt deltog 17 organisationer under samrådet som hade till syfte att fung-
era som ett underlag för hur Kulturrådet ska kunna gå vidare och fastställa hur uppdraget ska ge-
nomföras. Samrådet byggde på gruppdiskussioner där deltagarna först fick identifiera utmaningar 
och sedan föreslå konkreta åtgärder.

4.9 Internationellt 
I detta avsnitt redovisar vi samlat vår internationella verksamhet, med fokus på myndighetens 
egna arbete, uppdrag och samverkan med andra. Internationella insatser inom enskilda konstom-
råden beskrivs under respektive avsnitt. 

Internationellt utbyte och samarbete är en förutsättning för att de kulturpolitiska målen ska 
uppnås. Kulturrådet har därför ett uppdrag att verka för ökat internationellt och interkulturellt 
utbyte och samverkan inom hela kulturområdet. Vi bedriver en omfattande internationell verk-
samhet genom att dela ut bidrag, arrangera främjande aktiviteter och delta aktivt i internationella 
organisationer. 

Under avsnitten 4.9.4 Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kul-
turyttringar och 4.9.5 Kreativa Europa redovisar vi de insatser som vi genomfört internationellt 
inom kulturella och kreativa näringar. Under avsnittet 4.9.2 Internationellt utbyte och samarbete 
redovisar vi vårt bidrag till Kulturexport, som sker i samarbete med Tillväxtverket. I avsnittet 4.8.3 
Etnisk och kulturell mångfald redovisar vi vårt deltagande i det nordiska projektet Inkluderande 
kulturliv i Norden.

4.9.1 Kulturens roll för yttrandefrihet och demokratisering
Kulturrådet ska verka för synergier mellan kulturpolitiska och biståndspolitiska insatser. Som 
en del av detta arbete ingår Kulturrådet i en operativ arbetsgrupp inom ramen för myndighets-
samverkan för Agenda 2030. Gruppens syfte är att uppnå de globala målen för hållbar utveckling 
i enlighet med Agenda 2030. Läs mer om arbetet i avsnitt 4.9.7 Agenda 2030. 

Vår verksamhet i avsnitt 4.9.4 Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av 
kulturyttringar beskriver vidare vårt arbete för yttrandefrihet och synergier mellan kulturpolitiska 
och biståndspolitiska insatser. Konventionen i sig anger att konventionens parter ska inkludera 
kultur i biståndspolitiska insatser. 

Fristäder för hotade konstnärer
Kulturrådet medverkade under året vid olika konferenser och möten om fristadsfrågor tillsam-
mans med svenska fristadskommuner och organisationen International Cities of Refuge Network 
(ICORN). Vi har deltagit i ICORN:s internationella nätverksmöte i samarbete med PEN Interna-
tional och Norsk litteraturfestival i Lillehammer 31 maj–2 juni, ICORN Sveriges nätverksmöte i 
Skellefteå 3–4 oktober samt Safe Haven i Malmö 6–8 december.

Vi har även arrangerat ett möte med flera konstnärsorganisationer, ICORN, och andra intres-
senter för att diskutera fristadskonstnärers möjlighet till arbete Under mötet diskuterade vi också 
hur kunskap om fristadssystemet kan spridas internationellt till olika hotade konstnärer. 

Kulturrådet fördelade projektbidrag under året till insatser som främjar fristadskonstnärernas 
möjlighet att ta del av det offentliga kulturlivet. Vi har även beviljat bidrag till en nationell samord-
ning av fristäder i Sverige för att främja en utveckling av fristadssystemet. Fristadskonstnärer har 
också deltagit i paneler där Kulturrådet varit medarrangör, exempelvis på Bokmässan i Göteborg. 
Den 24 oktober presenterade Kulturrådet vårt arbete för att främja fristadssystemet för Kulturut-
skottet i riksdagen. 
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Kulturrådet har tidigare tagit fram en handbok som ett stöd till de koordinatorer som tar emot 
fristadskonstnärer. Under 2017 har vi i samarbete med Svenska Institutet (SI) skickat ut fristadshand-
boken till de svenska ambassaderna i utlandet, för att lyfta fram Sveriges arbete med fristäder interna-
tionellt och för att komplettera det material om press- och yttrandefrihet som SI tidigare tagit fram. 

4.9.2 Internationellt utbyte och samarbete 
Vi har under året fördelat verksamhetsbidrag till 11 organisationer som har som huvuduppgift att 
främja internationellt eller interkulturellt kulturutbyte. Vi har också gett stöd till 14 nätverk, vars 
internationella utbyte och samarbete har en stor betydelse för den ökade internationaliseringen av 
nätverkens konst- och kulturområden. Bland dessa organisationer finns bland annat Svenska PEN, 
som arbetar aktivt för ökad yttrandefrihet och för konstnärers rättigheter globalt. Vårt stöd till 
internationell mobilitet och internationella samarbeten är integrerat i övrig bidragsgivning inom 
såväl scenkonst och musik som bild- och formkonst. Inom litteraturområdet finns det däremot 
särskilda bidrag för internationellt utbyte. 

Kulturrådet bedömer att de verksamheter som har beviljats stöd 2017 stärker förutsättningarna 
för internationella samarbeten och konstnärlig utveckling. De kan även stärka uppbyggnaden av 
kompetens och kapacitet inom kultursektorn. I takt med att globaliseringen ökar får också de 
internationella nätverken och de internationella och interkulturella organisationerna en viktigare 
roll – både ur ett nationellt och ett internationellt perspektiv. Inte minst är det viktigt att organisa-
tionerna enkelt kan sprida information och erfarenheter, så att internationaliseringen kan gynna 
en så stor del av det svenska kulturlivet som möjligt. 

Utsända kulturråd och kulturexport
Regeringen har utsända kulturråd som är verksamma på nio platser runt om i världen. Under 2017 
har Kulturrådet fördelat drygt 1 miljon kronor till projekt som drivs av dessa kulturråd. Projekten 
spänner över många olika kulturområden och målgrupper. Kulturrådet bedömer att behoven av 
stöd har ökat för dessa projekt. Vi drar också slutsatsen att stödet stärker kulturaktörernas inter-
nationalisering och kulturdiplomatins möjligheter att framgångsrikt lyfta problematiska fråge-
ställningar.

För andra året samarbetade Kulturrådet och Tillväxtverket kring ett bidrag för kulturexport. 
Målet med bidraget är att främja internationalisering av mellanledets aktörer (exempelvis agenter 
och producenter, men även gallerier och förlag). Kulturrådet administrerar totalt 1 miljon kronor 
per år från Tillväxtverket. I många fall är mottagarna aktörer som faller utanför vår ordinarie 
bidragsgivning. Dessutom har vi bedömt ansökningarna utifrån ett exportfrämjande perspektiv. 
Vi har fördelat bidraget på följande vis:

• Inom scenkonstområdet har 17 aktörer beviljats stöd för att delta på internationella 
mötesplatser. 

• Inom litteraturområdet har 23 aktörer beviljats stöd till resor, mässdeltagande och 
provöversättningar. 

• Totalt 12 bild- och formkonstaktörer har beviljats stöd, vilket har bidragit till att svenska 
konstgallerier och andra utställningsarrangörer har kunnat delta i internationella 
sammanhang. 

Vi bedömer att stödet fungerar som ett bra komplement till befintliga stöd inom områdena. 
Kulturrådet ingår även i två Team Sweden-grupper inom regeringens Exportstrategi för Sve-

rige. De två grupperna fokuserar på internationaliseringen av Sverige och svenska kreativa nä-
ringar: den ena riktar in sig på globala möten i Sverige, och den andra på internationalisering av 
kulturella och kreativa näringar som stärker Sverigebilden i utlandet. Dessutom medverkar vi i 
en EU-referensgrupp som initierades av Kulturdepartementet. Gruppen består av myndigheter 
inom kultur och media, som möts två gånger om året i syfte att utbyta information om aktuella, 
EU-relaterade frågor. 
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4.9.3 Deltagande i internationella organisationer
Utöver arbetet inom Unesco och EU är Kulturrådet även medlem i flera andra internationella 
organisationer. Dessa organisationer bidrar till vår omvärldskunskap och ger oss internationella 
nätverk. Bland annat är Kulturrådet svensk representant i International Federation of Arts Coun-
cils and Cultural Agencies (IFACCA). Sedan 2015 ingår Kulturrådets generaldirektör i styrelsen, 
och under 2017 har vi deltagit på två styrelsemöten samt ett möte med IFACCA:s europeiska grupp. 
Kulturrådets generaldirektör har under året också suttit med i styrelsen för Nordisk kulturfond, 
samt har deltagit i två möten med det informella nätverket för generaldirektörer för de centrala 
kulturmyndigheterna i de övriga nordiska länderna. 

Sedan 2012 är Kulturrådet associerad medlem av IETM, för att stärka vårt internationella nät-
verk inom scenkonsten. Kulturrådet är också medlem i APAP sedan 2013 och invald i deras Inter-
national Advisory Board. Inom scenkonstområdet är Kulturrådet en del av det informella nätver-
ket Nordics Combined. Nätverket 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. Denna samverkan sker främst genom nätverket NordLit. Kul-
turrådet är också en av grundarna av European Network for Literary Translation (ENLIT), som 
bildades 2016 och syftar till att främja litteratur i översättning. Inom biblioteksområdet är Kultur-
rådet medlem av The International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA). 
Kulturrådet är också medlem av nätverket ACE-net inom Arts and Cultural Education, vilket är 
ett internationellt nätverk för kultur i skolan.

