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Förord
Pandemin har utsatt det svenska kulturlivet för ett stresstest av värsta slag, och det är ännu för tidigt 
att säga vilka följderna – skadorna – kommer att visa sig vara. Mycket tyder på att vi – stat, regioner, 
kommuner tillsammans – med hjälp av ordinarie bidrag och de stora krisstöden lyckas föra institutio-
nerna och de viktigaste delarna av kulturlivets infrastruktur genom pandemins första del.

Men institutionerna och strukturen är bara förutsättningen för kulturen, inte målet. Den helt avgörande 
relationen är den mellan en utövande konstnär och hans eller hennes publik och den har under 
detta år för väldigt många helt upphört, stängts av, förbjudits. Många konstnärer har tidigare kunnat 
och velat välja avskildheten för att finna sin röst, sitt uttryck, men det är en helt annan sak att tvingas 
till den. Att vara professionell konstutövare är att vilja bli sedd, hörd, läst. 

En stor del av 2021 kommer vi att fortsätta ägna åt överlevnad och förberedelser för nystart, men vi 
måste ha blicken riktad längre fram än så, och utgå ifrån att kulturlivet återgår till det normala med 
en publik som strömmar till och konstnärer som återtar sin plats på scen, hur den scenen än ser ut 
och var än dörrarna till den slås upp.

Vi koncentrerar därför vårt utvecklingsarbete till de här områdena:

• Ökad delaktighet i kulturlivet: av, med och för alla

• Konstnärlig frihet och det fria kulturlivets förutsättningar

• Utvecklade former för samverkan mellan stat, region och kommun

• Internationellt utbyte och samarbete inom kulturlivet

• Utveckling av våra egna arbets- och beslutsformer

Ingen sektor av samhällslivet har drabbats så hårt ekonomiskt som kultursektorn. Kulturrådet vill 
visa en väg ut ur den allvarliga situationen, det är vad det här budgetunderlaget handlar om.

Kajsa Ravin, generaldirektör   Svante Weyler styrelseordförande
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1. Inledning
Året 2020 och den pandemi som har svept över världen har förändrat förutsättningarna i grunden 
för all konst- och kulturverksamhet i Sverige och övriga världen. Sedan slutet av mars 2020 har 
inga föreställningar eller konserter för fler än 50 personer varit möjliga i Sverige, och sedan november 
är 8 personer taket för antalet deltagare vid en allmän sammankomst. Många av landets museer 
och utställningshallar har haft stängt för besökare stora delar av året, landets grundskolor har på 
flera håll förbjudit externa gäster, och kulturskolor har periodvis gått över till helt digital eller inställd 
undervisning. 

Sedan i mars 2020 har Kulturrådet genomfört en rad möten och dialoger med branschorganisa-
tioner, regioner och kommuner för att öka vår kunskap om pandemins konsekvenser, och vi har fått 
vittnesmål från en sektor drabbats mycket hårt – inte bara 2020 och 2021 utan för lång tid framöver.

Kulturrådet har under 2020 haft i uppdrag att fördela sammanlagt nära 1,37 miljarder kronor i 
extraordinära stöd till en sektor i kris. Sammanlagt har 6 417 ansökningar tagits emot från aktörer 
som sökt sammanlagt drygt 4 miljarder kronor. Ansökningarna synliggör tydligt de akuta behov som 
finns.

1.1 Läget är kritiskt inom hela sektorn

Representanter från kultursektorn beskriver en omfattande ekonomisk påverkan på hela kulturlivets 
infrastruktur – från stora privata arrangörer som vanligtvis klarar sig utan offentlig finansiering, via 
regionala och kommunala institutioner, till ideellt drivna föreningar som förlorat de intäkter som 
håller dem över vattenytan. 

Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) har de kulturella verksamheterna totalt minskat sin omsättning 
med 29 procent (3,6 miljarder kronor) mellan januari och september 2020. Bland teatrar och kon-
serthus minskade omsättningen med hela 62 procent. Även stödföretag till artistisk verksamhet har 
utvecklats svagt; där har omsättningen minskat med 46 procent (2,7 miljarder kronor). Museernas 
omsättning minskade med 32 procent under perioden, jämfört med samma period 2019.1

Vi står inför en skrämmande risk för kompetensflykt från sektorn, inklusive en risk för att nya talanger 
inte stannar eftersom de inte vågar försöka etablera sig. En norsk studie2 visar att 18 procent av 
yrkesutövarna har ändrat sin yrkesstatus och att 17 procent överväger att byta bransch, vilket enligt 
studien kan leda till att konst- och kulturområdet backar flera år bakåt i tiden. I Sverige har Musik-
centrum genomfört en enkät som visar att var tredje musiker överväger att lämna yrket.3 

1. https://www.scb.se/om-scb/nyheter-och-pressmeddelanden/kultur--och-no-
jesforetag-tappar-miljarder-utan-publik/, hämtad 2020-12-03.

2. Norsk Kulturråd (2020). Et halvt år med koronakrise i kultursektoren, 
erfaringer og fremtidsutsikter, Menon economis, Centre for Creative Indu-
stries, Menon-publikasjon nr. 131/2020. Rapporten är framtagen av Menon 
Economics och BI:CCI på uppdrag av norska Kulturrådet. Den baseras på en 
enkätundersökning bland fler än 4 000 aktörer inom kultursektorn i Norge.

3. Musikcentrum Riks (2020). Skrämmande siffror: Var tredje musiker på 
väg att lämna yrket. https://static1.squarespace.com/static/5450bc43e-
4b02739e9657d91/t/5f46c3527bc385420a0dd1b8/1598473043463/
PM_200827_Var+tredje+musiker.pdf, hämtad 2020-02-05. 
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Det handlar alltså inte bara om en återstart från det landskap som fanns i februari 2020 utan det 
handlar om en omstart från ett betydligt mer sårbart och kritiskt läge. De genomförda och aviserade 
stödpaketen har gjort situationen något mer hoppfull, men kulturen är alltjämt en sektor i kris. Enligt 
branschorganisationer finns en överhängande risk att verksamheter avvecklas, genrer försvinner 
och avgörande kompetens lämnar branschen. 

Samtidigt drar sig sponsorer och andra samarbetsparter undan. De aktörer som tidigare har lyckats 
att få tillgång till privata medel genom olika samarbeten hör nu dem som förlorat mest, och det-
samma gäller de verksamheter som är beroende av besöksnäringen. Kultursektorns infrastruktur 
riskerar att försvagas på ett sätt som kan ta årtionden att bygga upp igen. Trots historiskt stora 
generella statsstöd till kommuner och regioner under kommande år aviserar flera regioner att effek-
tiviseringar är att vänta de kommande åren på både regional och kommunal nivå.

Pandemin har också tydliggjort redan kända brister och utmaningar för kultursektorn, till exempel 
att kulturutövare ofta inte omfattas av trygghetssystemen och att det är en sektor där osäkra villkor 
och bristfälliga avtal är vanligt förekommande. Det behövs alltså en ekonomisk politik för kultur-
branschen, där staten ser till vilka förutsättningar politiken som helhet ger konstnärliga utövare.

Pandemin har också visat hur stort behovet av kultur är, och hur avsaknaden av konst och kultur 
påverkar människors livskvalitet, välbefinnande och hälsa. Allt fler har insett hur viktig den levande 
konsten är i våra liv, och att sektorn drabbats hårt har gett avtryck i människors vardag. Därtill har de 
bräckliga ekonomiska villkor som sektorn normalt sett verkar under har blivit synliga på ett nytt sätt.

1.2 Det behövs en återstart för kulturlivet

Det är svårt att i dagsläget förutse hur de ekonomiska behoven för kulturlivet kommer att se ut de 
kommande tre åren – inte minst eftersom ingen vet hur snabbt livet kan återgå till något som liknar 
livet före pandemins utbrott. Vi vet inte heller hur landets regioner och kommuner agerar de kom-
mande åren och hur deras ekonomiska utveckling påverkar kulturlivet.

Vi kan samtidigt ana att en del av de förändringar i beteenden och strukturer som utvecklats under 
pandemin blir bestående och att kultursektorn kommer att utveckla nya arbetssätt. Digitala lösningar 
har uppstått där sådana inte har funnits tidigare, och när vi talar om att säkerställa en infrastruktur för 
att skapa och tillgängliggöra kultur i hela landet har det blivit än mer uppenbart att denna infrastruktur 
även måste bestå av digitala lösningar för produktion och distribution som komplement till det fysiska 
mötet. Det finns ett stort behov av att flytta fram positionerna vad gäller digitalisering inom hela 
kulturområdet. Denna fråga måste också ses strategiskt, där flera olika aktörer inom kulturområdet 
bör gå samman. 

Inför återstarten av kulturlivet i Sverige måste vi också ställa oss frågan om den nationella kultur-
politiken i dag har rätt verktyg för att möta sektorns behov. Många nya verksamheter har hittat till 
Kulturrådet för att ansöka om krisstöd, men vi vet också att det finns grupper och verksamheter 
som i dag inte söker stöd inom de befintliga stödformerna.

Kulturrådet kommer under 2021 att fokusera på att analysera hur våra bidragssystem behöver se 
ut, för att svara mot de viktigaste behoven inom konst- och kulturlivet. Vi behöver också ställa frågor 
kring statens roll, det vill säga vad som är det nationella intresset och ansvaret. En utgångspunkt 
för kulturpolitiken och stödet till det fria kulturlivet har länge varit en samfinansieringsmodell där 
staten bekostar en del medan kommuner respektive regioner går in från sitt håll. Med en försvagad 
kommunal och regional ekonomi kan denna logik bli sårbar. Kanske är det inte heller just denna 
modell som alltid bäst främjar nya arbetssätt, nya samarbeten och innovation. 
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Under 2021 har Kulturrådet ett fortsatt uppdrag att fördela stöd till kultursektorn. Stöd ska fördelas 
bland annat för att dels täcka intäktsbortfall för inställda evenemang och för särskilda insatser som 
lindrar den akuta ekonomiska krisen med anledning av pandemin, dels stimulera återhämtning och 
säkra en bredd av kulturuttryck i hela landet. 

Som vi beskrivit ovan kommer coronapandemin att få följdverkningar i flera år framöver. Insatser 
kommer att behövas även de närmast följande åren för att rädda och säkra en omstart inom det kul-
turella ekosystemet i form av allt från enskilda konstnärer, andra aktörer med huvudsaklig inkomst 
från kulturbranschen, grupper, arrangörer, föreningar, större institutioner och bolag.

Kulturrådet bedömer att den fria sektorn inom scenkonst och musik samt bild-, form- och konst-
hantverksområdet behöver få en långsiktig förstärkning på 50 miljoner kronor respektive 15 miljoner 
kronor årligen. Dessa medel behövs för att starta om, stärka den befintliga infrastrukturen av grupper, 
arrangörer och utställare och stimulera framväxten av nya initiativ. 

Det internationella samarbetet kommer att vara av ännu större betydelse efter pandemin för att 
vitalisera nätverk och kontakter och återta möjligheterna till utbyte. Här ingår möjligheten att på ett 
bättre sätt kunna hjälpa svenska aktörer med medfinansiering inom nästa EU-program för kultur. 
Därför föreslår vi en ökning med 16 miljoner kronor för just ökad internationalisering. 
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2. Kulturrådets förslag

Förstärkningar

Kulturrådet föreslår att myndighetens anslag förstärks för 2022-2024 
enligt följande.

– 50 miljoner kronor årligen från och med 2022 till anslag 2:2, 
anslagspost 1 Bidrag till den fria scenkonsten, arrangörer, fono-
gramverksamhet och vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse. 

– 15 miljoner kronor från och med 2022 till anslag 4:4, anslagspost 
1 Bidrag till organisationer inom bild- och formområdet och verksam-
hetsstöd till vissa utställare. 

– 16 miljoner kronor årligen från och med 2022 till anslag 1:2, 
anslagspost 1 Bidrag till allmän kulturverksamhet, internationell 
verksamhet och nationella minoriteters språk och kultur.

– 34,4 miljoner kronor till anslag 1:6, anslagspost 1 Bidrag till re-
gional kulturverksamhet.

– 200 miljoner kronor årligen från och med 2022 till anslag 1:2, 
anslagspost 11 Bidrag till kulturskolor.

– 4 miljoner kronor årligen från och med 2022 till anslag 1:1, 
anslagspost 1 Statens kulturråd i form av en förstärkning av 
förvaltningsanslaget för att öka arvodesnivåerna för myndighetens 
bedömningsgrupper (arbets- och referensgrupper samt jury).

– 7 miljoner kronor årligen från och med 2022 till anslag 1:1, 
anslagspost 1 Statens kulturråd i form av en förstärkning av för-
valtningsanslaget för att ge myndigheten mer rimliga förutsättningar 
att utföra sitt uppdrag och satsa mer resurser på dels nödvändig 
digital utveckling för att kunna effektivisera verksamheten, dels 
kunskapsuppbyggnad, uppföljning och analys av verksamheten.

Överföringar 

Kulturrådet föreslår överföringar mellan anslag enligt följande:

– Medel som har avsatts för förvaltningskostnader på övriga anslag 
(totalt 49,1 miljoner kronor från anslagen 1:2 anslagspost 1, 
anslag 1:2 anslagspost 9, anslag 1:2 anslagspost 11, anslag 1:3 
anslagspost 1, anslag 1:6 anslagspost 1, anslag 2:2 anslagspost 1 
samt anslag 3:1 anslagspost 1) överförs till anslag 1:1 anslagspost 
1 Statens kulturråd.
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– 1 miljon kronor överförs från anslag 4:4 Bidrag till bild- och form-
området, anslagspost 1 Bidrag till organisationer inom bild- och 
formområdet och verksamhetsstöd till vissa utställare till anslag 
1:1, anslagspost 1 Statens kulturråd, för myndighetens arbete med 
bedömning, uppföljning och främjande.

Övriga förslag

– En översyn görs av stödet till vissa aktörer av kulturpolitiskt 
intresse under anslag 2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musik-
ändamål utifrån de samlade statliga insatserna på området.

– En nationell översyn görs av olika myndigheters och organisationers 
uppdrag att främja svensk konst och kultur på en internationell 
arena. En sådan översyn bör synliggöra vilka konstområden som i dag 
helt saknar eller endast har svaga strukturer för internationellt 
främjande samt vilka förändringar som bör göras för att statens 
samlade resurser ska användas mer effektivt.

Regeländringar

1 Av förordning (2012:515) med instruktion för Statens kulturråd bör 
följande framgå:

– Kulturrådets ansvar att främja svensk litteratur internationellt.

– Kulturrådets ansvar att initiera, samordna och följa upp läsfräm-
jande insatser av nationellt strategiskt intresse.

– Kulturrådets arbete med att bedriva ett särskilt centrum för kul-
turskolefrågor.

2 Förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till 
regional kulturverksamhet bör få ett tillägg så att ”annan scen-
konst” ingår.

3 Förordning (2007:1435) om statsbidrag till internationellt utbyte 
och samarbete på litteraturområdet bör förändras så att det framgår 
att även agenter kan ansöka om bidraget.

4 Förordning (2018:66) om statsbidrag till folkbibliotek bör få 
följande tillägg i § 7: ”Ett avsteg från kravet på bibehållet medie-
anslag kan få göras till förmån för ett ökat antal timmar för 
skolbibliotekarier och barn- och ungdomsbibliotekarier.” Det ökade 
antalet timmar ska stå i proportion till minskningen av anslaget.

Förslagen om regeländringar presenteras i budgetunderlaget under 
respektive område och finns även samlade i avsnitt 11. 
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Förslag till finansiella villkor och övriga villkor

– Kulturrådet bör tilldelas ett anslagssparande på 3 procent och en 
anslagskredit på 3 procent för samtliga anslag från och med 2022.

