
 

 

 

Information angående organisationsöversyn av Danscentrum Riks  

 

Under det gångna året har frågan om Danscentrums framtida organisation diskuterats 

återkommande i Danscentrum Riks. De regionala organisationerna gavs hösten 2017 möjlighet att 

inkomma med förslag till hur en framtida organisation skulle kunna se ut. I december 2017 

anlitades en utredare, Mats Sylwan, för att göra en bedömning av de inkomna förslagen. Utredaren 

hade inom ramen för uppdraget också möjlighet att ta fram ett eget förslag på organisation. 

Utredaren lämnade sin bedömning i januari 2018 (se bilaga). Till bakgrunden hör också att 

Danscentrums organisation återkommande har diskuterats under lång tid, vilket utredaren också 

påpekar. 

Utredarens uppdrag var att göra en bedömning av dessa förslag utifrån dess möjligheter att bidra 

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  
 

Utredaren har gjort en bedömning av tre inkomna förslag:  

- Nuvarande organisationsstruktur, med en Riksorganisation och fyra regionala 

organisationer. Detta förslag förordades av Danscentrum Norr, Väst och Syd.  

- Förslag om att de regionala organisationerna upplöses och uppgår i en central organisation, 

förslaget har utvecklats och förordas av Riks ordförande Maria Rydén.  

- Förslag om att Riksorganisationen avskaffas och att nya strukturer för samverkan mellan 

de fyra regionala organisationerna tas fram. Förslaget har tagits fram och förordas av 

Danscentrum Stockholm.  

 

Utredarens bedömning är att förslaget om att avskaffa de fyra regionala organisationerna bäst 

svarar mot ovanstående parametrar. Inget beslut är dock fattat i dagsläget.  

Nästa steg i processen är att Danscentrum Riks vid sitt styrelsemöte i april ska rösta om vilket av 

dessa tre förslag som regionerna tror möjliggör för en bättre, effektivare och mer relevant 

organisering av Danscentrum. Vid Riks årsmöte i maj ska information ges till ombuden om vilket 
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förslag som nått majoritet, och därefter ska detta förslag utredas närmare om vilka konsekvenser 

som det kan innebära för verksamhetens olika delar.  

Det förslag som vinner majoritet ska, tillsammans med resultatet av denna konsekvensanalys, i ett 

nästa skede presenteras vid ett extra årsmöte, vilket bedöms kunna äga rum under hösten 2018.  

Danscentrum Stockholms styrelse har analyserat utredningen och kommer att lägga sin röst på det 

egna förslaget, att Danscentrum Riks upplöses och att de fyra regionala föreningars samverkan 

utvecklas. Detta skulle innebära att Danscentrums regioner behåller sin verksamhet och status som 

självständiga organisationer.  

För Danscentrum Stockholm är det viktigt att frågan om samarbetsformer mellan regionerna finns 

med i den ovan nämnda konsekvensanalysen och att denna även ser över former för fördelning av 

de centrala uppgifterna och representationen som Danscentrum har idag och som ligger på 

riksorganisationen.  

Vid årsmötet kommer Danscentrum Stockholms styrelse redogöra för sin bedömning de tre 

förslagen och argumenten att förorda en ny organisationsstruktur.  

För den som inför mötet få mer information bifogas nedan ett mer omfattande underlag som 

beskriver Danscentrum Stockholms analys och bedömning av utredningen och de tre förslagen. Till 

årsmötet finns även utredningen i sin helhet att tillgå som underlag för informationspunkten.  

 

 

/Danscentrum Stockholms styrelse 
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Bilaga  

DC Stockholms bedömning av de tre förslagen som finns i utredningen  

 

1. De regionala organisationerna läggs ner och den centrala organisationen får en 

starkare roll än idag (det förslag som förordas av utredaren och DC Riks 

ordförandes) 

Sammanfattande bedömning:  

Förslaget är så övergripande beskrivet i utredningen att det är svårt att ta ställning till dess 

effekter. Det saknas en beskrivning av de regionala råden trots att dessa kan komma att få 

en betydande roll inom organisationen. För att organisationen ska fungera måste rådens 

mandat i relation till kanslierna och styrelsen tydliggöras.  

Det går vidare inte att bedöma om förslaget kan bidra till förbättrade möjligheter att 

bedriva kulturpolitiskt påverkansarbete.  

En risk bedöms vara att en ideellt arbetande styrelse med ansvar för fyra kanslier inte har 

möjlighet att vara närvarande på det sätt som kan komma att bli nödvändigt vid hantering 

av personalärenden med mera.  

Förslaget bedöms vidare gå stick i stäv med den ökade regionalisering som påverkar stora 

delar av kulturlivet genom kultursamverkansmodellen. Möjligheten att ansöka om 

utvecklingsbidrag hos Kulturrådet bedöms vara låg och att kunna erhålla statusen av att 

vara en regional organisation obefintlig.  

 

2. Behålla den idag befintliga organisationens struktur 

Sammanfattande bedömning: 

Dagens samarbete fungerar inte. Det finns ett missnöje hos parterna vilket leder till en 

passivitet i samarbete och verksamhet. Frågan är i vilken utsträckning det är strukturen som 

sådan som ger upphov till den ickefungerande verksamheten och i vilken utsträckning det 

handlar om historik och en otydlighet kring roller och mandat. Ska dagens struktur behållas 

bedöms mandaten behövas tydliggöras mellan Riks och de olika parterna. Det råder dock 

en stor osäkerhet om ett sådant tydliggörande kommer att leda till förbättring då den 

upplevda konkurrensen och missnöjet varit förhärskande sedan länge.  

