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Inledning 

Av Kulturrådets regleringsbrev för 2022 framgår att myndigheten ska redovisa resultat 
från myndighetens verksamhet som bidrar till genomförandet av Agenda 2030 med 
utgångspunkt i det riksdagsbundna målet för den agendan. 

Kulturrådets syn på arbetet med Agenda 2030 utgår från två perspektiv:  

- vilken roll konsten och kulturen kan spela för hållbar utveckling 
- vad Kulturrådet som myndighet specifikt gör för att möjliggöra detta.  

En stark och oberoende kultursektor som har yttrandefriheten som grund bidrar genom 
perspektiv på samhället och bildning till en välfungerande demokrati.1 Kulturpolitiken ska 
främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande 
förmågor, och bidrar därmed i förlängningen till ett inkluderande samhälle som i sin tur är 
en förutsättning för ett fredligt samhälle.  

Kulturrådet genomför flera insatser som främjar breddat deltagande, tillgänglighet och 
konstnärlig utveckling. I den här redovisningen beskriver vi dessa insatser kortfattat, samt 
hur de relaterar till Agenda 2030 och dess mål. 

Kulturrådets uppdrag 

Kulturrådets uppgift är att verka för kulturens utveckling och tillgänglighet. Det gör vi 
genom att fördela och följa upp statliga bidrag och genom andra främjande åtgärder, 
bland annat driver vi på och stödja utvecklingen genom att sprida kunskap om 
kultursektorns infrastruktur, förutsättningar och tillgänglighet till relevanta målgrupper. 
Utgångspunkt för Kulturrådets verksamhet är de nationella kulturpolitiska målen. 

Kulturrådets arbete med Agenda 2030 

Kulturrådet arbetar genom en mängd olika insatser för att främja konstnärlig utveckling, 
breddat deltagande och tillgänglighet. Myndigheten bidrar direkt eller indirekt till flera mål 
och delmål i Agenda 2030, många gånger genom flera olika aktiviteter.  

Utöver de fyra mål regeringen bedömt som mest relevanta för kulturområdet (mål 4, 10, 
11 och 16)2 bedömer myndigheten att verksamheten i olika utsträckning även bidrar till 
genomförande av målen 3, 5, 8 och 17. Således har Kulturrådets verksamhet påverkan 
på följande åtta mål:

 
 
1 Se https://www.regeringen.se/artiklar/2018/06/satsningar-for-en-levande-kultur-och-starkt-demokrati/ hämtad 
2023-01-23. 
2 Budgetproposition för 2018, (utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid), s. 64. 

https://www.regeringen.se/artiklar/2018/06/satsningar-for-en-levande-kultur-och-starkt-demokrati/


Kulturrådets återrapportering av arbete med Agenda 2030, år 2022 

 

 
 

4/17 

 
 

 
 
Nedan redovisas några exempel på resultat från 2022 års verksamhet som har koppling 
till dessa åtta hållbarhetsmål. 
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Samlad bedömning 

De nationella kulturpolitiska målen anger att kulturen ska vara en dynamisk, utmanande 
och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i 
kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. 
Kulturrådets grunduppdrag kopplar därigenom till Agenda 2030, vilket vår redovisning 
tydligt visar. 

Kulturrådet bidrar i vissa delar till genomförande av målet rörande god hälsa och 
välbefinnande (mål 3), exempelvis genom att bidra till ett offentligt finansierat kulturutbud 
som finns tillgängligt för alla barn och unga. Barnombudsmannen pekar på en möjlig 
koppling mellan barns hälsa och välbefinnande och deras tillgång till kultur- och 
fritidsaktiviteter.3 Många av våra bidrag har barn som målgrupp. Därutöver genomför vi 
olika främjande insatser som kan bidra till barns välbefinnande. Få aktiviteter har dock en 
direkt koppling till hälso- och sjukvården. 

Flera av Kulturrådets insatser har koppling till det utbildningspolitiska området (mål 4), till 
exempel bidraget Skapande skola som söks av huvudmän för grundskola, bidraget till 
kommuner som bedriver kulturskoleverksamhet, samt olika läsfrämjande insatser.  

Jämställdhetsmålet (mål 5) är inordnat i Kulturrådets verksamhet, bland annat genom 
myndighetens arbete med jämställdhetsintegrering.  

Kulturrådet bidrar till anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (mål 8) genom att 
skapa förutsättningar för konstnärer att verka professionellt under rimliga villkor. Detta 
sker främst genom bidragsgivningen men också genom andra främjande insatser.  