4.9.4 Unescos konvention om skydd för 
och främjande av mångfalden av kulturyttringar
Kulturrådet är nationell kontaktpunkt för Unescos konvention om skydd för och främjande av 
mångfalden av kulturyttringar (2005-konventionen). Arbetet som rör konventionen hjälper oss 
att uppfylla vårt uppdrag, eftersom det ger oss en internationell plattform där vi kan främja kul-
turens roll för yttrandefrihet och demokratisering och verka för synergier för kulturpolitiska och 
biståndspolitiska insatser. 

I uppdraget som kontaktpunkt ingår det exempelvis att öka kunskapen om konventionen på na-
tionell nivå. Som en del i detta arbete arrangerade Kulturrådet och Svenska Unescorådet ett runda-
bordssamtal i samband med FN:s internationella dag för kulturell mångfald i maj. Syftet med samtalet 
var att skapa dialog och främja utveckling. Deltagarna var representanter från svenska myndigheter 
inom kultur, media och internationellt utvecklingssamarbete samt från Kulturdepartementet. Sam-
talet var startskottet för ett årligt återkommande dialogmöte för att utbyta erfarenheter och kunskap 
i frågor som rör 2005-konventionen. Förhoppningen är att sammankomsterna ska ge deltagarna för-
utsättningar, motivation och idéer för ett fortsatt utvecklingsarbete i kulturpolitiska frågor. I för-
längningen syftar de också till att stärka konventionens implementering i Sverige och internationellt. 

I mars arrangerade Kulturrådet ett tredagars redaktions- och arbetsmöte tillsammans med 
Unescos sekretariat i Paris för 2005-konventionen. På mötet deltog de cirka 20 experter som skriver 
den andra globala rapporten Reshaping Cultural Policies – Advancing Creativity for Development. 
Rapporten är ett betydelsefullt kunskapsunderlag för kulturpolitisk utveckling och för konventio-
nens implementering globalt. Genom mötet fick experterna möjlighet att diskutera sakfrågor och 
tillsammans arbeta med texterna och materialet. I samband med mötet arrangerade Kulturrådet 
och Svenska Unescorådet även ett publikt seminarium i Stockholm. Flera av de internationella 
skribenterna var inbjudna att delta i panelsamtal om några av de ämnen som behandlas i rappor-
ten, exempelvis konstnärlig frihet, mobilitet för konstnärer och kulturskapare och jämställdhet. 
Den 11–15 december 2017 närvarade Kulturrådet vid Unescos regeringskommitté för skydd för och 
främjande av mångfalden av kulturyttringar i Paris. Kulturrådet representerade Sverige tillsam-
mans med Kulturdepartementet och Sveriges delegation för Unesco i Paris. Som en del av mötet 
lanserades rapporten Reshaping Cultural Policies – Advancing Creativity for Development. 
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Främja konstnärlig frihet
Under året har Kulturrådet fortsatt att utveckla arbetet för att främja konstnärlig frihet (artistic 
freedom) och få upp frågorna på Unescos agenda. Arbetet är en del i vår strävan mot att stärka 
och främja grundläggande fri- och rättigheter. Vi har samarbetat med flera andra statliga aktörer, 
särskilt Sida, Svenska Unescorådet och Sveriges delegation för Unesco i Paris. En representant från 
Kulturrådet ingick i den svenska delegationen vid Unescos generalkonferens i november 2017. Vi 
representerade Sverige i kulturkommissionen, tillsammans med Svenska Unescorådet och Sveriges 
delegation för Unesco i Paris. Under konferensen fattades beslut i viktiga sakfrågor inom kultur, 
kulturarv och kulturella och kreativa näringar. Konstnärlig frihet skrevs in som en prioritering i 
Unescos program för kultur. 

I samband med kulturkommissionens möte arrangerade Sverige, Norge, Finland och Danmark 
ett så kallat sidoevent den 8 november som handlade om konstnärlig frihet och hade titeln Setting 
a New Agenda: Partnerships for Artistic Freedom. Syftet var att sätta ökat fokus på konstnärers och 
kulturarbetares situation i världen och belysa och diskutera vad som behöver göras för att främja 
konstnärlig frihet och konstnärers säkerhet globalt. Representanter från Kulturrådet, Freemuse, 
Artwatch Africa och Federation of Actors deltog i panelsamtalet. Samtalet fokuserade på utma-
ningar för konstnärlig frihet i världen och konkreta insatser som skulle kunna förändra situationer 
där konstnärers rättigheter inskränks och inte respekteras.16 

Deltagarna diskuterade även metoder för att öka medvetenheten om mänskliga fri- och rättig-
heter för konstnärer och kulturarbetare. De tog också upp frågan om en FN-plan för konstnärers 
säkerhet, likt den FN-plan som finns för journalisters säkerhet.

4.9.5 Kreativa Europa 2014–2020 
Kulturrådet har ett väl fungerande samarbete med Svenska Filminstitutet inom det gemensamma 
uppdraget som nationell kontaktpunkt för EU-programmet Kreativa Europa. Den gemensamma 
kontaktpunkten heter Kreativa Europa Desk Sverige, medan Kulturrådets del av uppdraget heter 
Kreativa Europa Desk Kultur. 

Kreativa Europa Desk Sverige
Kreativa Europa Desk Sverige arrangerade i maj ett seminarium i Filmhuset i Stockholm där vi in-
formerade om Kreativa Europa och bjöd in fyra projektledare för att presentera sina projekt som fått 
stöd genom programmet. Projektledarna fick också berätta om sina erfarenheter av att samarbeta 
internationellt och göra EU-ansökningar. Ett exempel är Historieberättarna som leder projektet Sto-
rytelling without borders – ett sektorsövergripande, europeiskt samarbetsprojekt där barn och unga 
som flytt från sina hemländer skapar berättelser genom animation, foto, bild, film, musik och poesi. 

Under året har Kreativa Europa Desk Sverige även deltagit i två sammanträden med det europeiska 
nätverket för Creative Europe Desks. Dessa sammanträden arrangerades av Europeiska kommissio-
nen (DG EAC och DG CNECT) och Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA). 

Under året publicerade Kreativa Europa Desk Sverige även två upplagor av en ny publikation, 
kallad Kreativa Europa i fokus. Vår ambition var att presentera aktuella nyheter inom program-
met och andra EU-nyheter, både om kultursektorn och den audiovisuella sektorn. Huvudsyftet 
med publikationen var att hjälpa aktörer inom de kulturella och kreativa sektorerna att hålla sig 
informerade om ämnen som rör dem, såsom viktiga skeenden, förslag och initiativ på EU-nivå. 

Kreativa Europa Desk Kultur
Genom Kreativa Europa Desk Kultur är Kulturrådet en resurs och en samtalspart för aktörer 
som är intresserade av att samarbeta internationellt. Vi erbjuder rådgivning till aktiva inom alla 
konst- och kulturområden som vill söka stöd inom Kreativa Europa. Dessutom informerar vi om 

16. Exempelvis vilka strategiska partnerskap som behöver skapas för att adressera dessa utmaningar, hur vi snabbare kan 
få information om när konstnärer och kulturarbetare utsätts för våld, trakasserier, hot och hat och hur vi kan få tillgång till 
bättre statistik och information, så att vi kan följa utvecklingen över tid och göra lämpliga insatser. 
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stödmöjligheter inom andra EU-program och om övriga relevanta bidrag och fonder. Under året 
har vi löpande gett individuell rådgivning i våra lokaler i Stockholm och i andra delar av landet (i 
samband med informationsträffar, konferenser och seminarier) samt via telefon och e-post. Utö-
ver det har vi samverkat med berörda aktörer och genomfört insatser för att främja dels ett svenskt 
deltagande inom Kreativa Europa, dels en hög kvalitet på svenska ansökningar. 

Under året har vi medverkat som talare och paneldeltagare vid konferenser, seminarier och in-
formationsmöten runt om i landet. Därtill har vi samarbetat med regioner, landsting och kommu-
ner i Sverige. Vi har också initierat och genomfört blankettverkstäder, workshops och seminarier. 

Den 1 december arrangerade vi ett heldagsseminarium i Stockholm om Kreativa Europa och 
internationellt kultursamarbete. Tre internationella talare med gedigen erfarenhet av europeiskt 
samarbete höll presentationer under dagen. De delade med sig av konkreta råd inför ansökan och 
att bilda internationella partnerskap. 

Kreativa Europa Desk Kultur har under året deltagit som talare i konferenser och workshops 
om Kreativa Europa och internationellt kultursamarbete. Vi har bjudits in av tre länders Crea-
tive Europe Desks. Konferenserna ägde rum i Madrid (Spanien), Ljubljana (Slovakien) och Paris 
(Frankrike). I uppdraget som desk från EU-kommissionen ingår att skapa ökade möjligheter till 
nya partnerskap, samarbeten och nätverk, vilket konferenserna har bidragit till i hög grad. Utöver 
dessa konferenser har vi även deltagit i det årliga Nordisk-Baltiska desknätverksmötet. Det ägde 
rum i Reykjavik, hos Kulturrådets systermyndighet Rannís.

