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Förord 
Pandemin har haft stor påverkan på Kulturrådets arbete och hela samhället även detta 
år. Hela kulturbranschen har drabbats hårt under två års tid. Sammantaget har 
Kulturrådet beviljat fem miljarder kronor i bidrag under året, varav 2,1 miljarder har varit 
olika former av krisstöd.  

Kulturrådet har genom bidragsgivningen medverkat till att upprätthålla en infrastruktur för 
ett kulturliv i framtiden. Vi har administrerat flera stora krisstödsomgångar samtidigt som 
den ordinarie bidragsfördelningen genomförts. Alla konstområden har drabbats av 
pandemin, fast i olika grad. Den största delen av ansökningarna kom även 2021 från 
musik- och scenkonstområdet. Det gäller såväl krisstöden som de ordinarie bidragen.  

För Kulturrådet har det krävts stora resurser att vid sidan av ordinarie verksamhet 
granska ansökningar, fördela krisstöd och hantera omprövningar och vinstkontroller. Vi 
har också granskat krisstödsprocessen både internt och externt och lärt oss mycket på 
vägen. En översyn av våra bidragsformer har initierats där även riktlinjer som blanketter 
ses över.  

En stor del av året har medarbetarna på Kulturrådet arbetat på distans. Det har lett till att 
både interna och externa möten varit mestadels digitala. Kulturrådet har liksom många 
andra organisationer tagit ett digitalt språng under pandemin. Vi har arrangerat bransch-
möten och webbinarier inom bland annat kulturskolor, musikarrangörer, läsfrämjande, 
internationella nätverk och krisstöd. De digitala seminarierna har medfört större 
geografisk spridning och fler deltagare från hela landet. Vi har också nått nya aktörer 
genom krisstöd och digitala möten. 

Kulturrådet har intensifierat och utvecklat samverkan med andra myndigheter, Sveriges 
kommuner och regioner, branschorganisationer inom olika konstområden och 
civilsamhället.  

Kulturrådets samarbete med Sida har burit frukt. Elva organisationer har fått stöd för att 
stärka och skydda konstnärlig frihet globalt. Kreativa Europa, EU:s program för de 
kulturella och kreativa sektorerna, har påbörjat en ny programperiod med kraftigt ökad 
finansiering från EU. Kulturrådet har under 2021 utvecklat ett nytt bidrag för 
medfinansiering som öppnar under 2022. 

Barn och unga har drabbats hårt av restriktioner under året. Många fritidsaktiviteter har 
pausats. Skapande skola, bibliotek och kulturskolor har haft utmaningar att genomföra 
verksamhet även om en del kulturskolor erbjudit verksamhet digitalt. Kulturrådet har 
fördjupat arbetet med barnkonventionen genom regeringsuppdraget Barnrätt i praktiken.  

En viktig jämlikhetsfråga nu och för framtiden är att stärka barns och ungas läsintresse, 
läsvanor och tillgång till olika läsande sammanhang. Det är därför med glädje Kulturrådet 
har tagit sig an de nya uppdragen att etablera ett läsråd och ett läsfrämjandelyft för 
folkbibliotek.  

Kommande års stora utmaningar handlar om återstarten av kulturlivet. Vi arbetar 
dedikerat på Kulturrådet för att konsten och kulturen ska komma tillbaka och nå en publik 
i hela landet! 
 
Kajsa Ravin, generaldirektör   
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Om Kulturrådet 
Statens kulturråd (Kulturrådet) är en central förvaltningsmyndighet inom kulturområdet. 
Myndighetens arbete tar sin utgångspunkt i de nationella kulturpolitiska målen och verkar för 
kulturens utveckling och tillgänglighet genom att fördela och följa upp statliga bidrag samt 
andra främjande åtgärder. Grunden för vårt uppdrag är att alla ska kunna ta del av konst och 
kultur av hög kvalitet. 

1. Vårt uppdrag 
Kulturrådets uppdrag utgår från de nationella kulturpolitiska målen. Vi ska särskilt verka för 
konstnärligt och kulturpolitiskt värdefull utveckling inom verksamheter som rör 

- teater, dans, musik och annan scenkonst 
- litteratur, kulturtidskrifter, läsfrämjande och bibliotek 
- bild och form samt museer och utställningar 
- regional kulturverksamhet 
- samiska folkets och övriga nationella minoriteters kultur  
- andra kulturella ändamål. 

Vi ska enligt förordning (2012:515) med instruktion för Statens kulturråd även 

- verka för ökat internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan inom hela 
kulturområdet 

- integrera ett jämställdhets-, mångfalds- samt barn- och ungdomsperspektiv 
- främja ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete i vår verksamhet  
- ha ett samlat ansvar för funktionshindersfrågor med anknytning till myndighetens 

verksamhetsområde och inom ramen för detta samla, stödja och vara pådrivande i 
förhållande till övriga berörda aktörer  

- representera staten i dialog med berörda regioner och kommuner inom ramen för 
kultursamverkansmodellen enligt förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa 
statsbidrag till regional kulturverksamhet 

- administrera det pris som avses i förordning (2002:1091) om litteraturpris till Astrid 
Lindgrens minne 

- vara nationell kontaktpunkt för EU:s kulturprogram 
- verka för kulturens betydelse inom andra samhällsområden 
- sprida information och kunskap om vår verksamhet  
- ha ett samlat ansvar för att inom vårt verksamhetsområde främja lika rättigheter och 

möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck 
- initiera, samordna och följa upp läsfrämjande insatser av nationellt strategiskt 

intresse.  
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2. Verksamhetens inriktning 
Kulturrådets styrelse har beslutat om fem strategiska utvecklingsområden utifrån vår 
instruktion samt myndighetens regleringsbrev och de nationella kulturpolitiska målen. De 
strategiska områdena är:  

 Delaktighet i kulturlivet: av, med och för alla. 
 Konstnärlig frihet och det fria kulturlivets förutsättningar. 
 Utvecklade former för samverkan och flernivåstyrning. 
 Internationellt utbyte och samarbete inom kulturområdet. 
 Förvaltningsutveckling. 

Dessa utvecklingsområden är utgångspunkten för vår verksamhetsplanering och löpande 
uppföljning, och för varje område har vi tagit fram mål och aktiviteter i syfte att styra och följa 
utvecklingen inom området. Kulturrådet strävar även efter att ta fram resultatindikatorer när 
det inte medför kostnader som påverkar verksamheten menligt.  

I årets resultatredovisning utgår vi från våra fem utvecklingsområden, vilket gör att års-
redovisningens disposition skiljer sig från föregående år. Varje strategiskt utvecklingsområde 
är indelat i tre delar vilka motsvarar myndighetens huvudprocesser: 

- fördelning av statsbidrag  
- uppföljning och analys av fördelade statsbidrag  
- andra främjande åtgärder för kulturens utveckling och tillgänglighet. 

Kulturrådets verksamhet bedrivs inom statens utgiftsområde 17 som omfattar områdena 
kultur, medier, trossamfund och fritid. Kulturrådets uppdrag finns inom delområdet kultur.  

2.1. Återrapporteringskrav 

De olika återrapporteringskraven finns under respektive avsnitt där vi redovisar insatser 
kopplade till det aktuella återrapporteringskravet. I inledningen av varje avsnitt anges vilka 
återrapporteringskrav som besvaras i det aktuella avsnittet.  

Utöver de återrapporteringskrav som finns i vår instruktion och vårt regleringsbrev finns 
särskilda återrapporteringskrav i två förordningar som reglerar bidragsfördelning: 

- förordning (2018:66) om statsbidrag till folkbibliotek  
- förordning (2019:470) om statsbidrag till kommuner som bedriver 

kulturskoleverksamhet. 

2.2. Så är Kulturrådet finansierat 

För 2021 disponerar Kulturrådet totalt 7 anslag med 10 anslagsposter. Cirka 43 procent av 
förvaltningskostnaderna finansieras genom att vi har möjlighet att ta ut ett belopp för 
administration ur olika anslagsposter, utöver förvaltningsanslaget.  

Kulturrådet har även extern finansiering från Utrikesdepartementet, Sida och Europeiska 
unionen för vissa särskilda internationella uppdrag, exempelvis Kreativa Europa och 
programmet Konstnärlig frihet. 
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3. Vår organisation
Kulturrådet leds av en styrelse där myndighetens chef ingår. Regeringen utser ordförande 
och övriga ledamöter samt generaldirektör.  

Kulturrådets kansli är beläget i Stockholm, och cirka 120 personer arbetar på de 8 enheterna 
inom kansliet. Vid myndigheten finns även en internrevision som rapporterar direkt till 
styrelsen. 

Figur 1. Kulturrådets organisationsschema 

3.1. Styrelse 

Kulturrådets styrelse består av 9 ledamöter. Styrelsen leder myndigheten och har fullt ansvar 
för verksamheten, och generaldirektören ansvarar för den löpande verksamheten inför 
styrelsen. 

Styrelsen beslutar i frågor som rör budget, inriktningen av vår verksamhet, årsredovisning, 
budgetunderlag, internrevision och åtgärder till följd av internrevision, revidering av 
arbetsordning samt andra frågor av principiell betydelse. Styrelsen beslutar även i vissa 
bidragsärenden. Under 2021 har styrelsen sammanträtt vid 5 tillfällen.  

Tabell 1. Utbetald ersättning till styrelseledamöter samt uppgifter om andra 
styrelseuppdrag, kronor 

Ledamot Ersättning från 
Kulturrådet (kr) Andra styrelseuppdrag

Englund, Kjell 28 750 Inga övriga uppdrag 

Ernman, Malena 28 750 Inga övriga uppdrag 

Fioretos, Aris 28 750 Kungliga Dramatiska Teatern 

Köping Olsson, Ann-Sofie 
ordförande från och med 28 oktober 2021 

41 251 Inga övriga uppdrag 

Nyman, Ellen 28 750 Inga övriga uppdrag 

Ravin, Kajsa 1 290 194  Nordisk Kulturfond 
International Federation of Arts Councils and Culture Agencies 

Tidholm, Po 38 606 Oppegården Trönö AB 

Pålsson, Thomas 
från och med 21 januari 2021 

20 834 Försäkringskassan 
Jämställdhetsmyndigheten 
Redaktörspoolen 

Tomson, Klara 
till och med 21 januari 2021 

2 917 Inga övriga uppdrag 

Wejler, Svante 
ordförande till och med den 28 oktober 2021 

44 167 Sveriges Television AB 
Svenska kommittén mot antisemitism 
Svenska Sebaldsällskapet 
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3.2. Arbetsgrupper, referensgrupper och sakkunniga 

Kulturrådets styrelse inrättar arbets- och referensgrupper och generaldirektören tillsätter 
ledamöter i dessa grupper. Ledamöterna är kvalificerade ämnesexperter inom olika konst- 
och kulturområden och bistår myndigheten med bedömningar av, och tar i vissa fall beslut 
om, bidragsansökningar. 

Detta arbetssätt är grundläggande för att dels säkerställa en hög kvalitet i bidragsbesluten, 
dels behålla förtroendet för myndigheten. Principen om armlängds avstånd tillämpas i 
Kulturrådets bidragsprocess genom att beslutanderätt delegeras mellan styrelsen, general-
direktören och arbetsgrupperna. Därutöver bereds ärenden av handläggare med 
sakkunskap och rådgivande referensgrupper bestående av utövare och experter inom 
konstområdena.  

Under 2021 anlitade vi drygt 150 ämnesexperter till 15 arbets- och referensgrupper samt till 
juryn för Astrid Lindgren Memorial Award. Den 24 november 2020 beslutade Kulturrådets 
styrelse att tillsätta en ny referensgrupp med uppgift att bedöma vårt stöd till läs- och 
litteraturfrämjande insatser. Kulturrådet har ett omfattande uppdrag inom läsfrämjande och 
syftet var att öka vår kompetens inom området. Gruppen består av 7 ledamöter, bland annat 
forskare inom litteraturvetenskap, ämnesdidaktik och biblioteks- och informationsvetenskap 
samt författare och pedagoger. Referensgruppen bidrar med kvalitativa bedömningar, 
kunskap inom området och forskningsresultat.  

Sammansättningen av arbets- och referensgrupperna är central, eftersom ledamöterna 
bidrar med olika perspektiv och kompetenser. Kulturrådet använder en öppen intresse-
anmälan när vi tillsätter nya ledamöter till grupperna, för att säkra en bredd och öka trans-
parensen i processen. Under 2021 anmälde 137 personer sitt intresse för att ingå i våra 
arbets- och referensgrupper.  

I oktober inrättade regeringen ett nytt permanent läsråd inom Kulturrådet med uppdrag att 
samla och samordna aktörer och insatser kring barns och ungas läsning. Läsrådet består av 
10 ledamöter med Kulturrådets generaldirektör som ordförande. 

Kulturrådet anlitar även ett fyrtiotal sakkunniga inom andra främjande insatser, till exempel 
för urval av litteratur till barn- och ungdomsbokskatalogen samt som stöd till 
läsambassadören. Kulturrådet bedömer att vi därigenom har förutsättningar för att 
genomföra vår verksamhet med hög kvalitet. 
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4. Om årsredovisningen 
Kulturrådets resultatredovisning ska ge en rättvisande bild av verksamhetens resultat och 
vara ett underlag för regeringen att följa upp myndigheten.  

Siffror i tabeller redovisas normalt i treårsserier. Alla belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) 
där inget annat anges. Till följd av detta kan summeringsdifferenser förekomma. 

De regeringsuppdrag som Kulturrådet har redovisat under året listas i avsnitt 14. 

4.1. Resultatredovisningens principer och ställningstaganden 

Årsredovisningen sammanfattar Kulturrådets verksamhet 2021 utifrån våra uppgifter, mål 
och krav enligt förordningar, instruktion, regleringsbrev och eventuella andra beslut.  

Vi redovisar väsentlig information om vad myndigheten presterat i förhållande till uppgifter 
och mål som regeringen beslutat för myndighetens verksamhet. Redovisningen av 
bidragsgivningen baseras främst på de uppgifter som lämnats i bidragsansökningarna, 
eftersom redovisningar av medlens användning i flera fall inkommer först 2022. Det innebär 
att uppgifterna kan skilja sig från vad som senare framkommer i redovisningen för varje 
enskilt ärende.  

Antal beslutade bidragsansökningar omfattar de ärenden som har beslutats 2021 oavsett när 
ansökan har kommit in till Kulturrådet, när vi har betalat ut bidraget eller vilken tidsperiod 
bidraget gäller. Beslutade bidragsansökningar omfattar även ärenden som avvisats, 
återtagits, avskrivits eller bordlagts under året.  

Resultaten redovisas så långt som möjligt i historiska treårsvisa serier; när detta inte är 
möjligt kommenteras det särskilt. Summeringsdifferenser kan förekomma på grund av 
avrundningar. 

4.1.1. Ny målstruktur 

Under 2020 har Kulturrådet inlett ett internt utvecklingsarbete med syftet att utveckla 
processen för att planera och följa upp vår verksamhet. Arbetet har fortlöpt under hela året 
och fortsätter även 2022. Det hittills genomförda arbetet har bland annat resulterat i en ny 
målstruktur och nya arbetssätt. Vår årsredovisning utgår därför från utvecklingsområden i 
stället för verksamhetsområden, vilket tidigare varit fallet.  

4.1.2. Redovisning av resultatindikatorer 

Kulturrådet arbetar utifrån ett flertal indikatorer, exempelvis fördelade bidrag inom olika 
verksamhetsområden, geografisk spridning av våra bidrag samt insatser som gäller 
internationell verksamhet.  

Det interna utvecklingsarbetet rörande planering och uppföljning inkluderar även arbetet med 
att ta fram resultatindikatorer till myndighetens nya målstruktur. Vi beskriver och redovisar de 
indikatorer som hittills är framtagna i anslutning till respektive kapitel i resultatredovisningen. 

4.1.3. Redovisning av styckkostnader 

Enligt förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska de myndigheter 
som hanterar ett stort antal ärenden redovisa antalet ärenden och styckkostnader för 
handläggningen av dessa. Vi bedömer att vi inte hanterar ett stort antal ärenden i det 
avseendet. 
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4.1.4. Könsuppdelad statistik 

Kulturrådet redovisar individbaserad statistik uppdelat på kön där detta är möjligt. I tabell 18 
redovisas könsuppdelad statisk för de flesta bidragstyper. Även i avsnittet om 
kompetensförsörjning redovisas könsuppdelade uppgifter. 

4.1.5. Finansiell redovisning 

Siffrorna i resultatredovisningen kan skilja sig från siffrorna i den finansiella redovisningen; i 
resultatredovisningen gäller bidragsbeloppen de beslut som fattas under året medan 
lämnade bidrag i den finansiella redovisningen gäller de utbetalningar respektive 
inbetalningar som de facto skett under året. De beslut som har fattats på bemyndigande 
2021 ingår därför inte i den finansiella redovisningen eftersom utbetalningarna sker 2022. 

4.1.6. Utgivna publikationer 

Kulturrådet listar inte utgivna publikationer i årsredovisningen; dessa kan i stället hittas i sin 
helhet på Kulturrådet webbplats.1  

4.1.7. Resultatbedömning 

Utgångspunkten för resultatbedömningen är Kulturrådets uppgifter och mål enligt instruktion, 
regleringsbrev, krav i förordningar och andra bedömningsgrunder. Vi bedömer och 
analyserar verksamhetens resultat och dess utveckling löpande i årsredovisningen. Vi gör 
bedömningar av vårt resultat utifrån 3 nivåer:  

- Gott – området är välfungerande. 
- Tillfredsställande – området fungerar, men behöver förbättras i vissa delar. 
- Inte tillfredsställande – områdets resultat är inte acceptabelt och behöver 

förbättras. 

  

 
 

1 https://www.kulturradet.se/publikationer/. 
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Resultatredovisning 
5. Översikt 
I detta avsnitt presenterar vi en översikt över verksamhetens finansiering, transfereringar 
samt bidragsgivning. 

5.1. Verksamhetens finansiering 

Kulturrådets verksamhet finansieras till största del av anslag men även av bidrag från 
Utrikesdepartementet, andra myndigheter, Europeiska unionen, Nordiska ministerrådet och 
viss avgiftsfinansierad verksamhet. 

Under 2021 var det disponibla anslagsbeloppet 5,3 miljarder kronor, varav 5,1 miljarder 
betalades ut i bidrag. Resterande medel fick användas för att bedriva verksamhet.  

Våra förvaltningskostnader uppgick till 142 miljoner kronor. Det generade ett anslags-
överskott på 70 miljoner kronor vid årets slut. Av överskottet kommer 51 miljoner att få föras 
över till 2022. Anslagssparandet hamnar enligt beslutat regleringsbrev för 2022 under 
anslagen 1:1 ramanslag, anslag 1:2 bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt 
internationellt kulturutbyte samt anslag 3:1 bidrag till litteratur och kulturtidskrifter.  

Under året användes 136 miljoner från anslagstilldelningen för att finansiera verksamheten 
(tabell 2). Ökningen av intäkter av anslag jämfört med föregående år beror på att 
administrativa medel tillfördes inom anslag 1:2 anslagspost 1 Bidrag till allmän 
kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte för att hantera arbetet med 
krisstöd. 

Tabell 2. Verksamhetens intäkter 2019–2021, tusen kronor 

 2021 2020 2019 

Intäkter av anslag 136 114  118 668  109 702  

Övriga intäkter 5 941  3 169  5 421  

Summa verksamhetens intäkter 142 054  121 837  115 123  

 
Verksamhetens kostnader har ökat med 17 procent jämfört med 2020 (tabell 3). 
Kostnaderna fördelar sig på de anslag som enligt regleringsbrev får belastas med kostnader 
för att administrera verksamhet samt de uppdrag som Kulturrådet har haft med annan 
finansiering. 

Tabell 3. Verksamhetens kostnader 2019–2021, tusen kronor 

 2021 2020 2019 

Kostnad för personal 102 704  84 273  74 931  

Kostnad för lokaler 6 236  6 214  6 560  

Övriga driftskostnader 30 649  28 875  31 505  

Finansiella kostnader 13  25  73  

Avskrivningar och nedskrivningar 2 452  2 450  2 054  

Summa verksamhetens kostnader 142 054  121 837  115 123  
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Kostnader på sakanslag och externa uppdrag består av direkta kostnader men myndigheten 
har även möjlighet att fördela ut löner och overheadkostnader. Under 2021 fördelades 57 
miljoner kronor (2020: 35,4 miljoner, 2019: 31,8 miljoner) till sakanslag och uppdrag. 
Overheadkostnader består av gemensamma funktioner som administration, stab och 
service. Fördelningen sker med hjälp av tidredovisning samt inom de begränsningar som 
finns för administrativa kostnader på respektive anslag och uppdrag.  

Personalkostnaderna ökade med 18 miljoner kronor medan övriga driftskostnader ökade 
med 2 miljoner kronor. 

I personalkostnaderna ingår förutom lönekostnader för anställd personal, även ersättning till 
personer knutna till myndigheten i referens- och arbetsgrupper, jury och styrelse samt andra 
personalrelaterade kostnader. Ökningen av resultatposten beror på att antalet anställda ökat 
2021. Majoriteten av nyanställningarna avser personal som anställts tillfälligt för arbete med 
fördelning och uppföljning av krisstöd i samband med coronapandemin. 

Tabell 4. Utveckling av Kulturrådets förvaltningskostnader 2019–2021, tusen kronor och 
procent 

 2021 2020 2019 

Total förvaltningskostnad 
   

- kostnad per beslut 10,4 tkr 8,1 tkr 13,7 tkr 

- procent av beviljat bidragsbelopp 2,8 % 3,1 % 4,7 % 

Beräknad förvaltningskostnad för bidragsgivning 
   

- kostnad per beslut 6,2 tkr 4,8 tkr 7,6 tkr 

- procent av beviljat bidragsbelopp 1,7 % 1,8 % 2,6 % 

 
Antal beslut minskade med 10 procent mellan 2020 och 2021. Eftersom Kulturrådets 
kostnader, främst personalkostnader, har ökat har även kostnad per beslut ökat jämfört med 
föregående år. 

Beräknad förvaltningskostnad för bidragsgivning baseras på den andel av Kulturrådets 
verksamhetskostnader som hänför sig till bidragsgivningen. 

Tabell 5. Kostnader och intäkter per verksamhetsgren 2019–2021, tusen kronor 

  Bidragsgivning Andra främjande åtgärder 

  2021 2020 2019 2021 2020 2019 

Intäkter av anslag 80 808 70 093 60 941 55 306 48 575 48 761 

Övriga intäkter 136 354 1 770 5 804 2 795 3 651 

Summa intäkter 80 944 70 447 62 711 61 110 51 370 52 412 

Kostnader -84 334 -71 956 -63 952 -57 720 -49 867 -51 171 

Lämnade bidrag -5 108 398 -3 883 035 -2 424 321   0 0 

 
Den ekonomiska fördelningen av intäkter och kostnader har fördelats mellan bidragsgivning 
och andra främjande åtgärder. Fördelningen baseras på den tidredovisning som var gällande 
2021 och där en uppdelning mellan fördelning av bidrag och uppföljning av bidrag inte kan 
särskiljas genom olika tidkoder.  
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Bidragsgivningen omfattar arbete med bedömning, beslut, utbetalning, uppföljning av bidrag 
samt support och administration av bidragen. Andra främjande åtgärder avser generella och 
riktade informationsinsatser och vissa regeringsuppdrag. 

Förhållandet mellan bidragsgivning och andra främjande åtgärder 2021 motsvarar 
förhållandet 2020. Fördelning kan variera över åren och beror bland annat på förändringar i 
regleringsbrevet som kräver insatser av olika slag. De egeninitierade insatser som 
myndigheten beslutar om kan även innebära att andra främjande åtgärder kan ta en högre 
andel av Kulturrådets intäkter och kostnader. 

5.2. Transfereringar 

Siffrorna i resultatredovisningen kan skilja sig från siffrorna i den finansiella redovisningen. I 
resultatredovisningen avser bidragsbeloppen de beslut som fattats under året medan 
lämnade bidrag i bokföringen avser in- och utbetalningar som skett under året. De beslut 
som togs på bemyndigande 2020 ingår därför i lämnade bidrag 2021. Motsvarande utställda 
bemyndiganden 2021 kommer att ge utfall 2022. 

Under 2021 betalade Kulturrådet ut 5,1 miljarder kronor i bidrag, vilket är en ökning med  
31 procent jämfört med 2020. Ökningen beror framför allt på de krisstöd som även 2021 har 
betalats ut för att minska de negativa effekterna som coronapandemin inneburit för 
kultursektorn. Mottagare för bidragen återfinns främst inom organisationer och företag. 

Tabell 6. Lämnade bidrag 2019–2021, tusen kronor 

 2021 2020 2019 

Lämnade bidrag till statlig verksamhet 4 492  3 263  4 246  

Lämnade bidrag till regional verksamhet 1 494 006  1 363 159  1 241 119  

Lämnade bidrag till kommunal verksamhet 730 844  713 709  609 613  

Lämnade bidrag till internationella 
organisationer 

19 210  4 444  7 567  

Lämnade bidrag till organisationer och företag 2 854 515  1 793 088  556 143  

Lämnade bidrag till enskilda personer 5 331  5 372  5 634  

Summa lämnade bidrag 5 108 398  3 883 035  2 424 321  

 
5.3. Bidragsgivning i sammanfattning 

Här presenterar vi i översiktligt ärendebalansen för myndighetens ärenden och den samlade 
bidragsgivningen för 2021. 

5.3.1. Ärendebalans 

Av tabell 7 framgår var i bidragsprocessen våra öppna bidragsärenden befann sig den  
31 december 2021. Vid den tidpunkten hade Kulturrådet 14 504 öppna ärenden.  

Våra ansökningsperioder är i stort sett desamma från år till år, vilket gör att tabellen är 
jämförbar över tid och ger en rättvisande bild av ett normalår. Under 2020 och 2021 har vi 
haft cirka 6 000 ärenden i snitt per år rörande krisstöd på grund av coronapandemin, vilket är 
en bidragsform vi vanligtvis inte hanterar.  
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Tabell 7. Kulturrådets ärendebalans 2019–2021, antal ärenden 

Ärendestatus 2021 2020 2019 
Registrerat, avvaktar granskning 1 305  614  466  

Avvaktar komplettering ansökan 49  48  30  

Avvaktar beslut 536  751  924  

Avvaktar utbetalning 352  396  305  

Avvaktar revidering, rekvisition, granskning med mera 227  208  123  

Avvaktar redovisning 9 391  8 780  4 071  

Redovisat, avvaktar granskning 1 541  1 109  616  

Avvaktar komplettering redovisning 149  109  198  

Redovisning granskad 50  220  311  

Avvaktar återbetalning 44  61  64  

Hos Kammarkollegiet (för återkrav) 7  6  10  

Avslutat (men inte arkiverat) 840  347  4  

Begäran om ändring av beslut 13  99  7  

Totalt antal ärenden 14 504 12 748 7 129 

 
I ärendebalansen ingår ärenden där vi kunde besluta om bidrag genom bemyndigande, 
vilket betyder att beslut 2021 gäller bidrag för 2022. Dessa ärenden har ärendestatus 
Avvaktar utbetalning. 

Cirka 1 400 ärenden inkom oktober–december, varav drygt 1 100 avsåg krisstöd, där 
beslut togs i november 2021. De beviljade krisstödsärendena har ärendestatus Avvaktar 
redovisning, vilket förklarar ökningen av antalet ärenden i denna kategori.  

De resterande ärenden som inkom i andra halvan av 2021 bereddes hösten och vintern 
2021 och beslutas i början av 2022, när medel är disponibla genom regleringsbrev för 
2022. Dessa ärenden redovisas i tabellen ovan med ärendestatus Registrerat, avvaktar 
granskning respektive Avvaktar beslut. 

5.3.2. Bidragsgivning 2021 

Under 2021 inkom 13 609 bidragsansökningar till Kulturrådet, vilket är 10 procent färre än 
förra året men fortfarande markant fler än Kulturrådet hanterar under ett normalår. Totalt 
har Kulturrådet beviljat drygt 5 miljarder kronor i bidrag 2021.  

För 2021 beviljades i genomsnitt 56 procent (2020: 49 procent) av det totala sökta 
beloppet medan 59 procent (2020: 58 procent) av ansökningarna beviljades bidrag. 
Kulturrådets bidragsgivning per konstområde och bidragsform redovisas i tabell 8. 

Vissa bidragstyper som i tabell 8 är sorterade under Konstområdesövergripande är i 
andra sammanställningar i årsredovisningen fördelade över flera olika konstområden. 
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Tabell 8. Kulturrådets bidragsbeslut 2021, per kulturområde, tusen kronor och procent 

Teater, dans och övrig scenkonst Antal 
ansökningar 

Totalt 
sökt 

belopp, 
tkr 

Antal 
beviljade 

ansökningar 

Sökt 
belopp 
tkr, av 
dem som 

fått 
bidrag 

Beviljat 
belopp, 

tkr 

Andel (%) 
ansökningar 

som 
beviljats 

Andel (%) 
av totalt 

sökt 
belopp som 
beviljats 

Beviljad 
andel (%) 

av sökt 
belopp för 

dem som 
beviljats 

bidrag 

Daglig träning för dansare 11  4 881 10  4 781 3 500 91 % 72 % 73 % 

Dansnät 16  2 949 14  2 700 2 700 88 % 92 % 100 % 

Fonogram/produktionsstöd 975  64 461 239  15 940 11 695 25 % 18 % 73 % 

Fria aktörer - dans, projektbidrag 131  28 490 69  16 348 13 805 53 % 48 % 84 % 

Fria aktörer - dans, verksamhetsbidrag 90  94 551 48  71 424 43 250 53 % 46 % 61 % 

Fria aktörer - musik, projektbidrag 387  153 125 79  9 168 6 746 20 % 4 % 74 % 

Fria aktörer - musik, verksamhetsbidrag 295  47 036 190  32 590 15 000 64 % 32 % 46 % 

Fria aktörer - teater, projektbidrag 171  44 243 46  13 269 11 862 27 % 27 % 89 % 

Fria aktörer teater, verksamhetsbidrag 90  100 470 50  74 213 54 180 56 % 54 % 73 % 

Musikarrangörer/projektbidrag 176  42 930 67  14 690 4 891 38 % 11 % 33 % 

Musikarrangörer/verksamhetsbidrag 342  128 236 222  66 724 34 710 65 % 27 % 52 % 

Regional konsulentverksamhet 1  1 433 1  1 433 369 100 % 26 % 26 % 

Regional musikverksamhet 1  9 740 1  9 740 7 087 100 % 73 % 73 % 

Samverkan med komponister 230  26 089 68  7 396 6 886   30 % 26 % 93 % 

TDM-institutioner verksamhetsbidrag 4  99 907 4  99 907 85 230 100 % 85 % 85 % 

Viss teaterverksamhet 9  30 586 8  30 565 20 500 89 % 67 % 67 % 

Summa 2 929 879 128 1 116 470 887 322 411 38 % 37 % 68 % 
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Litteratur, bibliotek och 
kulturtidskrifter 

Antal 
ansökningar 

Totalt 
sökt 

belopp, 
tkr 

Antal 
beviljade 

ansökningar 

Sökt 
belopp 
tkr, av 
dem som 

fått 
bidrag 

Beviljat 
belopp, 

tkr 

Andel (%) 
ansökningar 

som 
beviljats 

Andel (%) 
av totalt 

sökt 
belopp som 
beviljats 

Beviljad 
andel (%) 

av sökt 
belopp för 

dem som 
beviljats 

bidrag 

ALMA-pristagarsumma 1  5 000 1  5 000 5 000 100 % 100 % 100 % 

Biblioteksverksamhet/Stärkta bibliotek 258  244 680 252  239 085 149 037 98 % 61 % 62 % 

Bokstart/projektbidrag 41  19 152 33  16 557 10 866 80 % 57 % 66 % 

Bokstart/språknätverk 11  568 9  478 438 82 % 77 % 92 % 

Folk- och skolbibliotek - inköp av litteratur 271  34 000 256  34 000 34 000 94 % 100 % 100 % 

Kulturtidskrifter/produktionsstöd 122  49 221 89  38 696 25 767 73 % 52 % 67 % 

Kulturtidskrifter/utvecklingsstöd 12  5 288 3  3 452 2 800 25 % 53 % 81 % 

Litteraturprojekt i utlandet 61  3 584 50  2 917 2 399 82 % 67 % 82 % 

Litteraturstöd/barn- och ungdomslitteratur 684  11 695 237  11 695 11 695 35 % 100 % 100 % 

Litteraturstöd/bildverk och serier 145  6 085 84  6 085 6 085 58 % 100 % 100 % 

Litteraturstöd/facklitteratur 517  15 468 212  15 468 15 468 41 % 100 % 100 % 

Litteraturstöd/skönlitteratur 632  19 044 307  19 044 19 044 49 % 100 % 100 % 

Litteraturstöd/utgivning 88  11 821 12  2 026 1 919 14 % 16 % 95 % 

Läs- och litteraturfrämjande 192  50 217 126  30 950 22 002 66 % 44 % 71 % 

Nationella minoriteter/litteratur 36  4 376 19  2 167 1 515 53 % 35 % 70 % 

Regional biblioteksverksamhet/ 
verksamhetsbidrag 

1  3 900 1  3 900 3 639 100 % 93 % 93 % 

Översättare resor/internationella utbyten 91  1 591 44  457 412 48 % 26 % 90 % 

Översättningsstöd/drama 5  229 3  182 91 60 % 40 % 50 % 

Översättningsstöd/internationellt 441  14 774 308  10 766 6 240 70 % 42 % 58 % 

Översättningsstöd/nordiskt 54  2 577 40  1 914 981 74 % 38 % 51 % 

Summa 3 663 503 266 2 086 444 836 319 394 57 % 63 % 72 % 
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Bild- och formkonst, museer och 
utställningar 

Antal 
ansökningar 

Totalt 
sökt 

belopp, 
tkr 

Antal 
beviljade 

ansökningar 

Sökt 
belopp 
tkr, av 
dem som 

fått 
bidrag 

Beviljat 
belopp, 

tkr 

Andel (%) 
ansökningar 

som 
beviljats 

Andel (%) 
av totalt 

sökt 
belopp som 
beviljats 

Beviljad 
andel (%) 

av sökt 
belopp för 

dem som 
beviljats 

bidrag 

Bild och form/projektbidrag 223  58 988 73  17 307 11 801 33 % 20 % 68 % 

Kollektivverkstäder - utrustningsbidrag 36  5 052 19  2 834 1 890 53 % 37 % 67 % 

Konsthantverkskooperativ 19  4 957 17  4 159 2 773 89 % 56 % 67 % 

Organisationer inom bild- och formområdet 17  22 930 4  18 674 14 500 24 % 63 % 78 % 

Regionala museer/verksamhetsbidrag 3  8 705 3  8 705 5 693 100 % 65 % 65 % 

Utställningsarrangörer inom bild och form 2  1 030 2  1 030 920 100 % 89 % 89 % 

Summa 300 101 661 118 52 708 37 577 39 % 37 % 71 % 
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Konstområdesövergripande Antal 
ansökningar 

Totalt 
sökt 

belopp, 
tkr 

Antal 
beviljade 

ansökningar 

Sökt 
belopp 
tkr, av 
dem som 

fått 
bidrag 

Beviljat 
belopp, 

tkr 

Andel (%) 
ansökningar 

som 
beviljats 

Andel (%) 
av totalt 

sökt 
belopp som 
beviljats 

Beviljad 
andel (%) 

av sökt 
belopp för 

dem som 
beviljats 

bidrag 
Bidragsärende 20  146 810 19  144 810 136 557 95 % 93 % 94 % 

Centrala amatörkulturorganisationer 26  24 352 23  22 893 12 970 88 % 53 % 57 % 

Centrumbildningar 30  66 661 29  66 600 47 331 97 % 71 % 71 % 

Fristäder 16  2 937 10  2 310 1 901 63 % 65 % 82 % 

Internationell och interkulturell 
kulturverksamhet/verksamhetsbidrag 

27  24 155 13  17 230 11 530 48 % 48 % 67 % 

Internationella nätverk 19  1 949 12  1 480 1 120 63 % 57 % 76 % 

Krisstöd/inställda och uppskjutna evenemang 1 304  883 512 794  693 724 293 382 61 % 33 % 42 % 

Krisstöd/särskilda behov 4 226  4 084 847 2 852  3 199 331 1 825 175 67 % 45 % 57 % 

Kultursamverkan/tillfällig förstärkning 28  255 325 28  255 325 217 930 100 % 85 % 85 % 

Kultursamverkan/utvecklingsbidrag 165  83 092 84  42 468 31 746 51 % 38 % 75 % 

Kultursamverkan/verksamhetsbidrag 20  1 367 408 20  1 367 408 1 367 408 100 % 100 % 100 % 

Lokalhållande organisationer 5  20 610 5  20 610 12 652 100 % 61 % 61 % 

Musik- och kulturskolor 311  328 453 309  328 031 197 000 99 % 60 % 60 % 

Nationella minoriteter/projektbidrag 95  15 794 54  8 016 4 584 57 % 29 % 57 % 

Nationella minoriteter/verksamhetsbidrag 15  15 564 8  11 350 8 800 53 % 57 % 78 % 

Program konstnärlig frihet 11  36 207 11  36 207 35 700 100 % 99 % 99 % 

Skapande skola 369  268 532 354  264 392 196 597 96 % 73 % 74 % 

Skapande skola/projekt som stärker kultur i 
skolan 

11  19 885 10  18 925 14 042 91 % 71 % 74 % 

Skådebaneverksamhet 10  4 109 8  3 412 2 396 80 % 58 % 70 % 

Utsända kulturråd/projektbidrag 9  1 482 9  1 482 1 342 100 % 91 % 91 % 

Summa 6 717 7 651 683 4 652 6 506 003 4 420 161 69 % 58 % 68 % 

Totalsumma 13 609 9 135 738 7 972 7 474 434 5 099 543 59 % 56 % 68 % 
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De flesta som beviljas bidrag får inte hela det belopp de sökt och 2021 beviljades  
56 procent av totalt sökt belopp för samtliga bidragsformer.  

