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Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010 

Sammanfattning 

Kommittén ska bl.a.  
• lämna förslag på vilken verksamhetsform som är ändamåls-

enlig för en långsiktig bidragsgivning till förnyelse och ut-
veckling inom kulturområdet, 

• etablera en försöksverksamhet som under 2011–2012 förde-
lar avsatta medel som bidrag till nyskapande kulturprojekt. 

 
För verksamheten beräknas 25 miljoner kronor per år avsättas. 
Av särskild vikt är att den bidragsgivande verksamheten ska ha 
en oberoende ställning som alternativ bidragsgivare och kunna 
hantera och främja kulturområdets hela omfattning. Kommittén 
ska sträva efter att hitta samverkan med andra finansiärer.  

Kommittén ska särskilt överväga hur de nya kulturpolitiska 
målen kan få genomslag, såväl i försöksverksamheten som i 
förslagen om en långsiktig verksamhet.  

Stiftelsen framtidens kultur upphör 

Stiftelsen framtidens kultur bildades genom ett regeringsbeslut i 
juni 1994 med kapital från de upplösta löntagarfonderna. Stif-
telsen, som kommer att upplösas 2011, har bidragit till att knyta 
samman olika verksamheter och till att nya intressanta samar-
betsprojekt inom kulturområdet kommit till stånd. I sin verk-
samhet har stiftelsen ofta betonat möjligheten att bistå med 
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kulturellt ”riskkapital”, vilket har gett utrymme för ännu inte 
etablerade kulturverksamheter att utvecklas. Genom åren har 
stiftelsen gett stöd till uppbyggnad och drift av långsiktig verk-
samhet som Akvarellmuseet i Skärhamn, Måltidens hus i Gryt-
hyttan och Hälsinglands Träteater i Järvsö, men framför allt till 
mer tidsbegränsade kulturprojekt.  

I och med att Stiftelsen framtidens kultur upphör försvinner 
en av få mer betydande nationella kulturfonder i Sverige. I våra 
nordiska grannländer spelar de nationella kulturfonderna en stor 
roll för kulturlivet. Även i många andra länder i Europa och 
andra jämförbara länder runt om i världen är oberoende privata 
eller ideella kulturfonder viktiga aktörer och alternativ till de 
offentliga stödsystemen inom kulturområdet. 

Stiftelsen framtidens kultur har haft en relativt liten admi-
nistration och till stiftelsen har olika expert- och sakkunnig-
grupper knutits, som gjort kvalitativa och konstnärliga bedöm-
ningar av projektförslagen. Stiftelsen har också haft samarbete 
med Statens kulturråd, Konstnärsnämnden, Sveriges författar-
fond, Riksantikvarieämbetet och Riksarkivet samt med regio-
nala och lokala kulturförvaltningar. Stiftelsen framtidens kultur 
har också genom seminarieverksamhet och informationssprid-
ning bidragit till ökad kunskap och till att skapa och stödja nät-
verk mellan kulturlivets olika intressenter. 

Uppdraget 

I den kulturpolitiska propositionen Tid för kultur (prop. 
2009/10:3) gör regeringen bedömningen att det behövs ett 
komplement till de befintliga statliga ordningarna för bidrags-
givning till förnyelse och utveckling inom kulturområdet. Re-
geringen menar alltså att det är viktigt att Stiftelsen framtidens 
kultur får en efterföljare. Det är en angelägen uppgift att hitta 
nya och alternativa finansieringsmöjligheter för att stödja för-
nyelse och utveckling inom kulturområdet. En fungerande 
”riskkapitalförsörjning” inom kultursektorn är viktig för att ge 
förutsättningar för innovativt och gränsöverskridande kul-
turskapande. Det ger också möjligheter att hitta nya former för 
att organisera kulturskapande verksamhet och för breddad sam-
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verkan. För att motsvara den bidragsfördelning som Stiftelsen 
framtidens kultur haft under senare år avsätts, fr.o.m. 2011, ett 
årligt anslag på 25 miljoner kronor för verksamheten. Rege-
ringen ser det också som avgörande att bidragsgivningen ger 
incitament till finansiering från flera parter. För Kulturdeparte-
mentets räkning har ett fördjupat underlag om verksamhetens 
inriktning och förutsättningar tagits fram (dnr 
Ku2009/2273/KT). Övervägandena i underlaget om verksam-
hetens inriktning bör vara en utgångspunkt för kommittén. 