Under året gav vi även digital information om Kreativa Europa och internationellt kultursam-
arbete. Vi har regelbundet uppdaterat webbplatsen för Kreativa Europa, publicerat ett månatligt 
digitalt nyhetsbrev till cirka 2 000 prenumeranter och kommunicerat via Facebook och Twitter. 

Vi deltog också vid den europeiska kulturpolitiska konferensen European Culture Forum i Mi-
lano den 8–9 december. Dessutom har vi bistått DG EAC och EACEA med efterfrågad information 
om kultursektorn i Sverige och vidarebefordrat information från kommissionen till svenska aktörer.

I juni rapporterade Kulturrådet till regeringen om de svenska organisationer som har fått fi-
nansiering genom Kreativa Europa 2016. 

Sammantaget bedömer vi att våra insatser under året har bidragit till att uppfylla det kulturpo-
litiska målet om att främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan. Våra insatser 
bidrar bland annat till att skapa en fördjupad kännedom bland kultursektorn i Sverige om de 
stödmöjligheter som finns – både inom Kreativa Europa och inom andra EU-program. Vi hjälper 
konkret de svenska aktörerna att söka stöd inom programmet och vi har även ökat kunskapen om 
EU:s övriga initiativ på området.
 
Beviljade stöd inom delprogrammet Kultur
Education, Audivisual and Culture Executive Agency (EACEA) i Bryssel fattar beslut om stöd inom 
delprogrammet Kultur i Kreativa Europa. Liksom tidigare år var konkurrensen om att beviljas stöd 
mycket hård under 2017. Inom stödformen europeiska samarbetsprojekt beviljades 66 av 430 an-
sökningar (15 procent) totalt 12 349 781 euro. För de större projekten beviljades 15 av 118 ansökningar 
(12 procent) totalt 23 139 789 euro. Det var 37 svenska organisationer som deltog i ansökningarna för 
mindre samarbetsprojekt som projektledare eller partner och totalt 35 svenska organisationer som 
deltog i ansökningarna för större samarbetsprojekt. Totalt beviljades sex svenska organisationer stöd 
för större samarbetsprojekt och sju svenska organisationer för deltagande i mindre samarbetsprojekt.

Intresset från svenska organisationer att ansöka inom Kreativa Europa och samarbeta interna-
tionellt var således fortsatt stort med närmare 80 svenska organisationer som deltog i ansökningarna 
om samarbetsprojekt. Detta är positivt eftersom de partnerskap och samarbeten som skapas i sam-
band med ansökan stärker internationalisering av kultursektorn. De svenska nationella kulturpoli-
tiska målen går i linje med målen och prioriteringarna för EU-programmet Kreativa Europa.17 

17. De samarbetsprojekt som får stöd är strategiska utvecklingsprojekt där aktörerna arbetar med publikutveckling, 
transnationell mobilitet, kapacitetsbyggnad inom digitalisering, nya affärs- och ledningsmodeller samt utbildning och 
kompetensutveckling
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Under 2017 fattades beslut om stöd till europeiska nätverk och europeiska plattformar. Det 
svenskledda nätverket Trans Europe Halles i Lund som samlar 90 kulturcenter och kulturor-
ganisationer i Europa fick stöd för det fyraåriga omfattande projektet Factories of Imagination. 
Majoriteten av övriga nätverk som får stöd är baserade i Bryssel, så det är glädjande att ett av de 
europeiska nätverken har sin hemvist i Sverige.

Svenska organisationer deltar i 5 av de totalt 13 europeiska plattformar som har beviljats fyraår-
igt stöd inom programmet 2017. De svenska organisationerna är aktiva inom litteratur (översätt-
ning och poesi), teater, dans, musik och fotografi. I varje plattform samarbetar ett tjugotal europe-
iska organisationer. Plattformarna arbetar för att främja nya europeiska konstnärliga begåvningar, 
för ökad rörlighet inom Europa för nya konstnärer, kulturskapare och konstnärliga verk samt för 
en starkare europeisk programläggning. Nätverksaktiviteter och ömsesidigt lärande är också en 
del av en plattforms arbete liksom innovativa sätt att arbeta med publikfrågor.

Tabell 25. Antal svenska organisationer som deltar i projekt finansierade genom delprogrammet 
Kultur inom Kreativa Europa 2015–2017
Stödform     2017 2016A 2015

Större europeiska samarbetsprojekt   6 1 4

Mindre europeiska samarbetsprojekt   7 9 6

Översättning och spridning av europeisk skönlitteratur  0 1 1

Europeiska plattformar   5 x x

Europeiska nätverk    1 x x

Totalt     19 11 11
A. Under 2016 fördelades även stöd till integrationsprojekt där ytterligare 5 svenska organisationer fick stöd. 

4.9.6 Projekt med kulturanknytning inom EU:s struktur- och investeringsfonder
Kulturrådet har ett årligt regeringsuppdrag att rapportera utfallet av svenska projekt med kultur-
anknytning som har beviljats stöd från de Europeiska struktur- och investeringsfonderna – inklu-
sive projekt inom de territoriella samarbetsprogrammen. Enligt vår instruktion ska redovisningen 
ske i samarbete med Riksantikvarieämbetet, Svenska Filminstitutet och Riksarkivet. Liksom fö-
regående år har dock uppdraget saknats i både Riksarkivets och Svenska Filminstutets styrdoku-
ment. Därför har redovisningen för 2016 enbart skett i samarbete med Riksantikvarieämbetet.

I rapporten som vi lämnade 2017 redovisar vi 127 svenska projekt med kulturanknytning som 
har beviljats stöd under kalenderåret 2016. Projekten har fått beslut om EU-finansiering på knappt 
226 miljoner kronor totalt. Den största sammanlagda summan beviljades inom de territoriella 
samarbetsprogrammen (157 miljoner kronor). Se rapporten för en mer utförlig redogörelse. 

4.9.7 Agenda 2030 
I regleringsbrevet för 2017 fick Kulturrådet i uppdrag att redovisa en bedömning av i vilken mån 
vår verksamhet bidrar till att genomföra Agenda 2030. Se vår redovisning för en mer utförlig re-
dogörelse. Kulturrådet har även undertecknat en avsiktsförklaring för myndighetssamverkan för 
arbete med Agenda 2030. Vi är en av de ca 40 svenska myndigheter som träffas regelbundet för att 
diskutera genomförandet av Agenda 2030. Detta sker genom GD-forum, då generaldirektörer för 
myndigheterna träffas för att diskutera genomförandet och dra nytta av varandras erfarenheter. 
Under året har Kulturrådet även varit en del i den operativa gruppen för denna myndighetssam-
verkan. Vi ingår också tillsammans med Energimyndigheten och Sida i Vinnova-finansierade 
Innovation Lab 2030, vars syfte är att hitta innovativa processer för myndighetssamverkan med 
fokus på Agenda 2030. Dessutom samarbetar vi med Konstnärsnämnden i frågor om Agenda 
2030. Vid en workshop som Sida arrangerade i november 2017 om hur målen kan omsättas i prak-
tik öppnades ett möjligt framtida samarbete mellan Konstnärsnämnden, Riksantikvarieämbetet, 
Boverket och Kulturrådet.

I Kulturrådets samarbete med Unesco och Svenska Unescorådet är Agenda 2030 en integrerad 
del. 
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4.10 Det civila samhället 
Kulturrådet har regelbundna kontakter och samråd med representanter från civilsamhället. Varje 
år har vi samråd med företrädare för de nationella minoriteterna, för att utveckla arbetet gentemot 
dessa grupper. Vi har även samråd med nationella funktionshindersorganisationer för att driva ut-
vecklingen mot ett mer tillgängligt kulturliv. Kulturrådet träffar också årligen representanter från 
civilsamhället för att få deras perspektiv på arbetet med regionala kulturplaner. Mer specifikt frågar 
vi dem om landstingens och regionernas processer för att ta fram och genomföra kulturplanerna. 

I samband med särskilda regeringsuppdrag anordnar Kulturrådet olika typer av samtal och 
samråd med civilsamhället. Till exempel hade Kulturrådet en konferens inom uppdraget för 
Romsk inkludering, se avsnitt 4.8.5 Nationella minoriteter.

En relativt stor andel av Kulturrådets samlade bidragsgivning går till aktörer inom civilsamhäl-
let. Bidragen är till största del ändamålsstyrda till olika typer av professionella kulturverksamhe-
ter. Kulturrådet bjuder därför in dessa civilsamhällesaktörer till dialoger om större förändringar 
i bidragsverksamheten planeras. 

Kulturrådet ska enligt regleringsbrevet redogöra för vår bidragsgivning till civilsamhället. Den 
metod som vi använder för det har tagits fram med hjälp av Statistiska centralbyrån (SCB), och 
den möjliggör jämförelser över tid. Sammanställningen nedan utgår från de beslut som togs res-
pektive år.

Tabell 26. Beviljade bidrag till civilsamhället 2015–2017 tkr A

År 2017 2016 2015

Verksamhetsbidrag 226 187 222 302 225 954

Andra bidrag 95 017 76 509 45 183

Totalt 321 204 298 811 271 137
A. Den metod vi använder för att avgränsa civilsamhället har tagits fram med hjälp av Statistiska centralbyrån (SCB). För organisationer som 
är en del av en koncern kan finnas vissa avvikelser gentemot populationen som återfinns i SCB:s rapportering om civilsamhället. Marginella 
avvikelser kan även förekomma för arbetsintegrerade sociala företag, vissa stiftelser och utländska organisationer.

