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Ärende 

Beslut om riktlinjer för verksamhetsbidrag till vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse med 
stöd av förordning (2012:517) om statsbidrag till kulturella ändamål.  

Kulturrådets beslut 

Kulturrådet beslutar att anta bilagda riktlinjer förverksamhetsbidrag till vissa aktörer av 
kulturpolitiskt intresse. Riktlinjerna gäller från och med dagens datum och tills vidare.  

Beslutet och beredningen 

Detta beslut har fattats av generaldirektör Kajsa Ravin efter föredragning av handläggare 
Caroline von Hove. I beredningen av ärendet har även enhetschef Veronica Lamppa 
Lönnbro deltagit. I den slutliga beredningen deltog enhetschef Magnus Boström. 

Skäl för beslutet 

Aktuella bestämmelser 

Kulturrådet beslutar om riktlinjer för verksamhetsbidrag till vissa aktörer av kulturpolitiskt 
intresse med stöd av förordning (2012:517) om statsbidrag till kulturella ändamål. 
Ändamålet med bidraget är att främja ett kulturutbud av hög kvalitet som bidrar till att 
uppfylla de nationella kulturpolitiska målen. 

Enhetschefen för konstarter och regional utveckling är dokumentansvarig för riktlinjerna.  

 

På Kulturrådets vägnar 

 

 

Kajsa Ravin  

Generaldirektör Caroline von Hove 

                                Föredragande 
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Kulturrådets riktlinjer för 
verksamhetsbidrag till vissa aktörer 
av kulturpolitiskt intresse  
Fastställda av Kulturrådets generaldirektör den 26 juli 2022. Riktlinjerna gäller från och 
med samma datum och tills vidare. Enhetschef för enheten för konstarter och regional 
utveckling är ansvarig för dokumentet 
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1.  Inledning 

Riktlinjer för verksamhetsbidrag till vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse är ett internt 
styrdokument som preciserar hur vi uttolkar regelverk för att fördela och följa upp statliga 
bidrag till de av regeringen särskilt utpekade aktörerna inom rubricerad bidragsform. 
Syftet är att underlätta handläggning och uppnå rättssäkerhet i våra bedömningar och 
beslut. Det här dokumentet ska också vara tillgängligt på Kulturrådets webbplats för att 
ge en tydlig bild av hur vi fördelar och följer upp statliga bidrag. 

2.  Syfte och regelverk 

Verksamhetsbidrag till vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse finns till för att stödja av 
regeringen särskilt utpekade aktörer som bidrar till den konstnärliga utvecklingen 
nationellt genom producerande, främjande och förvaltande verksamhet av hög kvalitet. 
Bidragsformen ska främja en mångfald av konstnärliga uttryck, kvalitet och förnyelse 
samt annan kulturpolitiskt värdefull utveckling inom kulturlivet. 
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Det grundläggande regelverket för det här bidraget finns i förordning (2012:516) om 
statsbidrag till det fria kulturlivet inom teater-, dans- och musikområdet. I förordning 
(2012:516) om statsbidrag till det fria kulturlivet inom teater-, dans- och musikområdet 
anges att ändamålet med statsbidraget är att främja mångfald, kvalitet och förnyelse samt 
annan kulturpolitiskt värdefull utveckling inom det fria kulturlivet. Enligt förordningen får 
statsbidrag bland annat lämnas till en aktör som är verksam i Sverige inom 
scenkonstområdet. Statsbidrag får endast lämnas till kulturverksamhet av professionell 
art. I förordning (2012:517) om statsbidrag till kulturella ändamål anges att ändamålet 
med bidragsgivningen är att främja ett kulturutbud av hög kvalitet som bidrar till att 
uppfylla de nationella kulturpolitiska målen. De här riktlinjerna bygger också på förordning 
(2012:515) med instruktion för Statens kulturråd, myndighetsförordningen (2007:515), 
förvaltningslagen (2017:900) samt generell föreskrift (2013:2) för Kulturrådets 
bidragsgivning, Kulturrådets arbetsordning, Kulturrådets regleringsbrev och de nationella 
kulturpolitiska målen som beslutades av riksdagen i december 2009. 

2.1.  Vem kan söka? 

Bidraget kan vid datum för beslut om riktlinjer sökas av Dansnät Sverige, Eric Ericsons 
Kammarkör, Eric Sahlström-institutet, Internationella Vadstena Akademien, Kungliga 
Musikaliska Akademien, Orionteatern, Strindbergs Intima Teater och Ulriksdals 
slottsteater (Confidencen). 

