
Skapande skola-webbinarium

Redovisning av bidraget läsår 2019/2020

Webbinariets upplägg:

• Corona och Skapande skola

• Inför redovisningen

• På gång framåt

• Frågestund

Du kan ställa frågor via "Frågor 

och svar" under hela webbinariet

Vi svarar på dessa i slutet av 

webbinariet.



Corona och outnyttjade medel

• Projektändringar och förlängd

projektperiod

• Kostnader för inställda projekt

• Outnyttjade medel

• Kontakta oss om du har förslag

eller idéer på projekt som på 

olika sätt stärker kultur i 

skolan

• Redovisa!



Checklista inför redovisningen

Sista redovisningsdag 27 oktober

Stäm av projekten mot ansökan, mot

beslutet samt eventuella

beslutsnoteringar

Läs bidragets generella villkor och

specifika riktlinjer för 2019/20

 Hittar du inte ert ärende eller

saknar inloggningsuppgifter?

Maila vår support:

support@kulturradet.se

 Redovisningen går endast går att

göra online

www.kulturradet.se/onlinetjansten

http://www.kulturradet.se/onlinetjansten/


Checklista ekonomi

Stäm av ekonomiskt utfall

 Se om det finns outnyttjade medel

som ska återbetalas.

 Kostnadspost: Projektkostnader

 Kostnadspost: Övrigt - högst 20 % av

det beviljade bidraget

 Kontrollera att rätt summor anges på

rätt poster i den ekonomiska

redovisningen

Kulturrådets bankgiro:5052-3950

Organisationsnummer: 202100-1280



Vad vill vi veta i redovisningen?

• Underlag för statistik

• Ekonomisk redovisning

• Corona

• Outnyttjat bidragsmedel

• Beskrivning av påverkan

• Hur uppnås bidragets syfte till eget

skapande?

• Det strategiska arbetet med skapande

skola-bidraget

• Delaktighet

• Bidragets syfte med långsiktig integrering

• Lista på kulturaktörer



Vad händer efter redovisning?

• Granskning och stickprov

• Eventuell återbetalning outnyttjade medel

och/ eller återkrav

• Godkänd eller inte?

• Lyfter goda exempel



På gång framåt
Nästa ansökningsomgång: 7 januari – 4 februari

Förslag från regeringen: Förskolan tas bort som målgrupp enligt ny förordning

25 miljoner extra till Skapande skola

Utvecklingsarbete av Skapande skola-bidraget

Skapande skola webbinarium: november

Ansökningswebbinarium: december

Läs mer på vår frågeportal och webbplats:

https://kundo.se/org/kulturradet/posts/skapande_skola_och_musik_och_kulturskolor/

https://www.kulturradet.se/sok-bidrag/vara-bidrag/skapande-skola/

https://kundo.se/org/kulturradet/posts/skapande_skola_och_musik_och_kulturskolor/
https://www.kulturradet.se/sok-bidrag/vara-bidrag/skapande-skola/


Frågestund

Ställ din fråga i chatten "Frågor och svar"

Skriv gärna ditt namn så att moderator och deltagare kan se vem 

som frågar/kommenterar. Vill du ställa en fråga anonymt så kan du bocka för 

rutan ”Publicera som anonym”.