Faktorer som påverkar beviljandegraden är  

- tillgängliga medel i förhållande till dels söktrycket, dels användning av 
bidraget 

- referensgruppernas prioritering av mångfald av konstnärliga uttryck och god 
geografisk spridning framför få aktörer med hög medfinansiering från 
Kulturrådet 

- referensgruppernas ställningstagande till vad som bedöms vara det minsta 
skäliga bidragsbeloppet inom en ansökningsomgång för att de sökande ska 
kunna bedriva verksamhet eller projekt.  

I figur 2 redovisas beviljade bidrag per konstområde. För bidragstyper som täcker flera 
områden har varje ansökan kategoriserats, och därför skiljer sig beviljade bidrag i figur 2 
från tabell 8.  

Av figuren framgår att största delen av Kulturrådets bidrag årligen fördelas till 
konstområdet teater, dans, musik och övrig scenkonst. Samma konstområde stod också 
för den stora merparten av de samlade krisstöden som fördelats under året.  

Figur 2. Kulturrådets fördelade bidrag fördelat på konstområden 2019–2021, tusen kronor* 

 

*Vissa bidragstyper som i denna figur är sorterade under flera olika konstområden är i andra sammanställningar 
fördelade under "Konstområdesövergripande". Figuren inkluderar inte ändringar, återbetalningar och återkrav 
avseende krisstöden 2020 som skett efter sammanställningen till årsredovisningen 2020. 
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I figur 3 visas hur Kulturrådets beviljade bidrag har fördelats inom olika beloppsintervall. 
Den stora spridningen i bidragsstorlek speglar de olika bidragens ändamål och sökandes 
olika bedömda behov och förutsättningar. Cirka 42 procent av de beviljade beloppen i 
ansökningarna 2021 uppgick till högst 99 999 kronor och 30 bifall gällde belopp som 
översteg 20 miljoner kronor.  

Figur 3. Kulturrådets beviljade bidrag fördelat på bidragens storlek, antal och tusen 
kronor* 

 

*Denna figur inkluderar inte ändringar, återbetalningar och återkrav avseende krisstöden 2020 som skett efter 
sammanställningen till årsredovisningen 2020.  
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6. Resultat och måluppfyllelse 
Återrapporteringskrav 
Förordning (2012:515) med instruktion för Statens kulturråd: 
Myndigheten ska följa upp och till regeringen redovisa verksamhetens kvantitativa och 
kvalitativa resultat. Följande ska följas upp och redovisas: […] hur myndighetens 
verksamhet bidragit till att uppfylla de nationella kulturpolitiska målen. 

Vi bedömer att vi har nått de övergripande verksamhetsmålen och att vi har genomfört 
uppgifter och uppdrag enligt instruktion och regleringsbrev. Coronapandemin har haft en 
stor påverkan på både Kulturrådet och omvärlden. Hela kulturområdet har drabbats hårt 
sedan 2020, även om en viss återhämtning har börjat ske.  

Den inre effektiviteten har utvecklats positivt och vi bedömer att resultatet är gott. Många 
interna processer har utvecklats under året vilket gör oss bättre rustade för att hantera 
både befintliga och nya uppdrag. Vad gäller den yttre effektiviteten bedömer vi att 
resultatet är gott trots att även 2021 har varit ett år med utmaningar. Vår bidragsgivning, 
uppföljning samt främjande verksamhet har bidragit till kulturens utveckling. 

6.1. Inre effektivitet 

Sammantaget bedömer vi att kvaliteten i handläggningen varit tillfredsställande. Våra 
arbets- och referensgruppers arbete bidrar till att hålla en god kvalitet i handläggningen 
av ärenden. Beredning sker i flera steg och involverar ofta minst två handläggare innan 
ärendena avgörs. I den ordinarie bidragsgivningen förekommer det väldigt sällan fel i 
våra beslut.  

Kulturrådet har 2021 hanterat en stor mängd sökande. Vi har nått 6 308 unika 
organisationer med svenskt organisationsnummer och av dessa var 2 125 nya sökande i 
den meningen att de varken sökte krisstöd eller ordinarie stöd hos Kulturrådet 2019 eller 
2020. Av det relativt stora antalet ändringsärenden inom krisstöden har endast ett 
begränsat antal lett till ett ändrade beslut. Det bekräftar att handläggningsprocessen 
håller hög kvalitet.  

Trots den markanta ökningen av bidragsärenden under året jämfört med ett ordinarie år 
har vi fattat våra beslut inom rimlig tid. För besluten rörande krisstöd tog det i genomsnitt 
8 veckor från sista ansökningsdag till expediering av meddelande om beslut. Vi bedömer 
att vi har en kvalitativ och rättssäker handläggningsprocess men att den fortsatt behöver 
effektiviseras, främst ett genom förbättrat systemstöd.  

Vi bedömer även att våra processer för att hantera och kontrollera jäv är rättssäkra och 
transparenta samt att vår följsamhet till lagar och förordningar är god. Myndighetens 
utåtriktade service har utvecklats positivt sedan föregående år och resultatet bedöms 
vara gott. Vi har under året fortsatt med riktad information via digitala plattformar för att 
öka kännedomen om våra bidrag och underlätta kontakten med myndigheten.  

Vår tillgänglighet har varit god tack vare förstärkt support inom krisstödet, även om 
väntetiden för svar via telefon och e-post varierat, främst på grund av ett mycket ojämnt 
inflöde av frågor. I samband med utlysning av krisstöd förstärkte vi supportfunktionen och 
förlängde öppettiderna, och dessutom har vi byggt ut bidragssidorna på vår webbplats 
baserat på återkommande frågor som användarna ställer till support och handläggare.  

Vi har även tagit fram en snabbguide till onlinetjänsten, liksom en sida som samlar krav 
som är gemensamma för flera bidrag. Dessutom har vi utvecklat onlinetjänsten för att 
fånga upp dem som loggar in direkt i den utan att besöka webbplatsen.  



Kulturrådets årsredovisning 2021

 

18/97 
 

Cirka 95 procent av de ansökningar som myndigheten får in kommer digitalt via vår 
onlinetjänst, och i oktober och november hämtade Kulturrådet in återkoppling från 
webbplatsens målgrupper genom en användarenkät. Resultatet visar att de flesta av våra 
användare hittar det de söker. Av det totala antalet besökare som svarat på de 3 frågorna 
i enkäten uppger omkring 56 procent att de hittat det de sökte, cirka 29 procent att de inte 
vet och omkring 15 procent att de inte hittat det de sökte.  

6.2. Yttre effektivitet 

De nationella kulturpolitiska målen styr den statliga kulturpolitiken. Bedömningen av 
myndighetens yttre effektivitet utgår från de nationella kulturpolitiska målen. Myndigheten 
för kulturanalys har delat in de övergripande nationella kulturpolitiska målen i följande tre 
mål: 

 självständighetsmålet (kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden 
kraft med yttrandefriheten som grund) 

 delaktighetsmålet (alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet) 
 samhällsmålet (kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla 

samhällets utveckling) 

6.2.1. Självständighetsmålet 

Coronapandemin och de restriktioner den medfört har lett till negativa konsekvenser vad 
gäller både ekonomiska och sociala villkor för aktörer inom kulturområdet. Sektorn är till 
stora delar beroende av betalande publik, och den största konsekvensen har varit att 
kulturverksamheter i hela landet har fått kraftigt minskade intäkter. Kulturrådet har genom 
sin bidragsgivning dels dämpat konsekvenserna av intäktsbortfall som uppkommit till följd 
av pandemin och restriktionerna, dels stimulerat produktion av kultur. På så sätt har vi 
bidragit till att upprätthålla en infrastruktur för ett kulturliv under pandemin och inför 
framtiden. Därmed har vi bidragit till att uppfylla självständighetsmålet.  

Pandemins konsekvenser för kulturutövares villkor har inneburit ökat antal arbetslösa 
kulturutövare och minskad omsättning i kulturutövarnas företag.2 De näringspolitiska 
stöden har inte nått kulturutövarna i någon större utsträckning eftersom de främst riktats 
till företag med anställda eller företag med relativt hög omsättning. De små företagen 
bedrivna i enskild näringsverksamhet har till stor del fallit utanför. Samma sak gäller 
stöden för korttidsarbete och det statliga omställningsstödet.  

Pandemin och de restriktioner som påverkat kulturlivet har synliggjort strukturella problem 
som har bidragit till att krisen för kulturutövarna blivit så omfattande. De strukturella 
problemen rör villkoren för frilansare och företagare i relation till trygghetssystemen och 
företagsstöden. Det gäller även yrkesverksamma kulturutövares möjlighet till skäliga avtal 
och ersättningar generellt sett, men i synnerhet på den digitala arenan. 

Kulturrådet delar Myndigheten för kulturanalys bedömning3 att bristfälliga sociala och 
ekonomiska villkor utgör ett hot mot den oberoende roll som konstnärlig och kulturell 
verksamhet ska ha enligt självständighetsmålet. 

 

 
 

2 Konstnärsnämnden (2021). Coronapandemins konsekvenser för konstnärers villkor. 
3 Myndigheten för kulturanalys (2021). En översyn av pandemins effekter inom kulturområdet. 
Delredovisning 2021-04-15. 
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6.2.2. Delaktighetsmålet 

För stora delar av kulturlivet innebar regeringens beslut den 27 mars 2020 om att inte 
tillåta allmänna och offentliga sammankomster på mer än 50 personer en påtaglig kris för 
kultursektorn som är beroende av och uppbyggd kring ett fysiskt möte med publiken. 
Dessa, men även andra, typer av restriktioner har haft stor påverkan på kulturområdet.  

Kulturlivet har varit bra på att ställa om och hitta nya vägar till publiken genom digitala 
kanaler och format. Även om digitalisering av kulturlivet har möjliggjort deltagande i 
kulturlivet även under coronapandemin, har den samtidigt varit exkluderande för de 
grupper som saknar tillgång till digital teknik eller digital kompetens. Enligt en kart-
läggning3 från Myndigheten för kulturanalys handlar det främst om äldre samt socialt 
utsatta. Kartläggningen visar även att ett digitalt utbud inte fullt ut kan ersätta det fysiska 
mötet med konstnärlig och kulturell verksamhet.  

Civilsamhället har en viktig roll, både som röstbärare och utförare. Civilsamhället har 
därför en betydelsefull roll i den demokratiska processen genom att kanalisera 
invånarnas synpunkter och intressen i den politiska processen. De lokala föreningarna 
har drabbats hårt under pandemin och riksorganisationerna känner en stark oro för att 
deras medlemsföreningar ska förlora medlemmar och få svårt att bygga upp ett lokalt 
engagemang efter pandemin, vilket i sin tur riskerar att påverka tillgången till kultur på ett 
negativt sätt. 

Tidigare rapporter om kulturvanor i Sverige har synliggjort hur dessa vanor är beroende 
av socioekonomiska villkor, främst vad gäller utbildning och inkomst. Enligt en rapport4 
från Riksbanken har pandemin på kort sikt lett till en stor ekonomisk kris för landet, men 
vilka och hur stora effekter pandemin får på ekonomin på längre sikt är i nuläget svårt att 
bedöma.  

Kulturrådet bedömer att våra insatser under året delvis har bidragit till uppfyllandet av 
delaktighetsmålet på kort sikt, utifrån de begränsningar som orsakats av pandemin. Men 
vi menar att våra insatser bidragit till förutsättningar att nå målet efter pandemin och på 
längre sikt. På längre sikt måste dock staten, regionerna och kommunerna samverka i 
högre grad. Samtliga politiknivåer har olika roller och ansvar för att kulturen ska komma 
fler till del, och hur kulturen ska komma fler till del är en av Kulturrådets viktigaste 
utmaningar kommande år.  

6.2.3. Samhällsmålet 

De effekter som coronapandemin haft på kulturområdet kan också leda till en negativ 
utveckling inom andra sektorer. Kulturen har betydelse för regional utveckling och bidrar 
till näringsliv, tillväxt, sysselsättning, innovation och ekonomisk utveckling. Kulturrådets 
insatser under året har syftat till att begränsa de negativa effekterna av pandemin, vilket i 
förlängningen bidragit till uppfyllandet av samhällsmålet.  

 
 

4 Sveriges Riksbank (2020). Redogörelse för penningpolitiken 2020. 
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7. Delaktighet i kulturlivet: av, med och för alla 
Mål: Tillgången till kultur ska förbättras för alla människor i Sverige. 

Målbeskrivning: Kulturrådet fördelar bidrag till kulturlivet via regioner och kommuner 
samt direkt till aktörer i kultursektorns olika delar. Bidragsgivningen syftar till att invånare i 
hela landet ska ges förutsättningar att ta del av ett kulturutbud präglat av mångfald och 
kvalitet. En central utgångspunkt för vårt arbete är att statligt finansierad kultur ska vara 
tillgänglig för alla och att vi ska skapa förutsättningar för fler att ta del av ett högkvalitativt 
kulturutbud. Kulturrådet verkar även för allas möjlighet att aktivt delta i kulturlivet. 

Samlad bedömning: Vi kan konstatera att det under 2021 funnits utmaningar för att 
uppnå delaktighetsmålet och att coronapandemin har försämrat tillgången till kultur 
ytterligare.  

Genom vår bidragsgivning möjliggör vi för kultur i olika former att spridas över landet och 
möta publiken, och på så sätt bidrar vi till allas möjlighet att delta i kulturlivet. Under året 
har dock både omfattningen av kulturutbud och kontinuiteten påverkats negativt. Infra-
strukturen är visserligen fortfarande bevarad inom de flesta konstområden men vi 
bedömer att kulturområdet kommer att behöva tid för återhämtning och insatser av olika 
sorters ekonomiska stöd. Den befintliga regionala infrastrukturen är som helhet inte hotad 
av pandemin. Däremot har krisen haft inverkan på regionala strukturer, metoder och 
arbetssätt. 

Pandemin har påskyndat den digitala transformationen i stora delar av samhället, inte 
minst inom kulturområdet. Innovativa lösningar har möjliggjort för publiken att ta del av 
konst- och kulturlivet även under pandemin. Kulturrådet slår fast att det är viktigt att 
upprätthålla och fortsätta utveckla digitaliseringen inom sektorn. Det är inte bara ett sätt 
att finna nya vägar till publiken utan även ett alternativ som inte lämnar ett stort 
klimatavtryck efter sig.  
 
Det civila samhället har spelat en viktig roll under pandemin men har samtidigt drabbats 
hårt lokalt. Inom civilsamhället finns en oro för att det ska bli svårt att bygga upp ett lokalt 
engagemang efter pandemin, vilket i sin tur kan påverka tillgången till kultur på ett 
negativt sätt.  
 
Vi bedömer att årets resultat inom området är tillfredsställande – området fungerar, men 
behöver förbättras i vissa delar. 

Återrapporteringskrav 
Förordning (2012:515) med instruktion för Statens kulturråd: 
Myndigheten ska följa upp och till regeringen redovisa verksamhetens kvantitativa och 
kvalitativa resultat. Följande ska följas upp och redovisas: […] den statliga 
bidragsgivningen och övrig främjande verksamhet, per konst- och kulturområde [… ]. 

Förordning (2012:515) med instruktion för Statens kulturråd: 
Myndigheten ska i årsredovisningen redovisa hur myndigheten verkat för det samiska 
folkets och övriga nationella minoriteters kultur i såväl kultursamverkansmodellen som 
övrig bidragsgivning och verksamhet. Redovisningen ska göras utifrån de nationella 
kulturpolitiska målen och de minoritetspolitiska målens delområden språk och kulturell 
identitet samt inflytande och delaktighet.  
 
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Statens kulturråd: 
Statens kulturråd ska redovisa hur myndighetens verksamhet har bidragit till att kulturen 
ska komma fler till del i hela landet. 
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Statens kulturråd ska redovisa kultursamverkansmodellens bidragsgivning fördelat på de 
stödberättigade områdena. 

Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Statens kulturråd: 
Statens kulturråd ska redovisa myndighetens bidragsgivning i form av verksamhetsbidrag 
och andra bidrag, till det civila samhällets organisationer. 
 
Förordning (2018:66) om statsbidrag till skolbibliotek: 
Statens kulturråd ska i samband med att de lämnar in sin årsredovisning till regeringen 
även lämna en redogörelse för vad statsbidragen har använts till, och om möjligt, en 
bedömning av statsbidragets resultat i förhållande till ändamålet med bidraget. 

Förordning (2019:470) om statsbidrag till kommuner som bedriver kulturskoleverksamhet: 
Statens kulturråd ska i samband med att myndigheten lämnar in sin årsredovisning till 
regeringen även lämna en redogörelse för vad statsbidragen har använts till och, om 
möjligt, en bedömning av statsbidragets resultat i förhållande till syftet med bidragen. 

7.1. Fördelning av bidrag 

Fördelning av våra bidrag och krisstöd under året har haft ett samlat syfte att lindra den 
akuta ekonomiska krisen, stimulera till återhämtning och säkerställa en fortsatt bredd av 
kulturuttryck i hela landet. På så sätt säkerställer vi en infrastruktur som möjliggör att ett 
kulturutbud i hela landet kan dels överleva under coronapandemin, dels förbereda sig 
inför en återstart av kulturlivet. 

Vi har under året gjort flera förenklande insatser i syfte att bidra till kulturlivets överlevnad 
under pandemin och förberedelserna inför en återstart. Vi har bland annat varit så flexibla 
som möjligt inom ramen för befintliga bidrag genom att anpassa villkoren för olika 
bidragsformer under pandemin. 

I detta avsnitt presenteras tabeller över Kulturrådets bidragsgivning för perioden  
2019–2021 för respektive konstområde. Vissa av våra bidragstyper är sorterade under 
kategorin konstområdesövergripande i tabell 9, medan de i andra sammanställningar i 
årsredovisningen är fördelade över flera olika konstområden.  

De bidragsformer som finns i tabell 9 nedan presenteras och analyseras i andra delar av 
årsredovisningen. Den markanta ökningen av antalet ansökningar mellan 2019 och 2021 
beror främst på krisstöden som har fördelats över samtliga konstområden. Det förklarar 
även ökningen av det totalt beviljade bidraget för samma period. 
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Tabell 9. Kulturrådets bidragsbeslut 2019–2021 konstområdesövergripande, tusen kronor* 

  2021  2020  2019  

Konstområdesövergripande Antal    
ansökningar 

Antal 
beviljade  

ansökningar 

Beviljat 
bidrag, tkr 

Antal    
ansökningar 

Antal 
beviljade  

ansökningar 

Beviljat 
bidrag, tkr 

Antal    
ansökningar 

Antal 
beviljade  

ansökningar 

Beviljat 
bidrag, tkr 

Bidragsärende 20  19  136 557 89  68  91 389 27  25  92 765 

Centrala amatörkulturorganisationer 26  23  12 970 25  25  12 169 26  24  10 800 

Centrumbildningar 30  29  47 331 13  13  26 661 14  13  27 930 

Fristäder 16  10  1 901 17  10  1 920 17  14  1 886 

Internationell och interkulturell 
kulturverksamhet/verksamhetsbidrag 

27  13  11 530 23  12  9 000 18  12  8 550 

Internationella nätverk 19  12  1 120 21  13  1 150 17  14  1 151 

Krisstöd/centrumbildningar       13  13  10 000       

Krisstöd/inställda och uppskjutna 
evenemang* 

1 304  794  293 382 4 344  2 700  739 294       

Krisstöd/särskilda behov* 4 226  2 852  1 825 175 2 215  1 470  442 275       

Kultursamverkan/tillfällig förstärkning 28  28  217 930 25  25  149 500       

Kultursamverkan/utvecklingsbidrag 165  84  31 746 176  88  34 627 172  85  33 040 

Kultursamverkan/verksamhetsbidrag 20  20  1 367 408 20  20  1 276 433 20  20  1 253 991 

Lokalhållande organisationer 5  5  12 652 5  5  12 651 5  5  12 765 

Musik- och kulturskolor 311  309  197 000 253  251  97 000 237  203  48 500 

Nationella minoriteter/projektbidrag 95  54  4 584 100  56  4 050 84  54  4 075 

Nationella 
minoriteter/verksamhetsbidrag 

15  8  8 800 14  6  7 800 11  7  8 800 

Program konstnärlig frihet 11  11  35 700             

Skapande skola 369  354  196 597 430  397  182 504 428  411  174 839 

Skapande skola/projekt som stärker 
kultur i skolan 

11  10  14 042 2  2  2 612 4  4  3 279 

Skådebaneverksamhet 10  8  2 396 9  8  2 396 8  8  2 420 

Utsända kulturråd/projektbidrag 9  9  1 342 10  10  1 237       
Summa 6 717 4 652 4 420 161 7 804 5 192 3 104 666 1 088 899 1 684 791 

*Uppgifterna avseende ansökningar och beviljat stöd 2020 för bidragen krisstöd/inställda och uppskjutna evenemang samt krisstöd/särskilda behov har rättats utifrån ändringsärenden, 
återbetalningar på bidragsmottagares eget initiativ eller återkrav, till exempel på grund av dubbelfinansiering. 
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7.1.1. Teater, dans, musik och annan scenkonst 

Kulturrådets olika bidrag inom området riktar sig bland annat till konstnärligt verksamma 
grupper och arrangörer som producerar scenkonstföreställningar och konserter, deltar i 
nätverk och bedriver främjande arbete.   

Den rådande situationen med coronapandemin har inte påverkat antalet ansökningar 
eller bifall om verksamhetsbidrag den senaste treårsperioden. Inte heller har Kulturrådet i 
någon större omfattning gjort större förändringar i budgeten för detta ändamål. 

Vi kan se en viss minskning av antalet ansökningar om projektbidrag inom området. 
Detta kan ha att göra med att Kulturrådet har förändrat och slagit ihop vissa projektbidrag 
och att förutsättningarna att bedriva vissa typer av projekt har sett olika ut under 
pandemin. Det kan också bero på att aktörerna i olika grad har kunnat ta del av statliga 
krisstöd som delvis kunnat användas för samma ändamål. 

Ett starkt fokus för bidragsgivningen till det fria kulturlivet inom teater, dans och musik och 
annan scenkonst handlar om det fria kulturlivets förutsättningar att bidra med tillgänglig-
het till en kvalitativ konst, inte minst genom konserter och föreställningar. Samtidigt har 
förutsättningar att bedriva sådan verksamhet under året periodvis saknats mot bakgrund 
av de restriktioner som funnits. Utifrån ett kortsiktigt perspektiv har Kulturrådets bidrags-
givning i minskad grad bidragit till tillgänglighet i jämförelse med bidragens verkan innan 
pandemin. 

Däremot bedömer vi att bidragsgivningen har möjliggjort att aktörer inom det fria 
kulturlivet har haft tid att förbereda och fördjupa sitt konstnärliga produktionsarbete och 
också bidragit till deras arbete med att utveckla ytterligare metoder för att nå ut till en 
publik. Detta är delvis kopplat till arbetssätt som möjliggjorts i och med samhällets ökade 
digitalisering. Erfarenheterna kan ha bidragit till att det fria kulturlivet på längre sikt kan 
bidra till en ökad kvalitet, både kopplat till utvecklade konstnärliga processer och olika 
arbetssätt för hur konst och kultur kan möta en publik.  

Ett bidrag som sticker ut i sammanhanget är bidragsgivningen till utgivning av musik. Här 
har antalet ansökningar fortsatt öka – från cirka 760 ansökningar 2019 till cirka  
950 ansökningar 2021 (se tabell 10). Detta bedömer vi bland annat handlar om att 
skivbolag och musikgrupper i ökad omfattning har ägnat sig åt inspelning och utgivning 
av musik under pandemin. Kulturrådet har dessutom avsatt mer medel för ändamålet 
2021, vilket gjort till att ett ökat antal utgivningar har kunnat beviljas bidrag.  
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Tabell 10. Kulturrådets bidragsbeslut 2019–2021 inom teater, dans, musik och övrig scenkonst, tusen kronor  

  2021  2020  2019  
Teater, dans, musik och övrig 
scenkonst 

Antal 
ansökningar 

Antal 
beviljade  

ansökningar 

Beviljat 
bidrag, 

tkr 

Antal 
ansökningar 

Antal 
beviljade  

ansökningar 

Beviljat 
bidrag, 

tkr 

Antal    
ansökningar 

Antal 
beviljade  

ansökningar 

Beviljat 
bidrag, tkr 

Daglig träning för dansare 11  10  3 500 9  7  3 095 8  7  2 750 

Dansnät 16  14  2 700 14  13  2 148 13  12  2 508 

Fonogram/produktionsstöd 975  239  11 695 884  196  10 130 767  176  9 872 

Fria aktörer - dans, projektbidrag 131  69  13 805 219  76  12 733 216  48  8 679 

Fria aktörer - dans, turnébidrag       43  27  1 916 46  31  2 416 

Fria aktörer - dans, 
verksamhetsbidrag 

90  48  43 250 86  45  40 912 84  46  41 777 

Fria aktörer - musik, projektbidrag 387  79  6 746 193  82  3 550 280  112  4 035 

Fria aktörer - musik, 
verksamhetsbidrag 

295  190  15 000 294  193  15 000 249  161  14 094 

Fria aktörer - teater, projektbidrag 171  46  11 862 254  65  17 124 255  52  12 480 

Fria aktörer - teater, turnébidrag       23  7  369 28  14  1 200 

Fria aktörer, teater – 
verksamhetsbidrag 

90  50  54 180 86  51  49 850 85  52  51 120 

Krisstöd/alliansverksamheter       6  6  35 000       

Kultursamverkan - förstärkning av 
den musikaliska scenkonsten 

      22  22  50 000 22  22  50 000 

Musikarrangörer/projektbidrag 176  67  4 891 284  108  7 649 276  109  7 493 

Musikarrangörer/verksamhetsbidrag 342  222  34 710 296  225  32 201 334  247  33 440 

Regional konsulentverksamhet 1  1  369 1  1  364 1  1  210 

Regional musikverksamhet 1  1  7 087 1  1  6 500 2  2  21 859 

Samverkan med komponister 230  68  6 886 233  68  6 479 214  64  6 440 

TDM-inst. verksamhetsbidrag 4  4  85 230 4  4  81 944 3  3  65 269 

Viss teaterverksamhet 9  8  20 500 9  8  20 050 9  8  20 050 

Summa 2 929 1 116 322 411 2 961 1 205 397 012 2 892 1 167 355 691 
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7.1.2. Litteratur, kulturtidskrifter, läsfrämjande och bibliotek 

Kulturrådet har löpande fördelat litteraturstöd under året. För att underlätta förlagens 
möjligheter att ge ut kvalitetslitteratur höjde Kulturrådet nivån på litteraturstödet med  
10 procent samt höjde ersättningen för distributionsstödet från 50 till 75 procent av 
förlagspriset.  

Genom fördelning av litteraturstöd har vi bidragit till ökad kvalitet och ökad mångfald i 
litteraturutgivningen, och vi bedömer att stödet bidrar till en stor spridning vad gäller 
genrer och teman.  

Litteraturstödet ger också möjlighet för förlag att ge ut litteratur från mindre företrädda 
språk och introducera författarskap som ännu inte är så kända i Sverige. Denna utgivning 
kan dock innebära större kostnader och högre ekonomisk risk för förlagen.  

Genom fördelning av distributionsstöd har vi också möjliggjort att stödda titlar sprids till 
folkbibliotek i hela landet, vilket bidrar till goda förutsättningar för invånare i hela landet att 
ta del av kvalitetslitteratur för både barn och vuxna.  

Under en följd av år har det funnits en tydlig dominans5 för översättningar från engelska, 
med nära 2 000 titlar 2020, följt av norska (174), franska (155), tyska (115) och danska 
(98) titlar. För övriga språk faller skalan snabbt och efter de 10 vanligaste översättnings-
språken förekommer endast enstaka titlar i översättning.  

Kulturrådets förhandsstöd till planerad utgivning kan i viss mån möta förlagens behov av 
extra stöd, men vi ser ett behov av en fördjupad genomlysning av hur stödet på bästa sätt 
kan bidra till mångfald och kvalitet i utgivningen med tanke på de stora förändringar som 
skett på den svenska bokmarknaden genom digitalisering och strömningstjänster. En 
sådan genomlysning planeras till 2022.  

Kulturrådet har under året fördelat stöd till kulturtidskrifter som spänner över en stor 
bredd av kulturella uttryck och teman, till exempel bildkonst, litteratur, filosofi, teater och 
musik. Totalt 7 tidskrifter beviljades stöd för första gången och 7 tidskrifter riktar sig till 
nationella minoriteter. Kulturrådet bedömer att stödet har stor betydelse för en fördjupad 
bevakning och diskussion inom olika konstområden. Den stora omvandlingen av 
dagspressen, med färre lokala dagstidningar och minskad kulturbevakning och 
kulturkritik, leder till problem för kulturen i Sverige genom att synligheten för publiken 
minskar när föreställningar, utställningar och nyutgiven litteratur inte recenseras. 
Dessutom minskar det gemensamma samtalet om konst och kultur. Här skulle 
kulturtidskrifterna i ökad grad kunna bidra till att fylla ett tomrum.  

De relativt låga summor som Kulturrådet kan bevilja ger dock inte utrymme för större 
utvecklingssatsningar för enskilda tidskrifter eller möjlighet att ställa krav på avtalsenlig 
ersättning för skribenter och andra upphovspersoner. Kulturtidskrifter påverkas 
dessutom, liksom andra medier, av en snabbt föränderlig mediekonsumtion med stora 
teknikförändringar, och en omställning från till exempel tryckt till digital tidskrift kräver 
ekonomiska resurser och utveckling av nya betalningsmodeller. Kulturrådet prioriterade 
en mindre höjning av bidraget med totalt cirka 800 000 kronor 2021 jämfört med året 
innan. 