– Bemyndigandet för anslag 2:2, anslagspost 1 Bidrag till den fria 
scenkonsten, arrangörer, fonogramverksamhet och vissa aktörer av 
kulturpolitiskt intresse ökas till 167 miljoner kronor för år 1 och 
samtidigt tas bort avseende år 2.

– Bemyndigandet för anslag 4:4 anslagspost 1 Bidrag till organisationer 
inom bild- och formområdet och verksamhetsstöd till vissa utställare 
utökas till 20 miljoner kronor.
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3. Säkra kulturlivets återstart: 
det fria kulturlivets förutsättningar

Förslag

– 50 miljoner kronor årligen från och med 2022 till anslag 2:2, 
anslagspost 1 Bidrag till den fria scenkonsten, arrangörer, fonogram-
verksamhet och vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse.

– 15 miljoner kronor från och med 2022 till anslag 4:4 Bidrag till 
bild- och formområdet, anslagspost 1 Bidrag till organisationer 
inom bild- och formområdet och verksamhetsstöd till vissa utställare.

3.1 Stärk överlevnaden och 
återstarten för det fria kulturlivet

Kulturrådets arbete med bidrag till det fria kulturlivet syftar till att aktörerna ska ha så goda förut-
sättningar som möjligt att utveckla sina verksamheter samt att de ska nå en så bred publik som 
möjligt, vara relevanta för så många konstskapare som möjligt och spänna över ett brett fält av 
kulturuttryck. 

Coronapandemin har under det gångna året radikalt påverkat möjligheterna att uppnå de kultur-
politiska målen. Krisens långsiktiga följder kan därtill komma att påverka möjligheterna att uppnå 
målen negativt lång tid framöver, i och med den risk för bestående förändringar av det kulturella 
ekosystemet som vi står inför med en rad hårt drabbade och hotade verksamheter och individer 
som överväger att lämna fältet. 

Vi ser att Kultursverige just nu står vid en kritisk punkt och att förstärkningar av den statliga kultur-
budgeten är nödvändiga för att inte tappa ytterligare mark i uppfyllelsen av de kulturpolitiska målen 
om kulturen som dynamisk kraft samt målen om tillgänglighet, mångfald och konstnärlig kvalitet.

Coronakrisen har synliggjort och förvärrat kulturaktörers och konstnärers redan tidigare bräckliga 
finansiering och osäkra villkor. Effekterna av coronapandemin riskerar att urholka såväl infrastrukturen 
som kulturaktörernas möjlighet att verka, och risken är stor att förnyelse och utveckling avstannar, 
att mångfalden av kulturyttringar minskar och att möjligheten att ta del av kvalitativ konst och kultur i 
hela landet minskar. 

Staten bör fortsätta att satsa kulturlivet ur krisen, särskilt i ett läge där vi kan befara att kommunala och 
regionala budgetar riskerar att stramas åt. Kommuner och regioner är ofta delfinansiär av de aktörers 
verksamhet som får statligt stöd via Kulturrådet. Det gäller både fri scenkonst och musik inom anslag 
2:2, anslagspost 1 samt bildkonst-, form- och konsthantverksområdet inom anslag 4:4, anslagspost 1. 

I ett möjligt stramare ekonomiskt läge är det av stor betydelse att staten inte vacklar utan tar sitt 
ansvar för att upprätthålla och utveckla den centrala infrastruktur som de fria aktörerna utgör både 
för arrangörskap och produktion. 
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Regeringens stödpaket inom kulturområdet har dock kunnat göra en viss skillnad för att lindra 
krisens följdverkningar. Även den höjning av Kulturrådets anslag till fri scenkonst och musik samt till 
bildkonst, form och konsthantverk som regeringen gjorde inför 2021 är välkommen och nödvändig 
för att stärka området, men vi ser att det utöver de här åtgärderna är nödvändigt med permanenta 
förstärkningar av anslagen till det fria kulturlivet inom scenkonst, musik samt bild- och formkonst för 
att möjliggöra en reell återstart av kulturlivet, och med något bättre grundförutsättningar.

Det behövs rimliga villkor att verka på årsbasis i form av verksamhetsbidrag och i form av tillfälliga 
projektbidrag för att kunna möta upp nystartade initiativ, tillfälliga konstellationer och nya sam-
arbetsformer. De krisstöd som Kulturrådet har fördelat har till viss del sökts av aktörer som inte 
tidigare hittat till myndighetens vanliga stödformer, och vi tror att här kan bidra till fler nya sökande 
även inom ordinarie bidragsformer. 

Även litteratur- och läsfrämjandeområdet har sett betydande följdverkningar av pandemin – både 
för små och medelstora förlag, för fysisk bokhandel och för författare, översättare och illustratörer. 
Där ser dock Kulturrådet för närvarande att vi kan stärka sektorn med de höjningar av anslagen 
som regeringen har gjort från och med 2021. 

3.2 Scenkonst och musik

Scenkonst- och musikområdet utgörs av allt från stora institutioner, små fria grupper och enskilda 
konstnärer till internationellt kommersiella aktörer. Förbudsförordningen och beteendemönstret 
under pandemin drabbade fältet direkt och inom samtliga delar av området var effekterna desamma, 
där föreställningar och konserter ställdes in från en dag till en annan och intäkterna försvann nästan 
helt. Ingen vet i dagsläget när verksamheten kan återgå till en verklighet som liknar den före pande-
min. Det är svårt och synnerligen krävande att planera, både på lång och kort sikt.

Kulturrådet ser att en höjning på 50 miljoner kronor av anslag 2:2, anslagspost 1 Bidrag till den 
fria scenkonsten, arrangörer, fonogramverksamhet och vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse är 
nödvändig för att säkra en återstart för sektorn och för att möta de löpande utvecklingsbehoven 
på området. Med en mer betydande ekonomisk satsning nu skulle sektorn stimuleras att starta om 
med stärkta förutsättningar. Inom scenkonst- och musikområdet fördelar vi medel till det fria kultur-
livets producerande och arrangerande aktörer. Med ett ekonomiskt krafttag finns här möjligheter att 
bidra till konstnärlig utveckling och förnyelse, publikutveckling och inte minst till att bygga fältens 
infrastruktur och öka tillgängligheten över landet. 

Inom hela scenkonstområdet bromsas en gynnsam utveckling av bristen på produktionsmedel. Aktö-
rer som tar emot verksamhetsbidrag kan sällan få täckning för löpande kostnadsökningar av sina 
fasta kostnader. Bidragsnivåerna behöver öka för att ge dessa aktörer rimliga förutsättningar för 
verksamheten och möjlighet att till exempel skäligen arvodera konstnärer. En ökad ekonomisk ram 
skulle även kunna öka antalet mottagare av verksamhetsbidrag inom scenkonsten.

Det fria scenkonstfältet rymmer konstområden med vitt skilda förutsättningar, inte minst ekonomiskt. 
Kulturrådet har på senare år gjort insatser för att på olika sätt stärka området samtida cirkus. Den 
förstärkning av anslaget till scenkonst som skedde 2018 ledde bland annat till att helt nya aktörer 
kunde beviljas bidrag, till exempel aktörer inom samtida cirkus. Den ekonomiska ökning som vi fick 
ta del av inför 2021 kommer också att kunna göra viss skillnad avseende bredden av aktörer som 
får stöd. Glädjande nog finns många nya sceniska uttryck närvarande i ansökningarna, till exempel 
vissa uttrycksformer inom dansområdet, musikteatern och experimentell opera i Sverige. 

Tillgången till spelplatser för dans och cirkus fortfarande underdimensionerad, och behovet av verk-
samhetsbidrag för arrangerande aktörer är stort inom dessa områden. En utbyggnad av arrangörs-
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ledet skulle både främja konstnärlig utveckling och öka antalet speltillfällen och därmed publikens 
tillgång.

Ytterligare ett område som behöver stärkas är olika typer av främjande verksamhet som i dag har 
svårt att rymmas i konkurrensen om medel, vid sidan av rent producerande verksamheter. Det 
handlar om festivaler men även om konstnärsdrivna nätverk och plattformar där samverkan sker 
kring produktion och arrangörskap. Vi kan se att fler sådana nya samverkansformer har skapats 
under pandemin, vilket bör kunna utveckla fältet som helhet.

På musikområdet behöver flera led kraftfulla förstärkningar. Coronapandemin har lamslagit inte 
minst livedelen av musiklivet. Därmed har det ekosystem i vilket aktörer i musikbranschen befinner 
sig brutits och stora delar av inkomsterna till branschen har uteblivit. Musiker, komponister och de 
fria musikgrupperna har drabbats extremt hårt, eftersom fältet präglas av många korta engagemang 
snarare än få längre engagemang, vilket är fallet inom scenkonstområdet. Inkomna ansökningar och 
kompletteringar under pandemiåret 2020 visar tydligt hårt musikbranschen drabbats. 

Särskilt inom musikens område är det dock tydligt att flera nya aktörer som sökt krisstöd under 
pandemin även har fått upp ögonen för Kulturrådets ordinarie bidragsformer. Det är en positiv följd av 
att Kulturrådets kommunikationsinsatser kring krisstöden nått ut brett, och det kommer att leda till en 
större bredd av aktörer och uttryck i vår bidragsgivning, förutsatt att vi kan möta upp behoven.

Det finns således ett behov av att stärka grundförutsättningarna för de fria musikgrupperna att 
verka. Men i dag har vi svårt inom våra ekonomiska ramar att ge ensembler och grupper som verkar 
långsiktigt möjlighet till nödvändig kontinuitet och fördjupning för att kunna komponera, repetera och 
utvecklas tillsammans. Särskilt gäller det större ensembler, där spelintäkterna i praktiken knappt 
täcker ens löner för deltagande musiker, och inte sällan förväntas grupperna själva bekosta sina 
resor. Bättre förutsättningar för fler grupper skulle innebära en större variation av ensembler och en 
större bredd i musikutbudet i landet som helhet. 

Inom stödet till musikutgivning har vi 2020 nått de högsta nivåerna någonsin vad gäller ansökningar. 
Ökningen kan bland annat härledas till coronapandemin och dess negativa konsekvenser på musik-
livets möjligheter att möta publik och turnera, men också till att nya aktörer har börjat söka medel 
inom bidraget, bland annat som ett resultat av särskilda informationsinsatser. Stödet fungerar ofta 
väl som ett första stöd som man söker på musikområdet och det är ett bra sätt att få in nya sökande. 
Här skulle utökade medel kunna leda till att vi kan bevilja fler sökande, vilket i sin tur skulle bidra till 
en ökad bredd i landets musikutgivning. 

På musikens område vilar tillgången till musik i hela landet till stor del på ett nät av lokala arrangörer 
som till majoriteten utgörs av små, ideella civilsamhällesorganisationer som presenterar ett profes-
sionellt musikutbud. De verkar med små medel, har en högkvalitativ professionell verksamhet och 
har överlag låga statliga bidragsnivåer. Vi menar att arrangörerna är ett viktigt led att stärka, inte 
minst efter pandemin. Vi ser här en rik flora av mindre aktörer som spelar en central roll för fältets 
spridning och utveckling. Samtidigt ser vi en risk för utmattning bland aktörerna, som till stor del 
arbetar helt ideellt. 

De senaste åren, alltså redan innan pandemin, har Kulturrådet sett en ökning av antalet ansökningar 
från musikarrangörer, vilket är glädjande. Vi har nått nya grupper av sökande, vilket kan bidra både 
till en geografisk bredd, bredd av olika genrer och naturligtvis fler speltillfällen för enskilda musiker 
och grupper.

Av 2020 års ansökningar om verksamhetsbidrag för musikarrangörer hade nära 60 procent sin 
hemvist utanför de tre storstadsregionerna. I och med att anslaget förstärktes har vi också kunnat 
bevilja nya musikarrangörer och aktörer stöd och vi har i någon mån även kunnat höja bidragsnivå-
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erna för andra. Om Kulturrådet med en ökad budget skulle kunna bevilja den stora majoriteten små 
arrangörer en högre andel av de belopp de söker skulle detta på ett relativt enkelt sätt generera 
en väsentlig ökning av konsertverksamheten på orter även långt utanför storstäderna. Ett stärkt 
arrangörsled är dock en förutsättning för att enskilda musiker och grupper ska få möjligheter till fler 
speltillfällen.

3.3 Bildkonst, form och konsthantverk

Området bildkonst, form och konsthantverk har en svag infrastruktur med små ekonomiska marginaler 
som följd. Fältet präglas av fria aktörer i form av arrangörer, grupper och kooperativ samt enskilda 
konstskapare. Dessa aktörer driver i hög grad utvecklingen av området framåt.

Det finns få institutioner inom bildkonst, form och konsthantverk vilket innebär färre samarbetsparter 
för det fria aktörerna. Det innebär också att det är färre aktörer som betalar ut ersättning via avtalet 
om medverkans- och utställningsersättning (MU-avtalet). Det leder till att de professionella konstnä-
rerna har sämre möjligheter att arvoderas för uppdrag och utställningar, och därmed få ersättning 
för utfört arbete. En oroväckande utveckling är att infrastrukturen ytterligare håller på att försvagas 
genom att flera kommunala konsthallar sedan en tid tillbaka hotas av kraftiga neddragningar eller 
stängning, alternativt redan har stängt ner sin verksamhet. 

Inom detta fält återfinns de allra lägsta inkomsterna jämfört med andra konstområden, enligt en 
rapport från Konstnärsnämnden.4 Ett exempel på detta går att hitta i Konstnärernas riksorganisa-
tions medlemsenkät, som visade att det finns en stor ekonomisk desperation bland medlemmarna. 
Många konstnärer har förlorat hela eller delar av sin årsinkomst på grund av inställda utställningar 
och konstrundor våren 2020. I dialoger som Kulturrådet fört med området har representanter för 
konsthantverkskooperativen berättat att mer än hälften av medlemmarnas försäljning av konsthant-
verk försvunnit 2020. 

Aktörerna vittnar alltså om en stor oro för kraftigt minskade inkomster för både arrangörer och 
grupper men också för konstområdets enskilda utövare. I förlängningen kan detta leda till en för-
sämring av en redan svag infrastruktur utan möjlighet till återhämtning under mycket lång tid. Fältet 
har tydligt betonat att infrastrukturen inte kan försvagas ytterligare utan att det skulle få förödande 
konsekvenser.

Kulturrådet konstaterar att det trots pandemiåret har varit fler sökanden till både verksamhetsbidrag 
till utställningsarrangörer och projektbidrag inom fältet 2020. Vad gäller projektbidrag har antalet 
ansökningar ökat från 189 ansökningar 2019 till 217 ansökningar 2020. Det visar på att det fortfa-
rande finns mycket aktivitet inom området men också att behoven är stora. 

Kulturrådet ser att en höjning med 15 miljoner kronor årligen av anslag 4:4 Bidrag till bild- och 
formområdet, anslagspost 1 Bidrag till organisationer inom bild- och formområdet och verksam-
hetsstöd till vissa utställare skulle göra att vi dels kan täcka en del av de befintliga behoven efter 
pandemin, dels kan möjliggöra för den nationella nivån att stötta och stimulera utvecklingen inom 
ett fält som länge har varit eftersatt.

Även om anslaget 2021har fått en förstärkning är området fortsatt underfinansierat och det är 
önskvärt att anslaget förstärks ytterligare. Kulturrådet skulle då ges förutsättningar att öka de statliga 

4. Konstnärsnämnden (2016), Konstnärernas demografi, inkomster och 
sociala villkor.
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verksamhetsbidragen. De är av stor vikt för det fria kulturlivet, bland annat eftersom medlen inte är 
bundna vid särskilda insatser eller åtaganden i lika hög grad som vissa kommunala bidrag. 

