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Datum Dnr 
 2019-06-11 UBN 2019-000134 

  
Utbildningsförvaltningen/enheten Kultur 
Johanna Ljung Abrahamsson, 0523-61 33 75 
johanna.abrahamsson@lysekil.se 
 
 

Verksamhetsbidrag till kulturföreningar 2019 
 

Sammanfattning 
 I en kommun är föreningslivet en av de grundläggande förutsättningarna för ett 
aktivt kultur- och fritidsliv. Utbildningsnämnden strävar efter att stödja de ideella 
föreningarna i Lysekils kommun, eftersom dessa samlar och engagerar ett stort 
antal människor och föreningar och organisationer bidrar även till att stärka och 
utveckla kommunenskulturliv. Utan den verksamhet som föreningarna som ansökt 
om bidrag bedriver, skulle kommunens kulturliv vara begränsat. 

Förslag till beslut  
Utbildningsnämnden beslutar att fastställa fördelningen av årets anslag om bidrag 
till kulturföreningar 2019 enligt i tabellen i redovisat förslag. 

 

 

http://www.lysekil.se/


 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(3) 

 Datum Vår beteckning 
 2019-06-11 UBN 2019-000134 nr 2.5.1 

 

Ärendet 
Varje år under våren bereder utbildningsförvaltningen inkomna ansökningar om 
kommunala bidrag till kulturföreningarna. Till utbildningsförvaltningen har det för 
2019 inkommit ansökningar från 19 föreningar (2018 var antalet ansökningar 19), 
varav flertalet haft verksamhet i kommunen under många år.  Flera föreningar 
bedriver en bred kulturell verksamhet på ideell basis. 
 
Den totala summan föreningarna ansöker om uppgår till 721 000 kr. 
Utbildningsnämndens ram till kulturföreningarna uppgår till 320 000 kr för år 
2019. 
 
Förvaltningens synpunkter  
Förslaget grundar sig på analys av föreningarnas behov och ekonomi. Flera av 
föreningarna har behov av utveckling för att utöka öppethållande och tillgänglighet, 
stöd till historiska samlingar och digitalisering av arkiv, inköp instrument eller 
noter, vägskyltar. I vissa fall ansökes det om renovering av Folkets hus, drift eller 
större hyreskostnader av lokaler, fritidsaktiviteter/kursseglingar, vilket inte kan 
falla in under verksamhetsbidrag till kulturföreningar.  

 
Totala summan för bidragsansökningarna under 2019 är mer än dubbelt så högt än 
totala summan som är fördelat till verksamhetsbidrag kulturföreningar.  
 
Utmärkande för 2019: 
Två nya kulturföreningar har under innevarande år bildats. Lahälla Knottfabrik 
som vill utveckla Lahälla Knottfabrik till ett besöksmål. Lahälla knottfabrik är en 
unik kvarlämning från stenhuggeriets tid.  Klara Ensemble har tidigare funnits 
under svenska kyrkans verksamhet.  

 
Lysekils konstförening har ökat utställningsverksamheten och vill satsa mer på 
lokalen, uthyrningsverksamhet m.m. Det finns dock stora renoveringsbehov, 
kommunen äger fastigheten och föreningen har inga medel till detta. Personal för 
konsthall kommer nästa år gå i pension och föreningen vet ännu ej hur drift ska 
vara möjlig i framtiden utan en stöttning från verksamhetsbidraget. Dialog med 
förening, fastighet samt enheten kultur sker fortlöpande. Handlingsplan har tagits 
fram av föreningen. 
 
Flertalet föreningar stöttas av studieförbund med bl.a. medel och marknadsföring. 

 
 
 

Lennart Olsson Johanna Ljung Abrahamsson 
Förvaltningschef Kulturchef 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 3(3) 

 Datum Vår beteckning 
 2019-06-11 UBN 2019-000134 nr 2.5.1 

 

 
Bilagor 
Sammanställning ansökningar 
Handlingsplan för Konstföreningens framtida verksamhet 

Beslutet skickas till  
Johanna Ljung Abrahamsson, kulturchef, för vidare befordran till berörda 
Anna Lena Lundh, ekonomiavdelningen 



Kulturarv 
Vikarvet ansöker om ett bidrag med 50 000 kr.  
Dialog har skett och diskussioner finns kring framtida insatser, t ex hur fler grupper vet om Vikarvet, 
synliggöra deras verksamheter, delad tjänst och högre grad av föreningsstöd. Stora medel är inte 
akut just nu men de behöver stöd till samlingarna och årsboken.  De jobbar även just nu med hjälp av 
sponsorer och ideella krafter, att renovera kvarnen i Lysekil.  
Ekonomin är god och de har Thordén stiftelsen som stöttar.  
Förslag 32 000 kr 

Lyse hembygdsförening ansöker om ett bidrag med 15 000 kr till vård och datorisering av 
samlingarna. Föreningen har en nyare musei- och sammanträdesbyggnad med samlingar av 
jordbruksredskap och annat som tillhör bygdens historia samlas. Föreningen bedriver ett stort arbete 
med insamling av bilder och datorisering sker efter hand, föreningen märker ett stort intresse från 
yngre generationer.   
Den nya byggnader bidrar till att föreningen kan uppfylla sin vision om att bedriva verksamhet även 
vintertid och att deras program ska locka, inte bara kommuninvånare och sommarboende men också 
långväga turister.  
Föreningen har god ekonomi men har ett litet lån efter byggnation av ny museilokal för ett par år 
sedan. Fortsatt diskussion om digitalisering, det finns flera föreningar med arkiv som behöver 
tillgängliggöras i kommunen. Det finns fler föreningar i kranskommuner som har samma behov. 
Förslag 9000 kr 

Föreningen Sjöstjärnan ansöker om ett bidrag med 20 000 kr till drift och underhåll.  
Dialog har skett med förening. Aktiv förening som från början var en sommarförening men sköter 
idag flera byggnader och badplats och arrangerar simskola. Guidning.   
Uthyrningsverksamhet 
Samarbete med skolan (i Grundsund) och naturförskolan i Fiskebäckskil. Förskolebarnen har besökt 
forn stugan och ett par gånger har jag varit hos dem och kardat och tovat. Skolbarnen har också 
besökt forn stugan och Carl Wilhelmsons villa. I skolan har de fått pröva på att arbeta med halm och i 
höstas stöpte åk 4 och 5 ljus.  
Ekonomi är god och föreningen har kunskap om olika instanser var bidrag kan sökas.  
Förslag 9000 kr 

Föreningen Laurin ansöker om ett bidrag med 25 000 kr för drift och underhåll för M/S Harrys och 
drift Laurins museum. Föreningen är mycket aktiv, intäkter kommer från bl. a medlemsavgifter, 
entréavgifter museet, båten Harry och tändkulemotorns dag.  
Förslag 15 000 kr 

Föreningen Knottfabriken ansöker om ett bidrag med 30 000 kr till vägskyltar. 
Föreningen Knottfabriken är en ung förening med unik kulturmiljö. Knottfabriken är den enda 
kvarvarande från stenhuggarhistorien här på västkusten. Föreningen ör mycket aktiv, 
styrelsemedlemmar äger marken och vill satsa stort på utveckling för att få området till ett attraktivt 
Kulturrum/Naturrum. Dialog sker löpande med förening som kommer vara med som en aktör i 
samarbetet Granitkusten (Sotenäs, Lysekil, Strömstad, Tanum, Munkedal) Fler områden som handlar 
om graniten i Lysekil är Stångehuvud, Curmans Villor, Hällristningar i Backa.  
Förslag 12 000 kr  

Sällskapet Strömstierna ansöker om bidrag med 10 000 kr för att fortsätta inköpen av 
tidningsfilmrullar till Lysekils stadsbibliotek med årgångar av Lysekilsposten och Bohusläningen.  
Föreningen är mycket aktiv och bedriver lokalhistorisk forskning och släktforskning, föredrag, öppet 



hus för släktforskare m.m. Verksamhetens arkiv finns i Lysekils stadsbibliotek.  
Förslag 10 000 kr  digitaliseringsprojekt i framtiden, se hembygdsföreningar. 

Konst 
Konstföreningen ansöker om ett bidrag med 150 000 kr för drift och verksamhet på Lysekils 
konsthall. Konsthallen är öppen 6 dagar i veckan och har de senaste åren ökat antal utställningar och 
hade ca 5000 besökare under 2018. Föreningen har en anställd som hänger utställningar och håller 
öppet konsthallen 5 av 6 dagar. Föreningsmedlemmar arbetar på lördagar eller vid föreläsningar och 
andra evenemang. Dialog har skett löpande under året med ett längre avbrott när den aktiva 
ordföranden i föreningen blev svårt sjuk.  
Ekonomi Intäkter kommer av medlemsavgifter och försäljning konst. Utgifter är personal och drift av 
lokal.  
Lokal som de nyttjar utan hyra men övriga kostnader ligger på föreningen och föreningen vill ändra 
på detta då de inte har resurser för underhåll. Nu pågår en dialog med Lysekils kommun, Fastighet då 
det är ett snart akut behov att renovera lokalen. Över en miljon krävs för att göra lokalen i bra skick. 
Samtidigt  finns funderingar om utveckling lokal med mer verksamhet och i framtiden kafé med eller 
utan konsthall.  
Personal Anställd, lönebidrag. Går i pension om ett år. 
Framtiden – Utveckling lokal och verksamhet. Handlingsplan se bilaga. 
Fortsätta med diskussioner om framtida drift och utveckling. Som förening har de mer chans att söka 
stöd av region, stiftelser etc. De vill även skapa större samarbeten med andra föreningar, utveckla 
uthyrningsverksamheter, bildskola för unga, integration etc. I höst behöver det vara klart ett förslag 
om framtiden med  lokal och konsthallen efter att deras anställde gått i pension.  
Förslag 85 000 kr. 

MUSIK 
Föreningen och gospelkören Gospel of Joy ansöker om ett bidrag med 10 000 kr till sin verksamhet 
med konsertkör med inriktning mot Gospel för åhörare och medlemmar i Lysekils kommun.  
Förslag 6000 kr 

IF Metall ansöker om ett bidrag med 10 000 kr till sin verksamhet med konserter bl. annat på 
äldreboende, under kulturveckan och ute under sommaren på olika arrangemang. Ekonomin är inte 
god och bidrag behöver höjas i år.  
Förslag 10 000 kr 
 
Klara Ensemble ansöker om ett bidrag med 19500 kr för utveckling av sin verksamhet. Klara 
Ensemble är en ny förening men gammal, fanns inom kyrkans verksamhet fram till 2018. Nu vill de 
stå på egna ben. 
Förslag 6000 kr 

Lysekils Musikkår ansöker om ett bidrag med 16 000 kr för sin musikverksamhet i Lysekils kommun. 
Föreningen är aktiv även om det har en vikande ålderskurva och svårt med återväxten. Medlemmar i 
kåren är mellan 27 år och 83 år. Flera försök görs för att få in fler yngre musiker.  
Förslag 16 000 kr < 

TEATER 
Riksteatern ansöker om ett bidrag med 40 000 kr för teaterverksamhet i Lysekils kommun. 
Lokalföreningen är ung, bildades under 2016 och satsa mycket energi på att bygga nätverk för 
samarbeten med andra organisationer och föreningar som vill vara en del i att sprida scenkonst i 
Lysekils kommun. Föreningen vill bidra till att alla ska kunna delta, ha inflytande och känna 



delaktighet i scenkonsten.  Tema 2019–2020 Människa och natur. 
Dialog har skett med föreningen. Riksteatern har satsat brett dessa första år och inte ännu lyckats får 
runt ekonomin. Riksteatern får utbudet från huvudorganisation. Riksteatern i Lysekil medverkar som 
arrangör av Lysekils kulturvecka och ska även vara med i projektet Kulturcrew – unga arrangörer i 
Lysekil.  
Förslag 40 000 kr 

Folkets Hus 
Folket hus Brastad ansöker om ett bidrag med 25 000 kr till barnverksamhet.  
Folketshus Brastad  stöds även av kommunstyrelsen, med 280 000 kr (Sökt 420 000 kr) 
Förslag 18 000 kr 
 
Folkets hus Lyse ansöker om ett bidrag med 150 000 kr till renovering Folkets hus 
Dialog behövs ang. investeringsbidrag Lysekils kommun. Folketshus Lyse  stöds även av 
kommunstyrelsen, med 4000 kr (sökt 15 000 kr)  
Förslag 0 kr  
 
Folkets hus Skaftö ansöker om ett bidrag med 30 000 kr i verksamhetsbidrag. Den ekonomiska 
föreningen är väldigt aktiv och har ett levande kulturhus under hela året. Föreningens ekonomi är 
god. Dialog ang. bidrag Lysekils kommun. Folketshus Skaftö  stöds även av kommunstyrelsen, med 
450 000 kr (sökt 650 000 kr) 
Förslag 18 000 kr 

Film 
Lysekils filmstudio ansöker om ett bidrag med 30 000 kr för sin filmverksamhet i Lysekils Folkets hus. 
Föreningen är mycket aktiv och har ökat medlemsantal rejält hösten 2019. 
Förslag 18 000 kr 

Foto 
Lysekils fotoklubb ansöker om bidrag med 10 000 kr till sin utställningsverksamhet. Relativt ny 
förening med stor utställningsverksamhet, de har för tillfället lokaler i Gallerian som de gratis får 
nyttja och har öppet vissa lördagar eller vid vernissage. De samarbetar med fritidsgården och har 
flera ungdomar med i verksamheten, kommer även delta under Fotoläger sommarlovsaktiviteter i 
augusti.  
Förslag 8000 kr 

Minoriteter 
Föreningen Norden ansöker om ett bidrag med 5000 kr för sin verksamhet. 2019 firar de 100 år. 
Förslag 5000 kr 
 
Övriga 
Föreningen För fulla segel ”Kvartsita” ansöker om bidrag med 75 000 kr 
Föreningen driver en aktiv verksamhet, seglingar med T/S Kvartsita med vuxen och ungdomsgrupper, 
utbildningar, lägerverksamhet och endagsseglingar. Föreningen ska/vill betala hyra lokal och båt av 
stiftelsen Skaftökuttern  och söker nu medel till detta.  
Dialog har skett med fritid som även de fått ansökan. Föreningen/Stiftelsen har förr sökt bidrag hos 
fritid men det har inte fungerat då stiftelser inte är bidragsberättigade.  
Förslag beslut  0 kr. Fortsatt utredning kring vart detta ska ligga då det inte riktigt kvalificerar sig som 
en idrottsförening eller ideell kulturförening. 



  
 
 
 
 
 Handlingsplan för Konstföreningens framtida verksamhet 
 
Behovsinventering: 
 
Vad finns det för behov av konstupplevelser i Lysekils kommun som Konstföreningen kan 
tillgodose? 
 
Vi anser att det behövs: 
 

− Aktiv utställningsverksamhet med konstnärer från hela Sverige, Norden och andra delar av  
världen. 

− Aktivt anordna föreläsningar, filmvisningar, konstkurser såsom målarkurser och krokikurser 
− Anordna konstresor 
− Skapa aktiviteter riktade till ungdomar 
− Integrationsfrämjande verksamhet 

 
Hur genomför vi detta? 
 
      - Fortsatt maximering av utställningar ( idag 18 per år). Extern konsulthjälp vid bedömning av 
 utställare. 
       - Samarbete med andra såsom Biblioteket, Folkets Hus, Vuxenskolan, Arken, Bokia, Campus     
 Väst samt Galleri Tint. Detta kan ske exvis genom att ha intresseväckare på resp ställe, 
 samannonsering m m. 
       - Anordna Pop-Up utställningar exvis i Gallerian, Biblioteket, Arkenoch Campus Väst 
       -    Skapa aktivitet utanför byggnaden Konsthallen och göra det mer välkomnande och 
 inbjudande . Detta kan man göra med ett café med sittplatser utanför Konsthallen.  Genom                 
 att bygga om ingången till Konsthallen med exvis ett glasat parti så kan ingången bli mer  
           inbjudande och man få fler att gå in och titta på konst i Konsthallen. Detta kräver även att 
 man renoverar och bygger om övervåningen. Man kan då även använda övervåningen till 
 kursverksamhet och uthyrning till konstnärer som kan använda utrymmet till ateljé . 
       -   Arbeta aktivt att få med ungdomar och göra Konsthallen intressant även för dem.  
 
Vi ser ovanstående förslag som en möjlighet att göra Konsthallen intressant och populär även för 
personer som inte är medlemmar samt inte minst för ungdomar.  
 
Byggnaden där Konsthallen inryms är av vikt för stadsbilden av Lysekil och av kulturhistoriskt 
värde. Konstföreningen har begärt att få ändring av nuvarande kontrakt som innebär att vi har ett 
totalansvar för hela byggnaden vilket är orimligt. Vi anser att kommunen tillsammans med andra 
finansiärer såsom Thordénstiftelsen, allmänna arvsfonden, postkodlotteriet, statens konstråd och 
Västra Götalandsregionen kan genomföra föreslagna åtgärder. Detta innebär att byggnaden kan 
bevaras, förbättras och verksamheten utvecklas. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Bemanning: 
 
Idag bemannas Konsthallen med en heltidsanställd med lönebidrag. Denna anställning upphör i juni 
2020 och därefter avser vi att ansöka om en ny lönebidragsanställning. Vi har haft kontakt med 
Arbetsförmedlingen som ställer sig positiva men nivån av lönebidraget är osäkert. Vi är därför 
beredda att ändra öppettiderna från måndag - fredag till  onsdag - söndag och då har vi inte behov 
av en heltidsanställd. Lördagar och söndagar bemannas av medlemmar. Möjligtvis kan en 
heltidsanställd delas med annan förening med behov av personal. 
 
En annan möjlighet är att kommunen tar hand om anställningen vilket vi har konstaterat att man 
gjort i många andra kommuner. 
 
Genom att ta ett helhetsgrepp för Konsthallen, hela byggnaden och utrymmet utanför så ser vi att 
det går att skapa ett område som ligger centralt och göra det populärt som mötesplats. 
 
En förutsättning för denna handlingsplan är att nuvarande hyresavtal förändras och att kommunen 
beviljar föreningsbidrag enligt ansökan 
 
Lysekil 201905010 
 
 
Lysekils Konstförening 
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Tjänsteskrivelse Sid 1/2 
 

Datum Dnr 
 2019-06-12 UBN 2019-000193 

  
Utbildningsförvaltningen 
Lennart Olsson, 0523-61 32 90 
lennart.olsson@lysekil.se 
 
 

Riktlinjer för kompetensförsörjning för förskola och skola 
 

Sammanfattning 
Syftet med dessa riktlinjer är att ge vägledning och stöd till dem som, på olika 
nivåer, anställer personal inom utbildningsförvaltningen i Lysekils kommun. 
Målsättningen är att kunna rekrytera, anställa och behålla de kompetenser som 
krävs för en god kvalité. Utbildningsnämnden har beslutat att 
kompetensförsörjning är ett prioriterat utvecklingsmål under de kommande åren 
och dessa riktlinjer är en av åtgärderna som tagits fram i samverkan med de 
fackliga parterna. 
 

Förslag till beslut  
Utbildningsnämnden beslutar att anta Lysekils kommuns Riktlinjer för 
kompetensförsörjning i förskola och skola.  
 

Ärendet 
Sverige har idag brist på utbildad personal i utbildningssektorn och denna brist 
kommer att fortgå under en överskådlig tid. Den utbildningstakt till dessa 
yrkesgrupper som råder, kommer inte att tillgodose behovet av kompetent och 
behörig personal. Lysekil kommun måste därför, mer än idag, vara en attraktiv 
arbetsgivare som handlar utifrån att det är lika viktigt att behålla som att rekrytera 
medarbetare. 
 

Förvaltningens synpunkter  
Att vara anställd i en kommunal verksamhet innebär att ha ett av Sveriges 
viktigaste arbeten. En central aspekt för att bedriva kvalitativt bra verksamhet i en 
kommun är att medarbetarna är kompetenta, kunniga och trivs. Medarbetare som 
trivs gör ett bättre jobb vilket, i sin tur, leder till att kommunens kan ge sina 
medborgare bra samhällsservice. 

 
 

 

Lennart Olsson  
Förvaltningschef  

 

http://www.lysekil.se/
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Bilaga 
Riktlinjer för kompetensförsörjning i förskola och skola 

 
Beslutet skickas till  
Rektorer och förskolechefer 



Lysekils kommuns 
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1 Syfte och sammanhang  
 
Att vara anställd i en kommunal verksamhet innebär att ha ett av Sveriges viktigaste 
arbeten. En central aspekt för att bedriva kvalitativt bra verksamhet i en kommun är att 
medarbetarna är kompetenta, kunniga och trivs. Medarbetare som trivs gör ett bättre 
jobb vilket, i sin tur, leder till att kommunen kan ge sina medborgare bra 
samhällsservice. 
 
Syftet med dessa riktlinjer är att ge vägledning och stöd till dem som, på olika nivåer, 
anställer personal inom utbildningsförvaltningen i Lysekils kommun för att kunna 
rekrytera, anställa och behålla de kompetenser som krävs för en god kvalité. 
Utbildningsnämnden har beslutat att kompetensförsörjning är ett prioriterat 
utvecklingsmål under de kommande åren och dessa riktlinjer är en av åtgärderna som 
tagits fram i samverkan med de fackliga parterna. 
 

1.1 Omvärld och utmaningar  
Sverige har idag brist på utbildad personal i utbildningssektorn och denna brist 
kommer att fortgå under en överskådlig tid. Den utbildningstakt till dessa yrkesgrupper 
som råder, kommer inte att tillgodose behovet av kompetent och behörig personal. 
Lysekil kommun måste därför, mer än idag, vara en attraktiv arbetsgivare som handlar 
utifrån att det är lika viktigt att behålla som att rekrytera medarbetare. 
 

