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Arende
Yttrande over betankandet Palett for ett starkt civilsamhalle (SOU 2016:13).

Kulturradets beslut
Kulturradet faststaller myndighetens remissvar i bilaga.

Handlaggningen av arendet
Arendet har beslutats av generaldirektor Staffan Forssell efter fOretiragning
av handlaggare Jerk Sorenson. I arendets beredning har aven handlaggare
Nardin Crisbi samt enhetscheferna Veronica Lamppa Lonnbro, Lotta
Brilioth Biomstad och Magnus Bostrom deltagit.
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Palett for ett starkt civillsamhalle
Kulturradet har givits tillfalle aft yttra sig om betankandet Palett fiir ett
starkt civilsamhalle (SOU 2016:13).
Kulturradet redovisar nedan sina synpunkter. Myndigheten tar inte stallning

till ovriga bedomningar och fOrslag som laggs fram i betankandet.
Kulturradets utgangspunkter
Kulturradet ar en fOrvaltningsmyndighet under kulturdepartementet med
uppdrag att, med utgangspunkt i de nationella kulturpolitiska malen, verka
fOr kulturens utveckling och tillganglighet genom aft fcirdela och felja upp
statliga bidrag och genom andra framjande atgarder.
Kulturradets bidragsgivning styrs av bidragsfOrordningar som till storsta del
ar inriktade pa sarskilda konstomraden. Endast ett fatal av de bidrag som
myndigheten fordelar riktar sig sarskilt till en malgrupp inom det civila
samhallet men bidragsgivningen gar i relativ stor omfattning till
organisationer i civilsamhallet.

Myndigheten fardelade under 2015 ca 270 miljoner kronor i bidrag till
organisationer inom civilsamhallt. En stor del av bidraget gar till enskilda
kulturalctorer som verkar inom nagot konstomrade, som t.ex. en arrangor,
musikgrupp eller kulturtidskrift. Vissa bidrag ges ocksa till nationella
paraplyorganisationer inom det civila samhallet som t.ex.
centrumbildningar, riksfOrbund fOr musikarranglirer, konstfareningar eller
lokalhallande organisationer. I och med myndighetens nya uppdrag Aga
rum — Kreativa platser inom vilket bidrag kan sokas fOr okat kulturellt
deltagande pa platser med socioekonomiska utmaningar och/eller med lagt
valdeltagande kommer myndighetens bidragsgivning till organisationer
inom civilsamhallet aft oka.
Kulturradet samrader regelbundet med civilsamhallet inom olika sakfragor
och staller i bidragsgivningen fcir regional kulturverksamhet vissa krav pa
att landsting och regioner ska samverka med civilsamhallet i framtagandet
av regionala kulturplaner.
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Kulturradet deltar i det myndighetsnatverk kring civilsamhallsfragor som
Myndigheten fOr ungdoms och civilsamhallesfragor administrerar och har
ocksa deltagit i Ekonomistyrningsverkets arbete med aft ta fram en
vagledning om att ge statligt stod till civilsamhallet.

Kulturradets synpunkter pa betankandet
4.1.4 Att foretrada en grupp — civilsamhiillet som rostbdrare och

opinionsbildare
Kulturradet staller sig bakom utredningens bedomning om att det offentliga
Sverige bi5r varna civilsamhallets sjalvstandighet i dess rostbararroll.
Darernot staller vi oss fragande till hur forslaget att myndigheter och
regering arligen ska rapporetera kontakter och samrad med civilsamhallet
bidrar till detta. Kulturradet bedomer att det ar viktigare att tydliggora nar
och varfor samradsfOrfarande sker med civilsamhallet och att det finns
ordnade former fOr hur samraden genomfOrs.

4.2.1 Kunskapsbrist hos det offentliga
Kulturradet vill nyansera utredningens analys om aft det finns en
kunskapsbrist om civilsamhallet inom offentlig sektor. Kulturradet bedomer
att det finns kompetens om civilsamhallet inom det offentliga, oftast kopplat
till sakomraden, t.ex. inom kulturomradet.

Kulturradet staller sig positivt till aft det fmns mojlighet fcir det offentliga att
delta i kompetenshojande insatser kopplat till civilsamhallet. For aft ta fram
relevanta kompetenshojande insatser maste dock uppdraget aven
genomforas i samrad med de myndigheter, kommuner och landsting som
forvantas ta del av utbildningarna. Utbildningarna bor utformas utifran olika
sakomraden.

