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Kulturradets yttrande over delbetankande For en god och jamlik
halsa, En utveckling av det folkhalsopolitiska ramverket, SOU
2017:4

ayseende ovan rubricerade delbetankande. Nedan
KulturrAdet yttrar sig
fOljer de delar i betankandet som Kulturradet valt att kommentera.

Generella synpunkter
Kulturpolitikens mil och kultursektorns arbete bidrar till folkhilsan
Den svenska kulturpolitikens mAl ar att kulturen ska vara en dynamisk,
utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha
mojlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mangfald och konstndrlig
kvalitet ska prdgla samhallets utveckling.

F8r att uppnA malen ska kulturpolitiken:
•
•
•
•
•

framja alias mojlighet till kulturupplevelser, bildning och till att
utveckla sina skapande formagor,
framja kvalitet och konstndrlig fornyelse,
framja ett levande kulturary som bevaras, anvands och utvecklas,
framja intemationellt och interkulturellt utbyte och samverkan,
sarskilt uppmarksamma barns och ungas raft till kultur.

Att kunna delta i och utova kulturaktiviteter är en viktig del av demokratin
och de mdnskliga rattigheterna. Deltagandet i kulturlivet bidrar bland annat
till personlig utveckling, starkt sjalvkansla och vdlbefinnande, liksom ett
livslAngt ldrande och social inkludering. Alit detta dr sadant som pAverkar
halsa och livsbetingelser fOr den enskilda individen och ingAr i det
folkhdlsopolitiska ramverkets malomrAden.
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Det finns omfattande forskning som visar kulturens breda betydelse fOr
hdlsa och vdlbefinnande ur olika ayseenden, sival ur fysiskt, socialt,
intellektuellt och andligt perspektiv.I

Det arbete som bedrivs utifran kulturpolitiska malsattningar inom
kultursektorn, bidrar ocksa i stor utstrackning till aft uppfylla delar av de
folkhdlsopolitiska malsattningarna. Konsten och kulturen spelar dessutom
en viktig roll for och interagerar med en rad andra samhdllssektorer som till
exempel utbildningsvasende, samhdllsplanering, hdlso - och sjukvArd och
naringsliv. Eget skapande och deltagande i olika konstndrliga och kulturella
uttrycksformer ar viktigt for barns och ungas hdlsa, utveckling och
inldrning. Kultur kan fOrebygga ohdlsa i livets olika skeden, liksom
anvandas halsoframjande och rehabiliterande i hdlso - och sjukvArd.

Kulturradet vill understryka att pa samma salt som folkhdlsan ar ett
sektoroverslcridande ansvar for flera politikomraden, sa ar flera
politikomrAden i samhallet ansvariga att inbegripa konst och kultur i sin
verksamhet fOr att pa detta sat olca folkhdlsan.

Synpunkter pa foreleg
4.1.1 Eft overgripande

mil med starkt fokus pi jandik balsa

KulturrAdet tillstyrker kommissionens fOrslag om revidering av det
overgripande mAlet for folkhalsopolitiken. Jamlik hdlsa och vdlbefinnande
hos befolkningen ar indikatorer pA ett socialt och ekonomiskt hallbart
samhalle. Kulturradet anser aft det ar viktigt och bor tydliggoras att malet
ska tolkas och anvandas utifrin de rattighetsperspektiv som anvands i
svensk dislcrimineringslagstiftning for att kunna uppnas.
4.1.2 Dagens elva milomriden blir itta
KulturrAdet larnnar ingen synpunkt pA att malomradena fereslas bli farre och
darned bredare till innehAllet. Kulturradet ser fOrdelar med att mAlsattningar
genomfors i samarbete mellan flera akt6rer. Vi konstaterar aft den stora
utmaningen ligger i aft minska de sociala skillnaderna i halsan och att reell
samverkan mellan sektorer etableras.

Kultur och folkhalsa — antologi om forskning och praktik, Eva Bojner
Horwitz et al, 2015, Kultur och halsa, ett vidgat perspektiv, Ola Sifurdson (red), 2014,
Se exempelvis:

Vandpunkt, Forslag om kultur och halsa i nordisk samverkan, Rapport till Nordiska
ministerradet, Region Sickle 2014
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Ur Kulturradets perspektiv kan och bar kultur inga i flertalet av de
foreslagna malomradena for savd1 barn och unga, liksom for den vuxna eller
aldrande befolkningen. Vi vill samtidigt framhalla att ansvaret for att
inbegripa kulturella perspektiv och lculturell och konstnarlig verksamhet
inom olika samhallssektorer, inte ar ett ensidigt ansvar for kultursektorns
aktorer. Om fler samhdllssektorer i storre utstracicning tog sitt ansvar fOr att
inbegripa konst och lcultur i ordinarie verksamhet (skola och utbildning,
hdlso - och sjukvard etc.), skulle detta farbattra fOrutsattningarna fOr ett
effektivt folkhdlsoarbete.

