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Kriser i omvärlden har gjort att fler människor än nå-
gonsin tidigare söker asyl i Sverige. De har med sig vär-
defulla kunskaper och erfarenheter. Samtidigt är det en 
utmaning för samhället att möta behoven hos det stora 
antalet flyktingar. Sverige och världen hanterar inte en-
dast frågor som rör flyktingarnas behov. Det finns även 
andra grupper som är i särskilt behov av stöd och upp-
märksamhet och som mot bakgrund av samhällsutveck-
lingen känner sig otrygga och åsidosatta. I många länder 
utmanas demokratin av extrema rörelser som vill slå in 
kilar mellan människor och begränsa yttrandefriheten. 
Mot denna bakgrund är behovet av en stark och fristå-
ende kultursektor större än på länge.

För att skapa social hållbarhet krävs tillit mellan 
människor och förtroende för samhällets institutioner. 
Debatten och befolkningens attityd till flyktingmotta-
gande är polariserad. Å ena sidan förekommer hot och 
trakasserier. Å andra sidan hjälper många frivilligarbe-
tare till i mottagandets alla skeden. I kultursektorn pro-
duceras bilder av samtiden som kan rymma berättelser 
från alla delar av befolkningen. Konsten kan också vara 
en granskande och ifrågasättande kraft som förmår att 
sätta dagens skeenden i ett större sammanhang. Liksom 
fri media är en stark och oberoende kultursektor en för-
utsättning för en välfungerande demokrati.

Kultursektorns aktörer tillhandahåller arenor för dju-
pare diskussion och reflektion över samtiden, där också 
upplevelser av oro och utanförskap kan skildras på ett 
sätt som leder till en djupare förståelse mellan människ-
or. Konst och kultur som provocerar, underhåller, nyan-
serar och ger nya insikter är en viktig del av det offentliga 
samtalet och svarar mot djupt liggande mänskliga behov. 
Upplevelser som spänner över olika gruppidentiteter kan 
bidra till integration och gemenskap mellan individer. 

Det svenska kulturlivet är resultatet av ständig utveck-
ling genom interkulturella möten och influenser. Alla, 
oavsett bakgrund, ska ha möjlighet att ta del av och utöva 
kultur. Ökad etnisk mångfald i kulturlivet bidrar dess-
utom till konstnärlig förnyelse. En förutsättning för detta 
är att kulturlivet präglas av delaktighet och inkludering. 
En nationell kulturpolitik, som tar till vara det samhälls-
engagemang som finns inom kultursektorn, kan bidra till 
en öppnare och mer sammanhållen samhällsutveckling.

I ljuset av de utmaningar vi står inför föreslår Kulturrå-
dets styrelse inför 2017 satsningar för att stärka de profes-
sionella kulturaktörerna inom den fria sektorn och den 
kulturella infrastrukturen på regional nivå. Som en fri 

och obunden kraft med yttrandefriheten som grund är 
de professionella konstnärerna och kulturaktörerna av 
stor betydelse för den kulturella utvecklingen liksom för 
samhället i stort.

INLEDNING
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Kulturrådets förslag (utan inbördes prioritering):
Totalt 4 961 tkr årligen till anslag 1:1

– Arbets- och referensgrupper, 2 000 tkr årligen
– Återställning till 2014 års anslagsnivå, 2 961 tkr årligen

Totalt 6 428 tkr årligen till anslag 1:2 

– Medfinansiering inom Kreativa Europa, 4 000 tkr år-
ligen

– Bidrag till nationella minoriteters kulturverksamhet, 
2 000 tkr årligen

– Återställning av anslagspost 1 till 2014 års nivå, 428 
tkr årligen

Totalt 41 000 tkr årligen till anslag 1:6

– Årliga verksamhetsbidrag, 26 000 tkr årligen
– Regionala utvecklingsbidrag, 15 000 tkr årligen

Totalt 27 747 tkr årligen till anslag 2:2

– Ökade anslag till produktions- och turnéstöd, 23 000 
tkr årligen

 • varav 8 000 tkr till den professionella dansen
– Dansnät Sverige, 1 100 tkr årligen
– Unga Klara, 3 000 tkr årligen
– Återställning till 2014 års anslagsnivå, 647 tkr årligen

Totalt 11 095 tkr årligen till anslag 4:4

– Projektbidrag, 3 000 tkr årligen
– Medverkans- och utställningsersättning, 8 000 tkr 

årligen
– Återställning till 2014 års anslagsnivå, 95 tkr årligen

Totalt äskande: 91 231 tkr årligen

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

4:4
– Anslagssparande om 3 procent på samtliga anslag
– Uppdrag om att främja svensk litteratur internatio-

nellt
– Ny förordning på litteraturområdet 
– Höjda avgifter för statliga utställningsgarantier

KULTURRÅDETS FÖRSLAG
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Prioriterade behov 2017–2019
– Återställa vissa anslag till 2014 års nivå enligt tabell 1, 

totalt 4 131 tkr 

Totalt 4 131 tkr till anslag 1:1, 1:2, 2:2 och 4:4

Regeländringar
– Pris- och löneomräkning på anslag 1:2, 2:2, 3:1 och 4:4
– Anslagssparande om 3 procent på anslag 1:2, 1:3, 1:4, 

1:6, 2:2, 3:1 och 4:4

Som framförts i tidigare budgetunderlag anser Kultur-
rådet att det är angeläget att de anslag som myndigheten 
disponerar kontinuerligt räknas upp för att kompensera 
för pris- och löneökningar. Det är högst rimligt att konst-
närlig verksamhet, precis som verksamhet inom andra 
samhällsområden, kompenseras för årliga kostnadsök-
ningar.

För närvarande omfattas, förutom förvaltningsansla-
get, enbart anslag 1:3 Skapande skola, 1:6 Bidrag till regio-
nal kulturverksamhet och delar av anslag 1:2 Bidrag till 
allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt 
utbyte och samarbete av den statliga pris- och löneomräk-
ningen. Kulturrådet ser inga skäl till differentiering mel-
lan de anslag som myndigheten disponerar. De fria ak-
törer som beviljats bidrag inom anslag 2:2 Bidrag till vissa 
teater-, dans- och musikändamål använder 60–70 procent 
av pengarna till löner. Därutöver utgör lokalkostnader 
cirka nio procent av de totala kostnaderna. Med anled-
ning av detta bör anslaget omfattas av den statliga pris- 
och löneomräkningen. Även anslag 1:2 Bidrag till allmän 
kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kultur-
utbyte och samarbete, 3:1 Bidrag till litteratur, kulturtid-
skrifter och läsfrämjande och 4:4 Bidrag till bild- och form-
området bör helt omfattas av pris- och löneomräkning 
eftersom en stor del av bidragen används till löne- och 
lokalkostnader. Införandet av pris- och löneomräkning 
på dessa anslag bör vara en prioriterad fråga i regeringens 
kommande budgetprocess.

Om anslagen inte räknas upp kontinuerligt innebär det 
att Kulturrådets bidrag långsamt urholkas på grund av 
årliga kostnadsökningar. Följden för kulturlivet är att den 
verksamhet som anslagen kan finansiera successivt mins-
kar. Eftersom möjligheterna till ökad finansiering från al-
ternativa finansieringskällor är begränsade innebär det att 
allt mindre verksamhet kan bedrivas inom kulturlivet. En 
följd av detta blir ett minskat utbud av konst av hög kvali-

tet. 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. 
Inom exempelvis scenkonstområdet finns tendenser till att 
begränsade ekonomiska medel hanteras genom att perso-
nal ges kortare anställningar eller måste arbeta utan ersätt-
ning. Att kulturutövare inte ges rimlig ersättning för sitt 
arbete kan medföra att det inom många samhällsgrupper 
inte finns ekonomisk möjlighet för personer att ägna sig 
åt konstnärlig verksamhet på professionell nivå. Det är ett 
demokratiskt problem och får även negativa konsekvenser 
för utbudet av konst och kultur av hög kvalitet. 

I statsbudgeten för 2016 görs nya satsningar inom kul-
turpolitiken samtidigt som besparingar görs på flera av 
de anslag som Kulturrådet disponerar. Dessa besparingar 
kan tyckas små, men för anslag som redan är hårt an-
strängda får även besparingar under en miljon kronor 
negativa följder. Att flera av anslagen saknar årlig pris- 
och löneomräkning gör också att besparingarna slår ex-
tra hårt. Särskilt gäller det anslag 1:2 och 2:2 som nämnts 
ovan. Att nya ändamål läggs till ett anslag utan att medel 
tillförs innebär också i praktiken en besparing på an-
slagets övriga ändamål. Särskilt gäller det i de fall då en 
summa öronmärks för ett nytt ändamål.

Regeringens prioriteringar i budgeten har till stor del 
inriktats på att tillgängliggöra kulturen, amatörkultur 
och invånarnas egna skapande. Det är olyckligt att dessa 
satsningar finansieras genom besparingar och utebliven 
uppräkning för den professionella kulturen. Inom de an-
slag och anslagsposter där regeringen gjort besparingar 
fördelas bidrag till många aktörer med stor betydelse för 
såväl konstens tillgänglighet som för dess utveckling. 

Kulturrådet anhåller om att anslag 1:1 Kulturrådet, 1:2 

ap. 1 Bidrag till allmän kulturverksamhet, internationell 
verksamhet och nationella minoriteters språk och kultur, 
anslag 2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 
och anslag 4:4 Bidrag till bild- och formområdet återställs 
till 2014 års nivå. Totalt innebär det att 4 131 tusen kronor 
tillförs anslagen, de summor som bör återföras till res-
pektive anslag visas i tabell 1 nedan. 

TABELL 1. ÅTERSTÄLLNING AV ANSLAG
Anslag Äskande återställning (tkr)

1:1 2961

1:2 ap.1 428

2:2 647

4:4 95

HÅLLBAR BIDRAGSGIVNING TILL PROFESSIONELL KULTUR 
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När besparingen på förvaltningsanslag, 1:1, gjordes i sta-
tens budget för 2015 utökades samtidigt Kulturrådets ut-
rymme att belasta sakanslag med förvaltningskostnader. 
Om de äskade medlen till anslag 1:1 återförs bör även ut-
rymmet för att belasta sakanslag med förvaltningskost-
nader återställas till 2014 års nivå. Detta äskande avser 
alltså inte att stärka Kulturrådets förvaltning utan att 
möjliggöra att mer pengar kan betalas ut som bidrag till 
kulturlivet. 

Anslagskredit och anslagssparande
Kulturrådet har idag anslagskredit på samtliga anslag 
som disponeras av myndigheten men enbart anslagsspa-

rande på anslag 1:1 Kulturrådet. Möjlighet till anslagsspa-
rande på sakanslag skulle ge vinster för såväl det egna ar-
betet som för kulturlivet. De medel som inte kan fördelas 
i bidrag respektive år kan då förstärka bidragsgivningen 
nästkommande år och därmed bidra till att uppnå de 
kulturpolitiska målen. Särskilt angeläget är detta på an-
slag 1:3 Skapande skola, där relativt stora bidragssummor 
årligen betalas tillbaka sent under året. En längre be-
skrivning av detta finns i avsnittet Skapande skola. 

Anslagskrediten bör under 2017–2019 vara tre procent 
av respektive anslag och anslagspost, vilket är samma 
nivå som för 2016.
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Prioriterade behov 2017–2019
– Årliga verksamhetsbidrag, 26 000 tkr årligen
– Regionala utvecklingsbidrag, 15 000 tkr årligen

Totalt 41 000 tkr årligen till anslag 1:6

Från och med 2013 ingår 20 av 21 regioner i kultursam-
verkansmodellen. Kulturrådet har regeringens uppdrag 
att företräda staten vad gäller fördelning av statsbidrag, 
och att svara för uppföljning av de regionala kulturverk-
samheter som tilldelats statliga medel genom kultursam-
verkansmodellen. Med grund i en regional kulturplan 
fördelar Kulturrådet de statliga medlen till region eller 
landsting. Den regionala nivån fördelar sedan både stat-
liga och regionala verksamhetsmedel till kulturverksam-
heter inom områdena professionell teater-, dans- och mu-
sikverksamhet, museiverksamhet, biblioteksverksamhet 
och läs- och litteraturfrämjande verksamhet, konst- och 
kulturfrämjande verksamhet, regional enskild arkiv-
verksamhet, filmkulturell verksamhet samt främjande av 
hemslöjd. Ansvaret för att besluta hur de statliga medlen 
ska fördelas inom modellens sju områden vilar alltså på 
regional nivå, både vad gäller mottagare och summor. En 
grundtanke med kultursamverkansmodellens införande 
var just att flytta kulturpolitiska beslut närmare med-
borgarna. För att detta ska gälla i praktiken krävs tillit 
mellan stat och region, och att regionen ges utrymme att 
fördela verksamhetsmedlen. Att staten öronmärker en 
del av verksamhetsmedlen för särskilda ändamål avviker 
från grundtanken med kultursamverkansmodellen.