Utifrån det till synes kritiska läge som råder bland landets kommunalt finansierade konsthallar ser 
vi ett stort behov av att från statens sida stärka nätet av fria utställningsarrangörer. Genom att 
kunna ge dessa stabilare förutsättningar kan vi i någon mån öka tillgången för publiken och antalet 
utställningsmöjligheter för konstnärer, även om det inte kan uppväga det bortfall av kommunal finan-
siering som vi i dag ser tydliga tendenser till. Därigenom skulle också bidragen till utställnings- och 
medverkansersättning till konstnärer kunna öka. Likaså skulle vi ges ökade möjligheter att bevilja 
projektbidrag till nya och delvis oetablerade aktörer för att stimulera aktiviteten på fältet. 

Den nya förordning regeringen fattade beslut om den 30 juni 2020 – förordning (2020:337) om 
statsbidrag till aktörer inom bildkonst, form och konsthantverk – ger oss helt nya möjligheter att 
forma stödet på ett mer flexibelt sätt utifrån fältets behov och organisering. Förordningen öppnar 
upp för nya typer av sökande; utöver utställningsverksamhet omfattas nu även programverksamhet 
och främjande. 

Förordningen ger också utrymme att stödja olika typer av produktionsplatser för professionella 
konstnärer i vidare bemärkelse, inte bara begränsat till utrustning som tidigare. Det finns nu en 
finns större frihet att ge bidrag till andra initiativ och projekt. Det finns också en möjlighet att främja 
fältet som helhet genom att möta upp ansökningar som avser kluster och nätverk av exempelvis 
utställningsarrangörer som går samman i gemensamma projekt. Ökade medel skulle innebära att 
vi har möjlighet att ännu mer uppmuntra sådana aktörer och sammanslutningar som stärker fältets 
organisering och långsiktigt kan stärka dess ställning.
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4. Utökat internationellt 
utbyte och samarbete

Förslag

– 16 miljoner kronor årligen från och med 2022 till anslag 1:2, 
anslagspost 1 Bidrag till allmän kulturverksamhet, internationell 
verksamhet och nationella minoriteters språk och kultur för att 
stärka möjligheterna till ökat internationellt utbyte och samverkan 
för det fria kulturlivets aktörer, inklusive medfinansiering inom 
EU-programmet Kreativa Europa.

– 3 miljoner kronor 2022 till anslag 1:2 anslagspost 1 Bidrag till 
allmän kulturverksamhet, internationell verksamhet och nationella 
minoriteters språk och kultur till genomförande av den globala 
kulturpolitiska mötesplatsen IFACCA World Summit.

– Förändring av förordning (2007:1435) om statsbidrag till inter-
nationellt utbyte och samarbete på litteraturområdet så att även 
agenter ges möjlighet att söka bidrag.

– En nationell översyn av de olika befintliga uppdrag som finns hos 
myndigheter och organisationer att främja svensk konst och kultur 
på en internationell arena. En sådan översyn bör synliggöra vilka 
konstområden som i dag helt saknar eller endast har svaga strukturer 
för internationellt främjande samt vilka förändringar som kan göras 
för att statens samlade resurser ska användas effektivt.

4.1 Stärk insatserna för att öka 
kulturlivets internationalisering

Coronapandemin har minskat möjligheten till internationellt kulturutbyte avsevärt, även om digitala 
lösningar i viss mån tillfälligt kunnat bidra till att upprätthålla vissa kontakter. Pandemin har satt i 
stort sett stopp för resande, turnerande och utbyte sedan mars 2020. Krisen har också ökat länders 
medvetenhet om sårbarheten i att inte ha nationell produktion av vissa samhällsbärande varor och 
funktioner. Med behovet att säkra den nationella produktionen och ekonomiska överlevnaden kan 
vi riskera att bli mer inåtriktade. Även kultursektorn kan påverkas när vi står inför ett akut behov att 
stärka infrastrukturen nationellt. Men Sverige är ett litet land och ett hållbart kulturliv är helt beroende 
av internationellt utbyte och samarbete för att utvecklas. 

Inom det fria kulturlivet är det internationella perspektivet en självklar del av verksamheten. Pan-
demins påverkan är särskilt tydlig inom områdena musik och scenkonst. De flesta utlandsturnéer 
och internationella gästspel i Sverige har ställts in. Konstmarknaden har påverkats negativt, med 
inställda mässor runt om i världen och minskad försäljning. Inställda festivaler, evenemang och för-
fattarsamtal under coronakrisen påverkar författares och andra upphovspersoners försörjning, och 
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därmed möjligheten att skapa. 

Att kulturpolitiken ska främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan slås fast i de 
kulturpolitiska målen. Möten över gränsen mellan konstnärer och mellan konst och publik berikar 
konst- och kulturlivet i flera led. Samverkan med konstnärer i andra länder är helt avgörande för 
konstnärlig utveckling hos kulturaktörer i Sverige – den är själva livsnerven. 

Att arrangörer i Sverige kan bjuda hit internationella konstnärer för att spela, ställa ut och delta i 
projekt ger en större mångfald och kvalitet i det kulturutbud som publiken i Sverige kan ta del av. 
Internationellt utbyte och närvaro i internationella sammanhang ger samtidigt möjlighet för kulturak-
törer att bredda sitt geografiska verksamhetsområde och därmed kunna öka sina arbetstillfällen. 
Att stärka samverkan med andra länder är ett betydelsefullt led i den omstart av kulturlivet som 
måste till efter pandemin.

Men utifrån den ovisshet som råder just nu är det svårt att planera för ett internationellt program 
och internationella turnéer för den resterande delen av 2021 och även 2022, eftersom många 
områden har lång planeringshorisont. Internationella nätverk som har byggts upp under många år 
riskerar att lösas upp när möjligheten att resa är begränsad under en så lång period. Risken med 
långsiktigt minskad internationell samverkan är att den kulturella mångfalden och konstnärliga frihe-
ten, liksom det kreativt risktagandet och innovation på global nivå urholkas.

Kulturrådet ser mot bakgrund av pandemin ett ännu större behov än tidigare av att stärka det 
internationella utbytet och samverkan. Med en ekonomisk förstärkning skulle vi kunna stimulera det 
internationella samarbetet ytterligare när resandet åter tar fart och genom det stimulera en omstart 
för de deltagande konstnärerna. Vi föreslår en ökning av anslag 1:2, anslagspost 1 Bidrag till allmän 
kulturverksamhet, internationell verksamhet och nationella minoriteters språk och kultur med totalt 
16 miljoner kronor.

4.2 Ökade möjligheter för det fria kulturlivets aktörer

Många av det fria kulturlivets aktörer har en omfattande internationell verksamhet och verkar på en 
internationell arbetsmarknad. Efterfrågan ökar stadigt från den fria sektorn på att få medverka i olika 
former av internationella forum. Kulturrådet vill verka för att svenska scenkonstnärer och musikgrupper 
ska kunna ta del av de möjligheter som en vidgad internationell utblick och arbetsmarknad ger. Vi vill 
också bidra till att bild- och formkonsten ges bättre förutsättningar att verka mer internationellt än vad 
som i dag är möjligt. En ökad grad av internationell samverkan är samtidigt kostnadsdrivande. 

En relativt hög andel av verksamhets- och projektbidragen inom alla konstområden används redan i 
dag både för att visa konst och kultur från andra länder i Sverige och för att svenska konstnärer ska 
finnas med på en internationell arena, men för att bättre kunna främja utveckling av nya samarbeten, 
nätverksbyggande och turnémöjligheter behövs ökade resurser. Bristfälliga möjligheter att möta 
efterfrågan från sökande kan riskera att både utestänga nya aktörer och avsluta mer etablerade 
aktörers långsiktiga internationella samarbeten. På sikt kan det hämma konstområdenas utveckling.

Internationell verksamhet är en helt integrerad del av verksamheten för de fria musikgrupperna. Ett 
exempel från ett normalår före pandemins utbrott är att 75 procent av de turnébidrag som fördela-
des 2019 avsåg utlandsturnéer.

Även för aktörer inom dans- och cirkusområdet är internationellt utbyte en integrerad del av verk-
samheten. Såväl verksamhetsbidrag som projektbidrag går i stor utsträckning till internationella 
samproduktioner och turnéer.
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Det faktum att svenska aktörer som är verksamma i internationella nätverk oftare spelar utomlands 
än i Sverige speglar också den svaga inhemska infrastrukturen inom arrangörsledet för dans och 
cirkus. Svenska dans- och cirkuskonstnärer är efterfrågade av festivaler och scener i internationella 
sammanhang som håller en hög konstnärlig kvalitet och ingår ofta i samarbetsprojekt och interna-
tionella samproduktioner. 

Kulturrådet märker en ökning av den internationella närvaron även inom de scenkonstområden som 
tidigare haft svårt att hävda sig internationellt, som performance, musikteater och teater. Detta var, 
innan pandemin slog till, tydligt i ansökningar både för internationellt turnéstöd och för deltagande i 
mässor och andra internationella främjandeaktiviteter.

Vi ser också att det finns utövare inom interdisciplinära scenkonstuttryck och performanceaktörer 
med stark internationell prägel som i dag ofta finansierar ofta sina internationella verksamheter 
enbart genom sina internationella samarbetspartner och arrangörer. De skulle behöva stärkas i sin 
roll som internationell partner genom att få del av svensk delfinansiering. 

Det växande fältet av fri, experimentell opera i Sverige är internationellt till sin karaktär och här finns 
stor potential för internationell samverkan. Att inte kunna möta de ökade ekonomiska behov som 
denna positiva utveckling medför är kontraproduktivt för områdets internationalisering, mångfald 
och kvalitet.

Många utställningsarrangörer ställer ut konst från andra delar av världen och bidrar till möten mellan 
utländska konstnärer och konstnärer verksamma i Sverige. Inom bild- och formområdet innehöll 45 
procent av de beviljade ansökningarna om projektstöd 2019 någon form av internationellt samarbete; 
2018 var motsvarande andel 68 procent.

Bild- och formkonsten är också ett område med många mindre företag som behöver representeras 
internationellt på viktiga mötesplatser, som exempelvis internationella mässor, för att kunna konkur-
rera på en alltmer global marknad i högre grad än i dag. Med ökade medel skulle vi kunna bidra till 
att stärka framför allt curatorers och utställningsarrangörers möjlighet att närvara på internationella 
konst- och konsthantverksmässor.

4.3 Stärkt internationellt utbyte 
genom stöd till kulturexport

Utveckling och underhåll av internationella kontakter är en av de huvudsakliga utmaningarna för 
företag inom kulturella och kreativa näringar, och det påverkar möjligheterna att exportera.

Kulturrådet drev 2016–2018, med stöd av Tillväxtverket, ett pilotprojekt med bidrag för kultur-
export. Stödet utformades som ett resebidrag för ledet mellan konstnär och marknad. Bidraget 
gick bland annat till gallerier, inte minst konstnärsdrivna gallerier och kooperativ, och deras närvaro 
vid internationella konst- och konsthanverksmässor. Förlag och agenter fick stöd för att närvara 
på internationella bokmässor där rättighetsförsäljning sker eller för att besöka utgivarna på deras 
respektive verksamhetsort. På scenkonstens område handlade det om mässor och festivaler där 
den internationella branschen möts, för att svenska aktörer ska hitta möjligheter för turnéer och 
samproduktioner. 

Pilotverksamheten uppgick till omkring 1 miljon kronor per år, men det behov som Kulturrådet identi-
fierade sträcker sig långt utanför denna ram. Musikområdet kunde till exempel över huvud taget inte 
inkluderas inom pilotprojektets ekonomiska ram. 

I budgetpropositionen för 2018 bedömde regeringen att de olika initiativ som tas för att utveckla 
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de kulturella och kreativa näringarna är av betydelse både för kulturskapares arbetsmarknad, för 
exporten och för Sverigebilden. Regeringen angav även att Kulturrådets stöd till kulturexport fungerar 
som ett bra komplement till befintliga stöd.

Tillväxtverket har däremot inte fortsatt att finansiera någon liknande riktad satsning. Vi välkomnar 
här däremot den nya möjlighet som finns hos Tillväxtverket för regionala och nationella export- och 
företagsfrämjande aktörer att söka medel för strategiska projekt för att stärka exporten hos Sveriges 
små och medelstora företag, där kulturella och kreativa företag bör kunna ingå.

Vi vill understryka att de kulturella och kreativa sektorns utveckling i högsta grad är en angelägenhet 
för närings- och utrikespolitiken, utöver för kulturpolitiken. Det är därför av största betydelse att 
samverkan över politikområden och finansiering från flera håll kan komma till stånd. 

4.4 Stärkta möjligheter till medfinansiering 
inom programmet Kreativa Europa

År 2021 har EU:s nya ramprogram för de kulturella och kreativa sektorerna, Kreativa Europa, lanse-
rats. Den nya programperioden pågår 2021–2027. Programmet har fått en ökad budget i jämförelse 
med den föregående programperioden och Kulturrådet vill i vår roll som nationell kontaktpunkt för 
programmet i Sverige bidra till att skapa så goda förutsättningar som möjligt för svenska organisa-
tioner att få del av de finansieringsmöjligheter som programmet erbjuder. 

En förutsättning för stöd inom Kreativa Europa är att organisationen själv kan bidra med egenfinansie-
ring. Vi vet i dagsläget inte vilka nivåer medfinansiering som kommer att krävas men under den förra 
programperioden 2014–2020 var kravet för de flesta stödformer mellan 50 och 60 procent av ett 
projekts totala budget. 

Under förra programperioden beviljades cirka 15 projekt per år med svensk medverkan eller sökande 
part. Vår bedömning är att antalet kommer att öka under den nya programperioden men det är svårt 
att göra en mer exakt uppskattning. Vi vet dock att det nya programmet har en ökad budget och 
innehåller flera nya stödformer.

Vi vill främja och förbättra svenska kulturaktörers möjligheter att delta i internationella samarbeten 
och få del av EU-medel inom programmet. Därför äskar vi en ökning av anslag 1:2 anslagspost 1 
Bidrag till allmän kulturverksamhet, internationell verksamhet och nationella minoriteters språk och 
kultur för att kunna skapa en särskild bidragsform inom Kulturrådet, vars syfte är att medfinansiera 
svenska organisationers Kreativa Europa-projekt. Stödet skulle vara öppet att söka för aktörer inom 
samtliga delsektorer inom kultursektorn, undantaget film, tv och dataspel.

På grund av de negativa effekterna av coronapandemin för den svenska kultursektorn ser vi än större 
behov av stärkta möjligheter till finansiering och utvecklingsmöjligheter för svenska kulturaktörer ge-
nom Kreativa Europa. I Kulturrådets uppdrag som nationell kontaktpunkt för Kreativa Europa arbetar 
vi redan i dag på många olika sätt med att stärka svensk medverkan inom programmet, bland annat 
genom information och rådgivning till aktörer som vill ansöka om stöd inom Kreativa Europa. En speci-
fik stödform för medfinansiering av Kreativa Europa-projekt skulle skapa ett ökat incitament att ansöka 
samt stärkta möjligheter till att delta i Kreativa Europa. Vi anser att den svenska kultursektorn skulle 
stärkas genom att öka möjligheten till statlig medfinansiering för sin medverkan i Kreativa Europa.
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4.5 Justera förordning (2007:1435) om statsbidrag till 
internationellt utbyte och samarbete på litteraturområdet

Uppdraget att främja översättning av svenska litteratur innefattar en mängd olika insatser utöver att 
fördela bidrag. Valet av insatser och bidrag är baserat på internationell praxis, där de flesta organisa-
tioner och myndigheter som innehar detta uppdrag runt om i världen erbjuder i stort sett samma 
typ av stöd och insatser. 

