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Yttrande over SOU 2017:47, Nasta steg ph vagen mot en mer jamlik
balsa
Harmed overlarrmas Kulturradets yttrande over SOU 2017:47, som Kommissionen
for jdrnlik halsa inldmnat till regeringen.

Kulturradet dr en statlig kulturmyndighet vars uppdrag utgar fran de nationella
kulturpolitiska malen. 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 konstnarlig kvalitet ska
prdgla samhallets utveckling. De kulturpolitiska malen forutsatter ett ansvarstagande
fran alla samhallets sektorer.
Kulturradet har tidigare yttrat sig over kommissionens andra delbetdnkande Fdr en
god och jiimlik halsa, En utveckling av det folkhalsopolitiska ramverket, SOU 2017:4
(KUR 2017/1756). I vart yttrande gav vi en beskrivning av kulturens viktiga roll i
folkhalsoarbetet, liksom ett antal konkreta farslag pa atgarder for att farbattra det
nationella folkhalsoarbetet. Vi vill hdr inledningsvis framhalla delar av vart tidigare
yttrande:

•

Deltagande i kulturlivet bidrar bland annat till personlig utveckling, starkt
sjalvkansla och valbefinnande, liksom mojligheter till ett livslangt ldrande
och social inkludering. Delta dr faktorer som paverkar hdlsa och
livsbetingelser for den enskilda individen och ingar i det folkhdlsopolitiska
ramverkets malomraden.

•

Forskning visar kulturens breda betydelse fOr balsa och valbefinnande, ur
saval ett fysiskt, socialt, intellektuellt som ett andligt perspektiv.

•

Det arbete som bedrivs utifran kulturpolitiska malsdttningar inom
kultursektom, bidrar i stor utstrackning till att uppfylla delar av
folkhdlsopolitikens mal. Konsten och kulturen spelar dessutom en viktig roll
far och interagerar med Hera andra samhallssektorer: t ex utbildning,
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samhallsplanering, hdlso - och sjukvard och ndringsliv.

•
•

Eget skapande och deltagande i konstnaliga och kulturella uttrycksformer
framjar barn och ungas hdlsa, utveckling och inlarning.

Kultur kan forebygga ohdlsa och fungera rehabiliterande i livets olika skeden,

till exempel inom halso - och sjukvard.
• Vi menar att kultur bade kan och bor inga i det nationella arbetet for okad
folkhdlsa, men att det irate ar ett ensidigt ansvar for kultursektorns aktorer att
sa- sker.- Andra- samhallssektorer-b8r ocksii-ta- ett ansvarfOr- att- inbegripa -konstoch kultur i sina ordinarie verksamheter.

Kulturradet har utover detta aven uttryckt att om sarskilda resurser tillfOrs sa kan ett
folkhalsopolitiskt sektorsuppdrag med fOrdel ldggas pa myndigheten.
Regeringen har i sin budgetproposition fOr 2018 bedomt att kultur och hdlsa ar ett
omrade som dr fortsatt angeldget att vidareutveckla. Som en foljd av detta ayser
regeringen ge Kulturradet i uppdrag att genomfOra en kartlaggning om hur det
strategiska arbetet kring kultur och hdlsa bedrivs i landet och hur kunskapsutbyte och
samverkan kan vidareutvecklas.

Kulturradet menar att detta ar valkommet och i linje med kommissionens grundsyn
att det beh8vs insatser och samverkan over ett brett falt av samhallssektorer for att en
god och jamlik hdlsa ska kunna uppnas.

Nedanfor foljer Kulturradets synpunkter pa kommissionens aktuella slutbetankande.