De verksamheter som idag får statligt stöd genom kul-
tursamverkansmodellen har i de flesta fall byggts upp och 
finansierats tillsammans av statlig, regional och kommu-
nal nivå under många decennier. Kulturrådet bedömer 
att den regionala infrastrukturen är av stor vikt för att 
invånare i alla delar av Sverige ska kunna ha tillgång till 
ett kulturellt utbud av hög kvalitet. I stora delar av landet 
är den regionala infrastrukturen grunden för den konst-
närliga verksamheten i regionen. Emellertid finns både 
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 vi-
sar också att regionala och kommunala tjänstemän och 
politiker anser att både regionernas och kommunernas 
inflytande över den nationella kulturpolitiken har ökat.1 
I Kulturanalys uppföljning från 2012 framkommer också 
att reformen lett till att kulturpolitiska frågor i högre 
grad än tidigare har diskuterats i lokala och regionala 
politiska församlingar.2 Även i den allmänna debatten 
har kulturpolitiken gjort sig gällande på ett annat sätt. 
Riksdagens kulturutskotts utvärdering från 2015 visar 
också på ökat regionalt inflytande och att kulturfrågorna 
har lyfts högre upp på den regionala politiska agendan.3 

Ett av reformens viktigaste syften – att vitalisera den kul-
turpolitiska diskussionen på samtliga politiska nivåer – 
verkar därmed vara på väg att uppfyllas. 

Kulturrådet kan också konstatera att kultursamver-
kansmodellen bidragit till ett starkare genomslag i frågor 
om ökad tillgänglighet för personer med funktionsned-
sättning och de nationella minoriteternas kultur och kul-
turarv. Samtliga regioner angav under 2014 att deras re-
gionala institutioner upprättat handlingsplaner för ökad 
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. 
Under 2015 har arbetet fortsatt för att nå övriga delmål 
som regeringen beslutat för Kulturrådets bidragsgivning. 
De nationella minoriteterna berörs i samtliga kulturpla-
ner och bjuds i större utsträckning in till dialoger om 
utvecklingen av länens kulturliv. På senare år har flera 
regioner också proaktivt drivit frågor om yttrandefrihet, 
bland annat kopplat till fristäder för förföljda författare 
och konstnärer. Genomslaget för dessa frågor visar att 
kultursamverkansmodellen är ett effektivt verktyg för att 
bedriva kulturpolitisk utveckling. I Kulturrådets uppfölj-
ning av kultursamverkansmodellen 2014 framkommer 
att de regionala kulturverksamheterna förhåller sig till 
omvärlden och utifrån sina respektive förutsättningar 
tematiserar angelägna frågor i samtiden, till exempel 
om migration och demokrati. Flera verksamheter gjorde 
redan 2014 särskilda insatser för att nå asylsökande och 
andra personer som nyligen migrerat till Sverige.4 Inom 
ramen för de regionala utvecklingsbidragen finns flera 
exempel på projekt som berört nationella minoriteters 
kultur, särskilt romsk kultur. I många fall har projekten 
haft en folkbildande roll vad gäller den allmänna kun-
skapen om de nationella minoriteterna. En framgångs-
faktor i dessa projekt har varit samverkan med företrä-
dare för de nationella minoriteterna. Särskilt arbetet med 
romsk kultur visar på möjligheterna att sprida kunskap 

REGIONAL KULTURVERKSAMHET

1. Myndigheten för kulturanalys (2013). Kultursamverkansmodellen. Bidragsfördelning och styrning. Rapport 2013:2 
2. Myndigheten för kulturanalys (2012) Kultursamverkansmodellen. En första utvärdering. Rapport 2012:1
3. Kulturutskottet (2015). Är samverkan modellen? En uppföljning och utvärdering av kultursamverkansmodellen. 
(2015/2016:RFR4). ISBN 978-91-87541-34-6. Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2015.
4. Kulturrådet (2015). Kultursamverkansmodellen. Uppföljning 2014.



9

och motverka fördomar genom konst och kultur. Förut-
om den regionala kulturverksamhetens stora betydelse 
för konstnärlig verksamhet och kulturens tillgänglighet 
i regionerna kan den framöver även vara en resurs för att 
motverka socialt utanförskap, exempelvis i relation till 
de många människor på flykt som det senaste året sökt 
asyl i Sverige.

Rapporter från Myndigheten för kulturanalys, Riks-
dagens kulturutskott och Sveriges Kommuner och 
Landsting samt offentlig debatt i media, visar att många 
aktörer hade förväntat sig att staten skulle göra större 
ekonomiska satsningar på kultursamverkansmodel-
len under dess första år.5 I Kulturutskottets uppföljning 
noteras att många aktörer anser finansieringen vara av-
görande för modellens fortsatta framgång.6 I Myndig-
heten för kulturanalys studie av läns- och stadsteatrar 
inom kultursamverkansmodellen från 2014 framkom-
mer att många av teatercheferna anser att nivån på sta-
tens uppräkningar inte motsvarat kostnadsökningarna 
och att skillnader mellan teatrerinstitutioner i olika 
regioner riskerar att öka beroende på om regionen kan 
skjuta till mer medel eller inte.7 Enligt Sveriges Kommu-
ner och Landstings (SKL) rapport Kultur i hela landet 
från 2015 regionerna på grund av den låga nivån på sta-
tens uppräkningar fått avsätta extra medel för att täcka 
kostnadsökningar inom den ordinarie verksamheten.8 
Precis som vissa informanter i de nämnda rapporterna 
från Myndigheten för kulturanalys och Kulturutskottet 
vill Kulturrådet betona att storleken på statens uppräk-
ningar inte är kopplade till kultursamverkansmodellen. 
Den årliga pris- och löneomräkningen inom staten är 
indexstyrd och samma princip gäller, med små skill-
nader, för statsfinanserna i sin helhet. För att anslaget 
ska öka utöver pris- och löneomräkningen krävs att re-
gering och riksdag prioriterar anslaget i statsbudgeten. 
De senaste åren har detta inte varit fallet. I vårbudgeten 
för 2015 återfördes visserligen de 15 miljoner kronor som 
Riksdagen tidigare beslutat att spara på anslag 1:6 Bidrag 
till regional kulturverksamhet, vilket var välbehövligt. 
Trots detta har besparingar på den regionala kulturen 
gjorts i de senaste statsbudgetarna. För anslag 1:6 ap.1 
som Kulturrådet har att fördela till regionerna innebär 
det att den faktiska ökningen mellan 2015 och 2016 var 
tre miljoner mindre än summan av pris- och löneom-
räkningen för anslagsposten. Därutöver är två miljoner 
öronmärkta i Kulturrådets regleringsbrev för bidrag till 
det civila samhällets och de professionella kulturskapar-
nas medverkan i arbetet med att ta fram och genomföra 

regionala kulturplaner. Öronmärkningen medför att 
summan som kan betalas ut till regionerna minskar.

Besparingar och låga uppräkningar riskerar att med-
föra att verksamhet för barn och unga liksom verksamhet 
med smalare konstnärliga uttryck minskar. Detsamma 
gäller även verksamhet i mindre tätbefolkade områden 
med längre geografiska avstånd. Verksamhet inom dessa 
områden genererar i regel lägre intäkter än annan verk-
samhet. Att genom exempelvis turnéer bedriva verksam-
het i större geografiska områden är också kostnadsdri-
vande. I SKL:s rapport framkommer att en majoritet 
av regionerna prioriterat att täcka upp för ökade löne-
kostnader. Enligt rapporten innebär det att statens låga 
uppräkningar hittills framförallt fått till följd att kultu-
rens tillgänglighet försämrats.9 Trots denna prioritering 
finns också brister vad gäller villkoren för konstnärer 
och annan personal inom kultursamverkansmodellens 
verksamheter. Ett exempel på detta kan hämtas från den 
undersökning av hur institutioner inom kultursamver-
kansmodellen tillämpar MU-avtalet10 som Kulturrådet 
gjorde under hösten 2015. I undersökningen uppger 17 av 
35 svarande institutioner som haft en eller flera utställ-
ningar som berörs av MU-avtalet att alla upphovsperso-
ner fått ersättning på eller över MU-avtalets lägstanivå. 
14 institutioner uppger att några av upphovspersonerna 
har fått ersättning. Av 911 utställande konstnärer fick 481 
inte ersättning motsvarande MU-avtalets lägstanivå. Det 
finns behov av ökad tillämpning så att alla upphovsper-
soner ersätts i enlighet med avtalet. Utan att Kulturrådet 
ställde frågor om detta lämnade flera av institutionerna 
också kommentarer om att det är ekonomiskt betung-
ande att tillämpa MU-avtalet och några lyfte ett behov 
av ökade medel för att kunna tillämpa avtalet vid fler 
utställningar. Ansvaret för att avtalet tillämpas ligger på 
respektive utställningsarrangör och inte på staten. Ökade 
medel till anslag 1:6 kan delvis bidra till att regionala in-
stitutioner har möjlighet att tillämpa MU-avtalet i högre 
utsträckning. På ett mer generellt plan kan ökade medel 
göra att regionerna både kan satsa på att göra kulturen 
tillgänglig och erbjuda rimliga villkor för professionella 
kulturarbetare. Regionala kulturinstitutioner bör kunna 
ge kulturarbetare ersättning för deras arbete utan att till-
gängligheten för invånarna minskar.

2014 var pris- och löneomräkningen på anslaget för re-
gional kulturverksamhet 2,4 procent. Därmed skapades 
ett visst utrymme för att ge både en allmän uppräkning 
och att stödja vissa permanenta satsningar i fem regio-
ner. Effekterna av de prioriterade satsningarna kommer 

5. Se bland annat Myndigheten för kulturanalys (2014), Kulturutskottet (2015) och Sveriges Kommuner och Landsting (2015)
6. Kulturutskottet (2015), sid. 16.
7. Myndigheten för kulturanalys (2014). En regional resurs på konstnärlig grund. Länsteatrarna och kultursamverkansmodellen. Rapport 2014:3. 
ISBN: 978-91-87046-16-2, sid 39-41.
8. Sveriges Kommuner och Landsting (2015) Kultur i hela landet. Regionala perspektiv på kultursamverkansmodellen. ISBN: 978-91-7585-354-
3, sid. 30.
9. Ibid.
10. För mer information om MU-avtalet, se avsnittet Bild- och formkonst. Resultatet av undersökningen redovisas mer utförligt i Kulturrådets 
årsredovisning.
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främst att visa sig på längre sikt. Redan nu kan dock ex-
empelvis konstateras att Norrbotten, en av regionerna 
som fick förstärkta medel, utvecklat verksamheten inom 
bild- och formkonstområdet och med en strateg för na-
tionella minoriteter. Exemplet visar att förstärkt finansie-
ring kan ge utrymme för vissa strategiska prioriteringar 
med positiv inverkan för kulturutvecklingen. 

Generellt är dock pris- och löneomräkningen för låg 
för att skapa tillräckligt utrymme för att Kulturrådet ska 
kunna göra prioriteringar av det slag som gjordes 2014. 
Strategiska prioriteringar är av stor vikt för att svara mot 
regionernas utvecklingsbehov och möjliggöra särskilt 
angelägna utvecklingssatsningar av permanent karaktär. 
Vidare kan de möjliggöra utveckling av bland annat den 
professionella danskonsten och bild- och formkonsten, 
bidra till konstnärlig förnyelse och utbyggnad av regional 
kulturell infrastruktur samt öka möjligheterna att för-
bättra tillgängligheten för personer med funktionsned-
sättning. Utan ökat ekonomiskt utrymme på anslaget är 
omfördelningar mellan regioner nödvändiga för att Kul-
turrådet i tillräckligt hög utsträckning ska kunna prio-
ritera angelägna utvecklingsinsatser. Inför fördelning 
av årliga bidrag för 2017 har Kulturrådets styrelse därför 
aviserat att upp till två procent av det totala tillgängliga 
beloppet viks för särskilda prioriteringar. Flera regioner 
och landsting har dock en svår ekonomisk situation un-
der de kommande åren, vilket kan göra omfördelningar 
extra kännbara och i värsta fall medföra minskad tillgång 
till kultur i vissa regioner.

