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Bedömning	  av	  förslag	  om	  Danscentrums	  framtida	  organisation	  

Bakgrund	  till	  uppdraget	  
När Danscentrum bildades 1971 var det som nationell organisation men med förankring 
huvudsakligen i Stockholm. Efterhand formades regionala danscentrum föreningar i västra, 
södra och norra Sverige som gick samman och bildade en gemensam nationell organisation 
(Danscentrum Sverige) 2005. Under de gångna åren har de regionala organisationernas 
medlemsantal successivt vuxit. Parallellt har verksamheternas kostnader för personal, lokaler 
m.m. ökat. Danscentrum Sverige har varit mottagare av det statliga stöd som i nästa led har 
fördelats mellan den rikstäckande organisationen och de fyra medlemsorganisationerna. Detta 
stöd har däremot länge legat på samma nivå vilket har inneburit att de ekonomiska 
förutsättningarna att bedriva en relevant verksamhet gradvis har urholkats.  
 
Utvecklingen har resulterat i återkommande diskussioner om den nationella organisationens 
värde och hur de statliga medlen bör fördelas mellan Danscentrum Sverige och respektive 
medlemsorganisation. Till följd av detta har Danscentrums styrelse gett varje regional 
förening i uppdrag att beskriva hur de anser att det gemensamma rikstäckande arbetet bör 
organiseras. För att få en kvalificerad objektiv bedömning av de olika 
organisationsalternativen har jag engagerats som utredare. Detta är min rapport. 

Uppdraget1	  
Uppdragstagaren förväntas göra en bedömning av de organisationsförslag som har 
överlämnats av Danscentrums medlemsorganisationer och ordförande. I bedömningen ska det 
framgå i vilken grad respektive förslag bidrar till:  
 

• Ökad och effektivare samverkan mellan Danscentrums aktörer i olika delar av landet  
• Effektivare beslutsgång  
• Effektivare kommunikation internt och externt  
• Kostnadseffektivitet  
• Förbättrade förutsättningar för medlemmarna avseende produktions - och arbetsvillkor  
• Förbättrade förutsättningar att stärka dansen som konstområde inom kulturpolitiken 
• Goda förutsättningar för ett effektivt arbete hos de regionala verksamheterna 

 
Uppdraget innefattar också möjligheten att utifrån den sammantagna informationen och 
analysen föreslå en alternativ organisation som bedöms bättre motsvara ovanstående krav.  
Uppdraget överlämnades till utredaren den 5 december 2017. Avtalet mellan parterna, 
undertecknat den 20 december 2017, stipulerar att den färdiga utredningen överlämnas till 
beställaren senast den 16 januari 2018. 

Arbetsmetod	  
En viktig del i arbetet har varit att samla in fakta om Danscentrum och dess olika 
medlemsorganisationer. Detta har skett genom intervjuer vid personliga möten och på telefon 
med främst verksamhetsledare och förtroendevalda i Danscentrum, men också företrädare för 
andra aktörer verksamma inom dansområdet. Sammanlagt har 23 sådana intervjuer 
genomförts2 med 25 intervjupersoner. Mycket tid har också ägnats åt genomgångar av 
verksamhetsberättelser och andra dokument som tecknar en bild av Danscentrums historia 
och utveckling. Arbetet har avslutats med en sammanställning av det insamlade materialet, 

                                                
1 Se uppdraget i sin helhet i bilaga 4. 
2 Intervjulista, bilaga 5 
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analyser och slutsatser. I detta skede har återkopplingar gjorts med flera av 
intervjupersonerna. 

Utredningar,	  uppföljningar	  och	  rapporter	  
Dansområdet har generellt haft en stark utveckling under hela 2000-talet sett till 
strukturbyggen och antal professionella utövare. Flera utredningar och rapporter har lagt 
grunden för denna expansion. De dokument som utredaren tagit del av redovisas i bilaga 6, 
”Referenser”3. 

Sammanfattning	  
Efter en diskussion om framtida organisationsformer har Danscentrums styrelse tillsatt en 
utredning för att bedöma de olika förslag och synpunkter som framkommit. Uppdraget 
innefattar också möjligheten att föreslå en alternativ organisation. Följande förslag och 
synpunkter föreligger: 
 

• Danscentrum Stockholm föreslår: Upplös den nationella organisationen och bygg 
verksamheten på de regionala avdelningarna. Motiven som anförs är att de interna och 
externa besluts- och kommunikationsvägarna är för långsamma och otydliga. En 
decentraliserad organisation med nya samverkansformer leder till effektivare arbete 
både nationellt och regionalt, samt att resurser frigörs till regionerna.  
 

• Maria Rydén föreslår: Upplös de regionala organisationerna som juridiska personer 
och utveckla den centrala organisationen. Motiven som anförs är att Danscentrums 
röst blir starkare både nationellt och regionalt, administration och ekonomi kan 
effektiviseras, stärker vi-känslan och den samlade kompetensen, samt underlättar 
ansökningsdialogen med Kulturrådet och samarbeten med andra aktörer. 
 

• Danscentrum Norr, Syd och Väst lämnar bland annat följande synpunkter: Behåll 
nuvarande organisation. Motiven som anförs är att starka kulturpolitiska och 
demokratiska skäl talar för en bibehållen och helst stärkt riksorganisation med 
självständiga regionala medlemmar. Om dansen ska utvecklas i hela landet behövs det 
en samlad röst för dialogen med riksdag och departement i Stockholm. 

 
Utredningen inleds med en beskrivning av aktörer och strukturer för den utominstitutionella 
dansen samt en historisk översikt över Danscentrums utveckling sedan bildandet 1971. 
Därefter redovisas verksamheten i de regionala medlemsorganisationerna.  
 
Under rubriken ”Danscentrum och politiken” konstaterar utredaren att statsbidragets 
urholkning sedan 2009 försvårat en harmonisk implementering av den nya organisationen 
från 2005 (2013) och begränsat verksamheten på såväl regional som nationell nivå. Det är 
problem som fortsatt lever kvar och som bidragit till den nu pågående 
organisationsdiskussionen.  
 
 
 
 
 
 

                                                
3 Referenser, bilaga 6 
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I avsnittet ”Bedömning av de inkomna förslagen” granskar utredaren förslagen mot 
bedömningspunkterna i utredningsuppdraget och sammanfattar analysen i ett antal 
målsättningar för en ny organisation:  
 

• Ett mer samlat Danscentrum med en stark kulturpolitisk röst 
• Effektiva regionala verksamheter – koncentration på huvuduppgifterna 
• Danscentrum upplevs som en professionell och attraktiv arbetsgivare 
• Snabba besluts- och kommunikationsvägar 
• Tydlig organisationsstruktur och god kostnadskontroll 
• Ökad kompetens inom viktiga fackområden 
• Utvecklat internt och externt samarbete 
• Stärkt lokalt och regionalt engagemang 

 
Utredaren bedömer att en decentraliserad organisation enligt Stockholmsförslaget skulle ge en 
mer splittrad och svagare danspolitisk röst än i dag och menar att det är svårt att se hur 
förslaget skulle stimulera till ökat samarbete. Beslutsvägarna skulle bli fortsatt tröga i de 
många frågor där organisationerna behöver uppträda gemensamt. Det finns framför allt i 
regionerna utanför Stockholm ett stort behov av en stark riksnivå som kan förmedla praktisk 
service till medlemmarna, representation i nationella organ och kommunikation med för 
danslivet relevanta myndigheter. Dessa intressen väger enligt utredaren tyngre än det förslag 
som Danscentrum Stockholm för fram och vars positiva effekter är svårbedömda. 
 
Resonemanget leder fram till ett förslag till ny organisation för Danscentrum som innebär att 
de nuvarande fyra regionala medlemsföreningarna upplöses för att i stället uppgå i 
riksorganisationen Danscentrum. Den regionala verksamheten och de lokala kanslierna 
behålls men ledning, styrelse och arbetsgivaransvar läggs fullt ut på den nationella 
organisationen. För att stärka de regionala avdelningarna föreslås att det bildas ett råd i varje 
region som knyts till respektive kansli. Ett samverkansavtal tecknas mellan Danscentrum och 
avdelningarna som tydligt definierar ansvarsförhållandet mellan parterna. För centrala 
ansvarsområden som kollektivavtal och statsbidragsansökningar bildas särskilda 
arbetsgrupper där medlemsföreningarna är representerade. Eftersom förslaget innebär en 
avveckling av de nuvarande regionala föreningarna och styrelserna behöver den nya 
organisationen förankras och beslutas i dialog med dessa. 
 

Centrumbildningarna	  
Danscentrum är en av de så kallade centrumbildningarna. Kulturrådet, som är den viktigaste 
bidragsgivaren, definierar i sina riktlinjer en centrumbildning och dess uppgifter på följande 
sätt: ”Centrumbildningar är intresse- och förmedlingsorganisationer för de fria professionella 
utövarna inom respektive konstområde. --- Bidrag ges till arbetsförmedlande verksamhet samt 
till basresurser som behövs för att bedriva det arbetsförmedlande arbetet.  

Med arbetsförmedlande verksamhet avses: 

• Förmedling av uppdrag 
• Synliggörande av medlemmarnas konst och kunskaper via exempelvis utställningar, 

presentationsdagar etcetera. 
• Åtgärder som ökar medlemmarnas möjligheter på arbetsmarknaden. Exempel på 

sådana åtgärder kan vara kompetensutveckling, både konstnärlig eller i frågor som rör 
eget företagande.  
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Med basresurser avses: 

• Kostnader för exempelvis kanslilokaler, löner, resor och information som gör att den 
arbetsförmedlande verksamheten kan bedrivas. 

• Samverkan med exempelvis andra centrumbildningar, konsulentverksamheter och 
institutioner. 

 
Centrumbildningarna representerar ett brett spektrum av konstnärligt skapande och deras 
produktionsförhållanden kan skilja sig starkt vilket också påverkar var tyngdpunkten ligger i 
deras arbetsförmedlande verksamhet. Författarcentrum och Översättarcentrum förmedlar 
många uppdrag till sina enskilda medlemmar medan verksamheter som Teatercentrum och 
Danscentrum lägger tonvikten på att synliggöra medlemmarnas konst och att utveckla deras 
kompetens. Inom scenkonstområdet verkar även Musikcentrum och Manegen – centrum för 
cirkus, varieté och gatuperformance. Kulturrådet fördelar statsbidrag till arbetsförmedlande 
verksamhet samt till basresurser som behövs för att bedriva det arbetsförmedlande arbetet.  
I nedanstående tabell redovisas några basuppgifter för de 14 centrumbildningarna; antal 
medlemmar, statsbidrag år 2017 (tkr) samt antal regioner de är indelade i. 
Tabell 1: Centrumbildningarna – uppgifter om medlemmar, statsbidrag och regioner 

Namn Medlemmar Statsbidrag (tkr) Antal regioner 
Centrum för dramatik 250 850 2 
Centrum för fotografi Ingen uppgift 1 180 1 
Danscentrum 350 3 515 4 
Föreningen FilmCentrum 458 2 450 2 
Författarcentrum Riks 1 500 4 120 4 
Illustratörscentrum 1 427 1 383 4 
Konstnärscentrum 1 200 1 990 5 
Manegen 228 (2015) 380 2 
Musikcentrum Riks Ca 700 3 425 3 
Seriefrämjandet Ingen uppgift 250 Ingen uppgift 
Stift. Konsthantverkscentrum 800 2 395 3 
Teatercentrum 98 grupper 2 960 4 
Översättarcentrum 350 1 075 1 

 

Det	  fria	  dansområdet	  

Det	  fria	  dansområdets	  utveckling	  
Den utominstitutionella dansen har historiskt lidit brist på strukturer som gett bastrygghet och 
långsiktigt planeringsutrymme för utövarna. Arrangörsnätet har för turnerande kompanier 
varit svagt utvecklat jämfört med exempelvis teaterområdet och det gäller även det offentliga 
produktionsstödet. Mätt i statliga, regionala och kommunala stöd till de fria 
dansproducenterna har det dock skett en klar förstärkning under de senaste tjugu åren men 
bidragsutvecklingen ska ses i perspektivet att området länge varit gravt underfinansierat. Det 
statistiska underlaget i nedanstående tabell består av redovisningar från 
statsbidragsmottagande fria dansproducenter. 
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Tabell 2: Offentlig finansiering av fria dansproducenter 1998 – 2017. Tusen kronor, löpande 
priser. 

