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Sammanfattning
DEL II Kartlaggningen
Statens kulturrad (Kulturradet) aystar fran aft lanma synpunkter pa fcirslagen
som ror de kartlagda omradena i Del II. Kulturradet anser aft utredningen
borde Ott i uppdrag aft utreda konsekvenserna for alla politik- och
rattsomraden om FN:s konvention om barnets rattigheter
(barnkonventionen) skulle bli lag.

DEL HI Inkorporering av barnkonventionen
Kulturradet aystyrker forslaget aft inkorporera barnkonventionen som direkt
gallande lag eftersom myndigheten anser aft det idag saknas analyser av
vilka konsekvenser lagfOrslaget far inom olika politik- och rattsomraden.
Det gar inte heller att bortse fran de starka argument som tidigare framfOrts
mot en inkorporering. Fragan om hur t.ex. artikel 31 i barnkonventionen om
barnets raft till kultur ska tolkas och vad ratten till kultur omfattas av
behaver analyseras pa eft nationellt plan, fOretradesvis inom
utredningsvasendet. Det kommer annars aft bli svart fOr lokala och regionala
myndigheter aft tillampa bestammelsen. Detta kan fa till foljd aft
inkorporeringen far motsatt effekt jamfOrt med den onskade.

Kulturradet Sr daremot mycket positiv till fortsatt transformering och
information, utbildning och samordning kring barnets rattigheter och
barnkonventionen mellan olika aktorer pa olika nivaer i samhallet.
Kulturradet har darutover foljande synpunkter.
1.

Det bor fmnas en sa kallad central myndighet amen pa
kulturpolitikens omrade. Kulturradet ar beredd aft to sig an eft sadant
uppdrag.
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KulturrAdet star sig att ansvara fiir utbildningsinsatser gallande
barnets rattigheter riktade mot kultursektorn.
Regeringen bor overvaga att ferlanga kunskapslyftet frail tre ar till
exempelvis fern Ar fiir att fa till sand ett mer langsiktigt och
strategiskt arbete.
Fagan bor utredas om hur barns behov av information och
individuellt stod kan tillgodoses inom t.ex. BRIS eller Radda
Barnen, istallet fcir genom s.k. barnrattighetsbyrder som an sa ldnge
bara firms i Stockholm. Exempelvis Radda Barnen har bade
lokalforeningar i de fiesta kommuner i Sverige och mycket goda
kunskaper om barnets rattigheter.
Kulturradet aystyrker fOrslaget om andring i fOrvaltningslagen
eftersom konsekvenserna av fOrslaget och hur bestdmrnelsen ar tankt
att tillampas behover utredas ytterligare.

DEL IV Ikrafttradande och overgangsbestammelser,
konsekvensanalys och forfattningskommentarer
Om regeringen gar vidare med lagfOrslaget och berorda myndigheter far i
uppdrag aft utreda konsekvenserna av forslaget anser Kulturradet att
ikrafttridandet av den nya lagen bor skjutas fram. Kulturradet fcireslAr att
lagen trader i kraft i samband med aft kunskapslyftet ayslutas.

For det fall KulturrAdet blir en av de centrala myndigheterna behover
KulturrAdet extra medel fcir genomforandet av kunskapslyftet och for den
utredning som behover goras i samband med inkorporeringen.

I ovrigt har Kulturrfidet inga synpunkter i denna del.

Kulturradets utgangspunkter
Kulturridet dr en forvaltningsmridighet under Kulturdepartementet som har

till uppgift att, med utgangspunkt i de nationella kulturpolitiska mfilen,
verka for kulturens utveckling och tillganglighet genom att fordela och folja
upp statliga bidrag och genom andra framjande Atgdrder. For att uppnA
malen ska kulturpolitiken bland annat sarskilt uppmarksamma barns och
ungas raft till kultur.

Artikel 31 om barnets raft till vila, fritid, lek och rekreation samt deltagande

i det kulturella och konstndrliga livet ar tillsammans med konventionens
fyra grundprinciper de artiklar som ligger nannast Kulturradets verksamhet.
Aven artikel 17 om aft staterna ska uppmuntra produktion och spridning av
bambocker dr relevant. Det är dock viktigt att pangtera att rattigheterna i
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konventionen ska tolkas i fOrhallande till varandra och utifran ett
helhetsperspektiv.