Kulturrådet arbetar brett med rättighetsperspektiven inom kulturområdet och bidrar 
därigenom till minskad ojämlikhet (mål 10). Arbetet med att främja lika rättigheter och 
möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck har efter 
avrapportering av regeringsuppdraget inriktats på att konkretisera insatser för att förena 
konstnärlig frihet och samtidigt skapa trygga villkor för alla människor oberoende av 
ålder, kön, sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck, funktionsförmåga, etnisk och 
kulturell bakgrund, att utöva, se och uppleva konst och kultur. Externt har vi lyft fram 
vikten av konstnärlig frihet, konstnärers utsatthet och värdet av fri konst och kultur i dialog 
med andra statliga myndigheter, Statens kommuner och regioner samt regionerna kring 

konstnärers utsatta position avseende hot och hat.  

Kulturrådet bidrar till hållbara städer och samhällen (mål 11) genom att sträva efter att 
våra bidrag ska nå ut till alla landets regioner. Myndigheten arbetar också med ett antal 
bidragsformer och främjandeinsatser som specifikt syftar till inkludering och delaktighet i 
kulturlivet samt till att bevara och utveckla kulturarvet.  

Utifrån sitt myndighetsuppdrag bidrar Kulturrådet till inkluderande samhällen som i sin tur 
bidrar till fredliga samhällen (mål 16). Bland annat syftar flera av Kulturrådets insatser till 
att föra samman aktörer och uppmuntrar till samverkan i samhällsbygget. Kulturrådet 
arbetar nationellt och internationellt med att främja yttrandefrihet och konstnärlig frihet. I 
internationella sammanhang är Kulturrådets samverkan inom Unesco betydelsefull.  
Kulturrådets insatser genomförs främst på nationell nivå men de bedöms ändå även 
kunna ha en internationell inverkan. Främst genom Kulturrådets arbete med EU-
programmet Kreativa Europa och Konventionen om skydd för och främjande av 

 
 
3 https://www.barnombudsmannen.se/stallningstaganden/publikationer/alla-tar-ju-inte-ansvar/  

https://www.barnombudsmannen.se/stallningstaganden/publikationer/alla-tar-ju-inte-ansvar/
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mångfalden av kulturyttringar men även genom bidragsgivning till verksamheter och 
projekt med en internationell dimension.  

Kulturrådet arbetar dessutom med att utveckla arbetssätt för att stärka vår förmåga att 
bidra till målen i Agenda 2030, bland annat genom samverkan med andra aktörer. 
Kulturrådet medverkar i olika forum i syfte att underlätta myndigheters samverkan för att 
nå målen enligt Agenda 2030. Bland annat deltar vi i GD-forum för Svenska myndigheter 
i samverkan för Agenda 2030 och har undertecknat avsiktsförklaringen för detta. 
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Kulturrådets insatser som bidrar till genomförande 
av Agenda 2030 
 

Mål 3 – God hälsa och välbefinnande 

I Barnombudsmannens (2021) rapport Alla tar ju inte ansvar lyfts barns tillgång till kultur- 
och fritidsaktiviteter fram och Barnombudsmannen pekar på att det finns en möjlig 
koppling mellan denna tillgång och barnens hälsa och välbefinnande. Många av 
Kulturrådets bidrag går till kulturverksamhet som tillgängliggör kultur för barn och på så 
sätt bidrar vi till mål 3 i Agenda 2030.  

Dessutom finns kopplingar till hälsovården i den läsfrämjande satsningen Bokstart genom 
att projekten bland annat ska utveckla hållbar samverkan mellan folkbibliotek, 
barnhälsovård och förskola. Läsning kopplas ihop med skolresultat och utbildning och 
bedöms ha bäring på god hälsa. Inom ramen för läsfrämjande insatser stöder Kulturrådet 
bland annat projekt inom biblioterapiområdet där läsningens och litteraturens betydelse 
för hälsan betonas.  

Kulturrådet fick i regleringsbrev för 2022 i uppdrag att informera föräldrar om vikten av 
tidig språkstimulans. Vi genomförde uppdraget som en del av arbetet med Bokstart 
eftersom Bokstart handlar just om att stötta föräldrar i deras viktiga roll för barnens 
språkutveckling. Kulturrådet gjorde bedömningen att föräldrar effektivast kan nås genom 
samarbeten med förskola och barnhälsovård. Bland annat har vi har under året inlett 
samtal med Socialstyrelsen för att lägga grunden för en satsning på framtagning av 
informationsmaterial som genom samverkan med barnhälsovården kan nå ut till föräldrar. 
Vi har dessutom inlett samtal med Sveriges kommuners och regioners nationella 
arbetsgrupp för barnhälsovård under senare delen av 2022. (3.8) 

Sammanfattning 

Kulturrådet bidrar i vissa delar till genomförande av detta mål, både genom vår 
bidragsgivning och genom olika främjande insatser. Få aktiviteter har dock en direkt 
koppling till hälso- och sjukvården. 
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Mål 4 – God utbildning för alla 

