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1. INLEDNING
Vi har gått in i ett nytt år 2018 med kraftfulla ekonomiska
satsningar på kulturen från regeringens sida. Kulturrådet
har fått flera nya uppdrag - att bygga upp ett nationellt
kulturskolecentrum för att samordna och stödja den
kommunala kultur- och musikskolan, liksom att stärka
folkbiblioteken med 225 miljoner kronor om året i tre år
framöver. Satsningar har gjorts på det fria kulturlivet
inom såväl scenkonst, dans, musik som bild- och formområdet, vars betydelse för kvalitet, bredd, mångfald och
spridning av konst och kultur runt om i landet vi återkommande har beskrivit i tidigare budgetunderlag. Även
inom litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande och
för de nationella minoriteternas språk och kultur har det
skett välkomna förstärkningar, i enlighet med de behov
som Kulturrådet tidigare har lyft. Satsningarna kommer
att kunna bidra till en förbättring av produktions- och arbetsvillkoren för de fria aktörerna, som länge har brottats
med en svag grundfinansiering, och bidra till konstnärlig
utveckling samt ökad spridning av konst och kultur.
En stark och oberoende kultursektor är en förutsättning för en välfungerande demokrati. Ett levande kulturliv, där alla får lika möjligheter att ta del av och själva
skapa konst och kultur, främjar samhället som helhet.
Många av Kulturrådets nya uppdrag handlar om att öka
kulturens tillgänglighet och angelägenhet för fler. Det
professionella kulturlivet står i ständig växelverkan med
det breda kulturutövandet; de förutsätter och förstärker
varandra.
Kulturen och konsten är en viktig del av yttrandefriheten och den konstnärliga friheten är därmed en grundläggande rättighet för varje individ och för samhället. Den
konstnärliga friheten är allt oftare hotad genom trakasserier och hot. Nästan var tionde konstnär i Sverige har
utsatts för sexuella trakasserier, hot eller fysiskt våld under det senaste året, enligt Konstnärsnämndens rapport
Konstnärers arbetsmiljö (2017). Att säkerställa yttrandefriheten innebär också en nolltolerans mot sexuella trakasserier. Kulturrådet har på uppdrag av regeringen inlett en
dialog med landsting och regioner kring det förebyggande
arbetet mot trakasserier och övergrepp och kommer att
fortsätta dessa samtal med flera parter under året.
Ingenting utvecklas fristående från omvärlden. Det
gäller i hög grad även kulturlivet. Möten med konstnärer och publik från andra länder bidrar till konstnärlig
utveckling hos svenska kulturaktörer, samtidigt som en
ökad internationalisering ger en större bredd i det kulturutbud som publiken i Sverige kan ta del av. Vi ser en

ökande efterfrågan i utlandet av svensk konst och kultur
och allt fler svenska kulturaktörer som deltar i utbyten
och samarbeten.
Digitaliseringen har öppnat möjligheter för att bygga
nya gemenskaper och för att tillgängliggöra konst och
kultur, och är ett viktigt verktyg för att nå de kulturpolitiska målen. Området är under stark utveckling och det
pågår flera intressanta initiativ runt om i landet avseende
digital distribution.
I budgetunderlaget lämnar Kulturrådet förslag som
bland annat rör stabila förutsättningar för den regionala
kulturverksamheten, stärkta möjligheter för det fria kulturlivets internationalisering och utvecklingsinsatser för
att digitalt tillgängliggöra mer konst och kultur.
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2. KULTURRÅDETS FÖRSLAG
Med utgångspunkt i de resonemang som presenteras i
budgetunderlaget föreslår Kulturrådet att myndighetens
anslag förstärks med medel för 2019-2021 enligt nedanstående.
– 4 000 tkr årligen fr.o.m. 2019 till anslag 1:1 ap. 1 Statens
kulturråd för förstärkning av myndighetens bedömnings- och sakkunniggrupper (arbets- och referensgrupper)
– 2 000 tkr årligen fr.o.m. 2019 till anslag 1:1 ap. 1 Statens
kulturråd för digital verksamhetsutveckling inom
myndigheten
– 3 000 tkr årligen fr.o.m. 2019 till anslag 1:1 ap. 1 Statens
kulturråd för myndighetens utvecklingsarbete inom
områdena breddat deltagande, mångfald och jämställdhet
– 12 000 tkr årligen fr.o.m. 2019 till anslag 1:2 ap.1 Bidrag
till allmän kulturverksamhet, internationell verksamhet och nationella minoriteters språk och kultur för en
förstärkning av kulturlivets internationalisering, som
innefattar ökat stöd till internationellt utbyte och
samarbete för det fria kulturlivet, medfinansiering
inom EU-programmet Kreativa Europa och stöd till
kulturexport
– 20 000 tkr årligen fr.o.m. 2019 till anslag 1:6 ap.1
Bidrag till regional kulturverksamhet för utvecklingsbidrag som syftar till att främja utvecklingen i regionerna gällande digitalt tillgängliggörande av konst
och kultur
Kulturrådet föreslår att följande tillfälliga höjningar av
myndighetens anslag permanentas:
– 113 000 tkr årligen fr.o.m. 2021 till anslag 1:6 ap. 1 Bidrag
till regional kulturverksamhet i enlighet med nuvarande tillfälliga höjningar
– 2 000 tkr årligen fr.o.m. 2021 till anslag 2:2 ap. 1 Bidrag
till den fria scenkonsten, arrangörer, fonogramverksamhet och vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse i enlighet med nuvarande tillfälliga höjning
Totalt innebär förslagen att:
– 41 000 tkr tillförs årligen fr.o.m. 2019
– 115 000 tkr tillförs årligen fr.o.m. 2021 (permanentande av nuvarande tillfälliga höjningar)
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Kulturrådet föreslår även att:
– regeringen antingen undantar förskolan ur förordningen avseende Skapande skola, eller gör en mer omfattande ekonomiskt satsning (i storleksordningen 75
miljoner kronor årligen) för att på ett mer ändamålsenligt sätt kunna omfatta förskolan,
– regeringen avsätter ett tillfälligt belopp för år 2019 avseende bidraget Kreativa platser (i storleksordningen
15,5 miljoner kronor), i avvaktan på resultatet av uppföljning och utvärdering av bidraget,
– Kulturrådet ges ett sektorsansvar för etnisk och kulturell mångfald samt jämställdhet,
– det görs en översyn av stödet till vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse under anslag 2:2 Bidrag till vissa
teater-, dans- och musikändamål utifrån de samlade
statliga insatserna på området, och
– utrymme om högst 1 000 tkr ges i regleringsbrev för
myndighetens arbete med bedömning, uppföljning
och främjande inom anslag 4:4 bidrag till bild- och
formområdet ap.1 Bidrag till organisationer inom bildoch formområdet och verksamhetsstöd till vissa utställare.

Föreslagna regeländringar

Finansiella villkor och övriga villkor

Förordning (2012:515) med instruktion för Statens kulturråd
– Kulturrådets ansvar att främja svensk litteratur internationellt bör framgå (se avsnitt 8.1).
– Myndighetens ansvar att initiera, samordna och följa
upp läsfrämjande insatser av nationellt strategiskt intresse bör framgå (se avsnitt 8.2).
– Myndighetens rätt att tillsätta beslutande och rådgivande grupper bör tydliggöras (se avsnitt 13).

– Kulturrådet föreslår att myndigheten tilldelas anslagssparande och anslagskredit om 3 procent på
samtliga anslag (se avsnitt 12).
– Kulturrådet föreslår att myndigheten ges ett bemyndigande om 97 miljoner kronor inom anslag 1:2 ap.7
Bidrag till musik- och kulturskolan.

Förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag
till regional kulturverksamhet
– Ett tillägg bör göras så att ”annan scenkonst” ingår (se
avsnitt 5.3).

Förslagen om regeländringar presenteras i budgetunderlaget under respektive område och finns även samlade i
avsnitt 13.

Förordning (2015:998) om statsbidrag till kommuner som
bedriver musik- och kulturskoleverksamhet
– Förordningen bör göras mer ändamålsenlig (se avsnitt
13).
Kulturrådet föreslår att en översyn görs av följande förordningar:
– bidragsförordningar inom litteraturområdet (se avsnitt 8.5), och
– bidragsförordningar inom bild- och formområdet (se
avsnitt 10.2).
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3. KULTURRÅDETS VERKSAMHET

Prioriterade behov 2019–2021

– Arbets- och referensgrupper, 4 000 tkr årligen
fr.o.m. 2019 till anslag 1:1 ap.1 Statens kulturråd
– Digital verksamhetsutveckling, 2 000 tkr årligen
fr.o.m. 2019 till anslag 1:1 ap.1 Statens kulturråd
– Förstärkning av Kulturrådets utvecklingsarbete
med fokus på breddat deltagande, mångfald och
jämställdhet, 3 000 tkr årligen fr.o.m. 2019 till
anslag 1:1 ap.1 Statens kulturråd
Totalt 9 000 tkr årligen fr.o.m. 2019 till anslag 1:1
ap.1 Statens kulturråd

3.1 Förstärkning av myndighetens
arbets- och referensgrupper

För att Kulturrådets bidragsfördelning ska främja konstnärlig kvalitet och förnyelse, och bidra till att uppfylla
övriga nationella kulturpolitiska mål, krävs hög kompetens för att kunna göra bedömningar och prioriteringar.
Därför anlitar Kulturrådet kvalificerade ämnesexperter
till de arbets- och referensgrupper som Kulturrådets styrelse har inrättat. Kulturrådets arbets- och referensgrupper samt juryn för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens
minne (ALMA) är centrala för att myndigheten ska kunna bedriva en bidragsgivning som präglas av hög kvalitet
och legitimitet.
Uppdragen i dessa grupper kräver hög kompetens vad
gäller förmåga att bedöma konstnärliga verksamheter
och insikt i kulturpolitiska prioriteringar. Kulturrådet
strävar efter att grupperna ska ha en bred representation
som bidrar till att flera olika perspektiv, erfarenheter och
berättelser blir del av diskussionen om kvalitet. Detta kan
bidra till att 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 personer från andra länder till referensgrupperna
skulle ytterligare utveckla kvalitetsbedömningarna. Internationell rekrytering är dock inte möjlig med dagens
ekonomiska förutsättningar.
Kulturrådet anlitar även enskilda sakkunniga vid
bedömning av vissa bidrag, till exempel inom bidraget
Kreativa platser. Även inom myndighetens arbete som
strategisk myndighet för lika rättigheter och möjligheter
oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck
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inom kulturområdet har dialogmöten genomförts vid
ett par tillfällen, där bland annat inbjudna representanter från det fria kulturlivet arvoderades. Erfarenheterna
från bland annat dessa dialogmöten är att möjligheten
att samla tillfälliga grupper med kompetens inom specifika frågor är värdefull, för att synliggöra fler perspektiv
och bidra till att myndigheten kan utforma arbetssätt och
strukturer med hänsyn till erfarenheter från fältet.
År 2017 uppgick de direkta kostnaderna för arvoden
till ledamöter i arbets- och referensgrupper samt juryn
för ALMA till cirka 6 miljoner kronor. Det är viktigt för
Kulturrådet att den ersättning som utgår till ledamöterna
är skälig i relation till det uppdrag de utför. Idag är arvodena låga i förhållande till den kompetens och arbetstid
som uppgiften kräver. För att kunna höja arvodena inom
de befintliga grupperna samt att kunna utveckla arbetet
med tillfälliga grupper av sakkunniga anhåller Kulturrådet om ett tillskott om fyra miljoner kronor årligen
fr.o.m. 2019 till anslag 1.1 (ap.1).
3.2 Digital verksamhetsutveckling