 

 
 

5 Kungliga biblioteket (2021). Nationalbibliografin i siffror 2020. 
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Tabell 11. Kulturrådets bidragsbeslut 2019–2021 inom litteratur, bibliotek och kulturtidskrifter, tusen kronor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2021  2020  2019  

Litteratur, bibliotek och 
kulturtidskrifter 

Antal    
ansökningar 

Antal 
beviljade  

ansökningar 

Beviljat 
bidrag, tkr 

Antal    
ansökningar 

Antal 
beviljade  

ansökningar 

Beviljat 
bidrag, tkr 

Antal    
ansökningar 

Antal 
beviljade  

ansökningar 

Beviljat 
bidrag, tkr 

ALMA-pristagarsumma 1  1  5 000 1  1  5 000 1  1  5 000 

Biblioteksverksamhet/Stärkta 
bibliotek 

258  252  149 037 407  363  220 400 367  331  220 000 

Bokstart/projektbidrag 41  33  10 866 32  28  9 519 28  20  8 857 

Bokstart/språknätverk 11  9  438 11  11  550 10  8  400 

Folk- och skolbibliotek - inköp av 
litteratur 

271  256  34 000 242  237  24 000 237  236  24 310 

Göteborgs bokmässa resor       79  0    175  33  327 

Kulturtidskrifter/nättidskrifter             21  13  2 050 

Kulturtidskrifter/produktionsstöd 122  89  25 767 111  82  25 052 198  154  43 790 

Kulturtidskrifter/utvecklingsstöd 12  3  2 800 10  4  2 700 17  7  4 740 

Litteraturprojekt i utlandet 61  50  2 399 49  37  1 527 105  66  2 561 
Litteraturstöd/barn- och 
ungdomslitteratur 

684  237  11 695 774  246  11 939 761  231  8 718 

Litteraturstöd/bildverk och serier 145  84  6 085 160  72  5 199 151  61  3 365 

Litteraturstöd/facklitteratur 517  212  15 468 505  215  15 543 495  189  10 857 

Litteraturstöd/skönlitteratur 632  307  19 044 585  258  15 213 703  290  13 715 

Litteraturstöd/utgivning 88  12  1 919 81  15  1 540 44  13  1 260 

Läs- och litteraturfrämjande 192  126  22 002 237  154  22 699 215  119  16 187 

Läsfrämjande/skollov             14  8  2 050 

Nationella minoriteter/litteratur 36  19  1 515 44  31  2 002 46  32  1 905 

Regional biblioteksverksamhet/ 
verksamhetsbidrag 

1  1  3 639 1  1  3 592 1  1  3 554 

Översättare resor/internationella 
utbyten 

91  44  412 178  75  449 144  79  515 

Översättningsstöd/drama 5  3  91 7  3  41 4  2  15 

Översättningsstöd/internationellt 441  308  6 240 454  305  5 595 363  252  4 618 

Översättningsstöd/nordiskt 54  40  981 63  42  1 087 41  31  764 

Summa 3 2 086 319 394 4 031 2 180 373 647 4 141 2 177 379 556 
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Inom ramen för Kulturrådets pågående genomlysning av bidrag till fria kulturaktörer har vi 
tillsammans med Författarfonden, inlett en dialog med Författarförbundet för att diskutera 
vilken typ av stöd som är mest ändamålsenligt för att stärka förutsättningarna för kritik 
och publicering av fördjupade texter om litteratur och andra konstområden. Vi ser redan 
nu att en höjning av stödet till kulturtidskrifter skulle ha stor betydelse men ser inte 
möjlighet att göra några större omprioriteringar inom ramen för anslag 3:1 utifrån de 
prioriteringar som uttrycks i Kulturrådets regleringsbrev. 

Inom biblioteksområdet har Kulturrådet fördelat stöd till Stärkta bibliotek, stöd till folk- och 
skolbibliotek för inköp av barn- och ungdomslitteratur samt stöd till nätverk och projekt 
inom Bokstart (tabell 11). Kulturrådet höjde bidragssumman för inköpsstödet 2021 med 
10 miljoner kronor, bland annat för att utöka möjligheterna för kommunerna att inkludera 
skolbiblioteken i sina ansökningar.  

Vi bedömer att inköpsstödet till folk- och skolbibliotek, i enlighet med gällande förordning 
(2018:66), ökat tillgången till medier för barn och unga mer under 2021 än tidigare år. 
Genom den höjda bidragssumman och informationsinsatser, har vi fördelat högre 
bidragsbelopp till ett ökat antal kommuner. Fler skolbibliotek än tidigare ingick i årets 
ansökningar, men vi konstaterar samtidigt att en ökad samordning mellan folk- och 
skolbibliotek är önskvärd för att ytterligare skolbibliotek ska kunna ta del av inköpsstödet.  
 
Inom Stärkta bibliotek var en nyhet i år att Kulturrådet endast tog emot en ansökan per 
kommun, vilket förklarar det minskade antalet ansökningar jämfört med 2020. Tendenser 
som vi noterar i ansökningarna är bland annat insatser för att nå de prioriterade 
målgrupperna i bibliotekslagen och för att öka den kognitiva tillgängligheten samt 
utveckling av digitala verksamheter för att nå barn och unga. 

En extern uppföljning av Stärkta bibliotek 2018–2020 presenterades 2021. Uppföljningen, 
som både är kvantitativ och kvalitativ, pekar på att utbud och tillgänglighet till biblioteks-
verksamhet har ökat i hela landet i enlighet med gällande förordning (2018:66) om stats-
bidrag till folkbibliotek. Uppföljningen visar också att Stärkta bibliotek har fört med sig en 
flexibel professionalitet och stärkta biblioteksmedarbetare genom att insatsernas 
formulerades nerifrån utifrån lokala behov och med personalen involverad från idé till 
genomförande. Uppföljningen utfördes av forskare från Högskolan i Borås på uppdrag av 
Kulturrådet. 

Vid vårens fördelning av bidrag till läsfrämjande insatser noterade Kulturrådet att färre 
ansökningar om litterära evenemang kommit in jämfört med tidigare år, vilket vi tolkar 
som en effekt av coronapandemin som har påverkat förlagens möjlighet att nå ut med 
årets utgivning. De beviljade ansökningarna för läsfrämjande insatser rör exempelvis små 
barns språkutveckling, läsning på förskola och fritidshem samt olika typer av socialt 
läsande som biblioterapi. Liksom inom Stärkta bibliotek ser vi en ökning av antalet 
ansökningar med fokus på en målgrupp med fysiska eller kognitiva 
funktionsnedsättningar.  
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7.1.3. Bild och form samt museer och utställningar 

Kulturrådets bidrag inom bildkonst, form och konsthantverk riktar sig till verksamheter och 
projekt som i de allra flesta fall innefattar utställningsverksamhet. Verksamheterna har i 
hög grad påverkats av coronapandemin.  

Utställningsarrangörerna har dock i jämförelse med arrangörer inom andra områden 
kunnat bedriva en mer kontinuerlig publik verksamhet. Detta beror på att utställnings-
formatet har kunnat anpassas utifrån rådande publikbegränsningar samtidigt som 
entréintäkter inte är en lika stor del av arrangörernas finansiering. Förändringarna har 
dock inneburit att förutsättningarna att nå ut till publiken har påverkats negativt i 
jämförelse med tiden före pandemin. 

Samtidigt har området försvagats på andra sätt under pandemin, till exempel genom 
minskad medfinansiering från andra aktörer samt inställda långvariga internationella 
projekt. Denna förändring kommer påverka områdets verksamhet en tid framöver, inte 
minst kopplat till att pandemin påverkat arbetet med kommande utställningsproduktioner.  

Kulturrådet fick 2020 en ny förordning för bidrag inom bildkonst-, form- och konsthant-
verksområdet. Till följd av detta har Kulturrådet 2021 påbörjat ett arbete för att göra 
bidragsgivningen mer inkluderande så att bidragen dels når flera typer av aktörer, dels på 
ett mer ändamålsenligt sätt används för att organisationer ska ha bättre förutsättningar att 
utveckla sina verksamheter. 

Kulturrådets bidragsgivning till organisationer som bedriver utställningsverksamhet har 
förstärkts 2021. För utställningsarrangörer med verksamhetsbidrag 2021 (fördelades 
2020) har detta lett till en generell marginell höjning av den genomsnittliga bidragsnivån 
samt till att 3 ytterligare utställare har kunnat beviljas bidrag. Även vårt bidrag till konst-
hantverksgrupper har förstärkts något, vilket möjliggjort att 3 ytterligare aktörer har kunnat 
beviljas bidrag. Samtidigt har vi också stärkt möjligheten att söka projektbidrag, vilket har 
lett till att fler projekt har kunnat beviljas bidrag. 

Genom vår bidragsgivning stärker vi de professionella aktörer som arrangerar 
utställningar och annan utåtriktad verksamhet, vilket i sin tur leder till att infrastrukturen 
stärks och att fler konstnärer får ersättning enligt avtalet med medverkans- och 
utställningsersättning (MU-avtalet) för utfört arbete.  
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Tabell 12. Kulturrådets bidragsbeslut 2019–2021 inom bild- och formkonst, museer och utställningar, tusen kronor* 

  2021  2020  2019  

Bild- och formkonst, museer 
och utställningar 

Antal    
ansökningar 

Antal 
beviljade  

ansökningar 

Beviljat 
bidrag, 

tkr 

Antal    
ansökningar 

Antal 
beviljade  

ansökningar 

Beviljat 
bidrag, 

tkr 

Antal    
ansökningar 

Antal 
beviljade  

ansökningar 

Beviljat 
bidrag, tkr 

Bild och form/projektbidrag 223  73  11 801 217  60  9 470 189  59  9 825 

Kollektivverkstäder - 
utrustningsbidrag 

36  19  1 890 20  10  1 300 16  13  1 000 

Konsthantverkskooperativ 19  17  2 773 15  14  2 273 17  15  2 300 

Organisationer inom bild- och 
formområdet 

17  4  14 500 9  4  13 745 7  4  13 745 

Regionala 
museer/verksamhetsbidrag 

3  3  5 693 3  3  5 619 3  3  5 597 

Utställningsarrangörer inom bild och 
form* 

2  2  920 51  31  14 800 47  28  12 500 

Summa 300 118 37 577 315 122 47 207 279 122 44 967 

*Kulturrådet brukar besluta om verksamhetsbidrag till utställningsarrangörer inom bild och form genom bemyndigande, vilket innebär att vi 2021 beslutar om bidrag för 2022. År 2021 
fördelades dock inga verksamhetsbidrag till utställningsarrangörer inom bild och form, utan beslutet avseende 2022 års verksamhet fattas i början av 2022. 
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7.1.4. Regional kulturverksamhet 

Kulturrådet fördelar varje år bidrag till regionerna för regionala konst- och kultur-
verksamheter som ingår i kultursamverkansmodellen samt direkt till några av regeringen 
utpekade konst- och kulturverksamheter i Region Stockholm. Innan Kulturrådets styrelse 
fattar beslut om bidrag för regional kulturverksamhet inom modellen sker också samråd 
med samverkansrådets parter6.  

Under året har Kulturrådets styrelse beslutat om särskilda prioriteringar som syftar till att 
främja måluppfyllelsen av de nationella kulturpolitiska målen. Kulturrådet har använt 
dessa vid fördelning av bidrag till regional kulturverksamhet. Till grund för de prioriteringar 
som görs inom verksamhetsbidraget ligger följande strategiska områden:  

- utveckla den regionala kulturella infrastrukturen, etablera och stärka 
samverkansformer och interregionala samarbeten  

- ge utrymme till konst- och kulturområden med en svag regional struktur  
- stötta insatser som leder till att fler invånare deltar i kulturlivet.  

Under 2021 förstärktes den statliga finansieringen av det regionala anslaget vilket 
möjliggjorde för oss att öka samtliga regioners bidrag, inklusive verksamheterna i Region 
Stockholm (tabell 13). Kulturrådet bedömer att den statliga medfinansieringen av regional 
kulturverksamhet har bidragit till en förbättrad tillgång till kultur i hela landet. 

 

 
 

6 Inom ramen för kultursamverkansmodellen finns ett samverkansråd inrättat vid Kulturrådet. Rådet 
samordnar de statliga perspektiven och värnar de nationella kulturpolitiska målen inom modellen. 
Regeringen beslutar vilka statliga myndigheter och nationella institutioner som ska ingå. 
Samverkansrådets parter i dagsläget är Kulturrådet (ordförande), Konstnärsnämnden, Konstrådet, 
Kungliga biblioteket, länsstyrelserna (genom Länsstyrelsen i Hallands län), Nämnden för hemslöjdsfrågor, 
Riksteatern, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet och Svenska filminstitutet. 
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Tabell 13. Beviljade verksamhetsbidrag till regional kulturverksamhet 2021 och regionernas preliminära fördelning mellan kulturområden, procent 

Region 

Biblioteksverksamhet 
samt läs- och 
litteraturfrämjande 
verksamhet 

Filmkulturell 
verksamhet 

Främjande 
av 
hemslöjd 

Konst- och 
kulturområdesövergripande 

Museiverksamhet 
och museernas 
kulturmiljöarbete 

Professionell 
bild- och 
formverksamhet 

Professionell 
teater-, dans- 
och 
musikverksamhet 

Regional 
enskild 
arkivverksamhet 

Totalsumma 

Blekinge 9% 2% 3%  0% 21% 2% 61% 2% 25 026 

Dalarna 7% 3% 2%  0% 15% 3% 69% 1% 40 164 

Gotland 6% 4% 0% 3% 36%  F 51%  B 25 880 

Gävleborg  D  D  D 26% 21%  F 49% 4% 46 380 

Halland 7%  D  D 11% 23%  D 57% 2% 32 176 

Jämtland 
Härjedalen 

6% 3% 2%  0% 29% 1% 57% 2% 35 072 

Jönköpings 
län 

6%  D 2% 5% 20% 5% 60% 2% 40 129 

Kalmar län 6% 1% 2% 2% 30% 4% 53% 1% 33 830 

Kronoberg 9% 1% 2%  0% 21% 1% 66%  C 35 417 

Norrbotten 8% 3% 1% 1% 13% 2% 72% 1% 50 363 

Skåne 2% 2% 1%  0% 18% 3% 73% 1% 220 618 

Sörmland 9% 2% 2% 1% 20% 1% 62% 2% 32 200 

Uppsala 2%  D  C 5% 14%  D 77% 1% 43 836 

Värmland  D  D  D 10% 12%  D 76% 1% 58 645 

Västerbotten 3% 1% 1% 1% 9% 1% 84% 1% 90 197 

Västernorrland 5%  E 2% 0%  11% 1% 79% 3% 49 146 

Västmanland 6% 2% 2% 1% 14% 1% 73% 1% 34 079 

Västra 
Götaland 

 D 0%  C 10% 13% 1% 75% 0% 351 046 

Örebro län  D D D 15% 13% D  71% 1% 44 348 

Östergötland 4% 1% 1% 0%  10% 1% 82% 1% 78 856 

Stockholm 4%     0% 6%   90%   102 018 

Totalsumma 3% 1% 1% 5% 15% 1% 73% 1% 1 469 426 
A. Redovisar tillsammans med Kalmar län. D. Redovisas under konst- och kulturområdesövergripande verksamhet. 
B. Finansieras/redovisas inte inom ramen för kultursamverkansmodellen. E. Redovisas under professionell teater-, dans- och musikverksamhet. 
C. Redovisas under museiverksamhet.   F. Bild- och formverksamhet redovisas tillsammans med annan verksamhet och redovisas mer detaljerat i slutlig redovisning. 
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Under 2020 och 2021 fick Kulturrådet i uppdrag att fördela tillfälliga förstärkningar för att 
mildra de ekonomiska konsekvenserna för regionala konst- och kulturverksamheter med 
anledning av coronapandemin (tabell 14). Förstärkningen 2020 fördelades nästan fullt ut 
som en proportionerlig förstärkning av tidigare beviljade verksamhetsbidrag till regionerna 
inom kultursamverkansmodellen.  

Mot bakgrund av att gällande restriktioner minskade en, i normala fall, mycket hög 
egenfinansieringsgrad hos några regionala verksamheter gjorde vi särskilt prioriterade 
förstärkningar till ett fåtal regioner 2021 för verksamheter med extraordinära ekonomiska 
behov7. 

Efter genomförda samråd med representanter från regionala kulturförvaltningar förstärkte 
vi dessutom samtliga regioners verksamhetsbidrag inom kultursamverkansmodellen 
enligt en proportionerlig fördelning och detta mot bakgrund av behov inom fyra områden:  

 Utveckling och omställning i form av tillfälliga insatser för att vid behov ställa om 
och stärka de regionala verksamheterna inför omstart, till exempel digitala 
satsningar, kompetensutveckling och anpassning till mindre publikgrupper. 
 

 Intäktsbortfall eller framskjuten ordinarie verksamhet enligt grunduppdrag, det vill 
säga tillfälligt ökade utgifter på grund av att ordinarie verksamhet enligt uppdrag 
har ställts in eller skjutits fram. 
 

 Samverkan i form av verksamhetsrelaterade tillfälliga insatser för att stimulera 
och samverka med det fria professionella kulturlivet och med arrangörsledet. 
 

 Övrigt, till exempel verksamhetsrelaterade tillfälliga insatser som regionen önskar 
prioritera enligt sin fastställda regionala kulturplan.   

Region Stockholm ingår inte i kultursamverkansmodellen, men enligt vårt regleringsbrev 
är 10 verksamheter från regionen bidragsberättigade. Det innebär att de tillfälliga medel 
som tillkom Kulturrådet att fördela 2020 och 2021 även kunde fördelas till utpekade 
verksamheter i Region Stockholm för att mildra de ekonomiska effekterna av pandemin.  

Regionerna inom kultursamverkansmodellen och de regionala verksamheterna i 
Stockholms län har ännu inte redovisat sin användning av de tillfälliga medlen för 2021 
men genom rapporten om fördelade medel 20208 samt de dialoger och regelbundna 
avstämningar som Kulturrådet genomfört med den regionala nivån 2021 gör vi 
bedömningen vi att fördelningarna till de regionala konst- och kulturverksamheterna i sin 
helhet haft stor betydelse. De har bidragit till att den regionala kulturella infrastrukturen 
stått någorlunda stabil under pandemin och detta har varit gynnsamt även för övriga delar 
av kulturlivet, till exempel genom möjligheten att anlita fria professionella konst- och 
kulturskapare och att i olika omfattning nå till prioriterade målgrupper, exempelvis barn 
och unga, både digitalt och fysiskt.  

 

 

 

 
 

7 Detta gällde Region Gotland (Gotlands museum), Region Jämtland Härjedalen (Jamtli), Region Värmland 
(Västanå teater) samt Region Örebro (Opera på Skäret). 
8 Kulturrådet (2021). Regionalt krisstöd – uppföljning av Kulturrådets krisstöd till regional kulturverksamhet 
2020. 
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Tabell 14. Tillfällig förstärkning till regioner 2020–2021, tusen kronor 

Region 2021 2020 

Blekinge  3 131 1 868 

Dalarna 5 026 4 065 

Gotland 10 638 2 633 

Gävleborg 5 802 4 600 

Halland 4 026 3 243 

Jämtland Härjedalen 17 763 3 683 

Jönköpings län 5 021 3 728 

Kalmar län 4 233 3 528 

Kronoberg 4 431 4 227 

Norrbotten 6 676 5 414 

Skåne  27 598 22 148 

Stockholm 19 006 10 738 

Sörmland 4 028 3 117 

Uppsala  5 484 4 539 

Värmland 11 990 5 925 

Västerbotten 10 158 8 720 

Västernorrland 6 525 5 318 

Västmanland 4 264 3 515 

Västra Götaland 43 915 36 150 

Örebro län 8 349 4 422 

Östergötland 9 866 7 919 

Totalt 217 930 149 500 

 
Kulturrådet beslutar även om tidsbegränsade bidrag till strategiska utvecklingsinsatser av 
nationellt intresse och i vårt regleringsbrev anges de prioriteringsgrunder som Kulturrådet 
har tillämpat vid bidragsgivningen. Under året har vi prioriterat utvecklingsprojekt som 
inkluderar digitalisering, som avser dansområdet och som främjar arrangörsledet samt 
samarbeten mellan regioner. Vi har även prioriterat utvecklingsbidrag som rör nationella 
minoriteters kultur samt bild- och formkonstprojekt.  

Fördelningen av de tidsbegränsade utvecklingsbidragen fördelade sig liksom tidigare år 
över samtliga konst- och kulturområden (tabell 15). Inom det filmkulturella området har 
antalet inkomna ansökningar nära fördubblats mellan 2020 och 2021. Det beviljade 
beloppet för projekt inom det filmkulturella området har ökat markant jämfört med förra 
året. Efter ett antal år med ökande antal ansökningar noterar vi 2021 en generell 
minskning. Minskningen kan vara en effekt av coronapandemin då flera planerade och 
pågående utvecklingsprojekt har pausats eller skjutits fram. Kulturåret bedömer att denna 
utveckling behöver bevakas. 
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Flera beviljade projekt syftar till att dels bygga och stärka den regionala kulturella 
infrastrukturen, dels främja en likvärdig tillgång till konst och kultur i regionerna. 
Kulturrådet bedömer att våra utvecklingsbidrag lett till förbättrad tillgång till kultur för 
människor i stora delar av landet. 

Tabell 15. Utvecklingsbidrag 2019–2021, per kulturområde, antal och tusen kronor 

2021  2020  2019  

Konstområde 
Antal 
ansök-
ningar 

Antal 
beviljade 
ansök-
ningar 

Beviljat 
bidrag, 
tkr 

Antal 
ansök-
ningar 

Antal 
beviljade 
ansök-
ningar 

Beviljat 
bidrag, 
tkr 

Antal 
ansök-
ningar 

Antal 
beviljade 
ansök-
ningar 

Beviljat 
bidrag, 
tkr 

Professionell teater-, dans- 
och musikverksamhet 

63  30  11 716 61  32  13 830 56  27  10 750 

Museiverksamhet, 
kulturmiljöarbete 

22  8  3 900 28  10  3 850 32  13  5 250 

Biblioteksverksamhet och 
läs- och litteraturfrämjande 
verksamhet 

10  6  2 740 16  9  3 365 16  10  3 850 

Professionell bild- och 
formverksamhet 

24  17  5 355 26  18  5 295 34  19  6 300 

Regional enskild 
arkivverksamhet 

6  4  1 120 6  4  1 170 9  3  870 

Filmkulturell verksamhet 7  6  2 334 4  4  680 2  2  230 

Främjande av hemslöjd 1  1  134 4  3  917 4  3  1 200 

Konstområdesövergripande 
verksamhet 

32  12  4 447 31  8  5 520 19  8  4 590 

TOTALT (tkr) 165 84 31 746 176 88 34 627 172 85 33 040 

 

7.1.5. Samiska folkets och övriga nationella minoriteters kultur 

Kulturrådet fördelar riktade bidrag till nationella minoriteters organisationer och aktörer 
som ett komplement till våra bidrag inom respektive konstområde, i syfte att stärka, 
utveckla och synliggöra de nationella minoriteternas kultur och kulturarv.  

Under 2021 fördelades merparten av de riktade medlen som verksamhetsstöd till  
8 verksamheter som bedöms vara av nationell kulturpolitisk betydelse:  

- È Romani Glinda (ny) 
- Finska Kulturföreningen i Sverige  
- Föreningen för judisk kultur i Sverige  
- Judiska församlingen i Stockholm  
- Stiftelsen Finlands kulturinstitut i Sverige  
- Såhkie Umeå sameförening  
- Teatteri Sydänkäpy (ny) 
- Tornedalsteatern 

Vi noterar att antalet bidragsansökningar inom nationella minoriteters kulturverksamhet 
återgått till samma nivå som före uppgången vi noterade våren 2020. Detta beror troligen 
på coronapandemin som lett till att vissa typer av projekt och arrangemang inte har 
kunnat genomföras. Vi kan också konstatera att antalet ansökningar från den sverige-
finska minoriteten har minskat men vi vet ännu inte vad detta kan bero på. 

Kulturrådets insatser bidrar även till att uppnå målet med regeringens strategi för romsk 
inkludering. En hel del ansökningar från minoriteten romer uppfyller dock inte 
grundkriterierna för myndighetens bidrag. Ett av grundkraven är medfinansiering, vilket 
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flera sökande ur minoriteten romer saknar, vilket minoriteten själv har lyft som en 
utmaning. Utöver detta framgår det av ansökningarna generellt att det finns en ovana av 
att skriva projektansökningar. Det finns därmed ett fortsatt behov av information och stöd 
till minoritetsgruppen för att få in fler ansökningar som uppfyller kriterierna för statsbidrag. 
Det behövs även en fortsatt dialog med kommunal och regional nivå för att stärka romska 
kulturaktörer. 

Kulturrådet kan fortsatt konstatera att de medel som finns att fördela inte är tillräckliga för 
att möta behovet; med det anslag som vi disponerar i dag är det i princip omöjligt att 
bevilja fler sökande organisationer bidrag eller öka beviljandegraden. Vi bedömer dock att 
vi i enlighet med vår instruktion har verkat för en konstnärligt värdefull utveckling vad 
gäller verksamheter som rör det samiska folket och övriga nationella minoriteter.  

Genom vår bidragsgivning inom området bidrar vi till allas möjlighet att delta i kulturlivet. 
Bidragsgivningen bidrar även till att uppfylla det nationella kulturpolitiska målet att främja 
ett levande kulturarv genom att stödja att de nationella minoritetsspråken bevaras, 
används och utvecklas. I avsnitt 12.3 presenteras förslag på fortsatta insatser för att nå 
målet för minoritetspolitiken samt strategin för romsk inkludering. De minoritetspolitiska 
målen tas särskilt till vara i de riktade verksamhets- och projektbidragen samt stödet till 
planerad utgivning av nationella minoriteters litteratur. Vi har också en särskild 
referensgrupp med kompetens just inom det här området. 

I tabell 16 nedan redovisas enbart en del av de bidragstyper som får statlig finansiering 
för främjande av samiska folkets och övriga nationella minoriteters kultur, så kallade 
riktade bidrag. 

Inom de övriga bidragsformerna finns verksamheter som helt eller delvis arbetar 
främjande med samiska folkets och övriga nationella minoriteters kultur. Sammanlagt 789 
ansökningar där någon nationell minoritet eller något nationellt minoritetsspråk nämns har 
beviljats bidrag, varav de flesta inom biblioteksområdet. 

Tabell 16. Bidragsgivning till urfolket samer och nationella minoriteter 2019-2021, tusen 
kronor 

  2021 2020 2019 
Nationella minoriteter/projektbidrag (tkr) 4 584 4 050 4 075 

Antal ansökningar 95  100  84  

Antal beviljade ansökningar 54  56  54  

Nationella minoriteter/verksamhetsbidrag (tkr) 8 800 7 800 8 800 

Antal ansökningar 15  14  11  

Antal beviljade ansökningar 8  6  7  

Nationella minoriteter/litteratur (tkr) 1 515 2 002 1 905 

Antal ansökningar 36  44  46  

Antal beviljade ansökningar 19  31  32  

TOTALT (tkr) 14 899 13 852 14 780 

 
 

9 Bifallen finns inom följande bidragstyper: inköpsstöd till folk- och skolbibliotek (17), Stärkta bibliotek (13), 
stöd för musikutgivning (11), Bokstart (7), projektbidrag till teatergrupper (7), bidrag till kulturtidskrifter (7), 
utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet (4), Skapande skola (3), projektbidrag till bild och form (2), 
projektbidrag till fria dansgrupper (2), verksamhetsbidrag till fria teatergrupper (2), samverkan med 
komponister (2) samt projektbidrag för centrala amatörkulturorganisationer (1). 
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7.1.6. Det civila samhällets aktörer 

I regeringens proposition En politik för det civila samhället (prop. 2009:10/55) definieras 
det civila samhället som en arena skild från staten, marknaden och det enskilda 
samhället, där människor, grupper och organisationer agerar tillsammans för 
gemensamma intressen. 

Civilsamhällets roll kan både innefatta rollen som röstbärare och utförare. För en del 
organisationer är röstbärarrollen central. För andra handlar det om att skapa gemenskap 
eller vara en serviceproducent. Civilsamhället kan alltså sägas ha en viktig roll i den 
demokratiska processen genom att kanalisera invånarnas synpunkter och intressen i den 
politiska processen. Att kunna organisera sig inom civilsamhället är också viktigt för att 
möjliggöra ett kulturliv som står i motvikt till staten eller näringslivet.  

Civilsamhället präglas av en stor mångfald vad gäller organisationsformer, verksamhet-
ernas innehåll, arbetsformer och storlek. En vanligt förekommande form av organisering 
inom kulturlivet är allmännyttiga ideella föreningar. En del av dessa bedrivs helt eller 
delvis med ideell arbetskraft, en del med anställd personal. 

Civilsamhället finns representerat inom Kulturrådets alla olika bidragstyper förutom de 
som särskilt riktar sig till offentliga institutioner. Det finns också en variation i vilken 
omfattning som de olika bidragen går till organisationer inom civilsamhället. Inom 
verksamhetsbidragen till fri scenkonst och till utställningsarrangörer går till exempel en 
majoritet av bidragen och bidragsmedel till organisationer inom civilsamhället. Inom 
litteraturstödet och för bidrag till utgivning av musik går däremot bidragen i mindre 
omfattning till civilsamhället. 

Av Kulturrådets totala bidragsfördelning går 12 procent av beloppet till organisationer 
inom civilsamhället, vilket motsvarar cirka 26 procent av våra samtliga beviljade 
ansökningar.  

Tabell 17. Beviljade bidrag till civila samhällets organisationer 2019–2021, tusen kronor* 

  2021 2020 2019 
Verksamhetsbidrag (tkr) 230 172 229 088 242 553 

Antal beviljade ansökningar 446  485  551  

Andra bidrag (tkr) 95 455 84 616 71 257 

Antal beviljade ansökningar 553  601  571  

Krisstöd (tkr) 282 732 155 795 - 

Antal beviljade ansökningar 1 076  1 408  - 

TOTALT (tkr) 608 358 469 499 313 810 
*Denna tabell inkluderar inte ändringar, återbetalningar och återkrav avseende krisstöden 2020 som skett efter 
sammanställningen till årsredovisningen 2020. 
 
En del av Kulturrådets bidragsgivning riktar sig särskilt till att riksorganisationer och 
förbund som bidrar till att stärka lokala föreningars verksamhet, bland annat bidrag till 
nationella arrangörsförbund inom musikområdet, Riksförbundet Sveriges Konstföreningar 
och olika förbund som samlar lokala amatörkulturföreningar där människor utövar olika 
konst- och kulturuttryck.   
 
Ett fokus för Kulturrådets bidragsgivning till sådana förbund har i ganska stor omfattning 
varit inriktat på att stärka delaktigheten och spridningen av kultur runt om i landet. 
Samtidigt har dessa organisationer utgjort en viktig röstbärarroll för att synliggöra och 
bidra med kunskap om deras medlemmars förutsättningar och förhållanden under 
coronapandemin.  
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De lokala föreningarna har drabbats hårt under pandemin och riksorganisationerna 
känner en stark oro för att deras medlemsföreningar ska förlora medlemmar och få svårt 
att bygga upp ett lokalt engagemang efter pandemin, vilket i sin tur riskerar att påverka 
tillgången till, och delaktigheten i kulturlivet på ett negativt sätt. 
 
 
7.1.7. Rättighetsperspektiv i bidragsgivningen 
 
Kulturrådet ska redovisa resultat av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som 
vi vidtagit för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställd-
hetspolitiken. Vår utgångspunkt är att ett jämställt kulturliv bidrar till kvalitet, konstnärlig 
förnyelse och mångfald genom att fler erfarenheter delas och fler berättelser presenteras. 
Jämställdhet är därför en förutsättning för att de nationella kulturpolitiska målen ska nås.  

Kulturrådet ser jämställdhetsutmaningar både i kultursektorn och ur ett kulturvane-
perspektiv, men vi arbetar främst indirekt gentemot målgruppen kulturdeltagare eftersom 
våra bidrag till övervägande del riktas mot utövar- och arrangörsledet. Vårt kärnuppdrag 
är att fördela bidrag till kultursektorn och därför ser vi det som viktigt att fördelningen 
mellan könen är så jämn som möjligt inom de bidrag vi beviljar. Könsfördelningen 
synliggörs i bidragsbesluten, och könsvariablerna i våra bidragsblanketter möjliggör en 
analys utifrån representations- och maktaspekter.  

Inom vissa bidrag finns det särskilt tydliga könsmönster räknat i antal personer (inte i 
arbetad tid). Mönstren har ofta varit tydliga över tid. Vi bedömer att utvecklingsbehov 
framför allt finns inom vissa konstområden där könsfördelningen är särskilt ojämn. Det 
ska samtidigt påminnas om att bidragen endast är en del av ett större sammanhang, där 
andra faktorer som utbildning samt ekonomiska förutsättningar för utövare ingår. 

Som framgår av tabell 18 nedan är det vanligare att kvinnor utgör en högre andel bland 
bidragsmottagarna än männen och ofta både sett till representation och makt. Exempel 
på det återfinns bland annat på scenkonstområdet. Musikbidragen utgör dock ett 
undantag där männen är i övervikt, även om könsfördelningen numera är relativt jämn 
inom bidragsgivningen.  

Ett område som över tid utmärker sig med en hög andel kvinnor är litteratur och bibliotek, 
vilket framgår av till exempel Stärkta bibliotek, Bokstart samt stöd till barn- och 
ungdomslitteratur. Även inom bild- och formområdet är kvinnorna fler, även om 
skillnaderna inte är lika påtagliga när det gäller representation. Inom kategorin 
konstområdesövergripande bidrag utgör kvinnor i maktposition en särskilt hög andel 
bland bidragsmottagarna, till exempel inom bidrag till centrumbildningar och 
Skådebaneverksamhet.  