Om anslaget ökades med två procent, motsvarande 26 
miljoner kronor, skulle utveckling möjliggöras utan om-
fördelning mellan regioner. Kulturrådet anhåller därför 
om att 26 miljoner kronor tillförs anslag 1:6 Bidrag till 
regional kulturverksamhet. 

Cirkus Cirkör
Inom anslag 1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet för-
delas även bidrag till de regionala verksamheter i Stock-
holms län som regeringen pekar ut i Kulturrådets regle-
ringsbrev.11 En av dessa är Cirkus Cirkör – en verksam-
het som är unik i landet och som även till stor del verkar 
internationellt.

Cirkus Cirkör är Sveriges enda institution, och den 
enskilt största arbetsgivaren, inom cirkusområdet . Även 
om Cirkör är baserade i Botkyrka bedrivs verksamheten 
till stor del utanför Stockholms län. Under de senaste åren 
har majoriteten av föreställningarna ägt rum i andra re-
gioner i Sverige eller utomlands. Cirkus Cirkör är ett nav 
för cirkuskonsten i Sverige, exempelvis genom sin lab-
verksamhet där aktörer inom den fria sektorn ges möjlig-
het att utvecklas genom residens i Cirkörs lokaler. Cirkus 

Cirkörs stora betydelse för cirkuskonsten nationellt sett 
gör att det finns anledning för staten att ta ett större an-
svar för verksamhetens finansiering. Cirkus Cirkörs eko-
nomi är i dagsläget ansträngd. Det äskade tillskottet om 
26 miljoner kronor på anslag 1:6 skulle öka Kulturrådets 
möjligheter att genom ett ökat bidrag till Cirkus Cirkör 
ge verksamheten tryggare finansiella villkor.

Nya områden i kultursamverkansmodellen
Från och med 2015 utgör läs- och litteraturfrämjande – 
jämte biblioteksverksamhet – ett område inom kultur-
samverkansmodellen. Anslaget har dock inte förstärkts 
för detta. Under 2015 har den statliga utredningen Ge-
staltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och de-
sign (SOU 2015:88) föreslagit att arkitektur, form, design 
och konsthantverk ska utgöra ett område i modellen. 
Kulturrådet anser att inga områden bör läggas till mo-
dellen utan utökad finansiering. Viss verksamhet inom 
form och design får redan idag finansiering genom kul-
tursamverkansmodellen, främst inom museiområdet. 
Finansieringen för de regionala verksamheterna är idag 
så ansträngd att ytterligare områden inom modellen 
knappast kan leda till någon utveckling, såvida inte yt-
terligare medel tillförs modellen.. Tidigare har Kulturrå-
det i flera sammanhang betonat vikten av att mer medel 
tillförs för läs- och litteraturfrämjande verksamhet inom 
kultursamverkansmodellen, vilket dock inte skett. Ge-
nom det ovan föreslagna tillskottet om 2 procent till an-
slag 1:6, samt ett ökat ekonomiskt utrymme för regionala 
utvecklingsbidrag bedöms det finnas förutsättningar att 
stimulera utveckling inom läs- och litteraturfrämjande. 
Om ytterligare områden ska finansieras inom modellen 
behöver anslaget förstärkas ytterligare.

Samverkan och samråd
I kultursamverkansmodellen ingår att regionerna ska 
samråda med det professionella kulturlivet och civilsam-
hället. Regeringen skriver i budgetpropositionen för 2016 
att samverkan särskilt bör ske för att göra civilsamhäl-
lesaktörer mer delaktiga. Riksdagens utvärdering av kul-
tursamverkansmodellen belyser viss problematik med 
samråden för både civilsamhället och det professionella 
kulturlivet.12 Det finns anledning att mer fördjupat un-
dersöka hur samråden fungerar och hur de kan utvecklas.

Kulturrådet vill, precis som i tidigare budgetunderlag, 
framhålla vikten av att de nationella minoritetsföreträ-
darna ges förutsättningar att möta det allmännas ökade 
kunskap om och intresse för att arbeta i enlighet med mi-
noritetslagstiftningen. En ökning av stödet till nationella 
minoritetsorganisationer inom anslag 7:1 skulle öka mi-
noritetsorganisationernas möjligheter att utgöra en sam-

11. Stockholms län är för närvarande den enda regionen som står utanför kultursamverkansmodellen.
12. Kulturutskottet (2015), sid 128-142
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råds- och samverkansparter till regioner och landsting. 
En framgångsrik nationell minoritetspolitik förutsätter 
starka nationella minoritetsaktörer. 

Kulturrådets 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 som visar att de regionala utvecklingsbidragen är 
viktiga för att stimulera utveckling inom den regionala 
kulturverksamheten.13 De regionala utvecklingsbidragen 
är ett flexibelt och effektivt sätt att anpassa bidragsgiv-
ningen efter tillfälliga behov och utvecklingsmöjligheter. 
Nyttan av investerade bidragsmedel är därför stor. Även 
i Kulturutskottets uppföljning av kultursamverkansmo-
dellen betonas utvecklingsbidragens betydelse.14 I regio-
nernas redovisningar av verksamhet inom kultursam-
verkansmodellen ges utvecklingsprojekt som fått stöd av 
Kulturrådet stort utrymme.15 Det befäster uppfattningen 
om utvecklingsbidragens viktiga funktion. En stor del av 
den utveckling som skett inom kultursamverkansmodel-
len har initierats med stöd av Kulturrådets regionala ut-
vecklingsbidrag.

Under 2012–2014 förstärktes de regionala utvecklings-
bidragen med 25 miljoner kronor årligen. Den tillfälliga 
förstärkningen gynnade framförallt mindre etablerade 
konst- och kulturområden med regionala utvecklingsbe-
hov. Summan av utvecklingsbidrag till den professionella 
danskonsten och bild- och formkonsten ökade kraftigt 
under åren med den tillfälliga förstärkningen. Stöd har 
även getts till flera läs- och litteraturfrämjande projekt, 
bland annat för att bygga infrastruktur inom litteratur-
området. Flera av projekten som beviljats bidrag var och 
är förankrade i regionala kulturplaner. Utöver projekt 
med och om nationella minoriteters kultur som nämns 
ovan finns också goda exempel på normkritiska projekt 
om frågor som nationell identitet, etnicitet, genus och 
tillgänglighet.

I Kulturrådets uppföljning av utvecklingsbidragen från 
2014 konstateras att söktrycket ökat sedan 2011. När den 
tillfälliga förstärkningen av anslaget försvann från och 
med 2015 innebar det att en stor del av projektmedlen 
var uppbundna i fleråriga projekt. Få nya projekt kun-
de därför beviljas stöd. I kommunikation med externa 
parter har Kulturrådet varit tydligt med det begränsade 
bidragsutrymmet och de försämrade förutsättningar att 
beviljas bidrag som det inneburit. För 2016 finns ett nå-
got större utrymme att bevilja stöd till nya projekt men 
konkurrensen om medel är fortfarande hård. Många 
kvalificerade utvecklingsprojekt blir därför utan statligt 

stöd. I förlängningen innebär det att utvecklingsprojekt 
kan bli svåra att genomföra på grund av brist på resurser, 
vilket i sin tur medför att en del av de utvecklingstankar 
som finns i regionala kulturplaner inte kan realiseras. 
Mindre utsikter att beviljas medel kan också göra att ut-
vecklingsidéer hämmas. Sämre möjligheter för regionala 
kulturverksamheter att bedriva projekt innebär även att 
utveckling som bidrar till att uppfylla de nationella kul-
turpolitiska målen går förlorad. 

Med anledning av de regionala utvecklingsbidragens 
viktiga funktion för att stimulera utveckling inom den 
regionala kulturverksamheten finns behov av att 15 mil-
joner kronor årligen tillförs anslag 1:6 Bidrag till regional 
kulturverksamhet. 

Schablonavdrag från arbetsgivaravgifter för 
musiker och sångare
Sedan mitten av 1980-talet har arbetsgivare kunnat göra 
ett schablonavdrag om 30 procent från arbetsgivaravgif-
terna för anställda musiker och sångare. Skatteverket har 
under 2014 och 2015 sett över reglerna och tagit fram ett 
förslag till ändring som sannolikt skulle få ekonomiska 
konsekvenser för musikinstitutioner på regional nivå, 
och även för andra musikverksamheter.

I budgetpropositionen för 2016 skriver regeringen att 
en eventuell ändring av reglerna kommer att bli aktu-
ell tidigast från och med 2017.16 Om reglerna ändras bör 
konsekvenserna av detta beaktas i arbetet med komman-
de statsbudget. 

11. Stockholms län är för närvarande den enda regionen som står utanför kultursamverkansmodellen.
12. Kulturutskottet (2015), sid 128-142

13. Kulturrådet (2014). Uppföljning av regionala utvecklingsbidrag.
14. Kulturutskottet (2015).
15. Kulturrådet (2015)
16. Regeringen (2015). Förslag till statens budget för 2016 – Kultur, medier, trossamfund och fritid (PROP. 2015/16:1 
utgiftsområde 17), sid. 83.
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Prioriterade behov 2017–2019
– Ökade anslag till produktions- och turnéstöd, 23 000 

tkr årligen
 • varav 8 000 tkr till den professionella dansen
– Dansnät Sverige, 1 100 tkr årligen
– Unga Klara, 3 000 tkr årligen

Totalt 27 100 tkr 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 knappt 189 mil-
joner kronor. Bland de aktörer som får stöd av Kultur-
rådet 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 aktörer och arrangörer. 

Kulturrådet har i flera sammanhang starkt betonat 
de fria aktörernas betydelse för hela kulturlivet. Det fria 
kulturlivets samspel med institutioner är viktigt för om-
rådets utveckling. Många scenkonstnärer får sin första 
arbetslivserfarenhet inom den fria sektorn och den utgör 
en nödvändig rekryteringsbas för institutionerna. Inom 
hela scenkonst- och musikområdet har fria kulturaktö-
rer 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 prioriterade målgrupper som barn och unga. Utbu-
det inom många genrer och uttrycksformer är starkt be-
roende av offentligt stöd till den fria sektorn. Det gäl-
ler exempelvis den mångfald av konstnärliga uttryck 
som finns inom både det fria musikområdet och det fria 
dansområdet. Bidragsgivningen till den fria scenkonsten 
bidrar också till en större mångfald i kulturlivet, där fler 
röster kan höras och fler perspektiv kan synliggöras. De 
fria aktörerna har en öppenhet inför det internationella 
och interkulturella. De kan därför vara en resurs för att 
ta tillvara potentialen hos utländska konstnärer som bo-
sätter sig i Sverige, exempelvis konstnärer som är på flykt 
från sina hemländer. De oberoende aktörerna inom den 
fria sektorn vågar vara kritiska och obekväma, och tar 

sig an frågor om bland annat maktstrukturer, mänskliga 
rättigheter, genus och hbtq. Därigenom berikas det of-
fentliga samtalet.