För att kunna fullfölja uppdraget ändamålsenligt behövs en bred palett av insatser som stöder alla 
delar i kretsloppet för det internationella litteraturutbytet. Eftersom alla länder har svårigheter att 
sprida översatt litteratur till läsarna behövs stöd till utgivarna i form av bidrag till översättningskost-
nader, produktionskostnader, marknadsföring, författarmedverkan med mera.

För att nå ut till den tänkta publiken behövs stöd till andra aktörer än dem som pekas ut i förordning 
(2007:1435) om statsbidrag till internationellt utbyte och samarbete på litteraturområdet. Arrangörer 
av evenemang, litteraturfestivaler, bibliotek, bokmässor, scenkonstfestivaler och utställningar behö-
ver stöd för att kunna bjuda in medverkande upphovsmän eller deltagare i paneler kring litteratur 
eller dramatik. Författare och illustratörer måste kunna träffa sin publik och få möjlighet att bekanta 
sig med landet i fråga och kanske träffa kollegor och andra, vilket i nästa led kan berika det egna 
skapandet. 

Innan ett utländskt förlag har köpt översättningsrättigheterna föregås beslutet oftast av ett ihärdigt 
arbete av upphovsmannens agent eller förlagets foreign rights-ansvariga. Det behövs informa-
tionsmaterial, provöversättningar och framför allt personliga möten. För att kunna bredda utbudet 
av svensk litteratur i utlandet till att omfatta verk som inte är kalkylerade säljsuccéer behövs ibland 
extra stöd till agenten eller förlaget. 

För att säkerställa att litteraturen kan nå ut till andra länder med ett gott resultat behövs en stark kår 
av kvalificerade översättare som behöver stöd för att kunna utföra sitt arbete professionellt, exem-
pelvis genom att resa till platsen där verket utspelar sig och göra research, träffa författaren för att 
reda ut frågetecken kring texten eller delta i kompetensutvecklande konferenser eller seminarier. 

Agenten, det svenska och det utländska förlaget, översättaren och programarrangören utgör nöd-
vändiga delar i kretsloppet inom det internationella litteraturutbytet. Kulturrådet erbjuder stöd för att 
göra det utbytet så smidigt och professionellt som möjligt. Nuvarande skrivningar i förordningen om 
statsbidrag till internationellt utbyte och samarbete på litteraturområdet som styr vår verksamhet 
på området hindrar oss dock från att kunna genomföra detta fullt ut. Förordningen begränsar vilka 
typer av aktörer som kan söka och vilka slags aktiviteter som de kan söka för. Därför föreslår vi ett 
par mindre justeringar i förordningen för att möjliggöra även för litterära agenter att ta del av stödet. 

4.6 Se över uppdragen inom området 
internationellt främjande av konst och kultur

Strukturen och uppdragen att främja olika konstområden på en internationell arena har växt fram 
successivt i Sverige, utan ett samlat strategiskt kultur- och näringspolitiskt perspektiv. 

Det finns i dag ett uppdrag och bidrag för främjande av svenska litteratur i utlandet hos Kulturrådet. 
Ett visst statligt stöd finns för musikexport genom bidraget till Export Music Sweden, och Konstnärs-
nämndens internationella musikprogram främjar svenska komponisters kontakter. Internationella 
dansprogrammet syftar till att utveckla svenska koreografers och dansares internationella plattform. 
Iaspis vid Konstnärsnämnden främjar svenska bildkonstnärers internationella kontakter. Föreningen 
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Svensk form mottar vidare statligt stöd direkt från regeringen. Samtidigt ger Kulturrådet stöd till 
bland annat turnéer, samverkansprojekt, utställningsarrangörers utländska satsningar. Konsthant-
verkscentrum och Danscentrum, som båda har statligt stöd från Kulturrådet som centrumbildningar, 
är andra exempel på aktörer som har tagit flera initiativ för att öka internationaliseringen. Det är 
alltså en bred flora av aktörer och initiativ som har vuxit fram. 

Det vore önskvärt med en bredare nationell översyn över befintliga strukturer, organisationer och 
uppdrag med statlig finansiering. Syftet skulle vara att visa vilka konstområden som i dag helt 
saknar eller endast har svaga strukturer för internationellt främjande. En sådan översyn kan också 
synliggöra hur befintliga organisationer och uppdrag i vissa fall överlappar varandra. 

Kulturmyndigheterna fick först under slutet av 00-talet ett internationellt uppdrag tydligt inskrivet i 
regleringsbrev respektive instruktioner. I propositionen Tid för kultur (prop. 2009/10:3) var en av 
de prioriteringar som angavs att det behövs strategier för internationalisering inom olika kulturområ-
den. Ett utvecklingsarbete har sedan dess skett både inom ramen för Kulturrådets och Konstnärs-
nämndens verksamheter men även genom andra aktörer. Initiativ finns även inom utrikes- och närings-
politiken kring exportfrämjande som omfattar den kreativa och kulturella sektorn. Inte minst har 
Svenska institutet en omfattande verksamhet som ofta innefattar satsningar inom kulturområdet. 
En översyn skulle behöva omfatta samtliga dessa organisationer för att möjliggöra en helhetsanalys. 

En översyn skulle kunna utgöra en bra grund för analys för att kunna skapa förtydligade, nya eller 
kompletterande uppdrag, för att på ett strategiskt och effektivt sätt dels främja samspelet med 
andra länder, vilket är avgörande för konstens utveckling, dels föra ut svensk konst och kultur till 
andra delar av världen. I förlängningen skulle en sådan översyn också leda till att statens samlade 
resurser kan användas mer effektivt.

4.7 Möjliggör ett internationellt kulturpolitiskt 
forum om konstnärlig frihet 2022

International Federation of Arts Councils and Cultural Agencies (IFACCA) är ett globalt nätverk 
med medlemmar från över 70 länder, till exempel kulturråd, kulturdepartement och andra nationella 
aktörer som främjar kultur. I Sverige är Kulturrådet nationell medlem medan Konstnärsnämnden och 
Musikverket är associerade medlemmar. 

Vart tredje år arrangeras IFACCA World Summit on Arts and Culture, som är ett kulturpolitiskt 
toppmöte för beslutsfattare och utövare. IFACCA och Kulturrådet har under 2020 kommit överens 
om att nästa World Summit ska genomföras i Stockholm 2022. Huvudtema är Konstnärlig frihet. 

En av de avgörande kulturpolitiska frågorna de närmaste åren, i Sverige och resten av världen, är 
hur den konstnärliga friheten ska stärkas, där digitalisering och internationalisering har förändrat 
förutsättningarna för kulturen. Kulturen kan bidra till många samhällsmål, till exempel hållbarhet, 
jämställdhet och mångfald, men kulturpolitiken får aldrig bli instrumentell. Men det faktum att konst-
närlig frihet och kreativitet är en mänsklig rättighet både ignoreras och motarbetas aktivt av allt fler 
stater. Konstnärer och kulturaktörer som utsätts för hot och våld är vanligt förekommande. Straffrihet 
är också ett stort problem, liksom självcensur. Detta är stora politiska utmaningar. 

I ett globalt perspektiv måste det konstateras att FN:s deklaration om allmänna mänskliga rättighe-
ter från 1948 var en vision – då liksom nu. Den våg av avdemokratisering och autokratisering som 
har pågått en lång tid, och som accelererade 2019, har dessutom förvärrat situationen. IFACCA 
World Summit utgör en unik möjlighet att stärka det internationella kultursamarbetet under denna 
period. 
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En grundläggande förutsättning för ett vitalt kulturliv är rimliga villkor för konstnärer och kulturaktörer. 
Den kulturella infrastrukturen fungerar sämre än på mycket länge. Coronapandemin har bidragit 
till en renationalisering och ett minskat internationellt utbyte. Men konsten låter sig inte begränsas 
av nationella gränser. Den digitala kulturen medför visserligen möjligheter men får inte ta över det 
kulturella utbudet. Konstnärerna behöver ökad mobilitet med internationella kulturutbyten mellan 
länder där regeringarna respekterar den konstnärlig friheten. Konstens och kulturens vitala roll i 
samhällsutvecklingen och dialogen mellan länder kan inte överskattas.

IFACCA World Summit skapar förutsättningar för en strukturerad dialog och ett samarbete kring 
hur kulturpolitiska och utrikespolitiska prioriteringar kan samspela. Detta är något som regeringen 
framhållit i många sammanhang – inte minst när det gäller biståndspolitiken. Kulturrådet har upp-
märksammat att det finns behov av, och en vilja att, stärka och utveckla kulturpolitiska strukturer 
samt stärka och utveckla grundläggande kulturell infrastruktur i det globala syd. Genomförandet av 
konferensen faller inom ramen för flera av Sveriges biståndsstrategier och tematiska prioriteringar.

Att arrangera konferensen förutsätter utvecklade samarbeten över myndighetsgränser – både mellan 
kulturmyndigheter men också med såväl utrikespolitiska myndigheter som andra politikområden, 
exempelvis utbildnings- och näringspolitik. För Kulturrådets del ger möjligheten att stå värd för ett 
IFACCA World Summit en kunskapshöjning i relation till kulturpolitikens globala utmaningar och 
möjligheter. 

Som framförts även i tidigare budgetunderlag är en förutsättning för att kunna arrangera en kon-
ferens av det här slaget att myndigheten får tillfälliga förstärkningar. Utrikesdepartementet har 
signalerat ett intresse och gett Kulturrådet möjlighet att ansöka om stöd därifrån. Kulturrådet ser 
ett behov att tillföra 3 miljoner kronor även inom utgiftsområde 17 till anslag 1:1, anslagspost 1 
Statens kulturråd för att möjliggöra ett genomförande av konferensen på en nivå som möjliggör ett 
reellt globalt kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Vår bedömning har gjorts utifrån IFACCA:s upp-
skattning av en budget för arrangemanget, till vilket deltagaravgifter tillkommer.
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5. Ökad delaktighet i kulturlivet: mer 
långsiktigt statsbidrag till kulturskolor

Förslag

– Ett bidrag till kulturskolan på 200 miljoner kronor som ett årligen 
återkommande anslag från och med 2022 inom anslag 1:2 Bidrag till 
allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte 
och samarbete, anslagspost 11 Bidrag till kulturskolor 

5.1 Tydliggör att bidraget att utveckla kulturskola 
ska kunna sökas för längre tid än fram till 2023

Bidraget för att utveckla kulturskolornas verksamhet i landets kommuner är en del av regeringens 
satsning på kulturskolor, vilken beskrivs närmare i propositionen En kommunal kulturskola för fram-
tiden – en strategi för de statliga insatserna (prop. 2017/18:164). Ett statligt utvecklingsbidrag 
som komplement till kommunernas finansiering möjliggör för kommuner att testa nya verksamheter 
och arbetssätt, vilket annars är svårt att rymma inom befintliga och ofta knappa budgetramar. För 
att ett statligt bidrag ska bli än mer kraftfullt och verksamt krävs långvariga stöd som gör att kom-
munerna kan planera mer långsiktigt. 

Ett årligt bidrag på 100 miljoner kronor till kommuner som bedriver kulturskoleverksamhet har 
funnits inom Kulturrådet sedan 2016. Vid budgetbehandlingen i december 2018 försvann bidraget 
men det återinfördes för 2019 med 50 miljoner kronor. År 2020 höjdes bidraget till tidigare nivå 
(100 miljoner kronor), och för 2021 har bidraget dubblerats till 200 miljoner kronor. Av budgetpro-
positionen för 2021 framgår att medel finns avsatta för åren 2021–2023. 

Kulturrådet bedömer att kulturskolornas strategiska och långsiktiga utveckling skulle stärkas av ett mer 
långsiktigt statligt stöd. Kulturskolorna behöver utveckla sitt utbud, sina undervisningsformer och sitt 
elevunderlag för att behålla sin attraktionskraft och relevans. Möjligheterna för kulturskolan att driva 
utvecklingen utan statliga medel är begränsade, och för att påbörjad utveckling ska leda till långsikti-
ga resultat behövs en längre tidshorisont för bidraget. Nackdelarna med årliga statsbidrag med kort 
tidshorisont är välbelagda; bland annat innebär årliga bidrag att det är svårt för huvudmännen att 
planera och satsa långsiktigt. Det kräver också tid och resurser att söka, planera och redovisa bidrag.5

Av det skälet skulle huvudmännens förutsättningar att långsiktigt utveckla sin kulturskoleverksamhet 
öka om regeringen aviserar om kulturskolebidrag för en längre tidsperiod. Ett statligt bidrag kan för 
många huvudmän vara avgörande för att prioritera utvecklingsprojekt – projekt som i vissa fall kan 
kännas riskfyllda även om de väl skulle möta kommunens egna behov och önskemål. 

5. Statskontoret (2020). Utvärdering av likvärdighetsbidraget till skolan. En 
lägesrapport; Statskontoret (2020). Utvecklingen av den statliga styrningen 
av kommuner och regioner 2019.
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5.2 Säkra möjligheten att ge fleråriga 
bidrag till fleråriga satsningar

Den risk som huvudmän står inför om de söker och får statsbidrag till att utveckla verksamheten 
skulle minska om Kulturrådet gavs möjlighet att bevilja fleråriga bidrag till fleråriga satsningar. Då 
skulle huvudmännens lärandecykel förlängas. Därtill skulle möjligheten att utvärdera öka, och ut-
värdering behövs innan man fattar beslut om att inkorporera nyutvecklad verksamhet i det reguljära 
utbudet. 

Kulturrådet bedömer att ett statligt stöd för utveckling av kulturskolornas verksamhet stimulerar 
kommunerna att bland annat förnya utbudet i kulturskolan och att nå nya målgrupper. Sedan starten 
har 85 procent av alla kommuner sökt bidraget någon gång, och bidraget har gått till utvecklings-
insatser utifrån kommunernas egna behov. 

Enligt förordning (2018:1548) om statsbidrag till kommuner som bedriver kulturskoleverksamhet 
har kommunerna kunnat söka bidrag för att göra den kommunala kulturskoleverksamheten mer 
jämlik, förbättra möjligheterna för barn och ungdomar att delta i verksamheten samt fördjupa och 
bredda undervisningen. Bidraget har bland annat använts för att prova nya metoder, arbeta med 
riktade insatser och nå nya målgrupper. Förordningen anger också att bidrag även får ”lämnas till 
en kommun som till följd av att den har vidtagit kvalitetshöjande åtgärder i verksamheten har en hög 
elevavgift och ser ett behov av att sänka avgiften” (§ 3). 

Kulturrådets uppföljning av bidraget de tre första åren visar att kulturskolorna har använt bidraget 
till aktiviteter som bidrar till bidragets syften på olika sätt. Kulturskolornas arbete har framför allt tagit 
sikte på en mer jämlik verksamhet och att nå nya målgrupper genom att underlätta för barn och 
unga som i nuläget har svårt att delta. Det gäller bland annat elever från områden med inget eller 
lågt deltagande i kulturskolorna, barn med funktionsnedsättningar, nyanlända och tonåringar samt 
barn och unga bosatta i glesbygd. 