I uppföljningen av kultursamverkansmodellen delas personaldata upp på kvinnor och 
män efter juridiskt kön. Några preliminära uppgifter för 2021 kan inte ges ännu, eftersom 
dessa redovisas först 2022. Tidigare uppföljningar visar dock att fördelningen av 
årsarbetskrafter på aggregerad nivå inte har förändrats nämnvärt sedan 2013 utan 
fördelningen mellan män och kvinnor har varit relativt jämn totalt sett. Könsskillnader 
finns dock inom och mellan kulturområden. Under 2020 var andelen årsarbetskrafter som 
utfördes av kvinnor över 60 procent inom samtliga verksamhetsområden förutom inom 
teater, dans och musik samt film.  
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Tabell 18. Jämställdhetsuppgifter för ett urval av Kulturrådets beviljade bidrag 2021, 
uppdelat på representation och makt, antal och procent 

Teater, dans, musik och övrig 
scenkonst 

Representation (medverkande, 
sysselsatta*, upphovspersoner**)  

Makt (konstnärlig ledning eller 
beslutsfattare, anställda***) 

Bas Kvinnor Män Annat Vet 
ej Bas Kvinnor Män Annat Vet 

ej 

Dansnät 337  45 % 55 % 0 % 0 % 27 67 % 30 % 4 % 0 % 

Fonogram – produktionsstöd 2 082  32 % 51 % 1 % 16 % 671 38 % 61 % 1 % 0 % 

Fria aktörer - dans, projektbidrag 1 193  54 % 36 % 2 % 8 % 253 57 % 32 % 11 % 0 % 

Fria aktörer - dans, 
verksamhetsbidrag 

1 423  45 % 32 % 3 % 20 % 325 54 % 27 % 3 % 15 % 

Fria aktörer - musik, projektbidrag 1 290  47 % 52 % 0 % 0 % 272 49 % 49 % 1 % 0 % 

Fria aktörer - musik, 
verksamhetsbidrag 

1 112  40 % 60 % 1 % 0 % 603 43 % 56 % 1 % 0 % 

Fria aktörer - teater, projektbidrag 609  53 % 29 % 6 % 12 % 372 64 % 30 % 6 % 0 % 

Fria aktörer teater, 
verksamhetsbidrag 

1 359  49 % 39 % 2 % 9 % 393 56 % 39 % 4 % 1 % 

Musikarrangörer – projektbidrag           284 49 % 49 % 3 % 0 % 

Musikarrangörer – 
verksamhetsbidrag 

          1352 47 % 52 % 1 % 0 % 

Regional musikverksamhet* 250  46 % 54 % 0 % 0 %           

Samverkan med komponister** 84  49 % 45 % 6 % 0 %           

Teater-, dans- och 
musikinstitutioner* 

379  52 % 48 % 0 % 0 % 55 56 % 44 % 0 % 0 % 

Viss teaterverksamhet 644  47 % 44 % 0 % 8 % 62 53 % 47 % 0 % 0 % 

 

Litteratur, bibliotek och 
kulturtidskrifter 

Representation (medverkande, 
sysselsatta*, upphovspersoner**)  

Makt (konstnärlig ledning eller 
beslutsfattare, anställda***) 

Bas Kvinnor Män Annat 
Vet 
ej Bas Kvinnor Män Annat 

Vet 
ej 

Biblioteksverksamhet/Stärkta 
bibliotek 

2 718  77 % 23 % 1 % 0 % 1 187  77 % 22 % 0 % 0 % 

Bokstart – projektbidrag           139  95 % 4 % 1 % 0 % 

Bokstart – språknätverk           27  89 % 7 % 4 % 0 % 

Kulturtidskrifter – produktionsstöd** 4 751  47 % 47 % 5 % 0 % 235  51 % 47 % 2 % 0 % 

Litteraturprojekt i utlandet 269  54 % 43 % 0 % 3 %           

Litteraturstöd – barn- och 
ungdomslitteratur** 

466  72 % 28 % 0 % 0 %           

Litteraturstöd – bildverk och serier** 271  43 % 57 % 0 % 0 %           

Litteraturstöd – facklitteratur** 515  41 % 59 % 1 % 0 %           

Litteraturstöd – skönlitteratur** 734  51 % 48 % 2 % 0 %           

Litteraturstöd – utgivning** 62  58 % 42 % 0 % 0 % 26  42 % 54 % 4 % 0 % 

Läs- och litteraturfrämjande 2 498  54 % 41 % 5 % 0 % 434  64 % 33 % 3 % 0 % 

Nationella minoriteter – litteratur** 107  60 % 40 % 0 % 0 % 52  65 % 33 % 2 % 0 % 

Regional biblioteksverksamhet – 
verksamhetsbidrag* 

11  73 % 9 % 0 % 18 %           

Översättningsstöd – drama** 7  29 % 71 % 0 % 0 %           

Översättningsstöd – internationellt** 739  65 % 33 % 1 % 0 %           

Översättningsstöd – nordiskt** 91  66 % 34 % 0 % 0 %           
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Bild- och formkonst, museer 
och utställningar 

Representation (medverkande, 
sysselsatta*, upphovspersoner**)  

Makt (konstnärlig ledning eller 
beslutsfattare, anställda***) 

Bas Kvinnor Män Annat Vet 
ej Bas Kvinnor Män Annat Vet 

ej 
Bild och form – projektbidrag 1 288  56 % 40 % 4 % 0 % 211  62 % 36 % 2 % 0 % 

Kollektivverkstäder – 
utrustningsbidrag 

          144  66 % 34 % 0 % 0 % 

Konsthantverkskooperativ 406  65 % 24 % 0 % 11 % 72  82 % 18 % 0 % 0 % 

Organisationer inom bild- och 
formområdet*** 

1 309  59 % 39 % 1 % 1 % 35  71 % 29 % 0 % 0 % 

Regionala museer – 
verksamhetsbidrag* 

87  62 % 34 % 0 % 3 % 2  100 % 0 % 0 % 0 % 

 

Konstområdesövergripande 

Representation (medverkande, 
sysselsatta*, upphovspersoner**) 

Makt (konstnärlig ledning eller 
beslutsfattare, anställda***) 

Bas Kvinnor Män Annat Vet 
ej Bas Kvinnor Män Annat Vet 

ej 
Centrala amatörkulturorganisationer      202  50 % 46 % 4 % 0 % 

Centrumbildningar           236  66 % 33 % 0 % 0 % 

Fristäder 112  60 % 40 % 0 % 0 %            

Internationell och interkulturell 
kulturverksamhet – 
verksamhetsbidrag 

1 255  50 % 48 % 1 % 0 % 451  53 %  47 % 0 % 0 % 

Internationella nätverk            104  61 % 39 % 0 % 0 % 

Kultursamverkan – 
utvecklingsbidrag 

1 457  62 % 37 % 1 % 0 % 457  65 % 33 % 3 % 0 % 

Nationella minoriteter – 
projektbidrag 

980  46 % 41 % 6 % 7 % 302  58 % 40 % 2 % 0 % 

Nationella minoriteter – 
verksamhetsbidrag 

607  53 % 45 % 0 % 2 % 56  52 % 46 % 2 % 0 % 

Skådebaneverksamhet           82  68 % 32 % 0 % 0 % 

Utsända kulturråd – projektbidrag 34  50 % 50 % 0 % 0 % 24  54 % 46 % 0 % 0 % 
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7.1.8. Kultur till barn och unga 

Kulturrådets arbete för barn och unga utgår från FN:s konvention om barns rättigheter 
(barnkonventionen). Där står att barn har rätt att delta i det konstnärliga och kulturella 
livet av eget intresse och på egna villkor. Rättigheterna gäller alla barn, oberoende av 
bostadsort, socioekonomiskt sammanhang, funktionsnedsättning eller etnicitet. Barn och 
unga syftar i Kulturrådets arbete på åldersgruppen 0–18 år. 

Kulturrådet arbetar för att skapa förutsättningar för att det professionella kulturutbudet för 
barn och unga ska kännetecknas av hög konstnärlig kvalitet och förnyelse. Det gör vi 
bland annat genom vår bidragsgivning. Ett barn- och ungdomsperspektiv finns med i 
beredningen av ansökningar inom samtliga bidragsformer där det är relevant, samtidigt 
som bidraget Skapande skola samt bidrag till kommuner där det finns kulturskola vänder 
sig specifikt till målgruppen barn och unga. 

Cirka 45 procent av de ansökningar som beslutats 2021 har riktat sig till barn och unga i 
någon mån. Uppskattningsvis cirka 28 procent av de bidrag Kulturrådet beviljade 2021 
(exklusive kultursamverkansmodellen, krisstöd och bidrag som i sin helhet riktas till barn 
och unga) fördelades till verksamhet som uppges vara riktad till barn och unga. Detta 
motsvarar cirka 241 miljoner kronor.  

Medel som fördelas till regional kulturverksamhet genom kultursamverkansmodellen 
ingår inte i beräkningarna, eftersom information om barn och unga oftast inte finns 
redovisad i regionernas kulturplaner. I uppföljningen av regionernas verksamhet tas 
förvisso åldersfördelad statiskt in men det går inte att följa upp hur stor andel av de 
statliga medlen som är riktade till barn och unga. 

Tabell 19. Andel av totalt beviljade bidrag 2019–2021 som bedöms gå till verksamhet riktad 
till barn och unga, exklusive verksamhetsbidrag inom kultursamverkansmodellen, krisstöd 
samt bidrag som i sin helhet riktar sig till barn och unga, uppdelat per konstområde, 
procent* 

  2021 2020 2019 
Teater, dans, musik och övrig scenkonst 22 % 27 % 27 % 

Litteratur, bibliotek och kulturtidskrifter 38 % 42 % 42 % 

Bild- och formkonst, museer och utställningar* 19 % 23 % 27 % 

Konstområdesövergripande 36 % 32 % 37 % 

Totalt 28 % 32 % 33 % 
*I tabellen ingår inte de bidragsformer som i sin helhet riktar sig till barn och unga, det vill säga inköpsstöd till 
folk- och skolbibliotek, Skapande skola, Bokstart, litteraturstöd – barn och unga, bidrag till kommuner som 
bedriver kulturskoleverksamhet samt verksamhetsbidrag till regional kulturverksamhet, Astrid Lindgren 
Memorial Award och programmet Konstnärlig frihet. 

I figur 4 visas beviljat belopp som bedöms gå till verksamhet riktad till barn och unga, per 
konstområde. Inom området litteratur, bibliotek och kulturtidskrifter är detta belopp lägre 
än föregående år, vilket framför allt beror på att det totala bidraget som Kulturrådet 
fördelar inom Stärkta bibliotek minskat från 220 miljoner kronor per år för perioden  
2018–2020 till 145 miljoner kronor per år för 2021–2022. 
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Figur 4. Beviljade bidrag 2019 – 2021 som bedöms gå till verksamhet riktad till barn och 
unga, exklusive verksamhetsbidrag inom kultursamverkansmodellen, krisstöd samt bidrag som 
i sin helhet riktar sig till barn och unga, tusen kronor* 

*I tabellen ingår inte de bidragsformer som i sin helhet riktar sig till barn och unga, det vill säga inköpsstöd till 
folk- och skolbibliotek, Skapande skola, Bokstart, litteraturstöd – barn och unga, bidrag till kommuner som 
bedriver kulturskoleverksamhet samt verksamhetsbidrag till regional kulturverksamhet, Astrid Lindgren 
Memorial Award och programmet Konstnärlig frihet. 

Skapande skola 

Nästan 197 miljoner kronor fördelades till 354 sökande från hela landet. Vi noterar en 
fallande trend gällande antalet inkomna ansökningar, vilket det utvecklingsprojekt som 
har pågått under året syftar till att vända. Skälen till att ansökningarna minskade 2021 är 
flera. Främst handlar det om att förskolan sedan 2021 inte längre är bidragsberättigad. 
Dessutom har coronapandemin har belastat skolväsendet och påverkat huvudmännens 
kapacitet att söka bidraget. 

Tabell 20. Bidrag till Skapande skola i förskola och grundskola 2019–2021, antal och 
belopp, tusen kronor 

  2021 2020 2019 

Beviljade ansökningar (antal) 354  397  411  

               - varav bidrag till förskola - 175  167  

Beviljade med kommunal huvudman (antal) 252  258  267  

Beviljade med statlig huvudman (antal) 2  0  3  

Beviljade med enskild huvudman (antal) 100  139  162  

Beviljat belopp (tkr) 196 597 182 504 174 839  

               - varav beviljat belopp till förskola (tkr) - 23 505 20 914  

Elever och förskolebarn som planeras ta del av 
aktiviteterna (antal) 

726 813  829 194  891 419  

               - varav enbart förskolebarn (antal) - 85 770  52 201  
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Antalet barn och elever som tagit del av Skapande skola uppgår enligt redovisningarna till 
566 324 barn och elever, trots många inställda projekt. Huvudmän och kulturaktörer har 
visat stor handlingskraft i att omforma projekt och göra dem digitala samt stor förmåga att 
ställa om och genomföra projekten utomhus och i mindre grupper.   

Genom en sammanställning av redovisningarna för läsåret 2020/2021 kan Kulturrådet 
konstatera att pandemin har haft stor inverkan på Skapande skola-projekten. Många 
skolor har varit stängda för externa besök, planerade aktiviteter utanför skolan har ställts 
in och såväl personal som kulturaktörer har varit sjuka, vilket lett till att många projekt inte 
kunnat genomföras.  

Pandemin har också lett till en halvering av antal konst- och kulturområden som projekten 
handlat om, från 8 till 4 konstområden. Totalt 71 huvudmän har genomfört projekt inom 
endast 1 konstområde. Inom grundskolan har litteratur varit vanligast förekommande, följt 
av teater.  

Skapande skola har varit ett viktigt komplement i skolan trots utmaningar kopplat till 
pandemin. Genom möten med professionella kulturaktörer har eleverna fått ta del av 
kulturella upplevelser och fått prova nya uttryckssätt. Redovisningarna visar vidare att 
Skapande skola har bidragit till nya pedagogiska diskussioner om estetiska 
uttrycksformer i undervisningen.   

I Kulturrådets rapport Ett nytt Skapande skola – utvecklingsvägar för bidraget Skapande 
skola har hinder för att ta del av Skapande skola-bidraget analyserats och flera förslag 
presenterats. Förslagen väntas göra det enklare för huvudmännen att söka bidraget och 
förenkla handläggningen. Utvecklingsprojektet har resulterat i ett förenklat och 
tillitsbaserat ansökningsförfarande som ska implementeras under 2022.  

Skapande skola-projekt har varit påverkade av pandemin under hela läsåret 2020/2021 
vilket har medfört ett betydligt större återflöde av beviljade bidrag än vanligt. Ungefär  
24 miljoner kronor av beviljat bidrag har inte kunnat användas av bidragsmottagarna och 
återbetalades därför till Kulturrådet. Dessa medel har fördelats vidare till verksamheter 
som syftar till att stärka kultur i skolan. 

Sedan 2019 har Kulturrådet med stöd av förordningen (2012:517) om statsbidrag till 
kulturella ändamål och myndighetens regleringsbrev fördelat medel från anslag 1:3 för 
andra verksamheter som syftar till att stärka kultur i skolan. Totalt beviljades 19,5 miljoner 
kronor 2021, att jämföra med 8,5 miljoner kronor 2020. Samtliga beviljade projekt syftade 
dels till att stärka kulturen i skolan, genom att tillföra eller utveckla strukturer och/eller att 
sprida och fördjupa kunskap och metoder inom området, dels till att öka delaktigheten 
och möjliggöra att elever, oavsett funktionalitet, bakgrund och behov, får ta del av en 
bredd av kvalitativ konst och kultur.  

Ett skäl till att till flera aktörer än tidigare beviljats bidrag var framtagande av en 
ansökningsblankett, personlig kontakt med relevanta aktörer och tydlig information på 
webbplatsen. Målet är att utveckla arbetssättet och införa ett nytt bidrag, benämnt “Stärkt 
kultur i skolan” och under 2022 ta fram riktlinjer för bidraget och göra det sökbart genom 
vår onlinetjänst.  
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Bidrag till kommuner som bedriver kulturskoleverksamhet 

Totalt 256 av landets 290 kommuner sökte kulturskolebidraget, vilket fördelas för 
utvecklingsinsatser i den egna kommunen. Dessutom inkom 53 ansökningar om bidrag 
för samverkanssatsningar med en eller flera andra kommuner. Dessa ansökningar 
involverar totalt 203 kommuner. Totalt fördelades 197 miljoner kronor. Skillnaderna i 
beviljat belopp mellan åren beror på förändringar av anslaget. Anslaget uppgick från  
2016 till 2020 till 100 miljoner kronor förutom 2019 då bidraget togs bort i budgeten för att 
återkomma med halva bidragsbeloppet för 2019. Sedan 2021 uppgår bidraget till  
200 miljoner kronor. 
 
Tabell 21. Bidrag till kommuner som bedriver kulturskoleverksamhet 2019–2021, antal och 
tusen kronor 

  2021 2020 2019 
Antal sökande kommuner 256  253  232  

Antal beviljade kommuner 256  251  203  

Sökt belopp (tkr) 328 291 250 033 137 240  

Beviljat belopp (tkr) 197 000 97 000 48 500  

 
Satsningarna fokuserar på att nå målgrupper som kulturskolan vanligtvis har svårt att nå, 
exempelvis barn och unga med funktionsnedsättning, i glesbygd eller i socioekonomiskt 
utsatta områden, och redovisningarna för läsåret 2020/2021 visar att kulturskolorna 
lyckas mycket väl med att nå nya målgrupper av barn och unga samt att ny verksamhet 
utvecklas på nya platser.  
 
Kulturskolorna anger att de har nått drygt 30 000 nya barn och unga samt att bidraget 
främst har bidragit till ökad tillgänglighet i ny verksamhet, exempelvis gruppundervisning, 
öppen verksamhet utan anmälningskrav, distansundervisning, prova-på-tillfällen samt lov- 
och helgkurser. Även den fördjupade undervisningen har utvecklats, där 7 av 10 kultur-
skolor uppgav att de erbjöd fördjupad undervisning inom ramen för bidraget. Främst 
gällde det undervisning i musik men även inom dans, teater och drama samt bild och 
form.  

Utvecklingsbidraget bidrar med andra ord till en väsentligt ökad kännedom om och 
tillgång till kulturskolan samt till att fler barn och unga får möjlighet att prova och utveckla 
intresse inom olika konstområden. En utmaning för kommunerna är nu att möjliggöra att 
det intresse som har väckts kan fortsätta att utvecklas inom kulturskolans verksamhet. 
 
Utifrån uppdrag i årets regleringsbrev har vi förberett en utlysning av ett statsbidrag till 
aktörer som bedriver undervisning med nationell spetskompetens, där barn och unga kan 
fördjupa sig inom ett visst konstnärligt uttryck eller ett musikinstrument. Kulturrådet har i 
detta arbete fört dialog med Skolverket, högskolor, Kulturskolerådet, Sveriges Kommuner 
och Regioner samt ett antal konstnärsorganisationer. Syftet med bidraget är att barn och 
unga med kapacitet och intresse att nå en högre nivå i sina konstnärliga uttryckssätt ska 
få möjlighet att ta del av insatser som utvecklar deras förmågor.  

Den första ansökningsomgången av bidraget öppnar 2022 och kommer ge oss 
erfarenheter om huruvida bidraget fungerar ändamålsenligt. 
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7.1.9. Krisstöd 

Kulturrådet har fortsatt haft i uppdrag att fördela krisstöd till kulturen. Under året har två 
typer av krisstöd fördelats – dels för inställda och uppskjutna evenemang, dels för 
särskilda behov inom kulturlivet. Det är uppenbart att kulturområdet drabbats hårt av 
coronapandemin och att dessa stöd varit mycket viktiga för kulturområdets överlevnad.  

Fördelning av krisstöd till verksamheter och projekt runtom i Sverige har inneburit att 
människor i hela landet fortsatt har kunnat ta del av kultur, trots ändrade förutsättningar 
för publik verksamhet. Krisstödet har mildrat de negativa effekterna av att delar av 
kulturens ekosystem satts ur spel. Det har också kunnat möta nya typer av behov hos 
kulturaktörerna i och med de krav och förbud som har gällt alla som bedriver publik 
verksamhet. Stödet har även underlättat för aktörer som planerar en återstart och en 
anpassning av verksamheterna när restriktionerna lättar helt eller delvis.  

Under våren var söktrycket mycket högt på båda krisstöden medan det var något lägre 
under hösten. Sammanlagt har drygt 2,1 miljarder kronor delats ut. 

Kulturen har haft en självklar plats på agendan när regeringen har presenterat 
kompenserande krisstöd för nya restriktioner, och skörheten i de system som 
kulturutövare verkar inom har synliggjorts. Ändå har krispaketen, trots sin storlek, bara 
lindrat krisens effekter. Målet för Kulturrådets arbete 2021 har varit att så många 
kulturaktörer som möjligt ska klara sig genom pandemin. Det har präglat såväl arbetet 
med krisstöden som arbetet med övriga bidrag, och vi har handlagt och tillämpat stöd och 
bidrag på ett flexibelt sätt. 

Som framgår av tabell 22 nedan har Kulturrådet fördelat betydligt mer krisstöd för 
särskilda behov 2021 jämfört med 2020. Samtidigt fördelade vi mindre krisstöd för 
inställda och uppskjutna evenemang 2021 jämfört med 2020, se tabell 23. Att 
anslagsgivningen och fördelningen mellan stödformerna gått i den riktningen beror bland 
annat på att det 2021 inte fanns lika mycket verksamhet att ställa in eller skjuta upp som 
2020. Dessutom har bidragen för särskilda behov totalt sett nått en större bredd av 
aktörer med bättre träffsäkerhet. 

Av tabell 22 och 23 framgår också att musik är det konstområde som fått klart mest 
krisstöd, vilket också avspeglas i behoven inom området. Inom särskilda behov gjordes 
ingen uppdelning mellan konstformerna musik och scenkonst 2020, vilket framgår av 
tabell 22. Utförligare redogörelser för Kulturrådets fördelning av krisstöd 2021 lämnas 
enligt regleringsbrevet för 2022 i en separat rapport den 1 mars 2022. 

Tabell 22. Fördelning av krisstöd för särskilda behov 2020–2021, tusen kronor och procent 

Särskilda behov Krisstöd 2021 
(tkr) Andel 2021 Krisstöd 2020 

(tkr) Andel 2020 

Musik* 1 056 118 57,9% 
355 090  80,3% 

Scenkonst* 393 131 21,5% 

Kulturområdesövergripande 170 044 9,3% 29 399 6,6% 

Museer och utställningar 82 010 4,5% 16 349 3,7% 

Bildkonst, form och konsthantverk 69 734 3,8% 16 761 3,8% 

Annat kulturellt område 37 811 2,1% 15 485 3,5% 

Litteratur och läsande 16 328 0,9% 9 192 2,1% 

Totalsumma 1 825 175 100,0% 442 275 100,0% 

* För 2020 utgjorde musik och scenkonst en gemensam kategori i ansökan och hantering. 
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Tabell 23. Fördelning av krisstöd för inställda och uppskjutna evenemang 2020–2021, tusen 
kronor och procent. 

Inställda och uppskjutna evenemang  Krisstöd 2021 
(tkr) Andel 2021 Krisstöd 2020 

(tkr) Andel 2020 

Musik 192 171 65,5% 475 959 64,4 % 

Scenkonst 85 124 29,0% 156 227 21,1 % 

Annat kulturellt område 6 652 2,3% 12 921 1,7 % 

Museer och utställningar 4 117 1,4% 42 669 5,8 % 

Kulturområdesövergripande 2 602 0,9% 30 997 4,2 % 

Litteratur och läsande 2 413 0,8% 8 320 1,1 % 

Bildkonst, form och konsthantverk 304 0,1% 12 202 1,7 % 

Totalsumma 293 382 100,0% 739 294 100,0 % 

 
7.2. Uppföljning av bidrag 

Kulturrådet har under 2021 följt upp vissa av myndighetens direkta bidrag tillsammans 
med bidragen genom kultursamverkansmodellen med fokus på delaktighetsmålet. 
Uppföljningen av våra direkta bidrag är ett utvecklingsområde för oss, samtidigt som 
omfattande underlag från 2020 och 2021 visar att våra bidrag fram till coronapandemin 
nått hela landet, med höga publik- och besökssiffror och andra former av delaktighet 
inom flera konst- och kulturuttryck.  

Samtidigt kan den kulturella infrastrukturen utvecklas inom en del områden och i vissa 
delar av landet, och i våra sammanställningar för 2020 syns pandemins effekter tydligt 
genom minskade intäkter, minskade kostnader samt färre föreställningar, konserter och 
utställningar.  

Kulturrådet bedömer att vår uppföljning 2021 håller hög kvalitet trots bristande system-
stöd som inneburit att våra underlag behövt mycket manuell hantering med risk för fel. 
Detta har kompenserats genom att vi 2021 resursmässigt prioriterade uppföljning av 
direkta bidrag. Vi har också fortsatt att utveckla uppföljningen av direkta bidrag med fokus 
på delaktighet (se avsnitt 11 Förvaltningsutveckling). 

Uppföljningen av kultursamverkansmodellen är under kontinuerlig utveckling i samarbete 
mellan Kulturrådet, Samverkansrådets myndigheter, Myndigheten för kulturanalys och 
regionerna. Under 2021 har Kulturrådet arbetat med att följa upp såväl verksamhets-
bidragen i modellen som de regionala krisstöden 2020. Resultaten från de uppföljnings-
rapporter som vi tagit fram visar att de statliga stöden trots pandemin bidragit till att 
upprätthålla en viss nivå av deltagande, både fysiskt med olika anpassningar och 
digitalt.10 Genom uppföljningarna bedömer vi att de i hög grad offentligt finansierade 
verksamheterna i kultursamverkansmodellen generellt sett utgjort stabila nav i kultur-
sektorns infrastruktur 2020, trots omställningar och begränsningar. 

En översyn har gjorts av inköpsstödet till folk- och skolbibliotek, och Kulturrådet lämnade 
in förslag om förordningsändringar till Kulturdepartementet i en särskild skrivelse i maj 
2021. Syftet med vårt förslag är att vi vill förenkla för kommuner att söka bidraget och öka 
antalet deltagande skolbibliotek i kommunernas gemensamma ansökningar.  

 
 

10 https://www.kulturradet.se/globalassets/start/publikationer/regionalt-krisstod.pdf, hämtad 2022-02-04. 
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Ett omfattande arbete med att kontrollera och följa upp krisstöden har pågått under året. 
Vi har bland annat påbörjat efterkontroller av stödet för inställda och uppskjutna 
evenemang, där 2 av 3 stödfördelningar hittills har kontrollerats. Syftet har varit att 
säkerställa att de sökande kan verifiera sitt uppskattade intäktsbortfall. Därutöver har vi 
påbörjat en särskild vinstkontroll samt granskat närmare 900 redovisningar från första 
fördelningen av stödet till särskilda behov i kulturlivet. Arbetet har visat att behovet av 
krisstöden har varit mycket stort.  

Genom fördelning av krisstöd har Kulturrådet nått en bredare målgrupp i hela 
kultursektorns värdekedja. Organisationer med professionella administrativa funktioner 
har haft lättare att följa myndighetens krav, medan mindre aktörer som inte tidigare sökt 
bidrag ibland har haft svårare. Vi noterar även att aktörer som inte tidigare sökt stöd har 
ställt högre krav på till exempel omprövning av beslut och tydligare avslagsgrunder. 

Efterkontrollen av krisstöd till inställda och uppskjutna evenemang har varit en utmaning. 
Kulturrådet såg ett behov av att kontrollera att beslut om bidrag fattats på korrekta 
uppgifter och efterkontrollen utformades på så sätt att bidragsmottagare ålades att 
verifiera att angivna uppgifter i ansökan avseende uppskattat intäktsbortfall var korrekt. 
Detta var dock svårt för bidragsmottagarna på grund av att många affärsrelationer i 
sektorn är informella. En vinstkontroll säkerställer dock att bidraget inte gått till vinst. 
Lärdomen är att myndigheten behöver vara tydligare med att kommunicera de formella 
krav på uppgifter som bidragssökande ska lämna i ansökan. 

Inom Kulturskolecentrums samordnande och stödjande uppdrag har vi bland annat 
samlat in nationell statistik och utvecklat presentationen av densamma på vår webbplats 
för att öka användbarheten för kommunerna. Arbetet med att öka kulturskolestatistikens 
täckningsgrad och säkerställa uppgifternas relevans fortsätter i samarbete med 
Statistiska centralbyrån. Vi har även ingått en samverkan med Högskolan för scen och 
musik vid Göteborgs universitet för att utveckla vårt arbete med att identifiera och sprida 
forskning till kulturskolorna. Samverkan har bland annat resulterat i ökad spridning av 
aktuell forskning samt en modell för hur kulturskolorna kan arbeta med forskningscirklar 
inom ramen för utvecklingsbidraget.    

7.3. Andra främjande åtgärder 

Kulturrådet har genomfört omfattande strategiska kommunikationsinsatser under året 
dels för att nå helt nya målgrupper med anledning av de krisstöd vi har fördelat, dels för 
att fånga upp potentiella sökande som kan omfattas av vår ordinarie bidragsgivning. 
Genom att nå nya aktörer har vi breddat vår bidragsgivning.  

Vår webbplats hade besökts av 290 000 användare11 mellan den 1 januari och den  
15 december, vilket är en ökning med 6,5 procent jämfört med samma tidsperiod förra 
året. Det gjordes omkring 670 000 besök webbplatsen under samma tidsperiod, vilket är 
4 procent mer än motsvarande period 2020. Vi kan konstatera att ökningen av antalet 
användare har en tydlig koppling till vårens utlysningar av krisstöd. Även antalet följare på 
våra sociala medier har ökat och antalet besökare i olika sociala medier har ökat med  
23 procent jämfört med 2020. Vi bedömer att vi har nått nya målgrupper genom våra 
samlade kommunikationsinsatser. 

 
 

11 Användare är ett begrepp i mätfunktionen Google Analytics. Användare innefattar både 
förstagångsbesökare och besökare som återkommer under tidsperioden. Om en person använder flera 
olika enheter (till exempel dator, surfplatta och mobiltelefon) samt flera olika webbläsare för att besöka 
webbplatsen räknas de olika besöken som enskilda användare. 
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Resultatet av våra kommunikativa insatser bedöms som gott. Under 2021 nådde vi  
6 308 unika organisationer med svenskt organisationsnummer, varav 2 125 var nya 
sökande i den meningen att de varken sökte krisstöd eller ordinarie stöd 2020 eller 2019. 

Vi har arrangerat ett fyrtiotal webbinarier under året där vi har informerat om vår 
verksamhet och våra bidrag samt fördjupat oss i aktuella frågor. Deltagarna vid knappt 
hälften av dessa har fått en enkät och av de svarande uppger i genomsnitt 78 procent att 
webbinariet har bidragit till ökad kunskap. Vi ser att utvecklingspotentialen med 
webbinarier är stor och att vi på det sättet kan nå fler aktörer. 

Kulturrådet erbjuder även riktade nyhetsbrev, bland annat för Skapande skola och för 
läsfrämjande. Genom att sprida kunskapen till målgrupper som arbetar med barns och 
ungas tillgång till kultur verkar vi för att öka barns och ungas deltagande i konsten och 
kulturen. 

Inom Kulturskolecentrum har det övergripande kommunikationsmålet varit att skapa en 
tydligare bild av vad Kulturskolecentrum är och kan erbjuda. Utifrån enkäter om 
genomförda webbinarier bedömer vi att insatserna har bidragit till att nå målet samt att 
kännedomen och kunskapen hos målgrupperna har höjts. Av dem som svarat på en 
utvärdering efter webbinarierna uppgav i genomsnitt 78 procent att det webbinarium de 
deltagit i bidrog till ny kunskap i hög eller mycket hög grad. Sammantaget bedömer vi 
resultaten som goda och att de bidrar till att de aktörer som nås av informationen på olika 
sätt får möjlighet att tillgodose barns och ungas rätt till kultur. 

Nedan presenteras ett urval av de möten och konferenser som Kulturrådet arrangerat 
och deltagit i under året: 

 Den internationella konferensen Beyond Access under festivalen Dansfunk. 
Deltagandet förde med sig insikten om att vi behöver förtydliga vår roll i att göra 
det möjligt för personer med funktionsnedsättning att verka som danskonstnärer.  

 Rundabordssamtal med riksorganisationer inom musikarrangörsledet för 
avstämning och kunskapsutbyte.  

 Seminariet Det icke läsande folket, om varför läsningen minskar både bland barn 
och vuxna trots läsfrämjande insatser. Arrangörer: Göteborgs universitet, 
Bibliotekshögskolan i Borås och Västra Götalandsregionen. 

 Nordiskt möte om läsfrämjande med finska Läscentrum och norska Foreningen 
les, för att utbyta erfarenheter och diskutera eventuell kommande samverkan om 
bland annat om att dela statistik och forskning, nationella strategier och Bokstart. 

 Kulturskoledagarna 2021, där Kulturskolecentrum var medarrangör. Kulturskole-
dagarna bestod av 2 direktsända dagar digitalt som nådde 698 deltagare i form 
av kulturchefer, pedagoger, kulturtjänstepersoner och kulturstrateger i 223 av  
290 kommuner och samtliga 21 regioner. Kulturskoledagarna sätter fokus på 
barn och ungas rättigheter, delaktighet och inflytande. 