Kulturrådet fördelar statsbidraget Skapande skola i syfte att integrera kulturella och 
konstnärliga uttryck i förskoleklassen, grundskolan och i vissa särskilda 
utbildningsformer. Bidraget ska öka den professionella kulturverksamheten för och med 
elever så att de får uppleva och utveckla förståelse för kulturens olika uttrycksformer 
samt ges möjlighet att utveckla sitt eget skapande. Bidraget ska komplettera 
grundskolans mål att elever ska få uppleva, ta del av och använda olika uttrycksformer 
samt ha utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud. Anslaget får även användas för 
statsbidrag till andra verksamheter som syftar till att stärka kultur i skolan för att stärka 
samverkan mellan kulturen och skolan. Bidrag fördelas till utvecklingsprojekt av nationellt 
intresse som bidrar till att stärka strukturer och främjar en likvärdig tillgång till konst och 
kultur för barn och elever oavsett, funktionsförmåga, skolform eller geografisk ort. (4.1, 
4.2, 4.5)   

Utöver att bidra till skolans mål bidrar Kulturrådet även till annan slags utbildning genom 
att fördela utvecklingsbidrag till de kommunala kulturskolorna. Bidraget syftar till att 
främja kulturskolans möjligheter att erbjuda barn och unga hög kvalitet i såväl den breda 
som den fördjupade undervisningen. Kulturskolecentrum, som inrättades 2018, jobbar 
också med att stödja de kommunala kulturskolorna i utveckling av sina verksamheter 
genom en rad främjandeåtgärder i syfte att kulturskolans verksamhet ska bli mer 
tillgänglig och relevant för fler barn och unga och från olika bakgrund och förutsättningar 
exempelvis barn och unga med funktionshinder, i glesbygd eller från socioekonomiskt 
utsatta områden. (4.5, 4.a) 

Kulturrådet bidrar även till fortbildning av vuxna konstnärer och andra verksamma i 
kultursektorn genom att fördela bidrag till de centrumbildningar som finns för olika 
konstarter. Centrumbildningarna genomför bland annat kompetenshöjande insatser med 
syftet att öka medlemmarnas möjligheter till uppdrag och anställning. (4.4) 

Vidare är målet med Kulturrådets satsning Stärkta bibliotek 2018–2020 och vidare 2021–
2023 att öka utbud och tillgång till biblioteksverksamhet i hela landet vilket har en tydlig 
koppling till bildning och utbildning. Satsningen syftar till att öka delaktighet, verka 
utjämnande och nå fler, i synnerhet prioriterade grupper, exempelvis barn och unga, 
personer med funktionsnedsättning, personer med annat modersmål än svenska, och 
nationella minoriteter och urfolket samerna. Under 2022 upphandlade Kulturrådet en 
kartläggning av folkbibliotekens arbete med Agenda 2030, rapporten kommer att 
publiceras 2023 och är en del av den insamling av kunskap om folkbibliotekens 
verksamhet och behov som sker parallellt med bidragsgivningen inom stärkta bibliotek. 
Genom detta uppdrag vill Kulturrådet få ökad kunskap om hur folkbiblioteken relaterar till 
Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen i sitt arbete. (4.6, 4.a) 

Inom Stärkta bibliotek arbetar många bibliotek med insatser för och med personer med 
funktionsnedsättningar. Det rör tillgänglighetinsatser kring rummet, kompetenser hos 
medarbetare och insatser för målgrupperna. Rapporten om kognitiv tillgänglighet som 
tagits fram på uppdrag av Kulturrådet tycks ha gett avtryck i kommunerna, särskilt 
uppmärksammas personer inom autismspektrat och kognitiva funktionsnedsättningar. 
(4.6, 4.a) 

Kulturrådets arbete inom biblioteksområdet bidrar till god utbildning även genom andra 
statsbidrag till kommuner, exempelvis inköpsstöd till folk- och skolbibliotek. (4.6) 

Kulturrådets arbete med läsfrämjande och litteratur har starka kopplingar till 
utbildningsområdet, både genom bidragsgivning och andra främjande insatser. Som ett 
led i uppdraget att initiera, samordna och följa upp läsfrämjande insatser av nationellt 
strategiskt intresse utser Kulturrådet vartannat år en nationell läsambassadör. 
Läsambassadören för perioden 2022–2024 har fokus på flerspråkighet och modersmål 
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och arbetar aktivt med ungas delaktighet genom ett ungdomsråd med nio 
högstadieungdomar som kopplas till läsambassadörsuppdraget.  