4.3.2 Mdngfald inom organisationerna
Kulturradet bedomer att ett utredningsuppdrag om vad som hindrar
underrepresenterade gruppers deltagande i det civilsamhallet bor
genomforas i nara samverkan med civilsamhallets organisationer.
Kulturradet bedomer vidare att ett uppdrag som handlar om att fordela
bidrag till satsningar som undanrojer interna hinder for okad mangfald aven
bor innefatta bidrag till nya organiseringar som i sig sjalv breddar
mangfalden inom civilsamhallet.
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4.3.4 Okad social sammanhallning
Kulturradet staller sig fragande till om en statlig delegation ar svaret pa hur
lansiktiga lokala plattformar kan utvecklas i socioekonomiskt utsatta
bostadsomraden. Kulturradet bedomning ar det ar viktigt aft sadana
plattformar utvecklas med utgangspunkt i de lokala farutsattningarna och av
lokala aktorer. Utifrin hur det civila samhallet lokalt finansieras och kopplat
till den lokala kannedomen har kommunerna en viktig roll i en sadan
utveckling. Kulturradet bed8mer att utokade incitament for kommuner att
delta i ett sadant utvecklingsarbete skulle verka positivt.
5.1.2 Bristande kunskap om det civila samhallet
Kulturradet aystyrker bade forslaget om fcirandring i
myndighetsfarordningen och farslaget pa en sarskild skrivning om
civilsamhallet som en generell kravprofil for myndighetschefer.
Kulturradets bedomning ar aft det en sjalvklarhet att nar samarbeten eller
samrad ska ske med "andra" sA innefattar det ocksa aktorer inom det civila
samhallet. Kulturradet bedomer vidare aft det finns manga horisontella
perspektiv som kan vara centrala vid chefsrekrytering och bed8mer inte aft
civilsamhallet sarskilt bor lyftas i en kravprofil om rekrytering av
myndighetschefer.
5.1.4 Sva righeter att finansiera verksamhet
Kulturradet ser det som nodvandigt att bidragsgivningskriterier med jarnna
mellanrum ses over och staller sig positivt till en oversyn av Allmanna
arvsfondens bidragskriterier. Kulturradet staller sig dock frAgande till vad
utredningen menar med aft syftet med oversynen ar att mojliggora
langsiktiga stod. Allmanna arvsfonden ar en relativt unik bidragsgivare i
Sverige som bidrar till mojliggiira laborativa projekt som leder till
utveckling inom olika sakomeaden. Kulturradet bedomer aft langsiktiga
stod, om utredningen, med detta ayser organisation - eller verksamhetsbidrag,
kan farsvara en sadan bidragsgivning. Kulturradets bedomning ar att
oversynen av kriterierna inte bor ha ett styrande syfte om att denna ska
majliggora lansiktiga stod.

7.6.3 Oversyn av befintlig information
KulturrAdet aystyrker utredningens ferslag om aft en samordnad struktur for
information till civilsamhallet ska samordnas av Myndigheten for ungdoms och civilsamhallesfragor (MUCF). Kulturradets uppfattning ar att
informationsinsatser och stod bor utga fran sakomrAden. Civilsamhallet ar
inte en homogen grupp med samma behov av informations - och
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stodstruktur. Myndigheter bor generellt utveckla sin information sa att den
är tillganglig och nar berorda grupper, bade .i och utanfor civilsamhallet.

Kulturradet vill ocksA lyfta myndigheternas frivillighet i att delta i olika
natverk och anser inte att fOrslag i utredningen bor kopplas till
myndighetsnatverk.
7.6.4 Webbaserad guide med utgingspunkt i avg5rande skeden
KulturrAdet delar inte utredningens uppfattning om att MUCF ska fa i
uppdrag att to fram en webbaserad guide som bland annat informerar om
olika finansieringsformer, daribland EU - fonder. Kulturradets bedomning ar,
som utrednigen sjalv star fast, att civilsamhallet anvander sig av befintliga
sokmotorer och informationsvagar for att hitta relevant information. Bara
om exempelvis EU - fonder firms det bade nationella kontaktpunkter och
webbplatser som bidrar med heltackande viktig information om olika
sektorer och program.