En uppräkning av stödet skulle göra de fria aktörerna till 
en starkare part i samarbete med exempelvis lokala och re-
gionala institutioner, skolor och andra arrangörer. Med en 
ökad grundfinansiering skulle till exempel de fria profes-
sionella aktörernas medverkan inom Skapande skola kun-
na utökas och utvecklas. I Kulturrådets och Konstnärs-
nämndens översyn av statens nuvarande insatser inom 
dansområdet från 2014 framgår att flera aktörer inom 
den fria danskonsten anser att det krävs ett omfattande 
förarbete för att få till avtal med skolhuvudmän.17 Detta 
kräver resurser som framförallt mindre aktörer har svårt 
att avsätta. I Myndigheten för kulturanalys utvärdering 
av Skapande skola nämns också att vissa informanter me-
nar att kulturinstitutioner med offentligt stöd slår ut fria 
kulturutövare genom att erbjuda Skapande skola-insatser 
till lågt pris. Myndigheten för kulturanalys skriver i rap-
porten att de avser undersöka frågan närmare.18 En ökad 
grundfinansiering skulle kunna jämna ut dessa skillnader 
och göra fria aktörer till starkare parter inom Skapande 
skola. Inslag av professionell kultur i skolan kräver att det 
finns aktörer som kan erbjuda ett utbud som riktar sig till 
skolans åldersgrupper. Produktionsarbete finansieras inte 
inom stödet för Skapande skola, utan inom ordinarie bi-
dragsgivning till bland annat det fria scenkonst- och mu-
sikområdet. 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 föreställ-
ningar och konserter för barn och unga kan kvaliteten och 
den professionella dimensionen inom Skapande skola ut-
vecklas. Barn och unga kan få bättre möjligheter att möta 
professionell kultur, både i skolan och på fritiden. 

Av de redovisningar som inkommit för 2014 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 76 procent av de fria tea-
tergruppernas föreställningar i Sverige utgjordes av före-
ställningar som särskilt riktades till barn och unga. För de 
fria dansgrupperna är motsvarande andel 72 procent. Av 
de fria musikgruppernas konserter i Sverige var 33 procent 
konserter som särskilt riktade sig till barn och unga. 

Kulturrådet har under senare år noterat ett ökat sök-

TEATER, DANS, MUSIK OCH ÖVRIG SCENKONST

17. Konstnärsnämnden och Kulturrådet (2014). Översyn av statens nuvarande insatser inom dansområdet. Slutrapport november 
2014, Sid.65. Dnr: KUR 2014/3478.
18. Myndigheten för kulturanalys (2013). Skapande skola – En första utvärdering. Rapport 2013:4, Sid. 62
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tryck när det gäller produktions- och turnéstöd. Under 
2015 fördelade Kulturrådet cirka 177 miljoner kronor19 i 
stöd till fria grupper och arrangörer, samt till samverkan 
med komponister och fonogram. Det sammanlagda vär-
det på ansökningarna inom samma områden var drygt 
521 miljoner kronor. Det beviljade beloppet motsvarar 34 
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. 

Kulturrådet har en ambition att förbättra produktions- 
och arbetsvillkoren för den fria sektorn, men med befintli-
ga medel är det inte möjligt att möta de ekonomiska behov 
som presenteras i de beviljade ansökningarna. Eftersom 
anslag 2:2 saknar pris- och löneomräkning gör den all-
männa kostnadsutvecklingen det allt svårare att möta de 
behov som presenteras i ansökningarna. Kostnadsutveck-
lingen gör att anslaget långsamt urholkas. Inom teater och 
övrig fri scenkonst beviljades 2015 i genomsnitt 63 procent 
av ansökt budget för de aktörer som beviljats verksamhets-
bidrag. För verksamhetsbidrag inom dansområdet bevil-
jades 2015 i snitt 61 procent av sökt belopp. Det trots en 
uttalad strävan att öka stödet till ett antal koreografer och 
grupper för att förbättra produktions- och arbetsvillkor 
samt ge stabilare grundfinansiering. För musik prioriteras 
mindre belopp till fler, vilket ger en större bredd och öpp-
nar för nya uttryck. Konsekvensen blir samtidigt att de fria 
musikgrupper som beviljades verksamhetsbidrag fick ett 
belopp som i snitt motsvarar 41 procent av ansökt belopp. 
När bidragsmottagare inom teater-, dans- och musikom-
rådena endast beviljas en del av det sökta beloppet inne-
bär verksamheternas reviderade budget ofta försämrade 
villkor för konstnärliga utövare, exempelvis genom lägre 
ersättning för arbetet. Inom teater- och dansområdena 
minskas också ofta den konstnärliga personalens anställ-
ningstid. 

I regeringens inriktningsmål anges att möjligheterna 
för personer med funktionsnedsättning att kunna delta 
i kulturlivet ska förbättras. Tillgänglighetsperspektivet 
ska integreras i bidragsgivningen. I Kulturrådets uppdrag 
finns tre konkreta delmål som regeringen har beslutat 
om, och som delvis även gäller det fria kulturlivet. Det 
fria kulturlivets svaga finansiering försvårar arbetet med 
att uppnå målen. 

Utan ytterligare resurser inom det fria scenkonstområ-
det, är det svårt för Kulturrådet att medverka till ett kul-
turliv präglat av mångfald, tillgänglighet samt konstnärlig 
kvalitet och utveckling utan att ställa dessa strategiska mål 
mot varandra. En omprioritering inom ramen för befintli-
ga medel riskerar att inskränka tillgången till kultur i delar 

av landet samt begränsa mångfalden av uttryck. Dessutom 
bidrar bristen på bidragsmedel till att villkoren för konst-
närligt yrkesverksamma försämras. Kulturrådet bedömer 
därför att anslag 2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musi-
kändamål bör tillföras 23 miljoner kronor för att främja de 
kulturpolitiska målen och i högre grad kunna möta beho-
vet av medel. En sådan ökning skulle ge större möjligheter 
för Kulturrådet att bevilja en högre andel av sökt belopp till 
de aktörer som prioriteras i bidragsgivningen, vilket skulle 
förbättra produktionsvillkoren. Utifrån 2015 års söktryck 
och bidragsfördelning skulle ett tillskott om 23 miljoner 
göra att 38 procent, istället för 34 procent, av det totala sök-
beloppet kunde beviljas.

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 kulturli-
vets aktörer har en omfattande internationell verksamhet 
och verkar på en internationell arbetsmarknad. Detta il-
lustreras bland annat av att en stor andel av de fria aktö-
rernas föreställningar och speltillfällen äger rum utanför 
Sverige, framför allt inom dans- och musikområdet. En-
ligt inkomna redovisningar av verksamhets- och projekt-
bidrag för de fria dansgrupperna och de fria musikgrup-
perna ägde 26 procent av dansföreställningarna och 27 
procent av konserterna år 2014 rum utomlands.

Det internationella utbytet bidrar till konstnärlig ut-
veckling, ger det svenska kulturlivet möjlighet att vara 
närvarande och efterfrågat 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 el-
ler upprätthålla internationella nätverk. Den internatio-
nella dimensionen är en integrerad del i många aktörers 
verksamhet. En förstärkning av anslag 2:2 bidrar därför 
även till att främja internationellt utbyte och samarbete.

Scenkonstallianserna
Inom anslag 1:2 ap.2 Bidrag till alliansverksamheter för-
delar Kulturrådet bidrag till Teateralliansen, Dansalli-
ansen och Musikalliansen. Professionella skådespelare, 
dansare och musiker som är anställda vid allianserna får 
ekonomisk ersättning och möjligheter till kompetensut-
veckling under perioder då de saknar annat engagemang. 
Detta har stor betydelse för de konstnärliga villkoren 

19. Bidraget till vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse som fördelas inom anslag 2:2 ingår inte i denna summa.
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inom den fria sektorn eftersom det bidrar till en ökad 
trygghet och mindre beroende av arbetslöshetsersättning 
för frilansande konstnärer. Därigenom minskar skillna-
derna mellan tillsvidareanställning och frilansverksam-
het. Från och med 2015 har regeringen ökat anslagen till 
alliansverksamheterna med 20 miljoner kronor årligen.

Som beskrivits tidigare i detta avsnitt ser Kulturrådet 
idag att aktörer inom den fria sektorn som beviljas en 
mindre del av det sökta bidraget ofta tvingas göra be-
sparingar som minskar den konstnärliga personalens 
anställningsgrad eller ekonomiska ersättning. Ökade re-
surser till den fria sektorn skulle med stor sannolikhet 
innebära att dessa aktörer kan erbjuda fler arbetstillfäl-
len och längre anställningar för frilansande konstnärer. 
Ökade bidrag till den fria sektorn har alltså troligtvis po-
sitiva effekter för scenkonstnärers möjligheter att försörja 
sig, och bidrar i hög grad också till konstnärlig utveckling 
och att kulturens tillgänglighet ökar.

Riksdagens kulturutskott publicerade 2012 en utvär-
dering som i huvudsak visar på positiva effekter av scen-
konstalliansernas verksamhet. I rapporten konstateras 
dock att det finns behov av ytterligare utvärderingar.20 
En ny utvärdering skulle med fördel kunna sätta allians-
verksamheterna i ett bredare kulturpolitiskt perspektiv 
och involvera ett vidare spektrum av informanter från 
flera delar av scenkonstområdena.

Det fria professionella dansområdet
Under 2014 genomförde Kulturrådet tillsammans med 
Konstnärsnämnden, i dialog med Riksteatern, en över-
syn av statens insatser inom dansområdet. Med utgångs-
punkt i dansöversynen finns anledning att särskilt upp-
märksamma förutsättningarna och behoven inom det 
fria dansområdet.

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.21 Majoriteten av danskonstens 
upphovspersoner och dansare är verksamma inom den 
fria sektorn, och det är här huvudparten av föreställ-
ningarna produceras och visas. Samtidigt tilldelas 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. I dansöversynen konstateras att 

aktörerna inom det fria dansområdet är mycket produk-
tiva utifrån dagens förutsättningar och att det, trots de 
knappa resurserna, sker en stark konstnärlig utveckling. 
Detta möjliggörs i dag i hög utsträckning genom ideellt 
arbete. De offentliga resurserna skulle dock kunna an-
vändas mer effektivt och komma publiken till del i högre 
grad om de fria koreograferna/dansgrupperna hade en 
mer stabil grundfinansiering.22 

Utbudet av professionell dans är idag starkt koncen-
trerat till storstäderna, vilket till stor del beror på brist på 
arrangörer och spelplatser i stora delar av landet. Den fria 
sektorns koreografer och dansare är en förutsättning för 
att tillgången till dans framöver ska kunna öka över hela 
landet. Det är av stor vikt att dessa ges bättre förutsätt-
ningar att vara konstnärligt yrkesverksamma.

Under 2015 fördelade Kulturrådet drygt 45 miljoner 
kronor i verksamhets- och projektbidrag till fria aktörer 
inom dansområdet. Fördelningen av verksamhetsbidrag 
sker efter principen att fördela mer medel till färre aktö-
rer. Anledningen är att de aktörer som beviljas medel ge-
nom en stabilare grundfinansiering ska ges möjlighet till 
goda produktionsförhållanden. Därmed förbättras även 
förutsättningarna för en publik att ta del av verken. 2015 
beviljades 51 procent av ansökningarna om verksamhets-
bidrag. Trots ambitionen att ge goda produktionsvillkor 
är det svårt att möta behoven hos de aktörer som beviljas 
bidrag. 2015 beviljades dessa i genomsnitt 61 procent av 
sökt belopp. En följd av fördelningsprincipen är att kon-
kurrensen om medel hårdnar och att koreografer som ti-
digare inte fått verksamhetsbidrag av Kulturrådet får allt 
svårare att beviljas detta. För relativt oetablerade kore-
ografer begränsas därmed möjligheterna att bygga upp 
sina verksamheter. Det hämmar mångfalden av uttryck, 
och på sikt återväxten inom dansområdet. 

Mot bakgrund av beskrivningarna i detta avsnitt av-
ser Kulturrådet, om äskandet om 23 miljoner kronor till 
anslag 2:2 beviljas, att avsätta minst åtta miljoner till att 
stärka förutsättningarna för produktion inom den fria 
danssektorn. Detta skulle både kunna förbättra produk-
tionsvillkoren för de aktörer som redan får stöd av Kul-
turrådet, och öka möjligheterna till en större spridning 
bland bidragsmottagarna. 

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 pro-
fessionell danskonst. Här har arrangörs- och turnénät-
verket Dansnät Sverige en stor betydelse, inte minst med 
tanke på dansområdets svagt utbyggda infrastruktur i 
många delar av landet. Verksamheten är ett fristående 

20. Kulturutskottet (2012). Verksamheten vid scenkonstallianserna – En utvärdering (2011/12:KrU10). ISBN 
978-91-86673-29-1. Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2012
21. Konstnärsnämnden och Kulturrådet (2014). Översyn av statens nuvarande insatser inom dansområdet. 
Slutrapport november 2014, Sid.72. Dnr: KUR 2014/3478.
22. Ibid, Sid.76.
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nätverk där scener, kommuner och regioner samarbetar 
för att möjliggöra turnéer med nationella och interna-
tionella koreografer och kompanier. Genom Dansnätets 
turnéer ges möjlighet till sammanhängande spelperioder 
för utövarna och för publik på många håll i landet att 
ta del av professionella dansföreställningar. Dansnätet 
finansieras till en tredjedel av bidrag från Kulturrådet. 
I dansöversynen från 2014 lyfts verksamheten fram som 
en betydelsefull aktör som bör få förstärkt finansiering. 