Under 2022 har Kulturrådet även fortsatt att stötta förre läsambassadören Bagir Kwieks 
initiativ med romska läsambassader på folkbibliotek. Två digitala träffar har arrangerats 
ihop med Kungliga biblioteket för de 32 folkbibliotek som utsetts till romska 
läsambassader. Dessa folkbibliotek har utvecklat sin verksamhet och sitt bestånd kring 
minoriteten romer. Metoden har visat sig vara välfungerande för folkbibliotekens arbete 
med nationella minoriteter. Kulturrådet har under året tagit fram en artikel och en film om 
några av de romska ambassaderna i syfte att sprida erfarenheterna till fler bibliotek.  (4.5, 
4.a)  

Vid myndigheten finns ett nyinrättat Läsråd som ett rådgivande organ för det 
läsfrämjande arbetet. Läsrådet ska bland annat bidra till samverkan mellan aktörer i olika 
sektorer. Även den Bokstart som beskrivs mer utförligt i avsnittet om mål 3, bidrar till 
utveckling inom utbildningsområdet genom hållbar samverkan mellan folkbibliotek, 
barnhälsovård och förskola. Kulturrådet har i samverkan med Skolverket tagit fram 
inspirationsmaterialet Läs tillsammans. Materialet är riktat till förskolans personal med 
syftet att främja arbetet med text och bild i förskolan och har distribuerats till ca 10 000 
förskolor i Sverige. (4.5, 4.a) 

Till detta kan läggas återkommande insatser och aktiviteter såsom utgivning av barn- och 
ungdombokskatalogen, arbetet med Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA) med att 
stärka intresset för barn- och ungdomslitteratur och läsfrämjande samt Kulturrådets 
närvaro på nationella och internationella bokmässor. (4.6) 

Vårt arbete som sektorsansvarig för funktionshinderfrågor har under 2022 särskilt 
fokuserat på uppdraget att utveckla uppföljningen av funktionshinderspolitiken fram till 
2031. Kulturrådets formaliserade samarbete med funktionshindersrörelsen har utvecklats 
under året. Två samråd har genomförts, och på det senaste deltog flera myndigheter med 
närliggande uppdrag samt företrädare för flera organisationer. Med flera deltagande 
parter i samrådet delas kunskapen brett, om vilka hinder som barn, unga och vuxna med 
funktionsnedsättning står inför vad gäller utbildning, arbete och delaktighet i bred 
bemärkelse. Frågorna belyses ur flera perspektiv och möjligheterna till lärande ökar. 
Förändringen av samrådets sammansättning underlättar för 
funktionshindersorganisationerna att kunna träffa relevanta nationella myndigheter på ett 
tidseffektivt sätt. Det planeras ett gemensamt samråd hösten 2023 om aktuella frågor av 
gemensamt intresse, till exempel kultur, rätten till arbete och utbildning, barn och ungas 
delaktighet och vikten av att barn själv är aktiva parter i frågor som gäller dem. (4a) 

Sammanfattning 

Flera av Kulturrådets insatser har direkt eller indirekt koppling till det utbildningspolitiska 
området och arbetet tar avstamp i principer om jämlikhet. 
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Mål 5 – Jämställdhet 

Med utgångspunkt i de nationella kulturpolitiska målen verkar Kulturrådet för att 
myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målet för jämställdhetspolitiken - att 
kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Detta gör vi 
genom att verka för en jämn könsfördelning bland deltagarna i våra referens- och 
arbetsgrupper och genom att följa upp könsfördelning i vår bidragsgivning, analysera 
eventuella skevheter och sprida den kunskap som genereras till berörda beslutsfattare. 

 Under 2022 har Kulturrådet arbetat med att ta fram ett kunskapsunderlag som bland 
annat analyserar hur det professionella deltagandet på kulturområdet ser ut ur ett 
jämställdhetsperspektiv. Underlaget publiceras i samband med en programpunkt om 
breddat deltagande som Kulturrådet kommer ha på den kulturpolitiska konferensen Folk 
och kultur i februari 2023 (5.1, 5.5) 

Kulturrådet arbetar även främjande genom bidragsgivning till projekt som ges stöd att ta 
sig an olika normer inom jämställdhetsområdet, till exempel frågan om skillnaden mellan 
flickor och pojkars läsande och läsförståelse. (5.1, 5.5)  

För att tillgodose barns och ungas rätt till kultur har kansliet för Astrid Lindgren Memorial 
Award (ALMA) under året inlett ett antal samarbeten med aktörer inom läsfrämjande som 
i sitt arbete har ett uttalat jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. (5.1) 

Inom vårt uppdrag som kontaktpunkt för UNESCO:s konvention för skydd och främjande 
av mångfald av kulturyttringar deltog vi som expert i den svenska delegationen vid 
regeringskommittémötet för konventionen 2022. Tillsammans med övriga svenska 
representanter lyfte vi särskilt fram vikten av konstnärlig frihet, jämställdhet och 
samverkan med civilsamhället för konventionens implementering. (5.1) 

Sammanfattning 

Med utgångspunkt i de nationella kulturpolitiska målen verkar Kulturrådet genom 
bidragsgivning och främjande insatser för ett jämställt kulturliv.  