År Kulturrådet Landsting Kommuner 
1998 7 571 1 173 1 943 
2003 12 715 1 240 4 080 
2006 18 363 2 031 4 195 
2013 27 775 3 370 5 980 
2017 39 843   
 
Under samma period dubblerades antalet föreställningar samtidigt som publiken minskade. 
Det senare kan dels förklaras av att svårmätbara utomhusföreställningar ingick i 
redovisningsunderlaget 1998 och 2003 men också att en stor del av det ökande antalet 
föreställningar gällde skolföreställningar där publiken i regel är mindre till antalet. 

Tabell 3: Antal besökare och föreställningar av fria dansproducenter 1998 – 2013 
 
År Besök Föreställningar 
1998 132 000 609 
2003 168 000 861 
2006 123 000 917 
2013 98 000 1 280 
  
Under 2000-talet har det tillkommit nya offentliga insatser för att forma en nationell struktur 
för den utominstitutionella dansen. En viktig beståndsdel i denna är Dansalliansen som 
startade 2006 och för närvarande har 78 anställda dansare varav ca 70 procent från 
Stockholmsområdet. Det statliga stödet genom Kulturrådet uppgår 2017 till knappt 18 
miljoner kronor. Genom Dansnät Sverige har arrangörsledet stärkts betydligt. Det statliga 
stödet uppgår 2017 till 5,7 miljoner kronor fördelade på ett centralt kansli och regionala 
aktörer. Länsdanskonsulenterna arbetar med strategiskt utvecklingsarbete på uppdrag av 
regioner, län, kommuner, landsting eller andra uppdragsgivare. Sedan Norrbottens län startade 
den första konsulentverksamheten 1992 finns resursen numera i nästan alla län och regioner. 
Statsbidrag förmedlas, förutom till Stockholms län, inom ramen för 
kultursamverkansmodellen.  

Även Konstnärsnämnden är en viktig statlig danspolitisk aktör. Dels genom nämndens 
stipendie- och projektprogram, dels genom det internationella dansprogrammet, KID, som 
startade 2006. Alla Danscentrums regioner och många koreografer och dansare har deltagit i 
projekt inom ramen för KID. År 2016 gick 11,9 miljoner kronor av Konstnärsnämndens 
samlade stödgivning till dansområdet, främst fria aktörer. Därutöver fick samma år 11 
dansprojekt stöd av Kulturbryggan vilket torde motsvara ca 3 miljoner kronor i bidragsmedel. 

Samtidigt som det skett en utbyggnad av dansområdets bidragsformer och infrastuktur så har 
stödet till det viktiga förmedlingsarbetet urholkats. Rapporten ”Översyn av statens nuvarande 
insatser inom dansområdet”4 framhåller att ”centrumbildningen kombinerar 
kunskapsförmedling, produktionsstöd, tillhandahållande av repetitionslokaler och möjlighet 
till konstnärlig utveckling tillsammans med att vara en central part för den fria sektorns 
arbetsgivare inom arbetsmarknaden”. Rapporten beskriver bredden i Danscentrums 
verksamhet och föreslår att ”Danscentrum bör ges ett ökat grundstöd för att kunna arbeta 
långsiktigt och kontinuerligt”. Ännu tre år efter att översynen överlämnades till 

                                                
4 Rapport från Statens Kulturråd och Konstnärsnämnden 2015. 
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uppdragsgivaren Kulturdepartementet ligger det statliga stödet kvar på samma nivå som 2009, 
3,5 miljoner kronor. 
 

Danscentrum	  

Nedslag	  i	  Danscentrums	  historia5	  
På förslag av Karin Thulin bildades Danscentrum 1971 och en rörelseverkstad inrättades på 
Dramaten. Två år senare, 1973, disponerade man en egen lokal om 105 m2 på Drottninggatan. 
Efter några år med mindre kommunala bidrag fick Danscentrum 1975 det första statliga 
stödet, 53 000 kronor, från det nybildade Kulturrådet. Daglig träning 3 ggr/vecka infördes 
1979 då statsbidraget höjdes till 195 000 kronor. 1982 uppgick verksamhetsstödet till 220 000 
kronor, den dagliga träningen till 5 ggr/vecka och antalet medlemmar till 64 aktiva och 18 
stödjande.  14 dansgrupper, varav en från Göteborg, delade på drygt 1,5 miljoner kronor i 
statsbidrag. 
Cullbergbaletten flyttade 1989 från Jungfrugatan och Danscentrum tog över lokalerna. AMS 
gav samma år ett bidrag på 20 000 kronor för informationsmaterial. Ett samarbete med 
Stockholms läns landsting i projektet ”In med dansen” innebar ett projektstöd om 460 000 
kronor. Ett år senare, 1990, skapades Danscentrum Syd. Danscentrum Väst bildades med tio 
medlemmar 1991 men redan året därpå ombildades man till en fristående organisation, Dans i 
Väst. 1993 uppgick Danscentrums offentliga bidrag till 2 050 000 kronor varav 1 miljon från 
Kulturrådet, 830 000 kronor från landstinget samt 220 0000 kronor från Stockholms stad. 
1994 delade 18 fria dansgrupper på drygt 6,3 miljoner kronor från Kulturrådet. 
Danscentrum Norr bildades 1999 och året efter blev Syd en fristående organisation. 2001 
bildades en samverkansgrupp mellan de fyra föreningarna och det första kollektivavtalet för 
fria koreografer och dansare undertecknades mellan Danscentrum och Teaterförbundet. 2002 
tecknades ett samverkansavtal mellan de fyra regionala föreningarna och Danscentrum fick 
ett uppdrag att svara för danskonsulentverksamhet i Stockholms stad och län. Det statliga 
stödet uppgick nu till 2,2 miljoner kronor inklusive bidrag för arbetsförmedlande verksamhet. 
2004 blev ett märkesår då riksorganisationen Danscentrum Sverige bildades, liksom de nya 
medlemsorganisationerna Danscentrum Stockholm och Väst.  Medlemmarnas stadgar 
harmonierades. Det första året, 2005, uppgick medlemsantalen till: 

Tabell 4: Antal medlemmar i Danscentrum 2005. 

Danscentrum Aktiva medlemmar Juridiska medlemmar Stödmedlemmar 
Norr 20  11 
Stockholm 94 29 19 
Syd 72 - 12 
Väst 105 - 9 
Summa: 291 29 41 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
5 Sammanfattning av historik i Nutida dans 1-2 2006. 
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Under senare år kan följande noteras: 
 

• 2006: Dansalliansen bildas med stöd från Kulturrådet 4 miljoner kronor. 
• 2009: Danscentrum lanserar en nätbaserad utbudskatalog för första gången. 
• 2010: En verksamhetskoordinator på deltid anställs för Danscentrum Sverige. Samma    
                år ändras namnet till Danscentrum (Riks) 
• 2012: Årsmötet genomförs för första gången via videokonferens i Stockholm,        

                      Göteborg, Malmö och Umeå. 
• 2012: Danscentrum har 303 enskilda medlemmar, 52 juridiska medlemmar och 9  

                      stödmedlemmar. 
• 2013: Ny organisation och nya stadgar. Danscentrums (Riks) styrelse blir mindre med      
                endast en representant för varje medlemsorganisation. 
• 2016: Årsmötet röstar för en stadgeändring som innebär att styrelseledamöterna  

                      fr.o.m. årsmötet 2018 kommer att ha suppleanter.  
 

Danscentrums	  nuvarande	  uppdrag	  
Danscentrum ska enligt paragraf 2 i de gällande stadgarna: 

• verka för den fria professionella samtida danskonsten 
• verka för att förbättra danskonstnärernas villkor 
• verka för att danskonsten ses som en självklar del i hela Sveriges kulturliv 
• verka kulturpolitiskt och bevaka arbetsmarknadspolitiska frågor 
• skapa mötesplatser för danskonstnärer 
• verka för internationella kontakter 
• verka för att danskonstens infrastruktur förbättras 
• verka för att organisationens alla nivåer är starka företrädare för danskonsten 
• verka för ett ökat synliggörande av organisationens alla delar och dess ändamål 

 

Danscentrums	  (Riks)	  verksamhet	  	  
Danscentrums styrelse består av en ordförande och fyra ordinarie ledamöter och lika många 
personliga suppleanter. Varje medlemsorganisation har en representant i styrelsen. 
Ordföranden representerar ingen medlemsorganisation. År 2017 hade Danscentrums 
medlemsföreningar totalt 461 medlemmar varav 386 enskilda, 56 juridiska och 19 stöd- och 
hedersmedlemmar.  

Tabell 5: Antal medlemmar och årsmötesombud per regional medlemsorganisation 2016. 
 
Regional 
organisation 

Enskilda 
medlemmar 

Juridiska 
medlemmar 

Stödmed-
lemmar 

Norr 37 - 4 
Stockholm 163 33 8 
Syd 56 17 - 
Väst 130 6 7 
Totalt: 386 56 19 
 
Personalen på kansliet uppgår till en verksamhetsledare. Tjänsten har under 2017 minskat från 
heltid till deltid (75 %). Övriga personalbehov köps extern, främst webbredaktör av 
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Danscentrum Stockholm. Kansliet hyr ett rum av Musikcentrum på Hornsgatan 103. 
Verksamhetsledaren hade 2016 sju möten (via Skype eller i samband med styrelsemöten) med 
de regionala verksamhetsledarna. 

Ekonomi	  
 
Tabell 6: Danscentrum (Riks) kostnader och intäkter 2016. Tusen kronor. 
 

Kostnader  Intäkter  
Löner 647 KUR 1 065 
Pensioner 34 Övrigt bidrag KUR  
Personer med F-skatt Bidrag landsting/region  
Övriga köpta tjänster 278 Bidrag kommun  
Lokaler 85 Sponsring  
Marknadsföring 6 Medlemsavgifter  
Administration 83 EU-bidrag  
Övrigt 272 Övrigt 383 
Avskrivningar    
Summa:  1 405  1 448 
 

Konstnärspolitik	  och	  kulturpolitik	  	  
Riksorganisationens personal och styrelse driver ett kontinuerligt påverkansarbete där 
målsättningen är att förbättra den fria danssektorns produktionsvillkor samt att säkra och 
stärka medlemsorganisationernas verksamhet i olika delar av landet. Under 2016 omfattade 
styrelsens insatser dialogmöten med Kulturdepartementet och Kulturrådet. Tillsammans med 
Teatercentrum och Teaterförbundet genomförde man även ”Upprop för den fria scenkonsten” 
som bland annat omfattade uppropsmöten och uppvaktning av Kulturdepartementets 
statsekreterare.  

Arbetsmarknadspolitik	  och	  förmedlingsinsatser	  
Danscentrum för en regelbunden dialog med Arbetsförmedlingen Kultur och ingår även i AF 
Kultur Medias nationella råd för kulturarbetsmarknaden och nationella branschråd för Scen 
och Ton. I förmedlingsarbetet bistår riksorganisationen medlemsorganisationernas 
verksamhetsledare med information som har koppling till det arbetsförmedlande uppdraget. 
Under 2016 har Riks dock, på uppdrag av Kulturrådet, verkat operativt och koordinerat 
satsningen Skapande Förskola i Norrbotten, Västerbotten och Östergötland. Uppdraget har 
resulterat i ca 285 föreställningar och ca 66 fortbildande workshops (eller andra aktiviteter) 
för förskolepersonal. 

Arbetsgivarorganisation	  
Danscentrum är den fria danssektorns arbetsgivarorganisation och tecknar avtal med 
Teaterförbundet. För medlemsorganisationerna och deras medlemmar finns möjlighet att 
vända sig till Danscentrum för rådgivning i avtals- och arbetsgivarfrågor. Under 2016 pågick 
förhandlingar med Teaterförbundet gällande lönerhöjningar. Danscentrum lyfte i det 
sammanhanget även frågan om arbetsmiljöansvaret och parterna enades om att man under 
kommande år ska se över de gemensamma insatserna på detta område.  
 