Kulturrådet kommer de närmaste åren att fortsätta att
utveckla bidragsgivningsprocessen. Utveckling av ITtjänster som kan samverka med andra relevanta myndigheter och organisationer kommer att kunna effektivisera
verksamheten och därmed kunna bidra till en enklare
statsförvaltning för medborgarna, i enlighet med regeringens satsning Digitalt först. En samverkan kan bidra
till säkrare, snabbare och smidigare handläggning och ett
enklare ansökningsförfarande för de sökande. Under året
kommer Kulturrådet tillsammans med andra kulturmyndigheter bland annat att undersöka förutsättningarna för att utveckla en gemensam portal för att erbjuda
en bättre service till potentiella bidragssökande. Detta är
ett första steg mot ett smidigare ansökningsförfarande
och snabbare administrativa handgrepp. Det skulle även
ge möjlighet att förbättra uppföljningen av bidragen och
ge ännu större underlag för analys. En utveckling av samarbetande IT-system med andra instanser ger större möjlighet att hindra missbruk av utbetalade bidrag och att
hindra felaktiga utbetalningar.
Att påskynda arbetet med fler automatiserade arbetsuppgifter för att hushålla med statens medel är prioriterat. Likaså att erbjuda de sökande fler alternativa ansökningsplattformar för att möta nya målgrupper och vara
relevant för de befintliga. Ökade krav på kvalitetssäkrad
uppföljning och digital tillgänglighet medför även ut-

gifter för att upprätthålla och stärka informationssäkerheten. Sammanfattningsvis förutsätter detta betydande
investeringar i ett utvecklat IT-stöd, vilket kräver en förstärkning om 2 miljoner kronor årligen fr.o.m. 2019 av
anslag 1:1 (ap.1).
3.3 Förstärkning av Kulturrådets
arbete med breddat deltagande

Ett levande kulturliv, där alla får lika möjligheter att
ta del av och att själva skapa konst och kultur, främjar
samhället som helhet. Det professionella kulturlivet står
i ständig växelverkan med det breda kulturutövandet; de
förutsätter och förstärker varandra. Barn och unga som
möter professionell konst och som tar del av kulturskolans undervisning utgör exempelvis en förutsättning för
att nya konstnärsgenerationer ska skapas. Genom satsningar i båda leden utvecklas i förlängningen både det
professionella och det breda utövandet.
Kulturrådet har under senare år fått en rad strategiska
uppdrag som särskilt syftar till att nå breda och nya målgrupper runt om i landet, inte minst just bland barn och
unga. Stödet inom Skapande skola, stödet till landets kulturskolor, det nationella Kulturskolecentret och satsningen på biblioteksverksamhet i hela landet är exempel på
detta. Inom Kulturrådets läsfrämjande arbete finns Bokstart som vänder sig till barnfamiljer. Därutöver Kreativa
platser, ett bidrag inom ramen för regeringens satsning
Äga rum, som handlar om kulturprojekt som drivs i samverkan med lokala aktörer och utifrån de boendes behov.
Under 2018 kommer Kulturrådet att inleda ett arbete för
att vidareutveckla myndighetens arbete med breddat deltagande och en ökad mångfald, kopplat till social hållbarhet och de globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030.
Det handlar om vikten av allas lika möjlighet att kunna
utöva och ta del av kultur som en mänsklig rättighet, och
om kulturens roll i samhällsutvecklingen i en vidare mening. Det här är en process som Kulturrådet önskar att
växla upp under kommande år, vilket kommer att kräva
ökade resurser.
Utvecklingsarbetet ska innefatta både att granska den
egna verksamheten och att bredda den egna, samlade
kompetensen. Det handlar bland annat om ett ökat fokus på delaktighetsprocesser och metoder för breddad rekrytering och breddat deltagande. Särskilt fokus läggs på
barn och unga och på att nå dem som idag inte tar del av
offentligt finansierad kultur. Här är arbetet med de nya
strategiska satsningarna på bibliotek och kulturskolor
centralt. Andra viktiga delar är att samverka med andra
myndigheter och nationella aktörer, över politikområdesgränser, och att på sikt även att kunna bidra till ett
utökat kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan regioner

och kulturaktörer. Utvecklingsarbetet tar avstamp i en
översyn av Kulturrådets verksamhet bland annat utifrån
strategin för Kulturrådets arbete med lika rättigheter och
möjligheter, som syftar till att bidra till att utjämna skillnader i vem som får tillgång till och vem som kan bedriva
kulturell verksamhet.
Kulturrådet har i uppdrag att skapa förutsättningar för
att alla människor, oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder
ska ha lika rätt och möjlighet till deltagande i, inflytande
över och delaktighet i kulturlivet. Att skapa ökad tillgång
till kultur runt om i hela landet, att nå nya grupper och
att arbeta för barns rätt till kultur har sedan länge varit
centralt i Kulturrådets verksamhet och uppdrag. De nationella kulturpolitiska målen slår fast att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet samt att kreativitet, mångfald
och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.
Kulturpolitiken ska främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande
förmågor. Detta är av betydelse både för den enskilda individen, för samhällsutvecklingen och demokratin. Den
moderna kulturpolitiken har sedan sin framväxt under
1900-talet strävat efter målet att nå så breda grupper av
invånare som möjligt. Kulturrådet ser i dagens samhällssituation särskilt stora utmaningar för kulturpolitiken
att nå och tilltala alla invånare, oavsett livssituation, livsvillkor och förutsättningar.
För att möjliggöra ett förstärkt utvecklingsarbete inom
breddad delaktighet föreslår Kulturrådet en förstärkning
av förvaltningsanslaget (1:1, ap.1).
Kulturrådet ser även att myndighetens samlade arbete
för att verka för lika rättigheter och möjligheter skulle
stärkas och gynnas av att myndigheten ges ett sektorsansvar för etnisk och kulturell mångfald samt för jämställdhet, motsvarande de uppdrag som myndigheten idag har
inom funktionshinderspolitiken och för att främja lika
rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.
3.4 Nytt uppdrag som sektorsansvarig
myndighet för etnisk och kulturell mångfald

Av Kulturrådets instruktion framgår att myndigheten
ska integrera ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv
samt verka för ett ökat internationellt och interkulturellt
utbyte och samverkan, såväl i verksamheten som inom
hela kulturområdet. Att stärka en interkulturell utveckling är en förutsättning för att Kulturrådet ska kunna
medverka till ett omfattande och varierat kulturutbud av
hög kvalitet för alla. Men att öka den etniska och kulturella mångfalden inom kultursektorn är också en demo9

kratifråga, som handlar om att främja allas rättigheter
och möjligheter till att delta i kulturlivet.
Myndigheten för kulturanalys konstaterar i sin rapport Vilken mångfald? Kulturinstitutioners tolkning av
mångfaldsuppdraget1 att det kan finnas skäl att införa en
tydligare ansvarsfördelning gällande mångfaldsuppdraget inom den offentligt finansierade kultursektorn. Myndigheten anser att exempelvis Kulturrådet behöver ett
tydligare mandat, inklusive en uttalad viljeriktning från
den politiska nivån, för att på ett tydligare sätt kunna
understödja regionerna gällande riktningen för arbetet
med etnisk och kulturell mångfald. Ett utpekat strategiskt ansvar för mångfald och integrationspolitik för en
eller några myndigheter inom kulturområdet skulle, enligt Kulturanalys, skapa en större tydlighet för arbetet.
Kulturrådet antar gärna ett sådant uppdrag, förutsatt
att det finansieras genom en höjning av myndighetens
förvaltningsanslag (1:1 ap.1).

3.7 Finansieringen av Kulturrådets
förvaltningskostnader

För att möjliggöra ett förstärkt utvecklingsarbete både
inom breddat deltagande, mångfald och jämställdhet föreslår Kulturrådet att anslag 1:1 ap. 1 Statens kulturråd inledningsvis ökas med tre miljoner kronor årligen fr.o.m. 2019.

Kostnader för Kulturrådets verksamhet med att fördela
och följa upp bidrag samt övrigt främjande arbete bekostas i första hand av myndighetens förvaltningsanslag
(1:1). Myndigheten ges samtidigt genom regleringsbrevet
möjlighet att belasta övriga anslag med förvaltningsrelaterade kostnader, i likhet med många andra myndigheter. Under 2017 täckte förvaltningsanslaget endast
60 procent av myndighetens utgifter för att genomföra
verksamheten, medan 40 procent av förvaltningskostnaderna togs från myndighetens övriga anslag. En mycket
stor del av Kulturrådets verksamhet bekostas alltså via
sakanslag.
Kulturrådet menar att detta är problematiskt på flera sätt. Främst genom att det minskar tydligheten och
transparensen, inte minst gentemot kulturlivet och alla
de parter som omfattas av Kulturrådets verksamhet.
Kulturlivet har också varit förlorare när Kulturrådets
förvaltningsanslag tidigare har minskats, samtidigt som
myndigheten har givits större utrymme att bekosta förvaltningsutgifter inom övriga anslag. I praktiken har då
pengar som kunde ha använts till bidrag, i stället gått
till myndighetens kostnader för löner, hyra o.s.v. Detta
har upprepade gånger påpekats i Kulturrådets tidigare
budgetunderlag. Kulturrådet menar att det vore mer ändamålsenligt, tydligt och transparent om det kan ske en
renodling av finansieringen, så att samtliga förvaltningsuppgifter finansieras via förvaltningsanslaget.
I en granskning av den finansiella styrningen av Skolverket 2016 konstaterade Ekonomistyrningsverket (ESV)2
att avsteg från den praxis som finns att sakanslag inte ska
bekosta förvaltningskostnader, har flera negativa följder.
Bland annat beskrevs att det medför administrativt merarbete för myndigheten och gör det svårare att uppnå
effektivitet i verksamheten. Dessutom omfattas inte de
förvaltningskostnader som finns under sakanslag av de
regler om anslagssparande, anslagskredit, låneram och
räntekontokredit som gäller för förvaltningsanslag.
I Kulturrådets fall saknas även pris- och löneomräkning för sakanslagen, med undantag för anslaget för regional kulturverksamhet (1:6). Det innebär att de förvaltningskostnader som tas ut på sakanslag inte kompenseras
för löne- och kostnadsökningar. I längden kan det betyda
att myndigheten får svårt att finansiera verksamheten.
Att det saknas pris- och löneomräkning för sakanslagen får liknande följder för det stora flertalet av kulturaktörer som mottar bidrag från Kulturrådet, varför det
vore motiverat att tillämpa någon form av uppräkning av

1. Myndigheten för kulturanalys, Vilken mångfald? Kulturinstitutioners
tolkning av mångfaldsuppdraget, Rapport 2017:3.

2. ESV (Dnr. 3.1-1034/2015) Ekonomistyrningsverkets redovisning
av regeringsuppdraget om en översyn av den finansiella styrningen av
Statens skolverk.