Dessa institutioner, institut och fria aktörer bedöms vara av central betydelse för det 
svenska kulturlivet, utses av regeringen och anges i Kulturrådets årliga regleringsbrev. 
De utpekade aktörerna måste uppfylla Kulturrådets grundläggande krav som behöriga 
sökande.  

2.2.  Vad går att söka bidrag för? 

Bidrag söks för verksamheten i sin helhet och avser dels kostnader för produktion, 
samproduktion, presentation, turné och andra publika aktiviteter, dels nätverksarbete, 
forskning, utbildning, publikutveckling, kulturarvsbevarande insatser med flera främjande 
aktiviteter som definieras i den sökande verksamhetens uppdrag och som utvecklar den 
eller de konstformer vari sökanden är verksam. Det kan till exempel vara stöttande eller 
utvecklande aktiviteter som kommer andra aktörer inom konstområdena till del och 
därigenom bidrar till att säkra produktion, speltillfällen och en gynnsam utveckling av 
musik- och scenkonstområdet. Kostnader för stipendier och dylikt kan inte ingå i ansökan 
då Kulturrådet inte beviljar medel för insatser av det slaget eller till vidareförmedling 
generellt. 
 
Bidraget söks för ett helt kalenderår, det vill säga tolv månader. 
Bidrag får endast lämnas till verksamhet som även har annan finansiering. Exempel på 
annan finansiering kan vara bidrag från kommun eller region. Verksamhetens budget ska 
vara hållbar utifrån lön eller ersättning till medarbetare och andra medverkande. I de fall 
verksamheten ingår samarbeten med andra organisationer eller fungerar som arrangör 
ska avtalen vara skäliga. 
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2.3.  Hur går ansökan till? 

Det går att söka verksamhetsbidrag en gång per år via Kulturrådets onlinetjänst. Ansökan 
avser verksamheten för det kommande året. Om den sökande organisationen avser 
arbeta med fleråriga insatser behöver detta specificeras och ansökan förnyas för varje år. 

I ansökan ska den sökande lämna den information Kulturrådet efterfrågar i 
ansökningsomgången.  

Till ansökan ska följande bilagor bifogas i PDF-format: 
- senaste verksamhetsberättelse med årsbokslut eller årsredovisning  
- verksamhetsplan och budget för hela verksamheten för det år som ansökan 

gäller 
 
Om en ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kan Kulturrådet som princip inte ta 
med den i bidragsomgången. 

Efter att ansökan tagits emot kan Kulturrådet i vissa fall begära in ytterligare uppgifter för 
att pröva den. Om en ansökan är ofullständig och den sökande inte kompletterar den 
inom den tid myndigheten har kommunicerat kan den inte behandlas. 

Kulturrådet fattar beslut om hur bidraget ska fördelas cirka fyra månader efter sista 
ansökningsdatum. 

2.4.  Hur bedömer Kulturrådet ansökan?  

När sista ansökningsdatum har passerat går handläggare igenom alla giltiga 
ansökningar. Handläggare prövar varje enskild ansökan i förhållande till övriga 
ansökningar och för en diskussion om fördelningen av stödet i sin helhet. De handläggare 
som bedömer ansökningarna är ämnesexperter inom olika konstområden. Kulturrådet 
fattar beslut om hur bidrag ska fördelas. Bidragsbeslut kan inte överklagas. 

Om en handläggare är jävig i förhållande till någon sökande, det vill säga partisk på 
grund av släktskap, vänskapsband eller annat, får handläggaren inte vara med i 
bedömningen av den ansökan. Om någon handläggare inte har deltagit i bedömningen 
på grund av jäv informerar Kulturrådet om detta i beslutet. 

Kulturrådet bedömer alla ansökningar utifrån de ekonomiska förutsättningarna och övrig 
finansiering. Vid prövningen av bidragsansökan kan Kulturrådet komma att kontrollera att 
sökanden har följt villkoren för eventuella tidigare erhållna bidrag. Kulturrådet ska 
prioritera organisationer som inte får annat stöd från Kulturrådet och ta hänsyn till om 
organisationen redan har beviljats annat statligt stöd då dubbel statlig finansiering av 
samma kostnad inte får förekomma. 

Vid bedömningen av ansökningarna är utgångspunkten verksamhetens konstnärliga 
kvalitet och omfattning samt att verksamheten är ekonomiskt hållbar. 