4.11 Kulturella och kreativa näringar samt regional utveckling 
Nedan redovisas vårt arbete med kulturella och kreativa näringar nationellt. För redovisning av 
insatser och resultat internationellt se avsnitt 4.9 Internationellt.

Kulturrådet främjar regional kultur och utveckling i hela landet bland annat genom att fördela 
statliga medel (1,3 miljarder kronor) direkt till landstingens och regionernas regionala kultur-
verksamhet. Dessa medel bidrar till att uppfylla både de kulturpolitiska målen och målen för det 
regionala tillväxtarbetet. 

Samarbete för regional utveckling
Kulturrådet arbetade under 2017 i enlighet med vår regionala strategi för medverkan i det regio-
nala tillväxtarbetet och i EU:s sammanhållningspolitik. Tillsammans med Tillväxtverket har vi 
exempelvis planerat och genomfört det sektoröverskridande dialogmötet Kulturens och de kreativa 
näringarnas roll i regional utveckling. På mötet deltog drygt 40 tjänstepersoner från samtliga re-
gioner. Tjänstepersonerna var antingen kulturansvariga, utvecklingsansvariga eller näringslivs-
ansvariga i sin region. Utöver Kulturrådet och Tillväxtverket deltog också ett antal personer från 
Filminstitutet, Riksarkivet och Riksantikvarieämbetet. I enkätsvaren efter mötet framgick det 
att samtliga regioner tycker att det är viktigt att denna typ av dialogmöten genomförs av Kultur-
rådet och Tillväxtverket. Det finns också önskemål om att fortsätta ha gemensamma dialoger för 
samverkan mellan sektorer och myndighetsnivåer – om kulturens roll i regional utveckling och 
om kulturella och kreativa näringar. 

Kulturrådet har under året utfört de regeringsuppdrag som hör till att genomföra den natio-
nella strategin för regional tillväxt och attraktionskraft. Vi ingår bland annat i övervakningskom-
mittén för Europeiska socialfonden och i analysgruppen för regional tillväxt och attraktionskraft. 
Vid ett av årets möten med analysgruppen presenterade vi den nationella kulturpolitiken och 
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berättade om vårt uppdrag och arbete inom kultursamverkansmodellen. Utöver det har vi lämnat 
synpunkter till Framstegsrapporten, det vill säga uppföljningen av Sveriges partnerskapsöverens-
kommelse med EU-kommissionen.

På inbjudan av regeringskansliet tog vi fram en presentation om kulturens roll i regional ut-
veckling, som vi sedan höll vid ett möte i Tjänstemannaforum för hållbar regional tillväxt och att-
raktionskraft. Vi har också deltagit i ett möte i Politikerforum för hållbar regional tillväxt och att-
raktionskraft under året. 

Därtill har vi deltagit löpande i de möten som Team Sweden och dess undergrupp Kulturella 
och kreativa näringar har anordnat för genomförandet av den nationella exportstrategin. Utöver 
detta fortgår Kulturrådets pilotprojekt (2016–2018) för att erbjuda ett kulturexportstöd till mel-
lanled inom kulturområdet. Pilotprojektet är ett samarbete med Tillväxtverket. Läs mer om detta 
projekt under rubriken 4.9 Internationellt.

Särskilda bidrag för att främja konstnärers möjligheter till anställning
Kulturrådet har under året fördelat cirka 103 miljoner kronor i bidrag till olika insatser för att öka 
konstnärers möjligheter att bli anställda eller få uppdrag. Dessa medel fördelas som bidrag till 
olika allianser inom teater, dans och musik, centrumbildningar och daglig träning. 
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5. REGERINGSUPPDRAG OCH REMISSER 

5.1 Uppdrag enligt förordning med instruktion för Statens kulturråd
Kulturrådets 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 
struktur- och investeringsfonderna 2014-2020 inklusive projekt inom de territoriella 
samarbetsprogrammen, och

3. det regionala utfallet av myndighetens verksamhet.

Redovisningen enligt punkten 2 ska ske i samarbete med Riksantikvarieämbetet, Stiftelsen Svens-
ka Filminstitutet och Riksarkivet.

Myndigheten ska även följa upp och senast den 30 juni vartannat år redovisa det regionala 
utfallet av andra kulturmyndigheters och kulturinstitutioners verksamhet till regeringen. Förord-
ning (2014:1524).

5.2 Regeringsuppdrag enligt regleringsbrev 
• En mer jämställd repertoar. En redovisning finns under avsnitt 4.4.3 Det fria musiklivet 

• Regeringskommittén för Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av 
kulturyttringar. En redovisning finns under avsnitt 4.9.4 Unescos konvention om skydd för 
och främjande av mångfalden av kulturyttringar

• Kreativa Europa 2014–2020. En redovisning finns under avsnitt 4.9.5 Kreativa Europa

• Kulturens roll för yttrandefrihet och demokratisering. En redovisning finns under avsnitt 
4.9.1 Kulturens roll för yttrandefrihet och demokratisering

• Samordning av läsfrämjande insatser av nationellt intresse. En redovisning finns under 
avsnitt 4.5.1 Främjande av läsning och litteratur

• Kulturverksamheter i vissa bostadsområden. En redovisning finns under avsnitt 4.3 Kreativa 
platser

• Professionell samtida cirkus. En redovisning lämnades den 30 november 2017

• Moderna beredskapsjobb i staten. En redovisning lämnades till Statskontoret den 1 augusti 
2017 

• Jämställdhetsintegrering. En delredovisning lämnas senast den 22 februari 2018 av 
genomfört arbete 2015–2017. En kortare redovisning finns även under avsnitt 4.8.1 
Jämställdhet 

5.3 Uppdrag enligt särskilt regeringsbeslut  
• Uppdrag till Statens kulturråd att främja utgivning och spridning av litteratur på nationella 

minoritetsspråk

• En redovisning av årets insatser finns under avsnitt 4.8.5 Nationella minoriteter. 
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Uppdragets genomförande ska redovisas den 1 mars 2019 och 2020. Hur uppdraget är 
planerat att genomföras ska redovisas senast den 20 mars 2018. 

• Uppdrag till Statens kulturråd att genomföra en nationell översyn av området kultur och hälsa. 

Uppdraget ska redovisas senast 20 augusti 2018
 

5.4 Besvarade remisser
• Under året lämnade Kulturrådet 15 remissvar (2016:25, 2015:14) 
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6. PERSONAL 

6.1 Kompetensförsörjning
Kulturrådet har två mål för kompetensförsörjningen: att säkerställa en god förmåga att utföra våra 
uppdrag och att använda våra resurser effektivt. Chefer och medarbetare ska ha rätt kompetens 
vid rätt tillfälle, och medarbetarna ska utvecklas utifrån sin kompetens och sina resurser. Alla 
nyanställda får genomgå en introduktionsutbildning, så att de har en bra grund att bygga vidare 
sin kompetens på.

Vi strävar efter mångfald när vi rekryterar nya chefer och medarbetare. Det gäller också när vi 
tillsätter sakkunniga och ledamöter till arbets- och referensgrupperna. Under 2017 genomförde vi 
processen med en öppen intresseanmälan via webbformulär för tredje gången. Inför uppdrag 2018 
har 439 intresseanmälningar kommit in. Under 2016 kom det in 251 anmälningar och 2015 kom det 
in 390 anmälningar. Vi utvecklar och förbättrar anmälningsprocessen kontinuerligt. 

Under året har vi genomfört flera individuellt anpassade insatser för kompetensutveckling, 
men vi har också gjort några myndighetsövergripande insatser. Ett exempel är våra interna kul-
turpolitiska seminarier, som vi även har haft tidigare år. Vid dessa seminarier lyfter vi olika teman 
i syfte att kompetensutveckla och omvärldsbevaka. Under 2017 har vi arrangerat nio seminarier 
med varierade ämnen, såsom bokstatistik, kulturpolitisk forskning, mänskliga rättigheter och 
kulturpolitik i andra länder. 

Ett annat forum för myndighetsövergripande kompetensutveckling är de presentationer och 
rapporter som vi anordnar i anslutning till den gemensamma personalinformationen varje vecka. 
Under presentationerna kan vi till exempel informera om utredningar och rapporter som Kultur-
rådet har haft i uppdrag att genomföra. Det kan också vara inbjudna gäster som besöker oss för att 
informera om sina verksamheter.

Vi bedömer sammantaget att vi uppnår ett acceptabelt resultat när det gäller vår kompetens-
försörjning. 

6.2 Personalförsörjning
Under 2017 var medelantalet anställda på Kulturrådet 87 stycken, vilket är en mer än det föregå-
ende året. Personalomsättningen var 13,3 procent. Antalet årsarbetskrafter ökade, vilket främst 
beror på att antalet vakanser har minskat. Medelåldern är 47 år och har ökat från 45,5 år föregående 
år. Personalomsättningen beror till stor del på föräldraledigheter och andra tjänstledigheter. Så-
dana vakanser har vi valt att fylla upp med visstidsanställningar. Under året har vi också förstärkt 
organisationen med visstidsanställningar vid tillfälliga arbetsanhopningar, vilket har medfört att 
personalomsättningen blir relativt hög.