Region Halland och Dansnät Sverige har utvecklat en 
nationell samproduktionsmodell som syftar till breddad 
finansiering av produktion och presentation, konstnärlig 
utveckling samt ökad tillgänglighet till danskonst av hög 
kvalitet. Arbetet genomförs genom längre residenspe-
rioder hos flera parter. Den lokala kontexten är en del av 
den konstnärliga idén. Modellen förväntas öka publikens 
möjlighet att ta del av danskonst. Då produktionerna 
presenteras på turné i direkt anslutning till premiären 
bedöms modellen även leda till goda arbetsvillkor för de 
konstnärliga utövarna. För 2016 har Dansnätet beviljats 
en bidragshöjning med 500 000 kronor avseende sam-
produktionsmodellen. Höjningen har tillfälligt möjlig-
gjorts genom Kulturrådets allmänna utvecklingsmedel 
från anslag 1:2. Om arbetet ska kunna permanentas krävs 
utökad offentlig långsiktig 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 kompetensutveckling. 
För 2017 beräknas Dansnätet vara i behov av ett bidrag på 
3,6 miljoner kronor från Kulturrådet För att kunna möta 
det behovet i längden, och därmed ge Dansnät Sverige 
möjligheter att långsiktigt bedriva sin verksamhet och 
fortsätta med samproduktionsmodellen bör 1,1 miljoner 
kronor tillföras anslag 2:2.

Unga Klara
I de fyra senaste budgetunderlagen har Kulturrådet påpe-
kat behovet av att Unga Klara ges en långsiktig finansie-
ring. Kulturrådet har sedan 2010 prioriterat Unga Klara 
i bidragsgivningen. Av nuvarande bidrag på sju miljoner 
utgörs nästan tre miljoner av en tillfällig förstärkning23 

som är osäker inför framtiden. Eftersom anslag 2:2 Bidrag 
till vissa teater-, dans- och musikändamål är hårt ansträngt 
är det inte möjligt att göra en permanent omfördelning 
inom anslaget. För att ge Unga Klaras kvalificerade arbete 
med barn- och ungdomsteater långsiktigt stabila ekono-
miska förutsättningar behöver anslag 2:2 förstärkas med 
3 miljoner kronor årligen. 

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 
intresse. För närvarande kan bidraget sökas av tio aktörer 
med verksamhet av olika karaktär och omfattning. Vissa 
av dem kan anses ha en mer lokal och regional betydelse 
än nationell. Kulturrådet bedömer även att de utpekade 
aktörerna uppfyller de nationella kulturpolitiska målen 
i olika grad. Införandet av kultursamverkansmodellen 
har ytterligare aktualiserat frågan om de särskilt utpe-
kade aktörernas betydelse idag. Kulturrådet föreslår en 
översyn av bidragsformen vissa aktörer av kulturpolitiskt 
intresse. Syftet bör vara att se om aktörerna på ett mer 
ändamålsenligt sätt kan inrymmas i den statliga bidrags-
givningen för den fria scenkonsten i anslag 2:2, eller inom 
andra anslag – exempelvis anslag 1:6 Bidrag till regional 
kulturverksamhet.

23. Från anslag 1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet
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Regeländringar
– Uppdrag om att främja svensk litteratur internatio-

nellt
– 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. Sedan 2011 finns 
uppdraget främja fristadsförfattare i Kulturrådets regle-
ringsbrev, och sedan 2014 innefattas alla konstnärsgrup-
per. Att fristäderna initialt riktades till författare visar 
det skrivna ordets stora relevans för yttrandefrihetsfrå-
gor. Litteraturens och kulturtidskrifternas betydelse för 
yttrandefriheten och det offentliga samtalet kan inte nog 
poängteras.

Kulturrådets arbete med att främja svensk litteratur 
internationellt
Sedan 2008 har Kulturrådet ansvaret för att främja in-
ternationellt utbyte och samarbete på litteraturområdet. 
Detta anges i förordningen (2007:1435) om statsbidrag till 
internationellt utbyte och samarbete på litteraturområdet. 
Uppdraget att vara den svenska organisation som har 
det officiella ansvaret för den svenska litteraturens inter-
nationalisering och för internationellt litteraturutbyte i 
stort är betydligt bredare än hanteringen av bidragsgiv-
ningen på området. Kulturrådet kompletterar därför 
med proaktivt arbete för att stärka utbytet. Sedan 2014 
har uppdraget kompletterats med bidrag för resor och 
internationellt utbyte för översättare av svensk litteratur 
och andra insatser för att stärka översättarkåren. Arbetet 
bedrivs på Kulturrådet under det engelska namnet Swe-
dish Literature Exchange.

Uppdraget att vara huvudansvarig för internationellt 
litteraturutbyte genom bidrag och andra främjande åt-
gärder innehas alltid av en organisation i varje land. Det 
framgår emellertid inte tillräckligt tydligt att det är Kul-
turrådet som innehar detta uppdrag i Sverige, vilket or-
sakar osäkerhet hos utländska målgrupper och svenska 
aktörer. Detta leder till att det blir svårare att arbeta stra-
tegiskt. Mot denna bakgrund bör Kulturrådets huvudan-
svar för internationellt litteraturutbyte tydligt framgå av 
Kulturrådets instruktion.

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 
med PISA-undersökningar, som under en följd av år har 
visat nedåtgående resultat vad gäller svenska 15-åringars 
läsförståelse. 

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.24 En 
viktig slutsats är att frågan om läsning inte enbart är en ut-
bildningsfråga utan att hela samhället måste engageras för 
att goda resultat ska uppnås. Samarbete över politikom-
råden, mellan offentliga institutioner, civilsamhälle och 
näringsliv, och insatser för alla åldersgrupper behövs i en 
gemensam kraftsamling med syfte att höja befolkningens 
läskunnighet och läsintresse och främja inkludering och 
delaktighet i samhället. När det gäller barns och ungas läs-
förmåga är motivation nyckeln till framgång. För att vända 
utvecklingen behövs läsfrämjande miljöer och samman-
hang för barn och unga både i skolan och på fritiden. Här 
kan kulturpolitiken och kulturlivets aktörer ha en avgö-
rande betydelse.

Under 2014 tog Kulturrådet fram ett handlingspro-
gram för det läsfrämjande arbetet utanför skolan. Hand-
lingsprogrammet och Kulturrådets arbete med läsfräm-
jande utgår från litteraturen som konstform och läs-
ningen som konstnärlig upplevelse och väg till bildning. 
I den meningen innebär läsfrämjande 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. 

LITTERATUR OCH LÄSANDE

24. EU High Level Group of Experts on Literacy (2012). Final Report, 
September 2012. Luxembourg: Publications Office of the European Union
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Bokstart Sverige
Bokstart är en modell för läsfrämjande arbete som vän-
der sig till familjer med små barn och som utformats 
efter framgångsrika förlagor i bland annat England och 
Danmark. Under 2015 har pilotprojekt påbörjats i socialt 
och ekomiskt utsatta bostadsområden i Landskrona, Gö-
teborg och Södertälje kommun. 2016 utvidgas Bokstart 
med pilotprojekt i Jämtlands län och Västernorrlands län 
med fokus på glesbygdsområden. I Västernorrland riktas 
satsningen särskilt till asylsökande småbarnsföräldrar.

Det är väl belagt i forskning att läsfrämjande insatser 
som vänder sig till familjer med små barn har god ef-
fekt på barns språkutveckling, vilket på sikt även gynnar 
barnens läskunnighet och intresse för läsning. Viss forsk-
ning tyder på att det i förlängningen har positiv effekt för 
barns skolresultat. Behov av språkutveckling finns i hela 
landet och i alla typer av bostadsområden. En nationell 
utbyggnad av Bokstart skulle därför vara en värdefull 
satsning och väl investerade resurser för att vända den 
negativa trenden i Sverige vad gäller barns läskunnighet 
och läsintresse. Ett nationellt Bokstart som vänder sig till 
familjer i hela Sverige ryms dock inte inom Kulturrådets 
nuvarande anslag för läsfrämjande. De fem pågående pi-
lotprojekten har beviljats 3,8 miljoner för 2016. Kultur-
rådet står idag för den fulla kostnaden för de bokpaket 
som delas ut till medverkande familjer, samt bidrar till 
finansieringen av utökade tjänster för projektledning och 
hembesök. Därtill kommer kostnader för administra-
tion, och informationsmaterial på ett stort antal språk. 
Utöver bidrag till pilotprojekten uppgick Kulturrådets 
kostnader för Bokstart 2015 till närmare 900 tusen kro-
nor, ej inräknat lönekostnader för personal vi Kulturrå-
dets kansli. Kostnader för ett fullt utbyggt Bokstart kan 
gälla utbildningsinsatser, bokgåvor och annat material 
samt forskning och utvärdering av verksamheten. 

Lärdomar från det första året med Bokstart pekar på be-
hovet av samverkan mellan politikområden på nationell, 
regional och kommunal nivå. På statlig nivå innebär det 
att samarbetet med socialpolitik och utbildningspolitik 
bör stärkas. Bokstart Sverige bör byggas upp i samverkan 
mellan bibliotek och barnhälsovård. En viktig framgångs-
faktor är mötet mellan professioner, där både barnhäl-
sovården och biblioteken har i uppdrag att stödja barns 
språkutveckling, men utifrån skilda kompetenser och 
infallsvinklar. På vissa håll i landet finns redan liknande 
verksamhet, men omfattningen och kvaliteten varierar. 

Utöver barnhälsovården har även förskoleverksamheter 
bred kontakt med småbarnsfamiljer. Som påpekas i hand-
lingsprogrammet för läsfrämjande har förskolan också en 
viktig roll för små barns språkutveckling och tidiga möte 
med skriftspråk och litteratur. Enligt läroplanen ska för-

skolan stimulera barns språkutveckling och uppmuntra 
barnets intresse för den skriftspråkliga världen.25 Utökade 
kontakter mellan Bokstart och förskoleverksamheter skul-
le kunna stärka arbetet med Bokstart och utveckla försko-
lans arbete med barns språkutveckling.

Pilotprojekten inom Bokstart beräknas pågå till och 
med 2017. Från 2018 skulle en utbyggnad av verksam-
heten kunna ske, men det förutsätter ökad finansiering. 
Utbyggnaden kan ske etappvis, över en flerårsperiod, 
men för att nå största möjliga effekt är det viktigt att sats-
ningen inte är tidsbegränsad utan kan byggas upp och 
utvecklas under lång tid. Mot bakgrund av de stora förde-
larna med läsfrämjande insatser som spänner över flera 
politikområden bör en utbyggnad av Bokstart finansieras 
med medel från både kultur- och socialpolitiken.

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 behöver 
moderniseras. En gemensam förordning för litteratur-
området bör utarbetas.

25. Skolverket (2011). Läroplan för förskolan Lpfö 98 – reviderad 2010. Stockholm 2011. ISBN: 978-91-38325-86-5, sid 7.
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Prioriterade behov 2017–2019
– Projektbidrag, 3 000 tkr årligen
– Medverkans- och utställningsersättning, 8 000 tkr 

årligen

Totalt 11 000 tkr årligen till anslag 4:4

Regeländring
– Höjda avgifter för statliga utställningsgarantier

Inom anslag 4:4 Bidrag till bild- och formområdet fördelar 
Kulturrådet bidrag till konsthantverkskooperativ, kol-
lektivverkstäder, nationella främjandeorganisationer och 
utställningsarrangörer inom bild- och formkonst. Sedan 
2014 fördelas även projektbidrag till bild- och form-
konstaktörer inom anslaget. Eftersom anslag 4:4 saknar 
pris- och löneomräkning följer de bidrag som Kulturrå-
det betalar ut inte kostnadsutvecklingen. Konsekvensen 
blir att den verksamhet som Kulturrådet kan finansiera 
successivt minskar.