Vår utgångspunkt är att ett jämställt kulturliv bidrar till kvalitet, konstnärlig förnyelse och 
att Kulturrådets bidrag inte ska utgöra en hindrande struktur som utestänger kulturutövare 
från att kvalificera sin organisation för statliga stöd på grund av kön.  
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Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 

Kulturrådets bidragsgivning nådde under 2022 verksamheter i samtliga landets 21 län. 
Kulturrådets bidragsgivning till kultursektorn skapar arbetstillfällen och ger ökade 
möjligheter att försörja sig på sitt konstnärskap. Fördelning av verksamhetsbidrag bidrar 
särskilt till att möjliggöra en långsiktig och stabil verksamhet där det även finns möjlighet 
att anställa personal. (8.5, 8.8) 

Kulturrådet fördelar bidrag till centrumbildningar. Dessa fungerar som intresse- och 
förmedlingsorganisationer för fria professionella konstnärer inom flera konstområden. 
Centrumbildningarna verkar för att främja villkoren för professionella konstnärliga utövare 
genom att bland annat förmedla uppdrag och genomföra andra insatser som stärker och 
breddar konstnärers ställning på arbetsmarknaden. (8.3, 8.5) 

Avtalet för medverkans- och utställningsersättning (MU-avtal) gäller för statliga 
institutioner men principerna är vägledande för samtliga utställningsarrangörer som 
mottar offentligt stöd. Kulturrådet följer hur avtalet tillämpas av regionala 
kulturinstitutioner och för dialog med regionerna om vikten av att offentliga institutioner 
tillämpar MU-avtalet. Kulturrådet svarar löpande på frågor om MU-avtalet och bidrar som 
ordförande i referensgruppen för MU-avtalet till att förtydliga och tolka avtalet för att 
underlätta dess tillämpning. (8.3)  

Det finns också en koppling mellan mål 8 och Kulturrådets arbete med att bidra till att 
främja måluppfyllelsen av de nationella målen för hållbar regional utveckling och 
attraktionskraft. Vårt arbete med kultursamverkansmodellen och de nationella bidrag som 
fördelas till regionerna främjar regional utveckling och förutsättningarna att vara verksam 
som professionell konstnär i hela landet genom att stärka och säkra en regional kulturell 
infrastruktur och utveckling. Den förordning som styr Kulturrådets arbete med 
kultursamverkansmodellen ställer krav på att regionerna tar fram sina kulturplaner efter 
samråd med bland annat professionella aktörer inom kulturområdet vilket bidrar till att 
uppmärksamma konstnärernas villkor i regionerna. Genom främjandet av de 
professionella aktörerna gynnas tillväxtarbetet. (8.3, 8.9) 

Kulturrådet har under året fördelat bidrag till olika alliansverksamheter inom teater-, dans- 
och musikområdet. Dessa verkar för att öka frilansande skådespelares, dansares och 
musikers trygghet och minska deras beroende av arbetslöshetsförsäkringen, genom att 
de kan få anställning och ersättning av allianserna under perioder då de saknar andra 
engagemang. Kulturrådet bidrag till allianserna främjar således konstnärernas villkor.  

Som ett led i arbetet med regeringsuppdraget beträffande främjande insatser inom 
musikområdet har vi under året haft flera möten med samlande organisationer på 
nationell nivå inom musikområdet för att diskutera hur myndigheten på bästa sätt kan 
arbeta, utifrån behov och kulturpolitiska mål och prioriteringar. För att stärka musikers 
position på arbetsmarknaden och förbättra musikers möjligheter att vara verksamma i 
hela landet har frågor som berör avtal och ersättningsnivåer till musiker samt hur 
infrastrukturen för frilansmusikers konsertverksamheter kan stärkas regionalt och 
nationellt, kontinuerligt lyfts.  

Kulturrådet arrangerade under hösten en heldagskonferens Ett hållbart musikliv som 
nådde ett fyrtiotal nationella organisationer på plats och omkring 120 deltagare digitalt 
live. Bland annat diskuterades pågående regeringsuppdrag kring en översyn av 
regelverket för sjukpenninggrundande inkomst (SGI) för konstnärer samt utredningen 
Kreativa Sverige! och hur fler aktörer inom musik- och kulturområdet kan utvecklas som 
en kulturell och kreativ bransch. Under dagen informerade också flera aktörer hur man 
kan söka finansiering från dem. (8.5, 8.8) 
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Under första kvartalet av 2022 lanserade Kulturrådet ett medfinansieringsstöd till 
beviljade Kreativa Europa-projekt i Sverige med syfte att underlätta även för mindre 
kulturaktörer som är verksamma i Sverige att delta i Kreativa Europa på internationell 
nivå. Genom bidraget främjar vi svensk medverkan i Kreativa Europa, bidrar till 
kompetensutveckling inom den svenska kultursektorn, främjar ett kvalitativt och varierat 
utbud av kultur i landet och främjar internationalisering av kultursektorn samt stärker 
möjligheter till internationella arbetsmöjligheter. (8.3) 

De praktikanter som Kulturrådet tar emot har oftast praktik som en obligatorisk del i sin 
utbildning. Vanligast är att praktikanterna kommer från utbildningar inom kulturområdet. 
Det förekommer att praktikanterna får anställning hos Kulturrådet efter fullgjord praktik 
och examen. På så sätt främjar Kulturrådet att unga kan få praktik och anställning. Under 
2022 tog Kulturrådet emot 10 praktikanter. (8.6) 

