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Vi har tillsammans skapat Kulturens Bildningsverksamhet! 

Den 1 juli 2010 är Kulturens Bildningsverksamhet, i vardagligt tal kallat Kulturens, 
ett självständigt studieförbund. Möjligheten att i gemenskap få uttrycka sig via musik, 
dans, teater etc är viktigt för såväl enskilda människor som för samhället i stort.  

Ett mervärde   

När vi nu bygger ett helt nytt studieförbund ska vi försöka att göra det klokt från 
början, allt i syfte att vi på bästa sätt ska kunna erbjuda ett bra mervärde för 
medlemsorganisationer och samarbetsparter. Kulturens ska bidra till att utveckla 
kvaliteten inom den ideella kultursektorn, arbeta för att förbättra förutsättningarna 
för kulturutövare och möjliggöra för fler att skapa och ta del av kultur med 
folkbildningen som verktyg. Kulturens kommer att erbjuda kompetensutveckling och 
ett ekonomiskt stöd till de föreningar och organisationer som väljer att samarbeta 
med oss i vårt folkbildningsarbete.  

För att ha en effektiv och ändamålsenlig organisation och för att så mycket som 
möjligt skall gå tillbaka till själva folkbildningsverksamheten ska vi försöka hålla nere 
våra lokal- och personalkostnader. 

Kulturens kommer att ge tillbaka 20 kronor per rapporterad bidragsberättigad 
studiecirkeltimme och 130 kronor per rapporterat kulturarrangemang till de lokala 
föreningar och organisationer vi samarbetar med. Vi kommer att sammanställa 
sommarens och höstens verksamhet efter vår slutrapportering i januari och direkt 
därefter ordna med utbetalning till respektive förening eller organisation.  

Genom att vi är ett specialiserat studieförbund kommer vi att kunna erbjuda både 
möjlighet till delaktighet och anpassade inspirations- och utbildningsmöjligheter. 
Varje region har också avsatt vissa riktade medel som ska nyttjas för strategiska 
satsningar inom kulturområdet. 

Blanket ter    

Bifogar föranmälningslistor för studiecirkel och annan folkbildningsverksamhet 
(samma dokument) samt blankett för rapportering av kulturprogram. Dessa 
dokument finns också att ladda ner på vår hemsida www.kulturens.se. Vi arbetar 
också på att det ska bli möjligt att föranmäla studiecirkel och annan folkbildning 
direkt via hemsidan, men vi återkommer med information när detta är klart.  

Kontaktuppgi f t er  

Administration och rapportering 

Frågor som rör administrativ hantering av listor, rapportering av verksamhet samt 
fakturaadress:  



Postadress: Kulturens Bildningsverksamhet, Box 1148, 171 23 Solna                   
Växel: 08 – 470 24 45 

Huvudkansli 

I frågor som rör verksamheten kan ni vända er till verksamhetsutvecklare Sofia 
Nygren eller verksamhetsledare Kenneth Lundmark. De finns på Kulturens 
huvudkansli i Stockholm.  

Besöksadress: Kulturens Bildningsverksamhet, Nybrokajen 13, 111 48 Stockholm 
Postadress: Kulturens Bildningsverksamhet, Box 163 44, 103 26 Stockholm       
Växel: 08 – 470 24 45  

Kulturens reg ioner  

Även om Kulturens kommer att ha en central hantering av listor och dylikt består 
studieförbundet av fem regioner. Före juni månads utgång kommer konstituerande 
styrelsemöten att ha hållits i regionerna.  

Region Norr: Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland               
Region Mitt: Gävleborg, Dalarna, Södermanland, Västmanland, Uppsala, Värmland 
och Örebro                                                                                                         
Region Öst: Stockholm och Gotland                                                                  
Region Väst: Västra Götaland och Halland                                                             
Region Syd: Skåne, Blekinge, Kalmar, Jönköping, Kronoberg och Östergötland 

Regionerna kommer bland annat att förfoga över vissa medel för riktade, strategiska 
satsningar inom kulturområdet.  

Vi som står  bakom 

Riksförbundet Unga musikanter, Riksförbundet för folkmusik och dans, Svenska 
folkdansringen, Sveriges körförbund, Sveriges Orkesterförbund, Sveriges spelmäns 
riksförbund, Kontaktnätet, Kammarmusikförbundet RSK, Riksförbundet Visan i 
Sverige och Föreningen Sveriges körledare.  

Vi är alla bärare av insikten om kulturens plats i samhället. Låt oss tillsammans 
hjälpas åt att lyfta fram kulturen. Din medverkan behövs.  

Kenneth Lundmark  Sofia Nygren                       
Verksamhetsledare  Verksamhetsutvecklare                        
070 – 274 18 35  070 – 223 23 05  
kenneth.lundmark@kulturens.se sofia.nygren@kulturens.se          

Växel: 08 – 470 24 45            

 



 

Några praktiska frågor  

Nu pågående cirklar och annan folkbildning inom Kulturens verksamhet rapporteras 
till Sensus studieförbund fram till den 30 juni 2010. Vårens verksamhet ska alltså 
rapporteras till Sensus.  

I månadsskiftet juni/juli kommer över cirkelledare (namn och kontaktuppgifter) i det 
administrativa datasystemet gustav att föras över från Sensus datasystem till 
Kulturens datasystem.  

Cirklar och annan folkbildning som pågår över månadsskiftet juni/juli kommer att 
slutrapporteras hos Sensus per den sista juni 2010. Därefter räknas verksamheten 
som en ny cirkel alternativt annan folkbildning inom Kulturens Bildningsverksamhet 
och en föranmälan behöver göras.  

Föranmälan för cirklar och annan folkbildning som startar hösten 2010 ska skickas in 
senast 10 dagar före kursstart. Ni kommer därefter att få ut en cirkellista som ser ut 
på ungefär samma sätt som Sensus cirkellistor. Alla studieförbund som nyttjar 
datasystemet gustav har likartade listor.  

Rapportering av kulturprogram omfattas av samma regler som hos övriga 
studieförbund (minst 30 minuter, utannonserat på något sätt, etc) – rapporteringen 
av kulturprogram kan ske löpande.  

Glöm inte att ta med Kulturens logga på affischer, foldrar och dylikt. Loggan finns 
att ladda ner på hemsidan www.kulturens.se.  

Glöm inte heller att informera deltagare i cirklar och annan folkbildning att de deltar i 
en verksamhet som sker i samarbete med Kulturens Bildningsverksamhet. De 
omfattas också av den försäkring som Kulturens Bildningsverksamhet har i händelse 
av olycksfall eller liknande.  

Denna information skickas till alla som finns registrerade som cirkelledare eller dylikt inom Kulturens 
Bildningsverksamhet när vi samarbetade med Sensus Studieförbund.  

 

 

 

 

 

 

 


