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FÖRORD

Kulturrådets uppdrag att verka för kulturens utveckling 
och tillgänglighet, har sin utgångspunkt i de nationella 
kulturpolitiska målen. Yttrandefrihet utgör grundvalen. 
Samhällets utveckling ska präglas av mångfald och konst-
närlig kvalitet. 

Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Det för-
utsätter att det finns konst och kultur att ta del av. För 
att den konstnärliga friheten ska vara reell krävs att de 
professionella kulturutövarnas arbetsvillkor förbättras. 

Kulturpolitiken är ett politikområde i egen rätt, men 
också en del av ett större politiskt sammanhang. Verk-
samhet som i dag uteslutande finansieras inom kultur-
budgeten har också anknytning till andra sektorer och 
politikområden. I de förslag och bedömningar som finns 

i detta budgetunderlag är detta tydligt framförallt vad 
gäller utbildnings- och socialpolitiken. 

Behoven av ökade resurser inom kulturlivet är stora. 
De förslag som presenteras här utgör de insatser inom 
myndighetens ansvarsområde som vi anser allra mest 
angelägna under den kommande treårsperioden. I enlig-
het med förordningen om årsredovisning och budgetun-
derlag (2000:605) lämnas också förslag på hur insatserna 
skulle kunna finansieras inom ansvarsområdet. 

På Kulturrådets styrelses vägnar
Ulrika Stuart Hamilton 
Styrelseordförande, Kulturrådet
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Behov 2016–2018 i prioriteringsordning
1. Anslag 1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet, 

15 mkr årligen avseende årliga verksamhetsbidrag

2. Anslag 2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musik-
ändamål, 29 mkr årligen

3. Anslag 4:4 Bidrag till bild- och formområdet, 10 mkr 
årligen

4. Anslag 1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet, 
25 mkr årligen avseende regionala utvecklingsbidrag 

5. Anslag 1:1 Statens kulturråd, 7 mkr årligen1

6. Anslag 1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, ut-
veckling samt internationellt utbyte och samarbete, 
4 mkr årligen

Totalt: 90 mkr

Regeländringar
•	 Pris-	och	löneomräkning	1:2,	2:2,	3:1	samt	4:4

•	 Bemyndiganden	på	anslag	1:2,	1:6,	2:2	samt	4:4

•	 Förtydligat	uppdrag	om	att	främja	svensk	litteratur	
internationellt

•	 Höjda	avgifter	för	statliga	utställningsgarantier

•	 Förordningsförändringar	för	litteraturområdet	och	
Skapande skola

•	 Anslagssparande	på	tre	procent	för	Skapande	skola

•	 Delat	ansvar	för	Skapande	skola	mellan	kultur-	och	
utbildningspolitiken

KULTURRÅDETS FÖRSLAG

1. Den största delen av äskandet medför att behovet av att ta ut kostnader 
för administration på sakanslagen minskar – vilket gör att ytterligare cirka 
fem miljoner kan fördelas i bidrag till kulturlivet.
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Enligt myndighetens instruktion har Statens kulturråd 
till uppgift att, med utgångspunkt i de nationella kul-
turpolitiska målen, verka för kulturens utveckling och 
tillgänglighet genom att fördela och följa upp statliga 
bidrag och genom andra främjande åtgärder. Det är ett 
uppdrag och en verksamhet som har stor betydelse för 
genomförandet av den statliga kulturpolitiken liksom 

för kulturlivet i Sverige. I det här budgetunderlaget be-
skriver Kulturrådet identifierade behov för 2016–2018. 
Behoven avser myndighetens möjligheter att även fort-
sättningsvis kunna utföra ett kvalitativt, serviceinriktat 
och rättssäkert arbete, men framförallt utvecklingsbehov 
som är kopplade till den konstnärliga och kulturpolitiska 
utvecklingen i Sverige.

1. INLEDNING
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Regeländringar
–	 Pris-	och	löneomräkning	på	anslag	1:2,	2:2,	3:1 

samt 4:4
– Bemyndiganden på anslag 1:2, 2:2 samt 4:4

Kulturrådet har i tidigare budgetunderlag betonat vikten 
av att de anslag som myndigheten disponerar kontinuer-
ligt räknas upp för att kompensera för pris- och löneök-
ningar. För närvarande omfattas, förutom förvaltnings-
anslaget, enbart anslag 1:3 Skapande skola, 1:6 Bidrag till 
regional kulturverksamhet och delar av anslag 1:2 Bidrag 
till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internatio-
nellt utbyte och samarbete av den statliga pris- och löne-
omräkningen. Eftersom 60–70 procent av de bidrag som 
Kulturrådet fördelar inom anslag 2:2 Bidrag till vissa tea-
ter-, dans- och musikändamål används till löner bör detta 
anslag omfattas av den statliga pris- och löneomräkningen. 
Även de bidrag som fördelas inom anslag 1:2 Bidrag till 
allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt 
kulturutbyte och samarbete, 3:1 Bidrag till litteratur, kul-
turtidskrifter och läsfrämjande och 4:4 Bidrag till bild- och 
formområdet bör helt omfattas av pris- och löneomräk-
ning eftersom en stor del av bidragen används till löner. 
Kulturrådet ser inga skäl till differentiering mellan de 
anslag som myndigheten disponerar.

Om anslagen inte räknas upp kontinuerligt innebär 
det att anslagsnivåerna, på grund av årliga kostnadsök-
ningar, långsamt urholkas. Följden för kulturlivet är att 
den verksamhet som anslagen kan finansiera successivt 
minskar. Eftersom möjligheterna till stärkt finansiering 
från alternativa finansieringskällor är begränsad innebär 
det att mindre verksamhet kan bedrivas inom kulturli-
vet, med minskat utbud av kvalitativ konst som följd. Ett 
annat scenario är att en lika hög grad av verksamhet kan 
bedrivas på kort sikt genom att kostnader minskas ge-
nom försämrade villkor för professionella kulturutövare. 
På	längre	sikt	lär	även	detta	få	kraftigt	negativa	konse-
kvenser för utbudet av konst och kultur av hög kvalitet. 
Det är högst rimligt att konstnärlig verksamhet, precis 
som verksamhet inom andra samhällsområden, kom-
penseras för årliga kostnadsökningar.

Bemyndiganden
Många verksamheter och projekt inom kultursverige är 
till stor del beroende av statliga bidrag för att kunna bedri-
va sin verksamhet. Att endast kunna få besked om bidrag 

från Kulturrådet för ett år i taget kan därför i många fall 
innebära en osäkerhet för verksamhetens framtid. I vissa 
fall kan en sådan osäkerhet hämma planering. Möjlighe-
ten att kunna få förhandsbesked för en längre tidsperiod 
innebär en trygghet som möjliggör större framförhåll-
ning. Detta gynnar även utvecklingen inom kulturlivet. 
Att kunna planera verksamheten mer långsiktigt skapar 
bättre förutsättningar för verksamheten att bedrivas med 
god kvalitet. Särskilt viktig är långsiktigheten när det gäl-
ler samarbeten och samproduktioner med andra aktörer. 

2. LÅNGSIKTIG BIDRAGSGIVNING 
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Prioriterade behov 2016–2018

– Årliga verksamhetsbidrag, 15 mkr årligen
– Regionala utvecklingsbidrag, 25 mkr årligen

Totalt 40 mkr årligen till anslag 1:6

Regeländring
– Bemyndigande på anslag 1:6 avseende fördelning 

av regionala utvecklingsbidrag

 
Från och med 2013 ingår 20 av 21 regioner i kultursamver-
kansmodellen. Kulturrådet har regeringens uppdrag att 
dels företräda staten vad gäller fördelning av statsbidrag, 
dels att svara för uppföljning av den regionala kultur-
verksamhet som sker med hjälp av statliga medel. Kul-
turrådet fördelar, med grund i en regional kulturplan, de 
statliga medlen till region eller landsting. Den regionala 
nivån fördelar sedan både statliga och regionala verk-
samhetsmedel till länets kulturverksamheter. Från och 
med 2015 ingår läs- och litteraturfrämjande – jämte bib-
lioteksverksamhet – som ett område inom kultursamver-
kansmodellen. Från 2015 och framåt kan landsting och 
regioner därmed fördela statligt stöd till professionell 
teater-, dans- och musikverksamhet, museiverksamhet, 
biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande 
verksamhet, konst- och kulturfrämjande verksamhet, re-
gional enskild arkivverksamhet, filmkulturell verksam-
het och främjande av hemslöjd. I Kulturrådets uppfölj-
ning av kultursamverkansmodellen 2013 framkommer 
att de regionala verksamheterna inom alla konst- och 
kulturområden bedriver relativt omfattande verksamhet 
för barn och unga.2

Bredden av verksamhetsområden gör att de regionala 
verksamheter som tilldelas statligt stöd är av väldigt olika 
karaktär och omfattning. Spännvidden vad gäller de 
statliga medlen per verksamhet är stor. Framförallt till 
enskilda arkivverksamheter och konst- och kulturfräm-
jande verksamheter har regionerna i många fall fördelat 
statliga medel runt 200 000 kronor per år. Inom teater-, 
dans- och musikområdet är det vanligt att regioner för-
delat över 10 miljoner kronor i statliga medel till enskilda 
institutioner. Den verksamhet som av den egna regionen 
tilldelats den högsta summan statliga medel är Göte-
borgsoperan, som 2013 tilldelades över 100 miljoner av 
de nästan 300 miljoner kronor statliga medel som Västra 
Götalandsregionen fördelade inom kultursamverkans-

modellen. Totalt sett utgjorde statliga medel 29 procent 
av den offentliga årliga finansieringen av verksamheterna 
inom kultursamverkansmodellen.

De verksamheter som nu får stöd genom kultursamver-
kansmodellen har i de flesta fall byggts upp och finansie-
rats tillsammans av statlig, regional och kommunal nivå 
under många decennier. Kulturrådet bedömer att den re-
gionala infrastrukturen är av stor vikt för att invånare i 
alla delar av Sverige ska kunna ha tillgång till ett kulturellt 
utbud av hög kvalitet. Det finns emellertid möjligheter till, 
och behov av, utveckling. Det är viktigt att den regionala 
infrastrukturen ges goda förutsättningar att både behålla 
sin nuvarande nivå och utvecklas i takt med dagens behov 
och kulturpolitiska prioriteringar.

Myndigheten för kulturanalys utvärderingsrapport Bi-
dragsfördelning och styrning visar på flera positiva fakto-
rer med införandet av kultursamverkansmodellen, bland 
annat att samverkan i sig och samrådsprocessen om de 
regionala kulturplanerna varit givande. Rapporten visar 
också att regionala och kommunala tjänstemän och poli-
tiker anser att både regionernas och kommunernas infly-
tande över den nationella kulturpolitiken har ökat.3 Det 
konstateras också att reformen lett till att kulturpolitiska 
frågor i högre grad än tidigare har diskuterats i lokala och 
regionala politiska församlingar. Även i den allmänna 
debatten har kulturpolitiken gjort sig gällande på ett an-
nat sätt. Ett av reformens viktigaste syften – att vitalisera 
den kulturpolitiska diskussionen på samtliga politiska 
nivåer – verkar därmed vara på väg att uppfyllas. 

Kulturrådet kan även konstatera att kultursamver-
kansmodellen bidragit till ett starkare genomslag i frå-
gor om ökad tillgänglighet för personer med funktions-
nedsättning och de nationella minoriteternas kultur och 
kulturarv. Samtliga regioner har under 2014 angett att 
deras regionala institutioner upprättat handlingsplaner 
för ökad tillgänglighet för personer med funktionsned-
sättning. De nationella minoriteterna berörs i samtliga 
kulturplaner och bjuds successivt in i större utsträckning 
till	dialoger	om	utvecklingen	av	länens	kulturliv.	På	se-
nare år har flera regioner också proaktivt drivit frågor om 
yttrandefrihet, inte minst kopplat till fristäder för för-
följda författare och konstnärer. Genomslaget för dessa 
frågor visar också att den regionala infrastrukturen är ett 
effektivt verktyg för att bedriva kulturpolitisk utveck-
ling. Framöver skulle infrastrukturen kunna användas 
bland annat vad gäller att motverka socialt utanförskap 
genom konst och kultur.

3. REGIONAL KULTURVERKSAMHET

2. Kulturrådet (2014). Kultursamverkansmodellen. Uppföljning 2013. 
3. Myndigheten för kulturanalys (2013). Kultursamverkansmodellen. 
Bidragsfördelning och styrning. Rapport 2013:2.
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Kulturrådet vill, precis som i föregående budgetunder-
lag, framhålla vikten av att de nationella minoritetsfö-
reträdarna ges förutsättningar att möta det allmännas 
ökade kunskap om och intresse för att arbeta i enlighet 
med minoritetslagstiftningen. En framgångsrik natio-
nell minoritetspolitik förutsätter starka nationella mi-
noritetsaktörer. Inom ramen för de regionala utveck-
lingsbidragen, som beskrivs mer ingående senare i detta 
avsnitt, finns flera exempel på projekt som berört natio-
nella minoriteters kultur, särskilt romsk kultur. I många 
fall har projekten haft en folkbildande roll vad gäller den 
allmänna kunskapen och uppfattningarna om de natio-
nella minoriteterna. En framgångsfaktor i dessa projekt 
har varit just samverkan mellan kulturinstitutioner och 
företrädare för de nationella minoriteterna.

Kulturrådets uppföljning av verksamheterna inom 
kultursamverkansmodellen 2013 visar att det främst är 
regioner och kommuner som svarat för den finansiella 
utvecklingen inom modellen under perioden 2010–2013. 
De ekonomiska insatserna från staten har i stort varit 
oförändrade. Undantaget är den statliga pris- och löne-
omräkningen, som varit förhållandevis låg. Under perio-
den 2010–2013 har regionernas årliga bidrag till de regio-
nala kulturverksamheterna i genomsnitt ökat med cirka 
fem procent per år. Samtidigt har statens årliga bidrag 
ökat med i genomsnitt knappt en procent per år.4 Skillna-
den mellan den statliga pris- och löneomräkningen och 
de årliga regionala uppräkningarna har under 2010–2013 
alltså varit ungefär fyra procentenheter. 2014 räknades 
dock de statliga årliga bidragen till regional kulturverk-
samhet sammanlagt upp med 2,4 procent. 