Tabell 27. Kulturrådets personalförsörjning 2015–2017
Personalvariabler 2017 2016 2015

Antal anställda (medeltal under året, inkl. tjänstlediga) 87 86 79

Varav kvinnor/män 57/30 59/27 55/24

Antal nyanställda under året 8 16  9

Varav kvinnor/män 6/2 10/6 7/2

Avgångar under året 4 10 11

Varav kvinnor/män 3/1 9/1 10/1

Personalomsättning (procent) 13,3 12,5 11,1

Årsarbetskrafter 72 67 65
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6.3 Lika rättigheter och möjligheter
Kulturrådet arbetar för ett inkluderande synsätt i hela verksamheten. Mångfaldsperspektivet finns 
alltid med i rekryteringar, lönesättning och kompetensutveckling. Några medarbetare har deltagit 
i en utbildning om rasism och hbtq-frågor, för att säkerställa att Kulturrådet har tillräcklig kom-
petens inom området rättighetsfrågor. Utbildningen arrangerades av Forum för levande historia.

6.4 Sjukfrånvaro
Tabell 28 redovisar vi 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 på Kulturrådet, inklusive andelen 
långtidssjukskrivna, har minskat sedan 2016 och 2015. 

Tabell 28. Kulturrådets sjukfrånvaro 2015–2017, procent
 2017 2016 2015

Totalt 2,55 5,18  4,53

29 år och yngreA - - -

30–49 år 2,03 6,43 4,24

50 år och äldre 1,93 3,23 5,45

Kvinnor 2,49 6,04 4,95

Män 2,67 3,38 3,62

Långtidsfrånvaro (minst 60 dagar) 
i förhållande till total sjukfrånvaro 52,48 72,87 60,41

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

6.5 Arbetsmiljö och hälsa
Kulturrådet har fortsatt samarbetet med företagshälsovården för att främja en god arbetsmiljö. 
Därutöver har vi arbetat förebyggande genom friskvårdsbidrag, friskvårdstimme och gemensam-
ma aktiviteter. Personalansvarsnämnden har inte haft anledning att sammanträda under året.

Under senhösten 2016 genomförde vi en medarbetarundersökning. Resultatet av medarbetar-
undersökningen presenterades i februari 2017 av den externa konsulten som genomfört arbetet. 
Under året har vi inlett arbetet med att genomföra förbättringar inom de områden som kom 
fram i resultatet av medarbetarundersökningen. Det gäller bland annat ökat medbestämmande 
för medarbetarna genom ett mer involverande arbetssätt och förhållningssätt, framför allt i ut-
veckling av processen för verksamhetsplanering och ett helhetsgrepp om kompetensförsörjning. 

Kulturrådet har under året arbetat med att ta fram planer för att förbättra den fysiska arbets-
miljön i anslutning till att ett nytt sexårigt hyreskontrakt förhandlats fram med fastighetsägaren 
Svenska Filminstitutet. Det ska framöver finnas möjlighet för medarbetare att använda olika ar-
betssätt i förhållande till arbetsuppgiftens art med moderna digitala verktyg. Det kan vara vid 
kontorsplats med extra bildskärmar, i en fåtölj med portabel enhet eller avskilt i ett separat rum 
under temporära arbetspass. Målet är att lokalerna bättre ska motsvara de behov som finns när det 
gäller exempelvis tillgänglighet, akustik, inomhusklimat och tillgång till tysta rum och läs- och 
telefonplatser.

6.6 Moderna beredskapsjobb i staten 
Kulturrådet ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten, som införs 
successivt från och med 2017. Under 2017 har Kulturrådet anställt en person inom ramen för mo-
derna beredskapsjobb. 
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FINANSIELL REDOVISNING



7. SAMMANSTÄLLNING AV 
VÄSENTLIGA UPPGIFTER, TKR
    
 Anm. 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Låneram i Riksgäldskontoret     

Beviljad låneram  8 000 8 000 8 000 8 000 9 000

Nyttjad låneram  1 398 1 003 1 003 1 443 2 381

Räntekontokredit hos Riksgäldskontoret     

Räntekontokredit  5 000 4 000 4 000 4 000 5 693

Maximalt nyttjad kredit under året 1 0 55 9 735 4 488 0

Räntekonto i Riksgäldskontoret

Ränteintäkter  4 4 3 43 141

Räntekostnader  35 25 19 1 0

Avgiftsintäkter      
Offentligrättslig verksamhet     

Budget regleringsbrev  1 100 1 100 1 500 1 500 1 300

Faktiska avgiftsintäkter  780 808 1 190 1 198 914

Avgiftsfinansierad verksamhet 2    

Budget regleringsbrev  1 200 1 200 2 000 2 000 1 800

Faktiska avgiftsintäkter  1 049 1 223 1 590 1 596 1 068

Anslagskredit     

Beviljade krediter  55 310 65 629 60 355 60 818 59 618

Nyttjade krediter  30 0 74 25 661

Personal     

Årsarbetskrafter (st.)  72 67 65 73 72

Medeltal anställda (st.)  87 86 79 76 78

Driftskostnad per årsarbetskraft (tkr)  1 325 1 376 1 286 1 187 1 213

Kapitalförändring     

Årets kapitalförändring avgiftsbelagd verksamhet  -14 -31 14 11 -208

Årets kapitalförändring transfereringar  844 43 252 0 0

Balanserad kapitalförändring  134 122 -145 -156 52

Utgående överföringsbelopp     

Summa överföringsbelopp  4 874 5 786 716 2 333 -221

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  25 000 25 000 0 0 0

Nyttjat bemyndigande  9 955 0 0 0 0

UO 17 1:3.1 Skapande skola      

Erhållet bemyndigande  50 000 100 000 100 000 0 0

Nyttjat bemyndigande  0 0 0 0 0

UO 17 1:6.1 Bidrag till regional kulturverksamhet      

Erhållet bemyndigande  55 000 40 000 0 0 0

Nyttjat bemyndigande  0 0 0 0 0

UO 17 2:2.1 Bidrag till vissa teater- dans- och musikändamål     

Erhållet bemyndigande  167 000 137 000 137 000 137 000 107 000

Nyttjat bemyndigande  110 438 103 379 102 324 101 682 102 970

UO 17 3:1.1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter     

Erhållet bemyndigande  25 000 25 000 25 000 25 000 20 000

Nyttjat bemyndigande 3 27 440 24 760 20 000 0 19 025

UO 17 4:4.1 Bidrag till bild och formområdet      

Erhållet bemyndigande  14 000 14 000 0 0 0

Nyttjat bemyndigande  11 375 9 655 0 0 0

1 Övertrassering av räntekontokrediten uppkom 2014-12-30, på grund av betalningar utförda i fel betalningflöde. Den maximalt nyttjade krediten under 2015 
härrör från övertrasseringen innan betalningsflödena hade blivit korrigerade under början av 2015.

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

3 Tilldelat bemyndigande har överskridits.
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8. RESULTATRÄKNING, TKR 

   
   Not 2017 2016

VERKSAMHETENS INTÄKTER   

Intäkter av anslag 1 92 980 88 654

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 1 829 2 031

Intäkter av bidrag 3 1 065 1 496

Finansiella intäkter  4 4

Summa verksamhetens intäkter  95 878 92 185

VERKSAMHETENS KOSTNADER   

Kostnader för personal 4 -64 326 -58 476

Kostnader för lokaler  -5 996 -5 734

Övriga driftkostnader 5 -25 032 -27 017

Finansiella kostnader  -48 -39

Avskrivningar och nedskrivningar  -490 -950

Summa verksamhetens kostnader  -95 892 -92 216

VERKSAMHETSUTFALL  -14 -31

TRANSFERERINGAR   

Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 25 2 203 700 2 105 945

Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 6 1 401 938

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 7 807 761

Lämnade bidrag 8 -2 205 065 -2 107 602

Saldo transfereringar  844 43

SUMMA ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING 9 830 12

Avgiftsverksamhet där intäkterna disponeras    
  +/- +/-   Intäkter  Kostnader +/- Ack. +/- 
Verksamhet t.o.m. 2015  2016  2017  2017 2016 utgå. 2016

Offentligrättslig verksamhet   Budget Utfall Budget Utfall  

Statliga utställningsgarantier -131 -31 1 100 780 1 050 794 -14 -176
Avgiftsfinansierad verksamhet     

Övrigt 0  1 200 130 1 200 130 0 0
Övrigt avser sponsring i samband med utdelningen av Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne.      
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9. BALANSRÄKNING, TKR   
 
   
 Not 2017-12-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR   

Immateriella anläggningstillgångar   

Balanserade utgifter för utveckling    10 1 373 67

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar   11 278 508

     1 651 574

Materiella anläggningstillgångar   

Förbättringsutgifter på annans fastighet    12 20 47

Maskiner, inventarier, installationer m.m.    13 1 104 1 087

     1 124 1 135

Kortfristiga fordringar   

Kundfordringar     206 338

Fordringar hos andra myndigheter    14 1 797 1 884

Övriga kortfristiga fordringar    15 1 173 344

     3 176 2 566

Periodavgränsningsposter    16  

Förutbetalda kostnader     1 837 1 912

Upplupna bidragsintäkter     268 156

     2 105 2 068

Avräkning med statsverket   

Avräkning med statsverket    17 1 271 3 475

Kassa och bank   

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret     8 997 7 984

SUMMA TILLGÅNGAR     18 323 17 803

KAPITAL OCH SKULDER   

Myndighetskapital    18  

Statskapital     786 786

Balanserad kapitalförändring     134 122

Kapitalförändring enligt resultaträkningen     830 12

     1 749 919

Avsättningar   

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser   19 397 0

Övriga avsättningar    20 815 705

     1 212 705

Skulder m.m.   

