
U T K A S T 

Motion till Danscentrum Riks årsmöte 2020 

Prioritera arbetsgivarskap 

Danscentrum Stockholm anser 

att  

en av Danscentrum Riks prioriterade uppgifter från och med verksamhetsåret 2020-21 och 
framöver ska vara att bygga upp, vidmakthålla och utveckla kompetens och service i 
frågor som rör arbetsgivarskap och anställningar. I uppgiften ska också ingå att 
kompetensutveckla medlemmarna i sådana frågor. 

Motiv 

Danscentrums medlemmar och det fria danslivet i övrigt har inte den infrastruktur och det 
stödsystem där kompetens om arbetsgivarskap finns i någon större utsträckning. Det 
handlar bl.a. om att läsa och tolka kollektivavtal, anställa dansare som passar 
verksamheten och där arbetsgivare och arbetstagare är införstådda med konsekvenserna. 

Danscentrum är en arbetsgivarorganisation. Att kunna stödja, ge råd och utbilda våra 
juridiska medlemmar i frågor om arbetsgivarskap är avgörande för det fria danslivets 
utveckling. Därför måste sådan kompetens växlas upp inom DC Riks och vara en självklar 
del av den löpande verksamheten. 

Till detta krävs bl.a. ett utbud av informations- och kompetenslösningar som är 
skräddarsydda för Danscentrums medlemmars behov och se till att det inom DC Riks 
organisation finns en gedigen kunskap i arbetsgivarfrågor och frågor som är relevanta för 
dansare inom ramen för anställningar/uppdrag. 

Genom att fokusera på detta tror vi också att arbetet med att förhandla kollektivavtal har 
förutsättningar att nå framgång. 

Danscentrum är också en organisation för dansare och behöver ta deras villkor och 
förutsättningar i beaktande, t.ex. korta anställningar och anställningar via andra företag 
eller helt andra lösningar (t.ex. interimkultur). Dessa korta anställningar måste vara i 
överensstämmelse med rådande regler vad gäller a-kassa och andra myndigheters 
bestämmelser. Ofta saknas tillräcklig kunskap om regelverk och villkor bland det fria 
danslivets dansare och koreografer, vilket kan få oönskade och oväntade negativa effekter. 
Dessa regler förändras ofta, vilket gör det viktigt att Danscentrum Riks har en samlad 
kunskap och en infrastruktur för dessa frågor och möjlighet att informera samtliga 
medlemmar kontinuerligt.  

Danscentrum Riks uppgift är att förenkla för både koreografer och dansare att göra rätt 
och att – så långt det är möjligt – få sina medlemmar att efterleva gällande avtal.