Den kritik som riktats mot modellen från flera regioner 
har just varit att statens insatser varit otillräckliga. Den 
låga statliga uppräkningen innebär att den utveckling av 
permanent karaktär som skett hittills inom modellen i 
första hand finansierats av regionerna. Kulturrådet bedö-
mer att de låga statliga uppräkningarna är en hämmande 
faktor inom kultursamverkansmodellen. Om inte mer 
statliga medel skjuts till riskerar verksamhet och utbud 
inom kultursamverkansmodellen att försvagas på sikt. 
Det finns också risk för att det regionala och kommunala 
engagemanget för modellen minskar och att den starka 
utveckling som uppstått på många håll avtar. Kultur-
rådet bedömer att de statliga insatserna inom modellen 
som helhet bör utvecklas i takt med det regionala enga-
gemanget. En statlig satsning som ligger i paritet med 
regionernas insats skulle skapa utrymme för reformer 
och utveckling bland annat för den professionella dans-
konsten, bidra till konstnärlig förnyelse och utbyggnad av 
regional kulturell infrastruktur samt öka möjligheterna 
för utvecklingsarbete inom funktionshinderspolitiken. 

Verksamhet för barn- och unga liksom verksamhet med 
smalare konstnärliga uttryck genererar i regel lägre in-
täkter. Låga uppräkningar riskerar därför att medföra att 
utbudet inom dessa områden minskar.

Det kan konstateras att uppräkningen på 2,4 procent 
för 2014 skapade ett visst utrymme att ge både en allmän 
uppräkning och att stödja vissa strategiska och perma-
nenta satsningar i sex regioner. Effekterna av de priori-
terade satsningarna kommer att visa sig på sikt. Redan 
nu kan dock exempelvis konstateras att Norrbotten, som 
prioriterades för sitt arbete med nationella minoriteter, 
anställt en samordnare för nationella minoriteter.

I den budget för 2015 som riksdagen antog i december 
2014 minskades det regionala anslaget med nästan 17 mil-
joner kronor.5 15 miljoner av neddragningen tillkom efter 
en sen omprioritering från riksdagens kulturutskott tidi-
gare aviserade neddragning av stödet till kulturtidskrif-
ter. Jämfört med stödet till kulturtidskrifter motsvarar 15 
miljoner en låg andel av det regionala anslaget. Inte desto 
mindre kommer minskningen att märkas i kultursverige. 
Inom kultursamverkansmodellen ryms såväl stora insti-
tutioner med stor omsättning som små regionala verk-
samheter där även mindre besparingskrav kan ha stor ne-
gativ inverkan på verksamheten. Det är mycket angeläget 
att de 15 miljoner som motsvarar den sena neddragningen 
av anslaget för verksamhetsåret 2015 återförs till anslag 1:6 
Bidrag till regional kulturverksamhet från och med 2016. 

Läs- och litteraturfrämjande nytt område
Från och med 2015 utgör läs- och litteraturfrämjande – 
jämte biblioteksverksamhet – ett område inom kultur-
samverkansmodellen. 

Kulturrådet har i flera sammanhang, senast i hand-
lingsprogrammet för läsfrämjande, betonat vikten av 
att mer medel tillförs för läs- och litteraturfrämjande 
verksamhet inom kultursamverkansmodellen. Nuva-
rande situation med att det verksamhetsområdet läggs 
till modellen utan att mer medel tillförs innebär med 
stor sannolikhet att läs- och litteraturfrämjande verk-
samhet måste finansieras genom omfördelningar från 
andra konst- och kulturområden. En risk med detta är 
att satsningar på läs- och litteraturfrämjande uteblir. 
Sänkningen av anslaget för 2015 försvårar ytterligare för 
regionerna att bedriva läs- och litteraturfrämjande verk-
samhet. De knappa ekonomiska förutsättningarna kan 
alltså innebära att vissa regioner har begränsade möjlig-
heter att bedriva läs- och litteraturfrämjande arbete.

På	sikt	ser	Kulturrådet	behov	av	att	anslaget	till	regio-
nal kulturverksamhet tillförs medel för att möjliggöra 
regionala satsningar på läs- och litteraturfrämjande. I ett 
initialt skede anser myndigheten dock att satsningar på 

4. Beräkningarna avser statliga och regionala årliga bidrag till kulturverksamheter i 
de regioner som ingick i kultursamverkansmodellen år 2013, räknat i löpande priser.
5. Beräknat exklusive pris- och löneomräkning och den tillfälliga förstärkningen om 
25 miljoner under perioden 2012–2014.
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läs- och litteraturfrämjande kan möjliggöras genom att 
de 15 miljoner som motsvarar 2015 års sena neddragning 
återförs till anslag 1:6 Bidrag till regional kulturverksam-
het, samt genom ett ökat ekonomiskt utrymme för regio-
nala utvecklingsbidrag inom samma anslag.

Regionala utvecklingsbidrag
En central del inom kultursamverkansmodellen är att 
staten har möjlighet att genom tidsbegränsade utveck-
lingsbidrag ge stöd till utvecklingsarbete på regional nivå. 
Kulturrådet gjorde under 2014 en särskild uppföljnings-
rapport om de regionala utvecklingsbidragen. Rapporten 
visar att de regionala utvecklingsbidragen är viktiga för 
att stimulera utveckling inom den regionala kulturverk-
samheten och att de projekt som bedrivits ligger i linje 
med de nationella kulturpolitiska målen. De regionala 
utvecklingsbidragen är ett flexibelt och effektivt sätt att 
anpassa bidragsgivningen efter tillfälliga behov och ut-
vecklingsmöjligheter. Nyttan av investerade bidragsme-
del är därför stor. I regionernas redovisningar av 2013 års 
verksamhet ges utvecklingsprojekt som fått stöd av Kul-
turrådet stort utrymme. Det befäster uppfattningen om 
att utvecklingsbidragen har en viktig funktion för den 
regionala kulturverksamheten. 

Under 2012–2014 förstärktes utvecklingsmedlen med 25 
miljoner kronor årligen. Efter att ha följt upp effekterna 
av detta anser Kulturrådet att det är angeläget att denna 
förstärkning permanentas från och med 2016. Det inne-
bär att 25 miljoner årligen bör tillföras anslag 1:6 Bidrag till 
regional kulturverksamhet. Den tillfälliga förstärkningen 
har framförallt gynnat mindre etablerade konst- och kul-
turområden med regionala utvecklingsbehov. Det gäller 
framförallt den professionella danskonsten och bild- och 
formkonsten vars stöd av regionala utvecklingsbidrag 
ökat kraftigt under åren med den tillfälliga förstärk-
ningen. Även om de flesta av utvecklingsprojekten som 
initierats fortfarande pågår märks positiva tendenser, 
bland annat i form av utveckling av den regionala infra-
strukturen för de båda konstformerna. Exempelvis har 
Region	Halland	efter	flerårigt	stöd	av	regionala	utveck-
lingsbidrag permanentat sin institutionsmodell Rum för 
dans. Som visats ovan har flera projekt även handlat om 
nationella minoriteters kultur. Det finns också goda ex-
empel på normkritiska projekt om frågor som nationell 
identitet, etnicitet, genus och tillgänglighet.

Även inom läs- och litteraturfrämjande har flera in-
tressanta utvecklingsprojekt bedrivits, bland annat för att 
bygga infrastruktur inom litteraturområdet. Det handlar 
exempelvis om att skapa plattformar som synliggör verk-
samma författare och litteraturen som konstform. Flera 
av projekten var och är förankrade i regionala kulturpla-

ner.	Projekten	visar	att	uppbyggnad	av	verksamhet	inom	
läs- och litteraturfrämjande har goda förutsättningar att 
ske med stöd av Kulturrådets regionala utvecklingsbi-
drag. 

I uppföljningen av utvecklingsbidragen konstateras 
att söktrycket ökat. När den tillfälliga förstärkningen 
försvinner från och med 2015 riskerar många kvalifice-
rade utvecklingsprojekt att bli utan statligt stöd. Ett fort-
satt högt söktryck samtidigt som de tillgängliga medlen 
minskar innebär att konkurrensen om medlen hårdnar. I 
förlängningen innebär detta också att utvecklingsprojekt 
kan bli svåra att genomföra på grund av brist på resurser. 
Det kan också medföra att en del av de utvecklingstan-
kar som finns i regionala kulturplaner inte kan realiseras. 
Mindre utsikter att beviljas medel kan också medföra att 
färre bidragsansökningar kommer in och att utveckling-
sidéer hämmas. 

I regleringsbrevet för 2015 anger regeringen att den 
professionella dansen ska vara ett prioriterat område 
vid fördelning av regionala utvecklingsbidrag. Kultur-
rådets uppföljning av utvecklingsbidragen och årsredo-
visning för 2014 visar att dansen under de senaste tre 
åren i hög grad prioriterats i bidragsgivningen. I och 
med att den tillfälliga förstärkningen av de regionala 
utvecklingsbidragen försvinner kommer den största 
delen av medlen att vara uppbundna till redan pågående 
fleråriga projekt. Utrymmet att under 2015 ytterligare 
prioritera den professionella dansen är därmed litet. I 
regleringsbrevet för 2015 tydliggörs även att det fria kul-
turlivet kan beviljas regionala utvecklingsbidrag. Om det 
får genomslag kommer det att öka söktrycket ytterligare. 
Bristen på medel gör att utrymmet är begränsat även för 
nya satsningar inom det fria kulturlivet.

För fleråriga projekt krävs i nuläget en enskild ansö-
kan för varje år av projektet. Genom ett bemyndigande 
på anslag 1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet skulle 
Kulturrådet kunna bevilja medel för upp till tre år i taget. 
Redan idag är utgångspunkten att ett planerat flerårigt 
projekt som beviljas stöd kommer att beviljas stöd även 
kommande år. Om Kulturrådet vid ett tillfälle kunde be-
vilja medel för hela projektperioden skulle det innebära 
en ökad trygghet och bättre förutsättningar för projekt-
ägaren att planera långsiktigt. 
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Prioriterade behov 2016–2018

– Ökade anslag till produktions- och turnéstöd, 
23 mkr årligen

  – varav 8 mkr till den professionella dansen
– Dansnät Sverige, 3 mkr årligen
– Unga Klara, 3 mkr årligen

Totalt 29 mkr årligen till anslag 2:2

Anslaget (2:2 ap.1) för bidrag till den fria scenkonsten, 
arrangörer, fonogramverksamhet och vissa aktörer av 
kulturpolitiskt intresse uppgår idag till drygt 189 miljo-
ner kronor. Bland de aktörer som får stöd av Kulturrådet 
ryms teater, dans och musik i både mer traditionell och 
experimentell form. Där finns även opera och musik-
dramatik samt uttryck som performance, ljudkonst och 
cirkus. Inom den fria sektorn arbetar både grupper med 
kontinuerlig verksamhet och tillfälliga konstellationer. 
Det finns också ett antal arrangörer och festivaler som 
är viktiga för utvecklingen av hela scenkonst- och musik-
området, och av betydande nationellt och internationellt 
intresse. Statliga bidrag från Kulturrådet kan sökas av 
både producerande organisationer och arrangörer. 

Kulturrådet har i flera sammanhang starkt betonat 
de fria aktörernas betydelse för hela kulturlivet. Det 
fria kulturlivets samspel med institutioner leder ofta till 
crossover-projekt. Många scenkonstnärer får sin första 
arbetslivserfarenhet inom den fria sektorn och den ut-
gör en nödvändig rekryteringsbas för institutionerna. 
Inom hela scenkonstområdet har fria kulturaktörer en 
mycket stor betydelse för konstnärlig utveckling, för att 
säkerställa en bredd av kulturuttryck samt för att konsten 
ska kunna nå ut även utanför storstäderna och till prio-
riterade målgrupper som barn och unga. Utbudet inom 
många genrer och uttrycksformer är starkt beroende av 
offentligt stöd. Det gäller exempelvis jazz, folkmusik och 
nutida/experimentella uttryck inom musikområdet, och 
den mångfald av konstnärliga uttryck som finns inom det 
fria dansområdet. Bidragsgivningen till den fria scen-
konsten bidrar också till en större mångfald i kulturlivet, 
att fler röster kan höras och fler perspektiv kan synliggö-
ras. De oberoende aktörerna inom den fria sektorn vågar 
vara kritiska och tar sig an obekväma frågor om bland 
annat genus, makt och hbtq. Den fria sektorns aktörer bi-
drar därmed till det offentliga samtalet om frågor som är 
högst aktuella för samtiden och stärker yttrandefriheten.

En uppräkning av stödet skulle göra de fria aktörerna 
till en starkare part i samarbete med exempelvis lokala och 
regionala institutioner, skolor och andra arrangörer. Med 
en ökad grundfinansiering skulle till exempel de fria ak-
törernas medverkan inom Skapande skola kunna utökas 
och utvecklas. I Kulturrådets och Konstnärsnämndens 
översyn av statens nuvarande insatser inom dansområdet 
framgår att flera aktörer inom den fria danskonsten anser 
att det krävs ett omfattande förarbete för att få till avtal 
med skolhuvudmän.6 Detta kräver resurser som framfö-
rallt mindre aktörer har svårt att avsätta. I Myndigheten 
för kulturanalys utvärdering av Skapande skola nämns 
också att vissa informanter menar att kulturinstitutioner 
med offentligt stöd slår ut fria kulturutövare genom att er-
bjuda Skapande skola-insatser till lågt pris.7 Myndigheten 
för kulturanalys skriver i rapporten att de avser undersöka 
frågan närmare. En ökad grundfinansiering skulle kunna 
jämna ut dessa skillnader och göra fria aktörer till starkare 
parter inom Skapande skola. Inslag av professionell kul-
tur i skolan kräver att det finns aktörer som kan erbjuda 
ett	utbud	som	riktar	sig	till	skolans	åldersgrupper.	Pro-
duktionsarbete finansieras inte inom stödet för Skapande 
skola, utan inom ordinarie bidragsgivning till bland an-
nat det fria scenkonst- och musikområdet. En ökning av 
stödet till fria grupper stödjer produktionsarbetet, vilket 
både kan öka och utveckla det utbud som fria aktörer kan 
erbjuda skolor. Om fria aktörer ges bättre förutsättningar 
att skapa och förmedla högkvalitativa föreställningar och 
konserter för barn och unga kan kvaliteten och den pro-
fessionella dimensionen inom Skapande skola utvecklas. 
Barn och unga kan få bättre möjligheter att möta profes-
sionell	kultur,	både	i	skolan	och	på	fritiden.	På	så	vis	bidrar	
ökade resurser till det fria kulturlivet till att uppnå syftena 
med Skapande skola.

Av de redovisningar som inkommit för 2013 framgår 
att de fria grupperna står för ett stort scenkonstutbud 
i Sverige. Utan fria grupper skulle utbudet av teater-, 
dans- och musikföreställningar för barn och unga vara 
betydligt mindre. Redovisningarna från de grupper som 
beviljats bidrag från Kulturrådet visar att 63 procent av 
de fria teatergruppernas besök gjordes av barn och unga. 
Vid de fria dansgruppernas föreställningar gjordes 48 
procent av besöken av personer i åldrarna 0–18 år. För de 
fria musikgrupperna var motsvarande andel 27 procent. 
Siffrorna avser föreställningar i Sverige.