En fortsatt stark utveckling kan ses inom bild- och 
formkonstområdet. Många aktörer arbetar samhällsen-
gagerat på ett kvalitativt sätt på en mängd platser i landet. 
Flera nya utställningsarrangörer har beviljats verksam-
hetsbidrag av Kulturrådet de senaste åren. Inom bidrags-
givningen finns flera exempel på demokratifrämjande 
projekt, där den konstnärliga verksamheten sker i det of-
fentliga rummet. Frågor som fokuserar på yttrandefrihet 
och konstens frihet är fortsatt aktuella. Många aktörer 
inom området vågar vara obekväma, kritiska och utma-
nande.

Inom bild- och formkonstområdet har behovet av stöd 
från Kulturrådet ökat kraftigt under senare år. Ett nytt 
projektbidrag skapades 2014 för att ge utrymme för nya 
aktörer samt nationella och internationella samarbeten. 
Inga nya medel tillfördes dock för den nya bidragsfor-
men. Omprioriteringar inom anslaget var därför nöd-
vändiga för att möjliggöra fördelning av projektbidrag. 

Fördelning av projektbidrag görs gemensamt för både 
internationella och nationella projekt inom bild- och 
formkonstområdet. Under 2015 gjordes två utlysningar 
med totalt 109 ansökningar, varav 24 beviljades. Av samt-
liga ansökningar innehöll två tredjedelar en internationell 
dimension, vilket visar på det omfattande internationella 
utbytet inom området. Jämfört med 2013 års ansökningar 
om internationella samarbetsprojekt och mobilitetsstöd 
har antalet sökande mer än fördubblats sedan det nya 

projektstödet infördes. Det totala sökta beloppet 2015 var 
drygt 21,4 miljoner kronor varav nästan 3 miljoner kunde 
beviljas. I relation till det sökta beloppet kan noteras att 
det totala finansieringsutrymmet inom anslaget för bild- 
och formkonst för 2016 är drygt 28 miljoner. Beloppen vi-
sar att de omprioriteringar som har gjorts inom anslagen 
4:4 Bidrag till bild- och formområdet och 1:2 Allmän kul-
turverksamhet inte räcker för att möta det behov av pro-
jektmedel som finns inom bild- och formkonstområdet.

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 beviljades 43 procent av det totala 
sökbeloppet. 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 minska utbudet av bild- och formkonst i landet. Det 
skulle även innebära svårigheter att fortsätta det starka 
internationella samarbetet inom fältet. Utan en resurs-
ökning riskerar förnyelsen och mångfalden att avta el-
ler hämmas. Risken finns också att det experimentella 
utbudet för de yngre målgrupperna kommer att minska 
om inte mer medel tillförs. 

Som visats ovan fördelades under 2015 totalt nästan 3 
miljoner kronor i stöd till internationella och nationella 
projekt inom bild och form. För att i högre grad kunna 
möta efterfrågan på projektbidrag utan att det drabbar 
de långsiktiga verksamhetsbidragen anhåller Kulturrå-
det om att 3 miljoner kronor tillförs anslag 4:4 Bidrag till 
bild- och formområdet. 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 2015 års bidragsgivning skulle 3 miljo-

BILD- OCH FORMKONST
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ner kronor exempelvis räcka till att bevilja ytterligare 
24 projekt med ett genomsnittligt projektbidrag om 124 
000 kronor. Utifrån 2015 års sökbelopp skulle 28 procent, 
istället för 14 procent, av det totala sökbeloppet kunna 
beviljas. Eftersom den internationella dimensionen inom 
området är så stark innebär en förstärkning av utrymmet 
för projektbidrag 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 av-
talet för medverkans- och utställningsersättning inom 
bild- och formkonstområdet, det så kallade MU-avtalet, 
trädde i kraft 2009 och reviderades 2014. En ökad till-
lämpning av avtalet är nödvändig för en hållbar återväxt 
av yrkesverksamma bildkonstnärer, och därmed fram-
tida utveckling av bild- och formkonsten i hela landet.

Inom bild- och formkonstområdet är det ovanligt med 
konstnärliga anställningar. Bild- och formkonstnärerna 
arbetar ofta som enskilda företagare. Ersättningar vid 
utställning av konstnärernas verk är centralt för att för-
bättra möjligheterna för konstnärer att försörja sig på sitt 
arbete. Detta är också en fråga med sociala dimensioner. 
Avsaknaden av rimliga ersättningar kan medföra att det 
inom många samhällsgrupper inte finns ekonomisk möj-
lighet för personer att ägna sig åt bild- och formkonst på 
professionell nivå.

I bidragsansökningarna inom bild- och formkonstom-
rådet beräknar sökande vilken summa som kommer att 
användas för medverkans- och utställningsersättning. 
Mellan 2012 och 2015 har den budgeterade summan för 
medverkans- och utställningsersättning i de ansökning-
ar som beviljats bidrag ökat med 8 miljoner kronor. Sum-
man avser både verksamhetsbidrag och projektbidrag. 
För att möta det ökade behovet av medel för medverkans- 
och utställningsersättning anhåller Kulturrådet om ett 
tillskott om 8 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. Tarifferna för utställningsersättning 
i MU-avtalet räknas upp vart tredje år, vilket innebär att 
kostnaderna för att tillämpa MU-avtalet ökar över tid. 
Avsaknaden av pris- och löneomräkning på anslag 4:4 
bidrar därmed till att utställningsarrangörer får svårare 
att tillämpa MU-avtalet. Följden är att villkoren för bild- 
och formkonstnärer blir oförändrade, eller till och med 
försämrade. I förlängningen kan det innebära att möjlig-
heterna för konstnärer att ägna sig åt sitt konstnärskap 

minskar. Ännu en risk, i samband med en ökad tillämp-
ning av MU-avtalet, är att kostnaderna för utställningar 
ökar och att antalet utställningar med samtidskonst där-
med minskar. Det kan i sin tur leda till försämrad till-
gänglighet till ett utbud av samtida bild- och formkonst 
utanför institutionerna.

Statliga utställningsgarantier
Enligt förordningen (1998:200) om statliga utställnings-
garantier är det Kulturrådet som prövar ansökningar 
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 säkerhetskraven. 
Kammarkollegiet fakturerar därefter Kulturrådet för sin 
arbetsinsats. Den kostnaden tillsammans med Kultur-
rådets egna kostnader för att administrera statliga ut-
ställningsgarantier (främst personalkostnader) har ökat. 
Beroende på antal utställningar, och värdet av dessa, va-
rierar möjligheterna att uppfylla kravet om full kostnads-
täckning från år till år. Det bidrar till att verksamheten 
till och med 2015 uppvisar ett ackumulerat underskott på 
183 000 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 2017–2019
– Medfinansiering inom Kreativa Europa, 4 000 tkr år-

ligen

Totalt 4 000 tkr 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. Under 2016 kommer EU-kommissionen att göra en 
särskild utlysning för samarbetsprojekt som har fokus på 
integration av migranter och flyktingar.

Tillgång till medfinansiering är en förutsättning för att 
kunna beviljas stöd inom delprogrammet Kultur inom 
Kreativa Europa. Kravet på medfinansiering varierar, 
men de vanligaste stödformerna kräver medfinansiering 
på mellan 40 och 50 procent av den totala projektbud-
geten. För större samarbetsprojekt kan högst 2 miljo-
ner euro sökas och krav ställs på att organisationer från 
minst sex länder ska delta i projekten. För mindre sam-
arbetsprojekt 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 naturligt-
vis även avhängigt 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 organisation. 
Ett större samarbetsprojekt med tio medverkande 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. Deltagande i 
Kreativa Europa stärker det internationella kultursamar-
betet och den svenska kultursektorns kapacitetsutveck-

ling samt ger publiken i Sverige möjlighet att i högre grad 
ta del av konst och kultur från övriga europeiska länder.

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 2017. 
Detta skulle kunna öka svenska kulturaktörers medver-
kan i EU-projekt.

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 skulle exempelvis medel kun-
na 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).26 Ansökan om medfinansiering för deltagande 
i projekt som fått stöd genom delprogrammet Kultur 
inom Kreativa Europa är avsedd att vara öppen för aktö-
rer inom samtliga konstområden.

INTERNATIONELLT UTBYTE OCH SAMARBETE

26. De nämnda summorna är exempel – lämpliga stödsummor skulle naturligtvis bedömas utifrån respektive ansökan.
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Prioriterade behov 2017–2019
– Nationella minoriters kulturverksamhet, 2 000 tkr 

årligen

Totalt 2 000 tkr årligen till anslag 1:2

I enlighet med Kulturrådets instruktion verkar myndig-
heten för konstnärligt och kulturpolitiskt värdefull ut-
veckling inom verksamheter som rör samiska folkets och 
övriga nationella minoriteters kultur. En väsentlig del i 
arbetet är det särskilda verksamhets- och projektbidraget 
till nationella minoriteters kulturverksamhet som vän-
der sig uteslutande till nationella minoritetsaktörer. Vid 
fördelning prioriteras barn- och ungdomsverksamhet 
samt insatser som stärker de nationella minoriteternas 
kulturella strukturer. Genom bidraget stödjer Kulturrå-
det såväl centrala permanenta kulturverksamheter inom 
respektive minoritetsgrupp som tillfälliga och återkom-
mande projekt.

Genom det särskilda bidraget kan stöd tilldelas verk-
samhet som av olika skäl inte kan beviljas bidrag inom ett 
specifikt konst- eller kulturområde. Det kan dels röra sig 
om verksamhet som drift av bibliotek och kulturhus samt 
filmfestivaler och seminarieserier. Det kan också röra sig 
om verksamheter som inte till sin helhet är av professio-
nell art eller verksamheter som inte är av sådan omfatt-
ning att de kan konkurrera inom ordinarie bidrag, men 
bedöms värdefulla för en nationell minoritets kultur. 

Medel för bidrag till nationella minoriteters kultur-
verksamhet disponeras under anslag 1:2 ap.1 Bidrag till 
allmän kulturverksamhet, internationell verksamhet och 
nationella minoriteters språk och kultur. För år 2015 för-
delades sammanlagt 8,1 miljoner kronor i bidrag till na-
tionella minoriters kulturverksamhet från anslag 1:2. Av 
dessa fördelades 6,7 miljoner som verksamhetsstöd och 
1,4 miljoner som projektstöd. Ett av de beviljade verk-
samhetsbidragen förstärktes också med 200 000 kronor 
från anslag 1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet.

År 2010 trädde lagen om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk i kraft. I enlighet med lagens syfte har 
intresset för att utveckla och revitalisera språk och kultur 
ökat bland de nationella minoriteterna de senaste åren, 
vilket bland annat visas i Länsstyrelsen i Stockholms läns 
och Sametingets rapport till regeringen över minoritets-
politikens utveckling år 2014.27 Intresset för minoritets-
politiken har också ökat hos det allmänna, vilket bland 
annat framgår av att antalet kommuner som ingår i för-

valtningsområdet för finska ökat från 23 till 59 mellan 
2010 och 2015. För Kulturrådets del märks detta genom 
att fler aktörer söker stöd, att ambitionerna höjts hos de 
verksamheter som mottar verksamhetsstöd och att de-
ras målgrupper och publik blir fler till antalet och har en 
allt större geografisk spridning. Nationella minoriteters 
kulturverksamheters kompetens och produktioner efter-
frågas också mer och mer av andra kulturinstitutioner. 
Den positiva utvecklingen medför också att behoven av 
medel ökar. Vid Kulturrådets samråd med företrädare för 
de nationella minoriteterna de senaste åren har det åter-
kommande framkommit tydliga önskemål om förstärkta 
resurser för att kunna möta utvecklingen. 

Det främsta behovet är att stärka finansieringen för de 
aktörer som redan får verksamhetsbidrag och därigenom 
möjliggöra utveckling som motsvarar verksamheternas 
ambitioner. För att göra detta bedöms det finnas behov av 
att årligen fördela 8 miljoner i verksamhetsbidrag. Samti-
digt bedöms behovet av projektbidrag vara drygt 2 miljo-
ner kronor årligen. Bidragen till nationella minoriteters 
kulturverksamhet behöver därför öka med 2 miljoner 
kronor. Denna ökning av bidragen ryms inte inom anslag 
1:2 idag. En förstärkning av bidragen för nationella mino-
riteters kulturverksamhet kräver omfördelning från an-
dra angelägna ändamål inom anslaget. Att anslag 1:2 inte 
pris- och löneomräknas gör behovet av ett tillskott till 
bidragen för nationella minoriteters kulturverksamhet 
än större, samtidigt som det minskar utrymmet för 
omfördelningar inom anslaget. För att möjliggöra en för-
stärkning av bidragen till nationella minoriteters kultur-
verksamhet behöver anslag 1:2 därför förstärkas med 2 
miljoner kronor.