3.5 Nytt uppdrag som sektorsansvarig
myndighet för jämställdhet

Att integrera ett jämställdhetsperspektiv i verksamheten
är ett uppdrag som Kulturrådet har haft länge, i likhet
med andra myndigheter. Inom ramen för regeringens
satsning Jämställdhetsintegrering i myndigheter har
Kulturrådet fått i uppdrag att ta fram en handlingsplan
för hur myndigheten ska utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i sin egen verksamhet. Kulturrådet ser
att det skulle finnas fördelar med att en myndighet också
får ett bredare ansvar för att främja jämställdhetsfrågor
inom kultursektorn. Detta inte minst mot bakgrund av
de initiativ och åtgärder som har tagits som en följd av
alla de upprop och vittnesmål som har kommit fram
inom #metoo-rörelsen under hösten 2017.
För att stärka arbetet med jämställdhet inom kulturområdet föreslås att Kulturrådet tilldelas ett sektorsansvar för frågan, på motsvarande sätt som vi föreslår för
etnisk och kulturell mångfald. Det skulle ge myndigheten ett starkare mandat att föra diskussionen vidare både
gentemot regioner, institutioner och andra aktörer inom
fältet. Detta förutsatt att det finansieras genom en höjning av myndighetens förvaltningsanslag (1:1 ap.1).
3.6 Samlad bedömning: utvecklingsarbete inom
breddat deltagande, mångfald och jämställdhet
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anslagen. Bidragen används till största del för att bekosta
löner och lokaler. Det gäller hela infrastrukturen av fritt
kulturliv med teatrar, danskompanier, musikscener och
utställningslokaler runt om i landet, liksom exempelvis
konstnärer anställda inom dans-, teater- och musikallianserna. Dessa påverkas liksom alla andra verksamheter av
den allmänna kostnadsutvecklingen, och oförändrade anslagsnivåer innebär att bidragen urholkas. Kulturrådet anser fortsatt att alla sakanslag som myndigheten disponerar
bör omfattas av pris- och löneomräkning (PLO), medan
regeringen tvärtom har minskat antalet anslag som omfattas av PLO. Vi vill därför ytterligare understryka vikten av
att Kulturrådets sakanslag för bidrag till kulturverksamhet förstärks kontinuerligt genom regeringsbeslut, om det
inte är möjligt att tillämpa PLO på dessa.

arbete med administration och genomförande av verksamheten. Kulturrådet menar att det är motiverat att, i
likhet med andra anslag, kunna bekosta en del av utgifterna för arbetet med bedömning, uppföljning av bidrag
och främjande arbete inom anslaget. Detta särskilt mot
bakgrund av att anslaget enligt regleringsbrevet för 2018
tillförs 12 miljoner kronor, vilket naturligtvis är mycket
välkommet, men även innebär en ökad arbetsmängd.
Kulturrådet föreslår att högst en miljon kronor av anslaget får användas för administration och genomförande av verksamheten enligt regleringsbrev. Detta belopp
skulle motsvara cirka 2,5 procent av det totala anslaget
4:4, vilket kan jämföras med villkoren för exempelvis
anslag 2:2 Bidrag till den fria scenkonsten, arrangörer, fonogramverksamhet och vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse.

3.8 Förvaltningskostnader inom anslag
för bidrag till bild- och formområdet

3.9 Särskilda uppdrag

Kulturrådet anser alltså att kostnader förknippade med
förvaltning i första hand bör tas från förvaltningsanslaget, men noterar att förvaltningskostnader fortsatt placeras inom sakanslagen även inom nytillkomna satsningar.
Anslaget för bidrag till bild- och formområdet (4:4) är
för närvarande det enda anslag där Kulturrådet inte ges
någon möjlighet alls att använda medel till myndighetens

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 betonar vikten av att särskilda uppdrag kompenseras med förstärkt anslag. Utan ökade resurser kan
särskilda uppdrag behöva bekostas genom att den kontinuerliga verksamheten prioriteras ned.
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4. INTERNATIONELLT UTBYTE, SAMVERKAN OCH KULTUREXPORT

Prioriterade behov 2019–2021

– Internationellt utbyte och samverkan, inklusive
medfinansiering inom EU-programmet Kreativa
Europa, 12 000 tkr årligen fr.o.m. 2019 till anslag
1:2 ap.1 Bidrag till allmän kulturverksamhet, internationell verksamhet och nationella minoriteters
språk och kultur

4.1 Förstärkning av insatser för
att öka kulturlivets internationalisering

Influenser och möten med aktörer och publik från andra länder bidrar till konstnärlig utveckling hos svenska
kulturaktörer. En ökad internationalisering ger också en
större bredd i det kulturutbud som publiken i Sverige ges
möjlighet att ta del av. Internationell verksamhet är en
integrerad del i många fria aktörers arbete. En stor andel
föreställningar och speltillfällen äger rum utanför Sverige,
framför allt inom dans- och musikområdet. Enligt inkomna redovisningar av verksamhets- och projektbidrag för de
fria dansgrupperna och de fria musikgrupperna de senast
åren äger mellan 25 och 30 procent av antalet dansföreställningar och konserter årligen rum utomlands. Även en stor
andel av de projekt som får stöd inom bild- och formområdet innehåller en internationell dimension.
Efterfrågan av svensk konst och kultur i utlandet ökar,
och därigenom möjligheterna att genom internationella samarbeten stärka kvalitet och utveckling av svensk
konst och kultur. I takt med detta ökar också behoven av
finansiering av internationella utbyten och samarbeten.
Trots de ökningar av anslagen till det fria kulturlivet som
skett från och med 2018 så finns ett fortsatt och växande
behov av att med statliga medel finansiera och på så vis
främja en ökad internationalisering av svenskt kulturliv.
Detta gäller inte minst för samarbeten inom ramen för
EU-programmet Kreativa Europa, som beskrivs närmare
nedan. Medel från anslag 1:2 ap.1 Bidrag till allmän kulturverksamhet, internationell verksamhet och nationella
minoriteters språk och kultur används bland annat för att
förstärka bidragsgivningen inom enskilda konstområden
i de delar som rör internationellt utbyte och samverkan.
Kulturrådet föreslår därför att anslaget 1:2 förstärks.
4.2 Fortsatt stöd till export för mellanledets aktörer

Internationellt utbyte och närvaro i internationella sammanhang är också en möjlighet för kulturaktörer att
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bredda sitt verksamhetsområde, och därmed kunna öka
sina intäkter och arbetstillfällen. Små ekonomiska marginaler begränsar dock de fria kulturaktörernas möjligheter att kunna genomföra internationella turnéer och
samarbeten. Ännu svårare kan det vara att avsätta resurser för att besöka en mässa eller upprätthålla internationella nätverk.
Mot den bakgrunden har Kulturrådet med stöd av
Tillväxtverket inrättat ett stöd för kulturexport. Stödet
kan sökas av aktörer som exempelvis förlag, agenter,
producenter och gallerier för kostnader i samband med
aktiviteter som främjar försäljning och internationell
spridning av svenska författares och konstnärers verk.
Det kan t.ex. handla om galleriers närvaro vid internationella konstmässor. Exportstödet möjliggör också att
förlag och agenter ska kunna finnas närvarande på internationella bokmässor där rättighetsförsäljning sker. På
scenkonstens område handlar det om närvaro på mässor
och festivaler där den internationella branschen möts, för
att svenska aktörer ska hitta möjligheter för turnéer och
samproduktioner. För dessa mellanled mellan konstnär
och marknad har det tidigare funnits få möjligheter att få
ekonomiskt stöd. Svenska galleriförbundet liksom Kulturrådets referensgrupp för utställningsarrangörer har
bland annat länge framhållit att det finns behov av stöd
för svenska gallerier (och även mindre aktörer som konstnärsdrivna gallerier eller kooperativ) för att i ökad grad
delta i sådana sammanhang.
Stödet för kulturexport inrättades som ett treårigt pilotförsök, med 2018 som sista år. Pilotverksamheten har
hittills uppgått till omkring en miljon kronor per år, men
det behov som Kulturrådet har identifierat sträcker sig
långt utanför dessa ramar. Det är Kulturrådets bedömning att stödet redan givit goda resultat och vi menar att
ett stabilt exportstöd på sikt kan bidra till ökat internationellt utbyte och på sikt även till ökade exportintäkter.
Att exporten är betydande bl.a. inom bild- och formkonst framgår av en rapport framtagen av Konstnärernas
riksorganisation 2017. Den visar att exporten utgjorde
39 procent av den totala omsättningen för gallerier och
konsthandlare i Sverige, och exporten ökar snabbare än
den inhemska marknaden. Den inhemska omsättningen
har enligt rapporten ökat med 23 procent och exportomsättningen har ökat med 274 procent sedan 2008.
I flera av våra grannländer finns finansieringsmöjligheter för internationella kulturutbyten med tydliga
exportinriktade förtecken, bl.a. danska Slots og Kultur-

styrelsens särskilda bidrag till galleriers medverkan vid
internationella mässor och de av norska UD finansierade
resestöden inom ramen för Norwegian Arts Abroad.
Regeringen bedömer i budgetpropositionen för 2018 att
de olika initiativ som tas för att utveckla de kulturella och
kreativa näringarna är av betydelse både för kulturskapares arbetsmarknad, exporten och Sverigebilden. Regeringen anger även att Kulturrådets stöd till kulturexport
fungerar som ett bra komplement till befintliga stöd3. En
utvärdering av pilotprojektet planeras av Tillväxtverket
under 2018. Tillväxtverket har samtidigt kommunicerat
att de inte kommer att fortsätta att finansiera satsningen,
då myndigheten avser att arbeta mindre med bidragsgivning och sektorspecifika stöd av det här slaget och mer
med fokus på olika typer av kunskapsstöd.
Kulturrådet vill understryka vikten av att satsningar på
att öka den internationella spridningen av svensk konst,
och på den kulturella och kreativa sektorn generellt, görs
även inom närings- och utrikespolitiken, utöver inom
kulturpolitiken. Genom samverkan över politikområden
ges möjlighet att föra in andra bedömningsgrunder utöver de strikt kulturpolitiska. Därför önskar Kulturrådet
i första hand att liknande stöd, som syftar till att främja
export inom den kulturella och kreativa sektorn, även
fortsättningsvis finansieras av näringspolitiken. Om en
satsning inte kan göras inom näringspolitiken, ser Kulturrådet att vissa delar av satsningen för att främja internationalisering av mellanledets aktörer skulle kunna
finansieras inom myndighetens ordinarie anslag. För att
möjliggöra detta skulle det dock krävas en förstärkning
av anslaget 1:2. Detta kan också komma att kräva vissa
anpassningar av regelverket.
4.3 Stärkta möjligheter till medfinansiering
inom programmet Kreativa Europa

Kulturrådet är tillsammans med Svenska Filminstitutet nationell kontaktpunkt för Kreativa Europa – EU:s
ramprogram för de kulturella och kreativa sektorerna
2014–2020. Uppdraget handlar om att öka kunskapen om
programmet samt att främja ansökningar från svenska
aktörer. Europeiska samarbeten ger publiken i Sverige
möjlighet att i högre grad ta del av konst och kultur från
övriga europeiska länder, och svenska kulturaktörer möjlighet att bygga upp kontaktnät, möta publik och vara
verksamma i andra länder. Mot bakgrund av den aktuella situationen i Europa finns såväl kulturpolitiska som
samhälleliga vinster av det djupgående kulturutbytet och
samarbetet som sker inom Kreativa Europa. Det internationella kultursamarbetet är i dagens Europa kanske mer
betydelsefullt än på länge.
3. Prop. 2017/18:1 Utgiftsområde 17, sid. 67.