Kulturrådet har en ambition att förbättra produk-
tions- och arbetsvillkoren för den fria sektorn, men med 

4. TEATER, DANS, MUSIK OCH ÖVRIG SCENKONST

6. Konstnärsnämnden och Kulturrådet (2014). Översyn av statens nuvarande insatser 
inom dansområdet. Slutrapport November 2014, Sid.65. Dnr: KUR 2014/3478.
7. Myndigheten för Kulturanalys (2013). Skapande skola – En första utvärdering. 
Rapport 2013:4, Sid. 62.
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befintliga medel är det inte möjligt att möta de ekonomis-
ka behov som presenteras i de beviljade ansökningarna. 
Inom teater och övrig fri scenkonst beviljades 2014 i ge-
nomsnitt 59 procent av ansökt budget för de aktörer som 
beviljats bidrag. För musik prioriteras mindre belopp till 
fler, vilket ger en större bredd och öppnar för nya uttryck. 
Konsekvensen blir samtidigt att beviljade ansökningar 
om verksamhetsbidrag får ett belopp som i snitt mot-
svarar 41 procent av ansökt belopp. Inom dansområdet 
beviljades 2014 i snitt 52 procent av sökt belopp. Det trots 
en uttalad strävan att öka stödet till ett antal koreografer 
och grupper för att förbättra produktions- och arbetsvill-
kor samt ge stabilare grundfinansiering. Kulturrådet har 
under senare år noterat ett ökat söktryck när det gäller 
produktions- och turnéstöd. 

Under 2014 fördelade Kulturrådet cirka 166 miljoner 
kronor8 i stöd till fria grupper och arrangörer, samt till 
tonsättare och fonogram. Det sammanlagda värdet på 
ansökningarna inom samma områden var knappt 475 
miljoner kronor. Det beviljade beloppet motsvarar 35 
procent av det totala sökta beloppet. Det stora glappet 
mellan ansökt belopp och tillgängliga medel innebär att 
ett stort antal ansökningar som bedömts vara intressanta 
ur såväl ett konstnärligt som ett kulturpolitiskt perspek-
tiv måste avslås. 

Utan ytterligare resurser inom det fria scenkonstom-
rådet, är det svårt för Kulturrådet att medverka till ett 
kulturliv präglat av mångfald, tillgänglighet samt konst-
närlig kvalitet och utveckling utan att ställa dessa strate-
giska mål mot varandra. En omprioritering inom ramen 
för befintliga medel riskerar att inskränka tillgången till 
kultur i delar av landet samt begränsa mångfalden av ut-
tryck.

I regeringens inriktningsmål anges att möjligheterna 
för personer med funktionsnedsättning att kunna delta 
i kulturlivet ska förbättras. Tillgänglighetsperspektivet 
ska integreras i bidragsgivningen. I Kulturrådets upp-
drag finns tre konkreta delmål som regeringen har be-
slutat om, och som delvis även gäller det fria kulturlivet. 
Det fria kulturlivets svaga finansiering försvårar arbetet 
med att uppnå målen. Ökad grundfinansiering skulle 
förbättra möjligheterna att få genomslag för funktions-
hinderspolitiken inom det fria kulturlivet.

Utan en förstärkning av bidragen för produktions- och 
turnéstöd kan inte Kulturrådet upprätthålla målen om 
konstnärlig kvalitet och utveckling, geografisk spridning 
och mångfald av uttryck. En resursökning skulle öka 
möjligheterna för den fria sektorn att utveckla sin verk-
samhet så att den på sikt kan nå de högt ställda kraven om 
det fria kulturlivets anpassning till funktionshinderpoli-
tiken. Kulturrådet bedömer att anslag 2:2 Bidrag till vissa 

teater-, dans- och musikändamål bör tillföras 23 miljoner 
kronor för att främja de kulturpolitiska målen och i hö-
gre grad kunna möta de behov av medel som finns. En 
sådan ökning skulle också öka möjligheten för Kulturrå-
det att bevilja en högre andel av sökt belopp till de aktörer 
som prioriteras i bidragsgivningen, vilket skulle förbättra 
produktionsvillkoren. Utifrån 2015 års söktryck och bi-
dragsfördelning skulle ett tillskott om 23 miljoner göra 
att 40 procent av det totala sökbeloppet kunde beviljas.

Inom anslag 1:2 ap.2 Bidrag till alliansverksamheter 
fördelar Kulturrådet bidrag till Teateralliansen, Dansal-
liansen	och	Musikalliansen.	Professionella	skådespelare,	
dansare och musiker kan få anställning och ersättning 
av alliansverksamheterna under perioder då de saknar 
annat engagemang. Detta har stor betydelse då det bidrar 
till en ökad trygghet och mindre beroende av arbetslös-
hetsersättning för frilansande konstnärer. Det bör dock 
framhållas att ökade medel till produktion inom den fria 
sektorn ökar de fria aktörernas behov och möjligheter att 
anställa skådespelare, dansare och musiker. Ökade resur-
ser till den fria sektorn innebär alltså med stor sannolik-
het även fler arbetstillfällen för frilansande konstnärer. 
I sin tur bör detta minska behovet av trygghetssystem 
såsom	alliansverksamheterna.	Produktionsmedel	inom	
den fria sektorn kommer även fler kategorier av konst-
närligt verksamma, som inte kan få anställning vid alli-
anserna, till del. Det handlar exempelvis om regissörer, 
koreografer och tonsättare. 

Av de anledningar som beskrivits ovan bör det finnas 
en balans mellan å ena sidan trygghetssystem och å an-
dra sidan produktionsmedel. Jämfört med att återkom-
mande anställas av en alliansverksamhet är det, både ur 
ett konstnärligt och arbetsmarknadsmässigt perspektiv, 
betydligt bättre att frilansande kulturutövare kan erbju-
das arbete inom den fria sektorn. En del av de 23 miljoner 
kronor som föreslås tillföras anslag 2:2 skulle, i brist på 
reformmedel, kunna överföras från anslag 1:2 ap.2 Bidrag 
till alliansverksamheter. 

Internationellt utbyte och samarbete 
inom den fria scenkonsten
Kulturrådet har under många år uppmärksammat och 
påtalat den starka potential som finns i internationellt 
kulturutbyte och samarbete. Många av det fria kultur-
livets aktörer har en omfattande internationell verk-
samhet och verkar på en internationell arbetsmarknad. 
Detta illustreras bland annat av att en stor andel av de 
fria aktörernas föreställningar och speltillfällen äger rum 
utanför Sverige, framför allt inom dans- och musikområ-
det. Enligt inkomna redovisningar av verksamhets- och 
projektbidrag för både de fria dansgrupperna och de fria 

8. Bidraget till vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse som fördelas 
inom anslag 2:2 ingår inte i denna summa.
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musikgrupperna ägde cirka 30 procent av föreställning-
arna år 2013 rum utomlands.

Det internationella utbytet bidrar till konstnärlig ut-
veckling, ger det svenska kulturlivet möjlighet att vara 
närvarande och efterfrågade i utlandet och ger därmed 
även ökade möjligheter till intäkter och arbetstillfällen. 
En ökad internationalisering ger också en större bredd i 
det kulturutbud som publiken i Sverige ges möjlighet att 
ta del av. Små ekonomiska marginaler begränsar dock de 
fria kulturaktörernas möjligheter att kunna genomföra 
internationella turnéer och samarbeten. Ännu svårare 
kan det vara att avsätta resurser för att besöka en mässa 
eller upprätthålla internationella nätverk. 

Utifrån att den internationella dimensionen är en inte-
grerad del i många aktörers verksamhet har Kulturrådet 
valt att inte längre fördela särskilda bidrag för internatio-
nell mobilitet och internationella samarbetsprojekt, utan 
att i stället bedöma de fria aktörernas samlade verksam-
het inom ramen för verksamhets- respektive projektbi-
drag. En förstärkning av anslag 2:2 bidrar därför även till 
att främja internationellt utbyte och samarbete.

Det fria professionella dansområdet
Under 2014 genomförde Kulturrådet tillsammans med 
Konstnärsnämnden, efter ett regeringsuppdrag, en över-
syn av statens insatser inom dansområdet. Uppdraget ut-
fördes även i dialog med Riksteatern. Slutrapporten, som 
inlämnades till regeringen i november, visar bland annat 
att den fria sektorn är primär för den professionella dan-
sen. Det är här majoriteten av danskonstens upphovs-
personer och dansare är verksamma och huvudparten av 
föreställningarna produceras och visas. Samtidigt tillde-
las de fria grupperna endast en fjärdedel av de offentliga 
medlen inom dansområdet.

Dansöversynen tydliggör även att få aktörer har kon-
tinuerlig tillgång till repetitionslokaler, att speltillfällena 
per produktion oftast är få till antalet och att spelperio-
derna är osammanhängande. Det både försvårar den 
konstnärliga arbetsprocessen och möjligheterna att nå ut 
med föreställningar. Det är dessutom ineffektivt att om-
fattande arbete med att producera föreställningar gene-
rerar få speltillfällen. En följd av att aktörerna inom den 
fria sektorn har små ekonomiska ramar är att en stor del 
av de konstnärliga anställningarna inom den fria sektorn 
är tidsbegränsade projektanställningar. I dansöversynen 
konstateras att aktörerna inom det fria dansområdet är 
mycket produktiva utifrån dagens förutsättningar och att 
där, trots de knappa resurserna, sker en stark konstnärlig 
utveckling. Detta möjliggörs i dag i hög utsträckning ge-
nom ideellt arbete. De offentliga resurserna skulle dock 
kunna användas mer effektivt och komma publiken till 

del i högre grad om de fria koreograferna/dansgrupperna 
hade en mer stabil grundfinansiering.9 

Konstnärsnämnden och Kulturrådet bedömer i dans-
översynen att den fria sektorn spelar en väsentlig roll för 
områdets utveckling och framöver kommer att vara helt 
avgörande i den regionala utbyggnaden – och därmed 
för att uppnå de kulturpolitiska målen om tillgänglighet, 
mångfald och kvalitet.10 Utbudet av professionell dans är 
idag starkt koncentrerat till storstäderna, vilket till stor 
del beror på brist på arrangörer och spelplatser i många 
delar av landet. Den fria sektorns koreografer och dansare 
är en förutsättning för att tillgången till dans framöver 
ska kunna öka över hela landet. Bristen på regional infra-
struktur för dansproduktion gör det än mer angeläget att 
stärka den fria sektorn.

Under 2014 fördelade Kulturrådet nästan 39 miljoner 
kronor i verksamhets- och projektbidrag till fria aktörer 
inom dansområdet. Fördelningen av verksamhetsbidrag 
sker efter principen att fördela mer medel till färre ak-
törer. Anledningen är att de aktörer som beviljas medel 
genom en stabilare grundfinansiering ska ges möjlighet 
till goda produktionsförhållanden. Därmed förbättras 
även förutsättningarna för en publik att ta del av verken. 
2014 beviljades 57 procent av ansökningarna om verk-
samhetsbidrag. Trots ambitionen att ge goda produk-
tionsvillkor är det svårt att möta behoven hos de aktörer 
som beviljas bidrag. 2014 beviljades dessa i genomsnitt 
52 procent av sökt belopp. Arbets- och produktions-
villkoren behöver därmed fortsatt stärkas. En följd av 
fördelningsprincipen är att konkurrensen om medel 
hårdnar och att relativt oetablerade koreografer får allt 
svårare att beviljas verksamhetsbidrag. För de oetable-
rade koreo graferna begränsas därmed möjligheterna att 
bygga upp sina verksamheter. Det hämmar mångfalden 
av uttryck, och på sikt återväxten inom dansområdet. 
Ett tillskott av medel skulle både kunna förbättra pro-
duktionsvillkoren för de aktörer som redan får stöd av 
Kulturrådet, och öka möjligheterna till en större sprid-
ning bland bidragsmottagarna. Det skulle kunna möjlig-
göra att bevilja verksamhetsbidrag till relativt oetable-
rade aktörer utan att försämra produktionsvillkoren för 
de etablerade aktörerna.

Utbudet av professionell danskonst i Sverige är idag be-
gränsat, särskilt utanför storstäderna. Av det utbud som 
finns står de fria grupperna för den största delen. Med 
stärkta produktionsmedel till det fria kulturlivet kan utbu-
det växa och få större spridning i landet. Den svaga regio-
nala infrastrukturen för danskonst gör också fria aktörer 
till en än viktigare part i arbetet med att öka tillgången 
till professionell danskonst. Mot bakgrund av detta bör 8 
miljoner av de 23 miljoner kronor som Kulturrådet föreslår 

9. Konstnärsnämnden och Kulturrådet (2014). Översyn av statens nuvarande insatser 
inom dansområdet. Slutrapport november 2014, Sid.72. Dnr: KUR 2014/3478.
10. Ibid, Sid.76.
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ska tillföras anslag 2:2 särskilt inriktas på att stärka förut-
sättningarna för produktion inom den fria danssektorn. 

Dansnät Sverige
Utöver att stärka den fria sektorns aktörer är interregio-
nala samarbeten kring turnéslingor och residensmöjlig-
heter ett bra och effektivt sätt att öka tillgången till profes-
sionell	danskonst.	Här	har	arrangörs-	och	turnénätverket	
Dansnät Sverige en stor betydelse, inte minst med tanke 
på dansområdets svagt utbyggda infrastruktur i många 
delar av landet. Verksamheten är ett fristående nätverk 
där scener, kommuner och regioner samarbetar för att 
möjliggöra turnéer med nationella och internationella 
koreografer och kompanier. Genom Dansnätets turnéer 
ges möjlighet till sammanhängande spelperioder för utö-
varna och för publik på många håll i landet att ta del av 
professionella dansföreställningar. Dansnätet finansieras 
till en tredjedel av bidrag från Kulturrådet. I dansöversy-
nen lyfts verksamheten fram som en betydelsefull aktör 
som bör få förstärkt finansiering. 

Fler parter har anslutit sig till Dansnät Sverige under 
senare år. Därför behöver det centrala kansliets resurser 
ökas för att kunna koordinera och kommunicera nätver-
kets gemensamma verksamhet samt svara mot parternas 
behov av informationsinsatser och kompetensutveck-
ling. Till detta ändamål beräknar Dansnätet att det finns 
behov av 200 000 kronor.