4.1.3 Strategier tas fram for alla mfilomrfiden
Kulturradet tillstyrker fOrslaget. Kulturradet anser att strategier och delmal
maste inbegripa och falja de rattighetsperspektiv som ingfir i svensk
diskrimineringslagstiftning fcir att det overgripande folkhdlsomalet ska
kunna uppnas.
4.2 Ett utvecklat uppfoljningssystem som mojliggor en analys av

ojamlikhet i hfilsa
Kulturradet tillstyrker forslaget. Vad gdller uppfoljningssystem ar det
nodvdndigt att Folkhdlsomyndigheten inhdmtar kunskap fran, och
samverkar med relevanta statistikansvariga myndigheter. Inom
kultursektom ar det Myndigheten air kulturanalys respektive Kungliga
biblioteket som ansvarar fOr den nationella lculturstatistiken.

4.3 En starkt tvfirsektoriell struktur for arbetet for en god och jinni&
halsa i Regeringskansliet
Kulturradet instdmmer i att tvdrsektoriell samordning av folkhdlsopolitiken
dr nodvandig. Folkhdlsoarbetet i dess bredaste bemdrkelse ar ett viktigt
ansvar som delas av flera olika departement, politikomraden och
samhdllsnivaer. Kulturradet menar att fOrslaget att undersoka om det gar att
utveckla jdmlikhets - /jamlik hdlsa - budgetering inom regeringskansliets
budget dr intressant.

4.4.1- 3 Folkhalsomyndigheten bor verka for aft eft folkhalso -/jamlik
hfilsa- perspektiv integreras i relevanta statliga myndigheters

verksamheter, samverkan och samordning
Kulturradet instdmmer delvis med fOrslaget. Vi stodjer att
Folkhdlsomyndigheten far ett tydligt uppdrag att sti5dja och samordna
statliga myndigheter, genomfara utbildningsinsatser och
kompetensutveckling. Kulturradet anser dock att forslag 4.6.1 ayseende
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integrering av mAlsattningar inte ar mojligt att genomf6ra pA foreslaget salt
fcir var del. Se vara synpunkter pa detta, och alternativ till fcirslaget, i nasta
stycke.

Vi

ser positivt pA fOrslaget att Folkhdlsomyndigheten bor fa' ett tydligt

uppdrag att stodja kommuner, landsting och regioner i deras arbete fOr en
god och jdmlik hdlsa.

4.6.1 Relevanta myndigheter bor fo uppdrag i sina instruktioner aft
integrera eft folkhalso -/jamlik halsa perspektiv
KulturrAdet aystyrker fOrslaget. I kommissionens delbetdnkande identifieras
KulturrAdet som en av flera statliga myndigheter med sarskild relevans inom
folkhdlsopolitiken. Vi anser att kommissionens ide att ge myndigheter ett
nytt integreringsuppdrag inriktad pA folkhalsa/jamlik hdlsa inte kan
genomforas i vir verksamhet och i \tart grunduppdrag.

Till skillnad fran kommissionen anser vi att det inte gar att jamfOra
integrering av ett folkhalso - /jamlik hdlsa-perspektiv med befintliga uppdrag
att integrera jamstalldhet, hbtq, mangfald, eller tillganglighet fOr personer
med funktionsnedsattning, liksom andra rattighetsperspektiv. Vi anser att vi
genom implementeringen av dessa uppdrag inom vir verksamhet och inom
kultursektorn. i sjdlva verket redan bidrar till delar av det som kan beskrivas
som folkhalsa/jamlik hdlsa. Vi menar dad& att det yore mer relevant att
samla och fOlja hur dessa insatser totalt sett bidrar till att minska ojdmlikhet
i medelstilldelning, resurser, makt - och darmed en fOrbattrad folkhdlsa.