Tillgång till medfinansiering är en förutsättning för att
kunna beviljas stöd inom delprogrammet Kultur inom
Kreativa Europa. Kravet på medfinansiering varierar.
Den vanligaste stödformen, europeiska samarbetsprojekt, kräver medfinansiering på mellan 40 och 50 procent
av projektbudgeten. För ett mindre samarbetsprojekt
med organisationer från fyra länder och maxbeloppet
200 000 euro i EU-stöd krävs i genomsnitt cirka 460 000
svenska kronor i egen insats per deltagande organisation.
Ett större samarbetsprojekt med exempelvis tio medverkande länder och maxbeloppet 2 miljoner euro i EU-stöd
kräver i genomsnitt cirka 1,9 miljoner svenska kronor i
egen insats per organisation. Detta är väsentliga belopp
även för större organisationer, vilket kan innebära att organisationer av ekonomiska skäl inte har möjlighet att
ansöka om stöd inom Kreativa Europa. Detta försvårar
möjligheterna för svenska organisationer att delta i programmet.
En stärkt statlig medfinansiering skulle kunna öka
svenska kulturaktörers medverkan inom programmet.
Det skulle i så fall även öka summan av EU-medel som
kommer det svenska kulturlivet till del, och därmed
medföra ett ekonomiskt mervärde. Osäkerheten kring
möjligheterna att erhålla medfinansiering i Sverige är
något som ofta har tagits upp av svenska organisationer
som en faktor som minskar deras benägenhet att ansöka
om EU-stöd. En särskild stödfunktion för statlig medfinansiering finns i ett antal andra länder för att främja att
EU-medel från Kreativa Europa kommer organisationer i
det egna landet till del. Detta i exempelvis Finland, Litauen, Polen, Österrike, Estland, Lettland, Tjeckien, Ungern,
Slovakien, Slovenien och Serbien.
För att från statligt håll stödja de aktörer som har gjort
det stora förberedelsearbete som en ansökan kräver och
varit lyckosamma nog att beviljas finansiering, skulle det
vara mycket betydelsefullt att kunna erbjuda bättre möjligheter till medfinansiering. För detta skulle Kulturrådet
behöva en förstärkning av anslag 1:2 ap. 1.
4.4 Samlat behov för att stärka internationalisering

För att stärka internationaliseringen av svenskt konstoch kulturliv, bland annat med fokus på stöd till export
för mellanledets aktörer och för medfinansiering inom
programmet Kreativa Europa, bedömer Kulturrådet att
anslag 1:2 ap.1 bör förstärkas med sammanlagt 12 miljoner kronor.
4.5 Förstärkning av insatserna
för fristadskonstnärer

Kulturrådet ser tydligt ett behov av att, såsom också beskrivs i den rapport om det svenska fristadsnätverket som
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gjordes på Kulturdepartementets uppdrag4 , stärka de
statliga insatserna för att stärka det svenska fristadsnätverket (anslag 1:2 ap.1 Bidrag till allmän kulturverksamhet,
internationell verksamhet och nationella minoriteters språk
och kultur). Förstärkningen kan ske dels genom att bistå
de kommuner som redan idag är värdar för en fristadskonstnär och att uppmuntra fler svenska kommuner
4. Uppdrag från Kulturdepartementet till Kerstin Brunnberg att stödja
och främja systemet med fristadskonstnärer

4. Uppdrag från Kulturdepartementet till Kerstin Brunnberg att stödja
och främja systemet med fristadskonstnärer, 2016-02-24.
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att bli värdkommuner, och dels också genom att främja
fristadskonstnärernas publika arbete. En ökad satsning
skulle kunna innebära både att den nationella koordinatorsfunktionen kan utökas, liksom Kulturrådets stöd för
att främja att de fristadskonstnärerna som lever i Sverige
i högre grad kan delta i den kulturella offentligheten.

5. REGIONAL KULTURVERKSAMHET:
KULTURSAMVERKANSMODELLEN

Regeländringar

som mottagare av statsbidrag. Statsbidraget till dessa
verksamheter styrs av en separat och föråldrad förordning, medan medlen ligger inom samma anslag som
statsbidraget som går till övriga landsting via kultursamverkansmodellen (anslag 1.6). När det gäller modellens
fortsatta utveckling instämmer Kulturrådet i den bedömning som regeringen gjorde i skrivelsen Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop – framtida inriktning
och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen5,
att samtliga landsting på sikt bör ingå i modellen.

– Ändring av förordning (2010:2012) om fördelning
av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet
för att inkludera ”annan scenkonst”

5.1 Tillfälliga förstärkningar
inom kultursamverkansmodellen

Prioriterade behov 2019–2021

– 113 000 tkr årligen fr.o.m. 2021 till anslag 1:6 ap.1 i
enlighet med tidigare tillfälliga förstärkningar
– 20 000 tkr årligen fr.o.m. 2019 till anslag 1:6 för att
möjliggöra en utveckling avseende ökad tillgängliggörande och ett breddat deltagande i konst- och
kulturliv genom en ökad digitalisering

Landstingen och regionerna står i Sverige för en betydande del av den kulturella infrastrukturen som bidrar
till att ge tillgång till konst och kultur för landets alla invånare. Det är långt över 200 institutioner och verksamheter med totalt drygt 5 700 årsarbetskrafter, varav drygt
3 000 i form av konstnärlig personal, i de tjugo landsting
och regioner som får del av de statliga medlen genom kultursamverkansmodellen.
Kultursamverkansmodellen har också visat sig effektiv
för att driva på utveckling inom kulturområdet. Det gäller utveckling av verksamhet inom konstområden med
svagare strukturer runt om i landet, exempelvis danskonst och bild- och formkonst. De regionala institutionerna och verksamheterna utgör betydelsefulla samverkansparter för det fria kulturlivets aktörer.
Inom samverkansmodellen drivs även andra perspektiv i kulturpolitiken framåt. Vi kan se ett starkare genomslag för bland annat ökad tillgänglighet för personer
med funktionsnedsättning, de nationella minoriteternas
kultur och kulturarv och konstnärspolitik. Kulturrådet
önskar i detta sammanhang, liksom i tidigare budgetunderlag, understryka att en framgångsrik nationell minoritetspolitik förutsätter starka nationella minoritetsaktörer och det därför är av vikt att de nationella minoritetsorganisationerna från nationell nivå (inom anslag 7:1
ap. 10) ges ekonomiska förutsättningar att utgöra en samråds- och samverkansparter till regioner och landsting.
I dagsläget omfattas tjugo landsting av den förordning
som möjliggör för landstingen att utveckla kulturpolitiken i sitt län genom att vidarefördela statliga medel. I
Stockholm läns fall är det fortfarande regeringen som i
Kulturrådets regleringsbrev pekar ut tio verksamheter

Kultursamverkansmodellen (anslag 1:6 ap.1 Bidrag till
regional kulturverksamhet) har förstärkts med tre olika
tillfälliga satsningar som sträcker sig fram till 2020. För
att skapa stabila förutsättningar och långvarig utveckling inom den regionala kulturverksamheten måste den
statliga kulturpolitiken bedrivas långsiktigt, varför dessa
tillfälliga förstärkningar av kultursamverkansmodellen
bör ligga kvar årligen från och med år 2021. Den regionala infrastrukturen inom kulturområdet måste ges förutsättningar att behålla nuvarande nivå och utvecklas i takt
med dagens behov och kulturpolitiska prioriteringar.
Medel har tillförts kultursamverkansmodellen (20172020) för en förstärkning av scenkonsten, som syftar till
ett fortsatt brett utbud av hög kvalitet och god tillgänglighet till musikverksamheter i hela landet. Beloppet som
har tillförts varierar mellan åren, mellan 50-58 miljoner
kronor6. Kulturrådet understryker att det är angeläget att
förstärkningen permanentas med 58 miljoner kronor årligen. Om landstingen och regionerna skulle gå miste om
dessa medel skulle det innebära en väsentlig försämring
av institutionernas och verksamheternas möjligheter att
fortsatt erbjuda musikverksamhet av samma bredd, kvalitet och omfattning som hittills.
En förstärkning har samtidigt skett med ytterligare 30
miljoner kronor (2017-2020). Enligt budgetpropositionen
för 2017 var syftet att förstärka kultursamverkansmodellen och möjliggöra för fler att ta del av och utöva kultur.
I budgetpropositionen för 2018 anger regeringen att den
tillfälliga förstärkningen bland annat kan möjliggöra en
utveckling av bild- och formområdet, som från år 2018 till5. Ds 2017:8
6. Anslaget 1:6 ap.1 ökades med 58 miljoner för 2017, med 50 miljoner
kronor för 2018 och med 53 miljoner årligen för 2019 och 2020.
Satsningen gäller utöver verksamhet inom kultursamverkansmodellen
samt verksamheter i Stockholms län, även Berwaldhallen och
Stockholms konserthusstiftelse.
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kommit som nytt område i kultursamverkansmodellen.
I huvudsak kommer höjningen av anslaget att förstärka
verksamhetsbidragen och möjliggöra prioriteringar som
stöttar kulturpolitiskt angelägen utveckling av kulturverksamheter i vissa regioner. Kulturrådet har i bidragsfördelningen för 2018 fortsatt göra strategiska prioriteringar av
exempelvis just bild- och formområdet. Kulturrådet ser
det fortsatt som angeläget att förstärkningen om 30 miljoner kronor permanentas.
Kulturrådet vill liksom tidigare betona vikten av att det
krävs utökad finansiering i de fall nya verksamhetsområden läggs in i kultursamverkansmodellen. Utveckling av
nya konst- och kulturområden kommer annars att behöva
ske på bekostnad av befintliga områden inom modellen.
Detta skulle sannolikt leda till försämringar både för verksamheternas kvalitet och kulturens tillgänglighet.
Att läs- och litteraturfrämjande verksamhet, som tillkom som nytt område i kultursamverkansmodellen år
2015, inte hittills har följts av någon höjning har Kulturrådet pekat på i tidigare budgetunderlag. I statsbudgeten för
2018 satsas sammanlagt 250 miljoner kronor årligen (20182020) för att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet. Av dessa medel avsätts nu 25
miljoner kronor till kultursamverkansmodellen. Kulturrådet välkomnar att anslaget tillförs medel för ändamålet,
men noterar samtidigt att höjningen endast gäller till och
med år 2020. För att stärka den läs- och litteraturfrämjande verksamheten runt om i landet bör en permanent
höjning av anslaget ske med 25 miljoner kronor årligen.
Kulturrådet föreslår att anslaget 1:6 ap.1 tillförs sammanlagt 113 miljoner kronor årligen från och med 2021
för att permanenta dessa tre satsningar.
5.2 Satsning på utveckling inom digitalt
tillgängliggörande av konst och kultur

I takt med den allt snabbare digitaliseringen i samhället generellt aktualiseras frågan om digitaliseringens roll
som verktyg för att nå de kulturpolitiska målen. Möjligheterna att använda digitala tjänster för att tillgängliggöra och sprida kultur är en fråga som allt fler kulturaktörer
uppmärksammar, samtidigt som det sker en strukturomvandling av såväl medier som distribution, produktion och konsumtion av olika kulturformer. Området är
under utveckling och det pågår flera intressanta initiativ
runt om i landet avseende digital distribution.
I regeringens digitaliseringsstrategi från 2017 rör ett av
delmålen bland annat digital kompetens i offentlig verksamhet och i bolag med statligt ägande. I statsbudgeten
för 2018 görs en särskild satsning digitala utsändningar av
föreställningar avseende Dramaten, Operan och Riksteatern. Kulturrådet ser stora möjligheter för staten att kun16

na driva på utvecklingen och skapa ökade möjligheter
på digitaliseringens område även på regional nivå, bland
annat inom de regionala institutionernas verksamheter.
Att kunna öka och bredda kulturdeltagandet genom att
digitalt tillgängliggöra föreställningar, konserter eller
utställningar är centralt för att bidra till att uppfylla de
kulturpolitiska målen, och är ytterst en demokratifråga.
Det offentliga behöver säkerställa både möjligheten att
ta del av kulturlivet oavsett var man bor, och att erbjuda
ett kulturutbud som är relevant för människor med olika
livsvillkor och förutsättningar.
Kulturrådet föreslår därför att 20 miljoner kronor årligen fr.o.m. 2019 tillförs till anslag 1:6 till utvecklingsbidrag
inom kultursamverkansmodellen med särskilt fokus på digitalt tillgängliggörande av offentligt finansierad konst och
kultur. Detta för att kunna möta upp intressanta initiativ
som tas på fältet runt om i landet. Genom stödet kan även
interregional och nationell samverkan på området främjas och ett ökat kunskaps- och erfarenhetsutbyte komma
till stånd. Kulturrådet avser att redan under 2018 bjuda in
regionala företrädare till ett rundabordssamtal om digitaliseringens möjligheter för ökat tillgängliggörande, som ett
sätt att initiera ett ökat utbyte på området.
5.3 Ändring av förordningen:
inkludera annan scenkonst

I förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag
till regional kulturverksamhet § 8 preciseras att bidragen
ska främja tillgången till professionell teater-, dans- och
musikverksamhet. Med tanke på scenkonstområdets
utveckling mot nya och konstområdesöverskridande
former är det av stor vikt att öppna för tydligt inkludera
andra scenkonstformer.
Ett tillägg i texten i förordningens § 8 skulle göra den
mindre exkluderande och öppna upp för andra former
av scenkonst, däribland samtida cirkus. Texten lyder i sin
nuvarande form: ”8 § Med utgångspunkt i det ändamål
som anges i 4 § ska landstinget ansvara för att bidragsgivningen enligt denna förordning främjar en god tillgång
för länets invånare till: 1. professionell teater-, dans- och
musikverksamhet”. Med tillägget ”och annan scenkonst”
skulle lydelsen av första punkten kunna vara: ”1. professionell teater-, dans-, musik- och annan professionell
scenkonstverksamhet”.
Att helt stryka orden teater, dans och musik och enbart
använda begreppet scenkonst, skulle riskera att osynliggöra de enskilda konstområdena samt därmed vara
otydligare och mindre styrande. Så även om begreppet
annan scenkonst inte definierar vilka andra konstformer
som kan ingå, så exkluderas heller inte mindre eller nyare
konstuttryck såsom samtida cirkus.