1.2 Att arbeta i kommunalt styrd verksamhet 
1.2.1 Kommunens ansvar 
Kommunen har ett samhällsserviceuppdrag och har enligt lag skyldighet att sköta plan- 
och byggfrågor, förskola, skola, socialtjänst, äldreomsorg, bibliotek, räddningstjänst, 
miljö- och hälsoskydd samt vatten och avlopp. Kommunen har det yttersta ansvaret för 
att vuxna, barn och ungdomar som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som 
de behöver. Lysekils kommun värnar också om frivilliga verksamhetsområdena som 
kultur och fritid. Detta innebär att kommunen ska se till att det finns en fungerande 
välfärd men också att vara en strategisk samhällsutvecklare. Lysekils kommun har ett 
arbetsgivaransvar för den personal som arbetar med de tjänster som behöver utföras.  

1.2.2 Kommunens styrning och styrmodell 
Kommunen styrs av en politisk organisation med folkvalda politiker. Kommunen är 
organiserad i nämnder som har till uppgift att tillgodose invånarnas behov inom olika 
områden. Utbildningsnämnden är den nämnd som ansvarar för utbildningsfrågor. 
 
Lysekils kommun har en vision som pekar riktning och ska visa vägen till ett bättre 
Lysekil. 

 
Lysekil är en hållbar och attraktiv kommun året runt som kännetecknas av 
kreativitet och framtidstro. Lysekil är en självklar mötesplats och ledande inom 
maritima näringar.  Ur Lysekils vision 2030 

 
Lysekils kommuns värdegrund, öppet, enkelt och värdigt tillsammans med visionen 
och kommunala och statliga styrdokument utgör grunden för verksamheternas 
uppdrag.  
 
Kommunen har en tillitsbaserad styrmodell. Grunden i denna är verksamheterna 
grunduppdrag och kvalité. Det innebär att chefer, rektorer och förskolechefer har en 
central roll i att organisera verksamheten inom givna ramar samt utifrån vad som 
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anges i lagar och förordningar. Utbildningsförvaltningens roll är att skapa likvärdiga 
förutsättningar för alla brukare samt att följa upp verksamheternas kvalitet. 

1.2.3 Utbildningsnämndens uppdrag  
Utbildningsnämndens uppdrag i relation till utbildningsverksamheten anges i 
skollagen.  
 

Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och 
utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers 
utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också 
förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. 
(Skollagen 1 kap 4§). 

 

1.2.4 En flexibel organisation 
Förväntningarna på medarbetare och chefer i Lysekils kommun är höga. Kommunen 
har också en stark tilltro till att alla utför ett bra jobb. Dessa förväntningar och tilltro 
finns beskrivna i kommunens medarbetar- och chefsplattformar.  
 
För att arbeta med hög kvalité, i enlighet med styrande dokument, ställs stora krav på 
att ständigt utveckla och anpassa organisationen. Det är centralt att medarbetare på 
alla nivåer är medvetna om dessa krav men också har möjlighet att påverka 
verksamheternas utveckling. Genom att arbeta i enlighet med samverkansavtalet 
(2017-04-24) ges förutsättningar för detta.  
 
För att säkerställa kvalitet i verksamheterna är målet att i förvaltningen anställa 
utbildade, kompetenta och när så krävs legitimerade medarbetare enligt skollagen. 
Eftersom det råder brist på vissa yrkeskategorier måste verksamheternas 
organisationer vara flexibla vilket innebär att arbetsuppgifter fördelas efter behov och 
kompetens. I detta krävs samverkan men också tydlighet i ansvarsfördelning och 
rutiner. 

  
1.3 Arbetsmiljö 
1.3.1 Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM 
Att ha en god arbetsmiljö och ett väl fungerande arbetsmiljöarbete är en viktig faktor 
för en framgångsrik och hållbar kompetensförsörjning. I Lysekils kommun finns 
riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vilka antogs av kommunfullmäktige 2016-12-15. Ett 
förebyggande arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.  Alla 
medarbetare ska medverka för att uppnå en god arbetsmiljö och på så sätt minska 
riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetet. Arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig 
del i den vardagliga verksamheten och ska ske i samverkan mellan arbetsgivare, 
medarbetare och fackliga organisationer i enlighet med huvudöverenskommelse 
(HÖK). Samverkan utgör en förutsättning för ett effektivt arbetsmiljöarbete. I Lysekils 
kommun regleras formerna för samverkan i kommunens samverkansavtal. Det 
systematiska arbetsmiljöarbetet i Lysekils kommun ska bedrivas utifrån 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). 
 
Genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete ges förutsättningar att; 

- upptäcka risker i arbetet och åtgärda dem i tid, 
- förebygga olycksfall, sjukdom, stress och andra negativa följder av arbetet, 
- skapa goda arbetsförhållanden, vilket kan minska sjukskrivningarna, 
- öka trivsel och engagemang i arbetet, 
- skapa större ordning och reda i verksamheten, 
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- få ökad kvalitet för brukaren. 
 

1.3.2 Organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA 
Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ska ingå som en del i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet och beskrivs i Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2015:4. Det ska 
bedrivas i enlighet med huvudöverenskommelse (HÖK). 
 
Föreskrifterna behandlar fyra områden: 

- Kunskaper om och mål för OSA. 
- Arbetsbelastning. 
- Arbetstid. 
- Kränkande särbehandling.  

2 Kompetensförsörjning 
Arbete med kompetensförsörjning är ett arbete som är både internt och externt. 
Grunden är att ha en god kvalitet i sina verksamheter som bygger på kompetenta 
medarbetare, bra organisation, utvecklingsförmåga och stolthet för sin verksamhet. 
Med detta som bas kan externa insatser göras. 
 
För att attrahera, rekrytera och behålla duktiga medarbetare krävs ett professionellt 
och systematiskt arbete. Omvärldsanalys, nuläge och kartläggningar behövs för att 
säkerställa rätt ställningstaganden. 
 

2.1 Attrahera 
Att attrahera och rekrytera är en utåtriktad fas. Det är här arbetsgivaren kan 
marknadsföra sig, knyta kontakter och låta sig synas. Att visa upp våra verksamheters 
kvalitet med stolthet är centralt. Genom ett gott ambassadörskap påvisas en genuin och 
trovärdig bild av Lysekils kommun. För att medarbetare ska komma till Lysekils 
kommun behöver hela kommunen synliggöras. Det handlar om natur, boende, 
samhällsservice, kultur, fritid mm. 
 

2.2 Rekrytera 
I en konkurrensutsatt verksamhet är det centralt att utbildningsförvaltningen bedriver 
ett genomtänkt rekryteringsarbete. Skäl för rekrytering kan vara att medarbetare 
slutar, ökad arbetsmängd, nya arbetsuppgifter och interna förändringar som skapar 
nya tjänster. Att rekrytera rätt medarbetare är ett av de mest betydelsefulla beslut en 
chef fattar. Kompetens, förmåga till socialt samspel och förståelse för organisation är 
delar som ska bedömas vid en rekrytering. En nyanställning är också en stor 
investering, kvalitetsmässigt, förtroendemässigt och inte minst ekonomiskt, följderna 
av en felrekrytering kan bli kostsamma på flera sätt. Det innebär att systematiskt 
kartlägga såväl behov som förutsättningar i såväl nuläget som i framtiden där 
lönekartläggningar och omvärldsbevakning regelbundet ingår. Kommunens 
gemensamma strategier för personalplanering och marknadsföring ska användas.  

  
2.3 Behålla, utveckla och motivera  
2.3.1 Att utvecklas i utbildningsförvaltningen  
Att behålla medarbetare är att betrakta som en form av marknadsföring. Det sker 
genom att ha en arbetsmiljö där de anställda trivs och vill utvecklas men också 
kommunicerar detta utåt.  
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Utveckling ska utgöra en drivkraft i organisationen. Med en gemensam målbild ska 
utveckling genom individen, gruppen och organisationen eftersträvas. Alla 
medarbetare ska ges möjlighet till yrkesmässig utveckling. Utveckling kan ske genom 
breddning eller fördjupning i verksamheten; det kan ske genom att kompetens används 
på andra enheter eller verksamheter via intern rörlighet.  
 
Utbildningsförvaltningen ska uppmuntra initiativ till intern rörlighet. Rörlighet kan ske 
såväl inom enheter som mellan verksamheter. Karriärvägar är även ett viktigt verktyg 
för att få engagerade medarbetare som bidrar till verksamhetens utveckling. 
 
De statliga karriärtjänsterna för lärare (förstelärarna) är ett sätt att utvecklas och ges 
fördjupade ansvarsområden för lärare. Särskilda utvecklingsområden, som kan 
bedrivas i projektform, är en annan möjlighet för enskilda medarbetare att delta och 
bidra till utveckling. 
 
Att bli chef/ledare 
Lysekils kommun ska genomföra orientering/introduktionsutbildning för potentiella 
chefer. Genom att få en inblick i ledarskap och chefskap får den enskilde medarbetaren 
en realistisk bild av vad det innebär att i framtiden ta sig an ett ledande uppdrag 
alternativt en chefsbefattning.  
 
Kompetensutveckling  
Utbildningsförvaltningen ska undersöka olika möjligheter att utbildas till de 
yrkeskompetenser som det finns behov av. Vikarier ska få introduktionsutbildning. 
Barnskötarutbildning ska finnas tillgänglig i kommunal regi. Utbildningsförvaltningen, 
genom Campus Väst, ska arbeta för att högskolor ska kunna erbjuda 
legitimationsutbildningar lokalt i Lysekil, det gäller förskollärare och lärare. Former för 
samverkan där anställning och studier kan kombineras ska eftersträvas. 
 

2.3.2 Anställningsformer 
Arbetsgivare och arbetstagare ska i samverkan eftersträva tydlighet och enkelhet i 
anställningsformer. Anställningsformer och avtal ska främja bästa möjliga kvalitet för 
barn, elever och vårdnadshavare utifrån givna regler. 

2.3.3 Lönestruktur och lönebildning 
Lönesättning, lönebildning och löneutveckling ska hanteras enligt riktlinjerna för att 
främja utveckling av verksamheterna. Den enskilde individen ska ha tydliga 
möjligheter till utveckling i relation till resultat. Personalavdelningen är en viktig 
stödfunktion i detta arbete. Lönebildning sker i enlighet med avtal och Lysekils 
kommuns löneriktlinjer. Löneprocessen ska ske systematiskt där Lysekils kommun 
aktivt arbetar med kartläggning, utmaningar och lönesättning. 

2.3.4 Förmåner 
Som anställd i Lysekils kommun har man tillgång till olika förmåner. Exempel på 
sådana är friskvårdsbidrag, pedagogisk måltid, flextidsavtal, växling av 
semesterdagstillägg, personalbil samt ytterkläder.  

2.3.5 Stöd till chefer 
Som chef i utbildningsförvaltningen erbjuds introduktion i rollen samt mentorstöd. I 
rollen som chef ska kompetensutveckling ske så att chefer ska kunna arbeta med 
trygghet i sina uppdrag. 
 
Som nytillträdd rektor kommer den statliga rektorsutbildningen att genomföras. Även 
biträdande rektorer erbjuds denna utbildning. 
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3 Samverkan med andra aktörer 
Huvuddelen av det uppdrag som varje verksamhetsgren har hanteras inom den egna 
organisationen. Det finns dock många situationer som kräver samarbete med såväl 
interna som externa aktörer. För att lyckas med helheten i vårt gemensamma uppdrag 
är det därför mycket viktigt att etablera goda samarbetsformer vid behov. För att 
tydliggöra att samarbete ska användas har en avsiktsförklaring, ” Avsiktsförklaring för 
samverkan kring barn och unga i Lysekils kommun” antagits av både utbildnings- och 
socialnämnderna i Lysekils kommun. 
 
Bakgrunden till denna avsiktsförklaring är ett uttalat behov av att tydliggöra, stärka och 
utveckla samverkan och samarbete mellan olika aktörer som arbetar med barn, unga 
och deras familjer. Samverkan och samverkansstrukturer har därför blivit en strategi 
inom ramen för utvecklingsområde barn och unga. Uppdraget som nedtecknats ska 
syfta till att skapa stabila och hållbara samverkansformer mellan kommunens 
förvaltningar, andra myndigheter som polis och Västra Götalandsregionen samt ideella 
aktörer med barn och ungas bästa i fokus.  
Målet är att skapa och formalisera så väl kontinuerliga som behovsrelaterade (när 
något hänt) samarbetsformer. 
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4 Bilaga  
 
Vid marknadsföring och rekrytering ska följande beaktas 
 

- Bilden av att arbeta och bo i Lysekil ska spridas 
o Ambassadörskap, det är allas uppgift att sprida en god bild 
o Stolthet ska visas i våra verksamheter 
o Visa helhetsbild av Lysekil: kultur, fritid, verksamheter, miljö, boenden 

mm 
 

- Målgrupper  
o Primärt: Lysekil och dess närområde 
o Fyrbodal 
o Regionen 
o Högskolor, främst Högskolan Väst men även Göteborgs Universitet och 

Karlstads Universitet 
o Näringsliv 

 
- Verktyg 

o Ambassadörskap av alla 
o Aktiva på sociala medier 
o Mediainsatser där målgrupper finns 
o Mässor där målgrupper finns 
o Använda en professionell rekryteringsprocess 
o Erbjuda praktikplatser för såväl interna som externa utbildare 
o Medflyttarservice 
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KLAR

Ärende Datum
Beslut i 
nämnd

Uppföljnining
 i nämnd

Resursfördelning grundskola 170328 Beslut 170628, § 50 Senast juni 2019

Gullmarsborgs utveckling 170530 2018-11-14

Statistik om skolfrånvaro 170530 Beslut 181114, § 74

Barnomsorg obekväm arbetstid 170926

Kultur- och fritidspolitisk plan 171121 Beslut 180829, §

Fritidsstipendium 180327 Beslut 180829, §

Revidera riktlinjer för uthyrning av
idrottsanläggningar och gymnastik-
salar i Lysekils kommun 180327 Beslut 180829, §

Underhåll och upprustning av 
Gullmarsborgs ishall

180327

Remissvar Ung företagsamhet 181002 Beslut 181002, § 64 2018-10-02
Budget 2019 Beslut 181212, § 83 2018-12-14
Reviderad delegationsordning 181002 Beslut 181002, § 65

Remiss digital Agenda 2018-2022
Svar lämnat 

muntligt 
181003

Beslut 181213 i KF
Remissvar 2018-10-04

Remiss föreningsutvecklare 181003 Beslut 190116, § 5
Remiss idrottshall/träningshall 181112 Beslut 190116, § 6
Remiss ny spetskompetens 181112 Beslut 190116, § 8
Remiss om mikroplaster 181105 Beslut 190116, § 7
Fritidsstipendium
- Bra idrottsprestation 2018
- Förtjänstfull föreningsledare 2018

Beslut 190326, § 26

Kulturpris Beslut 190424, § 34
Kulturstipendium Beslut 190424, § 35
Verksamhetsbidrag för
kulturföreningar Beslut 190619

Uppföljning 1, 2019 Beslut 190326, § 23
Årsrapport 2018 Beslut 190313, § 21
Uppföljning 2, 2019 Beslut 190528
Uppföljning 3, 2019 Beslut 191002
Budget 2020 Beslut 191113
Rapport intern kontroll 2019 Beslut 191113
Intern kontroll - verksamhetsområden 2020 Beslut 191216
Stipendium ur Lysekils kommuns Stiftelse
nr 1 för utbildning Beslut 191216

Sammanträdeskalender 2020 Beslut 191113
Elevhälsoplan Beslut 190424, § 39
Riktlinjer för kompetensförsörjning Beslut 190619
Dokumenthanteringsplan för utbildningsförvaltningen ??
Reviderad timplan Beslut 190424, § 38
Riktlinjerna för tilldelning av priser och stipendium inom 
kultur- och fritidsområdet Beslut 191113

Remiss - motion om att satsa och planera för framtiden
ny skola, idrottshall,m simnhall och ishall Beslut 190828
Motion om skolfrukost i skola 190611

Uppföljning 1, 2019, för utbildningsnämden
Årsrapport 2018 för utbildningsnämnden - Extra nämnd 2019-03-13 kl 15.00 i KF-salen
Uppföljning 2, 2019, för utbildningsnämden
Uppföljning 3, 2019, för utbildningsnämden

Beslutsuppföljning UBN 

UBN beslutar att ge UBF i uppdrag att utarbeta en volymbaserad resursfördelhningsmodell till enheter i 
grundskolan inkl särskilt stöd samt att återkoma till nämnden för beslut

Beslut

Gullmarsborgs utveckling 170222
UBN beslutar att ge UBF i uppdrag att fortsätta arbetet med Gullmarsborgs utveckling och framtid. 
UBN beslutar enligt arbetsgruppens framtagna förslag samt beakta förvaltningens synpunkter.
UBN beslutar att förslaget och kostnadskalkylen ska återkomma till nämnden för beslut. 

Utbildningsnämnden beslutar att förvaltningen skyndsamt ser till att de mest publikt påvra miljöerna 
åtgärdas, gärna i samarbete med AME eller andra lämpliga partners. 
Förvaltningen utreder det akuta underhållsbehov samt planlägger utförandet av arbetet skyndsamt. 
Utbildningsnämnden beaktar investeringsbehovet i budgetarbetet 2019-2020.

Utbildningsnämnden beslutar att Futsal bedöms som en inomhusidrott. Vid tidsbokningar gäller detta beslut 
från och med 2018-09-01. 
Utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att revidera riktlinjerna för uthyrning av idrottsanläggningar 
och gymnastiksalar i Lysekils kommun.

Utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att se över riktlinjerna för fritidsstipendium. 

Remiss av motion om föreningsutvecklare i Lysekils kommun

Budget 2019
Reviderad delegationsordning

2018-11-14

Dialogkvällar har hållits av Kultur- och fritidsgruppen tillsammans med kulturföreningar och med 
idrottsföreningar i Lysekils kommun vilka föll mycket väl ut. Arbetsgruppen informerar att en 
kultur- och fritidspolitisk plan ska beslutas av nämnden i mars 2018. 

UBN föreslår KS att ge SBF i uppdrag att genomföra en förstudie gällande om- och tillbyggnad av 
Gullmarsborg i enlighet med föreslagen verksamhetsplattform. Till denna förstudie ska en 
trafikutredning göras. 
Ordförande tar upp vikten av att minska den problematiska skolfrånvaron. Lena Garberg får i uppdrag
att ta fram statistik om skolfrånvaron och återkomma till nämnden när reslutatet kan presenteras
UBN föreslår KF att bifalla motionen samt att ge UBN uppdraget att starta en jouröppen verksamhet
för barnomsorg på obekväm arbetstid till årsskiftet 18/19 under förutsättning att KF ger UBN full 
kostnadstäckning för de ökade kostnaderna detta innebär.

Remissvar till kommunfullmäktige angående motion om Ung företagsamhet

Remiss av förslag till gemensam digital agenda 2019-2022 för SML 

Remiss av motion om mikroplatser samt ökad undervisning om bland annat hållbar konsumtion

Remiss av motion om idrottshall - träningshall för barn och ungdomar i Lysekil 
Remiss av motion om ny spetskompetenslinje med fokus på hållbarhet och cirkulär ekonomi 

Budget 2020 plan 2021 och 2022

Verksamhetsområden för 2020



KULTURRÅDET
Box 27215, 102 53 Stockholm
Besök: Borgvägen 1-5, @8 519 264
kulturradet@lkulturradet. se
kulturrådet.se

Beslut

2919-05-1;)
GD 2819:84

KUR 2019/64

5.1(3)

Ärende

Statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan, Skapande skola, läsåret 2019/20.

Kulturrådets beslut

1. Statens kulturråd beviljar bidrag och bidragsbelopp enligt bilaga 1:
Eventuella beslutsnoteringar per ärende framgår av bilaga 1.
Kulturrådets villkor för mottagande av bidraget framgår av bilaga 2.

2. Övriga ansökningar om bidrag avslås, se bilaga 1.

Totalt beviljat belopp vid denna fördelning är 174 838 729 kronor varav 20 91 3 572
kronor avser förskolan och 153 925 157 kronor avser grundskolan.

Ärendets handläggning och beredning
Ansökningar

Till detta fördelningstillfälle har det kommit in 425 ansökningar varav 214 även avser
förskolan. Totalt ansökt belopp uppgår till 298 762 192 kronor varav 36 819 407 kronor
avser förskolan och 261 942 785 kronor avser grundskolan. De sökande har i sina
ansökningar beskrivit sitt projekt och besvarat frågor utifrån Kulturrådets riktlinjer för
bidraget.

De sökande huvudmännen planerar att samverka med cirka 1100 kulturaktörer inom
förskolan och 7200 inom grundskolan. l de fall könsfördelningen är känd, reder det jämn
könsfördelning.

Sammanläggning

Alla ansökningar har lagts samman till detta ärende (KUR 2019/64) eftersom alla
ansökningarna avser Skapande skola och bedöms i ett sammanhang.

Beslutet och beredningen

Detta beslut har fattats av generaldirektör Staffan Forssell efter föredragning av
handläggare Lykke Fortfors, l den slutliga handläggningen har även handläggare Nardin
Crisbi, enhetschef Magnus Boström och praktikant Sofia Rydén deltagit.

l beredningen av detta ärende har vikarierande handläggare Tua Stenström och
ställföreträdande enhetscheferna Heli Hirsch deltagit.
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Skäl för beslutet

Aktuella bestämmelser m.m.

Kulturrådet beslutar om Skapande skola bidrag till huvudmän med stöd av förordningen
(2007:1436) om statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan (nedan kallad förordningen).

Ändamålet med bidraget enligt 2 § är att medverka till att:
1. kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i förskolan och grundskolan,
2. öka den professionella kulturverksamheten för och med barnen och eleverna, så att

tillgången till kulturens alla uttrycksformer och möjligheterna till eget skapande ökar,

Enligt 4 § far bidraget lämnas till huvudmän för förskolan och grundskolan eller
huvudmän för vissa särskilda utbildningsformer. Bidraget får enligt 4 a lämnas för inköp
av professionell kulturverksamhet som inbegriper insatser som främjar barnens och
elevernas eget skapande som en del i undervisningen och insatser som främjar en
långsiktig samverkan mellan förskolan, grundskolan och kulturlivets parter.