Bidraget har också använts för att utveckla verksamheten. Bland annat har den organiserats på 
nya sätt genom att kulturskolan förnyat undervisningsformerna och erbjudit undervisning i grupp, 
kortkurser, lovverksamhet och öppen verksamhet. Flera kommuner har också spridit verksamheten 
geografiskt från centralorten exempelvis till skolor i kommunens ytterkant och startat nya samarbeten, 
ofta med andra kommunala verksamheter till exempel fritidsgården eller biblioteket men även med 
det civila samhället. Kulturskolor har också breddat utbudet med nya konstområden, startat verk-
samhet på nya platser och riktat in sig på att vara en verksamhet för fler barn och unga – både barn 
och unga som inte deltagit i kulturskolan tidigare och utpekade målgrupper.

Uppföljningen av bidraget indikerar att vissa resultat kan komma att kvarstå över tid. Vissa resultat, 
exempelvis de som handlar om ökad kompetens bland ordinarie pedagoger, kan ha förutsättningar 
att leva kvar på sikt, förutsatt att pedagogerna stannar kvar i verksamheten. Resultat som handlar 
om att nyanställda pedagoger har startat nya undervisningsformer kan däremot ha mindre goda 
förutsättningar att leva kvar om kulturskolan saknar möjlighet att långsiktigt finanseria den typen 
av verksamhet. Om verksamhet som har utvecklats med hjälp av bidraget kan finnas kvar i kultur-
skolans ordinarie utbud även om bidraget skulle försvinna är dock högst osäkert att bedöma. 

Kulturskolecentrum, som inrättades 2018, stödjer kulturskolorna och deras huvudmän i att utveckla 
verksamheten genom en rad olika insatser. Centrumet arbetar bland annat med att samla in sta-
tistik, kartlägga utbildnings- och utvecklingsbehov, följa och sprida forskning samt erbjuda stöd till 
verksamhetsutveckling och samverkan. I uppdraget ingår också att lyfta och sprida goda resultat 
och lärande exempel. 
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Det statliga stimulansbidraget är en betydelsefull del i uppdraget för det nationella kulturskole-
centrumet, eftersom bidraget ger staten möjlighet att stödja kulturskolans verksamhets- och metod-
utveckling. 

Kulturrådet föreslår mot denna bakgrund att ett bidrag på 200 miljoner kronor från och med 2022 
avsätts inom anslag 1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kultur-
utbyte och samarbete, anslagspost 11, för att fortsatt stimulera utveckling genom att bland annat 
bredda och fördjupa kulturskolans utbud och undervisning, genomföra särskilda insatser för att 
nå nya målgrupper samt stärka verksamheten i områden med socioekonomiska utmaningar eller i 
glesbygd. 

Kulturrådet föreslår samtidigt att syftet att sänka elevavgifterna tas bort, eftersom det i praktiken är 
svårt att tillämpa en sådan skrivning. Därför föreslås en revidering av förordning (2019:470) om 
statsbidrag till kommuner som bedriver kulturskoleverksamhet, genom att de två sista meningarna 
i § 3 stryks.6 

Kulturrådets uppföljning av bidraget, som bland annat baseras på bidragsredovisningar, vittnar om 
att bara ett fåtal av kulturskolorna har använt bidraget till att sänka elevavgiften till följd av att den 
har vidtagit kvalitetshöjande åtgärder i verksamheten och därför har en hög avgift. Bidraget har i 
stället använts till att bredda kulturskolans utbud med verksamhet som har varit gratis eller haft en 
mycket låg avgift för att nå de målgrupper kulturskolan har identifierat att man vill rikta sig till. 

6. Följande skrivningar föreslås utgå: ”Statsbidrag får även lämnas till en kom-
mun som till följd av att den har vidtagit kvalitetshöjande åtgärder i verksam-
heten har en hög elevavgift och ser ett behov av att sänka avgiften.  
Med hög elevavgift avses en avgift som motsvarar eller överstiger den genom-
snittliga elevavgiften vid landets samtliga kommunala kulturskolor.” 
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6. Utvecklad samverkan 
med regioner och kommuner

Förslag

– 34,4 miljoner kronor årligen till anslag 1:6, anslagspost 1 Bidrag 
till regional kulturverksamhet för en förstärkning av regional kul-
turverksamhet.

– Ändring av förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag 
till regional kulturverksamhet genom att lägga till begreppet ”annan 
scenkonst” för att inkludera andra former av scenkonst, däribland 
samtida cirkus.

6.1 Stärk den regionala nivån

Kultursamverkansmodellen har sedan starten utvecklat och stärkt relationerna mellan stat, region 
och kommun. Kultursamverkansmodellen har inneburit att det gemensamma ansvarstagandet för 
kulturen i landet mellan stat, regioner och kommuner har stärkts; samtliga regioner som ingår i 
modellen har sedan införandet ökat sitt engagemang och sin finansiering av de regionala verk-
samheterna. Modellen har således varit ett effektivt sätt att bidra till att uppnå de kulturpolitiska 
målen.

Arbetet med kultursamverkansmodellen har bidragit till att skapa en nationell överblick över utveck-
lingen runt om i landet inom de sju verksamhetsområden som ingår i modellen, och det finns en 
nära dialog mellan Kulturrådet och regionala företrädare kring framtida behov och utvecklingsmöj-
ligheter. Å ena sidan inrymmer samverkansmodellen stabila institutioner, å andra sidan har kultur-
samverkansmodellen skapat arenor för dialog och samverkan där avgörande kulturpolitiska frågor, 
utvecklingsbehov och lösningar kan diskuteras och hanteras. 

Regionernas stora arbete med kulturplanerna involverar allt från kulturskapare till kommunala aktörer 
och politiker. Kulturplanerna omfattar regionens samlade ambitioner inom kulturområdet och omfattar 
ofta även folkbildningen och föreningslivet. Sammantaget står regionerna och kommunerna för en 
betydande del av den kulturella infrastrukturen i Sverige. 

I de 20 regioner som ingår i kultursamverkansmodellen får över 200 institutioner och verksamheter, 
med totalt knappt 5 900 årsarbetskrafter varav cirka 3 100 i form av konstnärlig personal och kärn-
kompetens, del av de statliga medlen.7 

De regionala institutionerna och verksamheterna utgör betydelsefulla samverkansparter och arenor 
även för det fria kulturlivets aktörer. De bidrar till att viktiga arbetstillfällen skapas runt om i landet 

7. Kulturrådet (2020). Kultursamverkansmodellen, uppföljning av ekonomi 
och personal 2019.
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och utgör inte minst nu viktiga regionala nav för återstarten av kulturlivet, när pandemin förhopp-
ningsvis snart klingar av. 

De regionala initiativ som arbetats fram sedan kultursamverkansmodellens införande har presenterats 
både i kulturplaner och i ansökningar om utvecklingsbidrag. Dessa initiativ har legat till grund för 
gemensamma satsningar som bidragit till att utveckla nya institutioner, verksamheter, arbetssätt 
och mötesplatser runt om i hela landet. Det gäller till exempel förstärkningar inom bild- och form-
området och inom dansfältet, som i stor utsträckning saknat stabila institutioner i regionerna. 

Även omfattande utvecklingsinsatser av de regionala museerna inom kulturarvsområdet bör fram-
hållas. Dessutom har flera viktiga interregionala samarbeten tillskapats inom exempelvis dans- och 
musikområdena, vilket bidragit till att flera regioner samverkat i projekt som är kostnadseffektiva och 
samtidigt utvecklar konstformerna. 

De extra medel som tilldelats anslaget inför 2021 har gjort att vi kunnat permanenta de relativt 
stora, men tidigare tillfälliga, satsningarna inom de regionala verksamhetsbidragen. Vi bedömer att 
det är början till bättre förutsättningar för ett långsiktigt och hållbart arbete i regionerna. Därutöver 
gjordes en mindre generell förstärkning till samtliga regioner för att dessa skulle få förbättrade 
ekonomiska förutsättningar att bidra till att de nationella kulturpolitiska målen uppnås samt få ökade 
möjligheter till regionala prioriteringar och variationer.

Kulturrådet föreslår att 34,4 miljoner kronor tillförs kultursamverkansmodellen från och med 2022. 
I budgetpropositionen för 2021 anges att 4,4 miljoner kronor flyttas från anslaget för omprioriteringar 
inom utgiftsområdet. Vi anser att det är rimligt att dessa medel åter tillförs anslaget, och att ytterligare 
30 miljoner satsas för en långsiktig förstärkning. En ökning av anslaget krävs för att skapa utrymme 
för att främja en ökad balans avseende regionernas ekonomiska grundförutsättningar utan att den 
verksamhet som byggts upp inom modellen riskeras. 

En ökning av anslaget möjliggör också strategiska förstärkningar av verksamhetsbidrag baserat på 
de prioriteringsgrunder som finns för stödet.8 Genom att främja interregionala samarbeten samt 
ge ökat utrymme till konst- och kulturområden med en svag regional struktur och till insatser som 
leder till att fler invånare deltar i kulturlivet, kan Kulturrådet i samverkan med regionerna bidra till att 
uppfylla de kulturpolitiska målen, medverka till hållbar social utveckling genom en mer jämlik tillgång 
till kultur i hela landet samt bidra till attraktiva livsmiljöer i hela landet. 

Hur situationen utvecklas, hur långvariga och omfattande följderna av coronapandemin blir är svårt 
att förutse. Skulle pandemin bli mer långvarig än vi just nu ser framför oss kan det vara motiverat 
med fortsatta tillfälliga ekonomiska förstärkningar av den regionala kulturverksamheten från statens 
sida. 

Hur situationen utvecklas, hur långvariga och omfattande följderna av coronapandemin blir är svårt 

8. Kulturrådets styrelse har fastställt ett antal prioriteringsgrunder för stats-
bidrag till regioner inom kultursamverkansmodellen. Målet med Kulturrådets 
prioriteringar är att bidra till att regionala kulturverksamheter ökar tillgänglig-
heten till kultur och skapar förutsättningar för ökad kvalitet och förnyelse. Till 
grund för prioriteringarna inom de regionala verksamhetsbidragen från och 
med 2021 ligger följande strategiska områden:

– utveckling av den regionala kulturella infrastrukturen, etablera och stärka  
   samverkansformer och interregionala samarbeten,  
– utrymme till och konst- och kulturområden med en svag regional struktur, 
– insatser som leder till att fler invånare deltar i kulturlivet.
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att förutse. Skulle pandemin, och dess effekter, bli långvariga kan det sannolikt vara motiverat med 
fortsatta tillfälliga ekonomiska förstärkningar av den regionala kulturverksamheten från statens sida.

6.2 Tre prioriterade områden inom kultursamverkansmodellen

Efter tio år står det klart att kultursamverkansmodellen har bidragit till utvecklingen inom det kultur-
politiska fältet. Det är därför av stor vikt att arbetet även framöver ges goda förutsättningar. De 
konstområden som bedöms ha svaga strukturer bör fortsatt stärkas, vilket Kulturrådets styrelse 
särskilt har betonat. 

En prioriteringsgrund för att kunna erhålla höjt bidrag till regional kulturverksamhet är att utrymme 
ges till konst- och kulturområden med en svag regional infrastruktur. Behovet av att stärka regionala 
satsningar inom bild och form, dans och litteraturutveckling är stort i hela landet. Flera kartlägg-
ningar och regionernas egna kulturplaner visar att de regionala strukturerna inom dessa områden 
behöver etableras, utvecklas och stärkas, för att i högre grad främja en god tillgång för invånarna 
till professionell verksamhet inom dessa områden och för att de nationella kulturpolitiska målen ska 
efterlevas och uppnås.

Förutom att stärka områden med svag infrastruktur behöver arbetet för att öka tillgången till konst 
och kultur utvecklas, vilket framgår av Kulturrådets nyligen publicerade rapport om breddat delta-
gande i det regionala kulturlivet.9 Många av landets regionala verksamheter arbetar målmedvetet 
med att kulturen ska komma breda grupper av invånare till del, utifrån aspekter som till exempel 
socioekonomiska och geografiska förhållanden samt med utgångspunkt i diskrimineringsgrunderna 
(kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfatt-
ning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder). Men Kulturrådets rapport visar att behovet av 
utveckling är stort när det gäller metoder och arbetssätt, vilket inte minst de regionala verksamhe-
terna själva vittnar om. 

Kulturrådets styrelse har formulerat en särskild grund för prioritering när det gäller att fler invånare 
ska delta i kulturlivet. Prioriteringen ligger avsiktligen nära det kulturpolitiska målet att alla ska ha 
möjlighet att delta i kulturlivet, och ambitionen är att precisera och operationalisera målet utifrån 
regionala utmaningar, behov och förutsättningar. I frågor som dessa kan staten, regionerna och 
kommunerna genom samverkan undanröja hinder och skapa nya lösningar tillsammans. 

I syfte att nå bredare grupper av invånare med den offentligt finansierade kulturen bör även den 
interregionala utvecklingen nämnas, som i hög grad bidrar till en breddning av området. På regi-
onsövergripande nivå finns långtgående samarbeten etablerade genom Regionsamverkan Sydsve-
rige (Region Skåne, Region Halland, Region Blekinge, Region Kronoberg, Region Kalmar län och 
Region Jönköpings län) och genom Kultur i Norr (Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region 
Jämtland Härjedalen och Region Västernorrland). Även ett mellansvenskt regionssamarbete är 
under etablering. 

I dessa regionsövergripande samarbeten finns många samordningsvinster att göra, vilket i slutändan 
leder till att fler invånare kan nås till exempel av regionsövergripande produktioner, turnéslingor och 
andra samarbetsformer som det interregionala arbetet kan bidra till. 

Utöver strategiska samarbetsformer regioner emellan bör även nämnas att enskilda interregionala 

9. Kulturrådet (2021). Göra allt möjligt – hur regioner och verksamheter som 
ingår i kultursamverkansmodellen arbetar med breddat deltagande.
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projekt drivs runt om i landet och inom flera kulturområden. Flera av dessa är i hög grad metod-
utvecklande och bidrar till en unik utveckling inom sina respektive konstområden och kan ur flera 
aspekter betraktas som verksamheter av nationellt intresse. För den långsiktiga utvecklingen av 
dessa verksamheter, som i regel är omfattande och kostsamma, behövs stärkt finansiering. Med 
utgångspunkt i ovanstående resonemang är även utveckling av interregionala samarbeten en grund 
för prioritering av regionalt verksamhetsbidrag. 

När kultursamverkansmodellen infördes kvarstod de ekonomiska förutsättningarna som var gällan-
de inom det tidigare statsbidragssystemet till regional kulturverksamhet, och dessa ekonomiska 
ingångsvärden påverkar i stor utsträckning storleken på verksamhetsbidragen än i dag. Nivåerna 
kan till stor del förklaras och motiveras, men på vissa håll saknas hållbara förklaringsmodeller, 
exempelvis när det gäller fördelningen av verksamhetsbidrag. Det finns alltså skäl att se över dessa 
förhållanden. 

Kulturrådet kan dock konstatera att en förstärkning utifrån nuvarande ekonomiska förhållanden 
förutsätter en omfördelning mellan regionerna. Detta skulle mycket troligt innebära att en nedmon-
tering av andra viktiga verksamheter och en försämring den regionala kulturella infrastrukturen. Om 
en större ekonomisk balans avseende regionernas förutsättningar ska kunna ges ser vi i stället att 
det behövs strategiska förstärkningar av verksamhetsbidragen. Nuvarande ekonomiska förutsätt-
ningar är inte tillräckliga för att kunna genomföra detta. 

6.3 Inkludera begreppet ”annan 
scenkonst” i förordning 2010:2012

I förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet (§ 8) 
preciseras att bidragen ska främja tillgången till professionell teater-, dans- och musikverksamhet. 
Med tanke på scenkonstområdets utveckling mot nya och konstområdesöverskridande former är 
det av stor vikt att öppna för att tydligt inkludera även andra scenkonstformer. Ett tillägg i texten i 
förordningens § 8 skulle göra skrivningen mindre exkluderande och öppna upp för andra former av 
scenkonst, däribland samtida cirkus. 