6. FORTSATT UTVECKLING AV KREATIVA PLATSER
Kreativa platser är ett bidrag för lokala kulturprojekt som
drivs genom samverkan med lokala aktörer och utifrån
de boendes behov och utgör en del av regeringens satsning Äga rum. Genom bidraget Kreativa platser ska Kulturrådet fördela 100 miljoner kronor under 2016–2018 till
kulturprojekt i bostadsområden runt om i landet. Kulturrådet har prioriterat projekt som har en långsiktig vision för fortsatt arbete i bostadsområdet efter satsningens
slut. De första bidragen fördelades i november 2016, och
redovisningar av projekten inkommer först i mars 2018.
Det är därför ännu för tidigt att följa upp hur projekten
har fungerat, vad de har resulterat i och hur de bedöms
ha fungerat exempelvis avseende samarbete och delaktighet. En sådan uppföljning kommer att kunna göras först
under 2018, samtidigt som Myndigheten för kulturanalys
parallellt har i uppdrag att utvärdera hela satsningen Äga
rum. Kulturrådet återkommer därför med en mer utförlig bedömning av de framtida behoven.
För att kunna upprätthålla det långsiktiga och lärande
perspektivet, i avvaktan på en utvärdering och uppfölj-

ning av verksamheten, ser Kulturrådet dock att de 25
projekt som för närvarande har beviljats stöd inom satsningen skulle kunna få ett fortsatt stöd begränsat till år
2019 för att främja den långsiktiga fortlevnaden av projekten. I flera fall har det tagit längre tid än projektägarna
förväntat sig att utveckla strukturer för samarbete inom
partnerskapen, där ofta stora aktörer såsom kommunala
verksamheter, etablerade kulturaktörer och mindre ideella föreningar ingår, och att bygga relationer till och engagera de boende i området. Ett sådant begränsat stöd
under 2019 till de befintliga projekten skulle kunna omfatta i storleksordningen 15,5 miljoner kronor.
En annan effekt av en förlängning skulle vara att Kulturrådet än tydligare skulle kunna ta till vara erfarenheterna från arbetet med Kreativa platser. Erfarenheter från
satsningens arbete med delaktighetsprocesser, metoder
för breddad rekrytering och tydliga mångfaldsperspektiv
skulle över tid kunna överföras till andra verksamheter
inom Kulturrådet. Inte minst till de strategiska satsningarna på bibliotek och kulturskolor.
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7. SKAPANDE SKOLA INOM FÖRSKOLAN

Regeländringar

– Anslagssparande om 3 procent på anslag 1:3
Skapande skola

Skapande skola-satsningen uppgår 2018 till nästan 188
miljoner kronor och tusentals kulturaktörer är involverade. Ändamålet med statsbidraget är att medverka till
att kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i förskolan, förskoleklass och grundskolan med utgångspunkt i läroplanen, samt att öka den professionella
kulturverksamheten för och med eleverna. Att erbjuda
kultur i skolan är ett effektivt sätt att nå ut med kulturinsatser även till barn som av olika anledningar annars
inte skulle ta del av den offentligt finansierade kulturen.
Stödet Skapande skola har utökats successivt sedan
2008 och omfattar sedan 2013 hela grundskolan inklusive förskoleklass. År 2015 ändrades förordning (2007:1436)
om statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan så att statsbidrag även kan beviljas för kulturverksamhet i förskolan, samtidigt som anslaget för Skapande skola tillfälligt förstärktes med 10 miljoner under åren 2015–2018.
Regleringsbrevet anger att minst 10 miljoner kronor av
anslagsposten ska användas för verksamhet riktad mot
förskolan, samt att förskolor i områden där tillgången
till professionell kultur bedöms vara låg ska prioriteras
vid beslut om bidrag. Från 2018 utökas dessutom antalet
möjliga bidragsmottagare av Skapande skola till att även
omfatta andra verksamheter som syftar till att stärka kultur i skolan7. Denna breddning av uppdraget gör att fler
verksamheter ska dela på bidraget.
En kartläggning av kultur i förskolan gjordes av Kulturrådet 2016 som syftade till att ge förståelse för hur arbetet med kultur i förskolan kan se ut. Kartläggningen visar att förskolan på många sätt har mycket goda förutsättningar för att ta in professionell kultur i verksamheten.
Skapande och estetiska uttrycksformer är en del av kärnuppdraget och frånvaro av timplaner och schemalagda
kurser gör att förskolan i flera hänseenden har bättre förutsättningar än skolan att ta in professionell kultur i sin
verksamhet. Samtidigt framkommer en rad utmaningar,
som främst är av ekonomisk, praktisk och organisatorisk
art. Kartläggningen byggde huvudsakligen på fallstudier
i tio kommuner, utifrån det pilotprojekt som Kulturrå7. Bidrag ska då lämnas enligt förordningen (2012:517) om statsbidrag
till kulturella ändamål.
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det genomförde i ett urval av kommuner under de första
åren som förskolan ingick i Skapande skola. Från år 2017
fördelas medel till förskolan genom ett allmänt ansökningsförfarande.
7.1 Behov av ett uteslutande av
förskolan alternativt anslagshöjning

Kulturrådet konstaterar att förstärkningen om tio miljoner kronor för förskolan endast gäller till och med år 2018,
samtidigt som det har skett en permanent förändring av
förordningen till att omfatta även förskolan. Kulturrådet måste vidare konstatera att tio miljoner kronor är en
mycket begränsad summa för att omfatta hela förskolan.
Enligt Skolverkets statistik var antalet barn i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och specialskola under
hösten 2016 sammanlagt 1 157 3588. Antalet barn i förskolan var under samma period 501 013. För att illustrera
situationen genom ett räkneexempel skulle man kunna
slå ut anslaget inom Skapande skola som avser bidragsgivning till förskoleklass och grundskola9 på det totala
antalet barn. Beloppet blir då omkring 150 kronor per
elev, om vi antar att statsbidraget skulle nå alla elever. De
tio miljonerna som tillförts för förskolan utslaget på den
dryga halva miljonen förskolebarn, ger däremot endast
tjugo kronor per barn. Om förstärkningen om tio miljoner för förskolan dessutom skulle försvinna, skulle nivån
på stödet för kulturverksamhet i grundskolan behöva
sänkas väsentligt.
Även sett till det stora antalet möjliga sökande utgör
de tio miljoner kronor som idag har avsatts för förskolan
en mycket liten summa. Skolverkets statistik visar att det
fanns strax över 2000 enskilda huvudmän för förskolor,
utöver de 290 kommunala huvudmännen, under hösten
2016. Av de enskilda huvudmännen driver 95 procent endast en eller två förskoleenheter. Enheterna är ofta små –
åtta av tio huvudmän har i genomsnitt 50 barn eller färre
inskrivna i sina förskolor.10
För att kunna finansiera Skapande skola inom hela
förskolan på motsvarande nivå som inom grundskolan,
skulle en ekonomisk satsning om omkring 75 miljoner
kronor vara nödvändig. Att fördela medel i en storleksordning väsentligt lägre än så för förskolorna är varken
ändamålsenligt, eller möjligt att göra på ett effektivt och
8. Skolverket, https://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/
statistik-i-tabeller/snabbfakta-1.120821
9. samt grundsärskola och specialskola.
10. Skolverket, PM – Barn och personal i förskolan hösten 2016, Dnr:
5.1.1-2017:671.

träffsäkert sätt. Kulturrådet gör därför bedömningen att
regeringen antingen bör satsa i storleksordningen 75 miljoner kronor för att kunna omfatta hela förskolan i Skapande skola. I annat fall bör förordningen ändras så att
förskolan inte längre ingår i Skapande skola. Detta trots
att satsningen ligger väl i linje med de kulturpolitiska
målen.
Den prioritering som har gjorts av regeringen avseende förskolor där tillgången till professionell kultur
bedöms vara låg, har i praktiken inte visat sig utgöra
någon begränsning av antalet sökande. Då det inte finns
några samlade data avseende tillgång till kultur runt om
i landet och det inte har varit möjligt att formulera några fungerande kriterier för hur låg tillgång till professionell kultur ska definieras, så är det är de sökande själva
som motiverar sin ansökan och beskriver tillgången till
professionell kultur på respektive ort. Informationen
om bidraget till förskolan inom Skapande har sannolikt ännu inte nått alla huvudmän (vid de första öppna
ansökningstillfällena har antalet sökande varit 106 respektive 156), medan antalet möjliga sökande alltså är
mycket stort. Kulturrådet ser här en överhängande risk
att staten på sikt inte kan bemöta det behov och den
stora efterfrågan som kan komma att uppstå, samt att
det blir svårt att fördela medel på ett ändamålsenligt
och rättssäkert sätt.

sådan förstärkning utgöra för skolhuvudmän vars behov
av medel för kultur i skolan ökat på ett oförutsett sätt
sedan ordinarie fördelning.
För att kunna utnyttja bidraget till fullo och samtidigt
ge bättre förutsättningar för kultur i skolan, till exempel vid oförutsedda situationer, anhåller Kulturrådet om
ett anslagssparande om 3 procent på anslag 1:3 Skapande
skola.

7.2 Anslagssparande

När skolhuvudmännen redovisar hur bidragsmedlen använts föregående skolår, visar det sig hos mer än en tredjedel att bidragsmedlen inte kunnat utnyttjas fullt ut.
Det innebär att relativt stora belopp årligen återbetalas
till Kulturrådet under november och december. Under
2017 återbetalades över 11,5 miljoner kronor.
Skolhuvudmännens skäl till återbetalningar är rimliga, motiverade och beror främst på faktorer som inte
kunnat förutses på förhand. Det handlar exempelvis
om att planerade aktiviteter inte kunnat genomföras på
grund av sjukdom 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 skolhuvudmannen flera år i rad betalat
tillbaka stora summor beaktas detta vid kommande bidragsfördelningar.
Eftersom återbetalningarna sker sent på året är det
svårt 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 förstärkning
för kulturinsatser i skolan. Särskilt stor nytta skulle en
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8. LITTERATUR OCH LÄSANDE

Regeländringar

– Uppdrag om att främja svensk litteratur internationellt genom ändring av förordning (2012:515)
med instruktion för Statens kulturråd
– Förtydligat uppdrag om att initiera, samordna
och följa upp läsfrämjande insatser av nationellt
strategiskt intresse genom ändring av förordning
(2012:515) med instruktion för Statens kulturråd
– Översyn av förordningar på litteraturområdet

Kulturrådet välkomnar att anslaget 3:1 har höjts med 8
miljoner kronor årligen från och med 2018 och ser detta
som en möjlighet att ytterligare kunna bidra till att stärka
den konstnärliga utvecklingen inom litteratur- och kulturtidskriftsområdet samt till att stärka det läs- och litteraturfrämjande arbetet. Ett konkret exempel är beslutet
om verksamhetsstöd till kulturtidskrifter för 2018. Bidragssumman ökades med två miljoner kronor, jämfört
med 2017, vilket gjorde det möjligt att bevilja höjt stöd till
ett femtiotal tidskrifter.
8.1 Förtydligat uppdrag att främja internationell
spridning av svensk kvalitetslitteratur