Det går endast att söka bidrag för kulturverksamhet och konst- och kulturinsatser där
aktiviteterna genomförs i samarbete med en yrkesverksam professionell kulturaktör. Som
förutsättning för statsbidrag enligt 5 § gäller att huvudmännen har utformat en
handlingsplan för utvecklingsarbetet med kultur utifrån sina behov, i vilket även framgår
formerna för samverkan med kulturlivets parter. Enligt 5 a § ska skolans elever och
förskolans barn, med hänsyn till barnens förutsättningar, getts tillfälle att medverka i
arbetet med att planera, genomföra och följa upp insatserna inom projekten.

Enligt Kulturrådets regleringsbrev (sidan 7) ska minst 10 000 000 kronor av
anslagsposten användas för verksamhet riktad mot förskolan. Förskolor i områden där
tillgången till professionell kultur bedöms vara låg ska prioriteras vid beslut om bidrag.

Kulturrådet ska i sin verksamhet integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barn- och
ungdomsperspektiv (bland annat artikel 31 i Konventionen om barnets rättigheter).
Kulturrådet har vidare ett sektorsansvar för funktionshinderfrågor med anknytning till
myndighetens verksamhetsområde samt ett samlat ansvar för att inom sitt
verksamhetsområde främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning,
könsidentitet och könsuttryck. Vidare ska Kulturrådet verka för ett internationellt och
interkulturellt utbyte. Detta framgår av förordningen (2012:515) med Instruktion för
Statens kulturråd.

Kulturrådets bedömning

De sökande har i sina ansökningar beskrivit sitt projekt och argumenterat för varför deras
projekt borde fä bidrag från Kulturrådet. Kulturrådet bedömer att medlen bör fördelas
enligt bilaga 1. Bedömningen grundar sig på hur väl sökanden uppfyller ändamålet med
bidraget, övriga krav i förordningen samt hur väl sökanden bedöms integrera i stycket
ovan nämnda perspektiv i sina projekt.
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Bedömning av förskolan
Högre antal ansökningar från förskolor (214 jämfört med 156 för läsåret 2018/19) i
kombination med att extraanslaget på 10 miljoner kronor riktat till förskolan är borttaget
för läsåret 2019/20 har medfört ökad konkurrens om tillgängliga medel för både för- och
grundskolan.

Inom förskolan har Kulturrådet endast beviljat ansökningar som uppfyller:

kravet enligt regleringsbrevet (se ovan) och
kravet pä fördjupande projekt enligt bidragets riktlinjer.

Ansökningarna som uppfyllt kraven ovan är nästan dubbelt sä många som läsåret
2018/19 och därmed får förskolan totalt dubbelt så mycket i beviljat belopp än tidigare.

l den sammanvägda bedömningen har vi även vägt in hur projekten främjar barns eget
skapande och möjligheter att utforska och uttrycka sig genom olika konstuttryck. Vi har
också beaktat hur projekten förhåller sig till förskolans eget arbete med konst och kultur.

Bedömning av grundskoian
Den högre tilldelningen till förskolan har inneburit ett lägre beviljat belopp för grundskolan
än läsåret 2018/19. Kulturrådet har därför inom grundskolan prioriterat:

aktiviteter där elevens möte med det konstnärliga uttrycket och den
kreativa processen står i fokus.
tydliga projekt tillsammans med yrkesverksamma professionella
kulturaktörer inom bidragets konstområden som främjar barn och
elevers eget skapande.
förnyelse och utveckling av konst- och kulturaktiviteter genom ett
fördjupat arbetssätt tillsammans med kulturaktörerna.

de fall projekten inkluderar besök på kulturinstitutioner har Kulturrådet gett en
beslutsnotering att besöken ska kopplas till eget skapande, l den sammanvägda
bedömningen har vi även vägt in rättighetsperspektiven (se ovan) och utjämning av
tillgång till kultur utifrån geografiska och socioekonomiska förutsättningar.

På Kulturrådets vägnar

Staffan F&cssell
éeneraldirektör Lykke Fortfors

Föredragande



Bidraget till kulturell verksamhet i skolan (Skapande skola) 2019-05-13 Bilaga 1

Dnr GD 2019:84

Beslut om bidrag

Dnr KUR Sökande Org.nr Län Beslut Totalt sökt 

belopp

Totalt beviljat 

belopp

Varav 

beviljat för 

förskolan

Redovis-

ningsdatum

Beslutsnoteringar

2019/959 AB Nyfiket 

Lärande, 

Sollentuna

556759-0251 Stockholms län Bifall 60 000 30 000 0 2020-09-10 Inom lajv: endast 

tillsammans med 

kulturaktörer såsom 

teaterpedagog eller 

konstnär som uppfyller 

bidragets krav på 

professionalitet samt är 

verksamma inom bidragets 

konstområden

Inom förskolan: ansökan 

uppfyller inte bidragets krav

2019/1209 AB Videdals 

Privatskolor, 

Malmö

556451-8750 Skåne län Bifall 18 000 13 000 0 2020-09-10 Ej till digitalisering samt 

media- och 

informationskunnighet 

(MIK)

Ej till kostnader för tekniska 

hjälpmedel

Kostnader inom "Övrigt" får 

uppgå till högst 20 procent 

av beviljat belopp

1 (101)



Dnr KUR Sökande Org.nr Län Beslut Totalt sökt 

belopp

Totalt beviljat 

belopp

Varav 

beviljat för 

förskolan

Redovis-

ningsdatum

Beslutsnoteringar

2019/1044 AHA Utbildning 

AB, Järfälla

556614-6956 Stockholms län Bifall 100 000 75 000 15 000 2020-09-10 Enligt ansökan

2019/653 Ahlafors fria 

skola, Ale

769614-2343 Västra 

Götalands län

Bifall 250 000 40 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Ej till teateruppsättningar 

inom ordinarieverksamhet

2019/702 Aktiebolaget Fria 

Skolor i Enköping

556808-6085 Uppsala län Bifall 259 900 100 000 0 2020-09-10 Inom lajv: endast 

tillsammans med 

kulturaktörer såsom 

teaterpedagog eller 

konstnär som uppfyller 

bidragets krav på 

professionalitet samt är 

verksamma inom bidragets 

konstområden

2019/1069 Albatross 

Montessoriskola, 

Lidingö

813600-4168 Stockholms län Bifall 90 000 90 000 0 2020-09-10 Enligt ansökan

2 (101)



Dnr KUR Sökande Org.nr Län Beslut Totalt sökt 

belopp

Totalt beviljat 

belopp

Varav 

beviljat för 

förskolan

Redovis-

ningsdatum

Beslutsnoteringar

2019/839 Ale kommun 212000-1439 Västra 

Götalands län

Bifall 1 508 290 500 000 0 2020-09-10 Ej till aktivitet inom 

arkitektur

Ej till aktivitet "Extra 1"

2019/278 Alingsås kommun 212000-1553 Västra 

Götalands län

Bifall 1 430 000 1 040 000 150 000 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Ej till programmering samt 

media- och 

informationskunnighet 

(MIK)

Inom förskolan: prioritera 

förskolor i områden med 

lägst tillgång till konst och 

kultur

2019/971 ALM Education 

AB, Stockholm

556634-4270 Stockholms län Bifall 130 000 60 000 0 2020-09-10 Enligt ansökan

2019/1177 Alvesta kommun 212000-0639 Kronobergs län Bifall 1 235 000 1 235 000 256 000 2020-09-10 Enligt ansökan

2019/1198 AmiSgo AB, 

Västerås

556814-8117 Västmanlands 

län

Bifall 400 000 90 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom konst och 

film tillsammans med 

yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

3 (101)



Dnr KUR Sökande Org.nr Län Beslut Totalt sökt 

belopp

Totalt beviljat 

belopp

Varav 

beviljat för 

förskolan

Redovis-

ningsdatum

Beslutsnoteringar

2019/637 Aneby kommun 212000-0498 Jönköpings län Bifall 264 525 182 800 100 800 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Kostnader inom "Övrigt" får 

uppgå till högst 20 procent 

av beviljat belopp

2019/1083 Ansgarskolorna 

AB, Uppsala

556583-5146 Uppsala län Bifall 99 785 40 000 0 2020-09-10 Endast till aktiviteterna på 

Bror Hjorts hus, 

Nationalmuseet och Popp-

animation

Ej till matkostnader

Kostnader inom "Övrigt" får 

uppgå till högst 20 procent 

av beviljat belopp.

4 (101)



Dnr KUR Sökande Org.nr Län Beslut Totalt sökt 

belopp

Totalt beviljat 

belopp

Varav 

beviljat för 

förskolan

Redovis-

ningsdatum

Beslutsnoteringar

2019/611 Arboga kommun 212000-2122 Västmanlands 

län

Bifall 473 600 352 600 152 600 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Inom lajv: endast 

tillsammans med 

kulturaktörer såsom 

teaterpedagog eller 

konstnär som uppfyller 

bidragets krav på 

professionalitet samt är 

verksamma inom bidragets 

konstområden

2019/1118 Arjeplogs 

kommun

212000-2668 Norrbottens län Bifall 172 500 127 000 42 000 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Ej till kostnader för 

oförutsedda utgifter och 

städning

2019/1102 Arvidsjaurs 

kommun

212000-2650 Norrbottens län Bifall 400 000 350 000 100 000 2020-09-10 Enligt ansökan

5 (101)



Dnr KUR Sökande Org.nr Län Beslut Totalt sökt 

belopp

Totalt beviljat 

belopp

Varav 

beviljat för 

förskolan

Redovis-

ningsdatum

Beslutsnoteringar

2019/937 Arvika kommun 212000-1892 Värmlands län Bifall 800 000 350 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Inom förskolan: ansökan 

uppfyller inte bidragets krav

2019/652 Askersunds 

kommun

212000-1983 Örebro län Bifall 350 000 250 000 0 2020-09-10 Endast till författarbesök 

och projektet "Offentlig 

utsmyckning"

2019/247 Aspen 

montessori, 

Lerum

863500-5500 Västra 

Götalands län

Bifall 37 000 37 000 0 2020-09-10 Enligt ansökan

2019/1141 Avesta kommun 212000-2262 Dalarnas län Bifall 755 000 555 000 80 000 2020-09-10 Inom lajv: endast 

tillsammans med 

kulturaktörer såsom 

teaterpedagog eller 

konstnär som uppfyller 

bidragets krav på 

professionalitet samt är 

verksamma inom bidragets 

konstområden

2019/1180 Bengtsfors 

kommun

212000-1470 Västra 

Götalands län

Bifall 392 280 301 680 66 680 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

6 (101)



Dnr KUR Sökande Org.nr Län Beslut Totalt sökt 

belopp

Totalt beviljat 

belopp

Varav 

beviljat för 

förskolan

Redovis-

ningsdatum

Beslutsnoteringar

2019/1103 Bergs kommun 212000-2502 Jämtlands län Bifall 245 000 235 000 75 000 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Sista året med "På flykt" 

och "Karoliner"

2019/1111 Bjurholms 

kommun

212000-2833 Västerbottens 

län

Bifall 149 000 149 000 42 000 2020-09-10 Enligt ansökan

2019/986 Bjuvs kommun 212000-1041 Skåne län Bifall 113 000 50 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

2019/1098 Bladins stiftelse, 

Malmö

846001-0948 Skåne län Bifall 195 000 80 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

2019/1024 Blomenbergska 

skolan AB, 

Nyköping

556873-7091 Södermanlands 

län

Bifall 15 000 15 000 5000 2020-09-10 Enligt ansökan

2019/1033 Bobygdens 

Framtid 

ekonomiska 

förening, Delsbo

716458-6617 Gävleborgs län Bifall 71 000 56 000 0 2020-09-10 Enligt ansökan

7 (101)



Dnr KUR Sökande Org.nr Län Beslut Totalt sökt 

belopp

Totalt beviljat 

belopp

Varav 

beviljat för 

förskolan

Redovis-

ningsdatum

Beslutsnoteringar

2019/940 Bodens kommun 212000-2767 Norrbottens län Bifall 1 272 764 1 041 064 300 000 2020-09-10 Enligt ansökan

2019/1027 Bollebygds 

kommun

212000-2973 Västra 

Götalands län

Bifall 300 000 200 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

2019/255 Borgholms 

kommun

212000-0795 Kalmar län Bifall 531 880 250 000 0 2020-09-10 Ej till kostnader för projektet 

"Ölands kultur och historia"

Inom förskolan: ansökan 

uppfyller inte bidragets krav

2019/578 Borlänge 

kommun

212000-2239 Dalarnas län Bifall 2 310 000 1 600 000 0 2020-09-10 Enligt ansökan

Inom förskolan: ansökan 

uppfyller inte bidragets krav

2019/714 Borås kommun 212000-1561 Västra 

Götalands län

Bifall 3 363 112 1 665 500 165 500 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Ej till programmering samt 

media- och 

informationskunnighet 

(MIK)

8 (101)
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belopp

Totalt beviljat 

belopp

Varav 

beviljat för 

förskolan

Redovis-

ningsdatum

Beslutsnoteringar

2019/930 Botkyrka 

kommun

212000-2882 Stockholms län Bifall 2 859 400 2 000 000 0 2020-09-10 Inom förskolan: ansökan 

uppfyller inte bidragets krav

2019/1001 Boukefs 

Privatskola, 

Malmö

556715-5527 Skåne län Bifall 76 500 30 000 0 2020-09-10 Ej till workshop kring 

projektledning

Ej till surfplattor

Kostnader inom "Övrigt" får 

uppgå till högst 20 procent 

av beviljat belopp

2019/1065 Boxholms 

kommun

212000-0407 Östergötlands 

län

Bifall 400 000 200 000 50 000 2020-09-10 Inom förskolan och 

grundskolan: endast till 

projekt som främjar barns 

och elevers eget skapande 

inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

2019/646 Brickebergs-

kyrkans 

skolstiftelse, 

Örebro

875003-4491 Örebro län Bifall 75 000 37 500 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

2019/917 British 

International 

School of 

Stockholm

802477-7289 Stockholms län Bifall 205 615 150 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

9 (101)



Dnr KUR Sökande Org.nr Län Beslut Totalt sökt 

belopp

Totalt beviljat 

belopp

Varav 

beviljat för 

förskolan

Redovis-

ningsdatum

Beslutsnoteringar

2019/1126 British Schools 

AB, Eskilstuna

556751-6389 Södermanlands 

län

Bifall 189 500 100 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

2019/1179 Broholmskolan 

ekonomisk 

förening, 

Lidköping

769608-1319 Västra 

Götalands län

Bifall 160 000 80 000 0 2020-09-10 Enligt ansökan

2019/983 Bromma Enskilda 

skolan ekonomisk 

förening

769600-1366 Stockholms län Bifall 29 000 29 000 0 2020-09-10 Enligt ansökan

2019/1120 Bromölla 

kommun 

(förskolan)

212000-0894 Skåne län Bifall 150 000 150 000 150 000 2020-09-10 Enligt ansökan

2019/206 Bromölla 

kommun 

(grundskolan)

212000-0894 Skåne län Bifall 700 000 150 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Ej till programmering och 

digitalisering

10 (101)



Dnr KUR Sökande Org.nr Län Beslut Totalt sökt 

belopp

Totalt beviljat 

belopp

Varav 

beviljat för 

förskolan

Redovis-

ningsdatum

Beslutsnoteringar

2019/574 Bräcke kommun 212000-2460 Jämtlands län Bifall 150 000 145 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Sista året med "På flykt" 

och "Karoliner"

Inom förskolan: ansökan 

uppfyller inte bidragets 

villkor

2019/538 Burlövs kommun 212000-1025 Skåne län Bifall 519 257 500 000 0 2020-09-10 Ej till kostnader för 

scenografi

2019/619 Båstad 

Montessori

716436-7695 Skåne län Bifall 60 000 60 000 0 2020-09-10 Enligt ansökan

2019/1004 Carlssons Skola, 

Stockholm

802005-8270 Stockholms län Bifall 250 000 250 000 0 2020-09-10 Enligt ansökan

2019/568 Casa Dei 

Bambini, 

Göteborg

852000-4261 Västra 

Götalands län

Bifall 60 000 20 000 0 2020-09-10 Endast till projekt inom film 

som främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Inom förskolan: ansökan 

uppfyller inte bidragets krav

11 (101)
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Totalt beviljat 

belopp

Varav 

beviljat för 

förskolan

Redovis-

ningsdatum

Beslutsnoteringar

2019/95 Dalby & S 

Sandby 

Montessoriförenin

g, Dalby

769601-0151 Skåne län Bifall 35 000 35 000 0 2020-09-10 Enligt ansökan

2019/683 Danderyds 

kommun

212000-0126 Stockholms län Bifall 530 500 500 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

2019/957 Davi skolan AB, 

Nacka

556531-5610 Stockholms län Bifall 125 700 70 000 0 2020-09-10 Ej till biobesök inom 

föreslaget projekt

2019/1169 Degerfors 

kommun

212000-1934 Örebro län Bifall 610 000 400 000 50 000 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

2019/1176 Djurgårdens 

Waldorfskola, 

Stockholm

802422-2641 Stockholms län Bifall 70 000 35 000 0 2020-09-10 Enligt ansökan

12 (101)



Dnr KUR Sökande Org.nr Län Beslut Totalt sökt 

belopp
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förskolan
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ningsdatum
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2019/1164 Dorotea kommun 212000-2809 Västerbottens 

län

Bifall 506 206 60 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Ej till Matkultur

Inom förskolan: ansökan 

uppfyller inte bidragets krav

2019/809 Eda kommun 212000-1769 Värmlands län Bifall 534 100 134 800 34 800 2020-09-10 Endast till konstsatsningen 

"Lera för framtiden"

2019/1092 Edens skola 

ekonomisk 

förening, Höör

769600-9039 Skåne län Bifall 45 000 45 000 15 000 2020-09-10 Enligt ansökan

2019/657 Eksjö kommun 212000-0589 Jönköpings län Bifall 559 000 500 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

2019/1097 Emmaboda 

kommun

212000-0738 Kalmar län Bifall 184 000 184 000 40 000 2020-09-10 Enligt ansökan

2019/642 Enköpings 

kommun

212000-0282 Uppsala län Bifall 1 230 733 966 336 66 336 2020-09-10 Enligt ansökan

2019/1138 Enskede 

byskola/PPS AB, 

Stockholm

556504-2255 Stockholms län Bifall 36 625 36 625 0 2020-09-10 Enligt ansökan
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2019/1034 Eskilstuna 

kommun

212000-0357 Södermanlands 

län

Bifall 2 594 000 1 500 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Ej till digitalisering samt 

media- och 

informationskunnighet 

(MIK)

Inom lajv: endast 

tillsammans med 

kulturaktörer såsom 

teaterpedagog eller 

konstnär som uppfyller 

bidragets krav på 

professionalitet samt är 

verksamma inom bidragets 

konstområden

2019/695 Eslövs kommun 212000-1173 Skåne län Bifall 1 020 000 430 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

2019/775 Eslövs 

montessorifri-

skola

846502-3961 Skåne län Bifall 32 038 32 038 0 2020-09-10 Enligt ansökan
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2019/1182 Essunga 

kommun

212000-2916 Västra 

Götalands län

Bifall 284 100 200 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

2019/952 Falkenbergs 

kommun

212000-1231 Hallands län Bifall 1 651 813 500 000 0 2020-09-10 Endast till foto, nycirkus och 

serier i samarbete med 

yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

2019/501 Falköpings 

kommun

212000-1744 Västra 

Götalands län

Bifall 660 000 645 000 85 000 2020-09-10 Enligt ansökan

2019/1139 Falu kommun 212000-2221 Dalarnas län Bifall 1 789 000 1 570 000 170 000 2020-09-10 Enligt ansökan

2019/977 Filipstads 

kommun

212000-1876 Värmlands län Bifall 687 000 400 000 150 000 2020-09-10 Inom lajv: endast 

tillsammans med 

kulturaktörer såsom 

teaterpedagog eller 

konstnär som uppfyller 

bidragets krav på 

professionalitet samt är 

verksamma inom bidragets 

konstområden

2019/643 Finspångs 

kommun

212000-0423 Östergötlands 

län

Bifall 1 096 025 970 000 340 000 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer
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2019/1052 Flens kommun 212000-0332 Södermanlands 

län

Bifall 930 000 830 000 180 000 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

2019/1156 Forshaga 

kommun

212000-1819 Värmlands län Bifall 400 000 365 000 45 000 2020-09-10 Ej till kostnader för 

funktionsinriktad 

musikterapi

Inom förskolan: endast till 

filmprojekt

2019/1191 Fredsbergs 

friskola 

ekonomisk 

förening, 

Töreboda

769620-7443 Västra 

Götalands län

Bifall 47 362 35 000 0 2020-09-10 Enligt ansökan

2019/425 Fridaskolan AB, 

Vänersborg

556451-5988 Västra 

Götalands län

Bifall 600 000 150 000 0 2020-09-10 Endast till projekt inom 

konst och film som främjar 

elevers eget skapande 

inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

2019/564 Fridhems 

friskolas 

ekonomiska 

förening, Örebro

769601-4781 Örebro län Bifall 26 625 16 000 0 2020-09-10 Enligt ansökan

2019/1040 Friskola Fria 

Emilia Ek 

förening, Boden

769608-3455 Norrbottens län Bifall 23 320 23 320 0 2020-09-10 Enligt ansökan
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2019/639 Friskolan Boken / 

Ciconias 

ekonomiska 

förening, Sjöbo

769614-1428 Skåne län Bifall 60 299 60 299 0 2020-09-10 Enligt ansökan

2019/1211 Friskolan Mosaik 

i Falun 

769614-9751 Dalarnas län Bifall 130 000 30 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