Texten i § 8 lyder i sin nuvarande form: ”Med utgångspunkt i det ändamål som anges i § 4 ska en 
region ansvara för att bidragsgivningen enligt denna förordning främjar en god tillgång för länets 
invånare till: 1. professionell teater-, dans- och musikverksamhet.” 

Med tillägget ”och annan scenkonst” skulle lydelsen av första punkten kunna vara: ”1. professionell 
teater-, dans-, musikverksamhet samt annan professionell scenkonstverksamhet.”

6.4 Verka för att samtliga regioner ingår på sikt

I dagsläget omfattas 20 av 21 regioner av den förordning som möjliggör för dem att utveckla kultur-
politiken i respektive region genom att vidarefördela statliga medel. I Region Stockholms fall är det fort-
farande regeringen som via Kulturrådets regleringsbrev pekar ut vilka verksamheter som är mottagare 
av statsbidrag. Statsbidraget till dessa verksamheter styrs av en separat och föråldrad förordning. 

När det gäller kultursamverkansmodellens fortsatta utveckling instämmer Kulturrådet i den bedöm-
ning som regeringen gjorde i skrivelsen Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop – framtida 
inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen (Ds 2017:8) nämligen att 
samtliga regioner på sikt bör ingå i modellen.
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6.5 Utveckla villkoren för inköpsstöd 
till folk- och skolbibliotek

Kulturrådet ser ett behov av att inköpsstödet till folk- och skolbibliotek och förordningen anpassas 
bättre till de läsfrämjande insatser som behöver göras i dag. Tillgången till medier på folk- och skol-
bibliotek behöver stödjas, men det finns också ett ökat behov av personal som kan arbeta läsfräm-
jande och nå ut till barn och ungdomar. Flera rapporter visar att intresset för bokläsning sjunker hos 
barn och unga. 

Bibliotekarier i dag behöver arbeta på nya sätt, inte minst uppsökande, för att intressera barn och 
unga, och bibliotekarietimmar har stor betydelse för det läsfrämjande arbetet och för att böckerna 
ska nå ut. 

Kulturrådet delar sedan 1997 årligen ut runt 25 miljoner kronor i bidrag för inköp av barn- och 
ungdomslitteratur till landets kommuner. Bidraget infördes som ett svar på en sjunkande försäljning 
i bokhandel och sjunkande utlåningssiffror på bibliotek, och syftet var att bidra till en förbättrad 
tillgång på litteratur på folk- och skolbiblioteken och därmed främja barns och ungas intresse för 
läsning och litteratur. I ansökan ska det framgå hur intresset för läsning och litteratur ska främjas, 
och varje kommun skickar en gemensam ansökan för kommunens folk- och skolbibliotek. 

Bidraget styrs av förordning (2018:66) om statsbidrag till folkbibliotek, och enligt § 7 i förordningen 
är en förutsättning för att få bidraget att kommunen det år bidraget betalas ut avsatt egna medel till 
inköp av medier för ett belopp som uppgår till minst summan av föregående års medieanslag och 
att den del av anslaget som avser medier för barn och ungdomar inte har minskats. 

Kulturrådet följer nu upp bidraget och tillför från 2021 ytterligare 10 miljoner kronor årligen. Inom det 
pågående arbetet har en kunskapsöversikt har tagits fram och en enkätundersökning gentemot kom-
munerna samt telefonintervjuer genomförts, för att ringa in behov av förändringar av inköpsstödet.

För att tillgodose behovet av läsfrämjande insatser och extra personaltimmar ser vi att det skulle 
främja bidragets syften att kunna göra undantag från kravet på oförändrade anslag från kommuner-
nas sida. Vi föreslår därför att följande tillägg görs i § 7 i förordningen: ”Ett avsteg från kravet på 
bibehållet medieanslag kan få göras till förmån för ett ökat antal timmar för skolbibliotekarier och 
barn- och ungdomsbibliotekarier.” Det ökade antalet timmar ska stå i proportion till minskningen av 
anslaget.
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7. Förtydligad och effektivare styrning

Förslag

– En översyn av stödet till vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse 
som anges i Kulturrådets regleringsbrev under anslag 2:2, anslags-
post 1, där åtta verksamheter pekas ut som mottagare av stats-
bidrag.

– Införande av Kulturrådets uppdrag att initiera, samordna och följa 
upp läsfrämjande insatser av nationellt strategiskt intresse i för-
ordning (2012:515) med instruktion för Statens kulturråd. 

– Införande av Kulturrådets uppdrag att främja internationell sprid-
ning av svensk litteratur och svensk dramatik av hög kvalitet samt 
att främja internationella utbyten på dessa områden i förordning 
(2012:515) med instruktion för Statens kulturråd. 

– Införande av uppdraget att bedriva ett nationellt kulturskolecentrum 
i förordning (2012:515) med instruktion för Statens kulturråd.

7.1 Se över stödet till vissa aktörer 
av kulturpolitiskt intresse

Regeringen pekar i Kulturrådets regleringsbrev särskilt ut åtta aktörer av kulturpolitiskt intresse under 
anslag 2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål, anslagspost 1: Dansnät Sverige, Eric 
Ericsons Kammarkör, Eric Sahlström Institutet, Ulriksdals slottsteater (Confidencen), Internationella 
Vadstena-Akademin, Kungl. Musikaliska Akademien, Orionteatern och Strindbergs Intima Teater. 

Bakgrunden till detta urval vilar sannolikt i flera fall på en lång historia och har olika komplexa skäl. 
Kulturrådet måste dock konstatera att det är svårt att finna en tydlig struktur för det statliga åtag-
andet. Flera av aktörerna har varit utpekade under lång tid, samtidigt som antalet har varierat något. 
Den senast tillkomna aktören är Dansnät Sverige som till skillnad från övriga enskilda verksamheter 
är ett turnénätverk för samtida dans, med flera olika parter spridda i landet.

Kulturrådet menar att det skulle vara värdefullt att regeringen ser över av stödet till ”vissa aktörer 
av kulturpolitiskt intresse”, så som formuleringen lyder. En del av verksamheterna kan anses ha mer 
lokal och regional betydelse än nationell. Vi bedömer även att de utpekade aktörerna uppfyller de 
nationella kulturpolitiska målen i olika grad. 

En översyn av stödet är än mer aktuellt mot bakgrund av införandet av kultursamverkansmodellen 
för ett decennium sedan, där en grundtanke är att flytta ansvaret för beslut om statliga medel inom 
ett antal områden till den regionala nivån. Flera av de utpekade aktörerna har finansiering även från 
regional nivå, och det vore naturligt för den statliga nivån att föra en dialog med regionerna om 
verksamheterna. I ett par fall har aktörer som tidigare pekats ut också överförts till kultursamverkans-
modellen, utifrån en samsyn mellan statlig och regional nivå. 
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Samtidigt är det sannolikt motiverat för den statliga nivån att fortsatt peka ut vissa aktörer, nätverk 
eller funktioner utifrån ett nationellt, strategiskt intresse, för att stärka enskilda konstområden och 
värna värdefulla verksamheter. Kulturrådet menar därför att det finns skäl att göra en översyn och 
en långsiktig analys av det statliga åtagandet, sett som en del av de samlade satsningarna inom 
teater, dans, musik och annan scenkonst. 

7.2 Översyn av andra utpekade verksamheter

Anslag 1:2, anslagspost Bidrag till allmän kulturverksamhet, internationell verksamhet och natio-
nella minoriteters språk och kultur ska enligt regleringsbrevet användas till en mängd olika ändamål 
och rymmer såväl utpekade verksamheter – till exempel centrala amatörkulturorganisationer, Skåde-
banan, Folkets Hus och Parker, Bygdegårdarnas Riksförbund, Riksföreningen Våra Gårdar och 
centrumbildningar – som bidragsgivning för att främja kulturlivets internationalisering. 

I likhet med bidragsgivningen till vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse vilar urvalet av utpekade 
verksamheter på en lång historia. Verksamheterna har i flera fall liknande struktur och syfte, där flera 
utgörs av medlemsorganisationer. Kulturrådet bedömer att de är relevanta även i dag men vi ser ett 
behov av en översyn av vissa av de utpekade aktörerna inom anslaget för att utveckla och effektivi-
sera bidragsgivningen. Vi vill avisera att vi kommer att återkomma i frågan.

7.3 Låt uppdraget att samordna läsfrämjande 
insatser framgå av Kulturrådets instruktion

Kulturrådet har sedan 2014 enligt regleringsbrev i uppdrag att initiera, samordna och följa upp 
läsfrämjande insatser av nationellt strategiskt intresse. Anslag 3:1 Bidrag till litteratur och kultur-
tidskrifter tillfördes då 15 miljoner kronor för detta ändamål. Senare har regeringen även förstärkt 
myndighetens arbete med initiativet Bokstart genom 10 miljoner kronor årligen 2017–2020, och 
en permanent ökning av anslaget sker från och med 2021. Vi har även fått ett nytt uppdrag att i 
samverkan med Skolverket och Socialstyrelsen genomföra informationsinsatser riktade till föräldrar 
om vikten av tidig språkstimulans för barn. Ett annat nytt uppdrag är att åren 2021–2023 genomföra 
ett läsfrämjandelyft för folkbibliotekarier, med ett särskilt fokus på barns och ungas läsning.

Kulturrådet har också fått i uppgift att inrätta ett nytt läsråd som ska utgöra en del av myndigheten. 
Läsrådet ska vara en drivande och samordnande aktör inom det läsfrämjande arbetet. Det ska bidra 
till samverkan mellan aktörer inom kultur, skola, civilsamhälle, folkbildning, bokhandel, förlag och 
andra delar av näringslivet. Vidare ska rådet ansvara för kunskapsinsamling, följa relevant forskning 
och identifiera utvecklingsbehov inom det läsfrämjande arbetet.

Uppdraget att samordna läsfrämjande insatser av nationellt intresse går nu in på sitt åttonde år och 
Kulturrådets verksamhet och roll inom området har etablerats och utvidgas nu ytterligare i och med 
Läsrådets instiftande. Läsfrämjande får därmed betraktas som ett långsiktigt uppdrag och det vore 
därför ändamålsenligt att uppgiften ”att initiera, samordna och följa upp läsfrämjande insatser av 
nationellt intresse” skrivs in i förordning (2012:515) med instruktion för Statens kulturråd.

7.4 Låt uppdraget att främja internationell spridning 
av kvalitetslitteratur framgå av Kulturrådets instruktion

Kulturrådet har sedan 2008 i uppdrag att främja internationellt utbyte på litteraturområdet, sedan 
uppdraget övergick till myndigheten från Svenska institutet. Verksamheten bedrivs under namnet 
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Swedish Literature Exchange. I alla europeiska länder finns organisationer med motsvarande upp-
drag, det vill säga att främja det egna landets litteratur i utlandet. Sverige har ett nära samarbete 
med de nordiska organisationerna och samordnar ofta de nordiska ländernas närvaro vid utländska 
mässor eller andra evenemang. 

Vårt uppdrag att främja internationell spridning av kvalitetslitteratur framgår i dock endast av förord-
ning (2007:1435) om statsbidrag till internationellt utbyte och samarbete på litteraturområdet.

I alla europeiska länder finns organisationer med motsvarande uppdrag, att främja det egna landets 
litteratur i utlandet. Sverige har ett nära samarbete med de nordiska organisationerna och samord-
nar ofta närvaro vid utländska mässor eller andra evenemang. Att förtydliga uppdraget genom att 
även ange det i Kulturrådets instruktion skulle bidra till en ökad tydlighet gentemot både utländska 
målgrupper och svenska aktörer. Det skulle därigenom bidra till att vi kan arbeta än mer strategiskt 
med uppdraget. 

Kulturrådet ser en stor potential i att ytterligare öka både intresset för och spridningen av svensk 
kvalitetslitteratur genom stöd till översättning och annat främjande arbete. Ökningen av antalet 
sökande vittnar om ett växande intresse på området.

7.5 Låt uppdraget om Kulturskolecentrum 
framgå av Kulturrådets instruktion

Kulturrådet fick 2018 regeringens uppdrag av regeringen att inrätta och bedriva ett särskilt centrum 
för kulturskolefrågor i enlighet med propositionen En kommunal kulturskola för framtiden – en 
strategi för de statliga insatserna (prop. 2017/18:164). Detta nationella kulturskolecentrum stödjer 
i dag kulturskolorna och deras huvudmän i att utveckla sin verksamhet genom en rad olika insatser.

För närvarande framgår dock uppdraget endast av myndighetens regleringsbrev. För att öka 
tydligheten kring myndighetens roll och samlade uppdrag bör detta i stället framgå av förordning 
(2012:515) med instruktion för Statens kulturråd.
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8. Förvaltningsutveckling: 
tillgänglig och effektiv myndighet

Förslag

– 4 miljoner kronor årligen från och med 2022 för att höja av arvoden 
för myndighetens bedömningsgrupper (arbets- och referensgrupper 
samt jury) för att säkerställa att Kulturrådet även fortsatt kan 
anlita den höga kompetens som krävs för uppdragen.

– Ett utrymme på högst 1 miljon kronor för myndighetens arbete med 
bedömning, uppföljning och främjande inom bild- och formområdet 
inom anslag 4:4 Bidrag till bild- och formområdet, anslagspost 1 
Bidrag till organisationer inom bild- och formområdet och verksam-
hetsstöd till vissa utställare. 

– 7 miljoner kronor årligen från och med 2022 till anslag 1:1, 
anslagspost 1 Statens kulturråd för att ge myndigheten mer rimliga 
förutsättningar att satsa mer resurser på kunskapsuppbyggnad, på 
att följa upp och analysera vår verksamhet samt på att förstärka 
informationssäkerheten.

– Totalt 50,1 miljoner kronor från anslag 1:2, anslagspost 1, 
anslag 1:2, anslagspost 9; anslag 1:2, anslagspost 11; anslag 1:3, 
anslagspost 1; anslag 1:6, anslagspost 1; anslag 2:2, anslagspost 
1: anslag 3:1, anslagspost 1 och anslag 4:4, anslagspost 1 flyttas 
till Statens kulturråd 1:1, anslagspost 1. 

8.1 Höj arvodena för myndighetens 
arbets- och referensgrupper

Kulturrådet ska främja konstnärlig kvalitet och förnyelse och bidra till att uppfylla övriga nationella 
kulturpolitiska mål genom vår bidragsgivning. Då krävs hög kompetens för att kunna göra korrekta 
bedömningar och prioriteringar. Därför anlitar Kulturrådet kvalificerade ämnesexperter till de grupper 
som finns kopplade till myndighetens olika bidragsformer. Arbets- och referensgrupperna samt 
juryn för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne (ALMA-priset) är centrala för myndighetens och 
den nationella kulturpolitikens legitimitet. 

Kulturrådet föreslår därför om ett tillskott på fyra miljoner kronor årligen från och med 2022 till anslag 
1.1, anslagspost 1, för att höja arvodena inom de befintliga grupperna samt utveckla arbetet med 
tillfälliga grupper av sakkunniga. 

År 2020 anlitade vi drygt 115 ämnesexperter för 14 arbets- och referensgrupper, inklusive juryn för 
Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne. Kostnaderna för arvoden och resor med mera uppgick 
till omkring 8,4 miljoner kronor. Arvodesnivåerna i dag är dock låga i förhållande till den kompetens 
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och den arbetstid som uppgiften kräver. 