Kulturrådet har sedan 2008 ansvaret att främja internationellt utbyte på litteraturområdet, då uppdraget övergick till myndigheten från Svenska institutet. Verksamheten sker under namnet Swedish Literature Exchange.
Detta ansvar framgår idag endast av förordning (2007:1435)
om statsbidrag till internationellt utbyte och samarbete på
litteraturområdet. Där anges att ändamålet med statsbidraget är att främja internationell spridning av svensk
litteratur och svensk dramatik av hög kvalitet samt att
främja internationella utbyten på dessa områden. Kulturrådet bedömer att ansvaret för att främja internationell spridning av svensk litteratur och svensk dramatik
av hög kvalitet samt att främja internationellt utbyte på
dessa områden, i stället bör framgå av myndighetens instruktion.
I alla europeiska länder, inklusive de nordiska länderna
samt Färöarna och Grönland, finns organisationer med
motsvarande uppdrag att främja det egna landets litteratur i utlandet. Sverige har ett nära samarbete med nordiska organisationerna och samordnar ofta närvaro vid
utländska mässor eller andra evenemang. Att förtydliga
uppdraget genom att ange det i instruktionen skulle bi-
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dra till en ökad tydlighet både gentemot utländska målgrupper och svenska aktörer, och skulle därigenom bidra
till att myndigheten kan arbeta än mer strategiskt med
uppdraget. Utvecklingen av antalet sökande vittnar om
ett växande intresse för svensk litteratur. Kulturrådet ser
stor potential inom detta område att ytterligare öka intresset för och spridningen av svensk kvalitetslitteratur
genom stöd till översättning och annat främjande arbete.
8.2 Förtydligat uppdrag om
samordning av läsfrämjande insatser

Kulturrådet har sedan 2014 i uppdrag att initiera, samordna och följa upp läsfrämjande insatser av nationellt
strategiskt intresse. Anslag 3:1 för Bidrag till litteratur och
kulturtidskrifter tillfördes då 15 miljoner kronor för detta
ändamål. Senare har regeringen även förstärkt Kulturrådets arbete med satsningen Bokstart med 10 miljoner
kronor årligen 2017–2020. Utifrån av att Kulturrådets
uppdrag att samordna läsfrämjande insatser av nationellt
intresse nu gått in på sitt femte år, och att Kulturrådets
verksamhet och roll inom området har etablerats bland
annat genom Bokstart, måste detta uppdrag betraktas
som långsiktigt. Därmed bedömer Kulturrådet att det
skulle vara ändamålsenligt att uppdraget ”att initiera,
samordna och följa upp läsfrämjande insatser av nationellt intresse”, framgår inte endast av myndighetens regleringsbrev, utan förtydligas och förstärks genom att det
skrivs in i myndighetens instruktion.
Uppdraget avser läsfrämjande arbete utanför skolan,
med utgångspunkt i litteraturen som konstform och läsningen som konstnärlig upplevelse och väg till bildning.
God läsvana och läsförståelse är viktigt även för att tillgodogöra sig utbildningsinsatser och för att vara en aktiv
samhällsmedborgare. Uppdraget tar sin utgångspunkt i
det handlingsprogram som Kulturrådet på uppdrag av
regeringen tog fram år 2014.
8.3 Utvecklingen av Bokstart

Satsningen på små barns språkutveckling inom ramen för
projektet Bokstart har pågått sedan 2015. Det som började
som ett pilotprojekt 2015 med försöksverksamhet i fem
pilotkommuner har idag blivit en stödform som är öppen
för samverkansprojekt i kommuner och regioner runt om
i hela landet. I februari 2018 lanserade Kulturrådet också
en särskild webbplats för Bokstart. Ambitionen är att den
ska fungera som en digital plattform för kunskap, metodstöd och inspiration för i första hand professionerna

men även intresserade föräldrar och andra vuxna i barns
närhet.
Forskningen visar tydligt att tidiga, språkstimulerande
insatser till familjen har stor betydelse för barnets språkoch läsutveckling. Bokstart vill främja långsiktig och
hållbar samverkan mellan bibliotek, förskola och barnhälsovård, de professioner som har ett uppdrag att arbeta med små barns språkutveckling, med utgångspunkt
i familjen.
Målsättningen med Bokstart är att 1) stärka föräldrar
i deras betydelsefulla roll för sina barns språk-, kommunikations- och läsutveckling, 2) att utveckla samverkan
mellan bibliotek, förskola och barnhälsovård och 3) att
öka och sprida kunskap om små barns språk- och läsutveckling. Bibliotek, barnhälsovård och förskola behöver
varandra för att utföra sina uppdrag på bästa sätt; för att
nå så många barn och föräldrar som möjligt och uppnå
likvärdighet när det gäller språk, kommunikation och
läsning.
Utifrån tidigare kartläggningar och erfarenheter från
pilotprojekten inom Bokstart vet vi att samverkan kräver
förankring och hållbara strukturer på alla nivåer – det
tar lång tid. Det finns många argument och gemensamma mål som ger stöd för en utvecklad samverkan. Barns
språk- och läsutveckling är en viktig demokratifråga som

har stor betydelse för ett socialt hållbart samhälle. Bokstart har nu utvecklats från sin pilotfas till en långsiktig
verksamhet, och ska vara ett stöd och en resurs för regioner och kommuner i deras fortsatta arbete för att stärka
föräldrar och för alla barns rätt till ett språk.
8.4 Satsningen på biblioteksverksamhet
i hela landet

Ett nytt uppdrag som Kulturrådet har fått ansvar för från
2018 är satsningen för att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet, där 225 miljoner kronor avsätts under perioden 2018-2020 (anslag
1:2). Arbetet med denna satsning är under utveckling och
Kulturrådet ber att få återkomma till regeringen med en
bedömning gällande behov på området från år 2021 och
framåt.
8.5 Översyn av förordningar på litteraturområdet

Förordning (2010:1058) om statsbidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande insatser. På vissa punkter behövs flexiblare reglering, bl.a. för att bemöta länsbibliotekens arbete inom kvalitetslitteratur. I skrivande stund
görs en revidering av förordningen (1996:1608) om statsbidrag till folkbibliotek som Kulturrådet också har pekat på
behöver moderniseras.
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9. TEATER, DANS, MUSIK OCH ÖVRIG SCENKONST

Prioriterade behov 2019–2021

– 2 000 tkr årligen fr.o.m. 2021 tillförs anslag 2:2
ap. 1 Bidrag till den fria scenkonsten, arrangörer,
fonogramverksamhet och vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse, i enligt med tidigare tillfällig
förstärkning
– Översyn av stöd till vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse som anges i Kulturrådets regleringsbrev

Anslag 2:2 ap.1 Bidrag till den fria scenkonsten, arrangörer,
fonogramverksamhet och vissa aktörer av kulturpolitiskt
intresse uppgår idag till knappt 214 miljoner kronor, vilket innebär att anslaget har fått en välkommen och länge
efterfrågad förstärkning med 25 miljoner kronor inför år
2018.
Bland de aktörer som får stöd av Kulturrådet ryms teater, dans, musik, opera, musikdramatik och uttryck som
performance, ljudkonst och cirkus. Inom den fria sektorn arbetar aktörer med kontinuerlig verksamhet men
också tillfälliga konstellationer. Här finns även ett antal
arrangörer och festivaler som är viktiga för utvecklingen av hela scenkonst- och musikområdet och som är av
betydande nationellt och internationellt intresse. Det är
Kulturrådets bedömning att de fria aktörerna bidrar till
en ökad mångfald av uttryck och utveckling av konstformerna. Dessutom bidrar de fria aktörerna till ökad geografisk spridning i hela landet och internationellt, samt
till ökad tillgänglighet bland olika målgrupper så som
barn och unga.
Ökningen motsvarar i huvudsak de behov som Kulturrådet tidigare har presenterat. Förstärkningen kommer
bl.a. att fokuseras på att förbättra produktions- och arbetsvillkoren för de fria aktörerna på så sätt att beviljade
bidrag i högre grad kommer att närma sig ansökt belopp.
Dessutom kommer Kulturrådet kunna ge utrymme för
fler sökande och på så sätt bidra till utvecklingen och förnyelsen inom konstområdena. Det är dock önskvärt att
anslaget kontinuerligt förstärks så att Kulturrådet ges förutsättningar att beakta de löpande kostnadsökningarna
inom området i ett längre perspektiv.
Kulturrådet vill samtidigt understryka vikten av att
den tillfälliga förstärkning av anslaget om två miljoner
kronor som har gjorts för perioden 2017-2020 bör permanentas mot bakgrund av behoven om stärkt grundfi-
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nansiering inom den fria sektorn. Musikalisk scenkonst,
så som musikal och opera, är kostnadskrävande och förstärkningen bidrar till målet om utveckling och förnyelse
inom fältet.
9.1 Översyn av anslaget till vissa
aktörer av kulturpolitiskt intresse

Regeringen pekar i Kulturrådets regleringsbrev särskilt
ut åtta aktörer av kulturpolitiskt intresse under anslag
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål ap.1.
Dessa är: Dansnät Sverige, Eric Ericsons Kammarkör,
Eric Sahlström-institutet, Ulriksdals slottsteater (Confidencen), Internationella Vadstena akademin, Kungl. Musikaliska Akademien, Orionteatern och Strindbergs Intima Teater. Bakgrunden till detta urval av aktörer vilar
sannolikt i flera fall på en lång historia och har komplexa
skäl. Kulturrådet måste dock konstatera att det är svårt
att finna en tydlig struktur för det statliga åtagandet. Flera av aktörerna har varit utpekade under lång tid. Antalet
har varierat något och den senast tillkomna aktören är
Dansnät Sverige, som till skillnad från övriga enskilda
verksamheter är ett turnénätverk för samtida dans med
flera olika parter spridda i landet.
Kulturrådet menar att det skulle vara värdefullt att
regeringen gör en översyn av stödet till ”vissa aktörer av
kulturpolitiskt intresse”. En del av verksamheterna kan
anses ha mer lokal och regional betydelse än nationell.
Kulturrådet bedömer även att de utpekade aktörerna
uppfyller de nationella kulturpolitiska målen i olika
grad. En översyn av stödet har aktualiserats ytterligare
genom införandet av kultursamverkansmodellen, där en
grundtanke är att flytta ansvaret för beslut om statliga
medel inom ett antal områden till den regionala nivån.
Flertalet av de utpekade aktörerna har finansiering även
från regional nivå och det vore här naturligt för den
statliga nivån att föra en dialog med landsting och/eller
regioner kring verksamheterna. I ett par fall har aktörer som tidigare pekades ut i gruppen ”vissa aktörer av
kulturpolitiskt intresse” också överförts till kultursamverkansmodellen, utifrån en samsyn mellan statlig och
regional nivå.
Samtidigt är det sannolikt motiverat för den statliga
nivån att fortsatt peka ut vissa aktörer, nätverk eller funktioner utifrån ett nationellt, strategiskt intresse, för att exempelvis stärka vissa konstområden och värna värdefulla
verksamheter. Mot denna bakgrund ser Kulturrådet skäl
att göra en översyn och en långsiktig analys av det statliga

åtagandet på området, sett som en del av de samlade satsningarna inom teater, dans, musik och annan scenkonst.
9.2 Professionell samtida cirkus

I den rapport om samtida professionella cirkusen och de
offentliga insatserna på området, som Kulturrådet under 2017 gjorde på regeringens uppdrag11, konstateras att
den professionella, samtida cirkusen är ett område som
har potential att utvecklas väsentligt i Sverige och det pekas på en rad möjliga utvecklingsområden och insatser

på statlig nivå. Initiativ krävs i flera delar från utövare,
scenkonstinstitutioner, arrangörer och branschorganisationer för att fältet ska kunna växa och stärkas, och i
vilken takt dessa möjliga förändringar kommer att ske
går inte att förutse. Inom ramen för Kulturrådets befintliga anslag för året 2018 kan myndigheten sannolikt möta
upp vissa initiativ, men på sikt är vår bedömning att en
utveckling av de statliga insatserna för den samtida cirkusen kräver utökad finansiering.