Region	Halland	och	Dansnät	Sverige	har,	med	stöd	av	
Kulturrådets regionala utvecklingsbidrag, utvecklat en 
nationell samproduktionsmodell. Modellen syftar till 
breddad finansiering av produktion och presentation, 
konstnärlig utveckling samt ökad tillgänglighet till dans-
konst av hög kvalitet. Arbetet genomförs genom längre 
residensperioder hos flera parter. Den lokala kontexten är 
en del av den konstnärliga idén. Modellen förväntas öka 
publikens möjlighet att ta del av danskonst. Då produk-
tionerna presenteras på turné i direkt anslutning till pre-
miären bedöms modellen även leda till goda arbetsvill-
kor för de konstnärliga utövarna. För 2015 har Dansnätet 
beviljats en bidragshöjning med 500 000 kronor avseende 
samproduktionsmodellen.	Höjningen	har	tillfälligt	möj-
liggjorts genom Kulturrådets allmänna utvecklingsme-
del från anslag 1:2. Om arbetet ska kunna permanentas 
krävs utökad offentlig långsiktig finansiering. År 2015 be-
räknar Dansnät Sverige att modellen kommer att kosta 
3,5 miljoner kronor. Med samma ambitionsnivå och kost-
nader som 2015 kommer samproduktionsmodellen från 
och med 2016 att behöva ytterligare finansiering om 1,7 
miljoner kronor. För kunna möta behovet inom anslaget 
för den fria scenkonsten krävs ett tillskott om 2,3 miljo-
ner kronor.

Dansnät Sverige har även tagit fram en modell för ett 
nationellt turnénätverk för barn- och ungdomsproduk-
tioner inom danssektorn – Kopplingar. Kulturrådet och 
Konstnärsnämnden anser i dansöversynen att modellen 
kan ge barn och unga i fler delar av landet möjlighet att 
uppleva professionell danskonst av hög kvalitet. Enligt 
modellförslaget kräver en fullt utbyggd modell en statlig 
finansiering på 2 125 000 kronor årligen. Modellen har 
ännu inte implementerats och det samlade behovet gäller 
därför på sikt. 

För att ge Dansnät Sverige möjligheter att bedriva och 
utveckla sin verksamhet med samproduktionsmodellen 
och Kopplingar bör 3 miljoner kronor tillföras anslaget.

Unga Klara
I sina tre senaste budgetunderlag har Kulturrådet påpekat 
behovet av att Unga Klara ges en långsiktig finansiering. 
Unga Klara har under de senaste åren, utifrån en kom-
bination av levande tradition och utforskande förnyelse, 
utvecklat föreställningsverksamhet, kompetensöverfö-
ring, kunskapsutbyte, metodutveckling och fortsatta 
möjligheter till internationell samverkan. Nya former för 
arbete med barns och ungas delaktighet och samarbe-
ten med såväl scenkonstutbildningar som flera teatrar 
i Sverige har initierats. Vidare är verksamheten fortfa-
rande en scenkonstnärlig spjutspets vad gäller barn- och 
ungdomsteater i ett internationellt perspektiv. Det bör 
understrykas att den konstnärliga produktionsprocessen 
och de övriga verksamheterna är beroende av varandra 
för att utvecklas och för att Unga Klara ska kunna behålla 
sin unika profil. Samtidigt är den mer forskningsinrik-
tade och pedagogiska verksamheten både kostnadskrä-
vande och svår att finansiera genom egna intäkter.

Det kvalificerade arbete som bedrivs på Unga Klara 
måste ges en långsiktig möjlighet att fortsätta. Kultur-
rådet har sedan 2010 prioriterat Unga Klara i bidragsgiv-
ningen och ökade från 2014 tillfälligt verksamhetsbidra-
get från 4 miljoner till 7 miljoner kronor. Av bidraget på 7 
miljoner belastar knappt 3 miljoner kronor Kulturrådets 
allmänna utvecklingsmedel inom anslag 1:2 Bidrag till 
allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt 
kulturutbyte och samarbete. Detta för att undvika att be-
höva göra en omprioritering inom ramen för bidragen till 
den fria scenkonsten. En omprioritering inom ramen för 
stödet till den fria scenkonsten skulle enligt Kulturrådets 
bedömning riskera att medföra negativa konsekvenser 
och minska möjligheterna att fortsatt stödja ett brett ut-
bud med en mångfald av uttryck som når en stor del av 
landet. En omprioritering av medel till fria aktörer riske-
rar även att hämma den konstnärliga utvecklingen som 
i stora delar bedrivs inom den fria sektorn. Även anslag 
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1:2 är dock begränsat och rymmer flera mycket angelägna 
ändamål som till exempel stöd till internationellt kultur-
utbyte och centrumbildningar.

Kulturrådet ser det som mycket angeläget att det kvali-
ficerade arbete som bedrivs på Unga Klara ges en långsik-
tig möjlighet att fortsätta utan att det drabbar scenkon-
stområdet i övrigt. De allmänna utvecklingsmedel som 
har använts under 2014 och 2015 kan inte i längden an-
vändas för verksamhetsbidrag. Detta skapar en osäkerhet 
för Unga Klaras framtida verksamhet. För att säkra Unga 
Klaras framtida verksamhet finns ett stort behov av att 
anslag 2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 
tillförs 3 miljoner kronor årligen.

En återgång till tidigare års finansiella nivå skulle 
innebära att Unga Klaras verksamhet begränsades till en 
mindre skala. Sett ur ett nationellt scenkonstperspektiv 
skulle det förmodligen få negativa konsekvenser. Inte 
minst genom att Unga Klaras aktiva roll som mentor och 
samarbetspartner för både scenkonstinstitutioner och 
fria scenkonstaktörer skulle drabbas. Ur ett internatio-
nellt perspektiv skulle Unga Klaras aktiva roll som nav i 
ett internationellt nätverk för barn- och ungdomsteater 
riskera att upphöra. Slutligen skulle Sverige förlora en 
ambassadör för barn- och ungdomsteater som har fokus 
på, och arbetar med, både barnperspektiv och barns pers-
pektiv.

Vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse
Kulturrådet fördelar verksamhetsbidrag till vissa aktörer 
av kulturpolitiskt intresse. Aktörerna utses av regeringen 
och anges i Kulturrådets årliga regleringsbrev under an-
slag 2:2 ap.1 Bidrag till den fria scenkonsten, arrangörer, 
fonogramverksamhet och vissa aktörer av kulturpolitiskt in-
tresse. För närvarande kan bidraget sökas av tio aktörer: 
Föreningen Dalhallas vänner, Internationella Vadstena 
akademien, Kungliga Musikaliska Akademien, Orion-
teatern, Ulriksdals slottsteater, Strindbergs Intima Tea-
ter, Eric Ericsons Kammarkör, Eric Sahlström-institutet, 
Unga Klara samt Dansnät Sverige.

Vid fördelning av verksamhetsbidrag till vissa aktörer 
av kulturpolitiskt intresse prövar Kulturrådet bidragen 
utifrån den sökandes verksamhetsmässiga prestation, 
ekonomiska situation samt utifrån kulturpolitiska prio-
riteringar. I denna grupp av aktörer som utpekas av re-
geringen finns verksamheter av olika karaktär och om-
fattning. Vissa av dem kan anses ha en mer lokal och re-
gional betydelse än nationell. Kulturrådet bedömer även 
att de utpekade aktörerna uppfyller de nationella kultur-
politiska målen i olika grad. Införandet av kultursamver-
kansmodellen har ytterligare aktualiserat frågan om de 
särskilt utpekade aktörernas betydelse idag. Kulturrådet 

föreslår en översyn av bidragsformen vissa aktörer av kul-
turpolitiskt intresse. Syftet bör vara att se om aktörerna på 
ett mer ändamålsenligt sätt kan inrymmas i den statliga 
bidragsgivningen för den fria scenkonsten i anslag 2:2, 
eller inom andra anslag – exempelvis anslag 1:6 Bidrag till 
regional kulturverksamhet.
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Prioriterade behov 2016–2018

– Samverkan mellan politikområden

Regeländring
– Förtydligat uppdrag om att främja svensk litteratur 

internationellt
– Ny förordning på litteraturområdet

Kulturrådets bidragsgivning och annan främjande verk-
samhet syftar till att ge förutsättningar för mångfald, 
kvalitet och fördjupning i utgivningen, och att främja 
läsning av litteratur och kulturtidskrifter. Kulturrådet 
har även i uppdrag att göra det möjligt för läsare i hela 
världen att ta del av svensk litteratur. Redan 2008 lyfte 
Kulturrådet behovet av att den nationella nivån stödjer 
nätverk för författare i exil.11 Sedan 2011 finns uppdraget 
i Kulturrådets regleringsbrev, och sedan 2014 innefattas 
alla konstnärsgrupper. Att fristäderna initialt riktades 
till författare visar det skrivna ordets stora relevans för 
yttrandefrihetsfrågor. Med tanke på de senaste måna-
dernas händelser, med attentatet mot den franska tid-
skriften	Charlie	Hebdo	och	mot	konferensen	i	Köpen-
hamn kan litteraturens och kulturtidskrifternas bety-
delse för yttrandefriheten och det offentliga samtalet 
inte nog poängteras.

Kulturrådets arbete med att främja 
svensk litteratur internationellt
Med några få undantag har varje land i världen en orga-
nisation som har i uppdrag att arbeta med internationellt 
litteraturfrämjande, främst i form av översättningsstöd 
och andra stöd samt insatser för att stärka den egna lit-
teraturens internationalisering och på så vis öka det in-
ternationella litteraturutbytet. I Sverige är det sedan 2008 
Kulturrådet som innehar det uppdraget, dels genom 
översättningsstödet och andra främjande åtgärder, dels 
som den svenska representanten i internationella nätverk 
av litteraturfrämjande organisationer. Genom littera-
turpropositionen Läsa för livet (prop. 2013/14:3) utökades 
uppdraget till att även innefatta stöd till översättare av 
svensk litteratur, en bidragsform som under några år 
hanterats av Sveriges författarfond. Det utökade uppdra-
get åtföljdes emellertid inte av förstärkta medel för han-
teringen av bidraget.

 Johan Svedjedal beskriver i litteraturutredningens 
forskningsantologi (SOU 2012:10) att svensk litteratur är 

väl spridd över världen. Trots att svenskan är ett språk 
som talas av en liten andel av världens befolkning blir ett 
stort antal svenska titlar översatta, även till de språk som 
traditionellt sett betraktas som litteraturvärldens mest 
betydelsefulla, till exempel engelska och franska. 

 Genom bidragsgivning och främjande arbete bidrar 
Kulturrådet till att främja svensk kvalitetslitteratur in-
ternationellt. Med ett tydligt kulturpolitiskt fokus bidrar 
Kulturrådet till kunskap om ett bredare utbud av littera-
tur än den de gängse kommersiella kanalerna arbetar med. 
I ansökningarna om översättningsstöd syns exempelvis 
att svenska klassiker, poesi och dramatiska verk översätts 
flitigt, och dessutom till fler språk än de språkområden 
där det kommersiella fältet rör sig. Inom bidragsgivningen 
ges bland annat stöd till litterära evenemang och projekt 
i utlandet, till översättning av svensk litteratur och dra-
matik samt till översättares resor och internationella ut-
byten. Exempel på främjande åtgärder under 2014 är en 
workshop för att öka antalet översättarseminarier i värl-
den, produktion av skriften New Swedish Books om ny 
svensk litteratur av god kvalitet och medverkan vid stora 
internationella bokmässor, exempelvis i Beijing. Medver-
kan i Beijing har redan ökat spridningen av och intresset 
för svensk litteratur i Kina. 

 Kulturrådet bedömer att de senaste årens utveckling 
av insatserna på litteraturområdet lett till ökad synlighet 
för svensk litteratur internationellt, och ett ökat intresse 
för att ge ut svenska titlar. Intresset för att ge ut svensk 
litteratur visar sig genom att antalet ansökningar om in-
ternationella litteraturbidrag har ökat, trots en svår eko-
nomisk situation för förlagsbranschen. 

 Syftet med att främja svensk kvalitetslitteratur inter-
nationellt anges i förordningen (2007:1435) om statsbidrag 
till internationellt utbyte och samarbete på litteraturom-
rådet, beskrivet i bidragets ändamål. Uppdraget att vara 
den svenska organisation som har det officiella ansvaret 
för den svenska litteraturens internationalisering och för 
internationellt litteraturutbyte i stort är emellertid be-
tydligt bredare än hanteringen av bidragsgivningen på 
området. Mot denna bakgrund bör Kulturrådets ansvar 
för litteraturens internationalisering tydligt framgå av 
Kulturrådets regleringsbrev.

Läsfrämjande
Den sjunkande läsförmågan bland unga har under de se-
naste åren uppmärksammats bland annat i litteraturut-
redningen Läsandets kultur (SOU 2012:65) och i samband 

5. LITTERATUR OCH LÄSANDE

11. Kulturrådet (2008). Strategi för det internationella litteratursamarbetet. 
Dnr: 2008/3997.



18

med	PISA-undersökningar,	som	under	en	följd	av	år	har	
visat nedåtgående resultat vad gäller svenska 15-åringars 
läsförståelse. Jämfört med andra OECD-länder är Sverige 
ett av de länder där man hittills inte lyckats vända den ne-
gativa utvecklingen och där gruppen elever med de lägsta 
resultaten fortfarande växer. 

Frågan om sjunkande läsförståelse diskuteras i hela 
Europa, och 2012 publicerade EU:s expertgrupp inom 
läskunnighet en slutrapport med rekommendationer om 
hur EU:s medlemsländer kan vidta åtgärder för att höja 
läskunnighet och läsförståelse i hela befolkningen.12 En 
viktig slutsats är att frågan om läsning inte enbart är en 
utbildningsfråga utan att hela samhället måste engageras 
för att goda resultat ska uppnås. Samarbete över politik-
områden, mellan offentliga institutioner, civilsamhälle 
och näringsliv, och insatser för alla åldersgrupper behövs 
i en gemensam kraftsamling med syfte att höja befolk-
ningens läskunnighet och läsintresse och främja inklude-
ring och delaktighet i samhället. När det gäller barns och 
ungas läsförmåga är motivation nyckeln till framgång. 
För att vända utvecklingen behövs läsfrämjande miljöer 
och sammanhang för barn och unga både i skolan och på 
fritiden.	Här	kan	kulturpolitiken	och	kulturlivets	aktörer	
få en avgörande betydelse.