I uppdraget som ledamot inom referensgrupperna för fri scenkonst ingår att bedöma cirka 330 
ansökningar per år, och för ansökningar om verksamhetsbidrag förväntas ledamöterna ta del av 
organisationernas verksamhetsplaner för det kommande året. Utöver att delta i bedömningsmöten 
omkring sex dagar per år ska ledamöterna även följa utvecklingen inom respektive konstområde 
genom att bland annat besöka föreställningar. Årsarvodet är i dagsläget 15 000 kronor före skatt. 
I arbetsgruppen för skönlitteratur läste ledamöterna 2019 i snitt 179 titlar per år10 med ett arvode 
på 500 kronor per titel.11 

Utöver detta får alla ledamöter ett mötesarvode. Kulturrådet kan däremot inte ersätta inkomstbortfall, 
vilket för vissa personer kan leda till att deltagandet i mötet innebär ett reellt inkomstbortfall. 

En höjning av arvodena är nödvändig för att säkerställa att Kulturrådet även fortsatt kan anlita perso-
ner med den höga kompetens som uppdragen kräver. Det krävs kunskap inom konstarterna, förmåga 
att bedöma konstnärliga verksamheter och insikt i kulturpolitiska prioriteringar. Kulturrådet strävar 
också efter att grupperna ska ha en bredd som bidrar till att flera olika perspektiv och erfarenheter blir 
del av diskussionen om kvalitet. Att rekrytera personer från andra länder till referensgrupperna, vilket 
inte är möjligt utifrån dagens ekonomiska förutsättningar, skulle ytterligare bidra till arbetet. 

Kulturrådet anlitar även enskilda sakkunniga vid bedömning av vissa bidrag, exempelvis för litteratur 
och kulturtidskrifter som ges ut på andra språk än svenska. Grupper av sakkunniga anlitas även för 
andra uppdrag som hjälp vid urval och sammanställning av en årlig barn- och ungdomsbokskatalog, 
vilket är en del av vårt läs- och litteraturfrämjande arbete. 

8.2 Förstärk och effektivisera förvaltningen

Det finns behov att förstärka flera led i Kulturrådets verksamhet för att säkerställa våra förutsätt-
ningar att enligt instruktionen ”med utgångspunkt i de nationella kulturpolitiska målen verka för 
kulturens utveckling och tillgänglighet genom att fördela och följa upp statliga bidrag och genom 
andra främjande åtgärder”. Kulturrådet hanterar årligen cirka 8 000 ansökningar inom ett femtiotal 
olika bidragsformer inom olika konstområden och med olika syften. Under 2020 har myndigheten 
dessutom, under extraordinära omständigheter, hanterat ytterligare 6 600 ansökningar om krisstöd 
som en följd av pandemin. 

Statsbidrag fördelas till fristående aktörer, civilsamhällesorganisationer, kommuner och regioner, 
det vill säga till mottagare med vitt skilda förutsättningar. Vi har samtidigt en rad utpekade främjande-
uppdrag, exempelvis vad gäller den kommunala kulturskolan och läsfrämjande. 

Kulturrådets förvaltningsanslag (anslag 1:1, anslagspost 1) uppgår 2021 till 67 miljoner kronor, 
varav minst 10 miljoner kronor avser driften av ett särskilt centrum för kulturskolefrågor och minst 
10 miljoner kronor avser inrättandet av ett läsråd. Genom regleringsbrevet ges vi även möjlighet att 
belasta övriga anslag (sakanslag) med kostnader för administration och genomförande av verksam-
heten, till ett sammanlagt belopp på drygt 49 miljoner kronor. Det ger oss totalt drygt 116 miljoner 
kronor i förvaltningsmedel. Drygt 42 procent av de sammanlagda förvaltningsmedlen kommer alltså 
från sakanslag. Det är en finansieringsmodell som medför en rad nackdelar. 

10. Antalet utbetalade arvoden, vilket i vissa fall inkluderar dubbla läsarvoden 
för titlar över 400 sidor.

11. Dubbelt arvode utbetalas för titlar över 400 sidor.
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Kulturrådet föreslår därför att anslag 1:1, anslagspost 1 höjs med 7 miljoner kronor från och med 
2022 för att ge myndigheten mer rimliga förutsättningar att utföra sitt uppdrag. Vi behöver exempel-
vis satsa mer resurser på digital utveckling för att effektivisera våra arbetssätt samt frigöra personal 
för förstärkt uppföljning och analys av verksamheten. 

8.3 Avsaknad av pris- och löneomräkning på 
förvaltningskostnader som finansieras genom sakanslag

Vi kan konstatera att verksamheten under nuvarande ekonomiska förhållanden är hårt ekonomiskt 
pressad. Det faktum att 42 procent av lönekostnader och övriga förvaltningskostnader tas från 
sakanslag utgör en stor utmaning eftersom dessa medel, med undantag för anslag 1:6, inte räknas 
upp enligt pris- och löneomräkningen. Det innebär i praktiken att anslagen urholkas samt att verk-
samheten och bemanningen inte kan bibehållas på nuvarande nivå. 

På sikt finns en risk att myndigheten får svårt att uppfylla sina grundläggande uppgifter och bibehålla 
den kärnkompetens som är nödvändig för att genomföra uppdragen samt upprätthålla trovärdighet 
och legitimitet. Vi riskerar att hamna i en situation där allt färre individer ska utföra allt fler arbets-
uppgifter och där uppdrag därför kraftigt måste prioriteras ned. 

Under de senaste åren har vi också fått en rad nya och förstärkta uppdrag, samtidigt som förvalt-
ningsanslaget inte alltid har höjts i samma takt. Vi vill därför betona vikten av att särskilda uppdrag 
alltid kompenseras med förstärkta anslag. Utan utökade resurser kan myndigheten tvingas bekosta 
uppdragen genom att prioritera ned arbetet med kärnverksamhet. 

Att hantera tillfälliga uppdrag med korta tidshorisonter innebär alltid en belastning för befintlig 
personal och att löpande arbetsuppgifter kan bli lidande, innan en organisation för uppdraget har 
hunnit komma på plats. Med en förstärkning av det grundläggande förvaltningsanslaget skulle myn-
digheten vara bättre rustad att på kort varsel genomföra nya regeringsuppdrag. 

8.4 Avsaknad av transparens gentemot omvärlden

Att en stor andel av Kulturrådets förvaltningskostnader bekostas via sakanslag är även problematiskt 
för att det minskar tydligheten och transparensen gentemot omvärlden när myndighetens samlade 
kostnader inte framgår på ett enkelt och tydligt sätt. Transparens är viktigt, inte minst gentemot kultur-
livet och alla de parter som omfattas av Kulturrådets verksamhet. 

Ekonomistyrningsverket (ESV) har i en rapport avseende styrningen av Skolverket belyst de nega-
tiva följderna av att göra avsteg från praxisen som finns att sakanslag inte ska bekosta förvaltnings-
kostnader.12 Bland annat konstaterar ESV att det medför administrativt merarbete för myndigheten, 
vilket gör det svårare att uppnå effektivitet i verksamheten. Dessutom omfattas inte de förvaltnings-
kostnader som finns under sakanslag av de regler om anslagssparande, anslagskredit, låneram och 
räntekontokredit som gäller för förvaltningsanslag.  

12. ESV (2015). Ekonomistyrningsverkets redovisning av regeringsuppdra-
get om en översyn av den finansiella styrningen av Statens skolverk (dnr 
3.1-1034/2015).
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8.5 Nödvändig digital utveckling 
för effektiviserade arbetssätt

Kulturrådet har inlett ett arbete med att effektivisera delar av bidragsprocessen och arbetet med att 
följa upp resultaten av bidragsfördelningen. En central del i detta är att utveckla myndighetens digi-
tala verktyg. Dagens arbetssätt bygger på ett diariesystem som byggts ut under årens lopp men 
som egentligen inte är lämpat för att hantera all den information som hämtas in via ansöknings-
blanketter. Vi saknar även fungerande hantering av data från redovisningsblanketter. 

Under 2021 kommer vi att påbörja ett arbete för att flytta datahanteringen av ansökningar och redo-
visningar till en ny teknisk lösning för att på så sätt implementera en mer säker, robust och långsiktig 
lösning för både ärendehanteringen och uppföljningen. Men på sikt behöver myndigheten förstärkt 
finansiering för att skapa förutsättningar för ett långsiktigt hållbart arbete. I takt med att vår verksam-
het växer – inte minst genom nya tillfälliga uppdrag som har satt organisationen och systemen under 
hård press samt vårt ökande beroende av it-system i alla delar av verksamheten – måste mer resurser 
avsättas. 

Vi måste avsätta mer resurser för att kunna upprätthålla den utvecklingstakt vi haft de senaste åren 
och också ta ett digitalt språng. Det handlar både om personella resurser, kostnader för investering 
och löpande licenskostnader. Målet är att på sikt få en enklare och mer kostnadseffektiv bidrags-
hantering och att därmed kunna frigöra personella resurser för förstärkt uppföljning och analys av 
verksamheten.

8.6 Ökade krav avseende informationssäkerhet

Kraven från regeringen på säkerhet har skärpts vad gäller informationssäkerhet för samhällsviktiga 
och digitala tjänster,13 samtidigt som dataskyddsförordningen (2018:1175) och den så kallade 
dataskyddslagen (2018:218) ställer krav på myndigheters arbetssätt.14 Utöver formella krav finns 
dessutom ett behov av ett ökat säkerhetsmedvetande och ökad analys till följd av en ständigt förän-
derlig omvärld. 

För att säkerställa efterlevnad av bland annat dataskyddsförordningen, dataskyddslagen och kraven 
i föreskrifterna från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) måste hanteringen av 
våra informationstillgångar ske med utgångspunkt i ett riskbaserat säkerhetsarbete och informa-
tionssäkerheten måste hanteras integrerat i vårt ledningssystem. Det innebär att resurser behövs 
för att utveckla och åtgärda våra informationssystem med säkerhet och dataskydd som standard 
samt för att införa och samordna åtgärder för den administrativa säkerheten i våra system. 

8.7 Ökat fokus på uppföljning och analys

För att vidmakthålla Kulturrådets legitimitet och relevans krävs att verksamheten utvecklas utifrån 
välgrundade analyser och med lyhördhet för konstområdenas skiftande behov. Löpande kontakt 

13. Förordning (2018:1175) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och 
digitala tjänster.

14. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av person-
uppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av 
direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).
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med fältet är nödvändig, för att vi ska ha aktuell kunskap om utövarnas villkor och förutsättningar 
inom respektive konstområde och därigenom kunna bedöma bidragens träffsäkerhet samt kontinu-
erligt kunna anpassa verksamheten utifrån förändrade behov. 

En central uppgift för myndigheten är att göra en systematisk uppföljning av de bidrag och andra 
främjande åtgärder som vi arbetar med. Resurser i form av arbetstid och digitala verktyg för upp-
följning och analys är en förutsättning för att ta fram kunskapsunderlag och analyser som kan ligga 
till grund för en strategisk utveckling. I den förändrade förordningen (2000:605) om årsredovisning 
och budgetunderlag har regleringen gällande resultatredovisning i myndigheternas årsredovisning-
ar därtill ändrats, vilket innebär ökade krav på att presentera analyser och bedömningar av verksam-
hetens resultat och utveckling. 

Sådana analyser och bedömningar kräver att mer personella och tekniska resurser kan ägnas åt kvali-
tetssäkrad uppföljning av myndighetens bidragsgivning och främjande insatser. Om en alltför stor del 
av kapaciteten i en ansträngd organisation måste användas till att få kärnprocesserna att fungera finns 
ett begränsat utrymme att ta fram dokumenterade och välgrundade analyser som kan ligga till grund 
för att förnya bidragsformer, förändra arbetssätt och arbeta mer med aktivt främjande verksamhet. 

8.8 Skapa utrymme för bedömning, uppföljning och 
främjande inom anslaget för bild, form och konsthantverk

Myndigheten önskar att ett utrymme på högst 1 miljon kronor ges för myndighetens arbete med 
bedömning, uppföljning och främjande inom bild- och formområdet inom anslag 4:4 Bidrag till 
bild- och formområdet. Detta anslag är det enda där Kulturrådet i dagsläget inte har möjlighet att 
få täckning för vårt uppföljande och främjande arbete, vilket har ökat i takt med att anslaget har 
utökats. Ett utrymme i denna storleksordning skulle vara jämförbart med det utrymme som ges 
exempelvis inom anslag 2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål. 

8.9 Samla förvaltningskostnaderna inom ett anslag

Kulturrådet menar att det vore mer ändamålsenligt, tydligt och transparent om det kan ske en 
renodling av finansieringen så att samtliga förvaltningsuppgifter finansieras via förvaltningsanslaget. 
Kulturrådet föreslår därför att totalt 49,1 miljoner kronor årligen överförs från övriga anslag till anslag 
1:1, anslagspost 1, Kulturrådets ramanslag utifrån följande fördelning: 

• 18 miljoner kronor från anslag 1:2, anslagspost 1.

• 5 miljoner kronor från anslag 1:2 anslagspost 9.

• 3 miljoner kronor från anslag 1:2 anslagspost 11.

• 5,3 miljoner kronor från anslag 1:3 anslagspost 1.

• 3 miljoner kronor från anslag 1:6 anslagspost 1.

• 4,8 miljoner kronor från anslag 2:2 anslagspost 1.

• 10 miljoner kronor från anslag 3:1 anslagspost 1.

Samtliga dessa är medel som i dag får användas för administration, uppföljning, främjande och 
genomförande av verksamheten, enligt myndighetens regleringsbrev för 2021. 

I tillägg föreslår Kulturrådet att 1 miljon kronor överförs från anslag 4:4 Bidrag till bild- och formom-
rådet. Detta ger totalt en överföring av 50,1 miljoner kronor till anslag 1.1. 
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Det anslaget är för närvarande det enda anslag där Kulturrådet genom regleringsbrevet inte ges 
någon möjlighet att använda medel till administration och genomförande av verksamheten. Vi menar 
därför att det är motiverat att flytta 1 miljon kronor från anslaget för att kunna bekosta en del av ut-
gifterna för administration, uppföljning och främjande arbete. Summan motsvarar cirka 2,5 procent 
av det totala anslaget 4:4, vilket kan jämföras med de nuvarande villkoren för exempelvis anslag 2:2 
Bidrag till den fria scenkonsten, arrangörer, fonogramverksamhet och vissa aktörer av kulturpoli-
tiskt intresse.

8.10 Gör en pris- och löneomräkning inom övriga anslag

Samtliga Kulturrådets bidrag används till största del för att bekosta löner och lokaler. Det gäller 
hela infrastrukturen av fritt kulturliv med teatrar, danskompanier, musikscener och utställningslokaler 
runt om i landet, liksom exempelvis konstnärer anställda inom dans-, teater- och musikallianserna. 
Dessa verksamheter, liksom alla övriga verksamheter, påverkas av den allmänna kostnadsutveck-
lingen, där oförändrade anslagsnivåer innebär att bidragen urholkas. Kulturrådet anser därför 
fortsatt att alla sakanslag som myndigheten disponerar bör omfattas av pris- och löneomräkning 
(PLO), alternativt någon annan form av regelbunden uppräkning.
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9. Anslagssparande och anslagskredit 

Förslag

– Ett anslagssparande på 3 procent på samtliga anslag utom anslag 1:2 
Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt 
kulturutbyte och samarbete, anslagspost 2 Bidrag till alliansverksam-
heter. 

– En anslagskredit motsvarande 3 procent på anslag 3:1 Bidrag till 
litteratur och kulturtidskrifter.

9.1 Anslagssparande

Kulturrådet önskar ett anslagssparande på 3 procent för samtliga anslag utom anslag 1:2 Bidrag 
till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete, anslags-
post 2 Bidrag till alliansverksamheter. 