Lån i Riksgäldskontoret    21 1 398 1 003

Kortfristiga skulder till andra myndigheter     2 408 2 254

Leverantörskulder     5 474 6 780

Övriga kortfristiga skulder    22 1 344 1 140

     10 625 11 177

Periodavgränsningsposter    23  

Upplupna kostnader     4 401 4 863

Oförbrukade bidrag     336 43

Övriga förutbetalda intäkter     0 96

     4 737 5 002

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER     18 323 17 803

ANSVARSFÖRBINDELSER   

Statliga utställningsgarantier    24 1 472 328 1 621 275
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10. ANSLAGSREDOVISNING, TKR

 
  Årets Omdispo- 
 Ingående tilldelning enl. nibelt  Totalt  Utgående 
 överförings- reglerings- anslags-  disponibelt  överförings- 
Anslag 25 belopp brev belopp Indragning belopp Utgifter belopp

Utgiftsområde 17: Kultur, medier, trossamfund och fritid     

17 01 001 Statens kulturråd  1 104 44 483 0 0 45 587 -44 301 1 286

001 Statens kulturråd  1 104 44 483 0 0 45 587 -44 301 1 286

17 01 002 Bidrag till allmän kultur- 
verksamhet,utveckling samt 
internationelltkulturutbyte och 
samarbete  89 309 017 0 -89 309 017 -308 218 799

001 Bidrag till allmän kulturverksamhet, 
internationell verksamhet och 
nationella minoriteters språk och kultur 77 96 926 0 -77 96 926 -96 465 461

002 Bidrag till alliansverksamheter  0 75 091 0 0 75 091 -75 091 0

004 Bidrag till kulturverksamhet i vissa 
bostadsområden 1 37 000 0 -1 37 000 -36 996 4

007 Bidrag till musik- och kulturskolan 11 100 000 0 -11 100 000 -99 666 334

17 01 003 Skapande skola  3 497 187 654 0 -3 497 187 654 -186 608 1 046

001 Skapande skola  3 497 187 654 0 -3 497 187 654 -186 608 1 046

17 01 004 Forsknings- och 
utvecklingsinsatser inom 
kulturområdet  2 4 043 0 -2 4 043 -4 029 14

013 Centrala museer  2 4 043 0 -2 4 043 -4 029 14

17 01 006 Bidrag till regional 
kulturverksamhet 49 1 388 902 0 -49 1 388 902 -1 388 868 34

001 Bidrag till regional kulturverksamhet 49 1 388 902 0 -49 1 388 902 -1 388 868 34

17 02 002 Bidrag till vissa teater-, 
dans- och musikändamål  13 190 599 0 -13 190 599 -190 629 -30

001 Bidrag till den fria scenkonsten, 
arrangörer, fonogramverksamhet och vissa 
aktörer av kulturpolitiskt intresse 13 190 599 0 -13 190 599 -190 629 -30

17 03 001 Bidrag till litteratur och 
kulturtidskrifter 1 033 147 724 0 -1 033 147 724 -145 999 1 725

001 Bidrag till litteratur, kulturtidskrifter 
och läsfrämjande 1 033 147 724 0 -1 033 147 724 -145 999 1 725

17 04 004 Bidrag till bild- 
och formområdet  0 28 067 0 0 28 067 -28 067 0

001 Bidrag till organisationer inom 
bild- och formområdet 
och verksamhetsstöd till vissa utställare  0 28 067 0 0 28 067 -28 067 0

Summa utgående överföringsbelopp 5 786 2 300 489 0 -4 683 2 301 593 -2 296 719 4 874
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11. BEMYNDIGANDEN, TKR

 
     Utestående 
 Tilldelat Ingående Utestående  åtagandenas 
 bemyndigande åtaganden  åtaganden   fördelning per år

  2017 2017 2018 2019 Slutår

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

ap 1 Bidrag till allmän kulturverksamhet, 
internationell verksamhet och nationella 
minoriteters språk och kultur 25 000 0 9 955   2018

Tilldelad bemyndighetsram per år    25 000  

Utestående åtagandens fördelning per år    9 955 0 

17 01 003 Skapande skola      

001 Skapande skola 50 000 0 0   2018

Tilldelad bemyndighetsram per år    50 000  

Utestående åtagandens fördelning per år    0 0 

17 01 006 Bidrag till regional kulturverksamhet     

ap 1 Bidrag till regional 
kulturverksamhet 55 000 0 0   2019

Tilldelad bemyndighetsram per år    40 000 15 000 

Utestående åtagandens fördelning per år    0 0 

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

001 Bidrag till den fria scenkonsten, 
arrangörer, fonogramverksamhet och 
vissa aktörer av 
kulturpolitiskt intresse 167 000 103 379 110 438   2019

Tilldelad bemyndighetsram per år    137 000 30 000 

Utestående åtagandens fördelning per år    110 438 0 

17 03 001 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter     

001 Bidrag till litteratur, kulturtidskrifter 
och läsfrämjande 25 000 24 760 27 440   2018

Tilldelad bemyndighetsram per år    25 000  

Utestående åtagandens fördelning per år    27 440 0 

17 04 004 Bidrag till bild- och formområdet      

001 Bidrag till organistioner inom bild - 
och formområdet och verksamhetsstöd 
till vissa utställare. 14 000 9 655 11 375   2018

Tilldelad bemyndighetsram per år    14 000 0 

Utestående åtagandens fördelning per år    11 375  
 
Tilldelat beställningsbemyndigande har överskridits för anslag 17 03 001 Bidrag till Litteratur och kulturtidskrifter vad gäller belopp och sluttidpunkt. Det 
gäller bidrag till översättning av svensk litteratur och dramatik samt produktionsstöd till kulturtidskrifter. I många fall är det inte möjligt att hinna genomföra 
ett översättningsprojekt inom ett år. Anvisningar och rutiner ändras för att detta inte ska uppkomma igen. Beställningsbemyndigande inom berört anslag har 
höjts från 2018. Kulturrådets totala bemyndiganderam för samtliga anslag har inte överskridits.
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12. NOTER, TKR

  
Not 1 Intäkter av anslag  2017 2016

17 01 001 Statens kulturråd  44 262 43 081

17 01 002.1 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling etc.  6 211 2 869

17 01 002.4 Kulturverksamhet i vissa bostadsområden  2 996 2 999

17 01 002.7 Bidrag till musik- och kulturskolan  3 000 2 956

17 01 003 Skapande skola  5 299 6 098

17 01 004 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 397 399

17 01 006 Bidrag till regional kulturverksamhet  2 500 2 455

17 02 002 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål  3 137 3 275

17 03 001 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter  25 178 24 522

Summa   92 980 88 654
 
Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar  2017 2016

Intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen  919 1 004

Intäkter av sponsring  130 219

Intäkter av utställningsgarantier  780 808

Summa   1 829 2 031
 
Not 3 Intäkter av bidrag  2017 2016

Bidrag från statliga myndigheter  259 844

Bidrag från EU-institutioner  773 568

Bidrag från övriga  33 84

Summa     1 065 1 496

Bidraget från Kammarkollegiet för att synliggöra normer avslutades under 2016, vilket har påverkat intäkter av bidrag.
 
Not 4 Kostnader för personal  2017 2016

Lönekostnader(exkl arbetsgivaravgifter, pensionspremier, andra avgifter enligt 
lag och avtal samt förändring av semesterlöneskulden)  -42 006 -38 404

 varav arvoden till styrelse och ej anställd personal  -5 260 -4 979

Övriga kostnader för personal  -22 320 -20 072

Summa  -64 326 -58 476

Årsarbetskraften under 2017 ökade med 7 procent sedan 2016. Det har lett till att både lönekostnader som övriga 
kostnader för personal har ökat.  
 
Not 5 Övriga driftkostnader  2017 2016

Resekostnader  -3 121 -3 105

Information och PR   -2 790 -1 957

Konsulttjänster  -17 672 -19 913

Övriga varor  -1 449 -2 042

Summa  -25 032 -27 017

Övriga driftkostnader har minskat med 7 procent . Minskningen gäller främst köpta tjänster och har samband med 
det interna effektivieringsarbetet samt kartläggning och utvärdering inför nya bidragsformer.  
 
