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Kulturradets yttrande over forslaget "En funktionshinderspolitik
for ett jamlikt och halibut samhalle", Myndigheten for
delaktighets forslag pa genomforande uppfoljning och
inriktning inom funktionshinderomradet.

Kulturradet yttrar sig har ayseende ovan rubricerade fOrslag. I missivet
framgar att remissen dr begransad till Del II, Forslag, men att
remissinstanser har mojligheter att 'Irma synpunkter pa ovriga delar i
rapporten.

Kulturradet staller sig positiv till och tillstyrker i huvudsak de fOrslag som
ft-am& i Del II. Nedan foljer de forslag som Kulturradet valt att
kommentera.

Del II

Forslag 1, s 20 Nytt nationellt mil
Kulturradet menar att foreslagen formulering okar tydligheten, och det dr
positivt att malformuleringen tydligare anknyter till manskliga rattigheter
och mansklig mangfald.

Forslag 2, s 24 Ny inriktning pa arbetet
Kulturradet menar att den nya formuleringen tydliggor och konkretiserar
vad som ska uppnas inom funktionshinderpolitiken.

Forslag 3, s 30 Ansvars- och fmansieringsprincipen
Kulturradet delar uppfattningen att det ar bra om riksdagen fastslar denna
princip.

Samtidigt vill vi framhalla att det finns stora skillnader i fOrutsattningar och
finansiering for olika aktorer inom kulturlivet. Dessa skillnader paverkar i
hog grad i vilken utstrackning olika alctorer kan arbeta for 8kad
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tillganglighet, vilket Kulturradet har framfort till regeringen vid ett flertal
tillfallen. Inom det offentligt stodda kulturlivet finns manga verksamheter
som drivs helt eller delvis ideellt. Det galler inte minst de delar av
kulturlivet som Mir till det sa kallade fria kulturlivet, det vill saga

kulturaktorer som inte ar institutioner och inte har offentliga huvudman.

Kulturradet har i flera sammanhang framfOrt till regeringen att det av flera
skal behovs en ekonomisk grundfcirstarkning av produktions- och
arbetsvillkoren till kulturverksamheter inom det fria kulturlivet. Mom hela
scenkonst- och musikomradet har fria kulturaktorer en stor betydelse fOr
konstnarlig utveckling och delaktighet, for att sakerstalla en bredd av
kulturuttryck och fOr att konsten ska kunna na ut aven utanfor storstaderna
och till prioriterade malgrupper som barn och unga. Manga scenkonstnarer
far sin fOrsta arbetslivserfarenhet Mom den fria sektorn och den utgor en
nodvandig rekryteringsbas fOr institutionerna. Bidragsgivningen till den fria
scenkonsten bidrar ocksa till en stone mangfald i kulturlivet, dar fler roster
kan horas och fler perspektiv kan synliggoras. Om Kulturradet forfogade
over mer medel skulle det fria kulturlivets kulturutovare aven kunna
utveckla sift tillganglighetsarbete inom ramen for verksamhetsbidrag.

Vidare ar finansieringsmojligheter via finansiarer som Allmanna
arvsfonden, Boverket, eller motsvarande, ofta avgorande for om
kulturaktorer ska kunna bedriva utveckling av tillganglighetsinsatser.
Kulturradet vill understryka vikten av att denna typ av
finansieringsmojligheter fortsatt finns, och aven skulle kunna ffirstarkas.

Forslag 4, s 31 Reviderad Rirordning 2001:526
Det ar positivt om styrningen av nationella myndigheter fortydligas i
enlighet med ferslaget. Kulturradet har tidigare framfOrt att nationella
centrala kulturinstitutioner och aktorer behover fa en stone tydlighet i sina
uppdrag. Kulturradet bedomer att detta fOrslag kommer att ge
myndigheterna ett tydligare uppdrag.

Kulturradet vill samtidigt peka pa att de aktorer som ar i stiftelseform och
har medel fran regeringen, inte omfattas av forordning 2001:526. Det finns
exempelvis flera centrala museer och andra viktiga nationella kulturaktorer
som drivs i stiftelseform. Kulturradet fOreslar att motsvarande grunduppdrag
som framgar i 1§ i 2001:526, skrivs in i de riktlinjer eller regeringsuppdrag
som ges till dessa aktOrer. Kulturradet vill ocksa understryka vikten av att
regeringen fOljer upp ansvar och uppdrag enligt 2001:526 och motsvarande,
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och vidtar atgarder i det fall ansvariga myndigheter och aktorer inte
uppfyller sitt uppdrag.