Sammanfattning 

Kulturrådet bidrar både direkt och indirekt till att skapa förutsättningar för kulturaktörer att 
verka professionellt under rimliga villkor, främst genom bidragsgivning men också genom 
andra främjande åtgärder. Därutöver bidrar Kulturrådet till att sprida kunskap om 
kulturens betydelse för regional tillväxt, näringsliv och innovation. 
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Mål 10 – Minska ojämlikhet inom och mellan länder 

Genom arbetet med MU-avtalet verkar myndigheten för att säkerställa att konstnärer får 
rimlig ersättning för medverkan vid utställningar. Liksom angett under mål 8 bidrar 
Kulturrådets bidragsgivning till arbetstillfällen och möjligheter att försörja sig som 
konstnär. (10.1) 

Som sektorsansvarig myndighet för att öka tillgängligheten inom kulturlivet för personer 
med funktionsnedsättning verkar Kulturrådet för ökad tillgänglighet, inkludering och 
delaktighet inom kulturområdet på flera olika sätt. Sedan 2017 finns minimikrav på 
tillgänglighet kopplade till bidragen inom kulturverksamhetsmodellen, liksom till andra 
bidrag som fördelas av Kulturrådet. Vi följer även hur tillgänglighetsarbetet utvecklas 
inom kultursamverkansmodellen genom granskning av regionala kulturplaner, dialog och 
uppföljning och sprider information om tillgänglighets- och delaktighetsarbete till 
kultursektorn. Kulturrådet håller även årliga formella samråd med den nationella 
funktionshinderrörelsen för att inhämta synpunkter och kunskap. (10.2) 

Kulturrådets bidragsgivning bidrar till att minska den geografiska ojämlikheten när det 
gäller möjligheten att ta del av kultur, till exempel genom bidrag till 
kultursamverkansmodellen, lokalhållande organisationer, skådebaneverksamhet och 
centrala amatörkulturorganisationer som alla är viktiga för att det ska finnas ett 
kulturutbud i hela landet. (10.2) 

Kulturskolecentrums uppdrag att stödja landets kommuner i att utveckla sina 
kulturskoleverksamheter är också viktigt för att minska ojämlikheten. Stödet är både 
ekonomiskt, i form av utvecklingsbidrag, men vi erbjuder även kunskapsstöd för att 
kommunerna ska kunna utveckla kulturskoleverksamheten. Insatserna ska bland annat 
bidra till att verksamheterna blir mer tillgängliga och jämlika samt att de ska kunna 
erbjuda ett brett och angeläget utbud av hög kvalitet inom kulturella och konstnärliga 
uttryck för att vara relevanta för alla barn och unga. (10.2) 

Genom uppdraget som nationell kontaktpunkt för Kulturrådets arbete med Unescos 
konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar arbetar vi för att 
främja och belysa kulturens roll för hållbar utveckling och för att uppnå Agenda 2030. 
Konventionen stadgar bland annat att industriländerna ska underlätta kulturutbyten med 
utvecklingsländerna genom att bevilja förmånsbehandling för deras konstnärer och andra 
yrkesverksamma och utövare inom kulturen samt för deras kulturella varor och tjänster. 
(10.2)  

Kulturrådet främjar och ger stöd till internationellt kultursamarbete och utbyte. (10.2) 

Genom uppdraget som nationell kontaktpunkt för EU-programmet Kreativa Europa 
främjar Kulturrådet internationellt samarbete och utbyte. (10.2) 

Sammanfattning 

Kulturrådet arbetar brett med rättighetsperspektiven inom kulturområdet. Frågorna är 
integrerade på övergripande strategisk nivå och inom bidragsgivningen. 
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Mål 11 – Hållbara städer och samhällen 

Även om Kulturrådet arbetar med utgångspunkt i de kulturpolitiska målen bidrar flera av 
våra insatser indirekt även till andra mål såsom mål 11 i Agenda 2030 om hållbara städer 
och samhällen. Till exempel bidrar Kulturrådets uppdrag att stärka folkbibliotek i hela 
landet till att utveckla biblioteken som platser för social sammanhållning och lokal 
utveckling. (11.3) 

Genom bidragsgivningen till museer och andra kulturaktörer inom 
kultursamverkansmodellen bidrar Kulturrådet också till att – i enlighet med de nationella 
kulturpolitiska målen – bevara, använda och utveckla både det materiella och det 
immateriella kulturarvet. (11.4) 