I egenskap av arbetsgivarorganisation har Danscentrum under 2016 även varit samarbetspart 
till Trygghetsrådet TRS i en förstudie gällande kompetensutveckling, rörlighet och 
omställning inom scenkonst- musik- och filmområdet.  
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Juridiska	  kopplingar	  till	  andra	  organisationer	  
Danscentrum är en av Dansalliansens ägare samt en av stiftarna av Dansens Hus. I praktiken 
innebär det att Danscentrum finns representerad i de nämnda organisationernas styrelser och i 
den ytterligare dialog som förs mellan ägarna/stiftarna av respektive organisation.  Under 
2016 har Danscentrums, liksom Teatercentrums, roller som det fria scenkonstfältets 
arbetsgivarorganisationer förtydligats i organisationen Scensverige (tidigare Svensk 
Teaterunion) vilket genererat egna mandat i Scensveriges styrelse.  

Internationellt	  arbete	  
Danscentrum bevakar medlemmarnas möjligheter att verka internationellt genom medverkan i 
internationella mässor och engagemang i internationella nätverk. I det internationella arbetet 
riktas särskilt fokus på de fria scenkonstnärernas arbetsmöjligheter och villkor.  

	  

De	  regionala	  medlemsorganisationernas	  verksamhet	  och	  ekonomi	  
Samtliga Danscentrums fyra regionala medlemsorganisationer är, liksom riksorganisationen, 
ideella föreningar. Verksamheternas utgångspunkt är regelverket för Kulturrådets statsbidrag 
till centrumbildningar som anger att ”bidrag ges till arbetsförmedlande verksamhet samt till 
basresurser som behövs för att bedriva det arbetsförmedlande arbetet”. Daglig träning, 
studioupplåtelse, workshops, residenser, avtalsservice och arrangörsförmedling är viktiga 
uppgifter för de regionala föreningarna. I nedanstående avsnitt redovisas kortfattat 
medlemsorganisationernas verksamhet och ekonomi 2016 utifrån främst årsredovisningar och 
bokslut. 

 

Danscentrum	  Norr	  
Danscentrum Norr är den minsta medlemsorganisationen i Danscentrum och bildades 1999. 
Regionen omfattar Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands län. 

Medlemmar,	  personal	  och	  styrelse	  
Föreningen hade 37 enskilda medlemmar 2016 men inga juridiska. Kansliresursen uppgår till 
en 20-procentig tjänst och det innebär att en stor del av det operativa arbetet görs av styrelsen. 

Ekonomi	  
Enligt bokslutet för 2016 minskade intäkterna från 309 000 kr (20156) till 177 000 kr (2016), 
främst beroende på att ingen koordinator detta år arbetat på projektmedel från berörda 
landsting. Före avskrivningar blev resultatet -17 000 kronor. Intäkter och kostnader fördelade 
sig enligt tabell 7. 

 
 
 

 
 

 
 

                                                
6 2015 års uppgifter inom parentes. 
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Tabell 7: Danscentrum Norr. Intäkter och kostnader 2016. Tusen kronor. 
Kostnader  Intäkter  

Löner 109 KUR 109 
Pensioner  Övrigt bidrag KUR  
Personer med  F-skatt Bidrag landsting/region 55 
Övriga köpta tjänster 53 Bidrag kommun  
Lokaler 6 Sponsring  
Marknadsföring 2 Medlemsavgifter 5 
Administration 16 EU-bidrag  
Övrigt 10 Övrigt 8 
Avskrivningar    
Summa:  196  177 
 

Verksamhet	  

Danscentrum Norr erbjuder sina medlemmar lokaler för träning, repetition, föreställningar 
och residens. I det arbetsförmedlande uppdraget är viktiga delar information om 
medlemmarnas produktioner, professionell fortbildning samt hjälp med arbetsgivarfrågor och 
avtal. Allmän information läggs ut på hemsidan och sociala medier medan information om 
arbetstillfällen, auditions och andra förmedlingsrelaterade nyheter skickas ut som nyhetsbrev 
eller personliga mail. Under 2016 arrangerade Danscentrum Nord sju workshops och ett 
seminarium för medlemmarna. Daglig träning arrangerades under en vecka i augusti i 
samband med koreografen Jarkko Mandelins residens i Umeå. Ett annat finskt samarbete var 
projektet Danssommar tillsammans med Regionala Danscentret i Österbotten och dansaktörer 
från Vasa och Umeå. Under 2016 har Danscentrum Norr med stöd från Dans i Västerboten 
och Studiefrämjandet arrangerat föreställningar på Klossen i Umeå. Projektet Guppy är ett 
samarbete med Teatercentrum Norr som syftar till att stärka den norrbaserade 
scenkonstbranschen.	  
 

Danscentrum	  Syd	  

Medlemmar,	  personal	  och	  styrelse	  
Danscentrum Syd bildades 1990. Föreningen hade 56 (71) enskilda medlemmar 2016. Antalet 
juridiska medlemmar uppgick till 17 (13). Föreningen tolkar förändringarna som att den svaga 
dansarbetsmarknaden i regionen gör det svårt för dansare att stanna och att de som blir kvar 
väljer att starta egen verksamhet. 

Den tillsvidareanställda personalen bestod under 2016 av en verksamhetschef (100 %) och en 
danspedagog (25 %). Därutöver har ett antal personer arbetat tillfälligt på deltid som 
administratör och kommunikatör för olika projekt. 

Ekonomi	  
Enligt bokslutet för 2016 hade föreningen en omsättning på 2 730 miljoner kronor. Efter 
avskrivningar blev resultatet 72 tusen kronor. Intäkter och kostnader fördelade sig enligt 
tabell 8. 
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Tabell 8: Danscentrum Syd. Intäkter och kostnader 2016. Tusen kronor. 
Kostnader  Intäkter  

Löner 1 374 KUR 296 
Pensioner 47 Övrigt bidrag KUR 250 
Personer med  F-skatt 41 Bidrag landsting/region  
Övriga köpta tjänster 416 Bidrag kommun 1 284 
Lokaler 684 Sponsring 291 
Marknadsföring 3 Medlemsavgifter  
Administration 24 EU-bidrag 97 
Övrigt 47 Övrigt  
Avskrivningar   492 
Summa:  2 636  2 414 

Verksamhet	  
Antalet deltagartillfällen i daglig träning uppgick till 1 529 (1 423), en ökning jämfört med 
2015. Föreningens arbete med kompetensutveckling bedrivs framför allt i form av workshops, 
kurser och genom kontakter med internationella koreografer. Under 2016 anordnades sex 
dansworkshops och två internationella koreografresidens inom ramen för KID, 
Konstnärsnämndens internationella dansprogram. 
Danscentrum Syd förfogar över tre studior i Mazettifabriken och subventionerar en stor del av 
medlemmarnas studiohyra. Under 2016 har totalt 2 955 (2 151) studiotimmar bokats. Av 
dessa var 1 449 timmar uthyrning till medlemmar, 706 till externa samt 800 till residens.  

Bland Danscentrum Syds förmedlande uppdrag finns föreställningar på Dansens dag i fyra 
städer, projektet Vass, visningar av enskilda koreografers danssolon samt uppdrag som 
producent, pedagog eller dokumentalist. Under året har också arbetet med Skapande skola 
fortsatt vilket resulterat i nya uppdrag för flera medlemmar. 

Bland övriga dansfrämjande aktiviteter finns deltagande i Tanzmesse i Dusseldorf, 
förvaltning av en teknikpool genom företaget In-discourse samt deltagande i Riksteaterns 
scenkonstdagar för barn och unga. Ett nära praktiskt samarbete sker i Resurscentrum för 
scenkonst med Teatercentrum Södra och Riksteatern Skåne i de gemensamma lokalerna i 
Mazettifabriken i Malmö och i projektet ”Vass – scenkonst som vågar”, som syftar till att 
skapa långsiktiga spel- och arbetstillfällen för de fria grupperna i regionen. I övrigt deltar 
Danscentrum Syd i nätverket Skånes danskollegium och har genom kansliet återkommande 
kontakter med andra aktörer och myndigheter inom kulturområdet. 

 

Danscentrum	  Väst	  

Medlemmar,	  personal	  och	  styrelse	  
Danscentrum Väst bildades 1992 och hade 143 medlemmar 2016 varav 130 (108) enskilda 
och 6 (4) juridiska personer samt 7 stödmedlemmar. Enligt årsredovisningen uppgick 
medianantalet anställda under 2016 till 1,7 tjänster (100 %) fördelade på verksamhetsledare, 
administratör, informatör, lokalvårdare, samt ekonomihantering genom Nätverkstan. Under 
året har dessa funktioner bemannats av åtta personer. Styrelsen består av 5 personer (4 kv/1 
m) och den sammanträdde 13 gånger under 2016.  
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Ekonomi	  
Intäkter och kostnader fördelade sig enligt tabell 9. 
Tabell 9: Danscentrum Väst – intäkter och kostnader 2016. Tusen kronor. 
 

Kostnader  Intäkter  
Löner 1 447 KUR 639 
Pensioner 48 Övrigt bidrag KUR 350 
Personer med F-skatt 245 Bidrag landsting/region 700 
Övriga köpta tjänster  Bidrag kommun 50 
Lokaler 354 Sponsring  
Marknadsföring 29 Medlemsavgifter 55 
Administration 59 EU-bidrag  
Övrigt 293 Övrigt 337 
Avskrivningar 10   
Summa:  2 485 Summa:  2 131 

Verksamhet	  
För 2016 redovisas 2 006 deltagartillfällen i daglig träning, en ökning med 442 (ca 20 %) 
jämfört med 2015. Antalet genomförda workshops i samarbete med Dansalliansen och 
Kulturakademin Trappan ökade från en till sex stycken. Antalet deltagare var 57 personer som 
fick kostnadsfria workshop jämfört med 10 personer 2015. Förmedlingen av arbetstillfällen 
sker främst genom medlemsbrev, facebooksida och en anslagstavla i studion på Ärlegården. 
Bland kompetens- och förmedlingsfrämjande aktiviteter märks också: 

• 11 sommarresidens med två veckors studiotid.  
• Dansens dag som blev till en nationell manifestation och fortbildningsdag för 

branschen. 
• KID (Internationella Dansprogrammets residens) i Göteborg som DC Väst var värd 

för och där medlemmar anställdes för att delta i residensarbetet.    
• Medverkan vid den nationella Dansmässan i Stockholm och i Tanzmesse i Düsseldorf.  
• Uppspelsdag i Frölunda kulturhus för bedömning av nya föreställningar. 
• Projektet Bron, med syfte att få ut fler föreställningar hos Riksteaterns föreningar, som 

fortsätter under 2017 med projektet Vass. 
• En serie samtal om dans och koreografi med koreografer och dansare som var aktuella 

med föreställningar i Göteborg. 
• Teknikpool för medlemmar. 

Samarbeten	  och	  nätverk	  
Danscentrum Väst ingår i ett flertal regionala och nationella nätverk och samarbeten inom 
dansområdet. Här kan nämnas det turnénätverk som bildats i Västra Götalandsregionen, 
referensgruppen för regionens kulturplan 2016-2019 för att skapa en samlad produktionsmiljö 
för dansens aktörer, samt uppropet för den fria scenkonsten. Tillsammans med de övriga 
centrumbildningarna bidrog man till en utredning om deras regionala stöd, beställd av Kultur i 
Väst, som innebar att verksamhetsbidraget till Danscentrum Väst höjdes 2017. I några av de 
utbudsdagar som Kultur i Väst arrangerade 2016 kunde Danscentrum Väst inte delta på grund 
av personal/resursbrist. 
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Danscentrum	  Stockholm	  
Danscentrum Stockholm grundades som den första centrumbildningen för dans 1971. 

Medlemmar,	  personal	  och	  styrelse	  
Föreningen hade 204 medlemmar 2016 fördelade på enskilda: 163 (159), juridiska: 33 (31), 
samt stöd- och hedersmedlemmar: 8 (7). Enligt årsredovisningen bestod den fasta personalen 
av 2,5 tjänster fördelade på verksamhetschef (100 %), dansadministratör (100 %) samt 
webbredaktör (50 %). 