Under 2014 hade Kulturrådet i uppdrag att ta fram ett 
handlingsprogram för det läsfrämjande arbetet utanför 
skolan.	Handlingsprogrammet	lämnades	in	till	regering-
en	under	hösten	2014.	Handlingsprogrammet	och	Kul-
turrådets arbete med läsfrämjande utgår från litteraturen 
som konstform och läsningen som konstnärlig upplevelse 
och väg till bildning. Läsfrämjande innebär att göra läsare 
av läskunniga och att öppna vägar till litteraturen för den 
som ännu inte kan eller vill läsa – eller behöver få littera-
turen anpassad för att kunna ta del av den. Läsfrämjande 
är också att öka tillgången till en mångfald av litteratur 
på olika språk och i olika format för läsare i alla åldrar. 
Att ta bort hinder för läsning, bredda en repertoar och 
stärka läsarens självtillit och läsaridentitet. 

De aktiviteter som beskrivs i handlingsprogrammet 
kommer i första hand att finansieras inom de 15 miljoner 
av litteraturanslaget som Kulturrådet kan använda för 
läsfrämjande insatser. Efterhand kommer det att finnas 
behov av ytterligare finansiering för att arbetet ska kun-
na utvecklas. Det gäller särskilt den största satsningen i 
handlingsprogrammet, Bokstart Sverige. 

Bokstart Sverige
Bokstart är ett koncept som vänder sig till familjer med 
små barn och som utformats efter framgångsrika förla-
gor i bland annat England och Danmark. Syftet är att 
genom samverkan mellan bibliotek och barnhälsovård 

stimulera föräldrar att samtala och läsa med sina barn 
redan i tidig ålder, bland annat genom bokgåvor och 
hembesök av bibliotekarier. Under 2015 startar arbetet 
med pilotprojekt i ett bostadsområde vardera i Lands-
krona, Göteborg och Södertälje kommun. Inledningsvis 
är målgruppen familjer i socialt och ekonomiskt utsatta 
områden. Det är väl belagt i forskning att läsfrämjande 
insatser som vänder sig till familjer med små barn har 
god effekt på barns språkutveckling, vilket på sikt även 
gynnar barnens läskunnighet och intresse för läsning. 
Behoven av språkutveckling finns i hela landet och i alla 
typer	av	bostadsområden.	På	vissa	håll	i	landet	finns	re-
dan liknande verksamhet, men omfattningen och kvali-
teten varierar. En nationell utbyggnad av Bokstart skulle 
därför vara en värdefull satsning och väl investerade re-
surser för att vända den negativa trenden i Sverige vad 
gäller barns läskunnighet och läsintresse. Insatser som 
vänder sig till familjer har också gynnsamma effekter för 
de vuxnas engagemang och intresse för läsning och kan 
motivera föräldrar att utveckla sina egna kunskaper och 
sin roll som läsande förebilder. Ett nationellt Bokstart 
som vänder sig till familjer i hela Sverige ryms dock inte 
inom Kulturrådets nuvarande anslag för läsfrämjande. 

För att få en uppfattning om vilka kostnader det rör sig 
om kan en jämförelse göras med danska Bogstart. I Dan-
mark har man med hänvisning till begränsade ekono-
miska resurser för läsfrämjande valt att koncentrera pro-
grammet till barn och föräldrar i så kallade utsatta bo-
stadsområden. I Danmark definierades utsatta områden 
som områden med minst 1 200 invånare, där minst 42,5 
procent står utanför arbetsmarknaden. Alla kommuner 
som uppfyller kriterierna har fått en inbjudan att vara 
med i satsningen. Idag omfattar Bogstart utsatta områ-
den i 20 kommuner, och satsningen kostar 4,4 miljoner 
danska kronor per år. I satsningen ingår att bibliotekarier 
gör hembesök hos småbarnsfamiljer och fyra bokpaket 
med 4–5 böcker vardera som delas ut per barn vid flera 
tillfällen under förskoleåren. 

Bokstart Sverige byggs upp i samverkan mellan biblio-
tek och barnhälsovård. En viktig framgångsfaktor är mö-
tet mellan professioner, där både barnhälsovården och 
biblioteken har i uppdrag att stödja barns språkutveck-
ling, men utifrån skilda kompetenser och infallsvinklar. 
Kulturrådet ser stora fördelar med att utveckla bokstart-
verksamhet över hela landet, och därmed gynna profes-
sionell samverkan kring barns utveckling. Viss forskning 
tyder på att det i förlängningen kommer att ha positiv 
effekt för barns skolresultat. 

De tre pilotprojekten inom Bokstart pågår till och med 
2016. Från 2017 skulle en utbyggnad av verksamheten 
kunna ske, men det förutsätter ökad finansiering. Mot 

12. EU High Level Group of Experts on Literacy (2012). Final Report, 
September 2012. Luxembourg: Publications Office of the European Union.



19

bakgrund av de stora fördelarna med läsfrämjande in-
satser som spänner över flera politikområden borde en 
sådan satsning finansieras med medel från både kultur- 
och socialpolitiken. En koppling till utbildningspolitiken 
är också önskvärd. Utbyggnaden kan ske etappvis, över 
en flerårsperiod, men för att nå största möjliga effekt är 
det viktigt att satsningen inte är tidsbegränsad utan kan 
byggas upp och utvecklas under lång tid. 

Litteratur i förskolan
Enligt de nationella målen för litteratur- och läsfrämjande 
ska statens insatser inom området syfta till: att läsförmå-
gan förbättras jämfört med i dag, att fler regelbundet tar 
del av både fack- och skönlitteratur, och att kunskapen 
om läsningens betydelse för utbildning, bildning och del-
aktighet i samhällslivet ökar jämfört med i dag. 

Vid sidan av barnens familjer har förskolan en viktig 
roll för små barns språkutveckling och tidiga möte med 
skriftspråk och litteratur, vilket påpekas i handlingspro-
grammet för läsfrämjande. Samarbete mellan folkbiblio-
tek och förskolor är väsentligt för att barnen i förskolan 
ska få god tillgång till litteratur och för att komplettera 
den kompetens som finns i förskolan. Frågan om littera-
turens ställning i förskolan är särskilt angelägen eftersom 
förskolan inte omfattas av regleringen av skolbiblioteken 
i skollagen. Förskolan lyfts inte heller fram som ett sär-
skilt ansvar för folkbiblioteken inom ramen för biblio-
tekslagen. 

År 2013 publicerades studien Litteraturläsning i försko-
lan13 som behandlar hur förskolepersonalen vid ett an-
tal förskolor i Sverige arbetar med litteratur och läsning. 
Studien bygger på observationer gjorda av 40 studenter 
inom ramen för förskollärarprogrammet och Förskollä-
rarlyftet. 

Studien betonar vikten av att genom förskolans aktivi-
teter ge barnen en tidig relation till skriftspråket. Särskilt 
viktigt är detta för barn som kommer från hem där läs- 
och skrivaktiviteter förekommer i lägre grad. 

Resultaten från studien är delvis oroande. Författarna 
skriver att den tid som läggs ner på läsning vid de observe-
rade förskolorna är knapp. Förskolorna i undersökningen 
tycktes sakna ett bakomliggande syfte eller en medveten 
tanke med valet av litteratur, som istället tycktes ske 
slumpartat. Samtal i samband med läsningen förekom 
sparsamt och var ”sällan utvecklade, insatta i en kontext 
eller på annat sätt knutna till teman som har med barnens 
egen livsvärld eller upplevelser/erfarenheter att göra”. 

Bland annat mot bakgrund av denna studie anser 
Kulturrådet att det finns skäl att genomföra en nationell 
kartläggning av förskolors tillgång till litteratur, hur de 
arbetar med läsning och hur de använder sig av folkbib-

liotekens tjänster. En sådan kartläggning kan med fördel 
göras i samarbete mellan flera myndigheter inom kultur- 
och utbildningspolitiken.

Kartläggning av folkbibliotekens resurser
Det finns ett stort behov av att kartlägga folkbibliotekens 
resurser i relation till deras uppdrag, till exempel vad 
gäller personal, kompetens och lokaler. En sådan kart-
läggning kan med fördel utföras i samverkan mellan flera 
aktörer och utgöra ett viktigt underlag till en eventuell 
kommande nationell biblioteksstrategi.

Gemensam förordning på litteraturområdet
Kulturrådet fördelar bidrag inom området litteratur, bib-
liotek och kulturtidskrifter. Den största delen av medlen 
fördelas genom förordning (2010:1058) om statsbidrag till 
litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande insatser. In-
köpstödet till folk- och skolbibliotek styrs av förordning 
(1996:1608) om statsbidrag till folkbibliotek, vilken behö-
ver moderniseras. En gemensam förordning för littera-
turområdet bör utarbetas. 

13. Damber, Ulla, Nilsson, Jan & Ohlsson, Camilla (2013). Litteraturläsning i 
förskolan. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur.
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Prioriterade behov 2016–2018

–	 Projektbidrag,	3	mkr	årligen
– Medverkans- och utställningsersättning, 7 mkr 

årligen

Totalt 10 mkr årligen till anslag 4:4

Regeländringar
–	 Höjda	avgifter	för	statliga	utställningsgarantier

Inom anslag 4:4 Bidrag till bild- och formområdet förde-
lar Kulturrådet bidrag till konsthantverksorganisationer, 
kollektivverkstäder, nationella främjandeorganisationer 
och utställningsarrangörer inom bild- och formkonst.

En fortsatt stark utveckling kan ses inom bild- och form-
konstområdet. Många aktörer jobbar samhällsengagerat 
på ett kvalitativt sätt på en mängd platser i landet. Flera nya 
utställningsarrangörer har beviljats verksamhetsbidrag av 
Kulturrådet de senaste åren. Inom bidragsgivningen finns 
flera exempel på demokratifrämjande projekt, där den 
konstnärliga verksamheten sker i det offentliga rummet. 
Frågor som fokuserar på yttrandefrihet och konstens fri-
het är fortsatt aktuella inom bild- och formkonstområdet. 
Många aktörer inom området vågar vara obekväma, kri-
tiska och utmanande.

Inom bild- och formkonstområdet har behovet av stöd 
från Kulturrådet ökat kraftigt under senare år. I enlighet 
med regleringsbrevet för 2014 har ett nytt projektbidrag 
skapats för att ge utrymme för nya kvalitativa aktörer 
samt nationella och internationella samarbeten. Inga 
nya medel tillfördes dock för den nya bidragsformen. 
För att möjliggöra fördelning av projektbidrag, samt för 
att kunna fördela verksamhetsbidrag till nya aktörer har 
omprioriteringar inom anslaget varit nödvändiga. 

I samband med de nya projektbidragen skedde under 
hösten 2014 för första gången en integrerad utlysning av 
både internationella och nationella projekt inom bild- 
och formkonstområdet. Samtliga ansökningar utom 
en innehöll en internationell dimension, vilket visar på 
det omfattande internationella utbytet inom bild- och 
formkonsten. Sett över hela 2014 har antalet sökande av 
projektstöd, inräknat internationella projekt, mer än 
fördubblats. Av 120 sökande kunde endast 16 procent 
beviljas stöd. Det totala sökta beloppet var drygt 23,5 
miljoner kronor varav cirka 2,5 miljoner kunde beviljas. 
I relation till det sökta beloppet kan noteras att det to-

tala finansieringsutrymmet inom anslaget för bild- och 
formkonst för 2015 är drygt 28 miljoner. Allra hårdast 
var konkurrensen vid höstens utlysning av nationella 
och internationella projekt, som hade 64 ansökningar. 
Siffrorna visar att de omprioriteringar som har gjorts 
inom anslagen 4:4 Bidrag till bild- och formområdet och 
1:2 Allmän kulturverksamhet inte räcker för att möta det 
behov av projektmedel som finns inom bild- och form-
konstområdet.

Projektbidrag	är	nödvändiga	för	att	möjliggöra	för	oe-
tablerade aktörer med kvalitativ, nyskapande verksam-
het att kunna söka stöd från Kulturrådet. De ompriori-
teringar som gjorts inom anslaget har samtidigt minskat 
möjligheten att bemöta de behov som större aktörer har 
för att utveckla verksamheterna och även för medelstora 
aktörer att vidareutveckla den publika verksamheten för 
bland annat barn och unga. Kulturrådet har idag inte de 
resurser som behövs för att stödja experimentella nyetab-
leringar och samtidigt stödja kvalitativa större aktörer på 
längre sikt. Även vad gäller verksamhetsbidrag för ut-
ställningsarrangörer är de tillgängliga medlen begrän-
sade. Avseende 2015 har 41 procent av det totala sökbe-
loppet kunnat beviljas. Kulturrådets verksamhetsbidrag 
är av stor vikt för det fria kulturlivet, då dessa medel inte 
är bundna vid särskilda insatser eller åtaganden i lika hög 
grad som vissa kommunala bidrag.

För att kunna tillgodose behovet av projektmedel utan 
att minska på verksamhetsbidragen krävs en ökning av 
anslaget. En ytterligare omprioritering inom anslaget 
skulle påverka områdets infrastruktur, vilket i sin tur kan 
påverka dagens kvalitativa utbud av bild- och formkonst i 
landet. Det skulle även innebära svårigheter att fortsätta 
det starka internationella samarbetet inom fältet. Utan en 
resursökning riskerar förnyelsen och mångfalden inom 
området att avta eller hämmas. Risken finns också att det 
experimentella utbudet för de yngre målgrupperna kom-
mer att minska om inte mer medel tillförs. 

Som visats ovan fördelades under 2014 totalt cirka 2,5 
miljoner kronor i stöd till internationella och nationella 
projekt. För att i högre grad kunna möta efterfrågan på 
projektbidrag utan att det drabbar de långsiktiga verk-
samhetsbidragen anhåller Kulturrådet om att 3 miljoner 
kronor tillförs anslag 4:4 Bidrag till bild- och formområ-
det. Även om det totala sökbeloppet visar på ett långt 
större behov skulle ett tillskott om 3 miljoner göra stor 
skillnad vad gäller andelen beviljade projekt. Utifrån 
2014 års bidragsgivning skulle 3 miljoner kronor exem-

6. BILD- OCH FORMKONST, MUSEER OCH UTSTÄLLNINGAR
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pelvis räcka till att bevilja ytterligare nästan 23 projekt 
med ett genomsnittligt projektbidrag om 133 000 kronor. 
Utifrån 2014 års sökbelopp skulle 23 procent, istället för 
11 procent, av det totala sökbeloppet kunna beviljas. Efter-
som den internationella dimensionen inom området är 
så stark innebär en förstärkning av utrymmet för pro-
jektbidrag inom den ordinarie bidragsgivningen även att 
internationellt utbyte främjas och möjliggörs. 