 Samverkanskonferensen 2022 med temat Likvärdig tillgång till kultur. Med 
utgångspunkt i Kulturrådets rapport Göra allt möjligt, om regionernas arbete med 
breddat deltagande, samtalade representanter från samtliga regioner med de 
statliga parterna i Samverkansrådet om behov, utvecklingsmöjligheter och roller i 
det fortsatta arbetet för att fler invånare ska få tillgång till det regionala konst- och 
kulturutbudet.  

7.3.1. Läsfrämjande 

Kulturrådets läsfrämjande arbete är mångfacetterat och riktar sig till många olika aktörer. 
För att öka användningen av de litteraturstödda titlar som Kulturrådet distribuerar till 
folkbibliotek har vi genomfört projektet Garanterat bra böcker. Här har vi bland annat 
erbjudit en informationsinsats till samtliga biblioteksutbildningar. Projektet har ökat 
uppmärksamheten kring de litteraturstödda titlarna och spridit kunskap om litteraturstödet 
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till samtliga studenter på biblioteksutbildningarna. Syftet är att litteraturen ska nå nya 
läsare över hela landet. En uppföljning av de lokala biblioteksprojekten pågår för 
närvarande. 

Inför läslovet lanserade vi årets barn- och ungdomsbokskatalog. Syftet med katalogen är 
att den ska vara läsfrämjande gentemot en bred målgrupp i form av barn och unga, 
profession inom skola och bibliotek samt vuxna i barns närhet. Katalogen fungerar som 
ett nav för våra och andras läsfrämjande aktiviteter, och fler kataloger har beställts i år 
jämfört med 2020. Vi bedömer att hela årets upplaga på 300 000 exemplar kommer att ta 
slut, vilket är ett gott resultat och helt i linje med våra förväntningar. 

För att tillgodose barns och ungas rätt till kultur har kansliet för Astrid Lindgren Memorial 
Award (ALMA) under året inlett ett antal samarbeten med aktörer inom läsfrämjande som 
i sitt arbete har ett uttalat jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. I olika läsfrämjande 
projekt tillsammans med Tensta konsthall, Historieberättarna, Cirkus Cirkör och 
Designgymnasiet, samt med det publika programmet för årets pristagarvecka i 
september, nåddes barn och ungdomar i åldrarna 10–19 år. Genom att vi dokumenterar 
olika projekt på vår webbplats bygger vi upp en inspirationsbank som kan stimulera fler 
att arbeta med pristagarnas verk. Projekten har uppmärksammats i media, vilket stärker 
ALMA-prisets ställning nationellt och internationellt.  

Sammantaget har dessa olika satsningar dessutom bidragit till att fler unga nås av 
högkvalitativ litteratur och inspireras till eget skapande. Det långsiktiga syftet är att öka 
kunskapen om priset hos både unga läsare och samarbetspartners och ALMA ska 
uppfattas som en aktiv läsfrämjande aktör. Genom de nationella samarbetena bedömer vi 
att ALMA mer aktivt än tidigare verkar för att främja läsning bland unga.  

Kansliet har inlett ett utvecklingsarbete i dialog med utvalda bibliotek och regionala 
biblioteksutvecklare för att öka prisets synlighet på folk- och skolbibliotek runtom i 
Sverige. Syftet är att på sikt öka kännedomen om priset bland bibliotekarier, besökare, 
skolklasser och pedagoger. En pilotdel kommer att lanseras 2022. 

I maj genomfördes prisutdelningen för 2020 och 2021 års pristagare som en förinspelad 
tv-produktion som sändes på webbplatsen. Genom den digitala sändningen nådde vi ut 
nationellt och internationellt i högre utsträckning än tidigare år, med cirka 2 300 åskådare 
jämfört med de i normala fall 800 fysiskt närvarande personer som bjuds in till ceremonin. 

7.3.2. Rättighetsperspektiv 

Kulturrådet har under året inlett ett arbete med att förtydliga på vilka sätt vi arbetar med 
uppdragen enligt instruktion att integrera ett jämställdhets-, hbtqi-, mångfalds- samt barn- 
och ungdomsperspektiv. 

Under 2021 har Kulturrådet enligt uppdrag från regeringen tagit fram en inriktning för 
myndighetens arbete med jämställdhetsintegrering 2022–2025. Inriktningen innefattar 
identifierade ojämställdhetsproblem, uppföljningsbara mål och åtgärder samt en 
beskrivning av hur jämställdhet integreras i myndighetens arbete.  

I arbetet med att ta fram en inriktning har vi fört dialog med andra myndigheter, bland 
andra Konstnärsnämnden och Myndigheten för kulturanalys. Genom dialogerna har vi fått 
en bättre bild av hur dessa myndigheter arbetar med jämställdhetsfrågor. Vi har även 
diskuterat potentiella samarbetsmöjligheter, exempelvis kring kunskapsutveckling.  

Vad gäller inriktningen av arbetet med hbtqi-, mångfalds- samt barn och 
ungdomsperspektiv kommer det konkretiseras i den nya treåriga verksamhetsplan som 
kommer att antas 2022 och gälla för perioden 2022–2024.  
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Samråd och dialoger är av stor vikt för vår trovärdighet och relevans. Vid Kulturrådets 
dialoger med samtliga regioner inom ramen för kultursamverkansmodellen har 
tillgänglighet varit en tematisk diskussionsfråga.  

Under 2021 har två samråd med funktionshindersrörelsen genomförts, där vi har 
diskuterat Läsrådet, det tillgänglighetsarbete som sker inom kultursamverkansmodellen 
samt en ny arbetsordning för samrådet. Samrådet är ett forum för dialog om strategiska 
utvecklingsområden och insatser inom ramen för Kulturrådets sektorsansvar. 
Bedömningen är att samrådet fungerar men att det kan utvecklas så att det ännu bättre 
bidrar till att Kulturrådet i sitt kulturpolitiska uppdrag kan driva på utvecklingen inom 
kultursektorn för att uppnå en jämlik tillgång till såväl kulturupplevelser som eget 
kulturutövande för personer med funktionsnedsättning. 

Vi har förberett en enkät till kultursektorn som kommer genomföras 2022 om hur arbetet 
med tillgänglighet, inkludering och delaktighet inom kulturlivet ser ut. Enkäten syftar till att 
dels få en samlad, nationell lägesbild att sprida externt, dels ge Kulturrådet ett uppdaterat 
kunskapsunderlag för vårt fortsatta strategiska arbete inom området. Kulturrådet har även 
deltagit i det nationella GD-nätverket inom funktionshinderspolitiken.  

7.3.3. Samråd med nationella minoriteter 

Under hösten genomförde Kulturrådet strukturerade samråd med de nationella 
minoriteterna för att öka deras inflytande i frågor som berör dem samt fånga upp 
minoriteternas behov och därmed uppfylla minoritetslagstiftningen. Samråden 
genomfördes för andra året i rad tillsammans med Svenska filminstitutet, Institutet för 
språk och folkminnen och Kungliga biblioteket. Agendan för mötena sätts av de nationella 
minoriteternas organisationer tillsammans med de tre myndigheterna.  

Kulturrådet har även genomfört samråd med Sametinget för att fortsätta diskussionen om 
den samiska kulturella infrastrukturen och dess förutsättningar. För tredje året i rad bjöds 
Region Dalarna och de nordliga regionerna Region Norrbotten, Region Västerbotten 
samt Region Jämtland Härjedalen in. En gemensam analys är att vi behöver samordna 
insatserna för att bättre nå samiska konst- och kulturskapare med information om både 
regionala och statliga bidrag. En tydlig slutsats är också att den samiska kulturen är 
underfinansierad och behöver tillskott. Kulturrådet har därför skrivit ett yttrande som 
bilaga i Sametingets budgetäskande för 2022.  

Vi bedömer att samråden med de nationella minoriteterna och Sametinget samt den 
nationella nätverksträffen med regionerna har bidragit till en ökad gemensam 
kunskapsuppbyggnad mellan nationell och regional nivå och de nationella minoriteterna 
och därmed skapat ett underlag för att utveckla arbetet inom området.   

Satsningen på en läsambassadör med fokus på minoriteten romer har bidragit till att 
minoriteten har fått möjlighet till fler ingångar till litteratur, läsning och eget skrivande. 
Utöver detta har olika romska röster och litteratur synliggjorts. Arbetet har i hög grad 
genomförts tillsammans med minoriteten romer. Initiativet till romska läsambassader har 
bidragit till att folkbibliotek fått ökad kännedom om hur de kan arbeta med området i 
högre grad. Kulturrådet bedömer att vi därmed har bidragit till att synliggöra, bevara och 
utveckla romsk kultur men att det krävs fortsatta insatser för romsk delaktighet i 
kulturlivet. (Läs mer i avsnitt 12.3 Förslag på fortsatta insatser för att nå målet för 
minoritetspolitiken samt strategin för romsk inkludering.)  
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8. Konstnärlig frihet och det fria kulturlivets 
förutsättningar 
Mål: Hinder för konstnärlig frihet och det fria kulturlivet ska undanröjas. 

Målbeskrivning: Kulturrådets ansvar som statlig myndighet är att skapa ekonomisk 
stabilitet och en struktur där den konstnärliga utvecklingen sker fritt och självständigt. Vår 
roll är att skapa förutsättningar och utrymme för att främja konstnärlig förnyelse, 
konstnärlig mångfald och kvalitet. Vi främjar konstnärlig utveckling som vi bedömer vara 
av nationell betydelse. 

Samlad bedömning: En del av de bidrag vi fördelar är reserverade för ersättning till 
konstnärer. På det sättet främjar vi fler arbetstillfällen och bättre ekonomiska villkor för 
konstnärer. Genom vår uppföljning av ekonomiska grundförutsättningar och hur de 
utvecklats under senare år kan vi se att Kulturrådet bidragit till ett fritt och oberoende liv 
inom olika konst- och kulturområden och i olika delar av landet. 

De bidrag och krisstöd vi fördelat under året har möjliggjort för både institutioner och fria 
aktörer att behålla majoriteten av sina konstnärligt verksamma anställda, och stabiliteten 
hos de regionala aktörerna har gynnat enskilda konstnärer och fristående aktörer under 
coronapandemin, eftersom de i viss mån bidragit till arbetstillfällen.  

Vi konstaterar dock att utmaningar finns, främst som en följd av pandemin men även 
generellt sett vad gäller kulturskaparens trygghet och ersättningsnivåer inom olika konst- 
och kulturområdet. I rapporten Cultural policy in the Nordic welfare states: aims and 
functions of public funding for culture konstateras att arbetsförhållanden för kulturutövare 
i hela den nordiska regionen är sämre än för andra grupper med motsvarande krav på 
utbildning och yrkeserfarenhet. 

Vi bedömer att årets resultat inom området är tillfredsställande – området fungerar, men 
behöver förbättras i vissa delar. 

Återrapporteringskrav 
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Statens kulturråd: 
Statens kulturråd ska, mot bakgrund av gällande avtal mellan staten och berörda 
konstnärsorganisationer om konstnärers medverkan och ersättning vid utställning av 
konstverk (MU-avtalet), särskilt redovisa i vilken grad institutioner som omfattas av 
kultursamverkansmodellen tillämpar avtalet. 

8.1. Fördelning av bidrag 

För att undanröja hinder för konstnärlig frihet och skapa förutsättningar för det fria 
kulturlivet är bidragsgivningen och dess utformning ett viktigt verktyg. Det handlar om att 
säkerställa ett fritt kulturliv inom vilket konsten och kulturen inte ska styras och påverkas 
av politiska beslut eller marknaden. Samtidigt måste bidragsgivningen också möjliggöra 
att professionella konstnärer ska kunna verka inom kulturlivet. Det är en förutsättning för 
att säkerställa att insatserna bidrar till konstnärlig förnyelse, konstnärlig mångfald och 
kvalitet.  

Kulturrådet har fördelat bidrag till bland annat arrangörer och producenter, fria grupper, 
ensembler, utställningsarrangörer och arrangörer av litterära evenemang för att bidra till 
ett fritt kulturliv där en utveckling av konstnärlig förnyelse, konstnärlig mångfald och 
kvalitet kan ske. Även om ändamålet med många av Kulturrådets bidrag är att konst och 
kultur ska nå ut så är en lika självklar del att medverkande konstnärer ska få ersättning 
för sitt deltagande.  
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En del av de bidrag Kulturrådet fördelar inom bildkonst-, form- och konsthantverks-
området öronmärks för ersättning till konstnärer enligt MU-avtalet för att främja fler 
arbetstillfällen för konstnärerna. MU-avtalet är ett statligt avtal om medverkans- och 
utställningsersättning till konstnärer. Syftet med avtalet är att skapa bättre förutsättningar 
för konstnärer inom bildkonst, form och konsthantverk att få betalt för sitt arbete, och 
Kulturrådets uppdrag är att göra avtalet allmänt känt och tillämpat.  

Inom bidrag till andra konstområden finns inte samma öronmärkning av bidragssummor, 
däremot innefattas krav på ersättning till konstnärer på andra sätt, antingen som en 
grundläggande bedömning av organisationens professionalitet eller som ett villkor för att 
kunna beviljas bidrag.  

Sammantaget bedömer vi att årets bidragsgivning har bidragit till att stärka det fria 
kulturlivets organisering och att bidragsgivningen möjliggjort för professionella konstnärer 
att verka inom kulturlivet. Samtidigt bedömer vi att en del av de bidrag som fördelats till 
arrangörer i mindre omfattning har gått till konstnärer än de gjorde före pandemin. Detta 
beror på att omfattningen av programverksamheten har minskat.   

Under året har Kulturrådet på uppdrag av regeringen gjort en översyn över MU-avtalet 
som bland annat visat ett behov av ökade ekonomiska resurser för att kunna förbättra 
ersättningen till konstnärer. Vi bedömer att samma behov finns inom flera områden och 
Kulturrådet kan bidra till att organisationer med statsbidrag får bättre förutsättningar för 
att ersätta kulturaktörer för deras arbete. Ett sätt handlar om att fördela högre bidrag till 
färre organisationer, vilket kan få negativa konsekvenser kopplat till kulturens mångfald 
och tillgänglighet. Ett annat sätt är att de anslag som avsätts för ändamålet höjs.   

Det finns flera utmaningar om vi ser till det fria kulturlivets roll som uppdragsgivare. Det 
fria kulturlivet uppvisar en stor mängd kortare anställningar och uppdrag så som 
pjäskontrakt, enskilda spelningar, inhopp eller projektanställningar. Kulturrådet har i 
dialogen med branschen, och i ansöknings- och redovisningsunderlag, noterat att många 
aktörer pekar på att ett behov av administrativa resurser för att verksamheterna ska 
kunna utvecklas och att överenskommelser och/eller anställningsförhållandena ska 
förbättras. Ett exempel som ofta nämns är behovet av att i högre grad kunna anlita 
professionella producenter eller verksamhetsledare. Detta inte minst för att stärka och 
utveckla arbete med arbetsmiljö, avtal, ersättningar och anställningsvillkor. Vidare ger 
dagens administrativa förhållanden sämre möjligheter att planera verksamheten, bygga 
långsiktiga relationer med samarbetspartners samt skapa hållbara relationer till en publik. 

Utöver våra bidrag för produktion och presentation av konst och kultur finns även andra 
bidrag som bidrar till att stärka det fria kulturlivet i form av olika stödjande strukturer för 
konstnärsgrupper eller enskilda konstnärer. Vår bedömning är att bidragsgivningen till 
konstnärliga produktionsplatser inom bildkonst, form och konsthantverksområdet, 
arrangörer inom daglig träning och bidragen till centrumbildningarna bidragit det fria 
kulturlivets möjlighet att verka. 

Vi har fördelat bidrag till landets alliansverksamheter (Musikalliansen, Teateralliansen och 
Dansalliansen) vid två tillfällen under året – dels det årliga verksamhetsbidraget, dels 
krisstöd för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av pandemin. Krisstödet har 
möjliggjort för allianserna att anställa nya musik- och scenkonstnärer samt behålla sina 
konstnärligt verksamma anställda.  

Kulturrådet har under året fördelat bidrag till Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares 
Samarbetsnämnd (KLYS) för den nationella samordningen av satsningen Konsten att 
delta. Satsningen är tänkt att underlätta för utlandsfödda kulturskapare att bli en del av 
det svenska kulturlivet och den bedöms på lång sikt bidra till en ökad mångfald av konst-
närliga uttryck i landet. 
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I Kulturrådets uppdrag ingår att verka för fler fristäder för förföljda konstnärer samt för en 
utveckling av fristadssystemet i Sverige. Kulturrådet fördelade under året projektbidrag till 
insatser som främjar fristadskonstnärernas möjlighet att ta del av det offentliga kulturlivet i 
Sverige. Vi har även beviljat bidrag till en nationell samordnare av ICORN-fristäder i 
Sverige för att främja en utveckling av fristadssystemet. Kulturrådet har ett nära samar-
bete i främjandeuppdraget med den nationella samordnaren för Sveriges fristäder inom 
ICORN, och sammantaget bidrar dessa insatser till att stärka den konstnärliga friheten 
med yttrandefriheten som grund. 

8.2. Uppföljning av bidrag 

Kulturrådet har följt upp de grundförutsättningar vi bidrar med för att säkra ett fritt och 
oberoende kulturliv. De ekonomiska förutsättningar som våra bidragsmottagare ges är 
den viktigaste grundförutsättningen för fritt skapande, utöver frånvaro av hot mot kultur-
skapare och politisk styrning som påverkar, eller riskerar att påverka, vilka företeelser 
kulturskapare väljer att skildra. Detta gäller särskilt konst- och kulturverksamheter som 
kan ha svårt att klara sig på marknadsmässiga villkor och verksamheter där det offentliga 
åtagandet av tradition varit stort.  

Under 2021 har vi följt upp och analyserat data från tidigare års bidragsredovisningar från 
våra bidragsmottagare. Vi har granskat de ekonomiska grundförutsättningarna och hur de 
utvecklats, och vi bedömer att vi i stor utsträckning bidragit till ett fritt och oberoende 
kulturliv både inom olika konst- och kulturområden och i olika delar av landet. Samtidigt 
kvarstår utmaningar som en följd av coronapandemin och också generellt sett vad gäller 
kulturskapares trygghet och ersättningsnivåer inom olika konst- och kulturområden. Detta 
är viktigt att följa framöver. 

Kulturrådet har under 2021 fortsatt det utvecklingsarbete som inleddes till följd av den 
nya förordningen (2020:337) om statsbidrag till aktörer inom bildkonst, form och konst-
hantverk. Utvecklingsarbetet har inneburit en viss uppföljning av bidragen, vilket lett till att 
vi utformat nya riktlinjer, blanketter och webbtexter. Arbetet omfattar även att säkerställa i 
vilken omfattning bidragsmottagarna har betalat ersättning till konstnärer enligt MU-
avtalet.   

Kulturrådet följer årligen upp i vilken grad institutioner som omfattas av kultursamverkans-
modellen tillämpar MU-avtalet. I år har vi dessutom haft i uppdrag att följa upp efter-
levnaden och tillämpningen av MU-avtalet bland statliga och andra aktörer. Kulturrådet 
redovisade uppdraget till regeringen i oktober 2021 genom rapporten MU-avtalet – 
Uppföljning av avtalet om medverkans- och utställningsersättning. Återrapporteringskra-
vet rörande de regionala institutionernas tillämpning av avtalet återfinns i rapporten. 

Kulturrådet diskuterar även MU-avtalet i de årliga dialogerna med regionerna om kultur-
samverkansmodellen. Dessutom har avtalet diskuterats i samband med Kulturrådets upp-
följning av de regionala kulturplanerna – både i dialog med regionala kulturchefer och i 
uppföljningsmöten med bidragsmottagande organisationer.  
 
8.3. Andra främjande åtgärder 

Coronapandemin har medfört att villkoren för de fria kulturskaparna har dominerat Kultur-
rådets kommunikation under året. För att bidra till att förbättra konstnärers villkor har vi 
bland annat kommunicerat MU-avtalets nya tariffer i riktade mejl till samtliga bidrags-
tagare inom bildkonst, form och konsthantverk samt till regionala och kommunala konst-
hallar och museer. De samlade kommunikationsinsatserna bedöms ha bidragit till att öka 
kunskapen om avtalet. Därmed har vi stärkt förutsättningarna för avtalets tillämpning. 

I samtal med Sveriges samtliga regionala kulturförvaltningar har Kulturrådet lyft frågor om 
roller och ansvar vad gäller styrning av kulturpolitiken. I samtalen har vi bland annat 
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efterfrågat utmaningar, svårigheter och risker för hur politiska beslut kan styra eller 
begränsa det konstnärliga innehållet. Samtalen är en del i en löpande dialog och används 
också som underlag för att planera och genomföra särskilda insatser där det finns behov.  

Ett intensivt arbete med förberedelser av Kulturrådets värdskap tillsammans med 
International Federation of Arts Councils and Culture Agencies (IFACCA) för att 
arrangera 9th World Summit on Arts and Culture har pågått under året. Forumet 
förväntas möjliggöra en internationell diskussion om konstnärlig frihet och kulturlivets för-
utsättningar, samtidigt som vi får upp frågor om värdet av fri konst och kultur för sam-
hällsutvecklingen på agendan nationellt.  

I samarbete med Svenska Unescorådet arrangerade vi ett webbinarium den 21 maj i 
samband med Världsdagen för kulturell mångfald för dialog och utveckling; fokus för 
webbinariet var konstnärlig frihet globalt. Vi bjöd in nationella och internationella talare, 
bland andra FN:s specialrapportör för kulturella rättigheter Karima Bennoune samt 
dåvarande kultur- och demokratiminister Amanda Lind. Totalt 80 personer deltog under 
livesändningen av webbinariet som publicerades på Kulturrådets webbplats; sändningen 
kan även ses i efterhand. Vi bedömer att webbinariet bidragit till att sprida kunskap om 
konstnärlig frihet utifrån ett internationellt perspektiv och om Unescos konvention om 
skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar. 

Inom det nationella nätverket för kompetensförsörjning har vi under året fokuserat på att 
skapa en bild av utbildningsnätet inom konst- och kulturområdet. Tillsammans med en 
rad utbildningsanordnare, myndigheter och konstnärsorganisationer har utbildningsnätet 
och dess utmaningar diskuterats. Samtalen har uppfattats mycket givande och delta-
garna har uttryckt behov av att fortsätta samtalen framöver. Arbetet resulterade i en över-
sikt av det konstnärliga utbildningsnätet från barn till vuxen samt vilka utvecklingsfrågor 
som behöver adresseras inom nätet. Promemorian har delats inom nätverket samt skick-
ats till Utbildningsdepartementet och Kulturdepartementet.  
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9. Utvecklade former för samverkan och 
flernivåstyrning 
Mål: Formerna för samverkan mellan offentliga aktörer på lokal, regional och nationell 
nivå ska vara utvecklade och etablerade. 

Målbeskrivning: Den nationella kulturpolitiken förutsätter en god samverkan mellan stat, 
regioner och kommuner, där statliga myndigheter, regioner och kommuner behöver ut-
veckla kunskap och arbetsmetoder tillsammans för att på ett mer effektivt sätt arbeta mot 
kulturpolitiska målens uppfyllelse.  

Samlad bedömning: Vi verkar på olika sätt för ökad samverkan mellan myndigheter, för-
valtningsnivåer och politikområden i syfte att bidra till kulturens utveckling. Genom att 
tydliggöra roller och ansvar för de olika nivåerna kan vi på ett bättre sätt stärka och ut-
veckla kulturen. 

Under året har vi utvecklat former för regionala dialoger och ökat antalet samtalsytor med 
den regionala nivån för att skapa en gemensam och aktuell bild av förutsättningar och 
behov i kultursektorn nationellt men även specifikt för varje enskild region. 

Vår uppföljning följer den regionala kulturella infrastrukturens utveckling och ger oss 
kunskap om hur och var infrastrukturen behöver stärkas och hur vi bör planera vårt 
kommande arbete. 

Även under 2021 har pandemin inneburit att det främjande arbetet för kulturella och 
kreativa näringar (KKN) inte kunnat prioriteras i någon högre omfattning. De insatser som 
genomförts har ändå lagt en grund för fortsatt arbete med KKN inom Kulturrådets 
verksamhet kopplat till återstartsutredningen, till den regionala utvecklingspolitiken och till 
näringspolitiken. Årets insatser inom KKN bedöms i låg grad ha bidragit till främjandet av 
näringarna, särskilt på det internationella området. 

Vi bedömer att årets resultat inom området är gott – området är välfungerande. 

Återrapporteringskrav 
Förordning (2012:515) med instruktion för Statens kulturråd: 
Myndigheten ska följa upp och till regeringen redovisa verksamhetens kvantitativa och 
kvalitativa resultat. Följande ska följas upp och redovisas: […] hur den statliga bidragsgiv-
ningen kompletteras genom medfinansiering av regioner, kommuner och andra aktörer 
[…]. 

Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Statens kulturråd: 
Statens kulturråd ska redovisa hur myndigheten arbetar med att främja förutsättningarna 
för kulturella och kreativa näringar, nationellt och internationellt, samt göra en bedömning 
av resultatet av dessa insatser. 

Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Statens kulturråd: 
Statens kulturråd ska redogöra för hur myndigheten samråder med Myndigheten för 
kulturanalys om möjligheten att samordna uppgiftsinsamling i de delar som berörs av den 
officiella statistiken. 

9.1. Fördelning av bidrag 

Kulturrådets statliga finansiering kompletteras i de flesta fall med finansiering från 
regioner, kommuner eller andra aktörer. Medfinansiering kan antigen vara ett kriterium 
eller en prioriteringsgrund för att få bidrag från Kulturrådet. 
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Redovisningen av hur Kulturrådets bidragsgivning kompletteras med medfinansiering 
utgår från den information som lämnas i ansökningarna. De flesta som beviljas statligt 
bidrag får dock inte hela det sökta beloppet, vilket gör att många aktörer ändrar sina 
ekonomiska åtaganden utifrån förutsättningarna. Med andra ord får vi en tillförlitlig 
finansieringsbild först i efterhand, när vi följer upp bidragsmottagarnas genomförda 
aktiviteter och ekonomiska redogörelser. 

Annan finansiering är ett formellt krav för att få statligt stöd enligt sex av de förordningar 
som styr Kulturrådets bidragsfördelning, och vi tolkar genom riktlinjerna för de aktuella 
bidragen att denna finansiering ska komma från kommun eller region. Medfinansiering är 
därmed ett krav för bidragsansökningar beträffande fria teater-, dans- och musikgrupper, 
fonogramproducenter, samverkan med komponister, regionala verksamheter i 
Stockholms län, regional kulturverksamhet, inköpsstöd till folk- och skolbibliotek, 
centrumbildningar samt de bidragsmottagare som anges i regleringsbrevet som ”vissa 
aktörer av kulturpolitiskt intresse”, exempelvis Eric Ericsons kammarkör och Orionteatern.  

Under 2021 beslutade Kulturrådet om cirka 531 miljoner kronor i bidrag till mottagare 
inom dessa samtliga bidragstyper. Motsvarande belopp 2020 var 485 miljoner kronor. 
Ökningen står främst bidragen till centrumbildningarna och folk- och skolbiblioteken för. 
Centrumbildningarna har under året erhållit cirka 21 miljoner kronor i krisstöd och vi höjde 
inköpsstödet med 10 miljoner kronor 2021. 

Figur 5 nedan visar Kulturrådets finansiering i förhållande till regional och kommunal 
finansiering vad gäller ovanstående bidragsmottagare. Fördelningen bygger på de 
uppgifter som bidragsmottagarna angett i ansökan, och baseras på förväntad 
medfinansiering. Av det totala beloppet på 1,7 miljarder kronor som Kulturrådet, regioner 
och kommuner preliminärt fördelade uppgick Kulturrådets andel till 31 procent. 

Figur 5. Förväntad fördelning mellan bidrag från Kulturrådet, regioner och kommuner bland 
beviljade ansökningar där medfinansiering är ett formellt krav (exklusive 
kultursamverkansmodellen), procent 

 

För övriga bidrag är preciserad medfinansiering inte avgörande för att någon ska beviljas 
stöd från Kulturrådet. Under 2021 beslutade Kulturrådet om cirka 864 miljoner kronor i 
bidrag till mottagare inom stödformer där annan finansiering inte utgör ett formellt krav. 
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Kulturrådet ska också följa upp och redovisa hur den statliga bidragsgivningen 
kompletteras genom medfinansiering från andra aktörer. Verksamheter som har en 
kommunal eller regional huvudman redovisar ibland bidrag från denna huvudman som 
egenfinansiering. Det innebär att Kulturrådets underlag vad gäller medfinansiering från 
andra aktörer inte är tillförlitligt och därför utelämnas i årsredovisningen. Ett 
utvecklingsarbete pågår med syfte att på sikt ha mer tillförlitliga underlaget. 

Kulturrådet har under året arbetat för att etablera Bokstart som en långsiktig satsning på 
små barns språkutveckling, i dialog med myndigheter, regioner och kommuner och utifrån 
rekommendationer i rapporterna Bokstart i Sverige och Bokstart i världen. Vi ser för 
närvarande över samt reviderar ramar och riktlinjer samt ansvar för olika nivåerna. 
Genom att vi förtydligar samverkan mellan och inom nivåerna kan fler barn och familjer 
nås på ett effektivt och verkningsfullt sätt.   

9.2. Uppföljning av bidrag 

Kulturrådet följer årligen upp verksamheten i kultursamverkansmodellen tillsammans med 
Samverkanrådets övriga parter, Myndigheten för kulturanalys och regionerna. 
Uppföljningen av den årliga finansieringen inom modellen ger kunskap om hur och var 
infrastrukturen kan behöva stärkas. Uppföljningen syftar till demokratisk insyn, legitimitet 
och kunskapsinhämtning, samtidigt som den kan fungera som exempelvis underlag för 
prioriteringar i bidragsbeslut. 

Samverkan och flernivåstyrning utgör själva grunden för vår uppföljning inom 
kultursamverkansmodellen, och här har vi utvecklat arbetsformerna 2021. Bland annat 
har vi implementerat ett antal förslag till förändringar som identifierades vid en 
genomlysning av modellen 2020. Därtill har samverkan med Samverkansrådets övriga 
parter och Samverkansrådets uppföljningsgrupp utvecklats genom strukturerade 
behovsinventeringar och bedömningar av vilka frågor eller områden som över tid bör 
prioriteras för fördjupad uppföljning. Behovsinventeringen ledde till en fördjupad 
uppföljning av verksamhetsområdena arkiv och film, i nära samarbete med Riksarkivet 
och Svenska filminstitutet.  

En central del i vårt arbete med att följa upp arkiv- och filmområdena 2021 har varit att 
föra samtal med regionernas ledningspersoner i konstellationer där det nationella 
perspektivet och interregionalt kunskapsutbyte stått i fokus. Samtalen speglade 
heterogeniteten i verksamheternas och regionernas förutsättningar och situation.  

Statsbidragsförordningens benämning ”filmkulturell verksamhet” är problematisk, vilket 
lyftes redan i Myndighetens för kulturanalys rapport Främjas filmen?12 Samtalen med 
regionerna förstärkte den bilden, där regionerna efterfrågar en formulering som bättre 
speglar området. Vidare konstaterades att kultursamverkansmodellen gett de enskilda 
arkiven ett större sammanhang att ingå i, vilket i sin tur lett till ökad synlighet och 
fruktbara samarbeten. 

Vi har även inlett ett nytt arbetssätt för att omhänderta kulturverksamheternas årliga 
kvalitativa redovisningar i form av årsredovisningar och verksamhetsberättelser. Under 
hösten genomfördes kunskapsutbyten mellan Kulturrådet och Samverkansrådets parter 
med utgångspunkt i redovisningarna. Samtalen bidrog bland annat till ökad kunskap om 
konst- och kulturområdesövergripande aspekter.  

 
 

 
 

12 Myndigheten för kulturanalys (2020). Främjas filmen? - En översyn av filmområdet i 
kultursamverkansmodellen. Rapport 2020:2. 
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I enlighet med uppdrag i regleringsbrevet för 2021 samrådde Kulturrådet med 
Myndigheten för kulturanalys i de delar som berörs av den officiella statistiken. 
Samverkan har bland annat bestått av en tät dialog om olika utvecklingsförslag och av att 
besvara frågor från regionerna om inrapportering och definitioner. Samverkan har lett till 
en ökad kvalitet i inrapporterade data. Under 2021 pågick även en dialog om Kulturrådets 
tillgänglighet till data och hur den kan utvecklas, och digitala möten med regionerna kring 
kvalitetssäkring har genomförts.  

Utöver detta fortsatte Kulturrådet och Myndigheten för kulturanalys att diskutera olika 
alternativ för att samordna Kulturrådets insamling av uppföljningsdata för fri scenkonst 
och musik med Myndigheten för kulturanalys uppdrag om att ta fram officiell scenkonst-
statistik. Denna samordning kommer leda till en minskad uppgiftslämnarbörda på sikt. 

9.3. Andra främjande åtgärder 

Under året deltog Kulturrådet för fjärde året i rad i det kulturpolitiska konventet Folk och 
Kultur. På grund av pandemin hölls 2021 års konvent för första gången helt digitalt, och vi 
arrangerade två livesända seminarier:  

- Krisstöden till kulturen – vad krävs för att rädda en bransch? i samarbete med 
Konstnärsnämnden.  

- Vad kan kultursektorn lära av andra politikområden? i samarbete med Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR).  

Syftet med seminarierna var att öka kunskapen kring flernivåstyrning mellan olika nivåer, 
myndigheter och politikområden, och samtalet om flernivåstyrning blev ett av de mest 
sedda seminarierna under konventet med 526 visningar. Genom samarbetet kring 
programpunkten om krisstöd till kulturen ville vi också öka samordningen och dela med 
oss av våra erfarenheter med andra myndigheter inom kulturområdet.  