For att arbetet ska bedrivas malinriktat och langsiktigt har Kulturradet
beslutat om en barn- och ungdomsstrategi. Den innebar bland annat att
Kulturradet ska integrera ett barnperspektiv i hela sin verksamhet och
samarbeta med andra alctorer som kan bidra till att barn och unga far tillgang
till kultur. Ett av malen i strategin ar att minst 30 procent av de
verksamheter och projekt som stods av Kulturradet ska ha barn och unga
upp till 18 Ar som malgrupp. Ar 2015 lag andelen pa 51 procent.
Kulturradet ar sammankallande fOr myndighetsnatverket "Barns raft till
kultur" dar ett tiotal myndigheter ingar.1
KulturrAdet arbetar fOr att oka barns och ungas mojligheter att to del av
konst och kultur och att fa skapa tillsammans med yrkesutovande konstnarer
Mom olika konstomraden. I detta arbete har Kulturradet konstaterat att
mojligheterna ar olika, beroende pa bland annat bostadsort och
socioekonomiska faktorer. Ratten till kultur galler aven asylsokande barn
och andra utsatta barn, t.ex. barn Mom institutionsvarden. Kulturradet anser
att det fins anledning att sarskilt varna bamets rattigheter till kultur fOr
nyanlanda barn som armu inte har tillagnat sig det svenska spraket och for
barn med funktionsnedsattningar.

Kulturradet vill understryka aft myndighetens viktiga arbete med barns ran
till kultur har genomfcirts trots att bamkonventionen inte har varit lag.

Utredningens forslag
Kulturradet har valt att framfar allt kommentera de fcirslag och bedomningar
som ar relevanta for Kulturradets verksamhet. Synpunkterna faljer
betankandets egen disposition. Avsnitten nedan motsvarar darfor aysnitten i
betankandet.
5.5.2 Vitra fiirslag
I betankandet anges fOljande: "Det handlar ocksa om att man lyfter fram
vikten av att bestammelserna ska tillampas amen i fall da det inte ar fraga om
ett kende som specifikt ror ett visst barn. Principerna galler aven i fraga om
I

Allmanna arvsfonden, Filminstitutet, Statens kultunid, Namnden for hemslojdsfragor,
Statens medierAd, Musikverket, Myndigheten fcir ungdoms - och civilsamhallesfragor,
Myndigheten for kulturanalys, Rilcsteatem, Riksutsfallningar och Statens skolverk. Aven
Bamombudsmannen kommer att vara representerad fr.o.m. november 2016.
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barn i allmanhet eller grupper av barn som kan beroras av ett visst
myndighetsbeslut. Det betyder ocksA att alla myndigheter i alla arenden dar
barn ber8rs ska redovisa hur barns basta beaktats, hur barn har fait komma
till tals och hur barns Asikter beaktats i forhallande till barns Alder och
mognad." Det anges vidare att Arenden kan emellertid rora barn aven mer
generellt, i allmanhet i samhallet eller t.ex. en viss grupp av barn eller barn i
ett visst omrade. Darvid ska barnets basta sarskilt beaktas."

For KulturrAdets del innebar detta att myndigheten i sin bidragsgivning i
arenden som ror barnkultur ska redovisa hur barns basta beaktats, hur barn
har Pat komma till tals och hur barns asikter beaktats i fOrhallande till barns
Alder och mognad. Det bade vara intressant om utredningen narmare
exemplifierat hur detta skulle ga till i praktiken inom exempelvis
KulturrAdets verksamhet.

KulturrAdet aystyrker forslaget om andring i fOrvaltningslagen eftersom
konsekvenserna av forslaget och hur bestammelsen ar tankt att tillampas
behover utredas ytterligare.
6.3.2 Mojlighet att kunna utkrava rattigheterna

Forslaget om centrala myndigheter
KulturrAdet tillstyrker fcirslaget att statliga myndigheter som ar centrala f6r
att sakerstalla barnets rattigheter far i uppdrag att vidta &Order for att Ora
den egna myndighetens verksamhet eller den verksamhet myndigheten
ansvarar fOr kind, tillganglig och anpassad fcir barn.

Med hansyn tagen till barnets raft till kultur enligt barnkonventionen ar det
forvanande att ingen kulturmyndighet ar named i detta aysnitt. Vi anser att
detta ar en brist. KulturrAdet vill clarfOr understryka vikten av att regeringen
utser en central myndighet aven pA kulturpolitikens omrAde och att
regeringen bor overvaga att ge KulturrAdet ett sAdant uppdrag. Kulturradet
ar beredd att to sig an en sadan uppgift.