Tillämpning av MU-avtalet
Ett stort behov inom bild- och formkonstområdet är 
också att stärka implementeringen av medverkans- och 
utställningsersättning till konstnärer. Det statliga avtalet 
för medverkans- och utställningsersättning inom bild- 
och formkonstområdet, det så kallade MU-avtalet trädde 
i kraft 2009 och reviderades 2014. En ökad tillämpning av 
avtalet är nödvändig för en hållbar återväxt av yrkesverk-
samma bildkonstnärer, och därmed framtida kvalitativ 
utveckling av bild- och formkonsten i hela landet. Inför 
2015 har ersättningsnivåerna inom MU-avtalet räknats 
upp, vilket gör behovet av uppräkning på anslaget än mer 
angelägen.

Ersättningar till bild- och formkonstnärer vid utställ-
ning av deras verk är en central aspekt av att förbättra 
möjligheterna för konstnärer att försörja sig på sitt ar-
bete. Detta är också en fråga med sociala dimensioner. 
Utan rimliga ersättningar blir de reella möjligheterna 
att ägna sig åt konstnärligt skapande på professionell 
nivå i princip förunnat personer med god ekonomi. Av 
de redovisningar som inkommit från de utställningsar-
rangörer som beviljades verksamhetsbidrag för år 2013 
framkommer att 42 procent av utställda konstnärer er-
hållit utställningsersättning. Under perioden 2011–2014 
har den totala summan som budgeterats för medverkans- 
och utställningsersättning i de ansökningar som beviljats 
av Kulturrådet ökat med cirka 7 miljoner kronor. Sum-
man avser alla bidragsformer inom anslaget för bild- och 
formkonst. För att möta det ökade behovet av medel för 
medverkans- och utställningsersättning anhåller Kultur-
rådet om ett tillskott om 7 miljoner kronor till anslaget 
för bidrag till bild- och formkonstområdet. 

Risken med en utebliven ökning av medel är att utställ-
ningsarrangörer inte har ekonomisk möjlighet att till-
lämpa MU-avtalet. Följden är att villkoren för bild- och 
formkonstnärer blir oförändrade, eller till och med för-
sämrade. I förlängningen kan det innebära att de reella 
möjligheterna för konstnärer att yttra sig minskar. Ännu 
en risk, i samband med en ökad tillämpning av MU-av-
talet, är att kostnaderna för utställningar ökar och att an-
talet utställningar med kvalitativ samtidskonst därmed 
minskar. Det kan i sin tur leda till försämrad tillgänglig-

het till ett utbud av samtida bild- och formkonst utanför 
institutionerna.

Statliga utställningsgarantier
Enligt förordningen (1998:200) om statliga utställnings-
garantier är det Statens kulturråd som prövar ansökning-
ar	om	utställningsgarantier.	Huvudregeln	är	att	den	som	
anordnar en tillfällig utställning som ska visas i Sverige 
kan få en statlig garanti som täcker kostnader för skada 
på eller förlust av föremål. Anordnaren betalar en fast 
ansökningsavgift om 3 000 kronor och, om garantin be-
viljas, en rörlig avgift till Kulturrådet. Den rörliga avgif-
ten innebär att garantimottagaren får betala minst 1 000 
kronor och maximalt 100 000 kronor. 

När Kulturrådet ska pröva ansökningarna hämtas 
ett yttrande in från Kammarkollegiet om säkerhetskra-
ven. Kammarkollegiet fakturerar därefter Kulturrådet 
för sin arbetsinsats. Den kostnaden tillsammans med 
Kulturrådets egna kostnader för att administrera stat-
liga utställningsgarantier (främst personalkostnader) 
har ökat. Beroende på antal utställningar, och värdet av 
dessa, varierar möjligheterna till att uppfylla kravet om 
full kostnadstäckning från år till år. Det bidrar till att 
verksamheten till och med 2014 uppvisar ett ackumulerat 
underskott på 145 000 kronor. 

Avgifterna, som inte ändrats sedan 1998, föreslås öka 
till 5 000 kronor (den fasta avgiften) samt till minst 2 000 
kronor och maximalt 150 000 kronor (den rörliga avgif-
ten). Detta för att kompensera för de kostnadsökningar 
som tillkommit. Kulturrådet anser därutöver att det 
finns behov av en fördjupad utredning om hur systemet 
med statliga utställningsgarantier är uppbyggt.
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Prioriterade behov 2016–2018

– Medfinansiering inom Kreativa Europa, 4 mkr 
årligen

Totalt 4 mkr årligen till anslag 1:2

Kulturrådet är tillsammans med Svenska Filminstitutet 
nationell kontaktpunkt för Kreativa Europa – EU:s ram-
program för de kulturella och kreativa sektorerna 2014–
2020. Mot slutet av den föregående programperioden 
kunde Kulturrådet konstatera en ökning i antalet svenska 
organisationer som medverkat i projekt finansierade av 
EU:s Kulturprogram. Den utvecklingen är positiv men 
det finns potential för svenska organisationer att delta i 
ännu högre grad. 

Tillgång till medfinansiering är en förutsättning för 
att kunna beviljas stöd inom Kreativa Europa. Kravet på 
medfinansiering varierar, men de vanligaste stödformer-
na kräver medfinansiering på mellan 40–50 procent av 
den totala projektbudgeten. För större samarbetsprojekt 
kan högst 2 miljoner euro sökas och krav ställs på att or-
ganisationer från minst sex länder ska delta i projekten. 
För mindre samarbetsprojekt kan högst 200 000 euro 
sökas och minst tre länder måste delta. Oftast söks och 
beviljas bidrag nära det högsta sökbara beloppet. 

Hur	stor	andel	av	medfinansieringen	som	respektive	
part ska stå för beslutas inom projekten och är natur-
ligtvis även avhängigt av antalet deltagande parter. Ett 
mindre samarbetsprojekt med organisationer från fyra 
länder och 200 000 euro i EU-stöd kräver i genomsnitt 
cirka 460 000 kronor i egen insats per deltagande or-
ganisation. Ett större samarbetsprojekt med tio med-
verkande länder och 2 miljoner euro i EU-stöd kräver 
i genomsnitt cirka 1,9 miljoner kronor i egen insats per 
organisation. Detta är väsentliga belopp även för större 
organisationer. 

För att understödja att EU-medel kan komma organisa-
tioner i det egna landet till del erbjuder flera programlän-
der statlig medfinansiering till projekt som beviljats stöd 
inom Kreativa Europa. Det gäller exempelvis Finland, 
Litauen,	Polen,	Österrike,	Estland,	Lettland,	Tjeckien,	
Ungern, Slovakien, Slovenien och Serbien. Kulturrådet 
bedömer att fler svenska organisationer skulle söka stöd 
från programmet om det fanns en möjlighet att söka sär-
skilda statliga medel för medfinansiering av deltagandet. 
Kulturrådet har med dagens resurser till internationellt 

utbyte och samarbete inte möjlighet att medfinansiera 
EU-projekt i den utsträckning som behövs.

Kulturrådet föreslår därför att en särskild resurs, av-
sedd för statlig medfinansiering av projekt inom ramen 
för delprogrammet Kultur inom Kreativa Europa införs 
under en treårig utvärderingsperiod från och med 2016. 
Innan treårsperiodens slut bör effekterna av medfinan-
sieringen	utvärderas	och	rapporteras	till	regeringen.	Pa-
rallellt med utvärderingsperioden bör Kulturrådet ges i 
uppdrag att mer djupgående undersöka hur staten kan 
stimulera svenskt deltagande i EU-projekt inom kultur-
området. 

Liksom i föregående budgetunderlag bedömer Kultur-
rådet att 4 miljoner kronor för ändamålet bör tillföras 
anslag 1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling 
samt internationellt kulturutbyte och samarbete. Med till-
gång till 4 miljoner kronor för ändamålet skulle exem-
pelvis medel kunna beviljas till deltagande i fem större 
samarbetsprojekt (med stöd om 400 000 kronor), samt 
stöd till deltagande i åtta mindre samarbetsprojekt (med 
stöd om 250 000 kronor). Observera att fördelningen 
ovan är exempel – lämpliga stödsummor skulle natur-
ligtvis bedömas utifrån respektive ansökan. Ansökan om 
medfinansiering för deltagande i projekt är avsedd att vara 
öppen för aktörer inom samtliga konstområden.

7. INTERNATIONELLT UTBYTE OCH SAMARBETE
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År 2014 fördelades medel till tolv centrumbildningar som 
sammanlagt samlar drygt 9 000 fria professionella kul-
turutövare i Sverige. Centrumbildningarna arbetar med 
arbetsförmedling direkt genom att förmedla uppdrag 
och indirekt genom bland annat projektverksamhet och 
kompetensutveckling. Kulturrådet bedömer effekterna 
av den arbetsförmedlande verksamheten som mycket po-
sitiv. Centrumbildningarna har god kännedom om vill-
koren inom arbetsmarknaden för medlemmarna inom 
respektive konstområde och om de problem och möjlig-
heter som finns på kulturarbetsmarknaden. De spelar 
därmed en viktig roll för frilansande konstnärliga yrkes-
utövares arbetsmöjligheter. Som framgår i Kulturrådets 
årsredovisning för 2014 har centrumbildningarna påtalat 
att de på grund av att stödet inte reviderats på många år 
har svårt att bedriva sina verksamheter.

Under 2010–2011 utökades Kulturrådets medel för cen-
trumbildningarnas verksamhet tillfälligt med 10 miljo-
ner kronor per år. Under dessa år bedömer Kulturrådet 
att centrumbildningarna utökade samarbetena sinse-
mellan och drev fler projekt med koppling till Skapande 
skola. Flera centrumbildningar utvecklade också sina 
webbplatser vilket förenklat för uppdragsgivare att få 
kontakt med professionella kulturutövare. 

I Kulturrådets och Konstnärsnämndens översyn av 
statens nuvarande insatser inom dansområdet konstate-
ras att Danscentrum, med ökade resurser, skulle kunna 
vara en viktig aktör för ökad samordning och kompe-
tensutveckling visavi regionerna. Även övriga centrum-
bildningar skulle med ökade resurser kunna utveckla 
sin regionala förankring. Ökade resurser skulle även ge 
centrumbildningarna möjlighet att utveckla internatio-
nell närvaro. En breddning av centrumbildningarnas 
sammansättning av medlemmar – främst utifrån etnisk 
tillhörighet och ålder – skulle också kunna möjliggöras. 
Sådan utveckling skulle ytterligare förstärka centrum-
bildningarnas roll i att stärka konstnärliga yrkesutövares 
arbetsmöjligheter. 

Eftersom centrumbildningarna bedöms göra stor nytta 
för sina medlemmars möjligheter på arbetsmarknaden 
och förmedling av faktiska arbetstillfällen är verksam-
heterna inte bara av betydelse för kulturpolitiken, utan 
även för arbetsmarknadspolitiken. Därför finns goda skäl 
att förstärka centrumbildningarnas verksamhet med re-
surser från arbetsmarknadspolitiken. 

Den tillfälliga höjningen av bidraget till centrumbild-
ningarna under 2010– 2011 bidrog till projekt med kopp-

ling	till	Skapande	skola.	Här	kan	centrumbildningarna	
spela en viktig roll även framöver. Ett ekonomiskt till-
skott till centrumbildningarna skulle kunna göra det 
möjligt att synliggöra medlemmarnas kompetens och 
konkreta projektförslag för skolan genom informations-
insatser samt genom medverkan i skolsammanhang 
som	konferenser	och	mässor.	Höjda	bidragsnivåer	skulle	
också kunna användas till fortbildningsinsatser för att 
underlätta centrumbildningarnas medlemmars förstå-
else för skolans premisser. Det skulle gynna professiona-
liteten i Skapande skola-satsningen och skapa ytterligare 
arbetstillfällen för centrumbildningarnas medlemmar. 
Kulturrådet anser att det skulle ha positiva effekter för 
Skapande skola om centrumbildningarna kunde tilldelas 
pengar särskilt för förmedling och informationsinsatser 
med koppling till Skapande skola.

8. CENTRUMBILDNINGARNA
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Regeländringar
– Förändring av förordningen (2007:1436) om 

statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan
– Anslagssparande om 3 procent på anslag 

1:3 Skapande skola
– Delat ansvar mellan kultur- och 

utbildningspolitiken

Skapande skola-satsningen uppgår 2015 till 173,5 miljoner 
kronor och tusentals kulturaktörer är involverade. Ända-
målet med statsbidraget är att medverka till att kulturella 
och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i förskole-
klass och grundskolan, och att öka den professionella kul-
turverksamheten för och med eleverna. Stödet Skapande 
skola har utökats successivt sedan 2008 och omfattar sedan 
2013 hela grundskolan inklusive förskoleklass. Antalet an-
sökningar har ökat under perioden och innevarande år har 
92 procent av kommunerna ansökt om sammanlagt nära 
270 miljoner. Stödet får härmed anses som väl etablerat i 
kommunerna, och är idag en viktig del av statens insatser 
för att tillgodose barns rätt till kultur. I Myndigheten för 
kulturanalys utvärdering av Skapande skola framkommer 
dock en del problem som har med konstens och kulturens 
roll i skolan att göra. I intervjuer med kulturaktörer och 
skola framkommer att det finns olika uppfattningar om 
huruvida det är utbildningspolitikens eller kulturpoliti-
kens mål som bör vara överordnade när skapande skola-
verksamhet planeras och genomförs.14 

Breddad förordning
Som framgår i avsnittet om centrumbildningarna anser 
Kulturrådet att det skulle ha positiva effekter för Skapan-
de skola om centrumbildningarna kunde tilldelas pengar 
från detta anslag särskilt för förmedling och informa-
tionsinsatser med koppling till Skapande skola. 

För att möjliggöra stöd till centrumbildningarna för 
informations- och förmedlingsinsatser kring kultur i 
skolan bör förordning (2007:1436) om statsbidrag till kultu-
rell verksamhet i skolan ändras så att även andra aktörer 
än skolhuvudmän kan beviljas statsbidrag enligt förord-
ningen. 

Anlagssparande
När skolhuvudmännen redovisar hur bidragsmedlen 
använts, visar det sig hos mer än en tredjedel att en del 
av bidragsmedlen inte kunnat utnyttjas. Det innebär att 

över 10 miljoner kronor årligen återbetalas till Kultur-
rådet under sen höst.

Skälen till återbetalning är rimliga och motiverade. 
Det handlar exempelvis om att planerade aktiviteter inte 
blivit av, förhinder hos kulturaktören eller organisations- 
och personalrelaterade förändringar som gjort att den 
enskilda skolan fått sänka sin ambitionsnivå. Till detta 
kommer att det är svårt för skolorna att beräkna exakta 
kostnader, inklusive resor. Kulturrådet bedömer i den 
mån det är möjligt genomförbarheten i ansökningarna. 
Som framgår ovan beror återbetalningarna dock oftast 
på utomstående faktorer som varken Kulturrådet eller 
skolhuvudmannen råder över. I förekommande fall där 
en skolhuvudman flera år i rad betalat tillbaka stora sum-
mor beaktas detta vid bidragsfördelningen. 