Vi bedömer att vårt deltagande under Folk och Kultur har bidragit till god måluppfyllelse 
som en del av vårt arbete för att utveckla kunskap och arbetsmetoder tillsammans med 
statliga myndigheter, regioner och kommuner i syfte att bidra till kulturens utveckling. I 
seminariet om krisstöden till kulturen tog vi också in reflektioner och erfarenheter från 
kulturråden i Kanada och Namibia, för att ge ett internationellt perspektiv på 
krisstödsinsatserna. 

I regleringsbrevet för 2021 fick Kulturrådet i uppdrag att föreslå hur ett läsråd kan inrättas 
inom myndigheten. En rapport lämnades till regeringen i maj, och i september–oktober 
tillsatte regeringen 10 ledamöter i Läsrådet. Under november–december har Kulturrådet 
påbörjat planeringen för Läsrådets verksamhet 2022.  

Ytterligare ett uppdrag handlar om att etablera en utbildning i läs- och litteraturförmedling 
för folkbibliotek; uppdraget genomförs tillsammans med Kungliga biblioteket (KB) och den 
regionala biblioteksverksamheten. Att bygga upp denna satsning kräver ett omfattande 
förarbete för att säkerställa dels att de insatser vi genomför möter kommunernas behov 
av utveckling och kunskap, dels att insatserna i förlängningen leder till att fler barn och 
unga blir läsare och tar del av bibliotekens resurser.  

Projektet inleddes med full kraft fjärde kvartalet 2021 och vi har hittills genomfört en rad 
olika möten med regionala kulturchefer, regional biblioteksverksamhet, KB och SKR för 
att inhämta synpunkter. Vi kan ännu inte redovisa några resultat men vi bedömer att de 
första utbildningsinsatserna kommer att genomföras 2022. Trots den sena projektstarten 
har arbetet kommit i gång snabbt, men endast en mindre del av de medel som har 
budgeterats för satsningen har använts.  
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Det är viktigt att nå vårdnadshavare samt öka deras kunskap och medvenhet om vikten 
av tidig språkstimulans. Därför har vi inom Bokstart påbörjat en dialog och insatser i 
samverkan med Skolverket samt vi har även tagit kontakt med Socialstyrelsen. Genom 
att vårdnadshavare får kunskap om och verktyg för sin viktiga roll för barnens språk-
utveckling främjar vi barns förutsättningar för en så bra språkutveckling som möjligt, där 
ett väl utvecklat språk är en förutsättning för god hälsa, aktivt deltagande i samhället och 
för att kunna ta del av det kulturella utbudet i stort. 

Under året arrangerade Kulturrådet konferensen Kreativ omstart tillsammans med 
Riksantikvarieämbetet, Svenska filminstitutet, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Riksarkivet 
och Tillväxtverket. Konferensen syftade till att lyfta frågan om kulturens och kulturarvets 
betydelse för de kulturella och kreativa näringarna (KKN) samt för en hållbar regional 
utveckling. Målgrupp för konferensen var främst tjänstepersoner från kulturförvaltningar 
och regionala utvecklingsförvaltningar på kommunal, regional och statlig nivå, och syftet 
var att utveckla samverkan mellan olika politikområden på olika förvaltningsnivåer.  

Konferensen har lagt en grund för en fortsatt samverkan mellan myndigheter inom 
näringspolitiken och den regionala utvecklingspolitiken samt mellan regionernas 
funktioner inom regional utveckling och kulturområdet. Konferensen kan också ses som 
en fördjupning av de uppdrag som berörda myndigheter har inom det regionala 
utvecklingsområdet. 

9.3.1. Kultursamverkansmodellen 

Under året har Kulturrådet utvecklat arbetsformerna inom kultursamverkansmodellen 
genom att öka antalet dialogtillfällen från en dialog per år till två dialoger per år med 
respektive region. Vi har också regelbundet stämt av aktuella frågor inom 
kultursamverkansmodellen med en regional referensgrupp bestående av kulturchefer från 
de olika storlänsgrupperingar som finns för södra, västra och norra Sverige samt 
Mellansverige. Dessutom har Kulturrådet inlett regelbundna avstämningar med SKR som 
en del i att utveckla och strukturera flernivåsamverkan så att den blir så effektiv och 
transparent som möjligt.  

Syftet med att utveckla former för dialogerna och öka antalet samtalsytor med den 
regionala nivån är att vi vill skapa en gemensam och aktuell bild av förutsättningar och 
behov i kultursektorn nationellt men även specifikt i varje enskild region. Utifrån det har vi 
försökt förtydliga och skapa en samsyn om Kulturrådets och regionernas olika roller och 
vårt respektive ansvar för utveckling av kultursamverkansmodellen. 

På i stort sett alla nivåer inom offentligt finansierad kulturförvaltning har det under året 
varit mycket fokus på särskilda insatser och fördelning av krisstöd med anledning av 
coronapandemins effekter för kulturlivet. Det har därför varit av stor betydelse att vi 
utvecklat och etablerat formen för återkommande avstämningar. Vi har kunnat lyssna in 
det regionala perspektivet samt diskuterat ansvar och rollfördelning i arbetet. Vi har också 
i ett tidigt skede och löpande kunnat informera regionerna om utvecklingen av och 
besluten om Kulturrådets krisstöd.  

Kulturrådet genomförde under våren ett rundabordssamtal på temat läs- och litteratur-
främjande med regionerna och i samarbete med KB. Syftet var att utbyta information och 
erfarenheter mellan regioner samt mellan regional och statlig nivå. Vi presenterade 
lärande exempel från projektet Digitalt först och om strategisk samverkan inom projektet 
Bokstart. I efterföljande gruppsamtal diskuterades frågor om hur staten kan utforma olika 
insatser i relation till regionala insatser.  
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Under samtalen synliggjordes utmaningar och behov, vilket varit av vikt för Kulturrådets 
fortsatta arbete med att främja kompetensutveckling inom läsfrämjande och långsiktighet 
inom Bokstartsprojektet. Vi fick också en aktuell bild av vad regionerna ser som prioriterat 
inför kommande fördelning inom det förlängda uppdraget för Stärkta bibliotek.   

Formatet som Kulturrådet utarbetade vid vårens möte bedömdes ge utrymme för både 
kunskapsutbyte och fördjupad dialog. Höstens rundabordssamtal utformades därför på 
ett liknande sätt men denna gång i samverkan med Riksantikvarieämbetet och Sveriges 
länsstyrelser genom Länsstyrelsen i Halland. Fokus för dagen var regional musei-
verksamhet och museernas kulturmiljöarbete, och en viktig del av samtalet handlade om 
att få en bild av hur museilagen påverkat arbetet i samverkansmodellen och museernas 
verksamhet. Samtalet möjliggjorde att Kulturrådet och Riksantikvarieämbetet kan påbörja 
ett arbete med att tydliggöra våra respektive uppdrag och arbetssätt inom museiområdet 
och kultursamverkansmodellen. 

Inom Swedish Literature Exchange har Littexpo pågått enligt plan. Littexpo syftar till att 
utveckla det internationella litteraturutbytet för små förlag över hela landet inom ramen för 
regionernas KKN-samarbete på litteraturområdet. I satsningen deltar Region Värmland, 
Region Blekinge, Region Skåne, Västra Götalandsregionen och Region Örebro län. 

Genom en serie webbinarier har deltagarna fått ökad inblick i vilka mekanismer som leder 
till att en svensk bok kommer ut i översättning i ett annat land. Samarbetet med 
regionerna har lett till en ökad förståelse för såväl regionernas som Kulturrådets arbete. 
Det har också lett till mer direktkontakt med de enskilda aktörerna i hela landet. Vidare 
har regionernas representanter fått en ökad insikt i mekanismerna bakom 
litteraturexporten och därmed mer kunskap inför sitt dagliga arbete med olika aktörer 
inom litteraturområdet. Regionerna och Kulturrådet står också bättre rustade i att stödja 
de mindre resursstarka förlagen ute i landet. Satsningen fortsätter 2022 och en 
slutrapport om effekterna lämnas hösten 2022.  
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10. Internationellt utbyte och samarbete inom 
kulturområdet 
Mål: Kulturlivet ska berikas och relationerna stärkas genom internationellt utbyte och 
samarbete. 

Målbeskrivning: Öppenhet och mobilitet är på många sätt avgörande för kulturlivet i 
form av samarbete med de nordiska länderna, inom EU och med övriga världen. 
Internationellt utbyte är centralt för oss som myndighet, för vår egen utveckling och för 
vår omvärldsanalys. 

Samlad bedömning: En generell utmaning inom detta område är att det inte finns några 
specifika nationella mål för internationellt utbyte och samarbete inom kulturpolitiken. 
Coronapandemin har dessutom satt stopp för internationell mobilitet och samverkan 
under en lång period, och pandemin påverkar troligtvis förutsättningarna för utbyte även 
på längre sikt. Kulturrådet bedömer att det kommer att finnas stora behov av att stödja 
internationellt samarbete kommande år.  

Samtidigt leder klimatkrisen till förändrade beteenden, behov och kulturvanor utifrån en 
mer miljömedveten syn på resande, sammankomster och miljöpåverkande aktiviteter. Vår 
bedömning är att det på sikt kommer att innebära ändrade förutsättningar för 
internationellt utbyte. 

Vi bedömer att vi genom vårt program för konstnärlig frihet kommer att främja förutsätt-
ningarna för ökad konstnärlig frihet i världen på sikt genom att det förbättrar villkoren för 
konstnärer att fritt skapa, visa och distribuera verk utan att behöva utsättas för hot eller 
repressalier. 
 
Kulturrådet bedömer också att myndighetens bidragsgivning till internationella och 
interkulturella kulturverksamheter samt internationella nätverk har bidragit till att uppnå 
det kulturpolitiska målet att främja internationella samarbeten samt konstnärlig utveckling 
inom olika konstområden.  

Vi bedömer att årets resultat inom området är gott – området är välfungerande. 

Återrapporteringskrav 
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Statens kulturråd: 
Statens kulturråd ska som kontaktpunkt för skydd för och främjande av mångfalden av 
kulturyttringar i årsredovisningen redovisa resultatet av myndighetens arbete. 

Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Statens kulturråd: 
Statens kulturråd är svensk kontraktspart för media- och kulturprogrammet Kreativa 
Europa 2021–2027. En redovisning av strategiska insatser och uppnådda resultat ska 
framgå av årsredovisningen. 
 
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Statens kulturråd: 
För att regeringen ska kunna redovisa hur Sverige genomför Agenda 2030 behöver 
information inhämtas från berörda myndigheter. Myndigheten ska därför redogöra för hur 
dess verksamhet bidragit till att uppnå målen i Agenda 2030. 

10.1. Fördelning av bidrag 

Genom det arbete som sker inom programmet för konstnärlig frihet bidrar vi till att främja 
förutsättningarna för ökad konstnärlig frihet i världen och stärker Kulturrådets kapacitet att 
verka för synergier mellan kulturpolitiska och biståndspolitiska insatser. Kulturrådet har 
beslutat om treåriga bidrag till 11 internationellt verksamma organisationer och nätverk, 
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flertalet med sin bas i utlandet, samt inlett partnerskap. Programmet bidrar till 
Kulturrådets uppdrag att verka för fler fristäder genom bidrag till fristadsinitiativ med sin 
bas i Sydamerika, Mellanöstern och Nordafrika, Afrika Söder om Sahara samt två initiativ 
baserade i Norden.  
 
Programmet har förutsättningar att leda till goda resultat och effekter utifrån den ansökan 
och det resultatramverk vi har lämnat till Sida, i enlighet med en särskild handlingsplan. 
På Kulturrådets initiativ har vi engagerat en internationell grupp sakkunniga samt 
genomfört två möten som syftar till erfarenhetsutbyte mellan myndigheter som arbetar 
med kultur inom ramen för internationellt utvecklingssamarbete. 
 
Programmet är en del av vårt arbete med att verka för konstnärlig frihet i samarbeten och 
nätverk som vi delfinansierar genom vår bidragsgivning. Vi bedömer att programmet 
bidrar till Kulturrådets uppdrag att i internationella sammanhang främja kulturens roll för 
yttrandefrihet och demokratisering genom att samverka med Kulturrådets övriga uppdrag 
och aktiviteter som UNESCO 2005 års mångfaldskonvention, Kreativa Europa samt 
genomförande av World Summit 2022.  

Vi bedömer också att de olika projekten och verksamheterna sammantaget och på sikt 
kommer bidra till programmets mål att främja förutsättningarna för ökad konstnärlig frihet i 
världen genom att förbättra villkoren för konstnärer att fritt skapa, visa och distribuera 
verk utan att behöva utsättas för hot eller repressalier. 

Inom de projektbidrag till det fria dans- och cirkusområdet som beviljades 2021 ingick  
8 projekt med EU-stöd. Dessa projekt skapar långsiktiga internationella relationer och 
arbetstillfällen samtidigt som de bidrar till konstnärlig förnyelse och fördjupning. Flera 
produktioner har fått stöd för att turnera i andra länder och 3 plattformar har fått stöd för 
att ta internationella gästspel till Sverige, vilket resulterat dels i att publiken i Sverige får ta 
del av en mångfald av konstnärliga uttryck av hög kvalitet, dels i att en internationell 
publik får ta del av svenska konstnärers verk.  

Inom ramen för Swedish Literature Exchange fördelades bidrag till översättning av 
svensk litteratur, bidrag till översättare av svensk litteratur och dramatik samt bidrag till 
internationellt främjande av svensk litteratur och dramatik. Antalet ansökningar var något 
färre än året innan men det totala sökta beloppet var i samma nivå. Däremot var det 
totala beviljade beloppet högre, till största del på grund av budgetökningen inom 
översättningsstödet. Framför allt fanns ett behov av ett högre produktionsbidrag till 
illustrerade barnböcker. Den ökade budgeten möjliggjorde detta i årets fördelning.  

Eftersom coronapandemin påverkat möjligheterna till internationella litteraturevenemang 
uteblev många ansökningar för sådana. I budgetunderlaget till regeringen önskade 
Kulturrådet en förändring i förordning (2007:1435) om statsbidrag till internationellt utbyte 
och samarbete på litteraturområdet. Förändringen skulle ge ökade möjligheter för fler 
typer av aktörer att främja svensk litteratur och dramatik av god kvalitet i översättning. 
Förändringen har dock inte kommit till stånd och därför finns fortfarande begränsade 
möjligheter att utföra uppdraget i enlighet med nutidens behov. Kulturrådet bedömer att 
bidragsgivningen inom ramen för det internationella litteraturutbytet till viss del har dels 
bidragit till det övergripande målet att tillsammans med övriga främjande insatser stödja 
internationell spridning av svensk litteratur och dramatik av hög kvalitet, dels främjat 
internationella utbyten på området.   

10.2. Uppföljning av bidrag 

Möjligheterna för internationell kulturverksamhet har varit begränsade såväl 2021 som 
2020 – vilket inneburit att arbetet med att följa upp internationell kulturverksamhet också 
varit begränsat. 
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När det gäller programmet för konstnärlig frihet har ett resultatramverk reviderats under 
året i enlighet med avtalet med Sida, vilket resulterade i en tydligare förändringslogik och 
stärkt rättighetsperspektiv genom att synliggöra mål kopplade till rättighetsbärare och 
skyldighetsbärare. De arbetsplaner som våra partners inkom med i november 2021 
kommer vara vägledande för det fortsatta arbetet med att specificera hur respektive 
organisation och programmet i stort ska följas upp. 

Kulturrådets redogörelse över i vilken utsträckning vår verksamhet bidrar till att uppnå 
målen i Agenda 2030 lämnas i separat dokument till regeringen i samband med 
årsredovisningen. 

10.3. Andra främjande åtgärder 

Kulturrådet har ett uppdrag som kontaktpunkt för Unescos konvention för skydd för och 
främjande av mångfald av kulturyttringar. Inom ramen för detta uppdrag deltog vi som 
expert i den svenska delegationen vid regeringskommittémötet och partskonferensen för 
konventionen. Vi bedömer att det har bidragit till att frågor som rör främjande av 
konstnärlig frihet lyfts internationellt.  

Kulturrådet har även skapat synergier mellan det Sidafinansierade programmet för 
konstnärlig frihet och vårt uppdrag som kontaktpunkt för konventionen. Kunskaps-
överföring och samarbete i frågor om exempelvis kulturens roll i det internationella 
utvecklingssamarbetet och en stärkt konstnärlig frihet globalt ingår i ett utökat arbete för 
synergier mellan biståndspolitiska och kulturpolitiska insatser. Detta bedömer vi 
sammantaget och på sikt kommer bidra till att gynna frågorna internationellt.  

Kulturrådet samarbetar tillsammans med Svenska filminstitutet i ett gemensamt uppdrag 
som nationell kontaktpunkt för EU-programmet Kreativa Europa. Den gemensamma 
strukturen Kreativa Europa Desk Sverige informerar om programmet och ger råd till 
aktörer som är intresserade av att samarbeta internationellt och söka EU-medel inom 
Kreativa Europa. 

Huvudfokus 2021 har legat på att kommunicera så brett som möjligt för att sprida 
kunskap om den nya programperioden 2021–2027. Kulturdesken har informerat om den 
nya programperioden i flera olika kanaler, bland annat vid ett lanseringswebbinarium med 
Barbara Gessler från Europeiska kommissionen som huvudtalare. Kulturrådet och 
Svenska filminstitutet presenterade också den nya programperioden under konventet 
Folk och Kultur 2021.  

I samband med de första utlysningarna för den nya programperioden genomförde vi  
6 webbinarier som tog upp stödformerna för europeiska samarbetsprojekt, plattformar, 
nätverk, spridning av europeisk litteratur, Creative Innovation Labs samt instruktioner om 
hur man ansöker om medel. Vi arrangerade även ett seminarium på konstmässan 
Supermarket i Stockholm under hösten för att rikta oss till mindre aktörer.  

Ett webbinarium har arrangerats tillsammans med andra svenska EU-deskar, bland annat 
för programmen Horizon Europe och Erasmus+. Kulturrådet genomförde också ett 
webbinarium i samarbete med Trans Europe Halles (TEH) om hur man skriver en 
ansökan och arbetar med sin budget. Här lade vi särskilt fokus på hur vi bedömer 
ansökningarna. Vi har också genomfört två webbinarier med fokus på digitalisering och 
miljömässig hållbarhet. Syftet var att inspirera och öka kunskapen samt förbereda aktörer 
inom de kulturella och kreativa näringarna inför kommande utlysningar.  

Under året har kulturdesken gett råd till sökande om projekt och ansökningar samt tips 
om hur de kan finna projektpartners i Europa. Vi har även gjort en målgruppsanalys och 
kartlagt nya potentiella sökande för den nya programperioden för att nå nya målgrupper 
med vår kommunikation. I detta ingår en förbättring av webbsidorna för Kreativa Europa. 
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Nu synliggörs utlysningarna för en bredare målgrupp och det är även lättare för nya 
besökare att navigera i informationen.  

För att ytterligare sänka trösklar och underlätta för kulturaktörer som är verksamma i 
Sverige att delta i Kreativa Europa-projekt har vi i stort sett slutfört arbetet med att ta fram 
Kulturrådets nya bidrag för medfinansiering av dessa projekt. Dessa bidrag lanseras 
första kvartalet 2022.  

Sammantaget bedömer vi att våra insatser på området kommer att bidra till att fler 
kulturaktörer som är verksamma i Sverige söker bidrag inom den nya programperioden. 
Det långsiktiga internationella utbyte och samarbete som sker inom EU-programmen 
bedöms bidra till att berika kulturlivet och stärka relationer. Det ger också möjlighet för 
kulturaktörer som är verksamma i Sverige att verka på en internationell arena och för en 
publik i Sverige att ta del av en mångfald kulturuttryck från flera länder. 

Kulturrådet har i uppdrag att främja internationell spridning av svensk litteratur och 
dramatik samt främja internationellt utbyte på området. Detta uppdrag har vi genomfört 
inom ramen för Swedish Literature Exchange (SLE). För att uppnå målet arbetar 
verksamheten med alla delar i värdekedjan inom det internationella litteraturutbytet, där 
översättare, förlag, arrangörer, agenter, utlandsmyndigheter och andra litteraturfrämjande 
aktörer är lika viktiga för att litteratur ska spridas internationellt. I tillägg till 
bidragsgivningen har insatser gentemot dessa målgrupper fokuserat på att ge möjligheter 
till kunskap och kontaktytor. Fokus för 2021 var barn- och ungdomslitteratur, varför 
särskilda insatser gjordes på det området. 

På grund av pandemin deltog SLE endast på en bokmässa, i Frankfurt, med möten med 
förläggare, översättare, litteraturfestivaler, föreningar och andra organisationer. Vi deltog 
även i möten med Nordlit och Enlit som är det nordiska respektive europeiska nätverket 
för organisationer som har uppdraget att främja sitt lands litteratur internationellt.  

Under året tog SLE tillsammans med Svenska institutet och ALMA fram en avsikts-
förklaring vad gäller samverkan för ett sammanhållet internationellt litteraturfrämjande 
gentemot utlandsmyndigheter. Avsiktsförklaringen innehåller en överenskommelse 
mellan parterna om att alltid gå i armkrok vid möten och projekt med utlandsmyndigheter, 
samverka kring större strategiska insatser i vissa länder, ta fram en lathund för utlands-
myndigheterna för att underlätta arbetet, ta fram nya verktyg för utlandsmyndigheter på 
litteraturområdet och ha regelbundna avstämningar för informationsutbyte och planering.  

Överenskommelsen har minskat risken för dubbelarbete och felaktig information, och den 
har lett till snabbare och mer effektiva processer samt ökad kunskap och strategiskt 
arbete för båda parter.  

Resultatet av SLE:s arbete 2021 blev att målgrupperna fick möjlighet till fördjupad 
kunskap om framför allt svensk barn- och ungdomslitteratur och att de etablerade nya 
kontakter, vilket i sin tur leder till ett ökat utbyte på litteraturområdet. På grund av 
begränsningarna i och med coronapandemin bedömer vi att de genomförda insatserna 
delvis uppfyller målet att främja internationella utbyten på litteraturområdet. 

I syfte att stärka ALMA-prisets roll som en global aktör som verkar för kvalitativ barn- och 
ungdomslitteratur tog ALMA-kansliet 2021 fram ett underlag för att kunna producera en 
verktygslåda tillsammans med Svenska institutet, vilken färdigställs 2022. Verktygslådan 
är ett komplement till den handbok som utvecklas av SLE och den ska bland annat bestå 
av nedladdningsbart material och förslag på evenemang. Detta kan vara en hjälp för 
utlandsmyndigheter som vill synliggöra priset och dess värderingar. Denna form av 
samverkan förväntas generera ökad uppmärksamhet i media och att fler kontakter knyts 
för framtida kvalitativa nomineringar. 
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Tabell 24. Antal nominerade kandidater till ALMA-priset samt antal länder som kandidaterna 
representerar, 2019–2021 

 2021 
(inför 2022 års 

pris) 

2020 
(inför 2021 års 

pris) 

2019 
(inför 2020 års 

pris) 
Nominerade kandidater 281  262  240  

Representerade länder 70  68  67  

 
Antalet nominerade kandidater fortsätter att öka liksom antalet länder som kandidaterna 
representerar, vilket vi bedömer som ett gott resultat av vårt arbete beträffande 
synliggörandet av priset internationellt. 

ALMA-kansliet har även deltagit i internationella konferenser i syfte att nå nya målgrupper 
internationellt och öka kännedomen om priset utanför Sverige. Under året har kansliet 
deltagit vid 6 digitala internationella konferenser och bokmässor, vilket har utökat och 
stärkt vårt internationella nätverk. Genom arbetet med Astrid Lindgren Memorial Award 
bidrar Kulturrådet till de nationella kulturpolitiska målens förverkligande genom att vi 
främjar internationellt utbyte och samarbete genom att särskilt uppmärksamma barns och 
ungas rätt till kultur. 
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11. Förvaltningsutveckling 
Mål: Kulturrådet ska vara en tillgänglig myndighet. Alla ska uppleva kontakten med 
Kulturrådet som enkel, professionell, effektiv och ändamålsenlig. 

Målbeskrivning: Förvaltningsutveckling handlar om att utveckla sin egen verksamhet 
och kompetens. Kulturrådet behöver skapa mer fokus på uppföljning av bidrags-
verksamheten och förstärka kapaciteten för systematisk analys och omvärldsbevakning. 
Vi behöver utveckla våra arbetsverktyg för att de ska bidra till mer effektiva arbetssätt och 
ökad måluppfyllelse av de förvaltningspolitiska målen om en innovativ och samverkande 
statsförvaltning som är rättssäker och effektiv samt har väl utvecklad kvalitet, service och 
tillgänglighet. 

Samlad bedömning: Genom de insatser som skett under året har Kulturrådet tagit stora 
kliv framåt vad gäller utveckling av myndighetens styrning och ledning. Genom att 
utveckla vår planering och uppföljning med fokus på verksamhetens syfte och utifrån 
målgruppens behov skapar vi bättre förutsättningar för genomförande av vårt uppdrag. 

Vi befinner oss mitt i ett digitalt språng som vi bedömer är en förutsättning för ett lyckat 
förändringsarbete.  

Vi bedömer att årets resultat inom området är tillfredsställande – området fungerar, men 
behöver förbättras i vissa delar. 

Återrapporteringskrav: 
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Statens kulturråd: 
Statens kulturråd ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att Skapande skola ska nå 
fler barn och ungdomar, i linje med de rekommendationer som framförs i myndighetens 
rapport Översyn av skapande skola: En analys av bidragets utvecklingsbehov. 

11.1. Styrning och ledning 

Kulturrådet arbetar ständigt med att effektivisera den egna verksamheten, och för att 
utveckla vår styrning har vi under året arbetat med en långsiktig verksamhetsinriktning. 
Kopplat till detta har vi utvecklat processer för att bättre planera och följa upp 
verksamheten. Den långsiktiga verksamhetsinriktningen syftar till att stärka våra 
förutsättningar att göra rätt saker och få bättre stöd i genomförandet av våra uppgifter och 
uppdrag. 

Under året har vi med stöd av Ekonomistyrningsverket inlett en utveckling av vårt arbete 
med ekonomistyrning. Budgetansvariga har fått utbildning i ekonomistyrning i staten. Vi 
har bland annat samordnat processen för budgetarbetet med verksamhetsplaneringen 
och etablerat en ny rutin i samband med prognosarbetet som ger budgetansvariga 
möjlighet att ta fram analyser av avvikelser och att vi får en myndighetsgemensam syn på 
hur det ekonomiska läget utvecklar sig under året. 

Kulturrådet genomför årligen inköp för cirka 40 miljoner kronor. För att sammantaget göra 
långsiktigt ekonomiska samt socialt och miljömässigt hållbara inköp har vi under året 
utsett en upphandlingsansvarig, etablerat en särskild organisation för upphandling och 
tagit fram långsiktiga mål för vår samlade upphandling. Vi har även inlett arbetet med att 
implementera e-handel. 

För att höja informationssäkerheten i myndigheten har vi inlett arbetet med ett nytt 
dokumenthanteringssystem. En första version finns nu i en testmiljö, och där hanterar vi 
bland annat arbetsdokument, mallar, och verktyg för digitala signaturer. Systemet har 
även en koppling till diariet för att underlätta arbetet med dokument och stärka 
säkerheten.   
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Cirka 95 procent av samtliga ansökningar som Kulturrådet handlägger inkommer digitalt 
genom vår onlinetjänst. Vi har under året genomfört en förstudie av hur vi hanterar, 
sparar och behandlar ansökningsdata. Förstudien kommer att ligga till grund för beslut 
gällande utveckling av systemstöd och digitalisering kommande år. 

11.2. Bidragsgivning 

Under året har vi påbörjat en samlad översyn av Kulturrådets bidragsformer. Syftet är att 
säkra att 

- bidragen är träffsäkra som verktyg i arbetet med att nå de kulturpolitiska målen 
- bidragen är anpassade till fältens behov 
- vi som myndighet arbetar effektivt och transparent.  

Under året har vi avslutat arbetet med ett regeringsuppdrag att följa upp och kartlägga 
arrangörsledets förutsättningar inom samtliga konstarter. Arbetet har gett oss ett underlag 
som nu används när vi ser över våra bidragsformer. Översynen är planerad att vara klar 
till april 2022.  

Parallellt har vi under året inlett en översyn av våra bidrag till kommuner och andra 
skolhuvudmän. Syftet är främst att hantera och utveckla vår samlade bidragsgivning till 
kommunerna enhetligt, för att på så sätt underlätta för kommunerna att söka bidrag från 
Kulturrådet.  

Ett led i det arbetet är utvecklingen av Skapande skola, där målet är att fler barn och 
unga ska kunna ta del av bidraget. Kulturrådet har under året arbetat med utvecklingen 
av bidraget Skapande skola och en rad åtgärder är planerade att implementeras 2022: 

- ett förenklat ansökningsförfarande  
- en ny modell för bidragsfördelning som bygger på nyckeltal och som är mer 

tydligt, rättvist och transparent samt underlättar uppföljning 
- en fördjupad uppföljning med fokus på tillit och enkelhet. 

Bedömningen är att dessa förändringar kommer att förenkla både ansökningsprocessen 
och handläggningen samt sänka trösklarna så att fler huvudmän söker bidraget. Därmed 
får fler barn och unga får möjlighet att ta del av konst och kultur under sin skoltid. 

11.3. Utvecklad uppföljning och redovisning av bidragens resultat 

Kulturrådet har under 2021 intensifierat arbetet med att se över vårt blankettsystem. 
Syftet är ytterst att kunna sammanställa ändamålsenliga resultatrapporter för våra direkta 
bidrag. Översynen har inkluderat både ansöknings- och redovisningsblanketter, även om 
resultatrapporter primärt ska baseras på uppgifter från redovisningar. Under arbetet har vi 
genomfört en behovsprövning av olika variabler och frågor i våra blanketter avseende 
huruvida de syftar till bedömning, granskning, eller uppföljning.  

Blankettöversynerna har resulterat i att blanketternas generella frågor görs enhetliga så 
långt som det bedöms vara möjligt. Vi tror att detta kommer att underlätta samman-
ställningen av resultatredovisningar, få positiva effekter på handläggning och beredning 
av ansökningar samt minska uppgiftslämnarbördan för våra sökande. Även för 
redovisande bidragsmottagare kommer uppgiftslämnarbördan att minska, samtidigt som 
myndighetens granskning av redovisningar blir effektivare. 
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I september 2021 instiftades också ett så kallat blankettråd vid myndigheten, där olika 
funktioner och kompetenser ingår. Blankettrådets uppdrag är att samordna produktion av 
nya blanketter och ändringar av befintliga med utgångspunkt i  

- de nationella kulturpolitiska målen  
- uppdrag enligt instruktion 
- respektive bidrags statsbidragsförordning 
- riktlinjer för bidragen 
- principen om armlängds avstånd till konstnärliga beslut.  

Generella frågor ska så långt som möjligt hållas enhetliga och bidragsspecifika frågor ska 
behovsprövas. På det här sättet hoppas vi att vi framöver ska kunna säkra en 
systematisk hantering av våra blanketter och de uppgifter vi hämtar in genom dem. 
Blanketterna är bland våra viktigaste verktyg i kommunikationen med sökande och en 
systematisk hantering av blanketter är centralt för handläggning och uppföljning.   

Fram till slutet av 2021 hade vi fastställt nya blanketter för två ordinarie bidragstyper – 
verksamhetsbidrag till fri scenkonst samt bidrag till läs- och litteraturfrämjande insatser. 
Arbetet med nya blanketter fortsätter 2022. 

Blankettarbetet lägger grunden för effektiva och kvalitetssäkrade sammanställningar av 
resultat som gäller intäkter, kostnader, personal, föreställningar, konserter och 
utställningar samt deltagande. Dessutom lägger det grunden för effektiv sammanställning 
och analys av fritextsvar kring exempelvis arbete för barns och ungas rätt till kultur, 
arbete för att nå publik, olika samarbeten och internationellt utbyte. 
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12. Övrig återrapportering 
12.1. Coronapandemins påverkan på verksamheten 

Återrapporteringskrav  
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Statens kulturråd: 
Statens kulturråd ska särskilt redovisa de konsekvenser spridningen av det nya 
coronaviruset har haft för myndighetens resultat, genomförande av verksamhet och 
ekonomi. 

Coronapandemin har haft stor påverkan på kulturområdet, vilket har medfört 
konsekvenser för Kulturrådets sätt att genomföra vårt uppdrag. Vi har behövt prioritera 
om och tänka nytt beträffande både nya uppgifter, utöver redan existerande uppdrag. Inte 
minst arbetet med att fördela krisstöd har krävt stora resurser. 

Kulturrådet har utifrån vårt grunduppdrag levererat de uppgifter som efterfrågats. Trots att 
stort fokus har lagts på att hantera krisstöd kan vi konstatera att vi har kunnat genomföra 
en mycket stor del av våra uppgifter och särskilda uppdrag under året. För en del 
arbetsuppgifter och uppdrag har vi dock anpassat ambitionsnivån utifrån de rådande 
förutsättningarna och den ovissheten som rått under året. 

Hanteringen av krisstödet har i hög grad påverkat myndighetens gemensamma 
funktioner, vilket också har medfört att vår kapacitet för att ta oss an nya uppdrag har 
påverkats negativt. Krisstödshanteringen har varit omfattande och den har skett under 
stor tidspress, men det var det nödvändigt att prioritera denna hantering, så att stöd 
skulle komma ut till kulturlivet snabbast möjligt. 

Den snabba digitala omställningen har ställt stora krav på verksamheten men också 
bidragit till ökad kunskap om nya arbetssätt. Vår it-funktion har under året fokuserat på att 
få samtliga bidragsomgångar att fungera tekniskt. Krisstödshanteringen har medfört ett 
mycket större antal ansökningar per ansökningsomgång än vi och våra system är vana 
vid. Därför har mycket tid gått åt att planera om, förvalta och stödja myndighetens arbete 
med bidragsomgångarna.  