2019/926 Färgelanda 

kommun

212000-1421 Västra 

Götalands län

Bifall 300 000 150 000 0 2020-09-10 Inom lajv: endast 

tillsammans med 

kulturaktörer såsom 

teaterpedagog eller 

konstnär som uppfyller 

bidragets krav på 

professionalitet samt är 

verksamma inom bidragets 

konstområden

2019/1188 Föreningen 

Backaskolan, 

Malmö

846500-1777 Skåne län Bifall 195 000 150 000 0 2020-09-10 Ej till administration

2019/925 Föreningen 

Mikaelgårdens 

läkepedagogiska 

institut, Södertälje

815600-2795 Stockholms län Bifall 21 000 21 000 0 2020-09-10 Enligt ansökan

2019/1172 Föreningen 

Örjanskolan, 

Södertälje

815600-5103 Stockholms län Bifall 111 200 60 000 0 2020-09-10 Endast till projekten: musik 

med återbruk, danstema 

och filmtema
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2019/1091 Föräldraföreninge

n Nordgård 

ekonomisk 

förening, Alingsås

716447-8609 Västra 

Götalands län

Bifall 50 500 15 000 15 000 2020-09-10 Enligt ansökan

2019/973 Föräldraförening-

en vid 

Musiklådan, 

Uppsala

817603-2319 Uppsala län Bifall 49 500 45 000 0 2020-09-10 Enligt ansökan

2019/187 Föräldrakoopera-

tivet Gadden, 

Bollebygd

716448-1132 Västra 

Götalands län

Bifall 73 757 35 000 0 2020-09-10 Ej till forntidsprojekt

2019/744 Föräldrakooperati

vet Möllan, 

Laholm

849201-4298 Hallands län Bifall 125 000 25 000 0 2020-09-10 Ej till kostnader för 

filmutrustning , 

lärarhandledningar och 

kompetensutveckling med 

mera

Kostnader inom "Övrigt" får 

uppgå till högst 20 procent 

av beviljat belopp

Inom förskolan: ansökan 

uppfyller inte bidragets krav

2019/906 Föräldrakooperati

vet 

Tomtebobarnen, 

Kungsbacka

716408-3730 Hallands län Bifall 51 000 51 000 51 000 2020-09-10 Enligt ansökan
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2019/843 Gagnefs kommun 212000-2155 Dalarnas län Bifall 400 000 345 000 45000 2020-09-10 Inom samarbete med 

museer: endast till projekt 

som främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer, 

till exempel skådespelare, 

koreograf, filmare med 

mera

Inom förskolan: endast till 

musik som främjar barns 

eget skapande genom 

workshops

2019/513 Gislaveds 

kommun

212000-0514 Jönköpings län Bifall 1 339 300 600 000 100 000 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Kostnader inom "Övrigt" får 

uppgå till högst 20 procent 

av beviljat belopp

Ej till klassresa

Inom förskolan: endast till 

projekt med 

musik/rytmikpedagog
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2019/932 Gluntens 

montessoriskola 

Uppsala

716422-5521 Uppsala län Bifall 138 750 138 750 0 2020-09-10 Enligt ansökan

2019/769 Gnesta kommun 212000-2965 Södermanlands 

län

Bifall 767 312 435 000 135 000 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

2019/1157 Gnesta 

Waldorfskole-

förening

819001-3030 Södermanlands 

län

Bifall 138 000 25 000 0 2020-09-10 Endast till teaterprojekt som 

främjar elevers eget 

konstnärliga skapande 

tillsammans med externa 

yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer 

inom bidragets krav

2019/990 Gnosjö kommun 212000-0506 Jönköpings län Bifall 450 000 270 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Ej till klassresa
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2019/707 Gotlands 

kommun

212000-0803 Gotlands län Bifall 1 474 000 960 000 0 2020-09-10 Ej till kostnader för 

seminarier, konferens eller 

utrustning

Inom samarbete med 

museer: endast till projekt 

som främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer, 

till exempel skådespelare, 

koreograf, filmare med 

mera

2019/542 Gottnebygdens 

samhälls-

förening, 

Örnsköldsvik

889601-1528 Västernorrlands 

län

Bifall 45 000 30 000 0 2020-09-10 Endast till teaterprojekt och 

författarbesök på skolan

2019/563 Grantomta 

Montessoristiftels

e, Värmdö

814000-9518 Stockholms län Bifall 62 400 45 000 0 2020-09-10 Ej till digitalisering samt 

media- och 

informationskunnighet 

(MIK)

2019/1202 Gripsholms-

skolan, Strängnäs

556733-5616 Södermanlands 

län

Bifall 140 416 110 325 50 325 2020-09-10 Endast till de beskrivna 

projekten inom drama och 

konstnär/utställning

2019/934 Grums kommun 212000-1827 Värmlands län Bifall 380 000 250 000 0 2020-09-10 Enligt ansökan

2019/1075 Gullspångs 

kommun

212000-1637 Västra 

Götalands län

Bifall 474 130 381 500 31 500 2020-09-10 Enligt ansökan

2019/180 Gällivare 

kommun

212000-2726 Norrbottens län Bifall 522 080 522 080 92 300 2020-09-10 Enligt ansökan
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2019/1113 Gävle kommun 212000-2338 Gävleborgs län Bifall 2 100 000 1 700 000 200 000 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Ej till projekt inom "Natur 

och teknik för alla" (NTA)

2019/894 Göteborgs Högre 

Samskola

857205-9197 Västra 

Götalands län

Bifall 270 000 170 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Inom förskolan: ansökan 

uppfyller inte bidragets krav

2019/924 Göteborgs 

kommun 

(förskolan)

212000-1355 Västra 

Götalands län

Bifall 962 000 500 000 500 000 2020-09-10 Endast till förskolor i 

områden med låg tillgång 

till konst och kultur
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2019/1002 Göteborgs 

kommun 

(grundskolan)

212000-1355 Västra 

Götalands län

Bifall 8 750 000 4 100 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Prioritera områden med låg 

tillgång till konst och kultur

2019/1129 Götene kommun 212000-1652 Västra 

Götalands län

Bifall 472 800 265 000 145 000 2020-09-10 Enligt ansökan

2019/626 Habo kommun 212000-1611 Jönköpings län Bifall 430 000 135 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Ej till digitalisering samt 

media- och 

informationskunnighet 

(MIK)

Inom förskolan: ansökan 

uppfyller inte bidragets krav

23 (101)



Dnr KUR Sökande Org.nr Län Beslut Totalt sökt 

belopp

Totalt beviljat 

belopp

Varav 

beviljat för 

förskolan

Redovis-

ningsdatum

Beslutsnoteringar

2019/1085 Hagfors kommun 212000-1884 Värmlands län Bifall 351 000 340 000 90 000 2020-09-10 Inom lajv: endast 

tillsammans med 

kulturaktörer såsom 

teaterpedagog eller 

konstnär som uppfyller 

bidragets krav på 

professionalitet samt är 

verksamma inom bidragets 

konstområden

2019/741 Hallsbergs 

kommun

212000-1926 Örebro län Bifall 523 000 468 000 88 000 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

2019/1107 Hallstahammars 

kommun

212000-2064 Västmanlands 

län

Bifall 1 170 000 410 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Ej till digitalisering samt 

media- och 

informationskunnighet 

(MIK)

Inom förskolan: ansökan 

uppfyller inte bidragets krav
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2019/994 Halmstads 

kommun

212000-1215 Hallands län Bifall 2 600 000 2 100 000 250 000 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Ej till digitalisering samt 

media- och 

informationskunnighet 

(MIK)

2019/922 Hammarö 

kommun

212000-1793 Värmlands län Bifall 725 000 300 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med externa 

yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Inom förskolan: ansökan 

uppfyller inte bidragets krav

2019/1008 Haninge kommun 212000-0084 Stockholms län Bifall 1 650 000 1 150 000 400 000 2020-09-10 Ej till digitalisering samt 

media- och 

informationskunnighet 

(MIK)
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2019/955 Heby kommun 212000-2049 Uppsala län Bifall 350 000 250 000 0 2020-09-10 Inom lajv: endast 

tillsammans med 

kulturaktörer såsom 

teaterpedagog eller 

konstnär som uppfyller 

bidragets krav på 

professionalitet samt är 

verksamma inom bidragets 

konstområden

2019/1031 Hedemora 

kommun

212000-2254 Dalarnas län Bifall 458 500 458 500 107 000 2020-09-10 Enligt ansökan

2019/1114 Heliga Katarinas 

Skolstiftelse, 

Uppsala

817603-0867 Uppsala län Bifall 97 000 70 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med externa 

yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

2019/746 Helleborus-

skolan, Täby

556750-8386 Stockholms län Bifall 400 000 150 000 0 2020-09-10 Ej till föreläsningar om 

Förintelsen, då det ska ingå 

i skolans ordinarie uppdrag
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2019/752 Helsingborgs 

kommun

212000-1157 Skåne län Bifall 2 710 000 950 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Ej till instrument

Ej till källkritik

Inom förskolan: ansökan 

uppfyller inte bidragets krav

2019/614 Herrljunga 

kommun

212000-1520 Västra 

Götalands län

Bifall 945 000 400 000 100 000 2020-09-10 Ej till kostnader för 

kulturdag

2019/1195 Hjo kommun 212000-1728 Västra 

Götalands län

Bifall 340 000 260 000 60 000 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Inom förskolan: endast till 

konstprojekt
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2019/1028 Hope Stiftelsen, 

Vetlanda

827500-7683 Jönköpings län Bifall 22 000 20 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Ej till digitalisering och 

media- och 

informationskunnighet 

(MIK)

2019/126 Hoppetossa 

Norra AB, 

Österåker

559000-1854 Stockholms län Bifall 23 536 23 536 23 536 2020-09-10 Endast till konstprojekt 

tillsammans med extern 

yrkesverksam professionell 

kulturaktör enligt bidragets 

krav

Kostnader inom "Övrigt" får 

uppgå till högst 20 procent 

av beviljat belopp

2019/1010 Huddinge 

kommun

212000-0068 Stockholms län Bifall 2 275 000 1 225 000 0 2020-09-10 Enligt ansökan

2019/222 Huddunge 

Byskola, Heby

769614-6880 Uppsala län Bifall 33 000 21 000 0 2020-09-10 Ej till kostnader för 

biobiljetter och inköp av 

appar och program

2019/1062 Hudiksvalls 

kommun

212000-2379 Gävleborgs län Bifall 2 267 000 950 000 300 000 2020-09-10 Enligt ansökan
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2019/836 Hultsfreds 

kommun

212000-0712 Kalmar län Bifall 56 250 30 000 0 2020-09-10 Prioritera projekt på 

konsthall inom 

bild/konst/form

För samarbete med 

museer: endast till projekt 

som främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer, 

till exempel skådespelare, 

koreograf, filmare med 

mera

2019/877 Hylte kommun 212000-1207 Hallands län Bifall 350 000 210 000 30 000 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande  inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Inom lajv: endast 

tillsammans med 

kulturaktörer såsom 

teaterpedagog eller 

konstnär som uppfyller 

bidragets krav på 

professionalitet samt är 

verksamma inom bidragets 

konstområden

2019/1108 Håbo kommun 212000-0241 Uppsala län Bifall 471 400 471 400 0 2020-09-10 Enligt ansökan
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2019/1166 Hällefors 

kommun

212000-1942 Örebro län Bifall 263 000 250 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

2019/157 Härjedalens 

kommun

212000-2510 Jämtlands län Bifall 199 700 150 500 0 2020-09-10 Sista året med "På flykt" 

och "Karoliner"

Inom förskolan: ansökan 

uppfyller inte bidragets krav

2019/1128 Härnösands 

kommun

212000-2403 Västernorrlands 

län

Bifall 1 180 000 755 000 30 000 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande tillsammans med 

yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Inom förskolan: endast till 

dans och cirkus 

tillsammans med 

workshops. Endast till 

förskolor i områden med 

lägst tillgång till kultur

2019/833 Härryda kommun 212000-1264 Västra 

Götalands län

Bifall 700 000 300 000 0 2020-09-10 Enligt ansökan
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2019/946 Hässleholms 

kommun

212000-0985 Skåne län Bifall 1 360 000 610 000 60 000 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

2019/1074 Höganäs 

kommun

212000-1165 Skåne län Bifall 1 940 660 650 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Ej till kostnader inom 

"Övrigt"

Ej till digitalisering samt 

media- och 

informationskunnighet 

(MIK)

Ej till lärarhandledning

Inom förskolan: ansökan 

uppfyller inte bidragets krav

2019/1070 Högsby kommun 212000-0688 Kalmar län Bifall 250 000 220 000 0 2020-09-10 Enligt ansökan

Inom förskolan: ansökan 

uppfyller inte bidragets krav
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2019/981 Hörby kommun 212000-1108 Skåne län Bifall 639 000 500 000 100 000 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

2019/1154 Hörnsjö Friskola, 

Nordmaling

769604-2188 Västerbottens 

län

Bifall 15 738 15 738 0 2020-09-10 Enligt ansökan

2019/664 Höörs kommun 212000-1116 Skåne län Bifall 478 600 445 100 95 100 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

2019/1214 Idunstiftelsen för 

waldorfpedagogik

, Nacka

802478-2230 Stockholms län Bifall 75 000 75 000 0 2020-09-10 Enligt ansökan

2019/927 International 

School of 

Gothenburg 

region (ISGR), 

Göteborg

556527-5657 Västra 

Götalands län

Bifall 199 001 140 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer
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2019/1093 Internationella 

engelska skolan, 

Täby

556462-4368 Stockholms län Bifall 4 843 085 1 500 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande  inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Inom lajv: endast 

tillsammans med 

kulturaktörer såsom 

teaterpedagog eller 

konstnär som uppfyller 

bidragets krav på 

professionalitet samt är 

verksamma inom bidragets 

konstområden

2019/1117 Jensen

education college 

AB, Stockholm 

556635-8759 Stockholms län Bifall 22 500 20 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

2019/1200 Jokkmokks 

kommun

212000-2676 Norrbottens län Bifall 368 200 262 500 152 500 2020-09-10 Ej till sameskolor och 

sameförskolor då de ingår i 

Sameskolstyrelsens 

ansökan
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2019/936 Josefinaskolan, 

Sigtuna

814800-7258 Stockholms län Bifall 60 000 40 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Ej till programmering

2019/1016 Järfälla kommun 212000-0043 Stockholms län Bifall 1 850 200 1 570 000 280 000 2020-09-10 Enligt ansökan

2019/956 Jönköpings 

kommun

212000-0530 Jönköpings län Bifall 2 850 500 2 450 000 300 000 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

2019/694 Kalix kommun 212000-2692 Norrbottens län Bifall 550 000 509 000 109000 2020-09-10 Observera att paus för 

kulturaktör enligt 

treårsprincipen gäller på 

huvudmannanivå

2019/800 Kalmars kommun 212000-0746 Kalmar län Bifall 1 555 000 1 200 000 0 2020-09-10 Inom samarbete med 

museer: endast till projekt 

som främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer, 

till exempel skådespelare, 

koreograf, filmare med 

mera

2019/1210 Karlshamns 

kommun

212000-0845 Blekinge län Bifall 900 000 685 000 85 000 2020-09-10 Ej till kostnader för 

studiebesök och musikal
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2019/1020 Karlshamns 

montessoriskola

769600-4071 Blekinge län Bifall 90 000 90 000 30 000 2020-09-10 Enligt ansökan

2019/1119 Karlskoga 

kommun

212000-1991 Örebro län Bifall 665 000 500 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

2019/1136 Karlskrona 

kommun

212000-0829 Blekinge län Bifall 1 020 000 550 000 150 000 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Ej till projekt båtresa till ö

2019/651 Karlstads 

kommun

212000-1850 Värmlands län Bifall 2 380 000 2 380 000 150 000 2020-09-10 Enligt ansökan

2019/1080 Kastellskolan, 

Härnösand

888000-8365 Västernorrlands 

län

Bifall 110 000 110 000 10 000 2020-09-10 Enligt ansökan

Inom förskolan: endast till 

musik tillsammans med 

workshops

2019/931 Katrineholms 

kommun 

212000-0340 Södermanlands 

län

Bifall 1 225 000 900 000 0 2020-09-10 Ej till kostnader för 

utbudskatalog
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2019/1140 Kils kommun 212000-1751 Värmlands län Bifall 415 000 370 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med externa 

yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

2019/1199 Kinda kommun 212000-0399 Östergötlands 

län

Bifall 298 000 250 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Ej till "ALV"

2019/1167 Kiruna kommun 212000-2783 Norrbottens län Bifall 132 000 132 000 124 500 2020-09-10 Enligt ansökan

2019/838 Knivsta kommun 212000-3013 Uppsala län Bifall 700 000 500 000 0 2020-09-10 Enligt ansökan

2019/669 Kordelia Friskola 

AB, Ånge

556569-6852 Västernorrlands 

län

Bifall 250 000 40 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

2019/941 Kramfors 

kommun

212000-2429 Västernorrlands 

län

Bifall 124 700 124 700 0 2020-09-10 Enligt ansökan
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2019/352 Krika Bygdeskola, 

Klippan

837600-8812 Skåne län Bifall 26 200 13 000 0 2020-09-10 Endast till teaterprojekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Kostnader inom "Övrigt" får 

uppgå till högst 20 procent 

av beviljat belopp

2019/1123 Kristianstads 

kommun

212000-0951 Skåne län Bifall 2 309 000 1 900 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

2019/1011 Kristinehamns 

kommun

212000-1868 Värmlands län Bifall 660 000 610 000 40 000 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

2019/958 Kristna 

skolföreningen i 

Örkelljunga

837600-3672 Skåne län Bifall 60 000 30 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer
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2019/1159 Kristofferskolan, 

Stockholm

802001-8720 Stockholms län Bifall 179 600 60 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Ej till skoltidningsprojekt 

eller boktryck

2019/993 Krokoms 

kommun

212000-2478 Jämtlands län Bifall 370 000 300 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Sista året med "På flykt" 

och "Karoliner"

2019/803 Kubikskolan, 

Helsingborg

556585-8619 Skåne län Bifall 98 000 80 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer
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2019/1115 Kumla kommun 212000-1975 Örebro län Bifall 1 322 000 750 000 210 000 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Ej till "fake news" och 

medieansvar

2019/954 Kungsbacka 

kommun

212000-1256 Hallands län Bifall 3 860 803 928 700 178 700 2020-09-10 Endast till föreslagna 

aktiviteter inom 

konstområdena litteratur, 

teater/drama, musik och 

dans i samarbete med 

yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Ej till insatser inom historia 

och natur

Ej till Krakow och historiska 

händelser

2019/1059 Kungsholmens 

friskola, 

Stockholm

716422-1421 Stockholms län Bifall 90 000 45 000 0 2020-09-10 Enligt ansökan

2019/1095 Kungälvs 

kommun

212000-1371 Västra 

Götalands län

Bifall 1 312 700 700 000 100 000 2020-09-10 Inom förskolan: endast till 

förskolor i områden med 

låg tillgång till konst och 

kultur
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2019/1038 Kungörs kommun 212000-2056 Västmanlands 

län

Bifall 440 000 390 000 190 000 2020-09-10 Inom lajv: endast 

tillsammans med 

kulturaktörer såsom 

teaterpedagog eller 

konstnär som uppfyller 

bidragets krav på 

professionalitet samt är 

verksamma inom bidragets 

konstområden

Ej till kostnader för skolans 

egen personal

2019/1208 Kunskap 

Österåker AB

556916-4220 Stockholms län Bifall 33 500 11 700 11 700 2020-09-10 Endast till föreslagna 

projekt inom sång och 

musik med fokus på eget 

skapande

2019/662 Kunskapsskolan i 

Sverige AB, 

Stockholm

556566-1815 Stockholms län Bifall 560 000 560 000 0 2020-09-10 Enligt ansökan

2019/1014 Kävlinge kommun 212000-1058 Skåne län Bifall 1 265 500 522 000 97 000 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer
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2019/755 Köpings kommun 212000-2114 Västmanlands 

län

Bifall 765 600 552 000 52 000 2020-09-10 Inom lajv: endast 

tillsammans med 

kulturaktörer såsom 

teaterpedagog eller 

konstnär som uppfyller 

bidragets krav på 

professionalitet samt är 

verksamma inom bidragets 

konstområden

2019/897 La Mucca 

Montessori AB, 

Österåker

556702-8799 Stockholms län Bifall 32 000 20 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Inom förskolan: ansökan 

uppfyller inte bidragets krav

2019/1056 Labanskolan 

Frisärskola, 

Uppsala

556570-1082 Uppsala län Bifall 621 000 20 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med externa 

yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Ej till kostnader för att 

anpassa utrustning och 

lokaler
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2019/862 Laholms kommun 212000-1223 Hallands län Bifall 274 150 200 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

2019/919 Landskrona 

kommun

212000-1140 Skåne län Bifall 1 349 360 450 000 0 2020-09-10 Endast till projekt inom 

litteratur, nycirkus och 

konst/bild/form som främjar 

elevers eget skapande 

inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

2019/1101 Lekebergs 

kommun

212000-2981 Örebro län Bifall 211 000 100 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Inom förskolan: ansökan 

uppfyller inte bidragets krav
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2019/607 Leksands 

kommun

212000-2163 Dalarnas län Bifall 475 000 180 000 0 2020-09-10 Inom lajv: endast 

tillsammans med 

kulturaktörer såsom 

teaterpedagog eller 

konstnär som uppfyller 

bidragets krav på 

professionalitet samt är 

verksamma inom bidragets 

konstområden

2019/547 Lerums kommun 212000-1447 Västra 

Götalands län

Bifall 1 399 779 450 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Ej till teknik och 

programmering

2019/855 Lessebo kommun 212000-0613 Kronobergs län Bifall 317 885 230 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Ej till kostnader för personal

Inom förskolan: ansökan 

uppfyller inte bidragets krav

2019/1122 Lidingö kommun 212000-0191 Stockholms län Bifall 637 000 637 000 0 2020-09-10 Enligt ansökan
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2019/736 Lidköpings 

kommun

212000-1694 Västra 

Götalands län

Bifall 1 756 000 850 000 150 000 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