Kulturradet vill ocksA framfbra att det finns flera andra relevanta nationella
myndigheter som har uppdrag inom kulturpolitiken. Kommissionen
beskriver inte att det finns ett flertal andra centrala kulturpolitiska
myndigheter som till exempel Riksantikvariambetet, Musikverket,
Konstnarsnamnden, Riksarkivet, Kungliga Biblioteket, Namnden for
HemslojdsfrAgor, Myndigheten for tillgangliga medier, Statens konstrad,
liksom andra nationella kulturmyndigheter med uppdrag frail
Kulturdepartementet.
Kulturradet har samtidigt ett uttalat sektorsansvar inom ett antal
uppdragsomraden som innebar ett framjande och sammanhallande arbete
gentemot ovriga delar av kultursektorn. Forutsatt att sarskilda resurser
tillfOrs, skulle regeringen pa samma sat kunna ge Kulturradet ett sarskilt

KULTURRADET

YTTRANDE
2017 -05 -02

GD 2017:80
Dnr 2017/1756

folkhdlsopolitiskt sektorsansvar och uppdrag inom kultursektorn. I samband
med ett sadant uppdrag bor KulturrAdet kunna fiirfoga over sarskilda
bidragsmedel for kultur och hdlsa, motsvarande de bidrag som destinerades
till KulturrAdet for kultur for dldre Aren 2011 - 2013. Medlen kom ur
Socialdepartementets budget (Socialstyrelsen) och mojliggjorde vardefulla
insatser och utvecklingsprojekt pa lokal och regional nivA inom omrAdet
kultur och hdlsa. Detta skulle ge oss praktiska mojligheter att arbeta med
ytterligare insatser fdr att uppna folkhdlsopolitiska Trial och olcad hdlsa,
utover det arbete vi redan utak inom ramen for vArt kulturpolitiska uppdrag
och ordinarie budget. Insatser relaterade till kultur och hdlsa, likt det som
tidigare har utforts, ar nAgot som fortfarande efterfrAgas av regioner och
landsting och skulle kunna Oka hdlsoarbetet runt om i landet.

Kulturradets grunduppdrag
Kulturradets grunduppdrag ar att utifran kulturpolitikens malsdttningar.
framja utveckling av konst - och kulturverksamheter i hela Sverige. Detta
sker genom bidragsgivning, men ocksA genom annat framjande arbete.
Kulturradets uppdrag ar att verka fcir ett jamstallt kulturliv som prdglas av
hog kvalitet, mangfald och ett barn - och ungdomsperspektiv i alla delar av
verksamheten. Vi ska integrera, framja och starka rattighetsperspektiv inom
kulturlivet sAsom exempelvis jamstalldhet, interkulturell mangfald, hbtq frAgor och olcad tillganglighet for personer med funktionsnedsattning. mom
myndighetens bidragsformer finns ett flertal insatser som ska bidra till att
utjamna skillnader och skapa mer jamlika forhAllanden for manniskor att
uppleva och delta i kultur. Arbetet med rattighetsperspektiven integreras i
var bidragsfordelning, och olika framjande aktiviteter riktas till
kultursektorn, till exempel i form av kunskapsspridning. De bidrag som
myndigheten fordelar ska komma hela landet till godo och har en god
geografisk spridning. Vi hailer ocksa formella samrAd relaterade till
myndighetens verksamhet med rattighetsbarare sAsom nationella
minoriteter, och med den nationella funktionshinderrorelsen.
Myndigheten ger bland annat bidrag till landsting och regioner fOr regionala
kulturverksamheter, liksom till centrala organisationer for amatorkultur,
lokalhallande organisationer, till kulturtidskrifter, litteratur och lasframjande
verksamhet, bild och form, nationella minoriteters kultur och scenkonst
inom det fria kulturlivet.

KULTURRADET

GD 2017:80
Dnr 2017/1756

YTTRANDE
2017 -05 -02

Vart skapande skola-bidrag mojliggor att professionell kultur kan erbjudas
till den kommunala fOr- och grundskolan, och ger darmed forstarkning till
skolans redan befintliga uppdrag om att erbjuda kulturella upplevelser till
alla elever. I myndighetens uppdrag finns ett antal tidsbegransade
bidragsfOrordningar till kulturverksamheter i bostadsomraden som har
socioekonomiska utmaningar eller lagt valdeltagande, och vi har bidrag
agnade till att overbrygga socioekonomiska skillnader och mojligheter for
barn och ungdomar att kunna delta i den kommunala musikskolan.

Kulturradet bidrar sammantaget i saval sin verksamhet som bidragsgivning
till att skapa Rad delaktighet och jamlikhet inom kulturlivet, och i
forlangningen till en battre halsa fOr saval individer som grupper. Arbetet
bedrivs utifran vart uppdrag att uppfylla de kulturpolitiska malsattningarna
och de rattigheter alla har att to del av och delta i kulturlivet. Genom \Tart
arbete bidrar vi till att delay av folkhalsopolitikens mai uppnas.
Beslut i arendet har fattats av generaldirektor Staffan Forssell med
handlaggare Karin Westling som fOredragande. I beredningen av arendet har
Mien enhetschef Magnus Bostrom, verksamhetsstrateg Signe Westin och
handlaggare Tua Stenstrom deltagit.
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