KulturrAdet delar utredningens bedomning att regeringen bor utreda om
Barnombudsmannen bor ges mojlighet aft fOra talan fOr enskilda i de fall
frAgan ar av sarskild betydelse fOr rattstillampningen eller pa annat sat ar av
sarskilt intresse fOr genomfOrandet av barnkonventionen. KulturrAdet utgAr
ifran att Barnombudsmannen i ett sadant arbete begar in expertutlAtanden
fran berord myndighet, t.ex. fran Kulturradet nar det galler kulturomrAdet.
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6.3.3 Administrativa och andra itgarder

Farslaget om ett kunskapslyft
Kulturradet bedomer att det finns ett stort behov av att oka kunskapen i
samhallet om barnkonventionen. Kulturradet tillstyrker darfor fOrslaget att
regeringen ska genomfOra ett kunskapslyft fOr att h8ja kompetensen om
barnkonventionen, de fakultativa protokoll som Sverige har filltratt och
barnets rattigheter bland olika yrkesgrupper som arbetar i statliga och
kommunala myndigheter. Kulturradet anser att regeringen bor overvaga att
fOrlanga kunskapslyftet fran tre ar till exempelvis fern ar fOr att fa till stand
ett mer langsiktigt och strategiskt arbete.

Kulturradet instammer i att kunskapslyftet aven bor omfatta fOrtroendevalda
i stat, kommun och landsting. Kulturradet instimmer vidare i att insatserna
bar syfta till att ge kunskap och kompetens om vad barnkonventionen och
ett barnrattsperspektiv innebar i praktiken, i fOrhAllande till den egna
verksamheten. Det bor aven, precis som utredningen foreslar, inga att sprida
kunskap om metoder fOr att lyssna pa och samtala med barn samt vad
barnets basta som ett tillvagagangssatt innebar. Kulturradet vill har lyfta
from barndomssociologins betydelse for aft fanga och fOrsta barnets rost.
Syftet bor aven vara, precis som utredningen fcireslar, att bidra till kunskaps och erfarenhetsutbyte och till att skapa en samsyn kring tolkningen av
barnets rattigheter utifran barnrattskommittens allmanna kommentarer.

Kulturradet tillstyrker att Barnombudsmannen far i uppdrag att genomfOra
utbildningsinsatser och bidra till spridning och anvandning av metoder for
att starka barnrattsperspektivet i myndigheters rattstillampning. Kulturradet
vill poangtera vikten av att Barnombudsmannen genomfOr utbildningsinsatserna i samrad och samverkan med universitet och hogskolor dar det
pagar viktig och relevant forskning (Linkoping, Lund, Stockholm, Uppsala,
Orebro).
Kulturradet atar sig att ansvara for utbildningsinsatser gallande barnets
rattigheter riktade mot kultursektorn, da Kulturradet liar en mangarig
erfarenhet av att arbeta med barnkonventionen som grund och att sprida
kunskap om detta inom ramen fOr sin verksamhet. Utbildningsinsatsema
kan vara riktade mot olika yrkesgrupper och fOrtroendevalda inom stat,
kommun eller landsting och bor utformas och genomforas i samverkan med
landsting, kommuner och ovriga kulturmyndigheter. Vid eventuell
utbildning av skolpersonal bor utbildningen utarbetas och genomforas
tillsammans med Skolverket. Aven har b8r kapaciteten och kompetensen
hos hogskolor och universitet utnyttjas.
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Andamalsenlig kompetens pa centrala myndigheter
Kulturradet tillstyrker fOrslaget att statliga myndigheter som ar centrala for
genomfcirandet av barnets rattigheter enligt bamkonventionen far i uppdrag
att inom sina respektive verksamheter sakerstalla aft det finns andamalsenlig
kompetens om dessa rattigheter och om barnets utveckling och behov.
Kulturradet tillstyrker aft myndigheterna ska aterrapportera vilka atgarder
som vidtagits for att uppna detta mat.
Fretgan om barnrdttighetsbyrcier
Kulturradet anser aft fragan bor utredas om hur barns behov av information
och individuellt stod kan tillgodoses inom t.ex. BRIS eller Radda Barnen,
istallet for genom s.k. bamrattighetsbyraer som an sa lange bara finns i
Stockholm. Radda Barnen har t.ex. bade lokalfcireningar i de fiesta
kommuner i Sverige och mycket goda kunskaper om barnets rattigheter.
7.5 Vart forslag till inkorporering av barnkonventionen

