




MÅL FÖR DEN NATIONELLA 

KULTURPOLITIKEN 

• Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och 

obunden kraft med yttrandefriheten som grund. 

Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. 

Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska 

prägla samhällets utveckling. 

 



FÖR ATT UPPNÅ MÅLEN SKA 

KULTURPOLITIKEN: 

 
• främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning 

och till att utveckla sina skapande förmågor,  

• främja kvalitet och konstnärlig förnyelse,  

• främja ett levande kulturarv som bevaras, används 

och utvecklas,  

• främja internationellt och interkulturellt utbyte och 

samverkan,  

• särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till 

kultur. 

 



KULTURRÅDETS UPPDRAG 

• Fördela och följa upp statliga bidrag och andra 

främjande åtgärder. 

• Konstnärlig och kulturpolitiskt värdefull utveckling inom  

teater, dans, musik och annan scenkonst, litteratur-, 

kulturtidskrifter, läsfrämjande och bibliotek- , bild- och 

form samt museer och utställningar. 

• Sprida information och kunskap om myndighetens 

verksamhet. 

 



UR KULTURRÅDETS INSTRUKTION 

• Integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och 

barn- och ungdomsperspektiv samt även främja 

ett internationellt och interkulturellt utbyte och 

samarbete i sin verksamhet. 

• Sektorsansvar för funktionshindersfrågor  

• Samlat ansvar främja lika rättigheter och 

möjligheter oavsett sexuell läggning, 

könsidentitet och könsuttryck. 



REGERING OCH RIKSDAG STYR 

KULTURRÅDET GENOM: 

• Instruktion 

• Regleringsbrev 

• Förordningar 

• Budgetpropositioner 

• Förvaltningslag 

(gäller alla statliga myndigheter) 

 



KULTURRÅDETS STYRELSE 

• Ulrika Stuart Hamilton (Ordförande, Civilekonom, 

Stockholm) 

• Staffan Forssell (Generaldirektör, Stockholm) 

• Lars Strannegård (Professor, rektor, Stockholm) 

• Martin Borgs  (Dokumentärfilmare, Garpenberg) 

• Benny Fredriksson (Teaterchef, Stockholm) 

• Tebogo Mannakgotla (Tonsättare, cellist, Stockholm) 

• Bo Netz (Överdirektör Sida, Stockholm) 

• Anna Sparrman (Professor,Linköping) 

• Måns Wrange (Konstnär och professor,Stockholm) 

 



KULTURRÅDETS BIDRAGSGIVNING 

• Kultursamverkansmodellen 

• Det fria kulturlivet – nationellt och internationellt 

• Branschstöd – litteratur, tidskrifter och 

fonogramstöd 

• Stöd för särskilda insatser – fristadsförfattare, 

nationella minoriteter 

 

 



KULTURRÅDETS BIDRAGSGIVNING 2014 

• Beviljat belopp: 1 981 280 tkr 

• Antal beslutade ärenden: 6 753   

• Varav beviljade ansökningar: 3 296 



KULTURRÅDETS ARBETS- 

OCH REFERENSGRUPPER 

• Göra kvalitativa bedömningar av 

bidragsansökningar inom respektive konstområde. 

• Med sin samlade kunskap och erfarenhet uppdatera 

och utveckla Kulturrådets kompetens inom 

konstområdena. 

• Stödja Kulturrådet i arbetet med att skapa 

förutsättningar för en konstnärlig och kulturpolitisk 

utveckling. 

• Armlängsavstånd, mutor och jäv. 



FRÄMJANDE INSATSER 

• Handlingsprogram för läsfrämjande 

• Seminarier och konferenser kring kulturpolitiska 

frågor – Bokmässan och Almedalen 

• Internationell mässnärvaro inom litteratur och 

scenkonstområdet 

• Kreativa Europa Desk Kultur 

• Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne 

(ALMA) 

 



SÄRSKILDA UPPDRAG 2015 

– NÅGRA EXEMPEL 

• Redovisa tillämpningen av MU-avtalet inom 

kultursamverkansmodellen 

• Plan för jämställdhetsintegrering 

• Kulturens roll för yttrandefrihet och 

demokratisering 





SAMVERKANSMODELLENS 

UTGÅNGSPUNKTER 

Landsting och kommuner 

ges ökat inflytande och  

ansvar för fördelning av  

statliga bidrag  

 

Dialogen mellan  

staten, regionerna och 

kommunerna utvecklas 

 

Statens ska ha ett 

övergripande strategiskt 

ansvar för den 

nationella kulturpolitiken 

Kulturskapare och civila 

samhället delaktiga i  

processen 



HUR FUNGERAR 

SAMVERKANSMODELLEN? 

