


KKN och Sthlmsregionen hårt drabbade 

• Kulturella verksamheter i Sverige (SNI 90) 
tappade 32% av omsättningen 2020 – totalt 6,2 
mdr  

• Sysselsättningen ner 10% 

• Teatrar och konserthus särskilt drabbade, 
tappade 57% 

• Stöd till artistisk verksamhet tappade 50% -
totalt 4,4 mdr 

• Stockholmsregionen särskilt drabbad 
Källa: SCB



Konstnärliga krisstipendier 2020 

• Konstnärsnämnden 290 mnkr, Författarfonden 
40 mnkr  

• Ca 50% fördelas till utövare i Sthlmsregionen

• Inom regionen går ca 80% till utövare bosatta i 
Sthlms stad 



Konstnärer i Stockholmsregionen

• 14% av landets konstnärer finns i Sthlms stad, 

• Kranskommuner – hög andel konstnärer

• 14 000 soloföretagare inom kultur i 
Stockholmsregionen (hälften av samtliga i landet)

• KKN stod för hela 6% av RBP i Stockholmsregionen 
(2013)

• KKN ett av sju ”regionala styrkeområden” i RUFS 
2050 



Statliga krisstöd till kulturlivet 2020

• Totalt anslaget från regeringen 2020: 2,6 mdr 
2020

• Fördelande parter i huvudsak: Kulturrådet, 
Konstnärsnämnden, Svenska filminstitutet, 
Författarfonden



Kulturlivet i Stockholmsregionen
• Drygt 50% av det fria kulturlivets aktörer är verksamma i 

Stockholmsregionen 

• Flera kommunala kulturinstitutioner (ex Kulturhuset 
Stadsteatern, muséer och konsthallar), dock saknas i 
princip regionalt drivna institutioner 

• KKN stod för hela 6% av RBP i Stockholmsregionen (2013)

• KKN ett av sju ”regionala styrkeområden” i RUFS 2050 

• Stark statlig närvaro – 44% av kulturbudgeten landar i vår 
region 



Kulturrådet krisstöd 2020

• Fördelning till aktörer i Sthlmsregionen

 Totalt 479 mnkr
 34% av det totala antalet beviljade ansökningar

 41 procent av det totala beviljade beloppet (jfr VGR 
16%, Skåne 9%)

• Sthlms stad står för 35-40% av den kommunala 
fördelningen (jfr Gbg 10%, Malmö 5%)

• Aktörer i samtliga kommuner i Sthlmsregionen söker 
stöd (Sthlms stad står dock för 75% av även dessa 
ansökningar)



Region Stockholms stöd till kultur  

• 350 mnkr till det regionala fria kulturlivet (inkl
regionala centrumbildningar), folkbildningens 
aktörer, föreningsliv och idrott (extra 6,4 mnkr 2020)

• Regionbidrag till studieförbund 2022 grundas 2019 

• Arrangörs- och branschfrämjande 
länskulturfunktioner (film, musik, dans/cirkus, slöjd, 
museum, bibliotek)

• Stor konstavdelning  

• Inga aviseringar om förändringar i närtid av 
kulturnämndens budget



Region Stockholm

• Stödgivningen ligger fast
• Stöd fördelats i vanlig ordning

• Inga krav på återbetalning

• Projekstödsomgång 2 för året 600 tkr ytterligare

• Konsulenter stöttar aktörer

• Konstprojekten löper

• Inspel under dialoger: önskemål om ökad dialog med 
kommuner från Ideell kulturallians

• Många digitala tillämpningar har accelererat på grund av 
pandemin



Tio i topp stödmottagare 



Krisstöd till civilsamhället 2020-21
• 50 miljoner till barn- och ungdomsorganisationer. 

Via MUCF.

• 75 miljoner till allmänna samlingslokaler. 
Via Boverket.

• 25 miljoner till Svenska kyrkan och 25 miljoner till 
övriga bidragsberättigade trossamfund. Via Svenska 
kyrkan och Myndigheten för stöd till trossamfund.



Ytterligare statliga satsningar 2021

• 1 april: 1,3 mdr kris- och stimulansstöd till kultur 

• 4 april: 200 mnkr till kommunerna för smittsäkra och avgiftsfria 
lovaktiviteter

• 12 april: 140 mnkr för civilsamhällets stöd till utsatta grupper  

• Evenemangsstöd: 3 mdr (juli-dec)

• Förlängda omställnings- och omsättningsstöd och stöd till 
korttidsarbete 

• REACT-EU – omställningsstöd inom social- och regionalfonderna 

• Vinnova utlyser omställningsstöd med kultur som prioriterad 
verksamhet (deadline 11 maj)