Forslag 5, s 31 MFD far i uppdrag att ta fram mall
Kulturradet ser positivt pa att Myndigheten for delaktighet far i uppdrag att
utforma en mall till handlings-/aktivitetsplan som stud fOr de myndigheter
som har ett sarskilt ansvar inom sina respektive omraden. Det kan
fOrhoppningsvis ocksa Oka jamforbarheten i det arbete som myndigheterna
utfor.

Forslag 6, s 40 En ny strategi for funktionshinderpolitiken
Kulturradet menar att forslaget om att utoka tidsperioden kan ha bade flit.-

och nackdelar. Om strategiperioden kommer att utokas till nio ar, ar det
vasentligt att en kvalitativ halvtidsutvardering kopplad till myndigheternas
insatser sker. Det ar ocksa av vikt att statistiskt uppfoljningsbara data pa
individniva firms pa plats for att kunna. fcilja utvecklingen av malen.

F8rslag 8, s 42, En fcirtydligad milstyrning Forslag 8.1, s 44 Effektmal
(—)

Kulturradet anser att fOrslaget till ny malstruktur kommer att underlatta
arbetet. Det ar ocksa positivt att malstrulcturen ayser att tydligare belysa
behovet av samverkan mellan sektorer och myndigheter fOr att uppna
effektmal.

Forslag 8.2, s 45 Resultatmil
Kulturradet menar att det ar av stor vikt att resultatmal kan revideras under
strategiperioden om till exempel forutsattningar och ferhallanden forandras.

Forslag 8.3, s 45 -46 Aktiviteter — det konkreta arbetet mot malen
Forslaget lyfter fram okad samverkan mellan myndigheter fOr att uppna de
funktionshinderpolitiska malen, vilket ar bade positivt och nodvandigt.
Kulturradet vill betona vikten av att de myndigheter som ska utarbeta
aktiviteter inf.& kommande strategiperiod ges tillrackligt med tid fcir att
kunna planera och ta fram initiala aktivitets-/handlingsplaner tillsammans
med de parter som kan vara berorda.

Forslag 12.3 - 12.4 s 47 Uppfoljning.
Kulturradet valkomnar att myndigheter med ansvar fOr statistik, analys och
uppfoljning, respektive myndigheter med ansvar for prioriterade
kunskapsomraden enligt 3§ 2001:526, far i uppdrag att tillsammans med
MFD folja upp effekt- och resultatmal. Det kommer att vara ett vasentligt
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stod till ovriga ansvariga myndigheter, och staka politikens genomfOrande.
Det ar av vikt att tydliga statistikunderlag firms fOr att utvecklingen ska
kunna fOljas, i synnerhet fOr omraden dar ett flertal aktorer ar ansvariga fOr
aft mal ska uppnas.

Myndigheten for Kulturanalys och Kungliga Biblioteket ar
statistikansvariga myndigheter inom kulturornradet. Kulturradet menar att
det ar angelaget att de inbegrips i statistikuppdrag infOr kommande
strategiperiod och att samordning sker med ovriga statistikansvariga
myndigheter.

Forslag 13, s 55 Tidsupplagg for strategiperioden
Kulturradet anser att det ar vasentligt att de sarskilt ansvariga myndigheter
som ska utarbeta aktivitets-/handlingsplaner infOr kommande strategiperiod
ges tillrackligt med tid for det. Fran aft uppdragen ges, till att inlamning av
planer ska ske, bor det finnas utrymme fOr aft till exempel kunna planera
och fciranlcra aktiviteter tillsammans med samverkansparter.

For Kulturradets del sker i dag nara samverkan med regioner och landsting
inom kultursamverkansmodellen, dar statlig, kommunal och regional niva
gemensamt finansierar kulturverksamheter. Den samverkan som vi har med
regioner och landsting for aft nA funktionhinderpolitiska malsattningar inom
ramen for samarbetet har gett goda resultat. Kulturradet menar att det ar
viktigt att fortsatta utveckla denna typ av samverkan infor kommande
strategiperiod, och aft inhamta onskemal, behov och forslag fran den
regionala nivan vad galler var kommande aktivitets- och handlingsplan.

Kulturradet ser positivt pa forslaget aft det i halvtid av strategiperioden ska
goras en revidering av resultatmal och oversyn av prioriterade mal
tillsammans med funktionshindersrorelsen. Det ar vasentligt aft det
samtidigt sker en halvtidsutvardering av hur ansvariga myndigheter har
arbetat med myndighetsfOrordningen 2001:256. Kulturradet anser aft

regeringen sarskilt bor uppmarksamma om det finns myndigheter, eller
politikomraden som inte har arbetat i enlighet med strategins malsattningar.