År 2014 kunde cirka en miljon kronor inte betalas ut 
på grund av sena återbetalningar. För att sent återbetalda 
medel ska kunna användas vid påföljande bidragsfördel-
ning anhåller Kulturrådet om ett anslagssparande om 3 
procent på anslag 1:3 Skapande skola. Detta skulle förstärka 
den pågående statliga satsningen på kultur i skolan och bi-
dra till att pengarna används till det avsedda ändamålet.

Delat ansvar mellan kultur- och utbildningspolitiken
Som beskrivits i inledningen till detta avsnitt är Ska-

pande skola idag en väl etablerad bidragsform. De flesta 
kommuner ansöker om medel varje år och arbetar stra-
tegiskt och långsiktigt med stödet. Skapande skola är en 
satsning som i hög grad påverkas av skolhuvudmännens 
och de enskilda skolornas behov och prioriteringar. Efter 
en lång etableringsfas bör formerna för stödet anpassas 
för att bättre stämma överens med skolornas och kultur-
aktörernas behov så att samarbetet dem emellan på bästa 
sätt bidrar till att uppfylla stödets ändamål.

Myndigheten för kulturanalys rekommenderar i sin 
rapport Skapande skola. En första utvärdering att regering-
en bör ”skapa förutsättningar för en reell samverkan mellan 
utbildningspolitik och kulturpolitik på alla nivåer” 15. Ett av 
skälen för detta är att skolans kulturuppdrag måste vara 
tydligt för att skolan ska kunna integrera ett långsiktigt 
samarbete med kulturlivet. 

Kulturrådets uppdrag är att bidra till att förverkliga 
den nationella kulturpolitiken. För att Skapande skola 
fullt ut ska kunna uppfylla både kulturpolitikens och ut-
bildningspolitikens mål krävs ett delat ansvar mellan de 
två politikområdena. Eftersom stödet även syftar till att 
uppfylla mål inom skolpolitiken bör finansieringen delas 
mellan utbildningsbudgeten och kulturbudgeten.

9. SKAPANDE SKOLA

14. Myndigheten för kulturanalys (2013). Skapande skola. En första utvärdering.
15. Myndigheten för kulturanalys (2013). Skapande skola. En första utvärdering, Sid. 93.
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Både Kulturrådets egna uppföljningar och Myndig-
hetens för kulturanalys rapport visar att skolhuvudmän 
i ökande utsträckning anlitar pedagoger och kulturin-
stitutioner för Skapande skola-projekt och att insatser 
som utförs av konstnärer och det fria kulturlivet därmed 
minskar. Kulturrådet ser positivt på att Skapande skola 
även bidrar till skolans pedagogiska utvecklingsarbete 
och till att uppnå kunskapsmål, även om detta inte är det 
huvudsakliga ändamålet med statsbidraget. Kulturrådet 
bedömer att stödet sedan införandet i ökande grad an-
vänds i ett bredare skolutvecklande syfte även om huvud-
syftet fortfarande är att bidra till att eleverna får ta del av 
professionell kultur och utveckla sina skapande förmå-
gor. Det visar på ett intresse från skolans sida att pröva 
konstnärliga metoder för att exempelvis öka elevernas 
motivation eller utveckla deras förmåga att gestalta äm-
neskunskaper med hjälp av estetiska uttryck. I sig är det 
positivt att konst och kultur används i pedagogiskt syfte, 
men sådan verksamhet är i första hand en angelägenhet 
för utbildningspolitiken. 

Om regeringen ser positivt på den ökande pedagogiska 
och skolutvecklande verksamheten inom Skapande skola 
bör kostnaden för bidraget delas mellan kulturpolitiken 
och utbildningspolitiken. Kulturpolitiken kan då be-
kosta insatser som syftar till att öka inslagen av profes-
sionell kultur i skolan medan utbildningspolitiken kan 
bekosta de pedagogiskt inriktade insatser som syftar till 
att uppnå mål i skolans läroplan. Mer renodlade ansvars-
områden skulle kunna bidra till att såväl den pedago-
giska verksamheten som det professionella utbudet inom 
Skapande skola utvecklas.

Myndigheten för kulturanalys skriver i sin rapport att 
det ”finns behov av att förstärka kopplingen mellan områ-
dena utbildning och kultur, mellan skolvärlden och kulturli-
vet, på alla nivåer. Ett ömsesidigt lärande om varandras för-
utsättningar och kompetenser kan ge möjligheter till ökad 
samverkan i planering och genomförande mellan skolor och 
kulturinstitutioner, mellan rektorer, lärare och elever och 
kulturaktörer.” 16

Ett delat ansvar skulle bidra till att förstärka koppling-
en mellan utbildning och kultur. Det skulle också bidra 
till att elever i skolan möter konst och kultur både som 
ett verktyg i undervisningen och som fristående konst-
närliga och kulturella upplevelser. Kulturrådet föreslår 
att 90 miljoner kronor tas från utbildningsbudgeten och 
fördelas inom Skapande skola. 

De medel som därmed frigörs inom kulturbudgeten 
skulle kunna stärka det fria kulturlivet och de regionala 
kulturverksamheterna i att skapa och förmedla högkva-
litativa konstnärliga och kulturella upplevelser samt ut-
tryck till barn och unga. Genom att stärka grundfinan-

sieringen kan verksamheten för barn och unga utvecklas 
både inom ramen för skolan och på barns och ungas fri-
tid. I förlängningen bidrar det till att barn och unga får ta 
del av mer professionell konst och kultur. 

16. Myndigheten för kulturanalys (2013). Skapande skola. En första utvärdering, Sid. 8.
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Prioriterade behov 2016–2018

– Ökade arvoden till arbets- och referensgrupper, 
ALMA-juryn och sakkunniga, 2 mkr årligen

Totalt 2 mkr årligen till anslag 1:1

För att Kulturrådets bidragsfördelning ska främja konst-
närlig kvalitet och förnyelse, och bidra till att uppfylla 
övriga nationella kulturpolitiska mål, krävs hög kom-
petens i bedömningar och prioriteringar. Därför anlitar 
Kulturrådet cirka 120 kvalificerade ämnesexperter till de 
arbets- och referensgrupper som Kulturrådets styrelse 
inrättat. Kulturrådets arbets- och referensgrupper samt 
juryn för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne 
(ALMA) är centrala för att myndigheten ska kunna be-
driva en bidragsgivning som präglas av hög kvalitet och 
legitimitet. Uppdragen i arbets- och referensgrupperna 
samt juryn för ALMA kräver hög kompetens vad gäller 
förmåga att bedöma konstnärliga verksamheter liksom 
insikt i andra kulturpolitiska prioriteringar. Kulturrådet 
strävar efter att referensgrupperna ska spegla samhällets 
sammansättning beträffande kön, ålder, etnisk och kul-
turell bakgrund samt representera Sveriges geografiska 
delar. För att säkerställa att Kulturrådet även fortsatt kan 
anlita den höga kompetens som uppdragen kräver behö-
ver arvodesnivåerna höjas. 

2014 uppgick de direkta kostnaderna för arvoden till 
ledamöter i arbets- och referensgrupper samt juryn för 
ALMA till cirka 6,4 miljoner kronor. Under 2014 har 
Kulturrådet även anlitat sakkunniga vid bedömning av 
vissa bidrag, till exempel för internationellt kulturutbyte 
och för forsknings- och utvecklingsinsatser vid centrala 
museer. Inom myndighetens arbete som strategisk myn-
dighet för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell 
läggning, könsidentitet eller könsuttryck inom kultur-
området genomfördes också dialogmöten med represen-
tanter från kulturlivet, där deltagarna arvoderades. Till 
följd av ökat antal ansökningar finns behov av att öka 
antalet sammanträden för referensgrupperna inom mu-
sikområdet. Inom bild- och formområdet finns behov av 
att öka antalet ledamöter i referensgruppen. 

Det är viktigt för Kulturrådet att den ersättning som 
utgår till ledamöterna är skälig i relation till det uppdrag 
de utför. Idag är arvodena i många fall låga i förhållande 
till den kompetens och arbetstid som uppgiften kräver. 
För arbets- och referensgrupperna är arvodet 1 500 kro-

nor per sammanträdesdag. Eftersom Kulturrådet inte 
ersätter inkomstbortfall för ledamöterna innebär arvo-
desnivån att engagemang i arbets- eller referensgrupper 
kan medföra ekonomisk förlust för vissa ledamöter. Den 
absolut största delen av arbetet i en referensgrupp sker 
dock mellan mötena. Av denna anledning utgår årsarvo-
den inom till exempel teater-, dans- och musikområdena. 
Inom litteraturområdet utgår ett läsarvode på 400 kro-
nor per bok17. Varje ledamot i arbetsgruppen för facklit-
teratur läste under 2014 ungefär 130 böcker. Det är tids-
krävande arbete även för vana läsare. Utslaget per timme 
blir också läsarvodet lågt. Ledamöter i arbetsgruppen för 
skönlitteratur läser ännu fler böcker per år.

Erfarenheterna från bland annat dialogmötena inom 
hbt-uppdraget är att möjligheten att samla tillfälliga 
grupper med kompetens inom specifika frågor är värde-
fullt. Vid sådana möten kan fler perspektiv synliggöras 
vilket bidrar till att utveckla myndighetens arbete. Möten 
av denna karaktär gör att myndigheten kan utforma ar-
betsätt och strukturer med hänsyn till erfarenheter från 
kulturfältet. Eftersom representanter för dem som berörs 
av myndighetens arbete ges möjlighet att involveras i de-
lar av arbetet finns här också en demokratisk aspekt.

Trots att arvodena är låga kan Kulturrådet konstatera 
att kostnaderna redan idag är nära gränsen för vad detta 
totalt får kosta utan större konsekvenser för verksam-
heten i övrigt. Under 2014 har Kulturrådet därför sett 
över gruppernas sammansättning, både vad gäller an-
talet referensgrupper och antalet ledamöter i respektive 
grupp. För att kunna höja arvodena inom de befintliga 
grupperna samt att kunna utveckla arbetet med tillfälliga 
grupper av sakkunniga anhålles om ett tillskott om två 
miljoner kronor.

10. KVALITETSSÄKRA BEDÖMNINGAR

17. För böcker med mer än 400 sidor utgår dubbelt läsarvode.
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Prioriterade behov 2016–2018

Verksamhetens genomförande, 5 mkr årligen

Totalt 5 mkr årligen till anslag 1:1

I budgeten för 2015 sänktes Kulturrådets förvaltnings-
anslag med fem miljoner kronor. I myndighetens regle-
ringsbrev kompenserades det i stort sett genom att myn-
digheten får utökade möjligheter att belasta sakanslag 
med kostnader för administration och verksamhetens 
genomförande. Denna kompensation möjliggör för Kul-
turrådet att till stora delar behålla samma kvalitet i det 
egna arbetet. I praktiken innebär dock varje krona av an-
slagen som måste användas till verksamhetens genom-
förande också att mindre pengar fördelas ut till kultur-
verksamhet. Kulturrådet har alltså att göra en avvägning 
mellan å ena sidan att kunna fördela ut så mycket pengar 
som möjligt till kulturlivet, och å andra sidan säkerställa 
att den bedömning som ligger till grund för fördelningen 
görs på ett korrekt sätt. 

Eftersom myndigheten behöver upprätthålla kvalitet 
och rättssäkerhet i bedömningarna innebär sänkningen 
av förvaltningsanslaget att mindre pengar kan fördelas 
som bidrag. Sänkningen av förvaltningsanslaget drabbar 
alltså i första hand kulturverksamheter ute i landet. Från 
och med 2016 bör fem miljoner kronor – utöver pris- och 
löneomräkningen – återföras till anslag 1:1 Statens kul-
turråd. Förslaget innebär att motsvarande summa kan 
fördelas som bidrag istället för att bekosta administration 
inom ramen för sakanslag.

Kulturrådet har under många år rationaliserat och 
effektiviserat sin verksamhet. Effektiviseringen märks 
bland annat genom att den genomsnittliga handlägg-
ningstiden minskat kontinuerligt sedan 2010. En nyligen 
genomförd rationalisering är att Kulturrådet i slutet av 
2014 avvecklade den nationella webbplatsen för barn- och 
ungdomskultur – Bolla. Sänkningen av myndighetens 
förvaltningsanslag innebär att ytterligare rationalise-
ringar kan krävas. 

Nedläggningen av Bolla har lett till kritik från flera 
barnkulturaktörer i landet, bland annat påpekas att Bolla 
har haft stor betydelse för kommunala tjänstemän, lärare 
och bibliotekspersonal i arbetet med Skapande skola, och 
att Bollas databas med lärande exempel bidragit till ökad 
kvalitet inom barnkulturen i Sverige. Kulturrådet under-
söker nu hur myndigheten på ett mer resurseffektivt sätt 

kan främja barn- och ungdomskulturen genom kommu-
nikationsinsatser.

Regeringen formulerar i instruktionen för Kulturrådet 
krav på samverkan och erfarenhetsutbyte mellan lokala, 
regionala, nationella och internationella aktörer. Enligt 
Kulturrådets bedömning behöver större personella och 
ekonomiska resurser än vad som idag är möjligt läggas på 
denna del av myndighetens arbete. Bristande ekonomiska 
resurser medför att Kulturrådets kärnuppdrag – att främja 
konstens och kulturens utveckling – inte kan genomföras i 
den utsträckning eller på det sätt som är önskvärt. 

Kulturrådet kan konstatera att införandet av kultur-
samverkansmodellen inte inneburit någon möjlighet till 
rationalisering – tvärtom. Antalet beslut har visserligen 
minskat, men endast med cirka 150 (2 procent). Samti-
digt är de enskilda beslut som avser kulturverksamheten 
i en hel region avsevärt mycket större än tidigare beslut 
för respektive enskild kulturverksamhet. Dessutom tar 
dialog, samverkan och uppföljning allt mer tid i anspråk.