Kulturrådet har i uppdrag att främja det samiska folkets och de nationella minoriteters 
kultur och kulturarv med syfte att stödja gruppernas möjligheter att behålla och utveckla 
språk, kultur och kulturarv. Detta görs även inom ramen för kultursamverkansmodellen 
där Kulturrådet i sin bedömning och uppföljning av de regionala kulturplanerna särskilt 
uppmärksammar regionernas arbete med att främja de nationella minoriteternas och 
urfolket samernas kultur och kulturarv. Vi koordinerar även ett nationellt nätverk för 
regioner med fokus på nationella minoriteters och urfolket samernas kultur vars syfte är 
erfarenhets- och kunskapsutbyte. (11.4) 

Med utgångspunkt i de nationella kulturpolitiska målen arbetar Kulturrådet för att göra 
kulturen tillgänglig för alla i hela landet. Geografisk spridning beaktas i bidragsgivningen. I 
arbets- och referensgrupperna är ledamöternas geografiska placering en viktig aspekt för 
gruppernas sammansättning. (11.a) 

Genom arbetet med kultursamverkansmodellen bidrar Kulturrådet till de nationella målen 
för hållbar regional utveckling och attraktionskraft. (11.a)  

Kulturrådets bidrag till musik- och kulturskolor syftar till att främja verksamheternas 
möjlighet att erbjuda undervisning av hög kvalitet i kulturella och konstnärliga uttryckssätt. 
Särskild prioritet har getts till bland annat projekt riktat mot områden med 
socioekonomiska utmaningar och glesbygd. (11.a) 

Genom arbetet med EU-programmet Kreativa Europa bidrar Kulturrådet till att främja 
internationellt kultursamarbete. De flesta stödformerna inom programmet handlar om 
internationellt kultursamarbete och ökad mobilitet. I Kulturrådets rådgivande roll som 
Kreativa Europa Desk Sverige, stärker vi möjligheterna för svenska kulturaktörer att 
samarbeta internationellt. Flera av projekten innehåller arbete med underrepresenterade 
personer och grupper och breddat deltagande i kulturlivet. Inom uppdraget som nationell 
kontaktpunkt för EU-programmet Kreativa Europa sprider Kulturrådet även kunskap och 
information om bland annat europeiska kulturhuvudstäder och kulturens roll och 
betydelse för hållbar utveckling i städer och samhällen. (11.3, 11.4) 

Sammanfattning 

Kulturrådet bidrar till delmålen genom att ha geografisk spridning som generell 
bedömningsgrund i all bidragsgivningen. Myndigheten arbetar också med ett antal 
bidragsformer och främjandeinsatser som specifikt syftar till inkludering och delaktighet i 
kulturlivet.  
 
Kulturrådet bidrar till att bevara och utveckla kulturarvet genom stöd till bland annat 
museer, främjande av nationella minoriteters och urfolket samernas kultur och kulturarv 
samt genom arbete med Unesco-relaterade frågor. 
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Mål 16 – Fredliga och inkluderande samhällen 

Mål 16 handlar bland annat om att främja rättssäkerhet och bekämpa korruption. 
Kulturrådet bidrar till det målet genom insatser som säkrar att vår beslutsprocess är av 
god kvalitet, rättssäker och med sådan transparens att processens delar är synliga och 
möjliga att granska för den som önskar. Under 2022 har bland annat arbete med att 
utveckla vår bidragsverksamhet, inklusive systemstöd, fortsatt. Även vårt arbete med 
utveckling av styrning och ledning av myndigheten har fortsatt under 2022. (16.3, 16.5, 
16.6) 

Kulturrådet säkerställer regelbundet att alla medarbetare och externa ämnesexperter har 
god kunskap om myndighetens riktlinjer mot korruption. (16.3, 16.5, 16.6) 

Kulturrådet har under 2022 arbetat vidare med att säkerställa ett inkluderande och 
representativt beslutsfattande. För att garantera sakkunskap vid bidragsfördelningen 
tillsätts arbets- och referensgrupper med kvalificerade ämnesexperter inom olika 
konstområden. Under 2022 beslutade vi om en ny riktlinje för rekrytering av deltagare till 
referens- och arbetsgrupper fram i syfte att rekryteringen genomförs på ett 
ändamålsenligt, likvärdigt och rättssäkert sätt. Kulturrådet eftersträvar en jämn 
könsfördelning och ålders- samt geografisk spridning bland ledamöterna. Processen med 
en öppen intresseanmälan genomfördes även under 2022. (16.7) 

Kulturrådet har regelbundna kontakter och samråd med representanter för civilsamhället. 
Myndigheten samråder till exempel med företrädare för de nationella minoriteterna och 
urfolket samerna i syfte att främja de nationella minoriteternas och urfolket samernas 
kultur samt att uppfylla minoritetslagstiftningen. Samråd genomförs också med nationella 
funktionshindersorganisationer för att driva utveckling mot ett mer tillgängligt kulturliv. En 
viktig utgångspunkt för samråden är att generera nya kunskaper samt få återkoppling och 
förslag på hur olika frågor kan främjas inom ramen för myndighetens uppdrag. (16.7) 