2019/666 Lilla Edets 

kommun

212000-1496 Västra 

Götalands län

Bifall 672 300 622 500 172 500 2020-09-10 Enligt ansökan

2019/1197 Lindesbergs 

kommun

212000-2015 Örebro län Bifall 815 000 385 000 155 000 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Ej till kulturarv

2019/974 Linköpings 

kommun

212000-0449 Östergötlands 

län

Bifall 2 882 706 1 350 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer
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2019/753 Ljungby kommun 212000-0670 Kronobergs län Bifall 810 000 500 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Inom berättande: endast till 

tvärkonstnärliga insatser 

tillsammans med 

yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Inom förskolan: ansökan 

uppfyller inte bidragets krav

2019/1152 Ljusdals kommun 212000-2320 Gävleborgs län Bifall 865 000 600 000 200 000 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer
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2019/1124 Ljusnarsbergs 

kommun

212000-1959 Örebro län Bifall 245 600 150 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Ej till resa till Stockholm

Inom förskolan: ansökan 

uppfyller inte bidragets krav

2019/1109 Lomma kommun 212000-1066 Skåne län Bifall 389 858 300 000 0 2020-09-10 Ej till lärarhandledning

2019/960 Ludvika kommun 212000-2270 Dalarnas län Bifall 1 560 000 800 000 200 000 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Ej till kulturarv

Inom förskolan: endast till 

projekt inom musik och 

teater
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2019/1161 Luleå kommun 212000-2742 Norrbottens län Bifall 2 020 000 1 500 000 100 000 2020-09-10 Inom förskolan och 

grundskolan: endast till 

projekt som främjar barns 

och elevers eget skapande 

inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

2019/176 Lunds kommun 212000-1132 Skåne län Bifall 2 500 000 1 100 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

2019/1186 Lunds 

Waldorfskola

845000-8415 Skåne län Bifall 68 000 58 000 0 2020-09-10 Ej till kompetensutveckling 

av personal

2019/1055 Lycksele 

kommun

212000-2635 Västerbottens 

län

Bifall 472 060 412 060 70 000 2020-09-10 Enligt ansökan

2019/1064 Lysekils kommun 212000-1389 Västra 

Götalands län

Bifall 443 100 220 000 0 2020-09-10 Enligt ansökan

2019/1084 Lära i Norrort AB, 

Österåker

559038-5885 Stockholms län Bifall 6 000 6 000 0 2020-09-10 Föreslaget projekt inom 

robotteknik i samarbete 

med museer: endast med 

fokus på bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksam 

professionell kulturaktörer, 

till exempel inom bildkonst, 

form, design
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Beslutsnoteringar

2019/1099 Lära i Österåker 

AB, Österåker

556731-7416 Stockholms län Bifall 108 000 30 000 0 2020-09-10 Föreslaget projekt inom 

robotteknik i samarbete 

med museer: endast med 

fokus på bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksam 

professionell kulturaktörer, 

till exempel inom bildkonst, 

form, design

2019/1194 Lärande 

Erlaskolan Östra 

Norrköping

556571-5892 Östergötlands 

län

Bifall 50 000 25 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

2019/645 Löa skola 

ekonomisk 

förening, 

Lindesberg

716453-2025 Örebro län Bifall 30 575 20 000 0 2020-09-10 Enligt ansökan

2019/696 Malmen 

montessori, 

Borås

864501-2132 Västra 

Götalands län

Bifall 144 300 50 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Inom förskolan: ansökan 

uppfyller inte bidragets krav
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2019/641 Malmö friskola 

AB

556661-6297 Skåne län Bifall 39 464 25 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Ej till  kostnader för mat och 

litteratur

2019/636 Malmö kommun 212000-1124 Skåne län Bifall 7 605 250 4 800 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

2019/1137 Malå kommun 212000-2866 Västerbottens 

län

Bifall 115 000 115 000 34 000 2020-09-10 Enligt ansökan

2019/577 Mariestads 

kommun

212000-1686 Västra 

Götalands län

Bifall 745 000 745 000 150 000 2020-09-10 Enligt ansökan

2019/1057 Markaryds 

kommun

212000-0654 Kronobergs län Bifall 460 000 300 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Inom förskolan: ansökan 

uppfyller inte bidragets krav
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2019/953 Marks kommun 212000-1504 Västra 

Götalands län

Bifall 709 150 600 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

2019/1223 Martinskolan, 

Stockholm

802007-2644 Stockholms län Bifall 82 000 82 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

2019/913 Medborgar-

kooperativet 

Edsele friskola, 

Sollefteå

769603-1058 Västernorrlands 

län

Bifall 69 000 45 000 15 000 2020-09-10 Endast till teater 

tillsammans med 

workshops på förskolan och 

grundskolan

2019/841 Medborgar-

skolan Region 

Väst, Göteborg

849400-1913 Västra 

Götalands län

Bifall 282 500 110 000 110 000 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar barns eget 

skapande inom 

konstområden tillsammans 

yrkesverksamma 

professionell kulturaktörer

Endast till förskolor i 

områden med låg tillgång 

till konst och kultur
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2019/756 Melleruds 

kommun

212000-1488 Västra 

Götalands län

Bifall 207 050 150 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Ej till föreslagna projekt för 

Åsens skola

2019/1072 Mjölby kommun 212000-0480 Östergötlands 

län

Bifall 1 000 000 400 000 100 000 2020-09-10 Inom lajv: endast 

tillsammans med 

kulturaktörer såsom 

teaterpedagog eller 

konstnär som uppfyller 

bidragets krav på 

professionalitet samt är 

verksamma inom bidragets 

konstområden

Inom förskolan: endast till 

förskolor med låg tillgång till 

konst och kultur

2019/1032 Montessori-

skolan Globen, 

Alingsås

864000-9794 Västra 

Götalands län

Bifall 56 992 56 992 0 2020-09-10 Enligt ansökan
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2019/865 Mora kommun 212000-2213 Dalarnas län Bifall 485 000 120 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Ej till workshops för lärare

2019/997 Motala kommun 212000-2817 Östergötlands 

län

Bifall 457 830 435 000 75 000 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

2019/978 Mullsjö kommun 212000-1603 Jönköpings län Bifall 340 515 190 000 100 000 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Inom förskolan: endast till 

projekt med 

yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer 

enligt bidragets krav
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2019/658 Munkedals 

kommun

212000-1330 Västra 

Götalands län

Bifall 430 000 228 000 78 000 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

2019/979 Munkfors 

kommun

212000-1801 Värmlands län Bifall 174 000 168 000 60 000 2020-09-10 Inom förskolan: endast till 

cirkusprojekt 

2019/1039 Mångårdens 

Förskolor AB, 

Stockholm

556917-7990 Stockholms län Bifall 320 000 0 0 2020-09-10 Ansökan uppfyller inte 

bidragets krav

2019/708 Mölndals 

kommun

212000-1363 Västra 

Götalands län

Bifall 2 660 000 1 430 000 200 000 2020-09-10 Enligt ansökan

2019/1003 Mönsterås 

kommun

212000-0720 Kalmar län Bifall 600 000 470 000 170 000 2020-09-10 Inom samarbete med 

museer: endast till projekt 

som främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer, 

till exempel skådespelare, 

koreograf, filmare med 

mera
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2019/777 Mörbylånga 

kommun

212000-0704 Kalmar län Bifall 370 123 310 000 0 2020-09-10 Inom samarbete med 

museer: endast till projekt 

som främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer, 

till exempel skådespelare, 

koreograf, filmare med 

mera

2019/834 Nacka kommun 212000-0167 Stockholms län Bifall 1 400 000 1 000 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Ej till seminarier och 

konferens

2019/799 Nils Holgersson-

skolan, 

Simrishamn

769601-4666 Skåne län Bifall 164 000 60 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Kostnader inom "Övrigt" får 

uppgå till högst 20 procent 

av beviljat belopp
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2019/1029 Nora kommun 212000-2007 Örebro län Bifall 525 000 455 000 155 000 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

2019/1023 Norbergs 

kommun

212000-2072 Västmanlands 

län

Bifall 715 000 475 000 175 000 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Inom lajv: endast 

tillsammans med 

kulturaktörer såsom 

teaterpedagog eller 

konstnär som uppfyller 

bidragets krav på 

professionalitet samt är 

verksamma inom bidragets 

konstområden

2019/923 Nordanstigs 

kommun

212000-2312 Gävleborgs län Bifall 300 000 90 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

2019/620 Nordmalings 

kommun

212000-2536 Västerbottens 

län

Bifall 200 000 190 000 0 2020-09-10 Ej till kostnader för 

lärarworkshops med 

författare
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2019/1096 Norrköpings 

kommun

212000-0456 Östergötlands 

län

Bifall 6 251 721 1 975 000 350 000 2020-09-10 Endast till cirkusprojekt 

som främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Inom förskolan: endast till 

projekt som främjar barns 

eget skapande inom 

bidragets konstområden 

tillsammans med 

yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Endast till förskolor i 

områden med låg tillgång 

till konst och kultur

2019/629 Norrtälje kommun 212000-0217 Stockholms län Bifall 2 061 975 1 913 625 143 625 2020-09-10 Enligt ansökan

2019/857 Norsjö kommun 212000-2858 Västerbottens 

län

Bifall 1 170 000 100 000 0 2020-09-10 Endast till uppstart av 

projekt under läsåret 

2019/20 med eget 

skapande inom foto/film 

tillsammans med 

professionella kulturaktörer 

enligt bidragets krav

Ej till inköp av 

mediautrustning
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2019/1212 Nya 

Centralskolan i 

Virserum AB 

(NCIVAB), 

Jönköping

556808-8743 Jönköpings län Bifall 57 000 30 000 0 2020-09-10 Enligt ansökan

2019/947 Nya Läroverket 

Luleå AB

556667-7927 Norrbottens län Bifall 300 000 300 000 0 2020-09-10 Enligt ansökan

2019/1041 Nya Skolan 

Trollhättan AB

556612-7600 Västra 

Götalands län

Bifall 121 500 50 000 0 2020-09-10 Endast till projekt inom 

litteratur som främjar 

elevers eget skapande 

inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Kostnader inom "Övrigt" får 

uppgå till högst 20 procent 

av beviljat belopp
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2019/1009 Nybro kommun 212000-0753 Kalmar län Bifall 263 687 90 000 0 2020-09-10 Inom samarbete med 

museer: endast till projekt 

som främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer, 

till exempel skådespelare, 

koreograf, filmare med 

mera

Ej till materialkostnader för 

"Historiska tidsresor" och 

"pedagogisk måltid"

2019/543 Nyckelskolan, 

Södertälje

556478-7397 Stockholms län Bifall 37 500 37 500 0 2020-09-10 Enligt ansökan

2019/504 Nyhemsskolan - 

Varbergs kristna 

skola ekonomiska 

förening

769606-8431 Hallands län Bifall 119 000 48 000 0 2020-09-10 Ej till kostnader för personal 

och skolans ordinarie 

kulturverksamhet

Kostnader inom "Övrigt" får 

uppgå till högst 20 procent 

av beviljat belopp
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2019/1116 Nykvarns 

kommun

212000-2999 Stockholms län Bifall 336 000 100 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer 

Inom lajv: endast 

tillsammans med 

kulturaktörer såsom 

teaterpedagog eller 

konstnär som uppfyller 

bidragets krav på 

professionalitet samt är 

verksamma inom bidragets 

konstområden

Ej till föreläsning

2019/858 Nyköpings 

kommun 

212000-2940 Södermanlands 

län

Bifall 671 300 400 000 50 000 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Inom förskolan: ej till 

kostnader för filmning av 

projekt
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2019/73 Nynäshamns 

kommun

212000-0233 Stockholms län Bifall 700 000 660 000 0 2020-09-10 Enligt ansökan

Inom förskolan: ansökan 

uppfyller inte bidragets krav

2019/1201 Nytida Enigm AB, 

Stockholm

556487-0771 Stockholms län Bifall 60 000 15 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Kostnader inom "Övrigt" får 

uppgå till högst 20 procent 

av beviljat belopp

2019/976 Nässjö kommun 

(förskolan)

212000-0548 Jönköpings län Bifall 130 000 130 000 130 000 2020-09-10 Enligt ansökan

2019/613 Nässjö kommun 

(grundskolan)

212000-0548 Jönköpings län Bifall 410 000 300 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer
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2019/840 Olofströms 

kommun

212000-0811 Blekinge län Bifall 339 000 132 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Ej till digitalisering samt 

media- och 

informationskunnighet 

(MIK)

Ej till digital 

kompetensutveckling

2019/573 Olympen skolor 

och förskolor AB, 

Stockholm

556418-7309 Stockholms län Bifall 70 000 34 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Ej till teknik, digitalisering 

samt media- och 

informationskunnighet 

(MIK)
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2019/1060 Orust kommun 212000-1314 Västra 

Götalands län

Bifall 581 300 500 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Ej till digitalisering samt  

media- och 

informationskunnighet 

(MIK)

2019/1155 Osby kommun 212000-0902 Skåne län Bifall 442 000 396 200 116 200 2020-09-10 Ej till studiedagar för 

pedagoger

Endast till föreslaget projekt 

med fokus på elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Inom integration: endast i 

samarbete med 

yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer 

inom bidragets 

kulturområden

2019/845 Oskarshamns 

kommun

212000-0761 Kalmar län Bifall 880 000 880 000 0 2020-09-10 Enligt ansökan
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2019/772 Ovanåkers 

kommun

212000-2304 Gävleborgs län Bifall 349 000 270 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Ej till bibliotek

Ej till oförutsedda kostnader

Observera att samarbete 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer 

ska ske enligt 

treårsprincipen

Inom förskolan: ansökan 

uppfyller inte bidragets krav

2019/1017 Oxelösunds 

kommun

212000-0324 Södermanlands 

län

Bifall 297 000 297 000 70 000 2020-09-10 Enligt ansökan

2019/1162 Pajala kommun 212000-2718 Norrbottens län Bifall 91 500 91 500 31 500 2020-09-10 Enligt ansökan

2019/1206 Palmlunds 

Helsingborg AB

556200-9083 Skåne län Bifall 19 000 19 000 0 2020-09-10 Enligt ansökan

63 (101)



Dnr KUR Sökande Org.nr Län Beslut Totalt sökt 

belopp

Totalt beviljat 

belopp

Varav 

beviljat för 

förskolan

Redovis-

ningsdatum

Beslutsnoteringar

2019/1171 Palmlunds 

Rydebäck AB, 

Helsingborg

556584-3132 Skåne län Bifall 40 000 15 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Kostnader inom "Övrigt" får 

uppgå till högst 20 procent 

av beviljat belopp

2019/1221 Partille kommun 212000-1272 Västra 

Götalands län

Bifall 870 000 300 000 0 2020-09-10 Endast till satsningen 

"Partille Acts"

Ej till matkostnader

2019/1076 Perstorps 

kommun

212000-0910 Skåne län Bifall 253 500 200 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

2019/1163 Pilgrimsskolan, 

Stockholm

556523-3797 Stockholms län Bifall 80 000 20 000 0 2020-09-10 Enligt ansökan

64 (101)
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belopp

Totalt beviljat 

belopp
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beviljat för 

förskolan

Redovis-

ningsdatum

Beslutsnoteringar

2019/1153 Pilkrogs friskola 

ekonomisk 

förening, 

Lindesberg

769610-1893 Örebro län Bifall 70 000 20 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Ej till kulturarv

Ej till studiebesök i 

Stockholm

Kostnader inom "Övrigt" får 

uppgå till högst 20 procent 

av beviljat belopp

Inom förskolan: ansökan 

uppfyller inte bidragets krav
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ningsdatum
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2019/633 Piteå kommun 212000-2759 Norrbottens län Bifall 1 763 000 1 000 000 150 000 2020-09-10 Ej till kostnader för 

forskning

Ej till kostnader för 

musikarrangering och 

förbrukningsmaterial

Inom förskolan: endast till 

förskolor som har lägst 

tillgång till konst och kultur. 

Endast till uppstart av 

projekt under läsåret 

2019/20 med eget 

skapande inom dans 

tillsammans med 

professionella kulturaktörer

2019/938 Pontos 

Grundskola väst 

AB, Kungsbacka

556833-7363 Hallands län Bifall 63 900 50 000 0 2020-09-10 Endast till yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer 

enligt bidragets krav och 

inom bidragets 

konstområden

2019/1265 Primaskolan 

Sverige AB, 

Stockholm

556557-0958 Stockholms län Bifall 125 000 70 000 0 2020-09-10 Enligt ansökan

2019/1181 Pysslingen 

förskolor- och 

skolor AB, 

Stockholm

556035-4309 Stockholms län Bifall 739 800 150 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer
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2019/757 Ragunda 

kommun

212000-2452 Jämtlands län Bifall 300 000 175 000 50 000 2020-09-10 Inom förskolan och 

grundskolan: endast till 

projekt som främjar barns 

och elevers eget skapande 

inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Sista året med "På flykt" 

och "Karoliner"

2019/1175 Raoul 

Wallenbergskolor

na AB, Österåker

556674-0113 Stockholms län Bifall 168 000 75 000 0 2020-09-10 Endast till planerade projekt 

i Uppsala och Skövde

2019/806 Robertsfors 

kommun

212000-2551 Västerbottens 

län

Bifall 160 776 160 776 80 000 2020-09-10 Enligt ansökan

2019/1184 Rydbo Friskola 

AB, Österåker

556593-4055 Stockholms län Bifall 57 000 30 000 0 2020-09-10 Endast till filmprojekt

2019/549 Rälsen AB, 

Sollentuna

556452-4220 Stockholms län Bifall 115 000 115 000 0 2020-09-10 Enligt ansökan

2019/1007 Rättviks kommun 212000-2171 Dalarnas län Bifall 350 000 235 000 0 2020-09-10 Enligt ansökan

Inom förskolan: ansökan 

uppfyller inte bidragets krav
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2019/829 Sala kommun 212000-2098 Västmanlands 

län

Bifall 1 300 000 535 000 100 000 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Inom förskolan: endast till 

projekt med dramapedagog

2019/1012 Salems kommun 212000-2874 Stockholms län Bifall 614 000 397 000 72 000 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med externa 

yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Ej till digitalisering samt  

media- och 

informationskunnighet 

(MIK)

2019/768 Sameskol-

styrelsen,

Jokkmokk

202100-4631 Norrbottens län Bifall 645 000 595 000 150 000 2020-09-10 Enligt ansökan

2019/1006 Sandfallets 

kooperativa 

förskola, Partille

716444-5475 Västra 

Götalands län

Bifall 64 200 38 000 38 000 2020-09-10 Endast till fortsättningen på 

fjolårets projekt

2019/951 Sigtuna kommun 212000-0225 Stockholms län Bifall 1 000 000 1 000 000 0 2020-09-10 Enligt ansökan

2019/928 Silverskattens 

förskola, Råneå

556932-8940 Norrbottens län Bifall 3 000 3 000 3 000 2020-09-10 Enligt ansökan
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2019/748 Simrishamns 

kommun

212000-0969 Skåne län Bifall 307 500 270 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

2019/918 Sjöbo kommun 212000-1090 Skåne län Bifall 440 000 410 000 110 000 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Ej till bibliotek

2019/949 Skara kommun 212000-1702 Västra 

Götalands län

Bifall 500 000 300 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Inom förskolan: ansökan 

uppfyller inte bidragets krav

2019/980 Skellefteå 

kommun

212000-2643 Västerbottens 

län

Bifall 2 496 345 2 243 245 300 000 2020-09-10 Enligt ansökan

2019/1089 Skinnskatte-bergs 

kommun

212000-2023 Västmanlands 

län

Bifall 250 000 80 000 0 2020-09-10 Endast till angivna 

insatserna 11-16
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2019/1189 Skolhoppet AB, 

Lund

556877-1793 Skåne län Bifall 41 471 35 000 0 2020-09-10 Ej till  kostnader på 

fritidshem

Kostnader inom "Övrigt" får 

uppgå till högst 20 procent 

av beviljat belopp

2019/1132 Skurups kommun 212000-1082 Skåne län Bifall 465 000 370 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Ej till digitalisering samt 

media- och 

informationskunnighet 

(MIK)

Inom förskolan: ansökan 

uppfyller inte bidragets 

villkor

2019/1036 Smedjebackens 

kommun

212000-2205 Dalarnas län Bifall 466 860 466 860 0 2020-09-10 Enligt ansökan
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2019/88 Småskolan, 

Linköping

556843-9581 Östergötlands 

län

Bifall 40 500 20 000 0 2020-09-10 Endast till projekt inom 

drama och orkester vilka 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Kostnader inom "Övrigt" får 

uppgå till högst 20 procent 

av beviljat belopp

Ej till inköp av teknisk 

utrustning

2019/349 Solens strålar AB, 

Krokom

559124-8843 Jämtlands län Bifall 40 000 15 000 15 000 2020-09-10 Endast till dockteater med 

skaparverkstad

2019/591 Sollefteå 

kommun

212000-2437 Västernorrlands 

län

Bifall 845 000 800 000 100 000 2020-09-10 Enligt ansökan

2019/1042 Sollentuna 

kommun

212000-0134 Stockholms län Bifall 2 004 400 750 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Inom förskolan: ansökan 

uppfyller inte bidragets krav
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2019/972 Solna kommun 212000-0183 Stockholms län Bifall 626 300 405 000 55 000 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Ej till teknik, digitalisering 

samt media- och 

informationskunnighet 

(MIK)

2019/1035 Sophiaskolan, 

Simrishamn

838800-5517 Skåne län Bifall 108 500 80 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Ej till kostnader på andra 

raden för "Övrigt" i 

ekonomisk kalkyl

2019/1178 Sorsele kommun 212000-2585 Västerbottens 

län

Bifall 469 000 250 000 0 2020-09-10 Ej till övriga kostnader för 

marknadsföring, utställning, 

hyra, resor för 

kulturpersonal

Kostnader inom "Övrigt" får 

uppgå till högst 20 procent 

av beviljat belopp
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2019/743 Sotenäs kommun 212000-1322 Västra 

Götalands län

Bifall 251 800 228 000 28 000 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

2019/969 Special-

pedagogiska 

skolmyndigheten

Härnösand

202100-5745 Västernorrlands 

län

Bifall 15 939 15 939 0 2020-09-10 Enligt ansökan

2019/805 Staffanstorps 

kommun

212000-1017 Skåne län Bifall 65 000 65 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Kostnader inom "Övrigt" får 

uppgå till högst 20 procent 

av beviljat belopp

2019/1086 Statens 

institutionsstyrels

e

202100-4508 Stockholms län Bifall 715 000 400 000 0 2020-09-10 Utveckla dramaprojektet 

med ytterligare ett 

konstområde

2019/1148 Stenungsunds 

kommun

212000-1298 Västra 

Götalands län

Bifall 1 624 000 675 000 175 000 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

73 (101)



Dnr KUR Sökande Org.nr Län Beslut Totalt sökt 

belopp

Totalt beviljat 

belopp

Varav 

beviljat för 

förskolan

Redovis-
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2019/851 Stiftelsen 

Bilingual 

Montessori 

School of Lund 

(BMSL)

802478-1158 Skåne län Bifall 123 000 103 000 0 2020-09-10 Enligt 

Inom förskolan: ansökan 

uppfyller inte bidragets krav

2019/1037 Stiftelsen 

Hannaskolan, 

Örebro

875002-3650 Örebro län Bifall 26 500 20 000 0 2020-09-10 Enligt ansökan

2019/905 Stiftelsen Liten 

Lär (Uppsala 

Enskilda Skola)

817605-2770 Uppsala län Bifall 137 500 40 000 0 2020-09-10 Inom lajv: endast 

tillsammans med 

kulturaktörer såsom 

teaterpedagog eller 

konstnär som uppfyller 

bidragets krav på 

professionalitet samt är 

verksamma inom bidragets 

konstområden

2019/1081 Stiftelsen 

Mikaeliskolan i 

Nyköping

819001-0572 Södermanlands 

län

Bifall 280 000 50 000 0 2020-09-10 Endast till föreslaget 

teaterprojekt med fokus på 

att utveckla elevernas 

konstnärliga skapande 

tillsammans med 

yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer. 