Nyskapande kultur och kulturell förnyelse tar ofta form i 
småskaliga verksamheter och genom enskilda kulturutövares 
engagemang, men uppstår även i mötet mellan olika typer av 
aktörer eller där kulturområdet möter andra samhällsområden. 

En kommitté ska mot denna bakgrund lämna förslag rörande 
en ny bidragsgivande statlig verksamhet som ska ha i uppgift att 
stödja förnyelse och utveckling inom kulturområdet. Av sär-
skild vikt är att den bidragsgivande verksamheten ska ha en 
oberoende ställning som alternativ bidragsgivare och kunna 
hantera och främja kulturområdets hela omfattning. Detta ställer 
särskilda krav på såväl dialogformer som uppföljning. 

 
Kommittén ska utföra följande uppgifter.  
• Lämna förslag på vilken verksamhetsform som är 

ändamålsenlig för en långsiktig bidragsgivning till förny-
else och utveckling inom kulturområdet och som utgör ett 
alternativ till befintliga bidragsordningar. Förslag ska bl.a. 
lämnas om verksamhetsmål, organisation och budget för 
den nya verksamheten. Förslag ska också lämnas om even-
tuella nya förordningar eller förordningsändringar som 
krävs för den föreslagna verksamhetsformen och, om för-
slaget inbegriper bildande av en ny myndighet, förslag till 
instruktion och regleringsbrev.  

• Etablera en försöksverksamhet som under 2011–2012 
fördelar avsatta medel som bidrag till nyskapande kultur-
projekt. Kommittén ska fatta beslut om bidragsfördelning 
efter föredragning av kansliet. 

• Sträva efter att etablera samverkan med andra finansiärer.  
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• Särskilt överväga hur de nya kulturpolitiska målen kan få 
genomslag, såväl i försöksverksamheten som i förslagen om 
en långsiktig verksamhet.  

 
Kommittén ska förutom att redovisa de överväganden som 
ligger till grund för dess förslag, särskilt redovisa hur förslagen 
bidrar till ökad effektivisering och helhetssyn inom den statliga 
verksamheten på kulturområdet.  

Arbetsformer och redovisning av uppdraget 

Det är av särskild vikt att kommittén kontinuerligt samråder 
med berörda myndigheter och aktörer inom kulturlivet och 
näringslivet.  

Kommittén ska löpande informera Regeringskansliet (Kul-
turdepartementet) om uppdragets genomförande.  

En första delrapport, med förslag till en plan för försöks-
verksamheten under 2011–2012, ska redovisas senast den 30 
november 2010. Rapporten ska även innehålla förslag till 
bidragsförordning för försöksverksamheten. 

En rapport med förslag till en långsiktig verksamhetsform 
ska lämnas senast den 31 mars 2012. En plan för uppföljning av 
bidragsgivningen inom försöksverksamheten ska ingå i det för-
slag till långsiktig verksamhetsform som kommittén lämnar. 

En slutrapport om försöksverksamheten ska lämnas senast 
den 31 december 2012.  

 
                                                              (Kulturdepartementet) 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (ISO Uncoated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (ISOcoated_v2_Alfa_330)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /SVE (Elanders Obestruket)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (ISO Uncoated)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B004800F600670020007500700070006C00F60073006E0069006E0067005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 11.338580
      /MarksWeight 0.125000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