Kulturrådet har i dag möjlighet till anslagssparande på anslag 1:1, anslagspost 1 Statens kulturråd, 
samt för 2021 även på anslag 1:2 anslagspost 1 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling 
samt internationellt kulturutbyte och samarbete. Möjlighet till anslagssparande på sakanslag skulle 
ge vinster för såväl det egna arbetet som kulturlivet, eftersom de medel som inte kan fördelas i 
bidrag respektive år då kan förstärka bidragsgivningen nästkommande år och därmed bidra till att 
de kulturpolitiska målen uppnås. 

Särskilt angeläget är detta på anslag 1:3, anslagspost 1 Skapande skola, där relativt stora bidrags-
summor årligen betalas tillbaka sent under året. Skapande skola-satsningen uppgår 2021 till 
knappt 201,5 miljoner kronor, och 2020 fick ett stort antal skolenheter i 261 kommuner samt 125 
fristående huvudmän del av bidraget. När skolhuvudmännen redovisar hur bidragsmedlen använts 
föregående skolår visar det sig att en del av bidragsmedlen inte har kunnat nyttjas fullt ut, vilket 
leder till att relativt stora belopp vanligtvis återbetalas till Kulturrådet under slutet av året varje år. 

Huvudmännens skäl till återbetalningar är rimliga, motiverade och beror främst på faktorer som de 
inte kunnat förutse på förhand, till exempel personal- eller organisationsförändringar som kan ske 
inom det stora antal skolenheter som kan omfattas i en och samma ansökan från en större kommun 
eller en fristående huvudman. 

Eftersom återbetalningarna sker sent på året är det svårt att tillfredsställande och kvalitetssäkert 
kunna förstärka bidragsgivningen med återbetalade medel före utgången av året. Om dessa pengar i 
stället kunde fördelas som bidrag efterföljande år skulle de förstärka den ordinarie bidragsfördelning-
en och ge bättre förutsättningar att förstärka den professionella kulturverksamheten i skolan.
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9.2 Anslagskredit

I regleringsbrevet för 2021 tilldelades inte Kulturrådet någon anslagskredit för anslag 3:1 Bidrag till 
litteratur och kulturtidskrifter. Fram till och med 2016 var anslagskrediten på detta anslaget 3 pro-
cent, men efter det har vi saknat anslagskredit på posten. Övriga anslag som Kulturrådet dispone-
rar har en anslagskredit på 3 procent. Vi menar att anslagskrediten bör vara 3 procent för samtliga 
anslag och anslagsposter som Kulturrådet disponerar, inklusive anslag 3:1.
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10. Bemyndiganden
Kulturrådet föreslår att bemyndigandet för anslag 2:2 anslagspost 1 Bidrag till den fria scenkonsten, 
arrangörer, fonogramverksamhet och vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse ökas med 30 miljoner 
kronor till 167 miljoner kronor för år 1, för att skapa ett utrymme för verksamhetsbidrag till arrangörer 
inom musikområdet. Bemyndigandet för år 2 kan samtidigt tas bort.

Kulturrådet föreslår att bemyndigandet för anslag 4:4 anslagspost 1 Bidrag till organisationer inom 
bild- och formområdet och verksamhetsstöd till vissa utställare ökas med 6 miljoner kronor till 20 
miljoner kronor år 1, för att skapa utrymme för verksamhetsbidrag i större omfattning, möjlighet till 
tidigare beslut och därmed bättre planeringsmöjligheter för mottagarna.

Kulturrådet vill understryka vikten av att bemyndiganden på övriga anslag behålls på samma nivå 
som 2021.



42/48

Budgetunderlag 2022–2024

11. Regeländringar 

11.1 Ändring av förordning (2012:515) 
med instruktion för Statens kulturråd

• Kulturrådets ansvar att främja svensk litteratur internationellt bör skrivas in i myndighetens 
instruktion. I instruktionen bör det ansvar beskrivas som framgår av förordning (2007:1435) 
om statsbidrag till internationellt utbyte och samarbete på litteraturområdet: att främja inter-
nationell spridning av svensk litteratur och svensk dramatik av hög kvalitet samt att främja 
internationella utbyten på dessa områden.

• Kulturrådets ansvar att initiera, samordna och följa upp läsfrämjande insatser av nationellt stra-
tegiskt intresse, som sedan 2014 framgår av regleringsbrevet, bör skrivas in i myndighetens 
instruktion.

• Uppdraget att bedriva ett nationellt kulturskolecentrum bör skrivas in i myndighetens instruk-
tion. I dag framgår uppdraget endast av regleringsbrevet.

• I Kulturrådets instruktion anges att redovisning av utfallet av svenska projekt med kulturanknyt-
ning som beviljats stöd från de europeiska struktur- och investeringsfonderna 2014–2020, 
inklusive projekt inom de territoriella samarbetsprogrammen, ska ske i samarbete med Riks-
antikvarieämbetet, Stiftelsen Svenska Filminstitutet och Riksarkivet. I och med att en ny pro-
gramperiod tar vid måste årtalen rättas. De tre sistnämnda organisationerna saknar dessutom 
för närvarande motsvarande uppdrag. 

• Kulturrådet ska även redovisa utfallet av svenska ansökningar till EU:s kultur- och mediepro-
gram Kreativa Europa 2014–2020. Även här behöver programmets namn och årtalen rättas.

11.2 Ändring av Förordning (2007:1435) om statsbidrag till 
internationellt utbyte och samarbete på litteraturområdet

Kulturrådet föreslår att förordningen ändras för att möjliggöra att även gruppen litterära agenter kan 
ta del av bidraget.

Nuvarande lydelse av förordningen är följande:

4 § Statsbidrag får ges till 
1. förlag eller teatrar för översättning av svensk litteratur eller svensk dramatik till ett annat språk än 
originalspråket och för produktionskostnader i samband med översättningen av särskilt kostsamma 
verk, och 
2. anordnare av evenemang eller presentationer för internationell spridning av svensk litteratur och 
svensk dramatik samt för internationella utbyten.

Sökanden ska bedriva näringsverksamhet. 
Förordning (2014:1523).

Förslag till ändring: 

4 § Statsbidrag får ges till 
1. förlag, teatrar och agenturer, och 
2. aktörer som arrangerar professionell verksamhet inom litteratur och dramatikområdet
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För översättning av svensk litteratur eller dramatik till ett annat språk än originalspråket, produktions-
kostnader i samband med översättningen av särskilt kostsamma verk, aktiviteter som främjar 
internationell spridning av svensk litteratur och svensk dramatik, samt internationella utbyten på 
litteratur- och dramatikområdet

Statsbidrag får lämnas endast till juridiska personer och enskilda näringsidkare. 

Den sista meningen bör ändras eftersom näringsverksamhet, enligt Skatteverkets definition, inne-
bär att verksamheten syftar till att gå med vinst. Många sökande är ideella föreningar, kulturinstitut 
eller till och med ambassader, vars verksamhet inte syftar till att gå med vinst.

11.3 Ändring av förordning (2010:2012) om fördelning 
av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet

Kulturrådet föreslår att förordningen ändras så att den inkluderar även annan scenkonst, utöver 
teater, dans och musik, vilka i dag omfattas av förordningen. 

Nuvarande lydelse av förordningen är följande:

§ 8 Med utgångspunkt i det ändamål som anges i § 4 ska en region ansvara för att bidragsgivning-
en enligt denna förordning främjar en god tillgång för länets invånare till:  
1. professionell teater-, dans- och musikverksamhet. 

Förslag till ändring: 

§ 8 Med utgångspunkt i det ändamål som anges i § 4 ska en region ansvara för att bidragsgivning-
en enligt denna förordning främjar en god tillgång för länets invånare till:  
1. professionell teater-, dans-, musikverksamhet samt annan professionell scenkonstverksamhet.

11.4 Ändring av förordning (2018:66) 
om statsbidrag till folkbibliotek 

Kulturrådet föreslår att följande tillägg görs i förordningen för att bättre anpassa stödet till de läs-
främjande insatser som behöver göras idag. 

Nuvarande lydelse av förordningen är följande:

7 § En förutsättning för inköpsbidrag är att kommunen för det år bidraget betalas ut avsatt egna 
medel till inköp av medier till folk- och skolbibliotek för ett belopp som uppgår till minst summan av 
föregående års medieanslag och att den del av anslaget som avser medier för barn och ungdomar 
inte har minskats.

Med medier avses i denna förordning böcker, tidningar, tidskrifter, AV-medier, databaser, licenser 
och liknande produkter som ett bibliotek införskaffar huvudsakligen i syfte att tillhandahålla sina 
besökare. Med medieanslag avses anslag för inköp av medier.

Förslag till tillägg till § 7: 

Ett avsteg från kravet på bibehållet medieanslag kan få göras till förmån för ett ökat antal timmar för 
skolbibliotekarier och barn- och ungdomsbibliotekarier.
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FINANSIERING 

Anslag Utfall 
2020

Prognos 
2021

Beräknat 
2022

Beräknat 
2023

Beräknat 
2024

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

17 01 001 Statens kulturråd 56 694 67 099 74 675 75 466 76 835

001 Statens kulturråd 56 694 67 099 74 675 75 466 76 835

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

1 728 417 1 113 805 919 803 819 803 614 803

001 Bidrag till allmän kulturverksamhet, internationell verk-
samhet och minoriteters språk och kultur

952 514 671 545 552 543 452 543 322 543

002 Bidrag till alliansverksamheter 117 260 92 260 92 260 92 260 92 260

007 Stöd med anledning av covid-19 334 708 0 0 0 0

009 Bidrag till biblioteksverksamhet i hela landet 224 965 150 000 75 000 75 000 0

011 Bidrag till  kulturskolor 98 970 200 000 200 000 200 000 200 000

17 01 003 Skapande skola 175 462 201 465 201 464 201 464 176 464

001 Skapande skola 175 462 201 465 201 464 201 464 176 464

17 01 006 Bidrag till regional kulturverksamhet 1 613 921 1 668 055 1 597 205 1 620 852 1 652 581

001 Bidrag till regional kulturverksamhet 1 463 921 1 668 055 1 597 205 1 620 852 1 652 581

003 Stöd med anledninga av covid-19 150 000 0 0 0 0

17 02 002 Bidrag till vissa teater-, dans-, och och musik-
ändamål

212 867 227 614 277 614 277 617 282 166

001 Bidrag till den fria scenkonsten, arrangörer, fonogram-
verksamhet och vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse

212 867 227 614 277 614 277 617 282 166

17 03 001 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 175 023 200 735 205 735 205 735 209 850

001 Bidrag till litteratur, kulturtidskrifteroch läsfrämjande 175 023 200 735 205 735 205 735 209 850

17 04 004 Bidrag till bild- och formområdet 40 068 46 069 55 069 55 069 61 990

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

40 068 46 069 55 069 55 069 61 990

Summa anslag 4 002 452 3 524 842 3 331 565 3 256 006 3 074 689

Utgångspunkten för framtida finansiering är prognossiffror från myndighetsprognos i Hermes 2021-0.

Avgiftsintäkter som disponeras, enligt den 
indelning som regeringen beslutar

Utfall
2020

Prognos 
2021

Beräknat 
2022

Beräknat 
2023

Beräknat 
2024

Avgiftsfinansierad verksamhet

Övrigt

Intäkter 0 1 000 1 000 1 000 1 000

Övriga intäkter som disponeras

Bidrag från andra myndigheter 2 012 2 000 1 000 1 000 1 000

Bidrag från EU-institutioner 759 700 700 700 700

Bidrag från övriga 23 100 100 100 100

Not: Kulturrådet tar ut avgifter enligt paragraf 4 och 15 i avgiftsförordningen.

Räntekontokredit, tkr Utfall 
2020

Behov 
2021

Behov 
2022

Behov 
2023

Behov 
2024

5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
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Tkr Utfall 
2020

Prognos 
2021

Förslag  
2022

Beräkning 
2023

Beräkning 
2024

Slutår

BEMYNDIGANDEN

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

Ingående åtaganden 9 100 8 275 25 000 25 000

Nya åtaganden (+) 8 275 25 000 25 000 2023

Infriade åtaganden (-) avs. nya åtagande -9 100 -8 275 -25 000

Utestående åtagande vid årets slut 8 275 25 000 25 000 25 000

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

17 01 06 Bidrag till regional kulturverksamhet

Ingående åtaganden 0 0 30 000 30 000

Nya åtaganden (+) 0 30 000 15 000 2024

Infriade åtaganden (-) avs. nya åtagande 0 0 -15 000 -15 000

Utestående åtagande vid årets slut 0 30 000 30 000

Tilldelad/ föreslagen bemyndiganderam 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000

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

Ingående åtaganden 116 076 118 879 137 000 167 000

Nya åtaganden (+) 118 879 137 000 167 000 2023

Infriade åtaganden (-) avs. nya åtagande -116 076 -118 879 -137 000

Utestående åtagande vid årets slut 118 879 137 000 167 000

Tilldelad/ föreslagen bemyndiganderam 167 000 167 000 167 000 167 000 167 000

17 03 01 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 

Ingående åtaganden 30 051 27 752 40 000 40 000

Nya åtaganden (+) 27 752 40 000 35 000 2024

Infriade åtaganden (-) -30 051 -27 752 -35 000 -5 000

Utestående åtagande vid årets slut 27 752 40 000 40 000

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

17 04 004 Bidrag till bild- och formområdet

Ingående åtaganden 12 000 14 000 14 000 20 000

Nya åtaganden (+) 14 000 14 000 20 000 2023

Infriade åtaganden (-) -12 000 -14 000 -14 000 -20 000

Utestående åtagande vid årets slut 14 000 14 000 20 000

Tilldelad/ föreslagen bemyndiganderam 14 000 14 000 20 000 20 000 20 000
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Tkr Utfall 
2020

Prognos 
2021

Förslag 
2022

Beräkning 
2023

Beräkning 
2024

VERKSAMHETSINVESTERINGAR

Immateriella investeringar

Datasystem, rättigheter m.m. 1 045 500 500 500 500

Materiella investeringar

Maskiner, inventarier och installationer 396 200 500 400 400

Övriga verksamhetsinvesteringar

Summa verksamhetsinvesteringar 1 441 700 1 000 900 900

Finansiering

Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § kapitalförsörjnings-
förordningen)

1 222 919 1 000 900 900

Bidrag ( 2 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen) 0 0 0 0 0

Finansiell leasing ( 2 kap. 5 § kapitalförsörjningsförordnin-
gen)

0 0 0 0 0

Anslag ( efter medgivande av regeringen) 0 0 0 0 0

Summa finansiering 1 222 919 1 000 900 900
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LÅNERAM OCH RÄNTOR FÖR VERKSAMHETSINVESTERINGAR

Lån  och räntor (tkr) Utfall 
2020

Prognos 
2021

Förslag 
2022

Beräkning 
2023

Beräkning 
2024

IB lån i RGK 8 390 7 201 5 607 4 030 2 407

Nyupplåning (+) 1 222 919 1 000 900 900

Amortering (-) -2 411 -2 513 -2 577 -2 523 -1 162

UB lån i RGK 7 201 5 607 4 030 2 407 2 145

Beslutad/ föreslagen låneram 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Ränteutgift -1 10 10 30 30

Finansiering av räntor och avskrivningar

UO 17 01 01 001 Statens kulturråd -2 410 -2 523 -2 587 -2 553 -1 192

Differensen mellan nyupplåning enligt verksamhetsinvesteringar och lån i Riksgälden 2020 beror på att 
lån mot Riksgälden regleras mot utgående balans per november. Avskrivningar och investeringar som görs 
i december är inte medräknad i UB lån i Riksgälden.
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