2019/943 Stiftelsen 

Montessori-

skolan Centrum, 

Göteborg

857206-6309 Västra 

Götalands län

Bifall 74 000 65 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

74 (101)



Dnr KUR Sökande Org.nr Län Beslut Totalt sökt 

belopp

Totalt beviljat 

belopp

Varav 

beviljat för 

förskolan

Redovis-

ningsdatum

Beslutsnoteringar

2019/1204 Stiftelsen 

Segerbaneret, 

Leksand

883201-4776 Dalarnas län Bifall 26 170 15 000 0 2020-09-10 Endast till projekt 1 och 8 

med fokus på elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Kostnader inom "Övrigt" får 

uppgå till högst 20 procent 

av beviljat belopp

2019/624 Stiftelsen 

Stockholm 

International 

School

802426-4775 Stockholms län Bifall 110 000 90 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Inom förskolan: ansökan 

uppfyller inte bidragets krav

2019/1173 Stiftelsen 

Uppsala 

Musikklasser, 

Uppsala

817605-4917 Uppsala län Bifall 140 000 80 000 0 2020-09-10 Endast till planerade projekt 

nr. 1 och 2

2019/1018 Stiftelsen Viktor 

Rydbergs skolor, 

Stockholm

812000-5650 Stockholms län Bifall 679 500 200 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer
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2019/665 Stiftelsen Växjö 

islamiska skola

802424-2904 Kronobergs län Bifall 46 400 46 400 0 2020-09-10 Enligt ansökan

2019/551 Stockholms 

kommun 

(grundskolan)

212000-0142 Stockholms län Bifall 14 191 250 9 000 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Ej till teknik, digitalisering 

samt media- och 

informationskunnighet 

(MIK)

2019/1105 Stockholms 

kommun SDF 

Farsta (förskolan)

212000-0142 Stockholms län Bifall 280 000 200 000 200 000 2020-09-10 Enligt ansökan

2019/1145 Stockholms 

kommun SDF 

Rinkeby-Kista 

(förskolan)

212000-0142 Stockholms län Bifall 379 180 200 000 200 000 2020-09-10 Enligt ansökan

2019/866 Stockholms 

kommun SDF 

Skarpnäck 

(förskolan)

212000-0142 Stockholms län Bifall 174 000 100 000 100 000 2020-09-10 Kostnader inom "Övrigt" får 

uppgå till högst 20 procent 

av beviljat belopp
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2019/170 Storfors kommun 212000-1785 Värmlands län Bifall 260 000 100 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med externa 

yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

2019/871 Storumans 

kommun

212000-2577 Västerbottens 

län

Bifall 490 000 365 000 165 000 2020-09-10 Ej till sameskolor då de 

ingår i Sameskolstyrelsens 

ansökan

2019/1158 Strängnäs 

kommun

212000-0365 Södermanlands 

län

Bifall 1 200 000 600 000 0 2020-09-10 Ej till matkostnader

Inom lajv: endast 

tillsammans med 

kulturaktörer såsom 

teaterpedagog eller 

konstnär som uppfyller 

bidragets krav på 

professionalitet samt är 

verksamma inom bidragets 

konstområden

Ej till digitalisering samt 

media- och 

informationskunnighet 

(MIK)

Kostnader inom "Övrigt" får 

uppgå till högst 20 procent 

av beviljat belopp

2019/576 Strängnäs 

Montessori

769602-7619 Södermanlands 

län

Bifall 100 000 100 000 0 2020-09-10 Enligt ansökan
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2019/764 Strömsunds 

kommun

212000-2486 Jämtlands län Bifall 971 000 520 000 200 000 2020-09-10 Inom förskola och 

grundskola: endast till 

projekt som främjar barns 

och elevers eget skapande 

inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Sista året med "På flykt" 

och "Karoliner"

2019/625 Stödföreningen 

för Solvikskolan

815600-5145 Stockholms län Bifall 90 000 45 000 0 2020-09-10 Enligt ansökan

2019/1150 Sundbybergs 

kommun

212000-0175 Stockholms län Bifall 478 728 400 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

2019/596 Sundsvalls 

kommun

212000-2411 Västernorrlands 

län

Bifall 5 250 000 1 425 000 300 000 2020-09-10 Endast till projekt inom film, 

dans och drama som 

främjar elevers eget 

skapande tillsammans med 

yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer
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2019/545 Sunne kommun 212000-1843 Värmlands län Bifall 800 000 230 000 120 000 2020-09-10 Endast till crossover-projekt 

inom berättande, bild och 

form med fokus på elevers 

eget skapande inom 

bidragets konstområden 

tillsammans med 

yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

2019/944 Surahammars 

kommun

212000-2031 Västmanlands 

län

Bifall 2 506 000 200 000 100 000 2020-09-10 Endast till filmprojekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

2019/1030 Svalövs kommun 212000-0993 Skåne län Bifall 439 400 374 000 84 000 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

2019/1088 Svalövs 

Montessori

769600-9328 Skåne län Bifall 153 000 90 000 0 2020-09-10 Inom förskolan: ansökan 

uppfyller inte bidragets krav

2019/608 Svartlå-Sandträsk 

ekonomiska 

förening, Boden

769608-1434 Norrbottens län Bifall 160 347 15 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar barns och elevers 

eget skapande

Förskolan ingår i beviljat 

belopp för grundskolan
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2019/1063 Svedala kommun 212000-1074 Skåne län Bifall 394 000 200 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

2019/609 Svenljunga 

kommun

212000-1512 Västra 

Götalands län

Bifall 395 000 225 000 50 000 2020-09-10 Enligt ansökan

2019/558 Säffle kommun 212000-1900 Värmlands län Bifall 479 500 400 000 100 000 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Ej till kostnader för 

aktiviteter på 

Medborgshuset

2019/190 Särö 

Montessoriskola 

Daggdroppen, 

Kungsbacka

849400-4693 Hallands län Bifall 33 600 33 600 0 2020-09-10 Enligt ansökan

2019/621 Säters kommun 212000-2247 Dalarnas län Bifall 345 000 295 000 50 000 2020-09-10 Inom förskolan: endast till 

konstnärsprojektet 

2019/882 Sävsjö kommun 212000-0563 Jönköpings län Bifall 405 000 352 000 122 000 2020-09-10 Ej till digitalisering och 

media- och 

informationskunnighet 

(MIK)
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2019/292 Sävsjö Kristna 

skola/Stiftelsen 

Guds Kraft, 

Sävsjö

827500-7857 Jönköpings län Bifall 38 400 20 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Kostnader inom "Övrigt" får 

uppgå till högst 20 procent 

av beviljat belopp

2019/1133 Söderhamns 

kommun

212000-2353 Gävleborgs län Bifall 1 200 000 850 000 200 000 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Ej till Skolforum och 

kompetensutveckling

Ej till återupprepade 

skolarrangemang

Inom förskolan: endast till 

cirkusföreställningar 

tillsammans med 

workshops
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Dnr KUR Sökande Org.nr Län Beslut Totalt sökt 

belopp
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2019/159 Söderköpings 

kommun

212000-0464 Östergötlands 

län

Bifall 380 000 165 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

2019/635 Södertälje 

kommun

212000-0159 Stockholms län Bifall 1 151 600 400 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

2019/524 Södertörns 

friskola

769600-4238 Stockholms län Bifall 23 000 23 000 0 2020-09-10 Till föreslaget teaterprojekt 

förutsatt att samtliga 

medverkande kulturaktörer 

uppfyller bidragets krav på 

professionalitet

2019/747 Sölvesborgs 

kommun

212000-0852 Blekinge län Bifall 682 625 340 000 0 2020-09-10 Ej till projekt nr 6, 11 och 13

Kostnader inom "Övrigt" får 

uppgå till högst 20 procent 

av beviljat belopp

2019/519 Tallbackenhuset 

AB, Ljusdal

556640-3407 Gävleborgs län Bifall 243 000 80 000 0 2020-09-10 Enligt ansökan

2019/987 Tanums kommun 212000-1348 Västra 

Götalands län

Bifall 773 000 340 000 140 000 2020-09-10 Enligt ansökan
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2019/654 Tibro kommun 212000-1660 Västra 

Götalands län

Bifall 515 000 310 000 110 000 2020-09-10 Endast till projekt inom 

litteratur och film vilka 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

2019/844 Tidaholms 

kommun

212000-1736 Västra 

Götalands län

Bifall 350 000 220 000 120 000 2020-09-10 Endast till författarbesök

2019/1213 Tierps kommun 212000-0266 Uppsala län Bifall 545 900 500 000 80 000 2020-09-10 Ej till intern fortbildning för 

kommunen

Inom förskolan: ej till 

digitalisering samt media- 

och informationskunnighet

2019/798 Timrå kommun 212000-2395 Västernorrlands 

län

Bifall 792 000 430 000 30 000 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom teater och 

film tillsammans med 

yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Inom förskolan: endast till 

föreställningar tillsammans 

med workshops. Endast till 

förskolor i områden med 

lägst tillgång till kultur

2019/1165 Tjörns kommun 212000-1306 Västra 

Götalands län

Bifall 350 800 350 800 127 300 2020-09-10 Enligt ansökan
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2019/521 Tofthagaskolan 

ekonomiska 

förening, 

Vaggeryd

716403-5912 Jönköpings län Bifall 33 905 30 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

2019/770 Tornadoskolan 

AB, Stockholm

556762-0223 Stockholms län Bifall 46 912 46 912 0 2020-09-10 Enligt ansökan

2019/544 Torsby kommun 212000-1777 Värmlands län Bifall 270 000 200 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med externa 

yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

2019/160 Torsås kommun 212000-0696 Kalmar län Bifall 281 000 264 500 35 000 2020-09-10 Inom förskolan: endast till 

projekt som främjar barns 

eget skapande inom 

bidragets konstområden 

tillsammans med 

yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer
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2019/514 Tranemo 

kommun

212000-1462 Västra 

Götalands län

Bifall 350 000 180 000 50 000 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Inom förskolan: endast till 

projekt med namngivna 

kulturaktörer tillsammans 

med workshops som 

främjar barnens eget 

skapande

2019/989 Tranås kommun 212000-0597 Jönköpings län Bifall 707 000 545 000 145 000 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Ej till kostnader för personal
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2019/1054 Trelleborgs 

kommun

212000-1199 Skåne län Bifall 1 585 000 600 000 100 000 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar barns och elevers 

eget skapande inom 

bidragets konstområden 

tillsammans med 

yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Ej till projekt inom källkritik

Inom förskolan: föreslaget 

projekt med Östersjötema 

ska utgå från konstområden 

tillsammans med 

yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer 

enligt bidragets krav

2019/846 Trollhättans 

kommun

212000-1546 Västra 

Götalands län

Bifall 1 387 300 900 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

2019/967 Tyresö kommun 212000-0092 Stockholms län Bifall 2 088 000 1 217 000 417 000 2020-09-10 Enligt ansökan

2019/1147 Täby kommun 212000-0118 Stockholms län Bifall 1 372 800 900 000 0 2020-09-10 Enligt ansökan

Inom förskolan: ansökan 

uppfyller inte bidragets krav
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2019/1021 Töreboda 

kommun

212000-1678 Västra 

Götalands län

Bifall 163 250 150 000 0 2020-09-10 Ej till källkritik

2019/1144 Uddevalla 

kommun

212000-1397 Västra 

Götalands län

Bifall 1 470 350 625 000 75 000 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Inom förskolan: endast till 

film- och  fotoprojekt 

tillsammans med 

yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer 

inom bidragets 

konstområden

2019/1196 Ulno AB/ 

Prolympia, 

Sundsvall

556657-7705 Västernorrlands 

län

Bifall 302 300 110 000 0 2020-09-10 Endast till kostnader för 

dramapedagog

2019/970 Ulricehamns 

kommun

212000-1579 Västra 

Götalands län

Bifall 550 000 450 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

2019/1043 Umeå kommun 212000-2627 Västerbottens 

län

Bifall 2 505 000 2 505 000 0 2020-09-10 Enligt ansökan
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2019/1094 Upplands Väsby 

kommun

212000-0019 Stockholms län Bifall 668 100 650 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

2019/988 Upplands-Bro 

kommun

212000-0100 Stockholms län Bifall 1 136 000 580 000 0 2020-09-10 Enligt ansökan

2019/1134 Uppsala kommun 

(förskolan)

212000-3005 Uppsala län Bifall 2 375 000 600 000 600 000 2020-09-10 Enligt ansökan

2019/801 Uppsala kommun 

(grundskolan)

212000-3005 Uppsala län Bifall 3 831 000 1 500 000 0 2020-09-10 Enligt ansökan

2019/864 Uppsala 

Waldorfskola, 

Uppsala

817603-1154 Uppsala län Bifall 70 000 70 000 0 2020-09-10 Enligt ansökan

2019/1142 Uppvidinge 

kommun

212000-0605 Kronobergs län Bifall 127 000 127 000 42 000 2020-09-10 Enligt ansökan

2019/1015 Vadstena 

kommun

212000-2825 Östergötlands 

län

Bifall 370 000 340 000 140 000 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Kostnader inom "Övrigt" får 

uppgå till högst 20 procent 

av beviljat belopp

2019/690 Vaggeryds 

kommun

212000-0522 Jönköpings län Bifall 510 000 510 000 190 000 2020-09-10 Enligt ansökan
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2019/1174 Valdemarsviks 

kommun

212000-0431 Östergötlands 

län

Bifall 160 400 150 970 70 970 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

2019/634 Vallentuna 

Friskola AB

556573-6187 Stockholms län Bifall 70 000 70 000 0 2020-09-10 Enligt ansökan

2019/999 Vallentuna 

kommun

212000-0027 Stockholms län Bifall 2 400 000 2 000 000 100 000 2020-09-10 Enligt ansökan

2019/762 Vansbro kommun 212000-2130 Dalarnas län Bifall 340 000 200 000 0 2020-09-10 Ej till kostnader för resor till 

utbud eller 

utbudsundersökning

2019/830 Vara kommun 212000-2924 Västra 

Götalands län

Bifall 598 000 360 000 110 000 2020-09-10 Ej till kostnader för licenser

Kostnader inom "Övrigt" får 

uppgå till högst 20 procent 

av beviljat belopp

2019/1125 Varbergs 

kommun

212000-1249 Hallands län Bifall 1 522 840 550 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

2019/868 Vaxholms 

kommun

212000-2908 Stockholms län Bifall 820 350 274 350 74 350 2020-09-10 Ej till kostnader för 

projektplanering

Kostnader inom "Övrigt" får 

uppgå till högst 20 procent 

av beviljat belopp

2019/804 Vellinge kommun 212000-1033 Skåne län Bifall 495 000 495 000 0 2020-09-10 Enligt ansökan
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2019/701 Vetlanda 

kommun

212000-0571 Jönköpings län Bifall 552 751 450 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

2019/295 Victoriaskolan/

Tyska skolan, 

Göteborg

769604-3608 Västra 

Götalands län

Bifall 86 875 40 000 0 2020-09-10 Sista läsåret (2019/20) för 

föreslagna projekt enligt 

treårsprincipen

2019/975 Vilhelmina 

kommun

212000-2601 Västerbottens 

län

Bifall 236 800 200 000 200 000 2020-09-10 Enligt ansökan

2019/1104 Vimmerby 

kommun

212000-0787 Kalmar län Bifall 984 000 300 000 0 2020-09-10 Inom föreslagen aktivitet för 

årskurserna 4 och 7: endast 

till projekt som främjar 

elevers eget skapande 

inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Ej till matkostnader

Kostnader inom "Övrigt" får 

uppgå till högst 20 procent 

av beviljat belopp

Inom förskolan: ansökan 

uppfyller inte bidragets krav
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2019/1143 Vindelns kommun 212000-2544 Västerbottens 

län

Bifall 610 000 350 000 200 000 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Ej till kostnader för 

marknadsföring eller 

oförutsedda utgifter. 

2019/623 Vingåkers 

kommun

212000-0308 Södermanlands 

län

Bifall 575 000 250 000 0 2020-09-10 Kostnader inom "Övrigt" får 

uppgå till högst 20 procent 

av beviljat belopp

2019/649 Vårgårda 

kommun

212000-1454 Västra 

Götalands län

Bifall 1 056 000 430 000 130 000 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Inom förskolan: endast till 

projekt med 

dramapedagoger
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2019/847 Vänersborgs 

kommun

212000-1538 Västra 

Götalands län

Bifall 1 375 000 625 000 150 000 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Ej till programmering samt 

media- och 

informationskunnighet 

(MIK)

2019/546 Väringaskolan, 

Sigtuna

814801-0682 Stockholms län Bifall 35 000 35 000 0 2020-09-10 Enligt ansökan

2019/965 Värmdö kommun 212000-0035 Stockholms län Bifall 995 500 365 000 5 000 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Ej till digitalisering och 

programmering

Kostnader inom "Övrigt" får 

uppgå till högst 20 procent 

av beviljat belopp
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2019/966 Värnamo 

kommun

212000-0555 Jönköpings län Bifall 1 544 780 400 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Inom förskolan: ansökan 

uppfyller inte bidragets krav

2019/1026 Västansjö 

byskola AB, 

Kilafors

556918-2784 Gävleborgs län Bifall 96 000 56 000 16 000 2020-09-10 Inom förskolan och 

grundskolan: endast till 

projekt som främjar barns 

och elevers eget skapande 

inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

2019/860 Västbergaskolan 

AB, Stockholm

556597-7609 Stockholms län Bifall 43 105 30 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Ej till kostnader för inträde
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2019/797 Västerviks 

kommun

212000-0779 Kalmar län Bifall 2 797 750 875 000 75 000 2020-09-10 Inom samarbete med 

museer och 

kulturinstitutioner: endast till 

projekt som främjar elevers 

eget skapande inom 

bidragets konstområden 

tillsammans med 

yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer, 

till exempel skådespelare, 

koreograf, filmare med 

mera

Ej till digitalisering och 

programmering

Inom förskolan: endast till 

dansprojekt
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2019/1046 Västerås 

kommun

212000-2080 Västmanlands 

län

Bifall 3 103 250 1 883 250 333 250 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Inom lajv: endast 

tillsammans med 

kulturaktörer såsom 

teaterpedagog eller 

konstnär som uppfyller 

bidragets krav på 

professionalitet samt är 

verksamma inom bidragets 

konstområden

2019/948 Växjö kommun 212000-0662 Kronobergs län Bifall 2 640 000 800 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Inom förskolan: ansökan 

uppfyller inte bidragets krav

2019/1073 Ystads kommun 212000-1181 Skåne län Bifall 510 000 400 000 0 2020-09-10 Ej till oförutsedda utgifter

2019/570 Åmåls kommun 212000-1587 Västra 

Götalands län

Bifall 357 000 250 000 0 2020-09-10 Enligt ansökan

2019/929 Ånge kommun 212000-2387 Västernorrlands 

län

Bifall 412 000 135 000 0 2020-09-10 Enligt ansökan
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2019/854 Åre kommun 212000-2494 Jämtlands län Bifall 483 000 446 000 86 000 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Sista året med "På flykt" 

och "Karoliner"

Ej till källkritik

2019/1079 Årjängs kommun 212000-1835 Värmlands län Bifall 377 000 150 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Inom lajv: endast 

tillsammans med 

kulturaktörer såsom 

teaterpedagog eller 

konstnär som uppfyller 

bidragets krav på 

professionalitet samt är 

verksamma inom bidragets 

konstområden

Inom förskolan: ansökan 

uppfyller inte bidragets krav
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2019/1146 Åsele 