11. Professionell samtida cirkus, en kartläggning, Kulturrådets skriftserie
2017:4

11. Professionell samtida cirkus, en kartläggning, Kulturrådets skriftserie
2017:4.
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10. BILD- OCH FORMOMRÅDET

Prioriterade behov 2019–2021

– Att utrymme om högst 1 000 tkr ges i regleringsbrev för myndighetens arbete med bedömning,
uppföljning och främjande inom anslag 4:4 bidrag till bild- och formområdet ap.1 Bidrag till
organisationer inom bild- och formområdet och
verksamhetsstöd till vissa utställare
Regeländringar

– Översyn av bidragsförordningar

Anslag 4:4 Bidrag till bild- och formkonst (ap.1.) uppgår
idag till drygt 40 miljoner kronor, vilket innebär en höjning med 12 miljoner kronor jämfört med föregående år.
Inom anslaget fördelar Kulturrådet bidrag till konsthantverkskooperativ, kollektivverkstäder, nationella främjandeorganisationer och utställningsarrangörer inom bildoch formkonst. Höjningen är mycket välkommen och
ligger i linje med de önskemål som Kulturrådet har fört
fram i tidigare budgetunderlag.
De nya medel som tillförs anslaget innebär bland annat
att Kulturrådet kan öka fördelningen av projektbidrag till
bild- och formkonstaktörer. Det är en bidragsform som
tidigare har saknats på området och som Kulturrådet införde år 2014, men med begränsade finansieringsmöjligheter. År 2017 fördelades 3,4 miljoner kronor, men efterfrågan är betydligt större och växande. Projektbidragen
ger utrymme för nya och delvis oetablerade aktörer samt
nationella och internationella samarbeten. Med ökade
anslag kan de även öppnas upp för curatorer att söka bidrag för att genomföra utställningsprojekt.
Ökningen av Kulturrådet anslag kommer även att
innebära höjningar av verksamhetsbidrag, för att stärka
den utveckling som bild- och formområdet befinner sig
i. Inom verksamhetsbidraget fördelas medel för medverkans- och utställningsersättning till konstnärer. De
ökade medlen förväntas bidra till ökade budgetar både
för utställningsersättning, men också till den viktiga
medverkansersättningen när konstnärer exempelvis producerar verk, deltar i publika program och på andra sätt
lägger arbetstid i anslutning till en utställning av deras
verk. Verksamhetsbidragen från Kulturrådet är av stor
vikt för det fria kulturlivet, bland annat då dessa medel
inte är bundna vid särskilda insatser eller åtaganden i lika
hög grad som vissa kommunala bidrag. Sammantaget
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kommer höjningen av anslaget att kunna täcka en del av
de befintliga behoven och möjliggöra för den nationella
nivån att stötta och stimulera utvecklingen, inom ett fält
som länge har varit eftersatt. Tillämpningen av MU-avtalet förväntas också öka och i högre grad omfatta även
ersättning för konstnärers medverkan
Kulturrådet har kunnat konstatera att behovet av stöd
från Kulturrådet inom bild- och formkonstområdet har
ökat kraftigt under senare år, och vi ser en fortsatt stark
konstnärlig utveckling. Många bild- och formkonstaktörer arbetar samhällsengagerat och med hög kvalitet på
en mängd platser i landet. Inom bidragsgivningen finns
flera exempel på demokratifrämjande projekt, där den
konstnärliga verksamheten sker i det offentliga rummet.
Frågor som fokuserar på yttrandefrihet och konstens frihet är fortsatt aktuella. Många aktörer inom området är
ifrågasättande och utmanande.
10.1 Utrymme för myndighetens arbete med
bedömning, uppföljning och främjande

Myndigheten önskar även att utrymme om högst 1 miljon kronor ges i regleringsbrev för myndighetens arbete
med bedömning, uppföljning och främjande inom anslag
4:4 Bidrag till bild- och formområdet. Detta önskemål beskrivs närmare i avsnitt 3 om Kulturrådets verksamhet.
10.2 Översyn av förordningar

I regeringens handlingsplan för bild- och formområdet
från november år 2016 framgår att regeringen ska se över
de bidragsförordningar som styr Kulturrådets bidrag till
bild- och formområdet. Kulturrådet har efterfrågat detta
och välkomnar en sådan översyn. En ny, mer flexibel bidragsförordning skulle öka möjligheterna att följa och
anpassa stödformerna utifrån bild- och formområdets
utveckling.

11. ÖVRIGA UPPDRAG
11.1 Kultur och hälsa

I delbetänkandet För en god och jämlik hälsa, En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket (SOU 2017:4)
identifieras Kulturrådet som en av flera statliga myndigheter med relevans inom folkhälsopolitiken. Kulturrådet avvisade i sitt remissvar kommissionens idé om att
ge myndigheter ett nytt integreringsuppdrag inriktat
på folkhälsa/jämlik hälsa inom myndigheternas grunduppdrag. Däremot ser Kulturrådet att myndigheten,
förutsatt att särskilda resurser tillförs, skulle kunna ges
ett särskilt folkhälsopolitiskt ansvar och uppdrag inom
kultursektorn av regeringen. Detta på motsvarande sätt
som Kulturrådet har ett sektorsansvar avseende funktionshinderspolitiken samt har ett samlat ansvar för att
inom sitt verksamhetsområde främja lika rättigheter och
möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och
könsuttryck.
Inom ramen för ett sådant uppdrag skulle myndigheten kunna förfoga över särskilda bidragsmedel för kultur
och hälsa, motsvarande den satsning som gjordes avseende kultur för äldre inom sjukvård och omsorgsverksamhet under åren 2011-2013 med medel (70 miljoner kronor) från socialpolitikens område. Kulturrådet har för
närvarande i uppdrag av Kulturdepartementet att göra
en nationell översyn av hur det strategiska arbetet med
att utveckla samverkan mellan kultur- och hälsoområdet
bedrivs i samtliga län. Översynen kommer att kunna bidra till att kartlägga behov som finns inom fältet.
11.2 Centrumbildningarna

Centrumbildningarna är intresse- och förmedlingsorganisationer för de fria professionella utövarna inom respektive konstområde. De arbetar med arbetsförmedling
direkt genom att förmedla uppdrag och indirekt genom
bland annat kompetensutveckling med utgångspunkt i
att öka möjligheten till anställning och uppdrag för kulturarbetare och konstnärer. År 2018 har medel fördelats
till tretton centrumbildningar som sammanlagt samlar
drygt 10 000 fria professionella kulturutövare i Sverige.
Kulturrådet bedömer effekterna av den arbetsförmedlande verksamheten som positiv och ser att organisationerna spelar en viktig roll för frilansande konstnärliga
yrkesutövares arbetsmöjligheter. Därmed har verksamheterna inte bara av betydelse för kulturpolitiken, utan
även för arbetsmarknadspolitiken. Mot den bakgrunden
finns goda skäl att förstärka centrumbildningarnas verksamhet med resurser från arbetsmarknadspolitiken.

En ekonomisk förstärkning skulle bland annat möjliggöra för centrumbildningarna att i ökad utsträckning
synliggöra medlemmarnas kompetens för skolan genom
informationsinsatser och medverkan vid konferenser
och mässor. Samtidigt skulle ökade fortbildningsinsatser kunna göras för att öka medlemmars förståelse för
skolans premisser vad gäller kulturverksamhet i skolan.
Flera av centrumbildningarna skulle med ökade resurser ytterligare kunna utveckla sin regionala förankring.
Ökade resurser skulle även ge centrumbildningarna möjlighet att utveckla internationell närvaro, något som är
centralt i en internationaliserad kulturarbetsmarknad.
Centrumbildningarna skulle också kunna spela en roll
för att ge kulturarbetare som nyligen invandrat till Sverige möjlighet att etablera sig på kulturarbetsmarknaden
i Sverige.
11.3 Förstärkning av uppdraget att främja lika
rättigheter och möjligheter oavsett sexuell
läggning, könsidentitet eller könsuttryck

Kulturrådet har ett samlat ansvar inom kulturområdet
att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell
läggning, könsidentitet och könsuttryck. Myndigheten
ska integrera ett hbtq-perspektiv i den ordinarie verksamheten och vidta de insatser som myndigheten bedömer lämpliga. Kulturrådets bidragsbeslut fattas utifrån
bedömning av konstnärlig kvalitet och kulturpolitisk relevans. Det finns flera exempel på projekt som har mottagit stöd där kulturaktörer arbetat med frågor om sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck och har haft
en hög kvalitet utifrån konstnärliga och kulturpolitiska
perspektiv.
Eftersom anslagen är hårt ansträngda skulle dock en
särskild bidragsform för hbtq-relaterade projekt öka möjligheterna att ge stöd, och även öppna för projekt som inte
passar in i Kulturrådets nuvarande bidragsformer, samt
öppna för ökad samverkan med aktörer utanför kultursektorn. En sådan bidragsform bör införas under en begränsad period. Det 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 demokratifrämjare och som motverkande kraft mot diskriminering och homo-, bi- och transfobi. En bidragsform som
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riktar sig till kulturaktörer och har som syfte att främja
lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning,
könsidentitet eller könsuttryck bör i första hand betrak-
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tas som en demokratisatsning och således finansieras
inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering.

12. ANSLAGSKREDIT OCH ANSLAGSSPARANDE
Kulturrådet har idag enbart anslagssparande på anslag 1:1
ap.1 Statens kulturråd. Möjlighet till anslagssparande på
sakanslag skulle ge vinster för såväl det egna arbetet 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 anslag 1:3
ap.1 Skapande skola, där relativt stora bidragssummor årligen betalas tillbaka sent under året. En längre beskrivning av detta finns i avsnittet Skapande skola.

I regleringsbrevet för 2018 har Kulturrådet inte tilldelats någon anslagskredit för anslag 3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter. Till och med 2016 var anslagskrediten på anslaget motsvarande tre procent. Anslaget
finansierar delar av myndighetens förvaltningskostnader. Övriga anslag som Kulturrådet disponerar har en
anslagskredit motsvarande tre procent. Anslagskrediten
bör under 2019–2021 vara tre procent för alla de anslag
och anslagsposter som Kulturrådet disponerar, inklusive
anslag 3:1.
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13. BEMYNDIGANDEN
Kulturrådet önskar få ett bemyndigande avseende bidrag
till musik- och kulturskolan för att möjliggöra stöd till
tre-åriga projekt. Bidraget syftar till att bidra till låga
elevavgifter, att göra den kommunala musik- och kulturskoleverksamheten mer jämlik och att förbättra möjligheterna för barn och ungdomar att delta i verksamheten. Det ska möjliggöra kvalitetshöjande åtgärder och
bidra till långsiktiga utvecklingsprocesser. Ansökningarna gäller stora kommunala verksamheter och bidragsgivningen skulle gynnas av att kommunerna kunde planera
för projekt på längre sikt än ett år för att få till stånd mer
varaktiga förändringar. Med ett bemyndigande skulle
Kulturrådet kunna bevilja medel för upp till tre år i taget, vilket skulle innebära en ökad trygghet och bättre
förutsättningar för kommunerna att planera långsiktigt.
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Kulturrådet föreslår därför ett bemyndigande om 97 miljoner kronor inom anslag 1:2 ap.7 Bidrag till musik- och
kulturskolan över två år.
Kulturrådet välkomnar samtidigt att bemyndigandet
har utökats för anslag 3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter. Detta kommer att möjliggöra för myndigheten
att arbeta på ett mer ändamålsenligt sätt framför allt med
bidragsbeslut inom Bokstart och översättningsstödet riktat till utländska förlag för utgivning av svensk litteratur
i utlandet.
Kulturrådet vill understryka vikten av att bemyndiganden på övriga anslag bör behållas på samma nivå som
2018.