Organisation	  och	  ekonomi	  
Under året slöts ett treårigt hyresavtal med fastighetsägaren som innebar samma hyresnivå 
som 2016. Parallellt med hyresförhandlingarna påbörjades en omorganisation som ska vara 
implementerad 2017. Syftet med denna är att sänka de fasta lönekostnaderna för att vid 
arbetstoppar kunna ta in förstärkning. Stöd har sökts från Trygghetsrådet för att möta 
gemensamma och individuella behov vid övergången. Det offentliga stödet har utökats med 
ett verksamhetsbidrag från landstinget. 
 
Tabell 10: Danscentrum Stockholm – intäkter och kostnader 2016. Tusen kronor. 
 

Kostnader  Intäkter  
Löner 1 453 KUR 1 406 
Pensioner 52 Övrigt bidrag KUR 1 125 
Personer med  F-skatt 132 Bidrag landsting/region  
Övriga köpta tjänster 202 Bidrag kommun 150 
Lokaler 1 593 Sponsring 368 
Marknadsföring 174 Medlemsavgifter 102 
Administration 195 EU-bidrag  
Övrigt 354 Övrigt 1 203 
Avskrivningar 15   
Summa:  4 170 Summa:  4 354 

Medlemsservice	  
Danscentrum Stockholm erbjuder daglig medlemsservice under kontorstid med hjälp med 
bokningar av studiotider, kopiering, stöd och råd kring produktionsprocessen m.m. 
Nyhetsbrev via e-post om utbudsdagar, auditions, kurser, utbildningar, konferenser, 
föreställningar. Kommunikation även genom hemsidan och anslagstavlan i studiofoajén.  

Förmedling	  
Förmedlingsuppdraget verkställdes bland annat genom Dansmässan i Nacka där 23 
dansproduktioner presenterades inför 300 besökande arrangörer. Dansmässan är en nationell 
mötesplats som arrangeras av Danscentrum Stockholm. Inför 2018 års mässa övervägs en ny 
form för mässan. Mötesplats Dans arrangerades i samarbete med Arbetsförmedlingen Kultur 
Media med 20 medverkande dansare och 15 koreografer. 

Daglig	  träning	  
Den dagliga träningen koordineras och schemaläggs av Danscentrum Stockholm och 
genomförs i samverkan med Balettakademien och Teaterförbundets dansavdelning. Under 
2016 genomfördes totalt 145 klasser (174). Minskningen beror på att medlen inte räckte till 
att ordna klasser på fredagar. I genomsnitt deltog 18,7 (16,5) dansare per klass. Av de 30 (37) 
danscoacherna vid daglig träning var 15 män (18) och lika många kvinnor (19). I 
kompetensutvecklande workshops deltog 108 personer. 
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Repstudior	  
Danscentrum Stockholm har två studior, en stor om 300 m2 och en mindre om 45 m2. Under 
förmiddagar arrangeras daglig träning i nutida tekniker i stora studion och därefter 
repetitioner, kursverksamhet och workshops. Under 2016 hyrde 79 (73) medlemmar och 26 
(21) icke-medlemmar studio, totalt 105 (94) uthyrningar. Viktiga samarbetspartner för både 
daglig träning och annan kompetensutveckling har varit Manegen, Dansalliansen, 
Balettakademien, Il Dance, Dans- och cirkushögskolan samt flera internationella partner. 
 

Andra	  viktiga	  aktörer	  inom	  dans-‐	  och	  scenkonstområdet	  
I detta avsnitt beskrivs några av de aktörer som verkar inom eller i anslutning till det fria 
dansområdet och som på olika sätt samarbetar med Danscentrum nationellt och regionalt. 

Dansalliansen	  
Dansalliansens uppdrag är att ge frilansande dansare en grundanställning och därmed en 
social och ekonomisk grundtrygghet. Andra uppgifter är att bedriva artistförmedling, främja 
arbetstillfällen och erbjuda kontinuerlig kompetensutveckling. Dansalliansen har för 
närvarande 78 anställda dansare varav ca 70 procent från Stockholmsområdet. Verksamheten, 
som drivs i bolagsform, är statligt finansierad och ägs gemensamt av Danscentrum, Svensk 
Scenkonst, Trygghetsrådet TRS samt Teaterförbundet för scen och film. 
 
Danscentrum är som arbetsgivarorganisation för den fria danssektorn delägare i Dansalliansen 
och de båda organisationer har ett nära samarbete på flera områden, främst 
kompetensutveckling och artistförmedling. Samarbetet bygger ofta på att Danscentrum står 
för lokalupplåtelsen och kontakten med danskompetensen, till exempel en koreograf, medan 
Dansalliansen finansierar och administrerar uppdraget. Dansalliansen kan också ge 
ekonomiskt stöd till koreografer som anställer alliansens dansare när de ska visa produktioner 
på mässor och liknande sammanhang. Danscentrum initierar ofta dessa samarbeten.  
Dansalliansen är i dag baserad i Nacka men måste skaffa nya lokaler till 2020 då nuvarande 
kontrakt löper ut. Samtal har inletts med olika intressenter för Stockholms dansliv om ett 
framtida danskluster.  

Konstnärsnämndens	  internationella	  dansprogram	  (KID)	  
KID ger direkta resestöd till danskonstnärer och erbjuder arbetsvistelser utomlands vilket 
bidrar till en fördjupad kontakt med danskonsten i respektive land. Därutöver erbjuds 
studiovistelser i Konstnärsnämndens studio på Maria skolgata i Stockholm för internationella 
koreografer och projekt. Programmet samarbetar även med lokala dansaktörer i Malmö och 
Göteborg om residens för internationella koreografer. 
För Danscentrums regionala organisationer har KID haft stor betydelse. Danscentrum Väst 
och Syd genomförde 2016 vardera två residens som också utmynnade i workshops för 
medlemmarna. Residenserna syftar till att ge internationella koreografer möjlighet till 
research- och arbetsperioder i Sverige utan produktionskrav och att samtidigt tillföra det 
regionala danslivet nya impulser och inspiration genom de möten som uppstår. 

Dansnät	  Sverige	  
Dansnät Sverige är ett fristående nätverk av dansscener, institutioner, regionala dans- och 
musikverksamheter, samt kommunala och regionala kulturförvaltningar som samverkar för att 
stärka danskonsten. Nätverket består av 12 parter, verksamma i 14 av landets län och 
regioner.  Bredden i parternas verksamheter sträcker sig från dansscener, institutioner, 
regionala dans- och musikverksamheter till kommunala och regionala kulturförvaltningar. 
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Verksamheten finansieras med stöd av Kulturrådet och Dansnät Sveriges parter. Det statliga 
stödet uppgår 2017 till 5,7 miljoner kronor fördelade på centralt kansli och regionala aktörer. 
För fria danskonstnärer ger nätverket dels kontakter med arrangörer, dels möjlighet att söka 
stöd för samproduktioner. I det senare fallet kan parter gå in med resurser och stöd för att 
tillsammans med danskonstnärer skapa föreställningar, aktiviteter och delaktighet.  
 
Danskonsulentverksamheten	  
Länsdanskonsulenterna arbetar med strategiskt utvecklingsarbete på uppdrag av regioner, län, 
kommuner, landsting eller andra uppdragsgivare. Det viktigaste uppdraget är att ge barn, 
ungdomar och vuxna ökade möjligheter att se, få kunskap om och själva utöva dans som 
konst och uttrycksform genom att: 

• bredda intresset för danskonsten 
• stärka danskonstens ställning 
• ge fler möjlighet att uppleva dans som scenkonst 
• skapa arbetstillfällen för utbildade inom dansområdet 
• ge dansverksamma såväl professionella dansare, koreografer, danspedagoger som 

amatörer möjlighet till utveckling inom danskonstområdet 
• öka medvetenheten och kunskapen om danskonsten 

 
Flera av uppdragen berör det fria danslivet och länsdanskonsulenterna är därför en viktig 
regional samarbetspartner för Danscentrums medlemmar. Samarbetsrådet för regional 
dansutveckling, SRD, har till syfte att främja danskonsulentverksamheterna. 

Musikcentrum	  	  
Förbundet Musikcentrum Riks (MCR) är en ideell förening som bildades 2011 av 
Musikcentrum Öst och Musikcentrum Väst för att samordna artistförmedling och 
musikpolitiskt arbete. Våren 2014 blev även nybildade Musikcentrum Syd medlem.  
Tillsammans representerar de tre föreningarna fler än tusen individuella musiker och nära 800 
grupper/soloartister från det fria/oberoende professionella musiklivet.  
Musikcentrum Riks ska tillvarata medlemsföreningarnas intressen, representera 
medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt; utföra uppdrag å 
medlemsföreningarnas vägnar samt främja medlemsföreningarnas utveckling.  
Musikcentrum Riks kan dessutom stödja bildandet av nya medlemsföreningar. MCR ska inte 
bedriva sådan verksamhet som medlemsorganisation kan utföra. MCR är religiöst och 
partipolitiskt obundet.  
 
En nationell styrelse, Musikcentrum Riks, svarar förutom för ovanstående gemensamma 
angelägenheter, främst för ansökan om statsbidrag som utarbetas av en för ändamålet utsedd 
arbetsgrupp. För att hantera dessa frågor reserveras 25 procent av varje verksamhetsledares 
arbetstid för det nationella arbetet. Verksamhetsledaren för Väst är samtidigt nationell 
samordnare med kulturpolitiskt ansvar medan verksamhetsledaren för Öst är internationell 
strategisk samordnare.  
 
Musikcentrum Riks bildades primärt för att tillgodose Kulturrådets behov av en central 
bidragsmottagare. Organisationsmodellen har vissa likheter med det förslag som lagts fram 
från Danscentrum Stockholm, framför allt när det gäller fördelningen av centrala uppgifter på 
medlemsorganisationerna. Musikcentrum har, jämfört med Danscentrum, en tydligare 
inriktning på förmedling av medlemmarnas uppdrag som till stor del sker via hemsidorna. 
 



 18 

Musikcentrums statsbidrag uppgår 2017 till 3 425 000 kronor och fördelas internt enligt 
nedanstående tabell:  
 
Tabell 11: Fördelning av Musikcentrums statsbidrag 2017. Tusen kronor. 
 

Organisation Statsbidrag   Regionalt stöd Kommunalt stöd 
Musikcentrum Riks      73    
Musikcentrum Syd    272  600  150  
Musikcentrum Väst 1 540  600   
Musikcentrum Öst 1 540  200      
 

Teatercentrum	  
Teatercentrum är de fria teatrarnas samarbets-, intresse- och informationsorganisation som 
sprider kunskap om medlemmarnas verksamhet genom att arrangera festivaler, utbudsdagar 
och andra former av mötesplatser för arrangörer och producenter. Viktiga uppgifter är också 
kulturpolitiskt opinionsarbete och olika former av kompetensutveckling för medlemmarna.  
 
Teatercentrums verksamhet utgår från ett samlande nationellt perspektiv i riksorganisationen 
och fyra geografiska enheter: Södra, Västra, Östra och Norra. Till skillnad från Danscentrums 
medlemsorganisationer är dessa inga självständiga juridiska personer. 
 
Liksom Danscentrum sluter Teatercentrum kollektivavtal med Teaterförbundet för sina 
medlemmar. Viktiga kulturpolitiska uppgifter är att vara remissinstans för statliga utredningar 
och positionera den fria teaterns plats och betydelse i regionala kulturplaner. Teatercentrum är 
representerad i Scensveriges styrelse samt dess kulturpolitiska kommitté och 
utbildningskommitté.  
 
Teatercentrum samarbetar med övriga centrumbildningar på både nationell och regional nivå. 
I såväl Stockholm, Göteborg som Malmö delar man lokaler med Danscentrum vilket gynnar 
relationerna mellan organisationerna. Teatercentrums organisation har vissa likheter med det 
förslag som lagts fram för Danscentrum av Maria Rydén. Båda modellerna vill stärka den 
nationella samhörigheten och öka det kulturpolitiska inflytande genom att bygga en 
stark riksorganisation med fyra regionala enheter. 
 
I Teatercentrums demokratiska struktur utgör kongressen det högsta beslutande organet och 
den hålls vart tredje år. Riksdeltagarmöte hålls varje år som det inte är kongress. På regionala 
och nationella medlemsmöten kan organisationens ändamål, verksamhet och utveckling 
diskuteras. Styrelsen planerar och leder verksamheten, beviljar medlemskap och ansvarar för 
ekonomin, samt utarbetar en verksamhetsplan. Verkställande utskottet har till uppgift att 
mellan styrelsens sammanträden leda den löpande verksamheten.  
 