Centralskola

212000-2791 Västerbottens 

län

Bifall 294 000 100 000 30 000 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar barns och elevers 

eget skapande inom 

dans/teater/musik 

tillsammans med 

yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

2019/1170 Åstorps kommun 212000-0936 Skåne län Bifall 508 500 508 500 83 000 2020-09-10 Enligt ansökan

2019/939 Åtvidabergs 

kommun

212000-0415 Östergötlands 

län

Bifall 265 500 220 000 100 000 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Ej till matkostnader

Ej till kostnader för vikarier 

och personal

Inom förskolan: endast till 

teater tillsammans med 

workshops

2019/1185 Älmhults kommun 212000-0647 Kronobergs län Bifall 411 459 411 459 0 2020-09-10 Enligt ansökan

2019/1203 Älvdalens 

kommun

212000-2197 Dalarnas län Bifall 305 000 305 000 40 000 2020-09-10 Enligt ansökan

2019/1151 Ängelholms 

kommun

212000-0977 Skåne län Bifall 1 240 000 1 240 000 340 000 2020-09-10 Enligt ansökan
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2019/553 Ängsblomman 

ekonomisk 

förening, Värmdö

716421-4269 Stockholms län Bifall 53 500 15 000 15 000 2020-09-10 Enligt ansökan

2019/1193 Ängshamns 

förskolor och 

skola, Malmö

556480-0836 Skåne län Bifall 75 000 75 000 0 2020-09-10 Enligt ansökan

2019/647 Öckerö kommun 212000-1280 Västra 

Götalands län

Bifall 603 000 500 000 150 000 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

2019/1013 Ödeshögs 

kommun

212000-0373 Östergötlands 

län

Bifall 155 000 70 000 0 2020-09-10 Endast till projekt inom 

konst/bild/form som främjar 

elevers eget skapande 

inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

2019/916 Örebro kommun 212000-1967 Örebro län Bifall 2 819 800 1 500 000 500 000 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

2019/962 Örkelljunga 

kommun

212000-0878 Skåne län Bifall 253 200 253 200 0 2020-09-10 Enligt ansökan

2019/1149 Örnsköldsviks 

kommun

212000-2445 Västernorrlands 

län

Bifall 1 720 000 1 140 000 140 000 2020-09-10 Enligt ansökan
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2019/984 Östersunds 

kommun

212000-2528 Jämtlands län Bifall 1 113 500 850 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

Sista året med "På flykt" 

och  "Karoliner"

2019/1190 Österåkers 

Friskola AB

556589-5777 Stockholms län Bifall 300 000 150 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

2019/697 Österåkers 

kommun

212000-2890 Stockholms län Bifall 2 641 372 660 000 210 000 2020-09-10 Endast till namngivna 

professionella kulturaktörer 

inom bildkonst: litteratur, 

berättande och 

filmskapande

2019/1131 Östhammars 

kommun

212000-0290 Uppsala län Bifall 800 000 800 000 250 000 2020-09-10 Enligt ansökan

2019/1068 Östra Göinge 

kommun

212000-0860 Skåne län Bifall 585 000 430 000 0 2020-09-10 Endast till projekt som 

främjar elevers eget 

skapande inom bidragets 

konstområden tillsammans 

med yrkesverksamma 

professionella kulturaktörer

2019/945 Överkalix Friskola 898200-6515 Norrbottens län Bifall 50 000 50 000 0 2020-09-10 Enligt ansökan
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2019/1090 Övertorneå 

kommun

212000-2700 Norrbottens län Bifall 233 000 210 000 30 000 2020-09-10 Ej till övriga kostnader för 

dokumentation, film, foto 

och externa kostnader

2019/555 Alingsås pastorat 252003-3578 Västra 

Götalands län

Avslag 50 000 0 0 2020-09-10 Ansökan uppfyller inte 

bidragets krav

2019/500 Asplyckan 

montessori-

förskola, Alingsås

864000-7301 Västra 

Götalands län

Avslag 61 000 0 0 2020-09-10 Ansökan uppfyller inte 

bidragets krav

2019/1192 Campus Manilla, 

Stockholm

802477-7933 Stockholms län Avslag 151 200 0 0 2020-09-10 Ansökan uppfyller inte 

bidragets krav

2019/1207 Drottningholms 

Montessoriförskol

a, Stockholm

769601-1415 Stockholms län Avslag 40 950 0 0 2020-09-10 Ansökan uppfyller inte 

bidragets krav

2019/991 Fredrikshovs 

Slotts 

Skola/Stiftelsen 

Carpe Diem, 

Stockholm

802017-8060 Stockholms län Avslag 50 000 0 0 2020-09-10 Ansökan uppfyller inte 

bidragets krav

2019/125 Hoppetossa AB, 

Österåker

556853-6816 Stockholms län Avslag 68 610 0 0 2020-09-10 Ansökan uppfyller inte 

bidragets krav

2019/127 Hoppetossa 

Östra AB, 

Österåker

559149-6806 Stockholms län Avslag 45 240 0 0 2020-09-10 Ansökan uppfyller inte 

bidragets krav

2019/1019 Mariestads 

Pedagogiska 

Förskola AB

559114-8696 Västra 

Götalands län

Avslag 59 000 0 0 2020-09-10 Ansökan uppfyller inte 

bidragets krav

2019/796 Profilfriskolan 

Excel AB, 

Leksand

559030-6964 Dalarnas län Avslag 127 000 0 0 2020-09-10 Ansökan uppfyller inte 

bidragets krav
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2019/1160 Rotsunda 

Utbildning AB, 

Sollentuna

556888-4240 Stockholms län Avslag 50 000 0 0 2020-09-10 Ansökan uppfyller inte 

bidragets krav

2019/51 Rudolf 

Steinerskolan, 

Göteborg

857201-9142 Västra 

Götalands län

Avslag 45 000 0 0 2020-09-10 Ansökan uppfyller inte 

bidragets krav

2019/1135 S:t Eriks Katolska 

Skola, Stockholm

857201-5595 Stockholms län Avslag 65 000 0 0 2020-09-10 Ansökan uppfyller inte 

bidragets krav

2019/512 Stiftelsen 

Djurgårdsskolan 

Stockholm

802017-5769 Stockholms län Avslag 51 850 0 0 2020-09-10 Ansökan uppfyller inte 

bidragets krav

Totalt: 298 762 192 174 838 729 20 913 572
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Villkor för bidrag från Kulturrådet 

1.  Bidragsmottagarens åtaganden 

Alla som får bidrag från Kulturrådet måste följa våra villkor. Om innehållet i projektet eller 
verksamheten förändras väsentligt jämfört med ansökan måste bidragsmottagaren 
meddela Kulturrådet så snart som möjligt. Detta gäller exempelvis väsentliga förändringar 
av budget. I övrigt gäller följande: 

1.1.  Att tillhandahålla information 

Bidragsmottagaren är skyldig att ge Kulturrådet information och svara på frågor som 
Kulturrådet ställer i samband med uppföljning. Det gäller både under och efter avslutad 
bidragsperiod. 

1.2.  Att ta emot besök från Kulturrådet 

Kulturrådet har rätt att besöka verksamhet eller projekt som finansierats med medel från 
Kulturrådet.  

1.3.  Att följa gällande rätt 

Bidragsmottagaren ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande svensk 
författning. 

1.4.  Redovisning 

Redovisning av projektet eller verksamhet ska göras på Kulturrådets redovisningsblankett 
och ska innehålla de uppgifter som efterfrågas i blanketten. 

En behörig företrädare för bidragsmottagaren ska skriva under redovisningen. Om det 
behövs kan Kulturrådet begära in dokument som styrker behörigheten för den eller de 
företrädare som undertecknat redovisningen. 

I bilaga 1 framgår när redovisning ska inkomma. 

1.5.  Förlängning av perioden för medlens användning 

Om bidragsmottagaren inte använder medlen inom utsatt tid kan bidragsmottagaren 
ansöka om förlängning av den tid som bidraget får användas. Ansökan om att förlänga 
perioden ska skickas in till Kulturrådet så snart bidragsmottagaren inser att perioden 
behöver förlängas och som senast när den ursprungliga bidragsperioden går ut. 
Kulturrådet beslutar om eventuell förlängning.  

1.6.  Återbetalning av outnyttjade medel 

Eventuella outnyttjade medel ska betalas tillbaka till Kulturrådet. Den ansvarige 
bidragshandläggaren på Kulturrådet ska informeras i förväg om att återbetalning kommer 
att göras. Bidragsbeslutets diarienummer ska anges som referens vid återbetalning. 
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1.7.  Återkrav 

Om bidragsmottagaren inte genomför det som den åtagit sig kan Kulturrådet besluta att 
kräva tillbaka hela eller delar av bidraget. 

Bidragsmottagaren blir återbetalningsskyldig om  

1. mottagaren har lämnat oriktiga uppgifter eller på något annat sätt orsakat 
att bidraget har beviljats felaktigt eller med för högt belopp,  

2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp 
och mottagaren borde ha insett detta,  

3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller om det inte använts för det 
ändamål som låg till grund för att bidraget beviljades, 

4. mottagaren inte lämnar in en korrekt redovisning, i enlighet med 
informationen i avsnitt 1.4 Redovisning ovan,  

5. i övrigt inte följt villkoren för bidraget. 

2.  Kontrolluppgifter 

Kulturrådet skickar kontrolluppgifter till Skatteverket om bidrag som utbetalas till enskilda 
näringsidkare. Kontrolluppgiften skickas också med e-post till den kontaktperson som 
angivits.  

3.  Informera om att Kulturrådet bidragit med medel 

Det ska framgå av projektets informationsmaterial att Kulturrådet har beviljat bidrag till 
verksamheten, exempelvis på webbplats, tidskrifter, i programblad eller på affischer. 
Kulturrådet ska däremot aldrig anges som medarrangör. Kulturrådets logotyp kan laddas 
ned från Kulturrådets webbplats.  

4.  Tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättningar  

4.1.  Organisationer med egen lokal för publik verksamhet  

Huvudmän som har egen lokal för publik verksamhet, ska ha åtgärdat så kallade enkelt 
avhjälpta hinder1 i sina publika lokaler. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 
 
1 Läs mer i Boverkets broschyr Enkelt avhjälpta hinder. Länk: http://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-
av-boverket/publikationer/2015/enkelt-avhjalpt-i-lokaler/ 
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5.  Kostnader inom Skapande skola 

Bidraget går att söka för följande kostnader:  

1. Löner och arvoden samt resor och logi för professionella kulturaktörer  
2. Kulturaktiviteter utanför skolan, till exempel biljetter, entréavgifter och resor 

med fokus på barns och elevers eget skapande tillsammans med 
yrkesverksamma professionella kulturaktörer inom bidragets konstområden. 

3. Övrigt, exempelvis material, lokaler, ljud- och ljussättning och liknande. De 
kostnaderna får uppgå till högst 20 procent av det beviljade bidraget.  

Det går inte att söka bidrag för (se även beslutsnoteringarna i bilaga 1):  

1. Administrationskostnader, exempelvis samordning av Skapande skola-
insatser, utvärdering, kompetensutveckling eller fortbildning av personal.  

2. Insatser och kostnader som ingår i grund- och förskolans ordinarie 
verksamhet enligt läroplan samt andra gällande styrdokument. 

3. Inköp av teknik, materiel och böcker som behövs i ordinarie verksamhet.  
4. Utveckling av den ordinarie verksamheten och anställning av personal. 

Kompensation för huvudmannens besparingar. Skolresor, lägerskolor eller 
liknande.  

5. Finansiering av kulturskolepedagogers ordinarie uppdrag inom Kulturskolan. 
De kulturskolepedagoger som blir engagerade i Skapande skola ska frigöras 
i motsvarande grad från sin ordinarie tjänst under projekttiden.  

 



Beslut

LYSEKILS KOMMUN 2019-05-14
45380 LYSEKIL 1(4)

Dnr 8.1.2-2019:0018700

Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning och
lärlingsliknande utbildning på introduktionsprogram
för 2019

Beslut om ansökan

Skolverket beslutar att delvis bevilja er ansökan. Beslutet om
statsbidrag fattas med stöd av förordning (2011:947) om statsbidrag
för gymnasial lärlingsutbildning och lärlingsliknande utbildning inom
introduktionsprogram.

Ni beviljas 796 992 kronor  i statsbidrag (varav 98040 kronor för
utvecklingskostnader, 637032 kronor för ersättning till arbetsgivare, 61920
kronor för ersättning till utbildad handledare samt 0 kronor för anställd
lärling). Ni har sökt 1 158 750 kronor. Bidraget avser VT 2019. Bidraget
betalas ut enligt utbetalningsplan till bankgiro/plusgiro 116220-5.

Skolverkets beslut får enligt förordning (2011:947) inte överklagas.

Skälen för beslutet

Statsbidraget har totalt sökts för en större summa än vad Skolverket kan
bevilja. Det innebär att alla huvudmän beviljas en lägre summa per elev.

Fördelning av statsbidraget
Skolverket har reducerat statsbidraget efter vad som anges i § 3 i
förordningen (2011:947). Det innebär att vi minskat alla bidragsbelopp så att
de fortfarande är proportionerliga i förhållande till varandra. De reducerade
bidragsbeloppen motsvarar cirka 69% av det ursprungliga maxbeloppet för
ansökan våren 2019.

Minskningen innebär att respektive huvudman beviljats högst 18 056 kr per
elev och termin. Nya belopp för de fyra bidragsdelarna blir därför:

– Bidrag till arbetsgivaren: högst 11 176 kr

– Bidrag för utbildad handledare: högst 3 440 kr

– Bidrag för elev med gymnasial lärlingsanställning: högst 1 720 kr

Postadress: 106 20 Stockholm
Besöksadress: Fleminggatan 14
Telefon 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20
skolverket@skolverket.se www.skolverket.se
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– Bidrag för utvecklingskostnader för lärlingsutbildningen: högst 1
720 kr

Om ni beviljats ett lägre belopp än ovan beror det på att ni angett i er
ansökan att ni vill söka ett lägre belopp.

Bakgrund
Skolverket har 191 miljoner kronor att fördela vårterminen 2019. Totalt för
vårterminen 2019 har Skolverket fått in ansökningar som motsvarar drygt
277 miljoner kronor.

Kontaktuppgifter
För frågor om beslutet,
e-posta: statsbidrag.larling@skolverket.se eller ring: 08-527 33 200
(Skolverkets växel).

Beslut har fattats av Andreas Spång efter föredragning av Susanna Tham.
Handläggare var Susanna Tham.
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Viktig information om statsbidraget för gymnasial lärling och
lärlingsliknande utbildning inom introduktionsprogram VT
2019

Det är viktigt att ni läser igenom texten nedan den innehåller viktig
information om statsbidraget och de villkor som ni som huvudman är
ansvarig att följa. Om ni inte följer villkoren kan ni bli återbetalningsskyldiga
av statsbidraget.

Villkor för statsbidraget
Alla elever ska ha ett giltigt utbildningskontrakt
För att ni ska ha rätt till statsbidraget ska de elever som ingår i ansökan
delta i gymnasial lärlingsutbildning eller lärlingsliknande utbildning på
introduktionsprogram.

Alla elever ska ha ett utbildningskontrakt upprättat senast den 15 februari
2019. Utbildningskontraktens innehåll skiljer sig åt beroende på vilken
utbildning som eleven går. Kraven på innehåll anges i Skollagen (2010:800)
16 kap § 11a, 19 kap § 10a samt § 3a i förordningen (2011:947) om
statsbidrag för gymnasial lärling och lärlingsliknande utbildning inom
introduktionsprogram.

Statsbidraget ska betalas till arbetsgivarna inom tre månader
Bidrag till arbetsgivaren, bidrag för utbildad handledare samt bidrag för elev
med gymnasial lärlingsanställning skall betalas ut till respektive arbetsgivare
inom tre månader från det att Skolverket betalat ut bidraget till er. Ni kan se
fördelningen av de olika beloppen ovan.

Bidraget för utvecklingskostnader för lärlingsutbildningen får ni som
huvudmän själva använda men ni kan också besluta att betala ut denna del
till arbetsgivarna.

Utbildade handledare ska ha gått en godkänd handledarutbildning
För att ha rätt till bidrag för utbildad handledare ska handledaren ha gått
en utbildning som godkänts av skolverket enligt föreskrifterna om krav för
utbildade handledare (SKOLFS 2014:49).

Utbetalning sker under vecka 21
Bidraget betalas ut under vecka 21. Utbetalningen har meddelandetexten
”Gymnasial lärling VT 2019”.

Ni ska redovisa hur ni använt statsbidraget senast 15 april 2020
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Ni ska redovisa hur ni använt statsbidraget. Redovisningen för det
statsbidrag ni beviljats för 2019 ska lämnas in under perioden 15 mars - 15
april 2020.

I redovisningen ska ni ange hur mycket av statsbidraget ni betalat ut
till arbetsgivare och redogöra för vad ni använt det bidrag ni fått för
utvecklingskostnader av lärlingsutbildningen till.

Skolverket kan även göra fördjupade granskningar för att kontrollera att ni
beviljats och använt statsbidraget enligt de regler som gäller för bidraget.

Återbetalning av statsbidrag
Skolverket kan komma att återkräva hela eller delar av det statsbidrag som ni
fått om ni till exempel:

– Inte uppfyller villkoren för bidraget

– Inte använder statsbidraget enligt de regler som finns i
förordningen (2011:947) och föreskrifterna (2017:95)

– Inte kommer in med den redovisning som Skolverket begär

Grunderna för återkrav framgår av 8 § i förordningen (2011:947).

Ändrade omständigheter eller uppgifter
Skolverket kan hålla inne en utbetalning av statsbidrag eller besluta om
återkrav om det kommer fram att ni till exempel lämnat felaktiga uppgifter
som grund för statsbidraget, eller om något i ert ärende ändras väsentligt.

Det är mycket viktigt att ni informerar Skolverket snarast om det sker
förändringar i er verksamhet. Det kan t.ex. röra sig om förändringar som
innebär att ni fusioneras med en annan huvudman eller att ni är under
rekonstruktion. Även förändringar som innebär att ni köper eller säljer
skolenheter från en annan huvudman ska meddelas Skolverket. Detta görs
genom att skicka ett meddelande till skolverket.statsbidrag@skolverket.se.
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LYSEKILS KOMMUN 2019-05-23
45380 LYSEKIL 1(2)

Dnr 8.1.2-2019:0007900

Statsbidrag för ökad undervisningstid för nyanlända
elever för 2018

Beslut om redovisning

Skolverket beslutar att godkänna er redovisning utan återkrav. Ni har
kommit in med en redovisning som visar att hela bidraget har använts
(406 000 kronor). Beslutet om statsbidrag fattas med stöd av Förordning
(2013:69) om försöksverksamhet med ökad undervisningstid i svenska eller
svenska som andraspråk för nyanlända elever i grundskolan.

Skolverkets beslut får enligt Förordning (2013:69) inte överklagas.

Kontaktuppgifter
För frågor om beslutet,
e-posta: nyanlanda.statsbidrag@skolverket.se eller ring: 08-527 33 200
(Skolverkets växel).

Beslut har fattats av Johanna Freed efter föredragning av Ida Straise.
Handläggare var Ida Straise.

Postadress: 106 20 Stockholm
Besöksadress: Fleminggatan 14
Telefon 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20
skolverket@skolverket.se www.skolverket.se
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Återkrav av statsbidrag

Huvudmän som har tagit emot statsbidrag kan bli återbetalningsskyldig
enligt bestämmelserna i förordningens 10 §.

Den som har tagit emot statsbidrag är återbetalningsskyldig, om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt
har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt
belopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. mottagaren inte lämnar sådan redovisning som avses i 9 §, eller

4. bidraget inte har använts för det ändamål det har beviljats för.

Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett bidrag om
en huvudman är återbetalningsskyldig. Om det finns särskilda skäl för det,
får Skolverket helt eller delvis avstå från återkrav.
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§ 43 
 
Revisionsberättelsen avseende 2018 års verksamhet samt fråga om 
ansvarsfrihet 
Dnr:  LKS 2019-132 
 
Revisorerna i Lysekils kommun har 2019-04-04 överlämnat revisionsberättelsen för 
år 2018 till kommunfullmäktige.  
 
Revisorerna riktar kritik mot kommunstyrelsen för bristande uppsikt över 
socialnämnden och utbildningsnämnden. Kommunstyrelsen har även brustit i sin 
styrning, ledning, uppföljning och kontroll av den verksamhet som bedrivs inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
I enlighet med kommunallagen (KL) 5 kap. 32 § ska fullmäktige alltid inhämta 
förklaring från det organ eller den förtroendevalde mot vilken anmärkning/kritik är 
riktad. 
 
Kommunrevisionen godkänner årsredovisning för 2018. Kommunrevisionen har i sin 
rapport inte tillstyrkt ansvarsfrihet för socialnämnden, men kommunstyrelsen och 
övriga nämnder tillstyrks ansvarsfrihet. 
 
Fullmäktige presidiet har utformat förslag till beslut som tillhandahölls i kallelsen, 
men det noteras att Gert-Ove Forsberg (LP) 2:e vice ordförande inte tillstyrker 
ansvarsfrihet för socialnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunrevisionens revisionsberättelse för år 2018 med granskningsrapporter 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-02, § 70 
Socialnämndens yttrande över revisionsberättelsen 2018 
Utbildningsnämndens yttrande över revisionsberättelse 2018 
Yttrande från F. Lundqvist  
Förslag till beslut från presidiet i kommunfullmäktige 
 
Jäv 
Ricard Söderberg (S), Ann-Charlotte Strömwall (L), Linn Nielsen (C), Krister 
Samuelsson (M), Ronald Rombrant (LP) och Ronny Hammargren (LP) anmäler jäv. 
 