Kultunidet aystyrker fOrslaget att inkorporera barnkonventionen som direkt
gallande lag eftersom myndigheten anser att det idag saknas analyser av
vilka konsekvenser lagforslaget far Mom olika politik- och rattsomraden.
Det gar inte heller att bortse fran de starka argument som tidigare framforts
mot en inkorporering. Fragan om hur t.ex. artikel 31 i barnkonventionen om
barnets raft till kultur ska tolkas och vad ratten till kultur omfattas av
behover analyseras pa ett nationellt plan. Det kommer annars att bli svart for
lokala och regionala myndigheter att tillarnpa bestammelsen. Delta kan fa
till foljd att inkorporeringen far motsatt effekt jarnfOrt med den onskade.
Utredaren lagger ansvaret pa respektive myndighet aft utreda
konsekvensema av inkorporeringen. De centrala myndigheterna ska
"diskutera vilka utmaningar och fragor man kan komma att stallas infOr"
och "Ger diskussionema vid handen aft det finns ett lagstiftningsbehov ska
detta patalas och foras vidare till Regeringskansliet". Ett sadant arbete kan
komma att bli omfattande Mom vissa omraden och kommer aft krava extra
resurser. Kulturradet anser aft det är lampligare att sadan beredning sker
inom utredningsvasendet.

Bestammelser om barn och kultur
Bibliotekslagen
Av 9 § bibliotekslagen (2013:801) franrigar aft foLkbiblioteken ska agna
sarskild uppmarksamhet at barn och ungdomar for aft framja deras
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sprakutveckling och stimulera till lasning, bland annat genom aft erbjuda
litteratur utifran deras behov och forutsattningar.

Kultur i skolan
De bestammelser som i ovrigt finns idag finns nar det galler barn och kultur
finns inom skolans omrdde. Skolans uppdrag att arbeta med estetik, kultur
och skapande handlar bade om aft se till aft alla elever far kannedom om
samhallets kulturutbud och om att anvanda estetiska uttryckssatt och
skapande arbetssatt som en del av undervisningen. Nedan fOljer utdrag ur
skollagen (2010:800), laroplaner och kursplaner som visar pA detta uppdrag.

Skolbibliotek
Enligt 2 kap. 36

skollagen ska eleverna i grundskolan, gnmdsarskolan,
specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesarskolan ha
§

tillgang till skolbibliotek.

Forskolan
I fOrskolans uppdrag ingar aft

utveckla barns formAgor och barns eget
kulturskapande som att overfora ett kulturary — varden, traditioner och
historia, sprAk och kunskaper — fran en generation till nasta. Forskolan ska
ge barn mojlighet aft fa bekanta sig med det lokala kulturlivet.2
sava1

Grundskolan
Grundskolan ansvarar for att varje elev efter genomgangen grundskola kan
anvanda och to del av manga olika uttrycksformer sasom sprak, bild, musik,
drama och dans samt har utvecklat kthmedom om samhallets kulturutbud.
Skolans mai ar att varje elev har inblick i narsamhallet och dess kulturliv.
Alla som arbetar i skolan ska verka for aft utveckla kontakter med kulturoch arbetsliv. Genom undervisningen i amnet bild ska eleverna fa
erfarenheter av visuell kultur dar film, foto, design, konst, arkitektur och
miljoer ingAr. Undervisningen i amnet musik syftar till aft eleverna
utvecklar kunskaper som gor det mojligt att delta i musikaliska
sammanhang, bade genom att sjalva musicera och genom att lyssna till
musik. Undervisningen i amnet slojd syftar till aft eleverna utvecklar
kunskaper i olika hantverk och formagan att arbeta med olika material och
uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar
medvetenhet om estetiska traditioner och uttryck samt fOrstdelse for slojd,
hantverk och design fran olika kulturer och tidsperioder.3

2
3

Laroplan for fcirskolan, Lpfd 98
Laroplanen for grundskolan, forskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr
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Gymnasieskolan
I manga av gymnasieskolans amnen ska fartrogenhet med Sveriges kultur
och historia samt det svenska spraket befastas genom undervisningen. Det ar
skolans ansvar att varje elev efter ett nationellt program i gymnasieskolan
kan soka sig till saklitteratur, skonlitteratur och ovrigt kulturutbud som en
Ulla till kunskap, sjalvinsikt och gladje. Eleven ska kunna hamta stimulans
ur kulturella upplevelser och utveckla kansla for estetiska varden.
Personalen ska i utbildningen utnyttja kontakter med det omgivande
samhallet och dess kulturliv.4

Ytterligare 5vervaganden beh5vs
Kulturrddet ar som tidigare framgdtt mycket positiv till fortsatt
transformering och information, utbildning och samordning kring barnets
rattigheter och barnkonventionen mellan olika aktorer ph olika nivder i
samhallet.