Not 6 Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag  2017 2016

Tillväxtverket  989 938

Kammarkollegiet  412 0

Summa   1 401 938

Medel från Kammarkollegiet har under 2017 erhållits för att arbeta med åtgärder för den nationella minoriteten 
romer.  
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Not 7 Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag  2017 2016

Bidrag från Nordiska ministerrådet  757 711

Bidrag från Bok & Bibliotek i Norden AB  50 50

Summa   807 761
Not 8 Lämnade bidrag  2017 2016

Lämnade bidrag till statlig verksamhet  6 632 6 685

Lämnade bidrag till kommun och landsting/region  1 611 066 1 553 438

Lämnade bidrag till internationella organisationer  6 188 7 202

Lämnade bidrag till organisationer och företag  575 591 535 166

Lämnade bidrag till enskilda personer  5 588 5 111

Summa  2 205 065 2 107 602
 
Not 9 Årets kapitalförändring  2017 2016

Resultat utställningsgarantier  -14 -31

Resultat i transfereringsavsnittet  844 43

Summa  830 12

Resultat i transfereringsavsnittet avser förändringen av förväntade bidragsåterbetalningar per 31 december 2017.
 
Not 10 Balanserade utgifter för utveckling  2017-12-31 2016-12-31

Balanserade utgifter för utveckling, ingående balans ack. anskaffningsvärde 3 001 3 001

Årets anskaffningar  1 373 0

Utgående anskaffningsvärde  4 374 3 001

Balanserade utgifter för utveckling, ingående balans ack. avskrivningar -2 934 -2 861

Årets avskrivningar  -67 -72

Utgående ack. avskrivningar  -3 001 -2 933

Summa   1 373 67
 
Not 11 Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar  2017-12-31 2016-12-31

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar, 
ingående balans ack. anskaffningsvärde  2 311 1 818

Årets anskaffningar  0 493

Utgående anskaffningsvärde  2 311 2 311

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar, ingående 
balans ack. avskrivningar  -1 804 -1 616

Årets avskrivningar  -229 -188

Utgående ack. avskrivningar  -2 033 -1 804

Summa   278 508
 
Not 12 Förbättringsutgifter på annans fastighet  2017-12-31 2016-12-31

Förbättringsutg. på annans fastighet, ingående balans ack.anskaffningsvärde 6 309 6 309

Utgående anskaffningsvärde  6 309 6 309

Förbättringsutg. på annans fastighet, ingående balans ack. avskrivningar -6 262 -5 870

Årets avskrivningar  -27 -392

Utgående ack. avskrivningar  -6 289 -6 262

Summa   20 47
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Not 13 Materiella anläggningstillgångar, maskiner, inventarier och installationer 2017-12-31 2016-12-31

Maskiner, inventarier, installationer m.m., ingående balans ack. anskaffningsvärde 8 258 8 389

Årets anskaffningar  182 321

Årets utrangeringar  0 -452

Utgående anskaffningsvärde  8 440 8 258

Maskiner, inventarier, installationer m.m., ingående balans ack. avskrivningar -7 170 -7 325

Ack avskrivningar avseende årets utrangering  0 452

Årets avskrivningar  -166 -297

Utgående ack. avskrivningar  -7 336 -7 170

Summa     1 104 1 087

  
Not 14 Fordringar hos andra myndigheter 2017-12-31 2016-12-31

Momsfordran 1 605 1 595

Övriga inomstatliga fordringar 192 289

Summa 1 797 1 884
 
Not 15 Övriga kortfristiga fordringar 2017-12-31 2016-12-31

Fordringar avseende bidrag 1 138 294

Övriga fordringar 35 50

Summa 1 173 344

Den 31 december hade bidrag till ett värde av 1 138 tkr statusen avvaktar återbetalningar i ärendehanterings-
systemet. Två ärenden utgjorde 78% av de förväntade inbetalningarna,: ett ärende inom anslag 1:2.4 och ett inom 
anslag 1:2.7.  
 
Not 16 Periodavgränsningsposter 2017-12-31 2016-12-31

Förutbetalda kostnader  

Förutbetalda hyror 1 333 1 312

Övriga förutbetalda kostnader 504 600

Summa 1 837 1 912

Upplupna intäkter  

Kreativa Europa 169 90

Nordiska ministerrådet 71 66

Universitet och högskolerådet 28 0

Summa 268 156
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Not 17 Avräkning med statsverket 2017-12-31 2016-12-31

Anslag i icke räntebärande flöde  

Ingående balans  4 074 2 420

Redovisat mot anslag 2 252 418 2 151 518

Medel hänförbara till transfereringar m.m. som betalts till icke räntebärande flöde -2 254 401 -2 149 864

Skuld/fordran avseende anslag i icke räntebärande flöde 2 091 4 074

  

Anslag i räntebärande flöde  

Ingående balans -1 102 -530

Redovisat mot anslag 44 301 43 143

Anslagsmedel som tillförts räntekonto -44 483 -43 715

Återbetalning av anslagsmedel  

Skulder avseende anslag i räntebärande flöde -1 284 -1 102

  

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag  

Ingående balans 503 564

Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln -39 -61

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag 464 503

  

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto i Riksbanken  

Ingående balans 0 0

Inbetalningar i icke räntebärande flöde 18 969 17 243

Utbetalningar i icke räntebärande flöde -2 273 370 -2 167 107

Betalningar hänförbara till anslag 2 254 401 2 149 864

Saldo 0 0

Summa  1 271 3 475

Not 19 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 2017-12-31 2016-12-31

Ingående avsättning 0 0

Årets pensionskostnader 443 0

Årets pensionsutbetalning -46 0

Summa utgående avsättning 397 0

Avsättningen avser beviljad delpension för två personer.  
 

Not 18 Myndighetskapital     

  Balanserad 
  kapital Balanserad Kapital- 
  förändring kapital förändring 
  anslags- förändring enligt  
  finansierad avgiftsbelagd resultat- 
Balanserad kapitalförändring Statskapital verksamhet verksamhet räkningen Summa

Ingående balans 2017  786 252 -130 12 919

Förra årets kapitalförändring – utställningsgarantier  -  -31 31 0

Förra årets kapitalförändring – transfereringar   43  -43 0

Årets kapitalförändring – utställningsgarantier  -   -14 -14

Årets kapitalförändring – transfereringar  -   844 844

Summa förändring  0 43 -31 818 830

Utgående balans  786 295 -161 830 1 749
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Not 20 Övriga avsättningar 2017-12-31 2016-12-31

Ingående avsättning 705 608

Årets avsättning 110 97

Årets utnyttjande 0 0

Summa utgående avsättning 815 705

Avsättningen avser trygghetsmedel.  
 
Not 21 Lån i Riksgäldskontoret 2017-12-31 2016-12-31

Ingående balans 1 003 1 003

Årets nyupptagna lån 931 940

Årets amorteringar -536 -940

Summa 1 398 1 003

Beviljad låneram enligt regeringsbeslut 8 000 8 000
 
Not 22 Övriga kortfristiga skulder 2017-12-31 2016-12-31

Personalens källskatt 1 344 1 140

Summa 1 344 1 140
 
Not 23 Periodavgränsningsposter 2017-12-31 2016-12-31

Upplupna kostnader  

Semester- och löneskuld inkl avgifter 3 845 4 279

Övriga upplupna kostnader  556 584

Summa 4 401 4 863

Oförbrukade bidrag  

Oförbrukade medel Kammarkollegiet, förbrukas inom 1–3 år 66 39

Oförbrukade medel Tillväxtverket, förbrukas inom 1–3 år 270 4

Summa 336 43

Förutbetalda intäkter  

Övriga förutbetalda intäkter 0 96

Summa 0 96
 
Not 24 Ansvarsförbindelser 2017-12-31 2016-12-31

 1 472 328 1 621 275

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 garantier den 31 december 2017 var 17 stycken. Garantibelopp i utländsk valuta omräknas vid beslutstill-
fället till svenska kronor efter Riksbankens valutakurs. Start- och slutdatum varierar för de olika utställningarna. Det 
högsta värdet 31 december 2017 avser Rembrandt och Batavernas trohetsed med garantivärde om 1,2 miljarder 
vilket utgör 82 procent av de utställda garantierna. Från och med den 1 januari 2018 är samtliga utställningsgaran-
tier överförda till Riksantikvarieämbetet enligt SFS 2017:1062  
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Not 25 Anslagsredovisning och redovisning mot inkomsttitlar, tkr 

    Utfall 
    verksamhets- 
   Belopp enligt kostnader Utfall 
Anslag  regleringsbrevet (ej bidrag) bidrag

Utgiftsområde 17 – Kultur, medier, trossamfund och fritid   

17 01 001 Statens kulturråd     
 001 Statens kulturråd     
  Utfallet har justerats med 39 tkr. Det motsvarar minskning 
  av den semesterlöneskuld som sparats till och med 31 december 
  2008 och som anslagsavräknats under 2017. (enligt ESVs direktiv)  44 262 0

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    
  Hanaholmen 1 200 0 1 200

  SR Berwaldhallen för Östersjöfestivalen  1 000 0 1 000

  Aktiviteter som drivs genom de utsända kulturråden och som främst 
  avser kulturlivets internationalisering, minst 1 000 0 1 219

  Anslagsposten får även belastas med vissa kostnader för administration 
  och genomförande av verksamheten, högst 11 000 6 211 0

  Bidrag som inte är utpekade i regleringsbrevet 82 726 0 86 834

 002 Bidrag till alliansverksamheter    

  Teateralliansen  34 945 0 34 945

  Dansalliansen 17 941 0 17 941

  Musikalliansen 22 205 0 22 205

 004 Bidrag till kulturverksamheter i vissa bostadsområden    
  Anslagsposten får även belastas med vissa kostnader för administration 
  och genomförande av verksamheten, högst 3 000 2 996 0