Teatercentrums statliga bidrag uppgår 2017 till 2 960 000 kronor.  
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Förslag	  och	  synpunkter	  till	  ny	  organisation	  för	  Danscentrum	  

Förslag	  från	  Danscentrum	  Stockholm7	  
I januari 2017 inkom till styrelsen ett förslag till ny organisation för Danscentrum (Riks). 
Bakgrunden var ett växande missnöje inom Danscentrum Stockholm med den 
riksorganisation som bildades 2004 och som fick sin nuvarande struktur 2013. Kritiken 
riktade in sig på att Danscentrum behövde utveckla det opinionsbildande arbetet för att stärka 
den fria dansens ställning i Sverige. För detta behövde samarbetsformerna och 
kommunikationsvägarna förenklas inom organisationen. Detta skulle ske genom att 
Danscentrum (Riks) upplöses och verksamheten utformas som en samverkan mellan fyra 
självständiga regionala organisationer kring gemensamma frågor. I förslaget ingår att nya 
samverkansformer utvecklas mellan medlemsorganisationerna och att de nationella 
representationsuppdragen fördelas mellan de regionala organisationerna. Enligt 
förslagsställaren skulle dessa förändringar leda till effektivare arbete både nationellt och 
regionalt, samt att resurser frigörs till regionerna. 
 
Förslaget påminner om Musikcentrums organisation; en decentraliserad struktur där 
självständiga regionala föreningar samarbetar om gemensamma åtaganden som kollektivavtal, 
bidragsansökningar och representation i branschorganisationer. Men till skillnad från 
Musikcentrum finns det i förslaget ingen överbyggnad i form av en nationell styrelse. 

Förslag	  från	  Danscentrums	  ordförande8	  	  
Även Danscentrums ordförande Maria Rydén (tillträdde i maj 2017) har lagt fram ett förslag 
till omorganisation av Danscentrum. I detta föreslås att de regionala organisationerna 
upplöses och därmed upphör att vara egna juridiska personer och i stället uppgår i 
Danscentrum. I förslaget behålls den regionala verksamheten och lokala närvaron men 
ledning och arbetsgivaransvar läggs fullt ut på den nationella organisationen. Enligt 
förslagsställaren skulle detta bidra till: 
 

• Danscentrum får en starkare röst både nationellt och regionalt. 
• Administration och ekonomi kan effektiviseras. 
• Personalgruppen och den samlade kompetensen blir större och kan lätt nyttjas av alla. 
• Samarbetet blir smidigare med andra organisationer inom scenkonstområdet, till 

exempel Teatercentrum, som har en liknande struktur som i förslaget. 
 

Synpunkter	  på	  förslagen	  från	  Danscentrum	  Norr,	  Syd	  och	  Väst9	  
Efter att de båda förslagen lagts fram har de under hösten 2017 skickats ut på remiss till 
Danscentrums medlemsorganisationer. Utredningen har tagit del av yttranden från 
Danscentrum Norr, Syd och Väst som alla tre motsätter sig en förändring av nuvarande 
organisationsstruktur med bland annat följande argument: 
 

• Den fria dansen behöver en stark och samlad röst 
• Kulturrådet kräver en gemensam ansökan. 
• Uppgifter som kollektivavtalspart och representation löses bäst på riksnivå. 

                                                
7 Förslaget redovisas i sin helhet i bilaga 1. 
8 Förslaget redovisas i sin helhet i bilaga 2. 
9 Synpunkterna redovisas i sin helhet i bilaga 3. 
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• Medlemsföreningarna utanför Stockholm behöver närhet till kulturpolitiska insatser 
som kan representera det regionala perspektivet nationellt. 

 
De tre regionala organisationerna pekar också på demokratiaspekten; Stockholm har ett 
försteg framför regionerna genom att där finns fler utövare, närhet till beslutsfattare, större 
publik och därmed bättre produktionsförutsättningar än i övriga landet. Dessa ojämlika 
förutsättningar behöver kompenseras med gemensamma strävanden inom det fria danslivet 
för att utjämna skillnaderna. Danscentrum (Riks) utgör i det sammanhanget ett viktigt verktyg 
som snarare behöver förstärkas än upplösas eller försvagas.  
 

Iakttagelser	  

Inledning	  
Efter att ha läst igenom ett stort antal dokument om Danscentrum och pratat med 25 
intervjupersoner med kunskap om organisationen ser jag en verksamhet av stor danspolitisk 
betydelse. Den utominstitutionella dansen har konstnärligt utvecklats starkt under senare år 
men producentledet har inte fått del av de dansfrämjande insatser som staten har gjort i 
producent-, förmedlings- och arrangörsleden. Jag har också mött engagerade medlemmar som 
är beredda att arbeta hårt för sitt område. Jag noterar särskilt att styrelserna sammanträder ofta 
och ibland har rent operativa uppgifter för att bistå de underbemannade kanslierna.  

Danscentrum	  och	  danspolitiken	  	  
Danscentrums nuvarande organisation bildades 2013 men redan 2005 inrättades den struktur 
som fortfarande består med en riksorganisation och fyra självständiga regionala 
medlemsföreningar. Denna struktur var resultatet av flera yttre omständigheter, bland annat 
Kulturrådets bidragsbestämmelser och att Danscentrum blivit kollektivavtalspart. Men 
förändringen berodde också på att många medlemmar bedömde att med en riksorganisation så 
skulle Danscentrums röst bli starkare och bättre förankrad i det fria danslivet. 
 
Vid samma tid, 2005, presenterade Kulturrådet ett handlingsprogram för den professionella 
dansen, ”Får jag lov – ett dansförslag” som lade fram ett stort antal förslag för att få till stånd 
bättre produktionsförhållanden för dansare och koreografer, flera spelplatser och ökat 
turnerande, ett större internationellt utbyte och mer dans för barn och unga. Flera av förslagen 
kom att växlas in i nya statliga åtaganden inom dansområdet. Bland förslagen ingick också att 
stödet till Danscentrum skulle höjas. Motiveringen löd: ” Danscentrum behöver ökat 
arbetsmarknadspolitiskt stöd för att möta behoven och klara uppgiften i det arbetsförmedlande 
arbetet: Det behövs även stöd för att öka kunskapen när det gäller juridisk kompetens. Därför 
bör Danscentrum tillföras nya medel från utgiftsområde 13, Arbetsmarknad”.  
 
Det blev inte så utan Kulturrådet övertog 2009 uppdraget att fördela statsbidraget till 
centrumbildningarna och i det första beslutet fick Danscentrum 3 515 000 kronor. Ännu 2017 
ligger statsbidraget kvar på samma nivå vilket med hänsyn till prisförändringar innebär en 
klar stagnation under perioden. Det är enligt utredaren anmärkningsvärt mot bakgrund av det 
danspolitiska reformarbete som pågått och där flera utredningar föreslagit ökat stöd till 
Danscentrum med hänvisning till bland annat förmedlingsuppdraget och behovet av regional 
utbyggnad. Situationen illustrerar också den brist på flexibilitet som det nuvarande stödet till 
centrumbildningarna har.  
 
Statsbidragets urholkning har enligt min bedömning försvårat en harmonisk implementering 
av den nya organisationen från 2005 (2013) och begränsat verksamheten både på regional och 



 21 

nationell nivå. Det är problem som fortsatt lever kvar och som bidragit till den sedan länge 
pågående organisationskonflikten.  
 

Bedömning	  av	  inlämnade	  förslag	  	  

Inledning	  
Enligt utredningsuppdraget ska utredaren göra en bedömning av de inlämnade 
organisationsförslagen utifrån nedanstående checklista: 

• Ökad och effektivare samverkan mellan Danscentrums aktörer i olika delar av landet  
• Effektivare beslutsgång  
• Effektivare kommunikation internt och externt  
• Kostnadseffektivitet  
• Förbättrade förutsättningar för medlemmarna avseende produktions - och arbetsvillkor  
• Förbättrade förutsättningar att stärka dansen som konstområde inom kulturpolitiken  
• Goda förutsättningar för ett effektivt arbete hos de regionala verksamheterna 

 
Med tanke på den korta tid jag har haft till mitt förfogande är det svårt att uttala sig tvärsäkert 
om ovanstående målsättningar. Flera av dem nämns som motiv för organisationsförändring i 
båda förslagen så jag drar slutsatsen att det finns ett generellt behov av förbättringar i flera 
frågor. Det gäller främst intern och extern samverkan och kommunikation, 
kostnadseffektivitet, arbetsförmedlande service till medlemmarna, samt kulturpoliskt 
opinionsbildande arbete. Dessa behov har bekräftats i de dialoger jag haft under 
utredningsarbetet då det också framförts synpunkter, ibland kritik, om långsamma 
beslutsvägar, kompetensbehov, ojämlika samarbetspartner, konflikter mellan bransch- och 
medlemsintressen liksom mellan nationella och regionala intressen.  

Effektivare	  samverkan,	  beslutsprocess	  och	  kommunikation	  
De tre första punkterna i checklistan är besläktade. I dialogen under utredningsarbetet har det 
framkommit att flera medlemmar, inte bara inom Danscentrum Stockholm, upplever 
beslutsprocessen i organisationen som för trög. Det är förståeligt att trösklar i den interna 
förankringen upplevs som frustrerande i frågor som kräver snabba beslut och ageranden. 
Effektiv intern kommunikation bygger på tydliga mandat för kanslipersonal, en styrelse som 
vet sin roll och vars medlemmar återkopplar beslut och information som de tagit del av i de 
olika organ som de representerar. En organisation med fem styrelser genererar mycket arbete 
för både ledamöter, verksamhetsledare och kommunikatörer. I förankringsprocessen riskerar 
centrala beslut eller förslag att hamna i långbänk. Oklara och svårtolkade beslut sår lätt frön 
till konflikter och blir svåra att kommunicera. Det talar för en smalare organisation med en 
nationell styrelse, en struktur som skulle förenkla och snabba på både beslutsprocesser och 
kommunikation. Erfarenheter av en sådan modell finns inom bland annat Teatercentrum. 
 
Danscentrum samarbetar med andra centrumbildningar, framför allt Teatercentrum och 
Musikcentrum, på både nationell och regional nivå. Praktiskt gäller det främst gemensamma 
utbudsdagar och opinionsbildning för scenkonsten. I Stockholm (Riks), Göteborg och Malmö 
delar man också lokaler vilket underlättar samarbetet. Teatercentrum upplever dock att 
dialogen med Danscentrum, med en central och fyra regionala enheter, ger långa besluts- och 
förankringsvägar och att man ibland mer representerar sina regionala intressen än helheten. 
 
När det gäller kommunikation i betydelsen information om och marknadsföring av 
Danscentrums verksamhet så är det nödvändigt att den stärks oavsett val av organisation. Den 



 22 

centrala hemsidan behöver uppdateras och innehållet i såväl den som övriga kanaler måste 
regelbundet ses över och uppdateras. Det finns även behov av en gemensam 
kommunikationsstrategi. 
 
Oavsett vilken organisation Danscentrum får i framtiden så kommer de regionala 
föreningarna eller enheterna att behöva samarbeta i frågor där en aktör är för begränsad för att 
realisera en önskad verksamhet. Det kan gälla inbjudan av pedagoger och coacher till daglig 
träning och workshops, gästspel och annan verksamhet som kräver en kritisk massa av 
konstnärlig kompetens och efterfrågan samt logistisk samordning. Det är rimligt att detta 
samarbete sker direkt mellan föreningarna/enheterna och det är svårt att se att något av 
förslagen till ny organisation i det avseendet kan förordas framför det andra. 

Kostnadseffektivitet	  
Så vitt jag har kunnat se finns det generellt en god kostnadsmedvetenhet inom Danscentrum 
och dess medlemsorganisationer. Det är också nödvändigt med tanke på de små marginaler 
som budgetarna i regel har. Den största utgiftsposten är personalen och trots att kontoren har 
låg bemanning blir lönekostnaderna sammantaget stora sett till de totala kostnaderna. 
Undantaget är Danscentrum Stockholm som har lokalkostnader på ca 1,6 miljoner kronor 
vilket överstiger lönekostnaderna med 200 000 kronor.  
 