Forslag 17, s 65 Landsting, regioner och kommuner
Kulturradet menar att det ar mycket vasentligt att landsting, regioner och
kommuner tar eft tydligt ansvar fOr genomfOrandet av
funktionshinderpolitiken, i enlighet med den av Sverige ratificerade FN-

konventionen. Kulturradet menar vidare aft det ar en viktig uppgift fOr de
statliga myndigheter som har ett sarskilt ansvar att utarbeta aktivitets-
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/handlingsplaner att, sa langt som mojligt, forankra aktiviteter och samverka
med landsting, regioner och kommuner.

Del III Prioriterade samhallsomraden

Forslag 27, s 130 (ff) Mal for kultur, idrott och fritid
Kulturradet menar att de foreslagna malsattningarna for kultursektorns
tillganglighet i grunden ar bra. I en kommande strategi bor det tydligt
framga att mojligheterna att delta i kulturlivet galler bade askadare och
utovare. Kulturradet utgar har fran att utovaxe innefattar saval amatomiva,
som att man ska kunna utova en profession inom kulturlivet.

Inom kulturlivet finns ett starkt engagemang for att inkludera och farbattra
ffirutsattningarna for deltagande for personer med funktionsnedsattning. Inte
minst galler det mojligheterna att kunna vara professionellt yrkesverksam
inom kulturlivet. Kulturradet vill dock understryka att kulturlivets
tillganglighet i bade detta och i olika andra ayseenden, inte enbart ar

beroende av kulturpolitiska prioriteringar. Det ar i hogsta grad beroende av
de mojligheter, och hinder, som finns inom andra samhallssektorer. Har
spelar de ferutsattningar som finns inom omradena utbildning, arbete och
fcirsorjning, social valfard, byggd miljo och samhallsplanering en mycket
stor roll. Vi menar att det ar av storsta vikt att funktionshinderpolitiken
samordnas och att sektoroverskridande insatser och samverkan sker for att
overgripande malsattningar ska kunna nas inom kulturlivet.

Viktiga aktorer inom omradet
I vidhangande text till forslag 27 betonar Myndigheten fOr delaktighet bland
annat att stora delar av det arbete som genomfors inom kulturens, idrottens
och fritidens omrade utfors av civilsamhallet inom ramen for ffireningslivet.
Kommunernas ansvar fcir saval bidragsgivning till foreningslivet, som till
lokaler, arenor och anlaggningar som foreningslivet nyttjar framhalls.

Beskrivningen av kulturomradets ferutsattningar ar dock ofullstandig.
Privata kulturaktorer omnamns inte specifikt i aysnittet om kultur- och
fritid, och inte heller den professionella, offentligt stodda kulturen.

Kulturradet hailer med om att kommunemas ansvar vad galler
civilsamhallets utveckling inom kultur, idrott och fritid ar helt
grundlaggande och vasentligt. Vad galler det civila samhallet sa menar vi att

ocksa regional och statlig niva har ett viktigt ansvar, bade att uppmuntra till
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och att stalla krav pa okad tillganglighet, genom den bidragsgivning som
utgar till de regionala eller centrala organisationerna fOr det civila samhallet.

Kulturradet vill understryka aft det existerar stora skillnader i fOrutsattningar
for olika aktorer inom kulturlivet, beroende pa exempelvis huvudmannaskap
och mojligheter till langsiktig finansiering. Inorn bade det fOreningsdrivna
och det offentligt stodda kulturlivet finns manga verksamheter som drivs
delvis ideellt, eller med lag finansieringsgrad. Detta paverkar sjalvklart
aktorernas mojligheter att verka och pa vilka salt de kan arbeta for okad
tillganglighet.

Den nationella kulturpolitiken liksom regeringens styrning och uppfoljning
spelar har en mycket viktig roll for aft Oka tillganglighetsarbetet inom
kultursektorn. En vasentlig del ar aft regeringen fOljer upp att nationella
kulturmyndigheter, stiftelser och andra centrala kulturaktorer med nationell

finansiering, bedriver och tillhandahaller sina verksamheter pa ett
tillgangligt, jamlikt, och icke diskriminerande salt. Med jamforelsevis
betydande finansiering, langsiktiga och offentliga uppdrag har dessa
centrala kulturaktorer eft stort ansvar.

En ekonomisk grundforstarkning till det fria kulturlivets aktorer skulle i hog
grad aven bidra till att derma del av kultursektorn skulle fa fOrbattrade
fdrutsattningar att arbeta med okad tillganglighet och inkludering av
personer med funktionsnedsattning.

Beslut i arendet har fattats av stallforetradande generaldirektor Signe Westin
med handlaggare Karin Westling som feredragande. I beredningen av
arendet har aven enhetscheferna Magnus Bostrom, Veronica. Lamppa

Lonnbro, Stefan Jo) sson, Lotta Brilioth Biornstad och koordinator Lisa
Poska delta . .

fitergne Westin
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Karin Westling