  Bidrag som inte är utpekade i regleringsbrevet 34 000 0 34 000

 007 Bidrag till musik- och kulturskolan   

  Anslagsposten får även belastas med vissa kostnader för administration 
  och genomförande av verksamheten, högst 3 000 3 000 0

  Bidrag som inte är utpekade i regleringsbrevet 97 000 0 96 666

17 01 003 Skapande skola     
 001 Skapande skola 

  Verksamhet riktad till förskolan minst 10 000 0 10 086

  Anslagsposten får belastas med vissa kostnader för administration 
  och genomförande av verksamheten, högst 5 300 5 299 0

  Bidrag som inte är utpekade i regleringsbrevet 172 354 0 171 223

17 01 004 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet    

 013 Centrala museer 

  Anslagsposten får belastas med vissa kostnader för 
  administration och genomförande av verksamheten, högst 400 397 0

  Bidrag ej utpekade i regleringsbrevet 3 643 0 3 632

17 01 006 Bidrag till regional kulturverksamhet   

 001 Bidrag till regional kulturverksamhet 
  Bidrag till civilsamhället och professionella kulturskaparnas medverkan 
  med att ta fram och genomföra regionala kulturplaner, minst 2 000 0 3 035

  Förstärkning av scenkonsten, högst 58 000 0 58 000

  Kvalitetsförstärkande insatser inom scenkonstområdet 44 000 0 44 002

  Bedömning, uppföljning och främjande inom ramen för 
  kultursamverkansmodellen, högst 2 500 2 499 0

  Bidrag som inte är utpekade i regleringsbrevet 1 282 402 0 1 281 332
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    Utfall 
    verksamhets- 
   Belopp enligt kostnader Utfall 
Anslag  regleringsbrevet (ej bidrag) bidrag

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

 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 3 137 0

  Bidrag som inte är utpekade i regleringsbrevet 186 799 0 187 492

17 03 001 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter  

 001 Bidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande 

  Anslagsposten får belastas med kostnader för administration och 
  genomförande av verksamheten, högst 10 000 10 000 0

  Insater för att initiera, samordna och följa upp läsfrämjande insatser av 
  nationellt strategiskt intresse högst 15 000 13 271 0

  Förstärkning av Bokstart 10 000 1 907 8 699

 Bidrag som inte är utpekade i regleringsbrevet 112 724 0 112 122

17 04 004 Bidrag till bild- och formområdet  

 001 Bidrag till organisationer inom bild- och formområdet och verksamhetsstöd till vissa utställare

 Bidrag som inte är utpekade i regleringsbrevet 28 067 0 28 067

Summa   92 980 2 203 700
De lämnade bidragen uppgår till 2 205 065 tkr, enligt transfereringsavsnittet i resultaträkningen. Skillnaden mellan lämnade bidrag enligt anslagsredovis-
ningen och resultaträkningen (1 365 tkr) beror på dels lämnade bidrag med extern finansiering, dels förändringen av förväntade bidragsåterbetalningar. 
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13. TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER

Belopp redovisas i 1000-tal kronor (tkr) där inget annat anges. Till följd av detta kan summeringsdif-
ferenser förekomma.

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

I enlighet med ESV:s föreskrifter till 10 § FBF (Förordning om myndigheters bokföring) tillämpar 
Kulturrådet brytdagen den 5 januari vilket framgår av bl.a. ESV:s inrapporteringskalendarium 2017 
för Hermes. Efter brytdagen har räkenskaperna tillförts bokslutstransaktioner överstigande 50 000 
kronor som periodavgränsningsposter. Undantag har skett för periodiseringsposter hänförliga till 
externa medel, där återrapportering av utfallet av använda medel ska ske per 31 december 2017.

Kostnadsmässig anslagsavräkning
Semesterdagar som intjänats före år 2009 avräknas från och med år 2009 anslaget först vid uttaget 
enligt undantagsbestämmelse. Utgående balans år 2016, 501 316 kronor, har år 2017 minskat med 
38 944 kronor.

Fordring avseende bidrag
Kulturrådet följer ESV:s allmänna råd avseende bidragsåterbetalningar, vilket innebär att fordran 
redovisas utan anslagsavräkning

Värderingsprinciper
Anläggningstillgångar
Under större delen av året har anskaffningar avseende anläggningstillgångar baserats på ett an-
skaffningsvärde om lägst ett prisbasbelopp och beräknad ekonomisk livslängd som uppgår till 
lägst tre år. Från och med den 1 december 2017 antogs en reviderad riktlinje för anläggningstill-
gångar där anskaffningsvärdet sänktes till ett halvt prisbasbelopp enligt ESV:s rekommendatio-
ner. 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
Fordringar har tagits upp till det belopp varmed de beräknas inflyta.

Skulder har tagits upp till det nominellt belopp. Skulder i utländska valuta har värderats till 
balansdagens kurs i de fall skulden är större 50 000 kronor.

Utställningsgarantier 
Utställningsgarantiernas belopp anges i svenska kronor i besluten. I de fall ärendena innefattar 
verk med försäkringsbelopp i utländsk valuta omräknas dessa vid beslutstillfället efter Riksban-
kens dagsaktuella kurs. Detta gäller även skadeärenden. 
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Information av väsentlig betydelse
Under 2017 har Kulturrådet polisanmält en medlem i en kulturförening efter misstanke om att 
statliga bidragsmedel förskingrats. Kulturrådet har begärt en förtida redovisning av projektet och 
bedömer resterande belopp, 935 312 kronor som osäker. Ärendet har överlämnats till Kammarkol-
legiet för bevakning. 

Ledamöter i Kulturrådets styrelse. Utbetald ersättning 
till styrelseledamöter samt uppgift om andra styrelseuppdrag
Ledamöter Styrelseuppdrag Ersättning (tkr)

Ulrika Stuart Hamilton, styrelsens ordförande AB Bastiat &Co 60

Anna Sparrman Institutionsstyrelsen vid Institutionen för Tema, 
 Linköpings universitet 30

Bo Netz  Svenska Kraftnät, Sweroad AB, AB Trav &Galopp 40

Måns Wrange Bengt-Eric Wrange AB 30

Kjell Englund - 30

Ann-Sofie Köping - 30

Aris Fioretos - 30

Malena Ernman  30

Summa  280

Staffan Forssell, generaldirektör IFFACCA 1 155

Summa  1 155
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14. INTERN STYRNING OCH KONTROLL 

 
Kulturrådets verksamhet omfattas av förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll. 
Kulturrådet har därför en process för att säkerställa att vi med rimlig säkerhet fullgjort våra upp-
gifter enligt kraven i myndighetsförordningen. En riskanalys görs i samband med verksamhets-
planeringen och riskernas hantering har varit en del av vår verksamhetsuppföljning. Vi har arbetat 
aktivt för att hantera identifierade risker och minska riskvärdena; framför allt har vi prioriterat 
åtgärder som är kopplade till de risker som haft högst riskvärde. Riskvärdet är summan av kon-
sekvensen om risken inträffar multiplicerat med sannolikheten att risken inträffar. Riskanalysen 
har uppdaterats löpande för att säkerställa att den omfattar aktuella risker och styrelsen har infor-
merats vid fem tillfällen under året. 

Kulturrådets samlade bedömning är att vi har genomfört verksamheten med goda resultat. 
Verksamheten har följts upp löpande och rapporterats till styrelsen. Huvuddelen av de planerade 
aktiviteterna genomfördes eller påbörjades under året och Kulturrådets bidrag fördelades i enlig-
het med uppsatta mål. 

Statens kulturråd är en av de myndigheter som enligt Internrevisionsförordningen (2006:1 228) 
skall ha en internrevision. Det är styrelsens som fastställer revisionsplanen för internrevisionen. 
Internrevisionen granskar myndighetens interna styrning och kontroll. Information lämnas fort-
löpande till styrelsen om avslutade granskningar samt internrevisionens iakttagelser och rekom-
mendationer. Dessa granskningar utgör ett av underlagen till styrelsen samlade bedömning om 
den interna styrningen och kontrollen inom myndigheten.

Under 2017 granskade internrevisionen förberedelsearbetet inför Dataskyddsförordningen, 
systemet för intern styrning och kontroll, de ekonomiadministrativa processerna samt en genom-
fört en uppföljningsgranskning av arbetet för att motverka korruption. Granskningarna visar att 
den interna styrningen och kontrollen i stort fungerar som avsett men att det finns förbättrings-
områden vad gäller förberedelserna inför Dataskyddsförordningen. 

Kulturrådets bedömning av den interna styrningen och kontrollen baseras på internrevisio-
nens och Riksrevisionens iakttagelser samt den löpande uppföljningen av verksamheten, inklusive 
hanteringen 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 relativt få anställda.
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15. BESLUT OM ÅRSREDOVISNING

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

Vi bedömer att den interna styrningen och kontrollen vid myndigheten är betryggande.
Stockholm, den 19 februari 2018

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

…………………………….   …………………………….
Kjell Englund     Malena Ernman

…………………………….   …………………………….
Aris Fioretos     Ann-Sofie Köping Olsson
    

…………………………….   …………………………….
Bo Netz     Anna Sparrman

…………………………….
Måns Wrange
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