Särskilda uppdrag
Kulturrådet har de senaste åren fått ett antal särskilda upp-
drag som inte åtföljts av ekonomiska förstärkningar. Bland 
dessa kan nämnas att verka för fler fristäder för förföljda 
konstnärer, att fördela bidrag till översättare av svensk lit-
teratur samt att främja de nationella minoriteternas och i 
synnerhet romers kultur och kulturarv genom kultursam-
verkansmodellen. I regleringsbrevet för 2015 har uppdrag 
tillkommit om jämställdhetsintegrering och att redovisa i 
vilken grad institutioner inom kultursamverkansmodellen 
tillämpar MU-avtalet. Kulturrådet vill betona vikten av att 
särskilda uppdrag kompenseras med förstärkt anslag. Utan 
mer resurser kan genomförande av särskilda uppdrag be-
höva ske genom att den kontinuerliga verksamheten prio-
riteras ned. Myndighetens medarbetare uppfattade vid den 
senaste medarbetarenkäten från 2013 att arbetsbelastning-
en var hög. Ytterligare uppdrag utan möjlighet att ta in mer 
resurser riskerar öka arbetsbelastningen än mer.

Med anledning av ovanstående ser Kulturrådet positivt 
på att uppdraget som strategisk myndighet för lika rättig-
heter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsiden-
titet eller könsuttryck inom kulturområdet åtföljts av en 
ekonomisk förstärkning. Sedan 1 februari 2015 finns upp-
draget beskrivet i Kulturrådets instruktion. Det borgar för 
ett långsiktigt arbete i frågan även om möjligheterna att 
nå större effekter i arbetet skulle öka med ytterligare re-
surser att fördela till kulturaktörer för insatser mot diskri-

11. KULTURRÅDETS VERKSAMHET
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minering och homo-, bi- och transfobi och för att främja 
lika rättigheter och möjligheter för hbtq-personer. Detta 
har Kulturrådet även lyft i den redovisning av arbetet som 
strategisk myndighet under 2014 som inlämnats till reger-
ingen. I en omvärld där många personer diskrimineras 
eller förföljs på grund av sin könsidentitet eller sexuella 
läggning är uppdraget om hbtq-frågor av stor betydelse. 
Under 2014 lyftes yttrandefrihetsfrågor särskilt i några se-
minarier och dialogmöten inom arbetet med uppdraget.

Verksamhetsutveckling
Kulturrådet ser behov av fortsatt utveckling och förstärk-
ning av uppföljning, inom hela ansvarsområdet, inte minst 
för att ge underlag till väl underbyggd bidragsfördelning, 
liksom för styrning och kontroll. För att kunna genomföra 
utvecklingsprojekt angående detta krävs ytterligare resur-
ser i form av såväl personalförstärkningar som kompetens-
utveckling, omvärldsbevakning och teknikutveckling. 

Att tillfälligt ha möjlighet att genomföra utvecklings-
projekt avseende teknik, uppföljning samt intern styrning 
och kontroll kan, förutom bättre underlag för bidrags-
fördelning och återrapporteringar till regeringen, även i 
längden innebära en rationalisering genom arbetstids-
besparingar. Detta gäller inte enbart Kulturrådet utan 
även dem som söker Kulturrådets bidrag. Utveckling av 
ansöknings- och redovisningsförfarande samt översyn av 
variabler medför att den tid som bidragssökande behöver 
ägna åt ansökningar och redovisningar kan minskas. I 
praktiken betyder det att mer resurser kan läggas på det 
som är bidragssökarnas egentliga verksamhet – i de flesta 
fall att producera och/eller tillgängliggöra konst och kul-
tur i alla dess former. Även teknisk utveckling för att göra 
ansöknings- och redovisningsförfarandet onlinebaserat 
medför vinster för bidragssökanden. Idag är många bi-
drag möjliga att söka online men utvecklingsarbete kvar-
står, särskilt vad gäller redovisningar.

I årsredovisningen för 2014 bedömer Kulturrådet att 
övergången till Statens servicecenter som leverantör för 
e-handel och löneadministration medfört ökade kost-
nader. Såväl direkta kostnader som den egna arbetsti-
den har ökat. För 2015 beräknas införandet av e-handel 
fortsatt medföra kostnader. Under 2015 tillkommer även 
kostnader för utveckling av ekonomisystem i enlighet 
med statens upphandling. Nödvändiga byten av system 
och utveckling av rutiner för ekonomi- och löneadmi-
nistration kan även medföra kostnader under den kom-
mande budgetperioden.

Lokaler
Kulturrådets nuvarande hyreskontrakt sträcker sig till 
och med oktober 2016. Det innebär att Kulturrådet inom 

perioden för detta budgetunderlag måste ta ställning till 
om myndigheten ska stanna kvar i befintliga lokaler eller 
byta. Avgörande för ställningstagandet är förhandlingar 
med nuvarande hyresvärd om att förbättra lokalernas 
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, 
samt hur detta påverkar hyresnivån. En eventuell flytt 
kommer dock att medföra merkostnader.
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Enligt förordning (2000:605) om årsredovisning och bud-
getunderlag ska Statens kulturråd årligen lämna ett 
budgetunderlag till regeringen. I förordningen beskrivs 
budgetunderlagets syfte och vad det bör innehålla. För-
ordningens 9 kap 1§ lyder: ”Myndigheten skall, om förslag 
lämnas som beräknas leda till ökade kostnader eller mins-
kade intäkter, redovisa förslag till åtgärder inom den egna 
verksamheten som leder till motsvarande minskning av 
kostnaderna. Om det finns särskilda skäl får förslagen även 
avse andra verksamheter.”

I 1 kap 4§ framgår att: ”…budgetunderlaget skall avse all 
den verksamhet som myndigheten ansvarar för, oavsett hur 
verksamheten finansieras eller i vilken form verksamheten 
bedrivs.”

De äskanden om sammanlagt 90 miljoner kronor som 
redogjorts för i avsnitt 1–11 utgör de av styrelsen mest 
prioriterade behoven för den kommande budgetperio-

den. Äskandena motsvarar 4,5 procent av de anslag som 
Kulturrådet disponerar enligt riksdagens budgetbeslut 
för 2015. Det förslag som framförts i avsnitt 9 om att 
kostnaderna för Skapande skola bör delas mellan kultur- 
och utbildningsbudgeten innebär om det genomförs att 
cirka 90 miljoner kronor av de medel som Kulturrådet 
disponerar för 2015 frigörs. Dessa 90 miljoner bör även 
framöver användas för att uppnå de nationella kultur-
politiska målen. Kulturrådets styrelse föreslår att de an-
vänds i enlighet med de förslag som lämnas i detta bud-
getunderlag. Som framhållits i de olika avsnitten i detta 
budgetunderlag skulle det bidra till geografisk spridning 
av konst- och kultur av hög kvalitet, främja den konstnär-
liga utvecklingen, bidra till ett ökat och utvecklat utbud 
för barn och unga, stärka möjligheterna för personer med 
funktionsnedsättning att ta del av konst och kultur samt 
förbättra villkoren för professionella kulturutövare. 

12. FINANSIERING AV ÄSKANDEN
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FINANSIERING18

Anslag Utfall 2014 Prognos 2015  Beräknat 2016  Beräknat 2017  Beräknat 2018

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet     

13 02 009 Åtgärder mot diskriminering och rasism 500 0 0 0 0 
009 Insatser för att stärka hbt-personers rättigheter och möjligheter 500 0 0 0 0

13 03 001 Särskilda jämställdhetsåtgärder 2 000 0 0 0 0 
015 Särskilda jämställdhetsåtgärder 2 000 0 0 0 0

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 

17 01 001 Statens kulturråd 45 898 42 559 50 026 50 825 51 931 
001 Statens kulturråd 45 898 42 559 50 026 50 825 51 931

17 01 002 Bidrag till allmän kulturverksamhet, 
utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete  201 042 179 913 174 392 176 248 177 221 
001 Bidrag till allmän kulturverksamhet, internationell 
verksamhet och minoriteters språk och kultur  100 982 97 853 92 332 94 188 95 161 
002 Bidrag till alliansverksamheter 62 060 82 060 82 060 82 060 82 060 
003 Umeå Europas kulturhuvudstad 2014 38 000 0 0 0 0

17 01 003 Skapande skola 171 404 173 571 176 609 185 628 190 811 
001 Skapande skola 171 404 173 571 176 609 185 628 190 811

17 01 004 Forsknings- och 
utvecklingsinsatser inom kulturområdet 3 854 3 890 3 910 3 950 4 014 
013 Centrala museer 3 854 3 890 3 910 3 950 4 014

17 01 006 Bidrag till regional kulturverksamhet 1 286 091 1 251 705 1 313 356 1 368 410 1 400 073 
001 Bidrag till regional kulturverksamhet 1 286 091 1 251 705 1 313 356 1 368 410 1 400 073

17 02 002 Bidrag till vissa teater-, dans-, och  
och musikändamål 189 050 189 064 223 258 223 257 223 272 
001 Bidrag till den fria scenkonsten, arrangörer, 
fonogramverksamhet och vissa aktörer av  
kulturpolitiskt intresse 189 050 189 064 223 258 223 257 223 272

17 03 001 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 137 157 138 060 137 715 137 724 137 735 
001 Bidrag till litteratur, kulturtidskrifteroch läsfrämjande 137 157 138 060 137 715 137 724 137 735

17 04 004 Bidrag till bild- och formområdet 28 158 28 135 38 065 38 067 38 069 
001 Bidrag till organisationer inom bild- och  
formområdet och verksamhetsstöd till vissa utställare 28 158 28 135 38 065 38 067 38 069

Summa anslag 2 065 154 2 006 897 2 117 331 2 184 109 2 223 126

RÄNTEKONTOKREDIT
Räntekontokredit, tkr Kredit 2015 Behov 2016 Behov 2017 Behov 2018

 4 000 4 000 4 000 4 000

TABELLER

18. Beräkningen av finansiering för 2016–2018 grundar sig på prognos inlagd i Hermes.
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ANSLAGSSPARANDE
Anslag Beslutat 2015 Begärt 2016 Begärt 2017 Begärt 2018

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid    

17 01 001 Statens kulturråd     
001 Statens kulturråd 3% 3% 3% 3%

17 01 002 Bidrag till allmän kulturverksamhet,  
utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete (Ramanslag)     
001 Bidrag till allmän kulturverksamhet, internationell verksamhet och minoriteters 
språk och kultur  Inget Inget Inget Inget 
002 Bidrag till alliansverksamheter Inget Inget Inget Inget

17 01 003 Skapande skola     
001 Skapande skola Inget 3% 3% 3%

17 01 004 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet     
013 Centrala museer Inget Inget Inget Inget

17 01 006 Bidrag till regional kulturverksamhet     
001 Bidrag till regional kulturverksamhet Inget Inget Inget Inget

17 02 002 Bidrag till vissa teater-, dans-, och och musikändamål     
001 Bidrag till den fria scenkonsten, arrangörer, 
fonogramverksamhet och vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse Inget Inget Inget Inget

17 03 003 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter     
001 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter Inget Inget Inget Inget

17 04 004 Bidrag till bild- och formområdet     
001 Bidrag till organisationer inom bild- och formområdet och 
verksamhetsstöd till vissa utställare Inget Inget Inget Inget
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BEMYNDIGANDEN     
Tkr Utfall 2014 Prognos 2015 Förslag 2016 Beräkn 2017 Beräkn 2018

17 01 02 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling 
samt internationellt kulturutbyte och samarbete 
Ingående åtaganden 0 0 0   
Nya åtaganden (+)  0 0 25 000   
Infriade åtaganden (-) 0 0 0 -25 000  
Utestående åtagande vid årets slut 0 0 25 000   
Tilldelad/ föreslagen bemyndiganderam 0 0 25 000 25 000 25 000

     
Tkr Utfall 2014 Prognos 2015 Förslag 2016 Beräkn 2017 Beräkn 2018

17 01 006 Bidrag till regional kulturverksamhet      
Ingående åtaganden 0 0 0   
Nya åtaganden (+)  0 0 40 000   
Infriade åtaganden (-) 0 0 0 -25 000 -15 000 
Utestående åtagande vid årets slut 0 0 40 000   
Tilldelad/ föreslagen bemyndiganderam 0 0 40 000 40 000 40 000

     
Tkr Utfall 2014 Prognos 2015 Förslag 2016 Beräkn 2017 Beräkn 2018

17 02 02 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål      
Ingående åtaganden 102 970 101 682 103 000    
Nya åtaganden (+)  101 682 103 000 137 000   
Infriade åtaganden (-) -102 970 -101 682 -103 000 -107 000 -30 000 
Utestående åtagande vid årets slut 101 682 103 000 137 000   
Tilldelad/ föreslagen bemyndiganderam 137 000 137 000 137 000 137 000 137 000

     
Tkr Utfall 2014 Prognos 2015 Förslag 2016 Beräkn 2017 Beräkn 2018

17 03 01 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter       
Ingående åtaganden 19 025 0 25 000   
Nya åtaganden (+)  0 25 000 25 000   
Infriade åtaganden (-) -19 025 0 -25 000 -25 000  
Utestående åtagande vid årets slut 0 25 000 25 000   
Tilldelad/ föreslagen bemyndiganderam 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000

     
Tkr Utfall 2014 Prognos 2015 Förslag 2016 Beräkn 2017 Beräkn 2018

17 01 003 Skapande skola 
Ingående åtaganden 0 0 100 000   
Nya åtaganden (+)  0 100 000 100 000   
Infriade åtaganden (-) 0 0 -100 000 -100 000  
Utestående åtagande vid årets slut 0 100 000 100 000   
Tilldelad/ föreslagen bemyndiganderam 0 100 000 100 000 100 000 100 000

     
Tkr Utfall 2014 Prognos 2015 Förslag 2016 Beräkn 2017 Beräkn 2018

17 04 004 Bidrag till bild och formområdet      
Ingående åtaganden 0 0 0   
Nya åtaganden (+)  0 0 14 000   
Infriade åtaganden (-) 0 0 0 -14 000  
Utestående åtagande vid årets slut 0 0 14 000   
Tilldelad/ föreslagen bemyndiganderam 0 0 14 000 14 000 14 000
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LÅN    
Lån och räntor (tkr) Prognos 2015 Förslag 2016 Beräkn 2017 Beräkn 2018

IB lån i RGK 1 443 3 103 5 000 6 000

Beräknad nyupplåning 3 000 4 500 5 000 2 000 
varav för investering i immateriella anläggningstillgångar 1 500 1 500 1 000 700

Beräknad amortering -1 340 -2 603 -4 000 -3 900

UB lån i RGK 3 103 5 000 6 000 4 100 
Beslutad/ föreslagen låneram 8 000 8 000 8 000 8 000

Beräknad ränteutgift -57 -101 -138 -126 
Ränteantagande för nyupplåning 2,5% 2,5% 2,5% 2,5%

Finansiering av räntor och avskrivningar     
UO 17 01 01 001 Statens kulturråd -1 397 -2 704 -4 138 -4 026



34