Forhoppningsvis kommer barnets rattigheter i och med lagfOrslaget aft fd en
mer framskjuten plats i den offentliga debatten. Samhallets olika alctorer
kommer aft behova diskutera sift forhallningssatt till barn och utarbeta eller
se over sina egna strategier och handlingsplaner. Inom kultursektorn som
inte tidigare omfattas av nagon lagreglering blir det viktigt aft konkretisera
pa vilket salt barnets raft till kultur ska uppfyllas i den egna verksamheten.

Kulturrddet har sett att barns m8jligheter att to del av och att paverka
kulturutbudet skiljer sig at, trots aft det handlar om barns rattigheter enligt
barnkonventionen. Barnfattigdom, socioekonomiska fOrhAllanden,
funktionsnedsattningar och bostadsort ar ndgra faktorer som paverkar.
Forskolan, skolan, kulturskolan, skapande skola och sociala natverk kan
dock utjarrma skillnaderna. Inom en kommun finns det inbyggda
intressekonflikter ndr det gdller tillgdngen till kultur och mojligheter att
sysselsatta sig med kulturella aktiviteter pa fritiden. Barns intressen och
kommunens ekonomiska intressen skiljer sig At. I sadana fall dr barns
mojligheter att pdverka innan beslut fattas vdsentligt.

7.9 En oversyn av oversattningen av barnkonventionen
Kulturthdet tillstyrker forslaget att en oversyn Ors av den svenska
oversattningen av konventionen eftersom utredningen redan har konstaterat
vissa brister i den.

4

Laroplan, examensmal och gymnasiegemensamma amnen for gymnasieskola 2011
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7.10.2 Uppdrag till centrala myndigheter att fcirbereda sig infiir
situationer som kan uppkomma niir barnkonventionen blir lag
Kulturradet tillstyrker forslaget att vissa centrala myndigheter rar i uppdrag i
sift regleringsbrev att, utifrAn respektive myndighets uppdrag och
verksamhet, "diskutera vilka utmaningar och frAgor man kan komma att
stallas infar", vid en inkorporering. Aven om inte lagen inkorporeras skulle
ett sadant uppdrag vara betydelsefullt for att malvetandegka
myndigheterna och ovriga samhallet om barnet som en rattighetsbarare.
Som tidigare namnts ar Kulturradet beredd att to sig an uppgiften att vara en
av dessa. Det ar darfor naturligt att Kulturrfidet aven far ett sAdant uppdrag
som namns her. KulturrAdet menar dock att det inte kommer att racka med
diskussioner utan att KulturrAdet behover Ora en utredning der lagens
konsekvenser for kulturomradet noga analyseras. Kulturradet anser dock att
det ar lampligare att en sedan beredning sker inom utredningsvasendet.
8

Ikrafttradande och overgingsbestlimmelser

Om regeringen gar vidare med lagforslaget och berorda myndigheter far i
uppdrag att utreda konsekvenserna av fOrslaget anser KulturrAdet att
ikrafttradandet av den nya lagen bor skjutas fram. Kulturradet fOreslfir att
lagen trader i kraft i samband med att kunskapslyftet ayslutas.

9.2 Ekonomiska konsekvenser
Kulturradet bedomer att myndigheten kommer att fa okade kostnader for
kunskapslyftet och fOr den utredning som KulturrAdet behover Ora i
egenskap av central myndighet.

Beslut i detta arende har fattats av generaldirektoren Staffan Forssell efter
foredragning av juristen Eva Royter. I beredningen har handlaggarna Nardin
Crisbi och Tua Stenstrom deltagit. I den slutliga handlaggningen har aven
enhetscheferna Lotta Brilioth Biornstad och Magnus Bostr6m deltagit.
PA KulturrAdets vagnar
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