 

Positivt är att Riks struktur ger möjlighet att bedriva nationellt relevant verksamhet, som 

kulturpolitiska initiativ, vara en part i förhandlingar om kollektivavtalet samt företräda 

dansområdet i olika sammanhang genom representationsuppdrag. I dag bedöms denna 

potential dock alls inte uppnås.  

Av statsbidraget går relativt stor del till Riks verksamhet samtidigt som de regionala 

organisationerna har en mycket trängd ekonomi. Detta tillsammans med uppfattningen om 

att Riks inte bidrar till en varken kulturpolitisk eller organisatorisk värdefull utveckling gör 
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att dagens struktur är svår att förorda. Dock kan det finnas skäl att se ansvarsfördelning och 

mandat snarare än ny organisationsform då dagens struktur möjliggör både regionalt, lokalt 

och nationellt arbete.  

 

3. Nedläggning av Danscentrum Riks och nya samarbetsformer mellan de regionala 

föreningarna (det förslag som förordas av DC Stockholm)  

Sammanfattande bedömning:  

Fyra självständiga organisationer bedöms bidra till ett förbättrat samarbete mellan parterna 

då den administrativa överbyggnaden som också är den part som fördelar resurserna 

försvinner. Parterna bedöms kunna vara mer effektiva i sina arbetssätt och beslutsgångar 

och bedriva verksamheten närmare medlemmarnas behov. Det regionala och lokala 

verksamhetsperspektivet bedöms få positiva effekter. Framgångar i det nationella 

kulturpolitiska arbetet bedöms avgöras av hur parternas samarbete fungerar och därmed 

hur förutsättningarna ser ut för att tala med en gemensam röst i frågor man beslutar 

samverka kring.  

Det finns en risk att den största anslagsgivaren för grunduppdraget, Kulturrådet, betraktar 

omorganisationen som negativ och en god dialog med myndigheten är av vikt för att en 

förändring av organisationsform inte ska påverkar finansieringen. DC Stockholm samlar 

flest medlemmar av parterna och har bara under det senaste året fått medel av Kulturrådet 

för ett för myndigheten betydande internationellt projekt (samordning av Tanzmesse). Det 

liksom särskilda medel för att stödja organisationen ekonomiskt under de två senaste åren 

visar att DC Stockholm har ett förtroendekapital, som nu fortsatt måste vårdas väl. Vid de 

kontakter som DC Stockholm haft med myndigheten inför inriktningsbeslutet framhålls av 

myndigheten att de inte vill lägga vikt eller påverka valet eller begränsa regionernas val av 

organiseringsform. Och att det viktiga i dagsläget är att Danscentrums alla parter 

gemensamt kommer fram till en lösning. Myndigheten understryker att fokus för 

bedömning av anslag ligger på verksamhetens kvalité, inte hur vi väljer att organisera oss.  

 

Sammanfattande synpunkter från DC Stockholm om omorganisering av 

Danscentrum 

 

DC Stockholm konstaterar att behoven hos medlemmarna i de olika regionerna är olika och att det 

visat sig svårt för DC Riks på ett kraftfullt sätt driva några frågor överhuvudtaget. Genom att 

regionerna har en större närhet till medlemmarna kan avstånd mellan förslag och genomförande 

kortas. Dessutom frigörs medel till danskonsten, och en större transparens möjliggörs, Solidaritet 

mellan regionerna och främjande av såväl det gemensamma som deras egna arbete kan fungera 

bättre om samarbeten och samverkan sker direkt mellan parterna, utan mellanled som formaliserar 

eller sinkar processer.  

 

DC Stockholm har också under hösten sett att frågor och dilemman om uppdrag och verkställandet 

hos Riks som organisation och samarbetet mellan Riks och regionerna har varit föremål för ett 



5 

 

flertal utredningar tidigare – från 2010 och framåt – och att det är samma problematik som lyfts 

upp vid flera tillfällen. Det som skulle krävas för att få nuvarande organisation att fungera på ett 

rimligt sätt skulle sluka alltför mycket av energi och de resurser som ska komma medlemmarna och 

fältet till del.  

 

Den väg som utredaren föreslår, som skulle bygga på att genom en Riksorganisation fokusera och 

jobba med det som är den minsta gemensamma nämnaren för fältet och utövarna runt om i landet 

ser DC Stockholms styrelse inte som en strategi som gagnar organisationens medlemmar. 

Representationen hamnar för långt bort från utövarna och dessa behov. Det uppstår en tröghet som 

förhindrar att verksamheten snabbt och precist kan svara på medlemmarnas behov, och riskerar 

istället att leda till ett svinn av både ekonomiska resurser och hårt arbete. En decentralisering skulle 

istället kunna skapa bättre förutsättningar för att regionerna kan verka i sin fulla kraft, och utveckla 

andra former av solidaritet mellan landets olika delar. För DC Stockholm är det tydligt att en 

förändring i den riktning som DC Stockholm förordar skulle frigöra energi och egna initiativ till 

mer omfattande kulturpolitisk aktivitet och förbättra möjligheterna att kunna verka för den 

professionella samtida dansen, stärka danskonstnärernas villkor samt arbetet för dansens position 

och förutsättningar såväl nationellt och internationellt.  