Min bild är att mycket arbete går åt till att administrera den interna mötesverksamhet som den 
nuvarande organisationen med fem styrelser genererar. Samtidigt kan man konstatera att 
Danscentrums regionala kanslier blivit alltmer framgångsrika med att få kompletterande stöd 
från andra offentliga bidragsgivare än Kulturrådet. Det gäller framför allt regionalt stöd från 
Region Skåne och Västra Götalandsregionen men även Stockholms läns landsting beviljade 
för första gången verksamhetsstöd 2017. 
 
I begreppet kostnadsmedvetenhet ligger inte bara att vara försiktig med utgifterna utan även 
att investera för ökade intäkter och kvalitet i verksamheterna. För att uppnå detta är det 
nödvändigt att ha professionell bemanning på alla nivåer som ges möjlighet att arbeta 
kontinuerligt med sina uppdrag. Den förhållandevis snabba omsättningen på personal den 
senaste tiden på flera kanslier har med all sannolikhet varit till skada för berörda 
verksamheter. 

Förbättrade	  produktions	  -‐	  och	  arbetsvillkor	  
Danscentrum uppstod 1971 utifrån det fria danslivets behov av förbättrade villkor för att 
kunna producera föreställningar, främst genom ändamålsenliga lokaler och ökat offentligt 
stöd. Lokaler är fortfarande grunden för en dansproduktion och att kunna erbjuda dem är – 
tillsammans med förmedlingsarbetet - Danscentrums ” raison d'être” (existentiella uppdrag). 
Samtidigt ligger ansvaret för lokalförsörjning på de regionala verksamheterna och oavsett om 
det gäller daglig träning, repetition eller kursverksamhet är det i dessa föreningar som 
utvecklingsarbetet behöver bedrivas för att förbättra lokaltillgången. 
 
En annan viktig fråga gäller det offentliga stödet, både till Danscentrum men även till dess 
producerande medlemmar. Här är det opinionsbildande arbetet mot beslutsfattande politiska 
och administrativa aktörer avgörande. Jag bedömer att en decentraliserad organisation utan 
nationell styrelse skulle få svårare att företräda Danscentrums intressen i dialog med 
myndigheterna, framför allt Kulturrådet. Efter kontakter med ansvariga tjänstemän i Västra 
Götalandsregionen och Region Skåne står det också klart att de regionala bidragsgivarna står 
bakom den uppfattningen. 
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Stärka	  dansen	  som	  konstområde	  inom	  kulturpolitiken	  	  
Danscentrum har historiskt spelat en avgörande roll för att ge det utominstitutionella danslivet 
en plats på den kulturpolitiska kartan och ett större samhällsstöd. Viktiga delmål har uppnåtts 
men ännu återstår mycket arbete att utföra. Frågan är vad och hur mycket just Danscentrum 
ska uträtta. Med tanke på de nya danspolitiska aktörer som i dag finns och som befinner sig i 
gränslandet till Danscentrums verksamhet så behöver den danspolitiska rollen reflekteras och 
preciseras. I det sammanhanget bör diskuteras om alla nuvarande främjandemål i stadgarna 
ska finnas kvar. Till skillnad mot 1971 så är dansen i dag etablerad som en självständig 
konstart i kulturpolitiken och då blir en punkt som att ”verka för att danskonsten ses som en 
självklar del i hela Sveriges kulturliv” onödigt betungande. Den är lätt att formulera men 
risken är att den leder till permanent besvikelse. Danscentrum verkar bäst för danskonsten 
genom att koncentrera krafterna på kärnuppdragen, främst att stärka utövarnas villkor.  
 
Bland dessa uppdrag är det som gäller förmedling av särskild betydelse. Riktlinjerna för 
Kulturrådets anslag för centrumbildningarna inleds med följande rad: ”Bidrag ges till 
arbetsförmedlande verksamhet samt till basresurser som behövs för att bedriva det 
arbetsförmedlande arbetet”. Det är tydligt att Danscentrum har betydligt större fokus på 
basresurser än på direkt arbetsförmedlande verksamhet. Det är delvis förståeligt; att förmedla 
dansar- och koreograftjänster är något annat och betydligt svårare än förmedling inom den 
traditionella arbetsmarknaden. Jag är samtidigt övertygad om att en effektivare 
förmedlingsverksamhet inte bara skulle gynna Danscentrums egna medlemmar utan även 
stimulera den offentliga bidragsgivningen. Detta är ett långsiktigt arbete som bör drivas i 
samspel mellan den nationella och regionala nivån.  

Goda	  förutsättningar	  för	  ett	  effektivt	  arbete	  hos	  de	  regionala	  verksamheterna	  
De regionala medlemsorganisationerna har med tiden utvecklats både lokal- och 
verksamhetsmässigt. De har sinsemellan olika dansspecifik densitet; närvaron av koreografer 
och dansare varierar stort. Alla fyra medlemsorganisationer har byggt upp strukturer för sina 
viktigaste uppdrag: Daglig träning, återkommande workshops, residenser, utbudsdagar och 
olika utbildningsinsatser. Det internationella utbytet är omfattande och det är spännande att se 
hur den geografiska belägenheten påverkar valen av samarbetspartner: Norr har ett livligt 
utbyte med Finland, särskilt Österbotten, Syd riktar blicken mot Danmark och norra Tyskland 
medan Väst och Stockholm har en mix av kontakter. Danscentrums regionala medlemmar är 
viktiga aktörer i det internationella dansutbytet. 
 
Mycket av detta arbete är frukten av samverkan mellan Danscentrum Riks, de regionala 
organisationerna, samt kulturpolitiska myndigheter som Kulturrådet och Konstnärsnämnden. I 
mina dialoger med Danscentrums medlemsorganisationer utanför Stockholm har jag 
återkommande fått höra hur regionalt betydelsefull den nationella samhörigheten är. Den 
erbjuder dels en struktur för samverkan inom Danscentrum, dels kanaler till danspolitiska 
diskussioner och beslut som de annars skulle ha svårt att få del av. 
 
Regionerna ser även praktiska fördelar med en riksorganisation. Redan med dagens 
kanslibemanning har man svårt att klara av de administrativa och opinionsbildande uppgifter 
som uppdragen i stadgarna anger. Skulle riksnivån försvinna och nationella åtaganden 
delegeras till regionerna så skulle det få konsekvenser för kärnuppdragen på hemmaplan.  
 
Ett exempel på detta är frågan om kollektivavtal. En av Danscentrums viktigaste uppgifter är 
att vara arbetsgivarpart i kollektivavtalet med Teaterförbundet. Enligt de synpunkter jag 
inhämtat skulle förhandlingskompetensen behöva vässas betydligt för att matcha de 
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avtalsresurser som Teaterförbundet har i förhandlingarna. Det behöver ske genom både 
upphandling av de fackkompetenser som krävs men också genom strategisk rekrytering på 
Danscentrums kanslier. Jag bedömer att en stärkt och professionell avtalskompetens lättare 
uppnås i samspelet mellan riksorganisationen och de regionala föreningarna än som ett 
samarbete mellan självständiga föreningar utan central samordning. Den senare lösningen 
skulle med all sannolikhet innebära negativa konsekvenser för både Danscentrums 
avtalsuppdrag och för det regionala utvecklingsarbetet. 
 

Förslag	  till	  organisationsförändringar	  

Inledning	  
Jag har i utredningen beskrivit den svenska danskartan och dess aktörer för att få en bild av 
Danscentrums roll i den svenska dansstrukturen. Jag har också lyssnat på företrädare för 
dansorganisationerna om hur de bedömer att förslagen påverkar relationen och samarbetet 
med Danscentrum. I min analys av Danscentrums utvecklingsbehov har jag utgått från 
organisationens stadgar och dess ändamålsparagraf samt de prioriteringar som finns i 
utredningsuppdraget. Jag har sedan vägt för- och nackdelarna med de föreslagna 
organisationsmodellerna. Inför den slutliga bedömningen av förslagen har jag sammanställt 
de behov som jag bedömer vara mest angelägna: 
 
Den nya organisationen ska leda till: 

• Ett mer samlat Danscentrum med en stark kulturpolitisk röst 
• Effektiva regionala verksamheter – koncentration på huvuduppgifterna 
• Att Danscentrum upplevs som en professionell och attraktiv arbetsgivare 
• Snabba besluts- och kommunikationsvägar 
• Tydlig organisationsstruktur och god kostnadskontroll 
• Ökad kompetens inom för Danscentrum viktiga fackområden 
• Utvecklat internt och externt samarbete 
• Stärkt lokalt, regionalt och internationellt engagemang 

 

Slutsatser	  
Det finns goda intentioner i förslaget från Danscentrum Stockholm som identifierar angelägna 
förändringsbehov. Det gäller till exempel snabbare beslutsprocesser, tydligare kulturpolitisk 
opinionsbildning och incitament för ökat samarbete. Men jag är inte övertygad om att dessa 
mål bäst uppnås i den föreslagna modellen. Efter att ha lyssnat på medlemmar i Danscentrum, 
externa intressenter och bidragsgivare så är bilden entydig. En decentraliserad organisation 
enligt Stockholmsförslaget skulle ge en mer splittrad och svagare danspolitisk röst än i dag. 
Det är svårt att se hur förslaget skulle stimulera till ökat samarbete. Beslutsvägarna skulle bli 
fortsatt tröga i de många frågor där organisationerna behöver uppträda gemensamt. Det finns 
framför allt i regionerna utanför Stockholm ett stort behov av en stark riksförening som kan 
förmedla praktisk service till medlemmarna, representation i nationella organ och 
kommunikation med för danslivet relevanta myndigheter. Jag anser att dessa intressen väger 
tyngre än det förslag som Danscentrum Stockholm för fram och vars positiva effekter är 
svårbedömda. 
 
Jag ser samtidigt starka skäl till förändringar av organisationen enligt ovanstående 
målbeskrivning. Det förslag som Danscentrums ordförande, Maria Rydén, lagt fram har enligt 
min mening goda möjligheter att leda fram till en bättre fungerande verksamhet. Förslaget 
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främjar både en effektiv och kompetent organisation med tydlig röst i den kulturpolitiska 
opinionsbildningen och de mer serviceinriktade insatser som de regionala föreningarna lyfter 
fram och som effektivast hanteras centralt.  
 
Det finns dock några delar i förslaget som gör att det behöver förankras ytterligare inom 
Danscentrum och bland bidragsgivare. Det gäller framför allt avskaffandet av de regionala 
styrelserna. Som jag har varit inne på tidigare så finns det i alla regionala föreningar ett starkt 
medlemsengagemang i både styrelser och dagligt arbete. Det är viktigt att denna uppslutning 
lever vidare i en ny organisation, om än i nya former. Vilka dessa är behöver utredas vidare.  
 
Jag föreslår också att ett samverkansavtal tecknas mellan Danscentrum och respektive 
regional förening som tydligt definierar ansvarsförhållandet mellan parterna i den framtida 
organisationen. Ett sådant avtal ger möjlighet till en effektiv samlad användning av regionala 
tillgångar i form av konstnärliga utövare, kanslikompetens och kulturpolitisk kommunikation. 
Det kan också svara mot de synpunkter om ökad autonomi som Danscentrum Stockholm 
lägger fram i sitt förslag. Även denna fråga behöver utredas vidare. 
 

Förslag	  	  
 
Jag föreslår en ny organisation för Danscentrum som innebär att: 
 

1. Nuvarande fyra regionala medlemsföreningarna upplöses och upphör därmed att vara 
egna juridiska personer för att i stället uppgå i Danscentrum. Den regionala 
verksamheten och lokala kanslier behålls men ledning, styrelse och arbetsgivaransvar 
läggs fullt ut på den nationella organisationen.  

 
2. För att stärka de regionala avdelningarna föreslås att det bildas ett råd i varje region 

som knyts till respektive kansli. Rådens uppgift ska vara att bilda en länk mellan 
kanslierna, de konstnärliga utövarna och de regionala stödgivarna.  

 
3. Samverkansavtal tecknas mellan Danscentrum och respektive avdelning som tydligt 

definierar ansvarsförhållandet mellan parterna. Dessa avtal bör ha vissa gemensamma 
grunddrag, till exempel i frågor som rör ledning och arbetsgivaransvar, men kan i 
andra frågor anpassas till regionala behov och förutsättningar.  