Som en följd av detta har det planerade utvecklingsarbetet inom it pausats under året. Vi 
har inte kunnat arbeta med systemdokumentation som planerat och vi har inte haft 
utrymme för att systematiskt och ordnat planera och budgetera för utveckling av befintliga 
system. Nödvändiga uppgraderingar har senarelagts och myndigheten ligger nu efter 
med ett antal större uppgraderingar av våra befintliga system. 

En del medarbetare har under året fått andra arbetsuppgifter kopplade till fördelning av 
krisstöd, vilket har varit möjligt genom att flera externa aktiviteter har skjutits upp eller 
minskat i omfattning, exempelvis vårt deltagande på Bokmässan i Göteborg.  

Krisstödsarbetet påverkade också vår förmåga att snabbt sjösätta nya uppdrag. Som 
exempel genomfördes rekryteringen till regeringsuppdraget Läsfrämjandelyftet först 
under senvåren vilket innebar att vi hade en projektledare på plats först i oktober.  

Med anledning av att formuleringarna vad gäller uppdraget att fördela krisstöd ändrades i 
Kulturrådets regleringsbrev i samband med tilldelning av nya krisstödsmedel beslutade 
styrelsen om reviderade och riktlinjer för bidrag. 

De omfattande uppdrag Kulturrådet haft med att fördela både krisstöd och andra 
förstärkningar till verksamheter så som allianserna, centrumbildningarna och inom 
kultursamverkansmodellen har påverkat den ordinarie verksamheten. Myndigheten har 
genomfört flera extra utlysningar inom de ordinarie ändamålen för att fördela medlen i 
enlighet med uppdragen.  
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Vi har också kunnat se att både beviljade bidrag och projekt och verksamheter 
överlappar vilket medför att beredning av både ordinarie stöd och tillfälliga krisstöd måste 
samberedas. Myndigheten har därför tagit fram ett arbetssätt för att kunna samordna 
ärenden från aktörer som sökt och erhållit stöd inom flera olika bidragsformer. Vidare 
påverkar dessa förhållanden komplexiteten i projekten, och därför också redovisningarna, 
då verksamheter finansieras av flera olika stöd med helt olika tidplaner och ändamål. En 
konsekvens är att arbetet med redovisningarna blir mer omfattande än under ett 
normalår. 

Hanteringen av krisstöd till kulturen har inneburit ökade lönekostnader på cirka  
15 miljoner kronor för Kulturrådet. Sammanlagt 32 medarbetare har under hela eller delar 
av året arbetat med fördelning och efterkontroller av krisstöd. Därtill har konsultstöd 
avropats för cirka 2,7 miljoner kronor för att hjälpa till med ekonomiska analyser och 
efterkontroller av fördelat krisstöd.  

Arbetet har också påverkat det totala övertidsuttaget på myndigheten som var drygt  
900 timmar 2021 vilket kan jämföras med 370 timmar totalt året före pandemin, 2019.     

Kulturrådets delegationsordning reviderades den 21 december 2021 på grund av att 
enheten för krisstöd hade lagts ned och att kontroll, uppföljning och handläggning av 
bidrag och insatser med anledning av pandemin hade fördelats till övriga enheter.  
 
Kulturrådets personal fortsatte att i stor utsträckning arbeta hemifrån på distans fram till 
slutet av september när restriktionerna om det lättade, och i oktober inleddes en 
successiv återgång till kontoret med arbete omväxlande tre dagar hemifrån och två dagar 
på kontoret enligt ett schema. Planeringen av arbetet ökade förutsättningar för en bra 
återgång efter en så lång period av arbete hemifrån.  

Den ökade andelen anställda för krisstödarbetet har medfört att det inte längre finns 
tillräckligt många arbetsplatser för alla att vara samtidigt på kontoret. Dessutom finns 
fortfarande rekommendationer om att undvika trängsel på arbetsplatsen för att minska 
smittspridning. Återgångsperioden avbröts i slutet av december när det kom nya 
restriktioner om att arbeta hemifrån. 

Liksom 2020 har 2021 har varit ett år med många rekryteringar, bland annat för att 
säkerställa bemanningen i krisstödet. Rekrytering och introduktion har därför krävt 
förhållandevis stora resurser av chefer och medarbetare, och den ökade mängden 
anställningar och anställda har inneburit en ökad arbetsbelastning inom 
verksamhetsstödet och HR-stödet. En effekt av det har varit att visst internt 
utvecklingsarbete har försenats eller skjutits upp.  

Krisstöden dominerade rapporteringen om Kulturrådet under året, vilket även var fallet 
2020. Aftonbladet, Dagens Nyheter, Sveriges Television och TT är de nyhetsmedier som 
gett störst spridning. Kulturrådet har synts frekvent i dessa medier under corona-
pandemin, vilket varit angeläget för att både nå ut med information om krisstöd till 
potentiella sökande och skapa bred förståelse för kultursektorns behov av dessa stöd.  

Kulturrådet omnämndes i medierna drygt 10 000 gånger 2021, vilket är en ökning med  
10 procent jämfört med 2020. Antalet positiva omdömen har ökat med 9 procent till 35 
procent, cirka 60 procent av omdömena var neutrala medan drygt 5 procent hade en 
negativ tonalitet.  

12.2. Uppföljning av funktionshinderspolitiken 2021–2031 

Kulturrådet är 1 av 28 myndigheter som har ett särskilt ansvar enligt regeringens strategi 
för systematisk uppföljning av funktionshinderspolitiken 2021–2031. Det innebär att vi 
årligen ska bidra till uppföljningen av funktionshinderspolitiken utifrån det nationella målet 
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för politikområdet. Redovisningen ska enligt regeringsuppdraget utgå från de fyra 
huvudområden som riksdagen pekat ut för genomförandet av funktionshinderspolitiken, 
vilket innebär att vi ska 

 utforma universell verksamhet, där tjänster och lösningar redan från början 
fungerar för en så bred grupp av användare som möjligt 

 åtgärda befintliga hinder för tillgänglighet och delaktighet i miljöer, lokaler och 
verksamhet 

 vidta individuella stödåtgärder som bidrar till individens självständighet 
 förebygga och motverka diskriminering. 

För att skapa en bild av nuläget och identifiera utvecklingsområden har vi förberett en 
enkät som kommer genomföras 2022 om hur kultursektorn arbetar med tillgänglighet, 
inkludering och delaktighet inom kulturlivet.  

Organiseringen och styrningen av det strategiska arbetet har varit placerat på den enhet 
som arbetar med uppföljning och analys. Enheten arbetar också med flera av 
rättighetsperspektiven.  

I Kulturrådets verksamhetsplan 2022–2024 finns ett mål som handlar om uppföljningen 
av funktionshinderspolitiken som är kopplat till vårt strategiska utvecklingsområden 
Delaktighet och förbättrad tillgång till kultur för alla invånare. Vårt arbete med strategi-
uppdraget samspelar också med andra uppdrag om rättighetsperspektiv. Metoder och 
lärdomar från arbetet med regeringsuppdraget om barnrätt i praktiken kommer att 
återanvändas i arbetet med strategiuppdraget, i synnerhet vad gäller att barn ska ses 
som kompetenta med egen röst.  

År 2021 har varit startpunkten för arbetet men tiden har varit för kort att rekvirera medel 
för utvecklingsinsatser och utbildning samt för att initiera nya arbetssätt. Under 2022 
kommer en nollbasmätning tas fram som kommer att ge en mer solid grund för 
uppföljningsarbetet kopplat till strategin.   

Kulturrådet har som sektorsansvarig myndighet för funktionshinderfrågor inom kultur-
området på olika sätt arbetat för att göra personer med funktionsnedsättning mer 
delaktiga i kulturen. Vi bedömer att våra insatser har bidragit till socialt hållbar och jämlik 
utveckling inom området. Det planerade systematiska uppföljningsarbetet kommer att ge 
oss en bättre bild över utvecklingsområdena och hur vi kan göra ytterligare förflyttningar 
mot det funktionshinderspolitiska målet. 

12.2.1. Principen om universell utformning 

Kulturrådets intranät ska bidra till att våra interna processer kan ske effektivt, 
informationssäkert och rättssäkert. Därför har vi under året inventerat tillgängligheten på 
intranätet. Inventeringen har resulterat i en tillgänglighetsredogörelse som skapar goda 
förutsättningar för ett fortsatt utvecklingsarbete 2022, för att alla medarbetare ska kunna 
ha likvärdig tillgänglighet till myndighetens interna kommunikation samt styrdokument. 

Kulturrådet har under året haft återkommande kontakt med Myndigheten för tillgängliga 
medier (MTM) för att öka kunskapen om tillgänglighet när det gäller litteratur och läsning. 
Kulturrådet ingår dessutom i MTM:s råd tillsammans med en rad andra myndigheter och 
organisationer. Under året har rådet bidragit med underlag och synpunkter till MTM:s 
långsiktiga projekt Livsresan som syftar till att bättre förstå hur läsning fungerar för olika 
målgrupper i olika skeden i livet.  

Under året har MTM uppdragit åt organisationen Funka att sammanställa dels befintliga 
målgruppsanalyser om tillgänglig läsning, dels vilka myndigheter som arbetar med 
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tillgänglig läsning, hur uppdragen överlappar och om det finns behov hos målgrupperna 
som inte motsvaras av ett uppdrag hos någon myndighet. Kulturrådet bedömer att vår 
samverkan med MTM kommer att ge ett viktigt kunskapsunderlag och goda 
förutsättningar för samverkan med andra myndigheter och organisationer i vårt fortsatta 
arbete med att integrera tillgänglighet i arbetet med litteratur och läsfrämjande.  

12.2.2. Befintliga brister i tillgängligheten 

Kulturrådets lokaler är tillgänglighetsanpassade med bland annat taktila skyltar och 
golvmarkeringar. Det som återstår att åtgärda är etableringen av ett systematiskt 
arbetssätt kring fortsatt tillgänglighetsutveckling som innefattar både fysisk arbetsmiljö 
och de verktyg vi använder i arbetet som exempelvis systemstöd. 

Kulturrådet har sedan flera år tillbaka arbetat för att kulturaktörer som får bidrag direkt 
från Kulturrådet eller via kultursamverkansmodellen inte ska var verksamma i lokaler där 
enkelt avhjälpta hinder kvarstår. Ansvaret för information till fastighetsägare och tillsyn av 
efterlevnad ligger på andra aktörer, men Kulturrådet driver på utvecklingen genom våra 
krav i bidragsgivningen. Vi har till exempel fastställt ett antal minimikrav på tillgänglighet 
som villkor för statsbidrag, i syfte att stimulera bidragssökanden att verka för bättre 
tillgänglighet till lokaler. Vidare granskas nya regionala kulturplaner med avseende på 
enkelt avhjälpta hinder, innan vi tar beslut om stöd som fördelas via regionerna.  

Vi ser dock att kunskapen behöver öka om vad som är enkelt avhjälpta hinder respektive 
var ansvaret ligger för att åtgärda dem. Frågorna kommer att adresseras i vår uppföljning 
av funktionshinderspolitiken. 

12.2.3. Individuella stöd och lösningar för individens 
självständighet 

Kulturrådet fattar inga beslut om individuella stöd och lösningar för individens 
självständighet men vi erbjuder möjlighet till det som arbetsgivare. Vi har dock för 
närvarande ingen fastställd rekryteringspolicy.   

Kulturrådets externa webbplatser är tillgänglighetsanpassade i enlighet med rådande 
lagkrav. Vi textar och syntolkar de filmer och webbinarier som myndigheten producerar. 
Vi har även genomfört en översyn av tillgängligheten på myndighetens intranät. Under 
2021 har vi inte arrangerat fysiska konferenser men vi har som rutin att tillgänglighets-
anpassa sådana på olika sätt. För konferenser med föranmälan ställs frågor i 
anmälningsformuläret om deltagarnas tillgänglighetsbehov medan konferenser som är 
öppna för allmänheten tilllgänglighetsanpassas genom exempelvis syntolkning och 
tillgång till hörslingor. 

12.2.4. Att förebygga och motverka diskriminering 

Kulturrådets lokaler är tillgängliga. I enlighet med vår handbok för extern kommunikation 
är Kulturrådets information och kommunikation så tillgänglig som möjligt så att alla kan 
läsa, höra, se och förstå den. Som stöd i vårt arbete använder vi bland annat 
Myndigheten för delaktighets Riktlinjer för tillgänglighet.  

Skyddsronder genomförs regelbundet. Då undersöker vi den fysiska och psykosociala 
arbetsmiljön för varje medarbetare genom att ställa ett antal frågor som vi tagit fram i 
samråd med arbetsmiljökommittén. Svaren dokumenteras och följs upp med arbets-
miljökommittén. Under coronapandemin har den fysiska skyddsronden ersatts med 
enkäter till medarbetarna om hur distansarbetet har fungerat. 

Majoriteten av våra interna styrdokument, bland annat vår arbetsmiljöpolicy, har tydliga 
skrivningar kring förebyggande och främjande åtgärder. 
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12.3. Förslag på fortsatta insatser för att nå målet för 
minoritetspolitiken samt strategin för romsk inkludering 

Återrapporteringskrav 
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Statens kulturråd: 
Statens kulturråd ska, utifrån myndighetens arbete med nationella minoriteter, redovisa 
vilka fortsatta insatser som bedöms vara angelägna att vidareutveckla för att nå målet för 
minoritetspolitiken samt strategin för romsk inkludering. 

Utifrån en analys av Kulturrådets återkommande samråd med nationella minoriteter och 
de dialoger som vi för med regioner och andra myndigheter kan vi konstatera att de 
nationella minoriteternas kulturella infrastruktur fortsatt är svag och bör stärkas för 
hållbarhet och långsiktighet. För att kunna förverkliga målen för minoritetspolitiken och 
romsk inkludering krävs därför att mer resurser avsätts dels för bidragsgivning på 
området, dels för det främjande arbetet.   

Rent konkret föreslår vi följande insatser: 

 Höj anslagspost 1:2 för att ge utrymme för bidragsgivningen för nationella 
minoriteters kultur. 

 Öka utrymmet för dialog och samråd med minoriteterna för att säkerställa 
minoriteternas inflytande och egenmakt. 

 Arbeta uppsökande och främjande och för dialog med andra bidragsgivare och 
arrangörer för att bidra till förbättrade förutsättningar på lokal nivå för nationella 
minoritetsaktörer, och då särskilt romska kulturaktörer för att bidra till att uppnå 
strategin för romsk inkludering 

 Utbilda översättare och professionalisera förlag och olika insatser för att sprida 
litteratur och främja läsning samt främja skrivande bland nationella minoriteter. 

 Sprid modeller som utvecklats inom ramen för läsambassadörsuppdraget  
2020–2021, där minoriteten romer varit delaktiga i hög grad. 

 Lyft frågan om nationella minoriteters kultur inom alla främjandeuppdrag. 
 Genomför regelbunden kompetensutveckling för personal samt arbets- och 

referensgrupper på Kulturrådet för att höja kunskapen om nationella minoriteter. 
 För en fortsatt dialog med regionerna för att verka för att nationella minoriteters 

kultur är en integrerad del av regionernas kulturverksamhet. 

Merparten av insatserna kan genomföras inom ramen för Kulturrådets uppdrag, men ett 
uppsökande arbetssätt och de insatser som föreslås inom litteraturområdet förutsätter 
utökade medel för att förstärka personalresursen. Utbildning av översättare ligger inte 
inom Kulturrådets ansvarsområde utan Kulturrådets insats kan vara att synliggöra 
behovet och främja initiativ från andra aktörer. 

12.4. Intern styrning och kontroll 

Kulturrådets verksamhet omfattas av förordning (2007:603) om intern styrning och 
kontroll. Med intern styrning och kontroll menas den process som säkerställer att 
myndigheten med rimlig säkerhet fullgör sina uppgifter, uppnår verksamhetens mål och 
uppfyller kraven i 3 § myndighetsförordningen (2007:515). Processen för intern styrning 
och kontroll ska även förebygga att verksamheten utsätts för oegentligheter. 
Myndighetens ledning ska också säkerställa att det finns en god intern miljö som skapar 
förutsättningar för en väl fungerande process för intern styrning och kontroll. 

Kulturrådets process för intern styrning och kontroll är en integrerad del av myndighetens 
verksamhetsstyrning, vilket innebär att den är en integrerad del av verksamhetsplanering 
och uppföljning för att effektivt bidra till att utveckla, förnya och stärka kvalitetsarbetet vid 
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myndigheten. Riskanalysen utgår alltså från de mål som formuleras i verksamhetsplanen. 
Myndighetens väsentliga risker rapporteras löpande till styrelsen som reviderar 
riskanalysen vid behov. Det går att med rimlig säkerhet säga att den interna miljön är 
ändamålsenlig. 

Kulturrådet arbetar löpande med att förebygga korruption genom löpande kunskaps-
höjande insatser och genom att säkerställa att samtliga medarbetare är informerade om 
Kulturrådets riktlinjer mot korruption. Att hålla kunskapen om den statliga värdegrunden 
på en god nivå samt att följa upp efterlevnaden av styrdokument är också viktiga delar av 
detta arbete, och arbetet pågår kontinuerligt. Kulturrådet tillser även att alla indikationer 
om oegentligheter utreds enligt Kulturrådets riktlinjer om utredning av oegentligheter.  

Under året har policyn för intern styrning och kontroll reviderats och implementeringen av 
riktlinjen för riskhantering har påbörjats.  

Miljön för intern styrning och kontroll på Kulturrådet utgår från den statliga värdegrunden 
samt den riktlinje för medarbetarskap och ledarskap som fastställts under året. Dessa 
innefattar de interna förutsättningarna som behövs för att myndigheten ska kunna fullgöra 
sina uppdrag och nå de övergripande målen. Det handlar bland annat om fördelning av 
ansvar, organisering av verksamheten och kompetens hos medarbetarna.  

12.4.1. Bedömning av den interna styrningen och kontrollen 

Generaldirektören har till styrelsen skriftligt intygat att Kulturrådets årsredovisning 2021 
ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat, kostnader, intäkter och myndighetens 
ekonomiska ställning samt att verksamheten uppfyller kraven på god intern styrning och 
att den interna kontrollen är betryggande. Generaldirektörens bedömning bygger på 
skriftliga intyganden från samtliga enhetschefer. Vidare har kansliet lämnat en skriftlig 
årsrapport om myndighetens arbete med intern styrning och kontroll under 2021. Även 
internrevisionens rapporter samt Riksrevisionens rapporter har utgjort en del av 
underlaget för bedömning av den interna styrningen och kontrollen. 

Styrelsens bedömning av den interna styrningen och kontrollen baseras på intern-
revisionens och Riksrevisionens iakttagelser samt den löpande uppföljningen av vår 
verksamhet, inklusive hanteringen av verksamhetsrisker. Styrelsen bedömer att den 
interna styrningen och kontrollen är god. 
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13. Kompetensförsörjning 
Samlad bedömning: Kulturrådet bedömer att de åtgärder som genomförts under året 
har säkerställt att vi har den kompetens vi behöver för att fullgöra våra uppdrag. Vi har 
hanterat ett stort antal rekryteringar och introduktion av nya medarbetare. Vi har tagit 
fram en ny riktlinje för medarbetarskap och ledarskap, och den digitala kompetensen har 
ökat generellt. 

Vi bedömer att årets resultat inom området är tillfredsställande – området fungerar, men 
behöver förbättras i vissa delar som rör den långsiktiga kompetensförsörjningen. 

Återrapporteringskrav 
Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag: 
Myndigheten ska redovisa de åtgärder som har vidtagits i syfte att säkerställa att 
kompetens finns för att fullgöra de uppgifter som avses i 1 § första stycket. I 
redovisningen ska det ingå en bedömning av hur de vidtagna åtgärderna sammantaget 
har bidragit till fullgörandet av dessa uppgifter. 

13.1. Bemanning  

Under 2021 hade Kulturrådet i genomsnitt 118 anställda och 105,4 årsarbetskrafter. En 
relativt stor andel av personalen har varit tidsbegränsat anställda för att hantera de olika 
krisstöden till kulturlivet samt andra tillfälliga uppdrag. Vid årets slut var en fjärdedel av 
personalen visstidsanställd. Under året har 28 personer anställts och 22 personer har 
slutat. Personalomsättningen var 4,8 procent, vilket är lägre än föregående år. 
Rekrytering och introduktion av nya medarbetare har även 2021 krävt förhållandevis 
stora resurser.  

Tabell 25. Kulturrådets personalförsörjning 2019–2021* 

Personalvariabel 2021 2020 2019 

Antal anställda (medeltal under året inklusive tjänstlediga) 118  100  95  

-varav kvinnor/män 81/37 68/32 66/29 

Antal nyanställda under året (inklusive tidsbegränsat anställda) 28  44  14  

-varav kvinnor/män 22/6 31/13 12/2 

Avgångar under året (inklusive tidsbegränsat anställda) 22  22  22  

-varav kvinnor/män 16/6 19/3 18/4 

Personalomsättning (procent) 4,8 % 20,6 % 15,1 % 

Antal årsarbetskrafter 105,4  86,2  79,1  
*Samtliga uppgifter om könsfördelning avser juridiskt kön. 

13.2. Kompetensutveckling  

Kärnan i arbetet vid Kulturrådet är bidragsprocessen där all personal medverkar på olika 
sätt och i olika funktioner. I det arbetet är kompetensutveckling en naturlig del, och i 
kombination med andra utvecklande insatser bidrar det till en samlad kompetens som 
säkerställer att bidragsprocessen bedrivs professionellt, rättssäkert och effektivt.  

Under året har olika åtgärder genomförts som bidragit till att höja vår samlade kompetens 
och stärka våra förutsättningar att fullgöra våra uppdrag bland annat i frågor om 
medarbetarskap och ledarskap, roller, introduktion av nyanställda och digitalt arbete. Men 
vi behöver också en strategi för en mer långsiktig kompetensförsörjning. Det arbetet 
inleddes i slutet av året.  
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13.2.1. Medarbetarskap och ledarskap  

Tre ord utgör grunden för vårt medarbetarskap och ledarskap – kompetens, effektivitet 
och samarbete – och det utvecklingsarbete som inleddes hösten 2020 för att stärka och 
utveckla vårt medarbetarskap och ledarskap resulterade i riktlinjer för medarbetarskap 
och ledarskap vid Kulturrådet i juni 2021. Riktlinjerna utgår från den statliga värde-
grunden och tydliggör vad som förväntas av oss i våra olika roller. Processen att ta fram 
riktlinjerna har involverat hela personalen. 

Under 2022 kommer vi att fortsätta att implementera riktlinjerna i olika processer och 
styrande dokument. Riktlinjerna är vägledande när vi rekryterar, utvecklar och utvärderar 
vårt medarbetarskap och ledarskap. 

13.2.2. Rollöversyn  

Kulturrådet har ett antal olika roller med ledande och samordnande funktioner, där de 
olika rollerna har olika ansvar och befogenheter. Under hösten genomförde vi med stöd 
av konsulter en kartläggning i syfte att undersöka och tydliggöra på vilket sätt dessa roller 
och funktioner utgör ett stöd i vårt arbete och hur rollerna kan utvecklas. 

Rekommendationerna i konsulternas slutrapport handlar om att Kulturrådets organisation 
bör förenklas och tydliggöras i syfte att skapa bättre förutsättningar för styrning, ledning, 
tydliga roller och mandat. Ett förändringsarbete kommer därför att inledas 2022. Åtgärder 
som redan beslutats är att vi har inrättat en ny befattning som stabschef och att vi 
organisatoriskt ska föra över myndighetens utredare och analytiker till vår stabsfunktion. 

13.2.3. Ny organisering av krisstödet  

Efter sommaren upphörde den tillfälligt inrättade enheten för krisstöd och verksamheten 
fördes över till enheten för konstarter och regional utveckling samt till enheten för 
verksamhetsstöd. Därmed har vi skapat en integrering mellan tillfälliga och ordinarie 
verksamheter och medarbetare, vilket medfört att vi bättre kan ta tillvara kompetens som 
annars riskerar att försvinna när krisstödsverksamheten upphör. 

13.2.4. Introduktion för nyanställda  

De resurser som avsatts för introduktion av den relativt stora andel nyanställd personal 
har bidragit till att nya medarbetare snabbt kunnat komma in i arbetsuppgifter och 
verksamhet. Varje nyanställd får en individuell introduktion och en handledare. Två 
gånger under året har vi dessutom genomfört ett introduktionsprogram för nyanställda.  

13.2.5. Digitalt arbete 

Arbete hemifrån under pandemin har drivit på utvecklingen av vår samlade digitala 
kompetens vilket har bidragit till nya arbetssätt. I början av året genomfördes ett 
seminarium för hela personalen om verktyg för bättre digitala möten. På informations-
möten för hela personalen har it-funktionen återkommande berättat om olika funktioner i 
Teams och Sharepoint som underlättar arbetet.  

Ett byte av löne- och personalsystem har medfört en förenklad digital egenrapportering 
och digital hantering av löneunderlag, vilket har effektiviserat arbetet med 
löneadministrationen. 

13.3. Arbetsmiljö och hälsa  

För att följa upp arbetssituationen under tiden vi arbetat hemifrån genomfördes en 
temperaturmätning bestående av en enkät var sjätte vecka under första halvåret. 
Resultatet visar att arbetet på distans till stora delar fungerade bra och att många var 
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nöjda med hur arbetsgivaren hanterat situationen under coronapandemin. Vid varje 
mätning redovisades resultatet för hela myndigheten och för respektive enhet, vilket 
bidragit till en kontinuerlig dialog om behov och anpassningar under pandemin. I 
medarbetarsamtalen i maj följdes arbetssituationen också upp för varje individ.  

Från och med oktober påbörjades en successiv återgång till kontoret som innebar 
omväxlande arbete hemifrån och från kontoret enligt ett fastställt schema. I december 
genomfördes en ny temperaturmätning för att följa upp arbetssituationen under 
övergångsfasen. Resultatet visade att det finns utmaningar med att arbeta i en 
hybridlösning och ett behov av att utveckla våra mötesformer och arbetet i 
kontorslandskapet.  

13.4. Sjukfrånvaro  

Den sammanlagda sjukfrånvaron uppgick till 1,53 procent av den ordinarie arbetstiden 
vilket är lägre än 2020. 

Tabell 26. Kulturrådets sjukfrånvaro 2019–2021, procent 

 2021 2020 2019 

Totalt 1,53  3,13  2,66  

–29 år A - - - 

30–49 år 1,37  2,54  2,25  

50–år 1,71  4,03  3,26  

Kvinnor 1,77  3,40  2,48  

Män 0,95  2,50  2,39  

Långtidsfrånvaro B 39,51  61,93  26,76  
A Åldersgruppen yngre än 30 år är för liten för att redovisas. 
B Minst 60 dagar i förhållande till total sjukfrånvaro. 

Kulturrådet följer löpande upp medarbetarnas arbetssituation och sjukfrånvaro för att på 
ett tidigt stadium kunna sätta in åtgärder och förebygga längre sjukfrånvaro. Vid behov 
involveras också företagshälsovården.   
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14. Regeringsuppdrag 
Tabell 27. Kulturrådets regeringsuppdrag som rapporterats 2021 

Vårt 
ärendenummer Regeringsuppdrag Rapporterat 

KUR 2020/183 Slutgiltig redovisning av strategi för regionalt tillväxtarbete 2014–2020 2021-02-16 

KUR 2021/225 Publiceringsplan för Kulturrådets rapporter och publikationer 2021 2021-02-24 

KUR 2021/770 Uppföljning av krisstöd med anledning av det nya coronaviruset 2021-03-01 

KUR 2020/15613 Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt 
arbetsförmåga för praktik 2021–2023 

2021-04-01 

KUR 2020/15660 Uppdrag att fortsatta ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023 2021-04-01 

KUR 2020/182 Analys av medel för förvärv av konst 2021-04-14 

KUR 2021/853 Förbereda inrättandet av ett läsråd 2021-05-12 

KUR 2020/181 Uppföljning och kartläggning av arrangörledets förutsättningar inom samtliga konstarter. 2021-05-28 

KUR 2020/171 Svensk medverkan i EU-programmet Kreativa Europa 2014–2020 2021-05-31 

KUR 2021/9466 Uppföljning av det statliga krisstödet som regionerna fördelat till verksamheter inom 
kultursamverkansmodellen 2020 

2021-06-15 

KUR 2021/9511 Svensk medverkan i EU-programmet Kreativa Europa 2020 2021-06-30 

KUR 2021/9500 Inriktningen för det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering för åren 2022–2025 2021-09-01 

KUR 2021/850 Uppföljning av avtalet om medverkans- och utställningsersättning 2021-10-01 

KUR 2021/11526 Stärkt biblioteksverksamhet i hela landet 2018–2020 2021-10-01 

KUR 2020/184 Regionernas arbete med frågan om konstnärernas villkor och de konstnärspolitiska perspektiven 2021-12-23 

 

Tabell 28. Kulturrådets pågående regeringsuppdrag 

Regeringsuppdrag Delrapporteras Rapporteras 

Läsfrämjandelyft för folkbibliotekarier 2022-06-30 2024-03-01 

Stärkta bibliotek 2022-03-01 2024-10-01 

Främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck - 2022-03-01 

Ett kunskapslyft för barnets rättigheter - 2022-03-31 
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15. Besvarade remisser 
Kulturrådet har under året besvarat följande remisser: 

Jämlikhetskommissionens betänkande En gemensam angelägenhet 
Finansdepartementet, Fi2020/03418 

Boverkets rapport Ansvaret för att åtgärda enkelt avhjälpta hinder 
Finansdepartementet, Fi2021/02372 

Promemoria Frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt vid uthyrning av lokaler 
Finansdepartementet, Fi2020/05159 

Promemoria Nedstängningsstöd 
Finansdepartementet, Fi2021/01206 

Sametingets förslag Handlingsprogram för bevarande av de samiska språken 
Kulturdepartementet, Ku2020/01895 

Institutet för språk och folkminnens förslag Handlingsprogram för bevarande av de 
nationella minoritetsspråken 
Kulturdepartementet, Ku2020/01900 

Delbetänkande Rätt mottagare Demokrativillkor och integritet (SOU 2021:66) 
Kulturdepartementet, Ku2021/01812 

Betänkande Ett modernt belöningssystem, de allmänna flaggdagarna och redovisningen 
av anslaget till hovet (SOU 2021:74) 
Justitiedepartementet, Ju2021/03311 

Promemoria Gränsöverskridande tillgång till radio- och tv-program 
Justitiedepartementet, Ju2020/04028 

Promemoria Upphovsrätten på den digitala inre marknaden (Ds 2021:30) 
Justitiedepartementet, Ju2021/03517 

Promemoria Vissa statliga insatser på musikområdet 
Kulturdepartementet, Ku2021/01113 

Naturvårdsverkets förslag till revideringar av miljöledningsförordningen 
Miljödepartementet, M2020/01705/Nm 

Utkast på delar av Partnerskapsöverenskommelsen för perioden 2021–2027  
Näringsdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet N2020/02875 

Statskontorets rapport Statsbidrag till kultur, idrott och friluftsliv – En analys av hur de 
bidrar till en aktiv fritid för personer med funktionsnedsättning 
Socialdepartementet, S2021/05409 

Betänkande Tillgänglighetsdirektivet (SOU 2021:44) 
Socialdepartementet, S2021/04731 

Promemoria Fortsatt giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga 
smittskyddsåtgärder på serveringsställen 
Socialdepartementet, S2021/03267 
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Promemoria Vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd 
Socialdepartementet, S2021/06359 

Delbetänkande Skolbibliotek för bildning och utbildning (SOU 2021:3) 
Utbildningsdepartementet, U2021/00554 

Betänkande Papper, poddar och … Pliktmateriallagstiftning för ett tryggt källmaterial 
(SOU 2021:32) 
Utbildningsdepartementet, U2021/02459 

Betänkande Läromedelsutredningen – böckernas betydelse och elevernas tillgång till 
kunskap (SOU 2021:70) 
Utbildningsdepartementet, U2021/03589  
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Finansiell 
redovisning 
Återrapporteringskrav 
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Statens kulturråd: 
Statens kulturråd ska redovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen. 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning 
och budgetunderlag och följer förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring. 
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16. Sammanställning av väsentliga uppgifter 
Samtliga uppgifter anges i  
tusental kronor Not 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 

Låneram i Riksgäldskontoret             

Beviljad låneram   10 000  10 000  10 000  10 000  8 000  

Nyttjad låneram   5 470  7 201  8 390  8 488  1 398  

Räntekontokredit hos Riksgäldskontoret             

Räntekontokredit   5 000  5 000  5 000  5 000  5 000  

Maximalt nyttjad kredit under året   0  0  0  0  0  

Räntekonto i Riksgäldskontoret             

Ränteintäkter   0  0  23  9  4  

Räntekostnader   0  1  26  55  35  

AVGIFTSINTÄKTER             

Offentligrättslig verksamhet 1            

Budget regleringsbrev   0  0  0  0  1 100  

Faktiska avgiftsintäkter   0  0  0  0  780  

Avgiftsfinansierad verksamhet 2            

Budget regleringsbrev   1 000  1 000  1 200  1 200  1 200  

Faktiska avgiftsintäkter   0  0  20  20  1 049  

Anslagskredit             

Beviljade krediter   83 220  73 755  70 386  74 234  55 310  

Nyttjade krediter   0  0  0  0  30  

Personal             

Årsarbetskrafter (st.)   105  86  79  78  72  

Medeltal anställda (st.)   118  100  95  93  87  

Driftskostnad per årsarbetskraft (tkr)   1 353  1 417  1 454  1 450  1 325  

Kapitalförändring             

Årets kapitalförändring avgiftsbelagd verksamhet   0  0  0  0  -14  

Årets kapitalförändring transfereringar   387  529  -2 898  2 360  844  

Balanserad kapitalförändring   955  426  3 324  964  134  

Utgående överföringsbelopp             

Summa överföringsbelopp   70 059  19 927  13 001  18 522  4 874  

- varav belopp intecknade av framtida åtagande   0  0  0  0  0  

BEMYNDIGANDEN 3            

UO 17 1:2.1 Bidrag till allmän kulturverksamhet, 
utveckling samt internationellt kulturutbyte och 
samarbete 

            

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

Nyttjat bemyndigande   8 600  8 275  9 100  10 535  9 955  

UO 17 1:3.1 Skapande skola             

Erhållet bemyndigande   0  0  0  0  50 000  

Nyttjat bemyndigande   0  0  0  0  0  

UO 17 1:6.1 Bidrag till regional kulturverksamhet             

Erhållet bemyndigande   30 000  30 000  55 000  55 000  55 000  

Nyttjat bemyndigande   0  0  0  0  0  

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

            

Erhållet bemyndigande   167 000  167 000  167 000  167 000  167 000  

Nyttjat bemyndigande   110 780  118 879  116 076  116 924  110 438  

UO 17 3:1.1 Bidrag till litteratur och 
kulturtidskrifter 

            

Erhållet bemyndigande   40 000  40 000  40 000  40 000  25 000  

Nyttjat bemyndigande   34 460  27 752  30 051  4 148  27 440  

UO 17 4:4.1 Bidrag till bild och formområdet             

Erhållet bemyndigande   14 000  14 000  14 000  14 000  14 000  

Nyttjat bemyndigande   0  14 000  12 000  11 945  11 375  

1. Offentligrättsliga avgifter avsåg utställningsgarantier. Hanteringen överfördes till Riksantikvarieämbetet per 1 januari 2018. 