Genom kultursamverkansmodellen beviljar Kulturrådet bidrag till regional 
kulturverksamhet, med regionernas kulturplaner som grund. I enlighet med förordningen 
(2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet ansvarar 
regionen för att kulturplanen utarbetas i samverkan med det civila samhället. (16.7) 

Vidare har Kulturrådet under 2022 fortsatt att säkerställa allmän tillgång till information 
och skydda de grundläggande friheterna enligt nationell lagstiftning. Med utgångspunkt i 
de nationella kulturpolitiska målen utgör främjande och skydd av yttrandefrihet en grund 
för myndighetens bidragsgivning. Kulturrådets arbets- och referensgrupper står som 
garanter för att expertbedömningar av ansökningar sker med armlängds avstånd från 
politiken. Principen om armlängds avstånd, i syfte att säkerställa den konstnärliga 
friheten, är central för myndighetens verksamhet. För att säkerställa den konstnärliga 
friheten ändrade vi såväl riktlinjer som ansökningsblanketter under året. Inom 
kultursamverkansmodellen är detta en princip myndigheten driver och som numera i 
regel beskrivs i de regionala kulturplanerna, vilka behandlas av regionfullmäktige. (16.10) 

Kulturrådets arbete inom biblioteksområdet och läsfrämjande bidrar till allmän tillgång till 
information. Till exempel genom bidragen Bokstart och Stärkta bibliotek. (16.10) 

I Kulturrådets uppdrag ingår att verka för fler fristäder för förföljda konstnärer samt för en 
utveckling av fristadssystemet i Sverige. Kulturrådet fördelade under året projektbidrag till 
insatser som främjar fristadskonstnärernas möjlighet att ta del av det offentliga kulturlivet i 
Sverige. Vi har även beviljat bidrag till en nationell samordnare av ICORN-fristäder i 
Sverige för att främja en utveckling av fristadssystemet. Kulturrådet har ett nära 
samarbete i främjandeuppdraget med den nationella samordnaren för Sveriges fristäder 
inom ICORN, och sammantaget bidrar dessa insatser till att stärka den konstnärliga 
friheten med yttrandefriheten som grund. (16.10) 
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Kulturrådet arbetar för att i internationella sammanhang främja kulturens roll för 
yttrandefrihet och demokratisering. Detta görs exempelvis inom ramen för arbetet med 
Konventionen om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar. (16.10) 

I början av 2020 tecknade Kulturrådet ett avtal med Sida om att genomföra ett 
program som främjar konstnärlig yttrandefrihet globalt. Programmet pågår 2020–2023 
och finansieras av Sida. Avtalet innebär att Kulturrådet ska vidareförmedla cirka 13,5 
miljoner kronor årligen under programperioden. Under 2022 har Kulturrådet fördelat 
bidrag till 11 organisationer som arbetar med att främja konstnärlig frihet internationellt 
och globalt. Vidareförmedlingen av medel är en del av ett kvalitativt partnerskap mellan 
Kulturrådet och varje enskild organisation, med fokus på att stötta infrastruktur och 
system för konstnärlig frihet globalt, kapacitetsutveckling, juridiskt stöd, nätverksbygge 
och omvärldsbevakning. (16.10) 

Förberedelserna inför Kulturrådets värdskap tillsammans med International Federation of 
Arts Councils and Culture Agencies (IFACCA) för att arrangera 9th World Summit on Arts 
and Culture har fortsatt under 2022. Med anledning av pandemin och de inreseförbud till 
Sverige och EU som gällt till och med mars 2022 har vi flyttat fram World Summit on Arts 
and Culture till våren 2023. Toppmötet förväntas stärka den internationella diskussionen 
om konstnärlig frihet och kulturlivets förutsättningar som vi påbörjat under 2022, samtidigt 
som vi får upp frågor om värdet av fri konst och kultur för samhällsutvecklingen på 
agendan nationellt. (mål 17.16). 

Sammanfattning 

Utifrån sitt myndighetsuppdrag bidrar Kulturrådet till att bygga upp en rättssäker, 
transparent, effektiv och inkluderande statsförvaltning. Flera av Kulturrådets insatser och 
bidragsformer bidrar till att föra samman aktörer och uppmuntrar till samverkan i 
samhällsbygget. Kulturrådet arbetar nationellt och internationellt med 
yttrandefrihetsfrågan. 
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Mål 17 – Genomförande och globalt partnerskap 

Utöver insatser som redovisas under mål 16 så har Kulturrådet under 2022 deltagit i GD-
forum för Svenska myndigheter i samverkan för Agenda 2030. Kulturrådet har tidigare 
undertecknat en avsiktsförklaring kring sitt arbete i frågan. (17.16, 17.17) 

Sammanfattning 

Kulturrådet bidrar genom sitt deltagande i GD-forum och andra myndighetssamarbeten till 
nationellt och internationellt partnerskap och samarbete i syfte att nå de globala målen. 

 