 
4. För centrala ansvarsområden som kollektivavtal och statsbidragsansökningar bildas 

särskilda arbetsgrupper där de fyra regionerna är representerade. 
 
Eftersom förslaget innebär en avveckling av de nuvarande regionala föreningarna och 
styrelserna behöver den nya organisationen förankras och beslutas i dialog med dessa. 
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Bilaga	  1.	  Danscentrum	  Stockholms	  förslag	  till	  ny	  organisation	  för	  Danscentrum	  
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Bilaga	  2.	  Maria	  Rydéns	  förslag	  till	  ny	  organisation	  för	  Danscentrum	  
 
Maria Rydén föreslår att Danscentrum och dess medlemsorganisationer avvecklas och att man 
istället bildar en gemensam rikstäckande organisation med fyra regionala enheter och en 
nationell styrelse .  

Motiv	  till	  den	  föreslagna	  organisationen	  
Som en sammanhållen nationell aktör kan DC:s röst bli starkare både regionalt och nationellt. 
En gemensam organisation innebär dessutom att personalgrupp en blir större och att den 
samlade kompetens en relativt lätt kan nyttjas av alla och i de sammanhang där den gör mest 
nytta . Förutsättningarna att vidareutveckla den specialistkompetens som finns inom 
organisationens olika kärnområden (arbetsgivarfrågor, förmedling, kulturpolitik m.m.) ökar 
dessutom då behovet av specialisering inom olika fält kan delas upp mellan olika individer . 
Vidare kan ekonomisk administration, kommunikationstjänster m.m. samlas och därmed 
också effektiviseras. En organisation med fler medarbetare blir både mindre sårbar och mer 
flexibel.  
 
DC och Teatercentrum (TC) är centrumbildningar med många likheter (medlemmarna är 
verksamma inom scenkonstområdet, arrangörerna/kunderna är i hög grad gemensamma, båda 
organisationerna h ar regionala verksamheter i nord, Stockholm/öst, väst och syd, båda är 
arbetsgivarorganisationer som tecknar kollektivavtal med Teaterförbundet). Enligt TC 
försvåras samarbetet mellan DC och TC av den tröghet och de regionala begränsning ar som 
DC:s upp delning i flera juridiska personer medför. En enda nationell organisation skulle 
därmed även underlätta för DC att i högre grad samarbeta med TC.  

Genomförande	  
Organisationens slutgiltiga form bör självklart utredas och analyseras men i stora drag kan 
följande vara en möjlighet:  
En ny nationell organisation bildas och de regionala organisationerna avvecklas. Den nya 
nationella organisationen har en styrelse (som är något större än DC:s nuvarande dito) med 
representanter från olika delar av landet. Styrelsen utser DC:s representanter i de styrelser, 
kommittéer m.m. där DC bör och förväntas vara representerad. Det regionala arbetet fördelas 
mellan fyra enheter (nord, öst, väst, syd) . Inom dessa en h eter bedrivs den kontinuerliga 
regionala verksamheten (daglig träning, lokalfrågor, särskilda regionala insatser etc) . 
Personaltätheten inom respektive enhet fastställs av styrelsen utifrån regionernas respektive 
behov. Förutom att varje enhet bedriver ett lokalt/regionalt utvecklings arbete har man ett 
nationellt ansvarsområde. Konkret innebär det att man kontinuerligt ska utveckla sin 
kompetens och tillhandahålla kvalificerade tjänster till alla medlemmar inom ett av 
Danscentrums kärnområden. Ansvarsfördelning en när det gäller de nationella 
uppdragen/ansvarsområdena fastställs av styrelsen och kan förändras över tid beroende på hur 
personalgruppens kompetens är fördelad mellan de regionala enheterna.  
Istället för en centralt placerad verksamhetsledare anställs en nationell strateg. Hen driver ett 
kontinuerligt påverkansarbete och ansvarar (med utgångspunkt från styrelsens direktiv) för 
verksamhetens övergripande och långsiktiga planering. Strategen är även ansvarig för 
organisationens verksamhets ansökningar och andra uppgifter som är relaterade till 
verksamhetens ekonomi och dessutom kräver nationell samordning. Personen i fråga ska förse 
styrelsen med adekvata under lag och i dialog med organisationens ordförande vara ansvarig 
för planeringen av organisationens styrelse arbete. 
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Förutom de regionala verksamhetsledarna och den nationella strategen omfattar 
organisationen en kommunikatör. Hen arbetar nära strategen och är i hög grad delaktig i det 
utåtriktade påverkansarbetet. Kommunikatören svarar även för organisationens löpande 
informationsspridning (information till medlemmarna, pressreleaser, utveckling och 
uppdatering av hemsidan etc). Ekonomitjänster inklusive löneadministrativa insatser 
upphandlas.  

Förväntade	  effekter	  	  
En gemensam organisation:  
 

• Skapar en starkare vi - känsla och ökar möjligheterna att agera kraftfullt och snabbt i 
frågor som kräver nationell samstämmighet. 

• Med regionala enheter bygger en nationell struktur som alla medlemmar kan dra nytta 
av oavsett var i landet man för tillfället är verksam.  

• Bidrar till ett mer flexibelt nyttjande av personella resurser samt underlättar 
möjligheterna att utveckla spetskompetenser och driva ett kvalitativt 
utvecklingsarbete.  

• Ökar förutsättningarna att minska de sammantagna OH - kostnader som dagens 
struktur med flera juridiska personer ger upphov till.  
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Bilaga	  3.	  Synpunkter	  på	  organisationsförslagen	  från	  Dancentrum	  Norr,	  Syd	  och	  Väst	  
 

Danscentrum	  Norr	  -‐	  perspektiv	  på	  Danscentrums	  roll	  och	  organisation	  	  
 
DC Norr menar att DC Riks med anställd verksamhetsledare utgor ett fundament i 
organisationen som helhet. For var del, som till mangden medlemmar och medel ar en liten 
medlemsorganisation (MO) med ansvar for en stor geografisk yta (halva Sverige), utgor DC 
Riks en grundpelare i och med den ombytlighet och rorlighet vi har bland medlemmar och 
styrelseledamoter. Den centrala kunskaps- och erfarenhetsbank som DC Riks utgor tror vi gar 
i linje med den langsiktighet och hallbarhet som vi ser som nodvandig for hela organisationen 
Danscentrum.  

En	  gemensam	  röst	  ger	  tyngd	  &	  tas	  på	  allvar	  	  
Vi havdar att vi, Danscentrum som nationell organisation, behover en gemensam rost i det 
kulturpolitiska arbetet och samtalet. Departement, enskilda politiker samt de myndigheter och 
organisationer vi vill paverka nationellt bor kontaktas via en enhetlig central rost - likt ett 
sprakror, sarskilt gallande just det nationella arbetet infor beslutsfattare och bidragsgivare.  
 
Regionala MO  
Varje regional MO ar, och ska vara, sjalvstandiga organisationer. Vara olikheter innebar 
tillgångar som ar ”best practice” lokalt men vi tror att DC Riks genom sin (var) 
Verksamhetsledare kan bidra till att förenkla och effektivisera samarbete och kommunikation, 
de regionala organisationerna emellan.  
 
Genom DC Riks kan vi dela erfarenheter och kunskap: 
– for vi sitter med storsta sannolikhet i vara olika landsdelar och uppfinner hjulet flera ganger. 
Har kan DC Riks genom sin Verksamhetsledare se var olika MO:s vagar korsas, dar kan DC 
Riks identifiera funktioner och behov och se till alla nivaer i organisationen.  
DC Riks bor vara var central dar vi samlar erfarenhet och kunskap for att hjalpa varandra och 
den fria danskonsten i stort – dar samarbete genom DC Riks skulle kunna overbrygga 
eventuella interna motsattningar.  

Det	  nationella	  (och	  internationella)	  översikten	  	  
DC Riks bör ha nationellt och internationellt perspektiv. Ett oga och ora mot faltet bade 
externt och internt, utifran varje MO:s situation. Om DC Riks (styrelse genom 
verksamhetsledare) har det overgripande ansvaret for exempelvis massor och projekt kan 
arbete med fordel delegeras ut påolika MO. Vid fysiska moten (ex nationella styrelsemoten) 
bör MO lokalt fa det praktiska och logistiska ansvaret. DC Riks bor ansvara for en gemensam 
grafisk profil samt profilmaterial for hela DC.  

Central	  verksamhetsledare	  	  
Vi ser just nu konkreta effekter av att vi for tillfallet inte har nagon central VL, sarskilt i 
samband med centrumbildning ansokan till KUR. DC Riks genom VL kan samordna, sprida 
kunskap och kontakter, ha juridisk kunskap och kompetens samt vara part vid exempelvis 
förhandlingar om kollektivavtal. Den centrala VL:s arbetsuppgifter bor konkretiseras i forvag 
och formuleras utifran behov och funktion av verksamheten ut ett nationellt perspektiv.  
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Danscentrum	  Norrs	  perspektiv	  och	  förutsättningar	  	  
For att fortydliga var stallning i fragan och bakgrund till hur den framkommit vill vi ge en 
bild av var organisation. For Danscentrum Norr ́s del skulle en eventuell avveckling av 
nationell Verksamhetsledare och darmed fordelning av losgjorda medel mellan de olika MO 
inte vara till direkt fordel. Ur vart perspektiv skulle denna peng forvisso medfora viss utokad 
tjanstegrad for var regionala VL men inte tillrackligt for att kunna mota upp den sakkunskap 
och funktion som vi ser att DC Riks utgor och fortsatt bor utgora. Vi ar som sagt en liten 
organisation som betecknas av stor rorlighet och ombytlighet band saval medlemmar, styrelse 
som verksamhetsledare. Var styrelses arbete sker helt paideell basis. Var verksamhetsledare 
kombinerar en 20 % tjanstegrad hos oss med flera andra arbeten.  
 
Aven vara medlemmar betecknas av stor rorlighet. Geografiskt och arbetsmassigt. Vi har 
flertalet samarbetspartner i hela vart upptagningsomrade (fyra norrlan) och aven dessa 
samarbeten praglas av viss ombytlighet da flera av dem bottnar i projekt och aktivitets syften. 
Vi har inga egna lokaler men kan genom samarbeten finna alternativ for detta, nagot som 
dock innebar en konstant dialog kring funktion och tillganglighet. Pa manga satt kan vi 
likstalla var organisation med en frilansande dansares arbete i fraga om ombytlighet, 
kortsiktighet och rorlighet. Vi arbetar sjalvklart mot langsiktighet och stabilitet men innan vi 
kommit till det stadiet ar ett stabilt Riks en grundforutsattning for oss.  
 
Vi foreslar saledes ingen omorganisering av Danscentrum utan snarare en oversyn av funktion 
och prioritetsomraden for den nationella enheten framst genom Verksamhetsledares 
arbetsuppgifter. Vi foreslar att dennes tjansteomfattning uppgar till 75% och att kansli fortsatt 
huserar i STIM huset. Var vision for Danscentrum ar starka enskilda MO ́s som verkar 
plats/region specifikt och saledes ar lyhorda sina egna medlemmars onskemal och 
forutsattningar. Samtidigt foresprakar vi ett starkt nationellt Danscentrum med en proaktiv 
Verksamhetsledare som fangar upp faltets overgripande trender och behov. I kontinuerlig 
dialog med medlemsorganisationerna och vid uppvaktning av kulturpolitiska instanser 
darigenom representerar ett Danscentrum. Vi foresprakar en transparant och samordnad 
organisation vars nationella bredd och regionala specificitet utgor en lyhord, stark och aktiv 
enhet for danskonsten Sverige.  
 
2017-10-02 
Danscentrum Norr genom  
Amanda Billberg, Ordforande 
Tanja Andersson Lidberg, Vice ordforande Birgitta Jacobson, Verksamhetsledare  
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Danscentrum	  Väst	  
DcV vill ha kvar nuvarande struktur tills dess att en konsekvensanalys har gjorts av vilka ris- 
ker som finns med att ta bort den. Vi har diskuterat på följande sätt: 
 
En riksnivå behövs p.g.a. Kulturrådets absoluta vilja och andras önskan att tala med en part 
och inte fyra, samt för att regionerna ser så olika ut i sina möjligheter och resurser. Vi anser 
att ett Danscentrum också behövs av demokratiska skäl, för att det inte ska uppstå konkurrens 
utan främja samarbete mellan medlemsorganisationerna. Den uppdaterade organisationen 
med representanter från regionerna i styrelsen, som funnits sedan 2013, har egentligen inte 
fått en verklig en chans. Vi vill också att fördelningen av centrumbildningsmedel från KUR 
ses över och åtminstone görs mer pedagogiskt överskådlig.  
 