NATIONELLA MINORITETERS KULTURVERKSAMHET

27. Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget (2015). Nationella minoriteter – Minoritetspolitikens utveckling år 2014. 
Rapport 2015:6. ISBN: 978-91-7281-630-5
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År 2015 fördelades medel till tretton centrumbildningar 
som sammanlagt samlar drygt 10 000 fria professionella 
kulturutövare i Sverige. Centrumbildningarna arbetar 
med arbetsförmedling direkt genom att förmedla upp-
drag och indirekt genom bland annat projektverksam-
het och kompetensutveckling. Kulturrådet bedömer ef-
fekterna av den arbetsförmedlande verksamheten som 
positiv. Centrumbildningarna har god kännedom om 
villkor och förutsättningar inom arbetsmarknaden för 
medlemmarna inom respektive konstområde. De spelar 
därmed en viktig roll för frilansande konstnärliga yrkes-
utövares arbetsmöjligheter. Eftersom stödet inte revide-
rats på många år har centrumbildningarna påtalat att de 
har svårt att bedriva sina verksamheter. En anledning till 
att stödet inte reviderats är att anslag 1:2, där medel för 
centrumbildningarna disponeras, inte pris- och löneom-
räknas.

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 stärkte även den regiona-
la förankringen och utvecklade sina webbplatser, vilket 
förenklat för uppdragsgivare att få kontakt med profes-
sionella kulturutövare. 

I Kulturrådets och Konstnärsnämndens översyn av 
statens nuvarande insatser inom dansområdet från 2014 
konstateras att Danscentrum, med ökade resurser, skul-
le kunna vara en viktig aktör för ökad samordning och 
kompetensutveckling visavi regionerna.28 Även flera av 
de övriga centrumbildningarna skulle med ökade resur-
ser ytterligare kunna utveckla sin regionala förankring. 
Ökade resurser skulle även ge centrumbildningarna 
möjlighet att utveckla internationell närvaro. Centrum-
bildningarna skulle också kunna spela en roll för att ge 
kulturarbetare som nyligen invandrat till Sverige möjlig-
het att etablera sig på kulturarbetsmarknaden i Sverige. 
Sådan utveckling skulle ytterligare förstärka centrum-
bildningarnas roll i att stärka konstnärliga yrkesutövares 
arbetsmöjligheter. 

Med ett ekonomiskt tillskott skulle centrumbildning-
arna även kunna synliggöra medlemmarnas kompetens 
och konkreta projektförslag för skolan genom informa-
tionsinsatser och medverkan vid konferenser och mäss-
sor. Höjda bidragsnivåer skulle också kunna användas 
till fortbildningsinsatser för att öka medlemmars förstå-

else för skolans premisser vad gäller kulturverksamhet 
skolan. Det skulle gynna professionaliteten i Skapande 
skola-satsningen och skapa ytterligare arbetstillfällen för 
medlemmarna.

Eftersom centrumbildningarna bedöms göra stor nyt-
ta för sina medlemmars möjligheter på arbetsmarknaden 
är verksamheterna inte bara av betydelse för kulturpo-
litiken, utan även för arbetsmarknadspolitiken. Därför 
finns goda skäl att förstärka centrumbildningarnas verk-
samhet med resurser från arbetsmarknadspolitiken. 

CENTRUMBILDNINGARNA

28. Konstnärsnämnden och Kulturrådet (2014). Översyn av statens nuvarande insatser inom dansområdet.
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Regeländring
– Anslagssparande om 3 procent på anslag 1:3 Skapande 

skola

Skapande skola-satsningen uppgår 2016 till nästan 186 
miljoner kronor och tusentals kulturaktörer är involve-
rade. Ändamålet med statsbidraget är att medverka till 
att kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt inte-
greras i förskolan, förskoleklass och grundskolan med 
utgångspunkt i läroplanen för förskolan och skolans 
kulturuppdrag som beskrivs i läroplanen för grundsko-
lan, förskoleklassen och fritidshemmet, samt att öka den 
professionella kulturverksamheten för och med eleverna. 
Kultur i skolan är ett effektivt sätt att nå ut med kultur-
insatser även till barn som av olika anledningar annars 
inte skulle ta del av den offentligt finansierade kulturen. 
Skapande skola är en viktig del av de statliga insatserna 
för att främja barns och ungas tillgång till kultur.

Stödet Skapande skola har utökats successivt sedan 
2008 och omfattar sedan 2013 hela grundskolan inklusive 
förskoleklass. 2015 ändrades förordning (2007:1436) om 
statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan så att stats-
bidrag även kan beviljas för kulturverksamhet i försko-
lan. Anslaget för Skapande skola har samtidigt tillfälligt 
förstärkts med 10 miljoner under åren 2015–2018. Kultur-
rådets arbete med kultur i förskolan sker 2016 i form av 
pilotprojekt i 18 kommuner där barns tillgång till kultur 
anses vara låg. Pilotprojekten sker i samarbete med cen-
trumbildningar inom teater, dans, musik och cirkus och 
ska möjliggöra att alla barn i åldern 3–5 år i dessa kom-
muner kan se föreställningar av hög kvalitet. De medel 
som Kulturrådet fördelar 2018 kommer att möjliggöra 
stöd till kulturverksamhet som sker i förskolan under 
2019. Om Kulturrådet ska fortsätta att fördela stöd för 
kulturverksamhet i förskolan efter det att den tillfälliga 
förstärkningen löpt ut kommer det att innebära att nivån 
på stödet för kulturverksamhet i grundskolan sänks. 

Kommunala och enskilda skolhuvudmän söker 2016 
sammanlagt 275 miljoner kronor och 91 procent av kom-
munerna ansöker om bidrag. De flesta kommuner ansö-
ker om medel varje år och arbetar strategiskt och långsik-
tigt med stödet. Vilken verksamhet som faller ut av stödet 
påverkas i hög grad av skolhuvudmännens och de enskil-
da skolornas organisation, behov och prioriteringar. Se-
dan 2016 prioriterar Kulturrådet Skapande skola-insatser 
som riktar sig till nyanlända elever eller där kulturakti-
viteter används för att skapa interkulturella möten. Även 

insatser i glesbygd där tillgången till professionell kultur 
bedöms vara låg prioriteras.

Anlagssparande
När skolhuvudmännen redovisar hur bidragsmedlen an-
vänts föregående skolår, visar det sig hos mer än en tred-
jedel att bidragsmedlen inte kunnat utnyttjas fullt ut. 
Det innebär att relativt stora belopp årligen återbetalas 
till Kulturrådet under november och december. Under 
2015 återbetalades över 9 miljoner kronor. 

Skolhuvudmännens skäl till återbetalningar är rim-
liga, motiverade och beror främst på faktorer som inte 
kunnat förutses. Det handlar exempelvis om att planera-
de aktiviteter inte kunnat genomföras på grund av sjuk-
dom eller att personal- eller organisationsförändringar 
inneburit att ambitionsnivån för Skapande skola-arbetet 
fått sänkas. Dessutom är det svårt för skolhuvudmän att 
beräkna exakta kostnader. I förekommande fall där skol-
huvudmannen flera år i rad betalat tillbaka stora sum-
mor beaktas detta vid kommande bidragsfördelningar. 

Eftersom återbetalningarna sker sent på året är det inte 
möjligt att på ett tillfredsställande och kvalitetssäkert 
sätt förstärka bidragsgivningen med återbetalade medel 
innan årets slut. Om dessa pengar kunde fördelas som 
bidrag efterföljande år skulle de utgöra en viktig förstärk-
ning för kulturinsatser i skolan. Särskilt stor nytta skulle 
en sådan förstärkning utgöra för skolhuvudmän vars be-
hov av medel för kultur i skolan ökat på ett oförutsett sätt 
sedan ordinarie fördelning. Exempelvis har det stora an-
talet nyanlända flyktingar under 2015 medfört att många 
skolhuvudmän haft svårt att uppskatta antalet elever för 
det kommande läsåret. Om Kulturrådet haft anslagsspa-
rande på Skapande skola hade de återbetalade medlen 
från året innan kunnat fördelas till dessa skolhuvudmän. 

För att kunna utnyttja bidraget till fullo och samtidigt 
ge bättre förutsättningar för kultur i skolan, till exem-
pel vid oförutsedda situationer, anhåller Kulturrådet om 
ett anslagssparande om 3 procent på anslag 1:3 Skapande 
skola. 

Samarbete mellan kultur- och utbildningspolitiken
Kulturrådet bedömer att Skapande skola-stödet sedan in-
förandet i ökande grad används i ett bredare skolutveck-
lande syfte och för att uppnå mål i läroplanen även om 
huvudsyftet fortfarande är att bidra till att eleverna får 
ta del av professionell kultur och utveckla sina skapande 
förmågor. Kulturrådet ser positivt på att Skapande skola 

SKAPANDE SKOLA
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även bidrar till skolans pedagogiska utvecklingsarbete 
och till att uppnå kunskapsmål. Att ge barn och unga 
möjlighet att möta professionell kultur bör dock fortsatt 
vara huvudinriktningen för stödet. 

Myndigheten för kulturanalys rekommenderar i sin 
rapport Skapande skola. En första utvärdering att reger-
ingen bör ”skapa förutsättningar för en reell samverkan 

mellan utbildningspolitik och kulturpolitik på alla nivå-
er”.29 Ett av skälen för detta är att skolans kulturuppdrag 
måste vara tydligt för att skolan ska kunna integrera ett 
långsiktigt samarbete med kulturlivet. Ur den aspekten 
ser Kulturrådet positivt på regeringens ambition att utö-
ka samarbetet mellan kultur- och utbildningspolitiken. 

29. Myndigheten för kulturanalys (2013). Skapande skola. En första utvärdering, Sid. 93.
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Prioriterade behov 2017–2019
– Arbets- och referensgrupper, 2 000 tkr årligen

Totalt 2 000 tkr årligen till anslag 1:1

Kulturrådets verksamhet med att fördela och följa upp 
bidrag, samt övrigt främjande arbete bekostas i första 
hand av myndighetens förvaltningsanslag. Kulturrådet 
har också vissa möjligheter att belasta de sakanslag som 
myndigheten disponerar med kostnader kopplade till 
förvaltning. 

Arbets- och referensgrupper
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 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 bedriva en bi-
dragsgivning 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 an-
dra kulturpolitiska prioriteringar. Kulturrådet strävar 
efter att referensgrupperna har en bred representation 
som bidrar till att flera olika perspektiv, erfarenheter och 
berättelser blir del av diskussionen om kvalitet. Detta 
kan motverka ojämlika strukturer som upprätthålls av 
rådande normer. För att säkerställa att Kulturrådet även 
fortsatt kan anlita den höga kompetens som uppdragen 
kräver behöver arvodesnivåerna höjas. Att rekrytera per-
soner från andra länder referensgrupperna skulle ytter-
ligare utveckla kvalitetsbedömningarna. Internationell 
rekrytering är dock inte möjlig med dagens ekonomiska 
förutsättningar.

2015 uppgick de direkta kostnaderna för arvoden till 
ledamöter i arbets- och referensgrupper samt juryn för 
ALMA till cirka 5 miljoner kronor. Kulturrådet anlitar 
även sakkunniga vid bedömning av vissa bidrag, till 
exempel för internationellt kulturutbyte och för forsk-
nings- och utvecklingsinsatser vid centrala museer. 

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 bok30. Ledamöterna i arbetsgruppen för facklitte-
ratur läste under 2015 i genomsnitt 147 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.