Förslag till beslut från presidiet i kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen, kommunens nämnder 
samt de enskilda förtroendevalda i dessa beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2018.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till vad revisorerna i Lysekils 
kommun anfört, rikta kritik mot kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har 
brustit i sin tillsyn av socialnämnden, utbildningsnämnden samt har brustit i 
sin styrning, ledning, uppföljning och kontroll i den verksamhet som bedrivits 
inom samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 

Fullmäktige riktar även kritik mot utbildningsnämnden samt anmärkning mot 
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socialnämnden för de stora budgetunderskotten samt bristande 
ekonomistyrning. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att ge presidiet i fullmäktige i uppdrag att under 
2019 ha minst ett dialogmöte med socialnämnden. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att de gemensamma nämnderna, IT-nämnden, 
miljönämnden i mellersta Bohuslän, lönenämnden samt de enskilda 
förtroendevalda i dessa beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

 
Det noteras till protokollet att de fullmäktigeledamöter som under 2018 varit 
ledamöter eller ersättare i nämnd eller styrelse inte deltar i beslutet i fråga om den 
egna nämnden eller styrelsen. 
 
Ajournering 

Kommunfullmäktiges sammanträde ajourneras under tiden 18.10-18.20. 
Efter ajournering genomförs ett nytt upprop varvid ordförande konstaterar att 
kommunfullmäktige är samlat med 25 ordinarie, 4 ersättare och 2 frånvarande. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Christina Gustavsson (S), Siw Lycke (C) och Håkan Smedja (V): Att socialnämnden 
beviljas ansvarsfrihet. 
 
Lars Björneld (L): Bifall till fullmäktigepresidiets förslag till beslut. 
 
Annette Calner (LP): Lysekilspartiet förslag: 

1. att fullmäktigepresidiets förslag i sin helhet avslås, 

2. att kommunfullmäktige ställer sig bakom och tar till sig den kritik och de 
anmärkningar som framförs i revisionsberättelsen, 

3. att kommunfullmäktige inte beviljar de ledamöter i socialnämnden, som 
under verksamhetsåret 2018 har representerat de styrande partierna S, M, L 
och C, ansvarsfrihet  

4. att kommunfullmäktige uppmanar dessa ledamöter – i den mån de har 
uppdrag i socialnämnden verksamhetsåret 2019 – att med omedelbar verkan 
avsäga sig sina uppdrag, 

5. att kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen, kommunens nämnder 
samt de enskilda ledamöterna i dessa - de nämnda ledamöterna i S, M, L och C 
i socialnämnden undantagna - beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2018, 

6. att kommunfullmäktige beslutar att de gemensamma nämnderna, IT-
nämnden, miljönämnden i mellersta Bohuslän, lönenämnden samt de 
enskilda förtroendevalda i dessa beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2018, 
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7. att kommunfullmäktige – mot bakgrund av de återkommande 
revisionsanmärkningarna och de stora obalanserna i socialnämnden – 
rekommenderar fullmäktigepresidiet att uppdra åt kommunrevisionen att 
granska kommunens ekonomistyrning och budgetprocess.  

Yngve Berlin (K): Bifall till fullmäktigepresidiets förslag 1, 3 och 4. Avslag på punkt 2. 
 
Jan-Olof Johansson (S): Avslag på Lysekilspartiets förslag. Bifall till 
fullmäktigepresidiets förslag punkt 1 och 4, avslag på punkt 3. 
 
Ulf Hanstål (M): Bifall till Annette Calners förslag. 
 
Ajournering 

Kommunfullmäktiges sammanträde ajourneras under tiden 19.10-19.30. 
Efter ajournering genomförs ett nytt upprop varvid ordförande konstaterar att 
kommunfullmäktige är samlat med 25 ordinarie, 4 ersättare och 2 frånvarande. 
 
Propositionsordning 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
Proposition på fullmäktigepresidiets förslag punkt 1 som delas till två förslag,  
1 a. att socialnämnden samt de enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2018 mot Lysekilspartiets förlag punkt 3 att inte bevilja de 
ledamöter i socialnämnden, som under verksamhetsåret 2018 har representerat de 
styrande partierna S, M, L och C, ansvarsfrihet. 
 
Proposition på fullmäktigepresidiets förslag punkt 1 b. och Lysekilspartiets förslag 
punkt 5. att kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen, kommunens 
nämnder samt de enskilda förtroendevalda, undantag socialnämnden, i dessa beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 
 
Proposition på fullmäktigepresidiets förslag punkt 2 och Lysekilspartiets punkt 2 att 
med hänvisning till vad revisorerna i Lysekils kommun anfört, rikta kritik mot 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har brustit i sin tillsyn av socialnämnden, 
utbildningsnämnden samt har brustit i sin styrning, ledning, uppföljning och kontroll 
i den verksamhet som bedrivits inom samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Fullmäktige riktar även kritik mot utbildningsnämnden samt anmärkning mot 
socialnämnden för de stora budgetunderskotten samt bristande ekonomistyrning 
mot Yngve Berlins förslag till avslag. 
 
Proposition på fullmäktigepresidiets förslag punkt 3 att ge presidiet i fullmäktige i 
uppdrag att under 2019 ha minst ett dialogmöte med socialnämnden mot Jan-Olof 
Johansons och Lysekilspartiets förslag till avslag. 
 
Proposition på fullmäktigepresidiets förslag punkt 4 och Lysekilspartiets punkt 6 att 
de gemensamma nämnderna, IT-nämnden, miljönämnden i mellersta Bohuslän, 
lönenämnden samt de enskilda förtroendevalda i dessa beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2018. 
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Proposition på Lysekilspartiets tilläggsförslag, punkt 7, att kommunfullmäktige – mot 
bakgrund av de återkommande revisionsanmärkningarna och de stora obalanserna i 
socialnämnden – rekommenderar fullmäktigepresidiet att uppdra åt kommun-
revisionen att granska kommunens ekonomistyrning och budgetprocess mot avslag. 
 

- Lysekilspartiets punkt 4 att kommunfullmäktige uppmanar dessa ledamöter – 
i den mån de har uppdrag i socialnämnden verksamhetsåret 2019 – att med 
omedelbar verkan avsäga sig sina uppdrag prövas om fullmäktige beslutar att 
inte bevilja socialnämnden ansvarsfrihet. 

 
Proposition 

Ordförande ställer proposition på presidiets förslag punkt 1 a, att socialnämnden samt 
de enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018 mot 
Lysekilspartiets förlag punkt 3 att inte bevilja de ledamöter i socialnämnden, som 
under verksamhetsåret 2018 har representerat de styrande partierna S, M, L och C, 
ansvarsfrihet och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt presidiets förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst till presidiets förslag 
 
Nej-röst till Lysekilspartiets förslag. 
 
Omröstningsresultat 
Med 15 ja-röster och 12 nej-röster samt 2 ledamöter som anmäler jäv, beslutar 
kommunfullmäktige att bifalla presidiets förslag. (Se omröstningsbilaga 1) 
 
Fortsatt proposition 

Ordförande ställer proposition på presidiets förslag punkt 1 b. och Lysekilspartiets 
förslag punkt 5. att kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen, kommunens 
nämnder samt de enskilda förtroendevalda, undantag socialnämnden, i dessa beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018 och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt förslaget. 
 
Ordförande ställer proposition på fullmäktigepresidiets förslag punkt 2 och 
Lysekilspartiets punkt 2 att med hänvisning till vad revisorerna i Lysekils kommun 
anfört, rikta kritik mot kommunstyrelsen. Fullmäktige riktar även kritik mot 
utbildningsnämnden samt anmärkning mot socialnämnden för de stora 
budgetunderskotten samt bristande ekonomistyrning mot Yngve Berlins förslag till 
avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt presidiets och 
Lysekilspartiets förslag. 
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Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst till presidiets och Lysekilspartiets förslag 
 
Nej-röst till avslag. 
 
Omröstningsresultat 
Med 15 ja-röster och 14 nej-röster, beslutar kommunfullmäktige att bifalla presidiets 
och Lysekilspartiets förslag. (Se omröstningsbilaga 2) 
 
Fortsatt proposition 

Ordförande ställer proposition på fullmäktigepresidiets förslag punkt 3 att ge 
presidiet i fullmäktige i uppdrag att under 2019 ha minst ett dialogmöte med 
socialnämnden mot Jan-Olof Johansons och Lysekilspartiets förslag till avslag och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt presidiets förslag. 
 
Ordförande ställer proposition på fullmäktigepresidiets förslag punkt 4 och 
Lysekilspartiets punkt 6 att de gemensamma nämnderna, IT-nämnden, 
miljönämnden i mellersta Bohuslän, lönenämnden samt de enskilda förtroendevalda i 
dessa beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018 och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt presidiets och Lysekilspartiets förslag. 
 
Ordförande ställer proposition på Lysekilspartiets tilläggsförslag, punkt 7, att 
kommunfullmäktige – mot bakgrund av de återkommande revisionsanmärkningarna 
och de stora obalanserna i socialnämnden – rekommenderar fullmäktigepresidiet att 
uppdra åt kommun-revisionen att granska kommunens ekonomistyrning och 
budgetprocess mot avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå 
tilläggsförslaget.  
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst till Lysekilspartiets tilläggsförslag. 
 
Nej-röst till avslag. 
 
Omröstningsresultat 
Med 13 ja-röster och 16 nej-röster, beslutar kommunfullmäktige att avslå 
Lysekilspartiets tilläggsförslag. (Se omröstningsbilaga 3) 
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Kommunfullmäktiges beslut 
1 a. Kommunfullmäktige beslutar att socialnämnden samt de enskilda 

förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.  

1 b. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen, kommunens nämnder 
samt de enskilda förtroendevalda, beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2018. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till vad revisorerna i Lysekils 
kommun anfört, rikta kritik mot kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har 
brustit i sin tillsyn av socialnämnden, utbildningsnämnden samt har brustit i 
sin styrning, ledning, uppföljning och kontroll i den verksamhet som bedrivits 
inom samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 

Fullmäktige riktar även kritik mot utbildningsnämnden samt anmärkning mot 
socialnämnden för de stora budgetunderskotten samt bristande 
ekonomistyrning. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att ge presidiet i fullmäktige i uppdrag att under 
2019 ha minst ett dialogmöte med socialnämnden. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att de gemensamma nämnderna, IT-nämnden, 
miljönämnden i mellersta Bohuslän, lönenämnden samt de enskilda 
förtroendevalda i dessa beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

 
Det noteras till protokollet att de fullmäktigeledamöter som under 2018 varit 
ledamöter eller ersättare i nämnd eller styrelse inte deltar i beslutet i fråga om den 
egna nämnden eller styrelsen. 
 
Reservation 

Fredrik Häller (LP): Lysekilspartiet anmäler skriftlig reservation.  
 
Beslutet skickas till  
 
Kommunrevisionen 
PwC 
Samtliga nämnder och styrelser 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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Bilaga 1 NÄRVARO- OMRÖSTNINGSLISTA 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
 

NÄRV 

VOTERING 
§ 43 

JA     NEJ   AVST 
S Jan-Olof Johansson X X   
S Christina Gustafson X X   
S Ricard Söderberg Anders Söfting X X   
S Siv Linnér X X   
S Margareta Carlsson X X   
S Anders C Nilsson X X   
S Roger Siverbrant X X   
C Monica Andersson  - - - - 
C Siw Lycke  X X   
L Håkan Kindstedt X X   
L Ann-Charlotte Strömwall Lars Björneld X X   
M Ulf Hanstål X  X  
M Krister Samuelsson - - - - 
M Wictoria Insulan X  X  

MP Maria Granberg X X   
V Håkan Smedja  X X   
V Lina Säll    X X   
K Yngve Berlin X X   
K Britt-Marie Kjellgren anmäler jäv X - - - 

LP  Jeanette Janson X  X  
LP Ronald Rombrant Camilla Carlsson X  X  
LP Ronny Hammargren Mikael Wennergren X  X  
LP Bo Gustafsson X  X  
LP  Annette Calner X  X  
LP Gert-Ove Forsberg X  X  
LP Fredrik Häller  X  X  
SD Christoffer Zakariasson X  X  
SD Daniel Arvidsson X  X  
SD Magnus Elisson X  X  
SD Tommy Westman anmäler jäv X - - - 
S Klas-Göran Henriksson X X   
   15 12  
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Bilaga 2 NÄRVARO- OMRÖSTNINGSLISTA 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
 

NÄRV 

VOTERING 
§ 43 

JA     NEJ   AVST 
S Jan-Olof Johansson X  X  
S Christina Gustafson X  X  
S Ricard Söderberg Anders Söfting X  X  
S Siv Linnér X X   
S Margareta Carlsson X  X  
S Anders C Nilsson X  X  
S Roger Siverbrant X  X  
C Monica Andersson  - - - - 
C Siw Lycke  X  X  
L Håkan Kindstedt X  X  
L Ann-Charlotte Strömwall Lars Björneld X  X  
M Ulf Hanstål X X   
M Krister Samuelsson - - - - 
M Wictoria Insulan X X   

MP Maria Granberg X  X  
V Håkan Smedja  X  X  
V Lina Säll    X  X  
K Yngve Berlin X  X  
K Britt-Marie Kjellgren  X  X  

LP  Jeanette Janson X X   
LP Ronald Rombrant Camilla Carlsson X X   
LP Ronny Hammargren Mikael Wennergren X X   
LP Bo Gustafsson X X   
LP  Annette Calner X X   
LP Gert-Ove Forsberg X X   
LP Fredrik Häller  X X   
SD Christoffer Zakariasson X X   
SD Daniel Arvidsson X X   
SD Magnus Elisson X X   
SD Tommy Westman  X X   
S Klas-Göran Henriksson X X   
   15 14  
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Bilaga 3 NÄRVARO- OMRÖSTNINGSLISTA 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
 

NÄRV 

VOTERING 
§ 43 

JA     NEJ   AVST 
S Jan-Olof Johansson X  X  
S Christina Gustafson X  X  
S Ricard Söderberg Anders Söfting X  X  
S Siv Linnér X  X  
S Margareta Carlsson X  X  
S Anders C Nilsson X  X  
S Roger Siverbrant X  X  
C Monica Andersson  - - - - 
C Siw Lycke  X  X  
L Håkan Kindstedt X  X  
L Ann-Charlotte Strömwall Lars Björneld X  X  
M Ulf Hanstål X X   
M Krister Samuelsson - - - - 
M Wictoria Insulan X X   

MP Maria Granberg X  X  
V Håkan Smedja  X  X  
V Lina Säll    X  X  
K Yngve Berlin X  X  
K Britt-Marie Kjellgren  X  X  

LP  Jeanette Janson X X   
LP Ronald Rombrant Camilla Carlsson X X   
LP Ronny Hammargren Mikael Wennergren X X   
LP Bo Gustafsson X X   
LP  Annette Calner X X   
LP Gert-Ove Forsberg X X   
LP Fredrik Häller  X X   
SD Christoffer Zakariasson X X   
SD Daniel Arvidsson X X   
SD Magnus Elisson X X   
SD Tommy Westman  X X   
S Klas-Göran Henriksson X  X  
   13 16  
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RESERVATION från Lysekilspartiet mot kommunfullmäktiges beslut 2019-05-15  
i ärende 5, Revisionsberättelsen avseende 2018 års verksamhet samt fråga om 
ansvarsfrihet. 
 

 
Kommunrevisionen tillstyrkte inte ansvarsfrihet för socialnämnden i 
revisionsberättelsen för 2018. Att revisionen skulle landa i den ståndpunkten kunde 
knappast ha förvånat någon.  
 
Revisionens ordförande sade i talarstolen att nämnden har gått minus de senaste nio 
åren. Vi har själva summerat underskotten åren 2014 - 2018 till mer än 60 miljoner. 
Vi har också kunnat konstatera att av de senaste fem årens revisionsberättelser har 
fyra av dem innehållit kritik och anmärkningar mot socialnämnden.  
 
2016 års revisionsberättelse var ett undantag, socialnämnden fick då ingen kritik av 
revisionen utan tvärtom beröm:  
 

”Vi har tidigare år riktat både kritik och anmärkning mot socialnämnden för stora 
budgetunderskott samt bristande ekonomistyrning och intern kontroll, men för 
2016 har vi uppmärksammat en tydlig förbättring”.  

 
Till saken hörde då att den budget som (S) och de andra partierna i minoritetsstyret 
styrde på var den budget som Lysekilspartiet hade tagit fram och fått majoritet för. 
Lysekilspartiets strävan har alltid varit att föreslå budgetar som haft ambitionen att 
vara realistiska. Detta gällde förstås även budgeten för 2018, där Lysekilspartiet bl a 
föreslog större anslag till socialnämnden än vad (S) och de andra i styret gjorde. 
 
Lysekilspartiet yrkade på att de partier med (S) i spetsen som har varit i styret inte 
skulle beviljas ansvarsfrihet. Skälet till att vi undantog oss och övriga partier utanför 
styret var att vi i Lysekilspartiet - utöver att ha föreslagit realistiska budgetar - 
dessutom i kommunstyrelsen och framförallt i socialnämnden lagt andra förslag, som 
radikalt skulle ha resulterat i ett bättre läge för socialnämnden.  
 
Även vi ska förstås ta till oss kritiken från revisionen, vi hade alltid kunnat göra bättre 
ifrån oss, men att fullt ut göras ansvarig för något som vi inte har ställt upp på, där vi 
till och med hade velat se helt andra åtgärder, det tycker vi vore fel. 
 
Vi föreslog också att revisionen skulle rekommenderas att granska kommunens 
budgetprocess. Vi befarar nämligen att dessa upprepade och ständiga budgetöverdrag 
bl a har sin grund i bristfälliga rutiner vilket bidrar till orealistiska budgetar.  
 
Tyvärr fick vi inte stöd av tillräckligt många partier för att få genom våra förslag, men 
vi är tacksamma för det stöd vi ändå fick.  
 
Att hålla ordning, att ha kontroll på ekonomin, att hålla sig till de mål och ramar som 
fullmäktige har beslutat om är grundförutsättningar för att en kommun ska vara 
trovärdig och inge förtroende. Revisionens uppgift är att vara en garant för att 
kommuninvånarnas pengar används på ett effektivt sätt. Vi förtroendevalda i Lysekils 
kommun får ett svidande underbetyg, det är tyvärr bara att konstatera.  
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Vi kan också konstatera att någon självkritik överhuvudtaget inte står att finna i de 
yttranden över revisionsberättelsen som (S) och de övriga i styret står bakom. 
Tvärtom får man bilden att (S) tar revisionen i örat, exempelvis kör s-ledamöterna i 
fullmäktigepresidiet över revisionen genom att gå emot revisionens förslag att inte 
tillstyrka ansvarsfrihet. Presidiet borde ju förstås rakt av ha transporterat vidare 
revisionens förslag och låtit fullmäktiga ha avgjort frågan. Samma gäller yttrandet 
över revisionsberättelsen från kommunstyrelsen, där (S) propsar på att få ett möte 
med revisionen (det underliggande budskapet går inte att tolka på annat sätt än att 
man vill tala revisionen till rätta).   
 
Vi noterar också den kritik som revisionen framför i granskningarna av 
delårsrapporten och årsredovisningen, där revisionen skriver att delårsrapporten har 
sådana brister när det gäller mål och måluppfyllelse, att den inte fungerar som 
underlag för styrning och ledning av den samlade kommunala verksamheten. 
Liknande kritik framförs när det gäller årsredovisningen, där revisionen framför att 
de inte kan bedöma måluppfyllelsen för verksamheten. Revisionen bedömer vidare att 
kommunen inte fullt ut har en god ekonomisk hushållning.  
 
Frågan är om det finns någon kommun i hela västra Götalandsregionen som har fått 
så många års återkommande kritik utan att göra något åt problemen? Hos oss har 
detta blivit något av ett normaltillstånd. Vi säger att vi ska vara en lärande kommun, 
men den strävan börjar alltmer framstå som en fullständigt tom floskel. Tyvärr kan 
man inte förvänta sig något annat, ty saknar man självkritik torde man också sakna 
probleminsikt. Och då blir förstås inga problem lösta…  
 
 
För Lysekilspartiet 
 
Fredrik Häller 
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§ 49 
 
Motion om frukost i skolan 
Dnr:  LKS 2019-171 
 
Krister Samuelsson (M) har i en motion föreslagit att utreda möjligheterna och 
kostnaderna för ett genomförande av frukost i skolan under en försöksperiod på 1 år 
samt att återkomma med förslag till hur detta i så fall skal finansieras. 
 
Beslutsunderlag 
Motion 2019-05-08 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen, 
samhällsbyggnadsnämnden och utbildningsnämnden. 
 
Beslutet skickas till  
Motionären  
Kommunstyrelsen (inkl. motion) 
Utbildningsnämnden (inkl. motion) 
Samhällsbyggnadsnämnden (inkl. motion)  
  



2019-06-11 

Motion ang. Frukost i skolan 

  
Den forskning som på senare år bedrivits visar att barn och unga som äter frukost har ofta 
goda matvanor under resten av dagen. Frukosten är en bra start som ger dels en bra grund 
för en god arbetsmiljö i skolan men framförallt vad gäller studieresultat. Det är bevisat att 
skolbarn som äter en bra frukost håller vikten lättare, presterar bättre i skolan/på jobbet och 
har färre hål i tänderna och stärker elevernas psykiska välbefinnande. 

Att erbjuda frukost i skolan är ett bra sätt att på både kort och lång sikt ge samma möjligheter 
för alla barn att klara sin skolgång, undervisningen flyter lättare och studieresultaten 
förbättras. Till det kan läggas argument som att bra frukostvanor leder till bra lunchvanor. Ett 
otal undersökningar visar att allt för många av våra skolungdomar har en bristfällig eller 
kanske rent av ingen frukostvana alls. 

För oss moderater är kampen för alla barns lika förutsättningar att klara skolan av största 
vikt. Vi moderater anser att våra barn är vår viktigaste resurs. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag härmed. 

• Att förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna och kostnaderna för ett 
genomförande av ovanstående under en försöksperiod av 1 år 

• Att förvaltningen också får återkomma med förslag till hur detta i så fall skall 
finansieras. 

 

 

Högaktingsfullt 

Krister Samuelsson  

Moderaterna i Lysekil 
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