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Kulturrådet har givits tillfälle att yttra sig avseende ovan rubricerade remiss
och har med intresse tagit del av utredningens resonemang.

Författningsförslag
Kulturrådet har inget att invända mot de författningsförslag som framförs
men vill kommentera följande punkter:
Författningsförslag, punkt 6 s. 39
Kulturrådet fördelar bidrag till biblioteksutveckling och verksamhetsbidrag
till läns- och regionbibliotek. Under punkten som räknar upp
samarbetspartners för den föreslagna myndigheten anser Kulturrådet att
folkbiblioteken bör läggas till. Se punkt 12.2 nedan
Kap 6 Internationell utblick
Kulturrådet arbetar strategiskt för att stärka, utveckla och integrera
internationaliseringen i arbetet inom kulturområdet. Kulturrådets mening är
att regelsystemet för åldersgränser och annan reglering bör harmoniera med
andra länders reglering. Det underlättar ett internationellt samarbete för att
minimera skadlig påverkan från medier.
Kap 7. 4 Om medieutbud, medieanvändning och mediepåverkan
Utredaren refererar till vissa forskares mening att forskningen bör breddas
och inriktas mer mot mediernas inverkan på barns socialisering och
kulturella fostran än på kortsiktiga effekter. Kulturrådet delar den synen på
forskningens inriktning och menar att den är mycket viktig eftersom medier
spelar en så viktig roll i barns och ungdomars liv.
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Kap 8.3.4 Övervägande avseende ett ändamålsenligt system för
filmgranskning
Angående vad som ska åldersklassificeras instämmer Kulturrådet i att
granskningsplikten bör vidgas och att filmer oavsett teknisk framställning
för barn under 15 år bör granskas.
Kap 9.5 Det framtida skyddet av barn och unga mot skadlig
mediepåverkan.
Kulturrådet instämmer i bedömningen och vill understryka att
komplexiteten inom området kräver långsiktigt och brett samarbete på alla
nivåer för att förbättra skyddet för barn och unga mot skadlig
mediepåverkan.
12.2 Den nya myndighetens huvudsakliga uppgifter
Kulturrådet anser att folkbiblioteken - som har ett brett uppdrag inom
medieområdet - skulle kunna delta i större utsträckning när det gäller att
insatser för ett bättre skydd för barn och unga. Folkbiblioteken finns i alla
kommuner och vänder sig dels till personal som arbetar med barn och unga,
dels till barn, unga och föräldrar. Utlåning av film är en stor och ökande del
av folkbibliotekens verksamhet och deras samlingar innehåller alla sorters
medier. För närvarande ses bibliotekslagen över. Folkbibliotekens roll för
skadlig mediepåverkan skulle kunna förtydligas där.
Kap 12 . 4 Den nya myndigheten ska inte ha något särskilt
tillsynsuppdrag.
Utredaren föreslår att polisen ska överta biografbyråns tillsynsuppdrag.
Kulturrådet instämmer i utredarens bedömning men anser att förutsättningen
är att polisen har ett tydligt uppdrag och resurser för att bevaka mediefrågor.
Handläggning av ärendet
Yttrandet har beslutats av generaldirektören Kennet Johansson efter
föredragning av handläggaren Cay Corneliuson. I beredningen av ärendet
har även handläggaren Mats Hansson deltagit.
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