Inom myndighetens arbete som strategisk myndighet 
för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell lägg-
ning, könsidentitet eller könsuttryck inom kulturområ-
det genomfördes under 2014 dialogmöten med represen-
tanter från kulturlivet, där bland annat deltagare från det 
fria kulturlivet arvoderades. Erfarenheterna från bland 
annat dessa dialogmöten är att möjligheten att samla till-
fälliga grupper med kompetens inom specifika frågor är 
värdefullt. Möten av denna karaktär kan synliggöra fler 
perspektiv och bidra till 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 verksamhe-
ten i övrigt. För att kunna höja arvodena inom de be-
fintliga grupperna samt att kunna utveckla arbetet med 
tillfälliga grupper av sakkunniga anhålles om ett tillskott 
om två miljoner kronor.

Kulturens betydelse inom andra samhällsområden
Bidragsgivningen är grunden i Kulturrådets verksamhet 
men myndigheten bedriver också ett främjande arbete 
med olika fokus. Några delar av detta är arbetet som sek-
torsansvarig myndighet för frågor om tillgänglighet för 
personer med funktionsnedsättning och det samlade an-
svaret inom kulturområdet för att främja lika rättigheter 
och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet 
eller könsuttryck. I Kulturrådets instruktion finns också 
beskrivet att myndigheten ska verka för kulturens bety-

KULTURRÅDETS VERKSAMHET

30. För böcker med mer än 400 sidor utgår dubbelt läsarvode.
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delse inom andra samhällsområden. Som ett led i detta 
har Kulturrådet de senaste åren haft relativt omfattande 
samverkan med myndigheter som SIDA och Tillväxtver-
ket. Inom flera verksamhetsområden finns också ett fort-
satt behov av att utveckla samverkan med utbildnings-
området. 

Förutsättningarna för att verka för kulturens betydelse 
ser olika ut inom olika politikområden. Inom vissa po-
litikområden finns myndigheter som insett kulturens 
betydelse inom sitt verksamhetsområde, och på ett el-
ler annat sätt inkluderat kultur i sitt arbete. Inom andra 
områden skulle det finnas tydliga vinster om Kulturrådet 
kunde fördela riktade bidrag. Enligt Kulturrådets reg-
leringsbrev för 2016 ska myndigheten redovisa hur den 
verkat för att lyfta fram hbtq-perspektivet i bidragsgiv-
ning och verksamhet. Kulturrådets bidragsbeslut fattas 
utifrån bedömning av konstnärlig kvalitet och kultur-
politisk relevans. Det finns flera exempel på projekt som 
beviljats bidrag där kulturaktörer arbetat med frågor om 
sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck och haft 
en hög kvalitet utifrån konstnärliga och kulturpolitiska 
perspektiv. Eftersom anslagen är hårt ansträngda skul-
le dock en särskild bidragsform för hbtq-projekt öka 
möjligheterna att bevilja medel till sådana projekt, 
och även öppna upp för projekt som inte passar in i 
Kulturrådets nuvarande bidragsformer, samt för ökad 
samverkan med aktörer utanför kultursektorn. En så-
dan bidragsform bör införas under en begränsad period 
och kan bland annat öka hbtq-personers möjligheter att 
yttra sig och vara en del av det offentliga samtalet, samt 
fördjupa Kulturrådets och kultursektorns kunskap om 
och arbete med hbtq-personers villkor och berättelser. 
Ett särskilt bidrag skulle bryta ny mark när det gäller 
bidragsgivning till konsten och kulturen som demokra-
tifrämjare och som motverkande kraft mot diskrimine-
ring och homo-, bi- och transfobi. 

En bidragsform som riktar sig till kulturaktörer och 
har som syfte att främja lika rättigheter och möjligheter 
oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck 
bör i första hand betraktas som en demokratisatsning och 
således finansieras inom utgiftsområde 13 Jämställdhet 
och nyanlända invandrares etablering.

Återrapporteringskrav och verksamhetsutveckling
Kulturrådet ser fortsatt behov av utveckling och förstärk-
ning av uppföljning inte minst för att ge underlag till väl 
underbyggd bidragsfördelning, liksom för styrning och 
kontroll. I regleringsbrevet för 2016 ökar regeringen åter-
rapporteringskraven för Kulturrådet. För att Kulturrådet 
ska kunna möta dessa krav behöver IT-system och upp-
följning utvecklas, vilket i sig är kostnadskrävande.

Under 2016 avser Kulturrådet också fortsätta att ut-
veckla arbetet med bidragsgivning. Såväl de innehålls-
liga bedömningarna samt de administrativa processerna 
kommer att genomlysas. Utgångspunkten är att identi-
fiera vilken information som krävs för att utföra bedöm-
ningarna, hur informationen används och värderas, samt 
hur IT-stödet ska vara beskaffat för att svara mot de inne-
hållsliga behoven. Ökade krav på kvalitetssäkrad uppfölj-
ning förutsätter betydande investeringar i ett utvecklat 
IT-stöd. Arbetet förväntas öka kvaliteten i handläggning 
och uppföljning. På sikt finns även effektivitetsvinster 
både för Kulturrådets kansli och för bidragssökande. 
Utveckling av ansöknings- och redovisningsförfarande 
samt översyn av variabler medför att den tid som bidrags-
sökande behöver ägna åt ansökningar och redovisningar 
kan minskas.

Särskilda uppdrag
Kulturrådet får regelbundet särskilda uppdrag av 
regeringen. De senaste åren har en del av dem följts av 
ekonomiska förstärkningar medan andra inte gjort det. 
Kulturrådet vill betona vikten av att särskilda uppdrag 
kompenseras med förstärkt anslag. Utan ökade resurser 
kan genomförande av särskilda uppdrag behöva ske ge-
nom att den kontinuerliga verksamheten prioriteras ned. 

Lokaler
Kulturrådets nuvarande hyreskontrakt sträcker sig till 
och med december 2016. Kulturrådet förhandlar för 
närvarande med nuvarande hyresvärd.
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TABELLER

FINANSIERING
 Utfall 2015 Prognos 2016 Beräknat 2017 Beräknat 2018 Beräknat 2019 
Anslag (tkr)  (tkr)  (tkr)  (tkr)  (tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

17 01 001 Statens kulturråd 44 468 44 246 49 530 50 790 51 968 
001 Statens kulturråd 44 468 44 246 49 530 50 790 51 968

17 01 002 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling 
samt internationellt kulturutbyte och samarbete  179 891 319 180 325 908 325 908 285 908 
001 Bidrag till allmän kulturverksamhet, internationell 
verksamhet och minoriteters språk och kultur  97 831 97 420 103 848 103 848 103 848 
002 Bidrag till alliansverksamheter 82 060 81 760 82 060 82 060 82 060 
004 Bidrag till kulturverksamhet i vissa bostadsområden 0 40 000 40 000 40 000 0 
007 Bidrag till musik- och kulturskolan 0 100 000 100 000 100 000 100 000

17 01 003 Skapande skola 183 625 185 533 190 265 195 470 189 126 
001 Skapande skola 183 625 185 533 190 265 195 470 189 126

17 01 004 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 3 748 3 971 4 011 4 074 4 148 
013 Centrala museer 3 748 3 971 4 011 4 074 4 148

17 01 006 Bidrag till regional kulturverksamhet 1 266 685 1 281 026 1 349 982 1 380 746 1 420 067 
001 Bidrag till regional kulturverksamhet 1 266 685 1 281 026 1 349 982 1 380 746 1 420 067

17 02 002 Bidrag till vissa teater-, dans-, och musikändamål 189 084 188 566 216 346 216 361 216 361 
001 Bidrag till den fria scenkonsten, arrangörer, 
fonogramverksamhet och vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse 189 084 188 566 216 346 216 361 216 361

17 03 001 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 137 961 137 715 137 724 137 735 137 735 
001 Bidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande 137 961 137 715 137 724 137 735 137 735

17 04 004 Bidrag till bild- och formområdet 28 134 28 065 39 162 39 164 39 164 
001 Bidrag till organisationer inom bild- och formområdet 
och verksamhetsstöd till vissa utställare 28 134 28 065 39 162 39 164 39 164

Summa anslag 2 033 596 2 188 302 2 273 735 2 347 016 2 338 218

RÄNTEKONTOKREDIT
Räntekontokredit, Tkr Kredit 2016 Behov 2017 Behov 2018 Behov 2019

 4 000 5 000 5 000 5 000
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ANSLAGSSPARANDE
Anslag  Beslutat 2016 Begärt 2017 Begärt 2018 Begärt 2019

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 3% 3% 3% 
002 Bidrag till alliansverksamheter Inget Inget Inget Inget 
004 Bidrag till kulturverksamheter i vissa bostadsomåden Inget 3% 3% 3% 
007 Bidrag till musik- och kulturskolan Inget 3% 3% 3%

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

17 01 004 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet         
013 Centrala museer Inget 3% 3% 3%

17 01 006 Bidrag till regional kulturverksamhet         
001 Bidrag till regional kulturverksamhet Inget 3% 3% 3%

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 3% 3% 3%

17 03 003 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter         
001 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter Inget 3% 3% 3%

17 04 004 Bidrag till bild- och formområdet         
001 Bidrag till organisationer inom bild- och formområdet och 
verksamhetsstöd till vissa utställare Inget 3% 3% 3%
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BEMYNDIGANDEN
Tkr Utfall 2015 Prognos 2016 Förslag 2017 Beräknat 2018 Beräknat 2019

17 01 02 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt 
internationellt kulturutbyte och samarbete

Ingående åtaganden 0 0 25 000 25 000  

Nya åtaganden (+)  0 25 000 25 000   

Infriade åtaganden (-) 0 0 -25 000 -25 000  

Utestående åtagande vid årets slut 0 25 000 25 000   

Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam 0 25 000 25 000 25 000 25 000

Tkr Utfall 2015 Prognos 2016 Förslag 2017 Beräknat 2018 Beräknat 2019

17 01 006 Bidrag till regional kulturverksamhet

Ingående åtaganden 0 0 40 000 40 000  

Nya åtaganden (+)  0 40 000 40 000   

Infriade åtaganden (-) 0 0 -25 000 -40 000 -15 000

Utestående åtagande vid årets slut 0 40 000 55 000   

Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam 0 40 000 40 000 40 000 40 000

Tkr Utfall 2015 Prognos 2016 Förslag 2017 Beräknat 2018 Beräknat 2019

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

Ingående åtaganden 101 682 102 324 137 000 137 000  

Nya åtaganden (+)  102 324 137 000 137 000   

Infriade åtaganden (-) -101 082 -102 324 -137 000 -137 000 -30 000

Utestående åtagande vid årets slut 102 324 137 000 137 000   

Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam 137 000 137 000 137 000 137 000 137 000

Tkr Utfall 2015 Prognos 2016 Förslag 2017 Beräknat 2018 Beräknat 2019

17 03 01 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter

Ingående åtaganden 0 20 000 25 000 25 000  

Nya åtaganden (+)  20 000 25 000 25 000   

Infriade åtaganden (-) 0 -20 000 -25 000 -25 000  

Utestående åtagande vid årets slut 20 000 25 000 25 000   

Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000

Tkr Utfall 2015 Prognos 2016 Förslag 2017 Beräknat 2018 Beräknat 2019

17 01 003 Skapande skola

Ingående åtaganden 0 0 100 000 100 000  

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 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000

Tkr Utfall 2015 Prognos 2016 Förslag 2017 Beräknat 2018 Beräknat 2019

17 04 004 Bidrag till bild och formområdet

Ingående åtaganden 0 0 14 000 14 000  

Nya åtaganden (+)  0 14 000 14 000   

Infriade åtaganden (-) 0 0 -14 000 -14 000  

Utestående åtagande vid årets slut 0 14 000 14 000   

Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam 0 14 000 14 000 14 000 14 000



30

LÅN
Lån och räntor (tkr) Prognos 2016 Beräknat 2017 Beräknat 2018 Beräknat 2019

IB lån i RGK 1 003 2 663 7 250 7 650

Beräknad nyupplåning 4 000 6 000 4 000 2 000 
varav för investering i immateriella anläggningstillgångar 1 000 2 000 1 000 700

Beräknad amortering -1 340 -2 413 -3 600 -5 000

UB lån i RGK 3 663 7 250 7 650 4 650 
Beslutad/ föreslagen låneram 8 000 8 000 8 000 8 000

Beräknad ränteutgift -58 -136 -186 -154 
Ränteantagande för nyupplåning 2,5% 2,5% 2,5% 2,5%

Finansiering av räntor och avskrivningar         
UO 17 01 01 001 Statens kulturråd -1 398 -2 549 -3 786 -5 154