DcV tycker att Dansmässan ska hållas på riksnivå och skötas av regionerna gemensamt med 
ev. utökad tid för verksamhetsledare eller annan projektledare. Om verksamhetsledare tas bort 
på riksnivå och arbetet fördelas i regionerna, kan det bli odemokratiskt av fler orsaker. Om en 
region inte kan ta på sig vissa arbetsuppgifter kan denna hamna på efterkälken eller inte 
räknas med på samma sätt. En eller flera regioner kanske kan ta på sig vissa uppgifter, men 
den samverkan som krävs kommer att äta tid. Stockholm har nära till i princip allt och 
dessutom många av våra koreografer och dansare, vilket gör att det kommer att bli lättast att 
Stockholm talar med olika instanser. Men det kan i sin tur leda till att regionerna inte blir 
jämställda. Allt detta motverkas genom att ha en verksamhetsledare på riksnivå.  
 
I nuläget är alla regioner i behov av en verksamhetsledare på riksnivå för att göra de större 
ansökningarna/ redovisningarna som krävs samt för avtalsförhandlingar. Verksamhetsledarens 
arbete skulle kunna renodlas och innebära mer lobbyarbete och ansökningar för mer projekt- 
medel för helhetens räkning, men även för regionernas räkning i samverkan med 
medlemsorganisationernas verksamhetsledare. Skulle kanske en 50 % tjänst räcka? Eller gör 
det verksamhetsledaren för ”lam”? Skulle alla vinna på att en verksamhetsledare istället hade 
en 100 % tjänst för att gå in för att hitta nya vägar till mer pengar till alla, och köra fullt ut? 
Även denna frågeställning skulle kunna ingå i en konsekvens- och riskanalys. 
  
DcV har gått igenom dokumentet från 2014 om verksamhetskoordinators inriktning och tar 
upp tankar om vad DcV vill ha en verksamhetsledare på riksnivå till och inte, samt frågor runt 
detta. Hur lång tid tar nedanstående uppgifter? Skulle det räcka med en 50 % tjänst.  
 
Följande områden skulle DcV inte ha tid att ta över från en verksamhetsledare i DC i nuläget:  
 

1. Verkställa styrelsens beslut. 
Delar av dessa beslut är redan lagda i verksamhetsplanen. Vilka tillkommer? Hur stor 
del av arbetstiden utgör detta? Här finns behovet av verksamhetsledare på Riksnivån 
så länge vi inte har resurser nog att ta över arbetsuppgifter från Riksnivån.  

 
2. Ansvar för samordning och vidareförmedling av information till och från regionerna.  

Vilken information behöver samlas in som inte regionerna får eller vet om? Hittills har 
det handlat om allmän info som kommer in till DC Riks. Denna måste fortsätta 
förmedlas vidare. Vad händer om det inte finns en verksamhetsledare på Riksnivå? 
Vad kan hamna mellan stolarna? Denna arbetsuppgift borde gå att minimera. Dock 
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viktigt att veta att alla regioner får allt som de ska ha och gardera detta genom t.ex. 
gemensam mail eller något liknande gemensamt system.  
 

3. Operativ samordning av Danscentrums verksamhet. 
  

• Avtal, kollektivavtal  
• Uppdatera Riks hemsida  
• Ansökningar bidrag, redovisningar i samarbete med regionerna och styrelsen  
• Se till att Danscentrums röst hörs. Hur, var och när bör konkretiseras.  

 
4. Vara adjungerad vid behov till Danscentrums styrelsemöten.  

Förbereda styrelsemöten i samverkan med ordförande  
 

5. Rapportera till styrelsen 
Om specifika möten hen deltagit i eller andra händelser av vikt för alla att veta om.  

 
6. Tidsrapportera till ordförande.  

 
7. Ekonomihantering och budgetuppföljning. Se över arbetsrutinerna för att minimera 

tiden för detta.  
 

8. Representantskap i följande organisationer (kan diskuteras) 
 

Centrumbildningarna på riksnivå 
Dansens Hus, suppleant 
Svensk Teaterunion 
Svensk Teaterunions Kulturpolitiska kommittée Svensk Teaterunion A  

 
 
/DcV styrelse samt verksamhetsledare Göteborg 2017-10-27  
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Bilaga 4. Uppdragsbeskrivning 

	  

Uppdragsgivare	  	  
Danscentrum är en rikstäckande centrumbildning som verkar för att förbättra och stärka 
villkoren inom utominstitutionell dans och koreografi. Verksamheten bedrivs med stöd från  
Kulturrådet och arbetets inriktning fastställs av en styrelse bestående av representanter från  
medlemsorganisationerna; Danscentrum Norr, Danscentrum Stockholm, Danscentrum Väst,  
Danscentrum Syd. Verksamhetsstödet från Kulturrådet är kopplat till ett arbetsförmedlande 
uppdrag som innebär att Danscentrum aktivt arbetar för att områdets arbetsmarknad ska 
expandera. Sedan 2006 är Danscentrum även sina juridiska medlemmars 
arbetsgivarorganisation och har slutit kollektivavtal med Teaterförbundet.  

Uppdragets	  bakomliggande	  skäl	  	  
När Danscentrum bildades i Stockholm 1971 var det en nationell organisation. Efterhand 
formades regionala danscentrum föreningar i västra, södra och norra Sverige. I och med det 
började den ursprungliga föreningen att både få rollen av regional Stockholmsbaserad 
organisation och nationell dito. Som ett led i arbetet med att säkra en geografiskt jämlik 
rikstäckande struktur omvandlades Danscentrum i Stockholm till en regional förening. De 
fyra regionala parterna (Danscentrum Norr, Danscentrum Stockholm, Danscentrum Väst och 
Danscentrum Syd) gick därefter samman och bilda de en gemensam nationell organisation 
(Danscentrum Sverige) . 
 
Under de gångna åren har de regionala organisationernas medlemsantal successivt vuxit. 
Parallellt har verksamheternas kostnader för personal, lokaler m.m. ökat. Danscentrum 
Sverige har varit mottagare av det statliga stöd som i nästa led har fördelats mellan den riks 
täckande organisationen och de fyra medlemsorganisationerna. Detta stöd har däremot länge 
legat på samma nivå vilket har inneburit att de ekonomiska förutsättningarna att bedriva en 
relevant verksamhet gradvis har urholkats. Denna utveckling har följdriktigt resulterat i 
återkommande diskussioner om den nationella organisationens värde och hur de statliga 
medlen bör fördelas mellan Danscentrum Sverige (numera enbart benämnt Danscentrum) och 
respektive medlemsorganisation. Till följd av detta har Danscentrums styrelse gett varje 
regional förening i uppdrag att beskriva hur de anser att det gemensamma rikstäckande arbetet 
bör organiseras. Danscentrum önskar nu få en kvalificerad objektiv bedömning av de 
organisations alternativ som parterna förordat.  
 

Uppdragets	  art	  	  
För uppdraget söker Danscentrum en erfaren utredare med goda kunskaper om 
organisationsutveckling. Utredaren ska vidare ha kännedom om dansområdets infrastruktur 
och kunskap om svensk kulturpolitik. Uppdragstagaren förväntas göra en bedömning av de 
organisationsförslag som har överlämnats av Danscentrums medlemsorganisationer och 
ordförande. I bedömningen ska det framgå i vilken grad respektive förslag bidrar till:  
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1. Ökad och effektivare samverkan mellan Danscentrums aktörer i olika delar av landet  
2. Effektivare beslutsgång  
3. Effektivare kommunikation internt och externt  
4. Kostnadseffektivitet  
5. Förbättrade förutsättningar för medlemmarna avseende produktions - och arbetsvillkor  
6. Förbättrade förutsättningar att stärka dansen som kon s t område inom kulturpolitiken  
7. Goda förutsättningar för ett effektivt arbete hos de regionala verksamheterna. 

 
Uppdraget innefattar också möjligheten att utifrån den sammantagna informationen och 
analysen föreslå en alternativ organisation som bedöms bättre motsvara ovanstående krav.  

Övrigt	  	  
Uppdraget omfattar en tjänstgöringsgrad motsvarande en månads heltidsarbete. Uppdraget ska 
resultera i en skriftlig rapport som förväntas över lämnas till Danscentrum senast den 16 
januari 2018.  
 
Uppdragsbeskrivningen är fastställd av Danscentrums styrelse 2017 - 12 - 04  
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Bilaga	  5.	  Genomförda	  samtal	  och	  möten	  
 
Under utredningsarbetet har samtal förts i möten eller telefon med nedanstående personer: 
 

Datum Namn 
5/12 Maria Rydén, ordf. Danscentrum 
12/12 Eva Broberg, verksamhetsledare Danscentrum 
13/12 Eva Schöld, kulturutredare 
13/12 Monica Christensen och Veronica Lamppa, Kulturrådet 
14/12 Lena Gustafsson och Rolf Nilsson, Teatercentrum 
14/12 Birgitta Jacobson, Danscentrum Norr 
14/12 Suzanna Carlsson, verksamhetsledare Dansalliansen 
15/12 Tove Dahlblom, Danscentrum Stockholm 
18/12 Anders Carlsson Danscentrum Väst 
19/12 Helena Östblom Berg Musikcentrum Väst 
19/12 Per Svensson Danscentrum Sthm (styrelseledamot) 
20/12 Charlotta Gustafsson, ordf. Danscentrum Sthm 
20/12 Jan Åström, rektor Balettakademien 
21/12 Jeanette Langert, ordf. Danscentrum Väst 
21/12 Signe Landin, f.d. länsdanskonsulent 
22/12 Ann Larsson, f.d. direktör Konstnärsnämnden 
28/12 Emma Nordanfors, verksamhetsledare DC Syd 
28/12 Jeanette Langert, ordf. Danscentrum Väst 
28/12 Amanda Billberg, ordf. Danscentrum Norr 
1/12 Kari Sylwan, medgrundare av Danscentrum, f.d. rektor DOCH 
3/1 Eira Högforsen, regionutvecklare Västra Götalandsregionen 
3/1 Robert Karlsson, dansutvecklare Region Skåne 
8/1 Lars Dahlquist, verksamhetsledare Teatercentrum Syd 
9/1 Ingrid Fransson, ordf. Danscentrum Syd 
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Bilaga	  6.	  Referenser	  
 
Under utredningsarbetet har jag bland annat tagit del av nedanstående information: 
 

• Ann Larsson: De fria gruppernas situation. En lägesrapport 2002. Kulturrådet 2005. 
http://www.kulturradet.se/sv/publikationer_/De-fria-dansgruppernas-situation/ 

 
• Får jag lov? Ett dansförslag. Kulturrådet 2005. 

http://www.kulturradet.se/upload/kr/publikationer/2005/far_jag_lov.pdf 
 

• Handlingsprogram för den professionella dansen. Kulturrådet 2006. 
http://www.kulturradet.se/Documents/publikationer/2006/handlingsprogram_dans.pdf 

 
• Dans i hela landet. Kulturrådet 2002. 

http://www.kulturradet.se/upload/kr/publikationer/2001/dans_i_hela_landet.pdf 
 

• Nutida dans 1-2 2006. Sammanfattning av Danscentrums historik. 
 

• Tid för kultur. Kulturpropositionen 2009. 
http://www.regeringen.se/contentassets/5afd813ffae94dae91e9db0f8725c3b6/tid-for-
kultur-prop.-2009103 

 
• Översyn av statens nuvarande insatser inom dansområdet. Rapport från Statens 

Kulturråd och Konstnärsnämnden 2015. 
http://www.kulturradet.se/Documents/publikationer/2015/oversyn_dansomradet.pdf  

 
• Verksamhetsberättelser för de i utredningen behandlade organisationerna. 

 
• Webbsidor för de i utredningen behandlade organisationerna. 

 
• Intervjuer med 25 personer på telefon eller i fysiska möten. 

 