Synpunkter pa inriktning av de atgarder som kommissionen foreslar
4.1 Det tidiga livets villkor
Kulturradet instammer i kommissionens besluivning av att sma barns tal - och
sprakutveckling och kognitiva utveckling hor ihop, och att fOraldrarnas sociala,
ekonomiska- och- pedagogiska resurser spelaren- avgarande -roll- fOr- bamets
utveckling.
Kulturradet bedriver lasframjande arbete inom ramen for den nationella satsningen
Bokstart. Projektet bygger pa sektorsamverkan och har sma barn och deras familjer i
fokus. Forskning, liksom erfarenheter fran Bokstart- program i ett flertal andra lander,
pekar mot just tidiga insatser och samverkan mellan olika sektorer som
framgangsfaktorer. Under de senaste tre wren har Bokstart bedrivits som pilotprojekt
i nagra kommuner och regioner. Fran och med 2017 har satsningen vidgats, med mal
att bade Oka kunskapen och framja samverkan mellan bibliotek, barnhalsovard och
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forskola. Bokstart kan bli ett viktigt stod for att starka och st8dja en helhetssyn pa
barns halsa och utveckling.

4.2 Kompetenser, kunskaper och utbildning
Kommissionen lyfter fram vikten av det formella larandet i skolans regi, saval som
icke formellt 'kande pa fritiden, inom exempelvis foreningslivet. Den foreslar att
skolhuvudmannen b8r anvanda skolan som en arena fOr att introducera
fritidsaktiviteter och ffireningsliv for barn och unga.

Vi vill har understryka den viktiga roll biblioteksvasendet fyller inom larande och
kunskapsutveckling: som resurs fOr skolan, men aven som en tillganglig, oppen och
demokratisk resurs fOr alla medborgare i det livslanga larandet. Folkbibliotek och
skolbibliotek ar nagot som kommunerna, respektive skolhuvudman, har skyldighet
att tillhandahalla. Folkbiblioteken knyter samman skola och fritid, liksom det
formella och icke formella larandet och erbjuder kultur och fritidsaktiviteter, samt
olika andra typer av stod och kunskapsinlarning.

mom ramen for Kulturradets lasframjande uppdrag bedriver vi ett arbete fOr att
informera om och frthnja anvandningen av biblioterapi eller litteraturterapi. Genom
skonlitteratur och biblioterapeutiska samtal bryts inte bara social isolering, utan amen
emotionell och existentiell. Bade vuxna och barn kan fOrbattra sin psykiska halsa
genom att rasa sig genom sorg, mota skam med poesi, eller att starka sja1vkanslan
genom att identifiera sig med andras erfarenheter.

4.5 Boende och narmiljo
Kommissionen framhaller att kommunerna och landstingen bor verka fOr att det finns
en likvardig tillgang till privat och offentlig service i alla livsskeden, bland annat vad
galler tillgang till kultur- och fritidsutbud. Vi delar synen pa att delta yore onskvart,
men kan samtidigt konstatera att ojamlikheten mellan olika kommuners kultur - och
fritidsutbud ar stor och okande.

Kulturradet far som nationell myndighet i allt storre utstrackning uppdrag att stodja
och starka kommunala strukturer eller kulturaktiviteter, vilka tidigare har setts som
uteslutande kommunala angelagenheter. Nagra exempel pa detta ar de medel som
Kulturradet sedan 2008 fordelar till kommuner for kulturskapande och
kulturupplevelser i skola och forskola, de sa kallade Skapande skola-medlen.
Detsamma galler vart uppdrag att fordela bidrag till kommunala kultur- och
musikskolor, vilket under 2018 ayses ytterligare forstarkas med ansvar for ett
nationellt kulturskolecentrum. Fran 2018 och tre ar framat far Kulturradet ett nytt
uppdrag, med 250 miljoner arligen, att forstarka biblioteksverksamhet i hela landet.
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5.4.2 Ett starkt kunskapsbaserat arbete
Kultureadet delar kommissionens bedomning att ett Rad for god och jamlik halsa bor

inrattas som ett forum fcir m8ten mellan forskning och politik.

6.3 Bedomningar av konsekvenser i vissa

fall

Vi har inget att tillfOra vad galler aysnitt 6.3 och kommissionens bedomningar av
konsekvenser.
Handlaggningen av_arendet
Beslut i arendet har fattats av stallfOretradande generaldirektor Signe Westin med
handlaggare Karin Westling som foredragande. I beredningen av arendet har aven
handlaggama Tua Stenstrom, Nina Frid och Maria. Telenius deltagit, liksom
enhetschef Magnus BostrOm.
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