14. REGELÄNDRINGAR
14.1 Ändring av förordning (2012:515) med
instruktion för Statens kulturråd

– Kulturrådet föreslår att myndighetens ansvar att
främja svensk litteratur internationellt förtydligas genom ändring av instruktionen. Instruktionen bör beskriva ansvaret, som framgår av förordning (2007:1435)
om statsbidrag till internationellt utbyte och samarbete
på litteraturområdet, att främja internationell spridning av svensk litteratur och svensk dramatik av hög
kvalitet samt att främja internationella utbyten på
dessa områden (se avsnitt 8.1).
– Kulturrådet föreslår att ansvaret att initiera, samordna och följa upp läsfrämjande insatser av nationellt
strategiskt intresse, som sedan 2014 framgår av myndighetens regleringsbrev, också förtydligas genom att
det skrivs in i myndighetens instruktion (se avsnitt
8.2)
– Av Kulturrådets instruktion bör även framgå att
myndigheten kan tillsätta beslutande respektive rådgivande grupper. Detta aktualiserats särskilt i och
med att det i uppdraget att inrätta ett nationellt kulturskolecentrum specifikt anges att myndigheten ska
inrätta en referensgrupp.

– Översyn av Förordning (2010:1058) om statsbidrag
till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande insatser
På vissa punkter behövs enligt Kulturrådets bedömning en flexiblare reglering, bl.a. för att bemöta
länsbibliotekens arbete inom kvalitetslitteratur. I
skrivande stund görs en revidering av förordningen
(1996:1608) om statsbidrag till folkbibliotek som Kulturrådet har pekat på behöver moderniseras (se avsnitt 8.5).
– Översyn av bidragsförordningar inom bild- och
formområdet
I regeringens handlingsplan för bild- och formområdet från november år 2016 framgår att regeringen
ska se över de bidragsförordningar som styr Kulturrådets bidrag till bild- och formområdet. Kulturrådet
välkomnar en sådan översyn. En ny, mer flexibel
bidragsförordning skulle öka möjligheterna att följa
och anpassa stödformerna utifrån bild- och formområdets utveckling (se avsnitt 10.2).

14.2 Andra förordningar

– Ändring av förordning (2010:2012) om fördelning av
vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet
Kulturrådet anser att förordningen bör ändras så att
den inkluderar även ”annan scenkonst”, utöver teater,
dans och musik som idag omfattas av förordningen
(se avsnitt 5.3).
– Ändring av förordning (2015:998) om statsbidrag till
kommuner som bedriver musik- och kulturskoleverksamhet
Förordningen bör ändras dels utifrån de svårigheter
som identifierats utifrån nuvarande skrivningar och
dels för att i högre grad anpassas till det nationella
kulturskolecentrets verksamhet, som från och med
2018 nu etableras på Kulturrådet.
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TABELLER
FINANSIERING, tkr
Anslag

Utfall 2017

Prognos 2018

Beräknat 2019

Beräknat 2020

Beräknat 2021

44 301
44 301

55 461
55 461

63 369
63 369

64 361
64 361

65 278
65 278

308 218

541 183

521 399

521 399

296 399

101 923
114 339
114 339
82 260
82 060
82 060
32 000			
100 000
100 000
100 000
225 000
225 000
225 000

114 339
82 060

186 608
186 608

187 825
187 825

183 459
183 459

183 159
183 159

183 159
183 159

1 388 868
1 388 868

1 426 905
1 426 905

1 489 965
1 489 965

1 529 716
1 529 716

1 545 306
1 545 306

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
17 01 001 Statens kulturråd
001 Statens kulturråd
17 01 002 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling
samt internationellt kulturutbyte och samarbete
001 Bidrag till allmän kulturverksamhet, internationell verksamhet
och minoriteters språk och kultur
002 Bidrag till alliansverksamheter
004 Bidrag till kulturverksamhet i vissa bostadsområden
007 Bidrag till musik- och kulturskolan
009 Bidrag till biblioteksverksamhet i hela landet
17 01 003 Skapande skola
001 Skapande skola
17 01 006 Bidrag till regional kulturverksamhet
001 Bidrag till regional kulturverksamhet

96 465
75 091
36 996
99 666
0

100 000

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

190 629

213 584

213 614

213 614

213 614

190 629

213 584

213 614

213 614

213 614

17 03 001 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter
001 Bidrag till litteratur, kulturtidskrifteroch läsfrämjande

145 999
145 999

155 735
155 735

155 735
155 735

155 735
155 735

145 735
145 735

28 067

40 069

40 069

40 069

40 069

28 067

40 069

40 069

40 069

40 069

2 292 690

2 620 762

2 667 610

2 708 053

2 489 560

Utfall 2017

Prognos 2018

Beräkn 2019

Beräkn 2020

Beräkn 2021

Offentligrättslig verksamhet					
Statliga utställningsgarantier					
Intäkter
808
0
0
0
Kostnader
1 075
0
0
0

0
0

17 04 004 Bidrag till bild- och formområdet
001 Bidrag till organisationer inom bild- och formområdet och
verksamhetsstöd till vissa utställare
Summa anslag

					
Avgiftsintäkter som disponeras, enligt den
indelning som regeringen beslutar

Avgiftsfinansierad verksamhet					
Övrigt					
Intäkter		
2 000
2 000
2 000
2 000
Övriga intäkter som disponeras					
Bidrag från andra myndigheter		
1 000
1 000
1 000
Bidrag från EU institutioner		
700
700
700
Bidrag från övriga		
100
100
100

1 000
700
100

Kulturrådet tar ut avgifter enligt paragraf 4 och 15 i avgiftsförordningen. 					

				
Räntekontokredit
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Kredit 2017

Behov 2018

Behov 2019

Behov 2020

Behov 2021

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

BEMYNDIGANDEN, tkr						
Utfall 2017

Prognos 2018

Förslag 2019 Beräkning 2020 Beräkning 2021

Slutår

17 01 02 ap 1 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete
Ingående åtaganden
Nya åtaganden (+)
Infriade åtaganden (-)
Utestående åtagande vid årets slut
Tilldelad/ föreslagen bemyndiganderam

0
9 955
0

9 955
25 000
-9 955

9 955
25 000

25 000
25 000

25 000
25 000		
25 000			
-25 000
-25 000		
25 000
25 000

2019

0		
25 000		

						
Utfall 2017

Prognos 2018

Förslag 2019 Beräkning 2020 Beräkning 2021

Slutår

17 01 02 ap 7 Bidrag till musik och kulturskolan						
Ingående åtaganden
Nya åtaganden (+)
Infriade åtaganden (-)

0
0
0

0
0
0

0
64000		
64 000			
0
32 000
32 000

Utestående åtagande vid årets slut
Tilldelad/ föreslagen bemyndiganderam

0
0

0
0

64 000			
64 000
64 000		

Utfall 2017

Prognos 2018

Förslag 2019 Beräkning 2020 Beräkning 2021

Slutår

0
0
0

0
0
0

0
0		
50 000			
-50 000
-50 000		

2020

0
50 000

0
0

0			
50 000
50 000		

Prognos 2018

Förslag 2019 Beräkning 2020 Beräkning 2021

2021

						
17 01 03 Skapande skola
Ingående åtaganden
Nya åtaganden (+)
Infriade åtaganden (-)
Utestående åtagande vid årets slut
Tilldelad/ föreslagen bemyndiganderam

						
Utfall 2017

Slutår

017 01 06 Bidrag till regional kulturverksamhet						
Ingående åtaganden
Nya åtaganden (+)
Infriade åtaganden (-)
Utestående åtagande vid årets slut
Tilldelad/ föreslagen bemyndiganderam

0
0
0

0
55 000
0

55 000
55 000		
40 000			
-40 000
-55 000		

0
55 000

55 000
55 000

55 000			
55 000
55 000		

Prognos 2018

Förslag 2019 Beräkning 2020 Beräkning 2021

2020

						
Utfall 2017

Slutår

17 02 02 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål						
Ingående åtaganden
Nya åtaganden (+)
Infriade åtaganden (-)

103 379
110 438
-103 379

110 438
167 000
-110 438

167 000
167 000		
137 000			
-137 000
-30 000		

Utestående åtagande vid årets slut
Tilldelad/ föreslagen bemyndiganderam

110 438
167 000

167 000
167 000

167 000			
167 000
167 000		

Prognos 2018

Förslag 2019 Beräkning 2020 Beräkning 2021

2020

						
Utfall 2017

Slutår

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

24 760
26 678
-23 998

27 440
40 000
-27 440

40 000
40 000		
35 000			
-35 000
-5 000		

27 440
25 000

40 000
40 000

40 000			
40 000
40 000		

Prognos 2018

Förslag 2019 Beräkning 2020 Beräkning 2021

2020

						
Utfall 2017

Slutår

17 04 004 Bidrag till bild och formområdet						
Ingående åtaganden
Nya åtaganden (+)
Infriade åtaganden (-)

9 655
11 375
-9 655

11 375
14 000
-11 375

14 000
14 000		
14 000			
-14 000
-14 000		

Utestående åtagande vid årets slut
Tilldelad/ föreslagen bemyndiganderam

11 375
14 000

14 000
14 000

14 000			
14 000
14 000		

2019
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Förslag till investeringsplan, tkr					
Utfall 2017

Prognos 2018

Förslag 2019 Beräkning 2020 Beräkning 2021 Beräkning 2022

Verksamhetsinvesteringar						
Immateriella investeringar						
Datasystem, rättigheter m.m
1 373
2 810
1 400
0
700
700
Materiella investeringar						
Maskiner, inventarier och installationer
182
2 650
1 450
1 000
1 300
1 200
Övriga verksamhetsinvesteringar		
1 000				
Summa verksamhetsinvesteringar

1 555

6 460

2 850

1 000

2 000

1 900

Finansiering						
Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 §
kapitalförsörjningsförordningen)

1 398

5 400

4 000

4 000

2 000

1 900

Bidrag ( 2 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen)						
Finansiell leasing ( 2 kap. 5 § kapitalförsörjningsförordningen)
Anslag ( efter medgivande av regeringen)						
Summa finansiering

1 398

5 400

4 000

4 000

2 000

1 900

						
Låneram och räntor för verksamhetsinvesteringar, tkr		
Lån och räntor

Utfall 2017

Prognos 2018

Förslag 2019

Beräkn 2020

Beräkn 2021

Beräkn 2022

1 003

1 398

5 975

6 347

4 538

3 885

Nyupplåning
931
varav för investering i immateriella anläggningstillgångar		

6 460
2 810

2 850
1 400

1 000
0

2 000
700

1 900
700

-536

-1 883

-2 478

-2 809

-2 653

-2 335

1 398
8 000

5 975
8 000

6 347
8 000

4 538
8 000

3 885
8 000

4 150
8 000

4

-9

-92

-82

-63

-60

Ränteantagande för nyupplåning		

0,25%

1,50%

1,50%

1,50%

1,50%

Finansiering av räntor och avskrivningar						
UO 17 01 01 001 Statens kulturråd
-532
-1 892
-2 570
-2 891
-2 717

-2 395

IB lån i RGK

Amortering
UB lån i RGK
Beslutad/ föreslagen låneram
Ränteutgift

ANSLAGSBEHÅLLNING				
Anslag

Beslutat 2017

Begärt 2017

Begärt 2018

Begärt 2019

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 minoritetersspråk och kultur
Inget
3%
3%
002 Bidrag till alliansverksamheter
Inget
Inget
Inget
004 Bidrag till kulturverksamheter i vissa bostadsomåden
Inget
3%
3%
007 Bidrag till musik- och kulturskolan
Inget
3%
3%
009 Bidrag till biblioteksverksamhet i hela landet
Inget
3%
3%

3%
Inget
3%
3%
3%

17 01 003 Skapande skola				
001 Skapande skola
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%

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
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