Utöver det ska den totala bidragsgivningen kännetecknas av: 

• Förnyelse, utveckling och en mångfald av konstnärliga uttryck 
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• Konstnärlig frihet och lika möjligheter för alla att vara professionellt verksamma inom 
scenkonst- och musikområdet 

• Tillgänglighet och spridning av verksamhet i hela landet 
• Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete 
• Barnrätts- och ungdomsperspektiv 

Varje ansökan måste inte omfatta alla perspektiv, men den sammanlagda fördelningen 
av bidrag under året ska kännetecknas av alla perspektiv i listan. 

Verksamheter som är behöriga sökande till detta bidrag bedöms redan genom 
utpekandet i regleringsbrevet som väl etablerade och av central betydelse inom sina 
respektive fält. De har kontinuerlig verksamhet av stort konstnärligt eller kulturpolitiskt 
värde och flertalet fyller inom sina verksamheter funktioner eller har uppdrag som inte 
bärs av någon annan aktör inom scenkonst- och musikområdet i Sverige.  

Med detta som utgångspunkt görs en jämförande bedömning av ansökningarna inför 
fördelning genom samlingsbeslut. Kulturrådet prioriterar sökande som i sin egen 
verksamhet bidrar till mångfald och konstnärlig förnyelse samtidigt som verksamheten 
fungerar som resurs för andra aktörer eller som brygga mellan olika konstområden och 
därmed ligger i framkant för den konstnärliga utvecklingen nationellt. Vidare läggs vikt vid 
sökandens kapacitet som gästspelsarrangör, samproducent eller facilitator av 
förstärkande insatser för utveckling av infrastruktur, publikarbete och förmedling av 
spetskompetens. Bedömningen av insatsens kvalitet och relevans görs härvidlag mot 
bakgrund av aktuella behov inom respektive fält. Aktiviteter med god geografisk 
spridning, både inom landet och internationellt, eller insatser med barn och unga som 
målgrupp prioriteras.  

Kulturrådet ser god förmåga att stärka helheten genom de skilda delarna i verksamheten 
som grund för prioritering. Sökande som genom utbildningsverksamhet bidrar till 
kunskapsbevarande, kontinuitet och återväxt ska, liksom verksamhet med uppdrag att 
förvalta ett definierat kulturarv eller arkiv, alternativt verksamhet som fungerar som resurs 
eller part i akademisk forskning, bedömas utifrån uppdragets särart jämte verksamhetens 
förmåga att integrera de skilda delarna och aktualisera uppdraget inom verksamheten i 
en framåtblickande konstnärlig praktik.  

2.5.  Vad händer om bidrag blir beviljat?  

Kulturrådet betalar ut bidraget till det plus- eller bankgirokonto som hör till den juridiska 
person som står angiven i ansökan. 

2.6.  Vilka villkor gäller för beviljade bidrag? 

För de bidrag Kulturrådet beviljar gäller generella villkor som framgår i en till 
bidragsbeslutet bifogad villkorsbilaga. I vissa fall kan vi besluta om särskilda villkor för 
bidrag och då finns de också med i villkorsbilagan.  

Verksamheten ska genomföras enligt plan och bidraget ska användas enligt de villkor vi 
beslutar. Beslutet, inklusive villkorsbilaga, kommuniceras via e-post till alla som har sökt 
bidraget. 
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2.7.  Hur går redovisningen till? 

Beviljat bidrag ska redovisas senast vid det datum för redovisning som meddelas i 
villkorsbilagan. Den som får stöd ska inkomma med redovisning på därtill avsedd 
wordblankett. Denna ska formateras till PDF-format liksom övriga bilagor innan 
handlingarna sänds till Kulturrådet via e-post. Redovisningsblanketten finns tillgänglig på 
Kulturrådets webbsida cirka 28 dagar före sista datum för inkommande med redovisning. 
I villkorsbilagan informeras också om övriga villkor som gäller för redovisningen.  
 
Redovisningsblanketten utformas utifrån innehållet i riktlinjerna för bidraget, 
villkorsbilagan samt generella återrapporteringskrav i Kulturrådets regleringsbrev och 
instruktion. 
  

3.  Versionshistorik 

Ikraftträdande Version Kommentar 

2022-07-26 1 Riktlinjerna ersätter inte 
några tidigare riktlinjer för 
verksamhetsbidrag till vissa 
aktörer av kulturpolitiskt 
intresse. Riktlinjerna kan 
komma att revideras i 
enlighet med innehållet i 
kommande regleringsbrev. 
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