• Landstinget/regionen presenterar sina 

kultursatsningar i en kulturplan. 

• Kulturplanen tas fram i samverkan med kommuner 

och i samråd med kulturskapare och det civila 

samhället. 

• Med kulturplanen som grund beslutar Kulturrådet, 

efter samråd med övriga berörda myndigheter, om 

det statsbidrag som landstinget ska fördela. Således 

flyttas beslut om vilka institutioner som får ta del av 

de statliga medlen från regeringen till regionerna. 



http://www.sfi.se/sv/


LANDSTINGEN ANSVARAR FÖR ATT 

FÖRDELA STATSBIDRAG TILL: 

 
• Professionell teater-, dans- och musikverksamhet, 

• Museiverksamhet, 

• Biblioteksverksamhet och läs- och 

litteraturfrämjande verksamhet, 

• Konst- och kulturfrämjande verksamhet, 

• Regional enskild arkivverksamhet, 

• Filmkulturell verksamhet, samt 

• Främjande av hemslöjd. 

 



STORA REGIONALA SKILLNADER 

• Totalt fördelar Kulturrådet ca 1,2 miljarder i stöd 

till regional kultur 

• Statsbidragen mellan regionerna skiljer sig stort 

• Högst statsbidrag har Västra Götalands- 

regionen med ca 300 miljoner i statsbidrag 

• Den region som får lägst  statsbidrag är Blekinge 

med ca 16,5 miljoner i stöd 

• Region Jönköping får 2015 ca 29,8 miljoner 

 



UTVECKLINGSARBETE 

• För att kunna ge stöd till utvecklingsarbete finns 

det för 2015 avsatt ca 25 miljoner. 

• Under åren 2012-14 fanns det mellan 45-50 

miljoner årligen som stöd för utvecklingsprojekt.  

• Kulturrådets uppföljning av utvecklingsbidragen 

visar att de har haft stor effekt. 





REGERINGSUPPDRAG 

• Strategisk myndighet inom kulturområdet för lika 

rättigheter och möjligheter oavsett sexuell 

läggning, könsidentitet eller könsuttryck 

• = Hbtq-perspektiv 

• Långsiktigt strategiskt uppdrag 

• Ska samverka med regioner 

• Regeringens hbt-strategi: 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/23/13/50/0d8d2749.pdf 

 

 

 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/23/13/50/0d8d2749.pdf


UPPDRAG 

• Att främja kulturområdets goda möjligheter att bidra 

till ökad mångfald och öppenhet genom att 

synliggöra och utmana normer som begränsar 

människor 

 

• Att uppmärksamma frågor som rör sexuell läggning, 

könsidentitet och könsuttryck och hbt-personers 

villkor och förutsättningar inom kulturområdet 

 

• kulturradet.se/hbtqkultur 



FRAMGÅNGSFAKTORER 

• Bibliotek och skolbibliotek 

• Turnerande verksamhet 

• Tillgängliga konstformer (t.ex. offentlig konst) 

• Festivaler (t.ex. Pride) 

• Samarbete med lokala aktörer 

• Konstområdesövergripande samarbeten 

• Samarbeten mellan mindre och större aktörer 

• Kultur + utbildning 

 





MU-AVTALET 

• Avtal för konstnärers medverkan och ersättning vid 

utställningar mellan staten och KRO/KIF, Svenska 

Fotografers Förbund och Svenska Tecknare från 2009 

 

• Bindande för statliga arrangörer vid utställning av verk i 

konstnärs ägo 

• Bör vara vägledande för andra arrangörer med offentlig 

finansiering 

 

• Uppföljning av regionala arrangörer 2015 



TILLÄMPNING 2012 

39 procent tillämpar MU-avtalet – tyder på en viss ökning. 

30 procent av arrangörerna som inte tillämpar MU-avtalet använder det som vägledande. 



POSITIVA EFFEKTER AV MU-AVTALET 

• Bättre villkor för konstnärer 

• Professionalisering av bild- och 

formkonstområdet 

• Högre kvalitet på utställningar 

• Större variation på utställningar 

• Stärkt självkänsla för konstnärer 




