
 

 

Danscentrum Sveriges styrelse 
Proposition till Danscentrum Sveriges årsmöte 2022 
 
 
 
Bakgrund 
Danscentrum Sverige söker och erhåller årligen anslag från Kulturrådet. Hittills har detta anslag 

fördelats mellan Danscentrums medlemsorganisationer med hjälp av en s.k. fördelningsnyckel ba-

serad på medlemsantal över en 3-årsperiod, där individuell medlem räknats som en (1) och juridisk 

medlem räknats som fem (5). Specifik andel av stödet har avsatts till DC Sverige. Denna summa 

har varit densamma i c:a ett decennium. 

 

Nackdelen med den beskrivna modellen har blivit allt tydligare de senaste åren. Den är statisk och 

blir alltför ensidigt inriktad på antal medlemmar och inte ser till vare sig faktiska behov eller förvänt-

ningar på Danscentrum som helhet. Utredningen om DC:s organisation som presenterades av 

Nätverkstaden i dec 2019 poängterade också att den innevarande fördelningsmodellen förstärker 

obalansen mellan norr och övriga mo.  

 

Av ovanstående anledning beslutade DC Sveriges årsmöte i maj 2021 att frågan om hur verksam-

hetsmedlen ska fördelas skulle utredas och att ett nytt förslag på fördelningsprincip ska lyftas på 

årsmötet 2022. Nämnas bör att om årsmötet 2022 beslutar att den nya fördelningsprincipen ska 

gälla så träder den i kraft först 2023.  

 

Samrådsgrupp 

Översynen av fördelningsprincipen har utförts av en samrådsgrupp bestående av hela DC Sveri-

ges styrelse samt en representant från varje medlemsorganisation.  

 

Övergripande tankar 

Samrådsgruppen har under sina möten samt workshops kunnat konstatera att frågan om hur med-

len ska fördelas är väldigt komplex. Gruppen har tittat på olika styrtal/nyckeltal men, efter många 

fruktbara diskussioner, landat i slutsatsen att fördelningen inte enbart kan bygga på medlemssiffror 

eller andra styrtal då det exempelvis riskerar att göra det omöjligt att bedriva någon form av rele-

vant verksamhet i norr.  

 

Det vi med andra ord kommit fram till är att DC Norr måste ha en ekonomisk förstärkning för att 

kunna bedriva verksamhet. Vi har också sett att anslaget till riksorganisationen behöver stärkas då 

det har urholkats under åren samtidigt som uppdraget är lika omfattande som tidigare. Vår inrikt-

ning i framtagandet av ett nytt förslag har dock varit att det inte får riskera någon av medlemsorga-

nisationernas förutsättningar att bedriva verksamhet.  

 

Samrådsgruppens/styrelsens förslag  

Samrådsgruppens/Styrelsens förslag till ny fördelning tar sin utgångspunkt i fördelningen 2021. Vi 

ser att det trots allt finns en logik i att använda dessa siffror som en bas eftersom det är intäkter 

som respektive organisation i någon räknat med. 

 

Förslaget är att fördelningen av medlen 2023 och framåt ska utgå från att verksamhet ska kunna 

bedrivas i alla delar av landet samt att DC Sverige på sikt ska tillföras mer resurser. De föränd-

ringar som görs ska ske successivt och baseras på respektive organisationers behov och/eller or-

ganisationernas medlemmars gemensamma övergripande behov.  



 

 

Utifrån ovanstående inriktningar föreslår samrådsgruppen att de statliga verksamhetsmedlen 2023 

ska fördelas enligt nedan:  

 

DC Norr  300 000 kr  ung. +110 000 kr 

DC Sthlm     1 378 000 kr  ung. -33 000 kr  

DC Väst          795 000 kr  ung. -33 000 kr 

DC Syd           721 000 kr  ung. -33 000 kr  

DC Sverige 1 065 000 kr   ung. +/- 0 kr 

 

Ovanstående förslag bygger på KUR:s stöd till DC 2021 och ska om det antas av årsmötet gälla 

från år 2023.  

 

Kommentar till förslaget 

Samrådsgruppens dialog har mynnat ut i slutsatsen att DC Norr har ett akut behov av ekonomisk 

förstärkning för att kunna leva upp till förmedlingsuppdraget och samtidigt stödja sina medlemmars  

möjligheter till kontinuerlig träning m.m. 

 

DC Sverige får med ovanstående förslag ingen förstärkning, men ska vara den organisation som 

först får höjt stöd (upp till 1,3 mkr) om stödet från KUR ökar.  

 

Konsekvenser om stödet från KUR blir högre än siffran i aktuell beräkning 

DC Sverige är den organisation som först får ta del av ökningen upp till ett maximalt totalt stöd om 

1,3 mkr. Därefter fördelas ökningen till övriga fyra medlemsorganisationerna likvärdigt (faktisk höj-

ning/fyra) 

 

Konsekvenser om stödet från KUR blir lägre än siffran i aktuell beräkning 

DC Norr tilldelas 250 000 kr. För övriga gäller att minskningen dras likvärdigt (faktiskt belopp/tre) 

från respektive organisation, undantaget DC Sverige.  

 

Samordningsgruppens kommentarer och rekommendationer till vidare arbete 

Samrådsgruppen har haft många och livliga diskussioner kring ett dussintal modeller och tankesätt 

om hur medlen kan fördelas för att på bästa sätt gynna danskonsten och danscentrumorganisat-

ionernas medlemmar i hela landet. Gruppen har landat i tanken att vi behöver ta många väl av-

vägda steg och att färdriktningen måste styras av vad som händer i vår omvärld snarare än av 

strikta modeller. Samrådsgruppen/Styrelsen anser att fördelningsfrågan måste hållas levande och 

att det behöver finnas en samrådsgrupp som kontinuerligt arbetar med frågan. 

 

 

Förslag till årsmötet: 

Att ovan presenterad fördelningsprincip ska gälla år 2023. 

Att en samrådsgrupp även fortsättningsvis ser över fördelningen principer och tar fram ett förslag 

till fördelning av de statliga verksamhetsmedel som DC beviljas 2024. 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

  