2. Beloppet sponsring i samband med prisutdelningen av Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne. Under 2021 tecknades inget sponsringsavtal. 
3. Utestående bemyndigande utgör 56 procent av totala bemyndiganderamen 2021. Att bemyndigande ramen inte utnyttjats i större utsträckning beror 
bland annat på att myndigheten avvaktar den pågående genomlysningen av kultursamverkansmodellens bidrag, möjligheter att bevilja bidrag till 
interkulturella organisationer, samt att verksamhetsbidrag till arrangörer inte ryms inom den tillåtna ramen.  
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17. Resultaträkning 

Samtliga uppgifter anges i tusental kronor Not 2021 2020 

VERKSAMHETENS INTÄKTER 
   

Intäkter av anslag 1  136 114  118 668  

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2  139  370  

Intäkter av bidrag 3  5 802  2 794  

Finansiella intäkter 
 

0  5  

Summa verksamhetens intäkter 
 

142 055  121 837  

VERKSAMHETENS KOSTNADER 
   

Kostnader för personal 4  -102 704  -84 273  

Kostnader för lokaler 
 

-6 236  -6 214  

Övriga driftkostnader 5  -30 649  -28 875  

Finansiella kostnader 
 

-14  -25  

Avskrivningar och nedskrivningar 
 

-2 452  -2 450  

Summa verksamhetens kostnader 
 

-142 054  -121 837  

VERKSAMHETSUTFALL 
 

0  0  

UPPBÖRDSVERKSAMHET 6      

Intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter som inte disp. av myndigheten   393  1 148  

Medel som tillförts statsbudgeten från uppbördsverksamhet   -393  -1 148  

Saldo Uppbördsverksamhet   0  0  

TRANSFERERINGAR 
   

Medel från statens budget för finansiering av bidrag 27  5 095 820  3 883 168  

Medel från myndigheter för finansiering av bidrag 7  11 900  -80  

Övriga medel för finansiering av bidrag 8  1 064  476  

Lämnade bidrag 9  -5 108 398  -3 883 035  

Saldo transfereringar 
 

387  529  

SUMMA ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING 10  387  529  

 

Avgiftsverksamhet där intäkterna disponeras 

    

Avgiftsfinansierad 
verksamhet 

 +/- 
t.o.m. 

2019 

 +/- 
2020 

Budget 
2021 

Intäkter 
2021 

Budget 
20212 

Kostnader 
2021  +/-2021 

Ack. +/- 
utgå. 
2021 

Övrigt 0  0  1 000  0  1 000  0  0  0  

Övrigt avser sponsring i samband med utdelningen av Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne.    
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18. Balansräkning 
 
Samtliga belopp anges i tusental kronor Not 2021-12-31 2020-12-31 
TILLGÅNGAR 

   

Immateriella anläggningstillgångar 
   

Balanserade utgifter för utveckling 11  2 540  3 485  

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 12  207  57  
  

2 748  3 542  

Materiella anläggningstillgångar       

Förbättringsutgifter på annans fastighet 13  1 566  2 139  

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 14  1 882  2 565  

    3 448  4 704  

Kortfristiga fordringar 
   

Kundfordringar 
 

15  0  

Fordringar hos andra myndigheter 15  2 037  2 118  

Övriga kortfristiga fordringar 16  1 516  1 235  
  

3 568  3 353  

Periodavgränsningsposter 17      

Förutbetalda kostnader   1 703  1 740  

    1 703  1 740  

Avräkning med statsverket 
   

Avräkning med statsverket 18  -7 804  14 297  

Kassa och bank       

Behållning räntekonto i Riksgälden   32 642  10 542  

SUMMA TILLGÅNGAR 
 

36 305  38 179  
    

KAPITAL OCH SKULDER 
   

Myndighetskapital 19  
  

Statskapital 
 

726  726  

Balanserad kapitalförändring 
 

955  426  

Kapitalförändring enligt resultaträkningen 
 

387  529  
  

2 067  1 680  

Avsättningar       

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 20  655  49  

Övriga avsättningar 21  1 470  1 308  

    2 124  1 358  

Skulder m.m. 
   

Lån i Riksgälden 22  5 470  7 201  

Kortfristiga skulder till andra myndigheter 23  4 054  3 484  

Leverantörsskulder 24  6 054  10 513  

Övriga kortfristiga skulder 25  4 286  1 764  
  

19 864  22 961  

Periodavgränsningsposter 26      

Upplupna kostnader   6 480  6 468  

Oförbrukade bidrag   5 770  5 712  

    12 250  12 180  

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER   36 305  38 179  

ANSVARSFÖRBINDELSER 
 

Inga Inga 
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19. Anslagsredovisning 
 

Anslag (samtliga belopp anges i tusental 
kronor) 

Ingående 
över-

förings-
belopp 

Årets 
tilldelning 

enl. 
reglerings-

brev 

Omdispo-
nerade 

anslags-
belopp 

Indragning 

Totalt 
dispo-
nibelt 
belopp 

Utgifter 

Utgående 
över-

förings-
belopp 

UTGIFTSOMRÅDE 17: KULTUR, MEDIER, TROSSAMFUND OCH FRITID 
     

17 01 001 Statens kulturråd  1 599  67 099  
  

68 698  -62 076  6 623  

001 Statens kulturråd  1 599  67 099  
  

68 698  -62 076  6 623  

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

10 096  2 819 805  -2 000  -1 065  2 826 836  -2 778 855  47 981  

001 Bidrag till allmän kulturverksamhet, internationell 
verksamhet och nationella minoriteters språk och kultur 
(a) 

9 031  2 350 545  -2 000    2 357 576  -2 312 534  45 042  

002 Bidrag till alliansverksamheter (a) 0  119 260      119 260  -119 260    

009 Bidrag till biblioteksverksamhet i hela landet (a) 35  150 000      150 000  -148 982  1 018  

011 Bidrag till kulturskolor (a) 1 030  200 000      200 000  -198 079  1 921  

17 01 003 Skapande skola  1 003  201 465  
 

-1 003  201 465  -196 615  4 850  

001 Skapande skola  1 003  201 465  
 

-1 003  201 465  -196 615  4 850  

17 01 006 Bidrag till regional kulturverksamhet 476  1 730 960  -225  -476  1 730 735  -1 730 409  326  

001 Bidrag till regional kulturverksamhet 476  1 730 960  -225  -476  1 730 735  -1 730 409  326  

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

747  227 614  
 

-747  227 614  -227 228  386  

001 Bidrag till den fria scenkonsten, arrangörer, 
fonogramverksamhet och vissa aktörer av kulturpolitiskt 
intresse 

747  227 614  
 

-747  227 614  -227 228  386  

17 03 001 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 5 712  200 735    -5 712  200 735  -190 931  9 804  

001 Bidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande 5 712  200 735    -5 712  200 735  -190 931  9 804  

17 04 004 Bidrag till bild- och formområdet  1  46 069  
 

-1  46 069  -45 980  89  

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

1  46 069  
 

-1  46 069  -45 980  89  

SUMMA  19 635  5 293 747  -2 225  -9 005  5 302 152  -5 232 094  70 059  
        

Avslutade anslag               

007 Stöd med anledning av covid-19 (a) 292  
  

-292  
   

003 Stöd med anledning av covid-19  
       

Summa avslutade anslag 292  
  

-292  
   

Total anslagsbehållning utgör 1,3 procent av disponibelt 
belopp. 

       

        
De särskilda anslag som tillfördes under 2020 avslutades inför 2021.       
Under anslaget 1:2 ap 1 var 15 miljoner kronor avsett för läsfrämjandelyft för bibliotekarier. Medlen har inte kunnat utnyttjas under 2021 på grund av att arbetet 

med att projektorganisationen skulle utarbetas samt att upphandling av tjänster behövde genomföras. Under året har anslaget tillförts ökade medel för att stödja  

kulturverksamheter under rådande pandemi. Av den anslagsbehållning som finns under anslag 1:2 ap1 får 40 miljoner överföras till 2022, för fortsatta krisstöd. 

Anslagsbehållningen för bidrag till kulturskolor samt skapande skola beror på återbetalningar av ej utnyttjade medel av tidigare års bidrag.    
Under bidrag till litteratur och kulturtidskrifter har en del av de läsfrämjande aktiviteterna som planerades under 2021 inte kunnat genomföras med anledning av Covid-19.  

Medel omfördelades till att bevilja ytterligare bidrag men resultatet blev trots det en anslagsbehållning. Anslagsbehållningen får i sin helhet överföras till 2022. 
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20. Bemyndiganden 

 

Anslag/ anslagsbenämning (samtliga 
belopp anges i tusental kronor) 

Tilldelat 
bemyndigande 

Ingående 
åtaganden  

Utestående 
åtaganden 

Utestående åtagandes 
fördelning per år 

    2021 2021 2022 2023 Slutår 

Innehåll17 01 002 Bidrag till allmän 
kulturverksamhet, utveckling samt internationellt 
kulturutbyte och samarbete 

        

    
001 Bidrag till allmän kulturverksamhet, internationell 
verksamhet och nationella minoriteters språk och 
kultur 

25 000  8 275        2022 

Tilldelad bemyndighetsram per år       25 000  0   

Utestående åtagandens fördelning per år     8 600  8 600  0   

17 01 006 Bidrag till regional kulturverksamhet             

001 Bidrag till regional kulturverksamhet 30 000  0  0      2023 

Tilldelad bemyndighetsram per år       15 000  15 000   

Utestående åtagandens fördelning per år     0  0  0   

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

            

001 Bidrag till den fria scenkonsten, arrangörer, 
fonogramverksamhet och vissa aktörer av 
kulturpolitiskt intresse 

167 000  118 879        2023 

Tilldelad bemyndighetsram per år       137 000  30 000   

Utestående åtagandens fördelning per år     110 780  110 780  0   

17 03 001 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter             

001 Bidrag till litteratur, kulturtidskrifter och 
läsfrämjande 

40 000  27 752        2023 

Tilldelad bemyndighetsram per år       35 000  5 000    

Utestående åtagandens fördelning per år     34 460  34 460  0    

17 04 004 Bidrag till bild- och formområdet             

001 Bidrag till organistioner inom bild - och 
formområdet och verksamhetsstöd till vissa utställare. 

14 000  14 000          

Tilldelad bemyndighetsram per år     0  14 000  0  2 022  

Utestående åtagandens fördelning per år         0    

Utestående bemyndigande utgör 56 procent av totala bemyndiganderamen. 

17 1:2 Kulturrådet har lämnat bemyndigande inom fristäder och nationella minoriteter. Att tilldelat bemyndigande inte använts fullt ut beror på den initierade, 
men ännu ej genomförda genomlysningen av bidrag till bland annat interkulturella organisationer inom bemyndigandet. 
17 1:6 Kulturrådet har valt att avvakta slutförande och implementering av den interna genomlysning av Kultursamverkansmodellens bidrag innan fleråriga 
utvecklingsbidrag kan initieras. 

17 2:2 Kulturrådet vill även använda bemyndigandet till verksamhetsbidrag till arrangörer. Uppdelningen av bemyndigandet på två år gör att ett sådant beslut 
inte ryms inom bemyndigandet år 1. 

17 3:1 En genomlysning av Kulturrådets bidrag till det fia kulturlivet påbörjades 2021 och kommer att resultera i förslag 2022. Även ett utvecklingsarbete 
gällande bidragen för Bokstart pågår.  Inom litteraturanslaget fattades 2021 beslut på bemyndigande gällande översättningsstöd och stöd till kulturtidskrifter. 
Den pågående översynen kan leda till att fler beslut framöver kan beviljas inom bemyndiganderamen. Bemyndiganden för översättningsstödet uppgår till  
5.928 tkr. Bidragen som beviljats under 2021 kan komma att betalas ut senast 2023. Då utgivningsverksamhet är svårt att bedriva med exakthet, är det svårt för 
Kulturrådet att beräkna hur beloppet ska fördelas mellan åren. 
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21. Noter 

Not 1 Intäkter av anslag 2021 2020 

17 01 001          Statens kulturråd 61 916  56 555  

17 01 002.1       Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling etc. 30 601  14 129  

17 01 002.7      Stöd med anledning av covid -19 0  1 999  

17 01 002.9       Bidrag till biblioteksverksamhet i hela landet 4 377  4 967  

17 01 002.11      Bidrag till kulturskolor 2 753  3 000  

17 01 003         Skapande skola 4 865  4 788  

17 01 006.1       Bidrag till regional kulturverksamhet 2 554  2 938  

17 01 006.3      Stöd med anledning av covid-19 0  500  

17 02 002         Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 3 785  4 515  

17 03 001         Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 25 262  25 276  

Summa 136 113  118 668  

De anslag som tillkom under 2020 för att ge stöd för kulturen under covid-19 avslutades samma år. Istället erhöll Kulturrådet 2021 
ökade resurser under anslag 17 1:2 ap 1. Medlen användes till att förstärka verksamheten i processen att hantera, besluta och följa upp 
bidrag. 

 
Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 

2021 2020 

Intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen 139  370  

Summa 139  370  

Kulturrådet samverkar med andra intressenter vid deltagande vid bokmässor och erhåller ersättning för del av kostnaderna för hyra och 
design av monter. Under 2021 har mässor ställts inpå grund av pandemin, vilket har resulterat i minskade intäkterna  

 
Not 3 Intäkter av bidrag 

2021 2020 

Bidrag från statliga myndigheter 4 764  2 012  

Bidrag från EU-institutioner 1 038  759  

Bidrag från övriga 0  23  

Summa 5 802  2 794  

Bidrag från statliga myndigheter avser medel för projekten Konstnärlig Frihet, Ett kunskapslyft för barnens rättigheter samt konferensen 
IFACCA World Summit 

 
Not 4 Kostnader för personal 2021 2020 

Lönekostnader (exkl. arbetsgivaravgifter, pensionspremier, andra avgifter 
enligt lag och avtal men inkl. förändring av semesterlöneskulden) 

-67 391  -55 601  

Övriga kostnader för personal -35 313  -28 672  

Summa -102 704  -84 273  

Den personalförstärkning som skedde under hösten 2020 för att kunna hantera bidragen med anledning av Covid-19 har varit anställda 
under hela 2021. Detta har resulterat i högre lönekostnader. 
Av lönekostnader ovan avser 7 325 tkr (6 166 tkr) arvoden till styrelsen, jury för ALMA, arbets- och referensledamöter samt arvoden till 
uppdragstagare. 
I övriga kostnader för personal utgör arbetsgivaravgifter, pensionspremier, andra avgifter enligt lag och avtal 94 % (92 %). 
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Not 5 Övriga driftskostnader 2021 2020 

Resekostnader -720  -608  

Information och PR  -982  -1 224  

Konsulttjänster -27 584  -25 543  

Övriga varor -1 363  -1 500  

Summa -30 649  -28 875  

Resultatposten övriga driftkostnader ökat med 6 procent jämfört med föregående år.  Under hösten gjordes lättnader i restriktionerna i 
samband med pandemin och resandet tog fart, vilket innebar ökade kostnader.  
Ökningen av konsulttjänster kan härledas till efterkontroller av bidrag med anledning av Covid-19. De nya uppdragen Konstnärlig frihet 
samt IFACCA World Summit har också bidraget till kostnadsökningen. 

 
Not 6 Uppbördsverksamhet 2021 2020 

Intäkter av avgifter mm som inte disponeras av myndigheter 393  1 148  

Summa 393  1 148  

Posten innehåller återbetalningar av bidrag där Kulturrådet inte längre innehar anslagsposten. 

 
Not 7 Medel från myndigheter för finansiering av bidrag 

2021 2020 

SIDA 11 900  0  

Tillväxtverket 0  -80  

Summa 11 900  0  

Under året har Kulturrådet lämnat bidrag inom projektet Konstnärlig frihet, som finansieras med hjälp av medel från SIDA. 

 
Not 8 Övriga medel för finansiering av bidrag 

2021 2020 

Bidrag från Nordiska ministerrådet 1 064  476  

Summa 1 064  476  

 
Not 9 Lämnade bidrag 

2021 2020 

Lämnade bidrag till statlig verksamhet -4 492  -3 263  

Lämnade bidrag till kommun och landsting/region -2 224 850  -2 076 868  

Lämnade bidrag till internationella organisationer -19 210  -4 444  

Lämnade bidrag till organisationer och företag -2 854 515  -1 793 088  

Lämnade bidrag till enskilda personer -5 331  -5 372  

TOTALT -5 108 398  -3 883 035  

Att resultatposten ökat beror på att Kulturrådet har betalat ut bidrag som syftat till att stödja kulturverksamheter under Covid -19. De 
bidragen återfinns främst under bidrag till organisationer och företag.  Men även bidrag till internationella organisationer har ökat, 
vilket beror på uppdraget Konstnärlig frihet 

 
Not 10 Årets kapitalförändring 

2021 2020 

Resultat i transfereringsavsnittet 387  529  

Summa 387  529  

Resultat i transfereringsavsnittet avser förändringen av förväntade bidragsåterbetalningar per 31 december 2021. 
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Not 11 Balanserade utgifter för utveckling 2021-12-31 2020-12-13 

Balanserade utgifter för utveckling, ingående balans ack. anskaffningsvärde 8 060  7 015  

Årets anskaffningar 193  1 045  

Utgående anskaffningsvärde 8 253  8 060  

Balanserade utgifter för utveckling, ingående balans ack. avskrivningar -4 574  -3 367  

Årets avskrivningar -1 138  -1 207  

Utgående ack. avskrivningar -5 712  -4 574  

Summa 2 540  3 485  

Årets anskaffningar avser tillägg till ALMA:s webbplats. 

 
Not 12 Rättigheter och andra immateriella 
anläggningstillgångar 2021-12-31 2020-12-31 

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar, ingående balans 
ack. anskaffningsvärde 

2 400  2 400  

Årets anskaffningar 209  0  

Utgående anskaffningsvärde 2 609  2 400  

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar, ingående balans 
ack. Avskrivningar 

-2 343  -2 313  

Årets avskrivningar -58  -30  

Utgående ack. avskrivningar -2 401  -2 343  

Summa 207  57  

Årets anskaffningar avser licenser för Primula lönesystem samt virtuell datamiljö. 

 
Not 13 Förbättringsutgifter på annans fastighet 2021-12-31 2020-12-31 

Förbättringsutgift. på annans fastighet, ingående balans ack. 
anskaffningsvärde 

9 677  9 677  

Utgående anskaffningsvärde 9 677  9 677  

Förbättringsutgift. på annans fastighet, ingående balans ack. avskrivningar -7 537  -6 964  

Årets avskrivningar -573  -572  

Utgående ack. avskrivningar -8 110  -7 537  

Summa 1 566  2 139  

 
Not 14 Materiella anläggningstillgångar, maskiner, 
inventarier och installationer 2021-12-31 2020-12-31 

Maskiner, inventarier, installationer m.m., ingående balans ack. 
anskaffningsvärde  

10 248  9 852  

Årets anskaffningar 0  396  

Utgående anskaffningsvärde 10 248  10 248  

Maskiner, inventarier, installationer m.m., ingående balans ack. avskrivningar -7 682  -7 041  

Årets avskrivningar -683  -641  

Utgående ack. avskrivningar -8 365  -7 682  

Summa 1 882  2 565  

   
Not 15 Fordringar hos andra myndigheter 2021-12-31 2020-12-31 

Momsfordran 2 033  2 110  

Övriga inomstatliga fordringar 3  8  

Summa 2 037  2 118  
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Not 16 Övriga kortfristiga fordringar 

2021-12-31 2020-12-31 

Fordringar avseende bidrag 1 516  1 129  

Övriga fordringar 0  106  

Summa 1 516  1 235  

Bidrag med status "avvaktar återbetalningar" i ärendehanteringssystemet per 31 december 2021 har bokförts som förväntade 
inbetalningar. Av balansposten består 39 % av de förväntade inbetalningar anslag 17 1:2 ap. 11 Bidrag till kulturskolor och 35% inom 
anslaget skapande skola 17 3:1. 

 
Not 17 Periodavgränsningar 

2021-12-31 2020-12-31 

Förutbetalda kostnader 
  

Förutbetalda hyror 1 418  1 392  

Övriga förutbetalda kostnader 285  348  

Summa 1 703  1 740  

 
Not 18 Avräkning med statsverket 2021-12-31 2020-12-31 

Uppbörd 
  

Redovisat mot inkomsttitel 393  1 148  

Uppbördsmedel som betalats till icke räntebärande flöde -393  -1 148  

Fodringar/skulder avseende uppbörd 0  0  

Anslag i icke räntebärande flöde     

Ingående balans  15 679  640  

Redovisat mot anslag 5 170 018  3 945 281  

Medel hänförbara till transfereringar m.m. som betalts till icke räntebärande 
flöde 

-5 186 936  -3 930 242  

Skuld/fordran avseende anslag i icke räntebärande flöde -1 239  15 679  

Anslag i räntebärande flöde 
  

Ingående balans -1 598  -1 575  

Redovisat mot anslag 62 076  56 694  

Anslagsmedel som tillförts räntekonto -67 099  -56 717  

Återbetalning av anslagsmedel 0  0  

Skulder avseende anslag i räntebärande flöde -6 621  -1 598  

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot 
anslag 

    

Ingående balans 214  353  

Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln -159  -139  

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot 
anslag 

55  214  

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto i Riksbanken 
  

Ingående balans 0  0  

Inbetalningar i icke räntebärande flöde 65 306  34 595  

Utbetalningar i icke räntebärande flöde -5 251 850  -3 963 689  

Betalningar hänförbara till anslag -5 186 544  3 929 094  

Saldo 0  0  

Summa -7 804  14 297  
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Not 19 Myndighetskapital 

Balanserad 
kapitalförändring 

Stats-
kapital 

Balanserad 
kapitalförändring 
anslagsfinansierad 

verksamhet 

Balanserad 
kapitalförändring 

avgiftsbelagd 
verksamhet 

Kapitalförändring 
enligt 

resultaträkningen 
Summa 

Utgående balans 2020 726  601  -175  528  1 680  

Utgående balans 2021 726  601  -175  528  1 680  

Förra årets kapitalförändring - 528  0  -528  0  

Årets kapitalförändring 
 

0  0  387  387  

Summa årets förändring 0  528  0  -141  387  

Utgående balans 2021 726  1 129  -175  387  2 067  

 
Not 20 Avsättning för pensioner och liknande 
förpliktelser 2021-12-31 2020-12-31 

Ingående avsättning 49  168  

Årets pensionskostnader 667  -6  

Årets pensionsutbetalningar -61  -113  

Summa utgående avsättning 655  49  

Avsättningen avser beviljad delpension för en person.   
 
Not 21 Övriga avsättningar 2021-12-31 2020-12-31 

Ingående avsättning 1 308  1 193  

Årets avsättning 181  145  

Årets utnyttjande -20  -30  

Summa utgående avsättning 1 470  1 308  

Balansposten avser avsättning till trygghetsmedel. 

 
Not 22 Lån i Riksgälden 

2021-12-31 2020-12-31 

Ingående balans 7 201  8 390  

Årets nyupptagna lån 957  1 222  

Årets amorteringar -2 688  -2 411  

Summa 5 470  7 201  

Beviljad låneram enligt regeringsbeslut 10 000  10 000  

 
Not 23 Kortfristiga skulder till andra myndigheter 2021-12-31 2020-12-31 

 
4 054  3 484  

 
Balansposten har ökat med 16%. Ökningen beror på skulder för arbetsgivaravgiften som har ökat på grund av fler anställda i december 
2021 än tidigare år. 

 
Not 24 Leverantörsskulder 2021-12-31 2020-12-31 

 
6 054  10 513  

Balansposten har minskat med 42 % vilket bland annat beror på skulder till konsultbolag för tjänster inom data är lägre än tidigare år 
och kontrollarbete avseende krisstöd var reglerade under december. 
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Not 25 Övriga kortfristiga skulder 
2021-12-31 2020-12-31 

Personalens källskatt 2 226  1 760  

Övriga kortfristiga skulder 2 060  4  

Summa 4 286  1 764  

Balansposten har ökat eftersom den innehåller en skuld till Filminstitutet för deras andel av bidraget för Kreativa Europa. 

 
Not 26 Periodavgränsningsposter 

2021-12-31 2020-12-312 

Upplupna kostnader 
  

Semester- och löneskuld inkl. avgifter 5 486  5 950  

Övriga upplupna kostnader  994  518  

Summa 6 480  6 468  

Oförbrukade bidrag     

Förbrukas inom 3 år:     

Kammarkollegiet 468  1 745  

Tillväxtverket 0  103  

Sida 3 648  3 112  

Nordiska ministerrådet 605  698  

Kreativa Europa 1 048  52  

Summa 5 770  5 710  

 

 

Not 27 Anslag   

Belopp 
enligt 

reglerings-
brevet 

Utfall 
verksamhets-

kostnader 
(ej bidrag) 

Utfall 
bidrag 

Utgiftsområde 17 - Kultur, medier, trossamfund och fritid 

17 01 001 Statens kulturråd 

001 Statens kulturråd 

Särskilt center för kulturskolefrågor, högst 10 000 7 012   

Inrättande av läsråd, högst 10 000 929   

Utfallet har justerats med 159 tkr. Det motsvarar 
minskning av den semesterlöneskuld som sparats 
till och med 31 december 2008 och som 
anslagsavräknades under 2021. (enligt ESV:s 
direktiv) 47 099 54 135   
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17 01 002 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och 
samarbete 

001 Bidrag till allmän 
kulturverksamhet, 
internationellt kulturutbyte 
och nationella 
minoriteters språk och 
kultur 

Stöd för kulturevenemang som ställts in eller skjutits 
upp maa spridningen av sjukdomen covid-19 (högst) 300 000   299 974 

Centrumbildningar, bland annat för 
arbetsförmedlande insatser, minst 20 000   46 681 

Aktiviteter som drivs genom de utsända kulturråden 
och som främst avser kulturlivets 
internationalisering, minst 1 300   1 342 

Berwaldhallen för Östersjöfestivalen 1 000   1 000 

Insatser för att stärka musikexport genom Export 
Music Sweden, minst 1 000   3 550 

Läsfrämjande lyft för folkbibliotekarier 15 000 2   

Anslagsposten får även belastas med vissa 
kostnader för administration och genomförande av 
verksamheten, högst 40 000 30 599   

Bidrag som inte är utpekade i regleringsbrevet     1 929 387 

002 Bidrag till 
alliansverksamheter 

Teateralliansen 47 920   47 920 

Dansalliansen 21 738   21 738 

Musikalliansen 49 603   49 603 

009 Bidrag till 
biblioteksverksamhet i 
hela landet 

Anslagsposten får även belastas med vissa 
kostnader för administration och genomförande av 
verksamheten, högst 5 000 4 377   

Bidrag som inte är utpekade i regleringsbrevet     144 605 

011 Bidrag till kulturskolor 

Anslagsposten får även belastas med vissa 
kostnader för administration och genomförande av 
verksamheten, högst 3 000 2 753   

Bidrag som inte är utpekade i regleringsbrevet     195 326 

17 01 003 Skapande skola  

001 Skapande skola 

Anslagsposten får belastas med vissa kostnader för 
administration och genomförande av verksamheten, 
högst 5 300 4 865   

Bidrag som inte är utpekade i regleringsbrevet     191 750 

17 01 006 Bidrag till regional kulturverksamhet 

001 Bidrag till regional 
kulturverksamhet 

Bidrag till civilsamhället och professionella 
kulturskaparnas medverkan med att ta fram och 
genomföra regionala kulturplaner, minst 2 000   2 000 

Bedömning, uppföljning och främjande inom ramen 
för kultursamverkansmodellen, högst 3 000 2 554   

Bidrag som inte är utpekade i regleringsbrevet     1 725 855 

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

001 Bidrag till den fria 
scenkonsten, arrangörer, 
fonogramverksamhet och 
vissa aktörer av 
kulturpolitiskt intresse  

Anslagsposten får belastas med vissa kostnader för 
administration och genomförande av verksamheten, 
högst 4 800 3 785   

Bidrag som inte är utpekade i regleringsbrevet     223 442 

 

 



Kulturrådets årsredovisning 2021

 

93/97 

 

 

17 03 001 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter  

001 Bidrag till litteratur, 
kulturtidskrifter och 
läsfrämjande 

Anslagsposten får belastas med kostnader för 
administration och genomförande av verksamheten, 
högst 10 000 9 138   

Anslagsposten för även användas till 
distributionskostnader, bidrag till litteraturstödda 
böcker, insatser för att främja utgivning och 
distribution av nationella minoriteters litteratur samt 
främja svensk litteratur i utlandet.   6 005 66 231 

Insatser för att initiera, samordna och följa upp 
läsfrämjande insatser av nationellt strategiskt 
intresse, minst 15 000 8 987 55 130 

Förstärkning av Bokstart 15 000 1 133 11 303 

Bidrag som inte är utpekade i regleringsbrevet     33 005 

17 04 004 Bidrag till bild- och formområdet 

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

Carl Eldhs ateljémuseum 500   600 

Bidrag som inte är utpekade i regleringsbrevet     45 381 

Summa     136 275 5 095 821 
De lämnade bidragen uppgår till 5.108.398 tkr enligt transfereringsavsnittet i resultaträkningen. Skillnaden mellan lämnade 
bidrag enligt anslagsredovisningen och resultaträkningen (12.579 tkr) beror på lämnade bidrag med extern finansiering och 
förändringen av förväntade bidragsåterbetalningar 
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22. Tilläggsupplysningar och noter 
Belopp redovisas i tusentals kronor där inget annat anges. Detta medför att 
summeringsdifferenser kan förekomma. 

22.1. Redovisningsprinciper 

22.1.1. Tillämpade redovisningsprinciper 

Kulturrådets redovisning är upprättade i enlighet med förordningen (2000:605) om 
årsredovisning och budgetunderlag och följer god redovisningssed enligt förordningen 
(2000:606) om myndighetens bokföring samt Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och 
allmänna råd till dessa. 

Kulturrådet tillämpar brytdag 5 januari 2022 i enlighet med regelverket för statliga 
myndigheter. Efter brytdatum sker bokföring på räkenskapsåret i form av periodiseringar 
eller rättningar. För periodisering tillämpas en beloppsgräns om 50 000 kronor. 

Undantag sker för periodiseringsposter som kan hänföras till externa medel, där 
återrapportering av utfallet av använda medel ska ske per den 31 december. 

22.1.2. Kostnadsmässig anslagsavräkning 

För semesterdagar, som intjänats före 2009, avräknas anslaget vid uttaget enligt 
undantagsbestämmelsen från och med 2009. Utgående balans 2020 (213 931 kronor), 
har minskat med 159 564 kronor 2021. 

22.1.3. Fordring avseende bidrag 

Kulturrådet följer ESV:s allmänna råd avseende bidragsåterbetalningar, vilket innebär att 
fordran den 31 december redovisas utan anslagsavräkning, vilket generar ett saldo i 
transfereringsavsnittet. 

22.2. Värderingsprinciper 

22.2.1. Anläggningstillgångar 

Anskaffningar vad gäller anläggningstillgångar basera på ett anskaffningsvärde på lägst 
ett halvt prisbasbelopp och en beräknad ekonomisk livslängd om minst tre år. Undantag 
görs för bärbara datorer, surfplattor och telefoner som kostnadsförs i samband med 
inköp. På anskaffningsvärdet görs en linjär avskrivning månadsvis. 

22.2.1.1. Tillämpade avskrivningstider 

Avskrivning sker från den månad tillgången tas i bruk. Följande avskrivningstider 
tillämpas. 

3 år Rättigheter och immateriella tillgångar 

3 år Stationära dator och andra kontorsmaskiner 

5 år Övriga anläggningar  

6 år Förbättringsutgift på annans fastighet 
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22.2.2. Kundfordringar och skulder 

Fordringar har tagits upp till det belopp som efter prövning beräknas bli betalt. Skulder 
har tagits upp till nominellt belopp. 
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Styrelsens underskrift 
Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av 
kostnader, intäkter och myndigheters ekonomiska ställning. 

Vi bedömer att den interna styrningen och kontrollen vid myndigheten har varit 
betryggande under den period som årsredovisningen avser. 
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