KULTURRADET

YTTRANDE
2017 -03 - 22

GD 2017:55
Dnr KUR 2017/473

Kulturradet yttrande over "Utredningen For Sveriges
Iandsbygder — en sammanhallen politik for arbete, hallbar
tilivaxt och valfard (SOU 2017:1)." Slutbetankande av
Parlamentariska Iandsbygdskommitten
Kulturradet har givits mojlighet aft yttra sig over rubricerad utredning.
Myndigheten har valt 15mna synpunkter pa ett begransat antal av
utredningens aysnitt och forslag.

Inledning
Utredningen har valt aft behandla kulturfragorna pa en mycket overgripande
niva. Det mal som dr kommitten satt fOr omradet ar att det ska finnas
"Likvdrdiga mojligheter att utova och uppleva kultur oberoende av
bostadsort", vilket dr en skarpning i ffirhallande till de nationella
kulturpolitiska malen. Tyvarr saknas analyser/resonemang av begreppet
likvardig. Utredningen har Keller inte beskrivit kultursektorn som en
nodvdndig del av valfardssamhdllet eller betydelsen av aft manniskor har
tillgang till kulturupplevelser och ges mojlighet till eget skapande. De
nationella kulturpolitiska malen, som riksdagen beslutat om, betonar bade
kulturen som en dynamisk och utmanande haft i samhallet och dess
betydelse for utveckling i stort.

Av betdnkandet framgar att staten genom Kulturradet har stor betydelse for
den kulturella infrastrukturen bland annat i form av regionala
kulturinstitutioner. Utredningen har darernot nastan helt bortsett fran att det
films ett antal andra myndigheter inom kultursektorn som ocksa har en
nationell bidragsgivning och frdmjande uppdrag till exempel
Konstndrsndmnden, Statens musikverk, Svenska filminstitutet,
Riksantikvariedmbetet och Riksteatern. Att Hera av myndigheterna och
organisationerna ingfir i kultursamverkansmodellen kan uppfattas som att
Kulturradet overtagit hela bidragsgivningen, men det ar ytterligare ett antal
kulturmyndigheter som samarbetar inom Samverkansradet. Kulturradet vill
understryka att kultursamverkansmodellen dr eft salt aft samordna
gemensamma statliga intressen Mom de sju omraden som denna modell
omfattar.
Nagra av de ffirslag som utredningen lagger, bland annat ett nytt mal fOr den
digitala infrastrukturen kan komma att 8 aysevdxd betydelse fOr
kultursektorn. En val utbyggd infrastruktur skapar manga mojligheter, men
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kan inte ersatta upplevelsen av konserter, utstallningar, fcirestallningar m.m.
For att ge likvardiga mojligheter fOr manniskor att uppleva kultur stalls hoga
krav pa de etablerade institutionerna att arbeta med vandringsutstallningar,
turneer med konserter och fOrestallningar. Det staller i sin tur krav pa aft det
finns kunniga arrangorer och lampliga lokaler som uppfyller den standard
som behovs for aft kunna genomfOr arrangemangen. Myndigheten for
kulturanalys pekar i sin rapport "Kulturanalys 2017" pa de olikheter som
finns i landet i att uppleva professionell kultur. Det ar framst "medborgare
fran storre stader och fran de mest gynnsamma fOrhallandena som tar del av
professionell scenkonst och konstnarlig kultur".
Andra fOrslag i utredningen som har stor betydelse for kultursektom ar val
fungerande persontransporter. Likvardiga farutsattningar att utova och ta
del av kultur innebar aft kunna ta del av det kulturutbud som finns. En val
fimgerande kollektivtrafik är en nodvandighet bland annat fOr att tillgodose
skolans behov aft kunna erbjuda sina elever mojligheter att ta del av
professionell kultur.

Folkbiblioteken har central betydelse for den kulturella infrastrukturen pa
landsbygden. Bibliotekslagen slar fast att biblioteksverksamhet ska finnas
tillganglig for alla och aft biblioteken i det allmanna biblioteksvasendet ska
framja litteraturens stallning och intresset for bildning. upplysning,
utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i ovrigt. Bibliotek ger
fillgang till litteratur och andra medier och ar ocksa en plats som erbjuder
utstallningar och olika typer av kulturella arrangemang. Kommunerna
anvander aven sina bibliotek for att na ut med kommunal service och
information.

3.1 Hela landet ska kunna dra nytta av digitaliseringens mojligheter
Kommittens fOrslag: Regeringen beslutar om ett nytt mal som innebar att
alla i hela landet ska ha tillgang till digital infrastruktur med
overforingskapacitet med minst 100Mbit/s senast 2025.
Kulturradet instammer i utredningens fOrslag om ett nytt mal for den
digitala infrastrukturen. En val utbyggd infrastruktur med en
overfaringskapacitet pa 100Mbit/s kan starka fOrutsattningarna att pa olika
sat ta del av kultur. En okad digital kapacitet okar ocksa mojligheterna for
kulturskapare att arbeta i hela landet. Ansvaret b8r som utredningen fOreslar
ytterst vila pa att regeringen sakerstaller tillgangen till de hushall och
foretag som riskerar att sta utan uppkoppling nar kopparnaten avvecklas.
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3.2.2 Insatser fcir iikad tillganglighet
Kommittens forslag: "Regeringen lagger fram forslag som underlattar
samordningen av olika typer av persontransporter i landsbygderna".
Kulturradet staller sig bakom farslagen som tar upp utveckling och
forbattringar av samordningen av persontransporter. Aven om den digitala
infrastrukturen byggs ut finns fortfarande stora behov av att besoka
kulturinstitutioner. Den regionala infrastrukturen pa kulturomradet har oftast
ett antal institutioner lokaliserade till lanens residensstader. En val
fungerande kollektivtrafik ar en nodvandighet for transporter till och fran
kulturinstitutioner. I olika delar av landet finns det svarigheter att resa fran
mindre orter med kollektivtrafiken, det Oiler inte minst for skolan. Bathe
planering, samordning och subventionerade resor for skolan, ger stone
mojligheter att uppna malet som utredningen satt for kulturomradet att det
ska vara "Likvardiga mojligheter aft utova och uppleva kultur oberoende av
bostadsort".

5

Samhallsplanering och bostadsbyggande

Kommitten pekar pa behoven av ett okat bostadsbyggande i
landsbygdskommunerna.
Kulturradet vill i det sammanhanget framhalla behovet av en genomtankt
planering, som inte far overskuggas av ambitionerna att farenkla och
farkorta plan - och byggprocesser. De forslag till nya nationella mal som
utredningen "Gestaltad livsmiljo" (SOU 2015:88) presenterat bor vara
vagledande nar kommunerna planerar framtida bostadsbyggande.

Ambitionen maste vara att byggnader och milj8er utformas med manniskan
i centrum. Arkitektur, form och design är vasentliga samhallsfragor och bor
ges nodvandigt utrymme nar politiken for landsbygderna formas. Fragoma
ar inte enbart nagot for stader och stadsutveckling utan beror alla och
handlar ytterst om att skapa livskvalitet.

6.7 Kulturen i landsbygderna — overvaganden och fcirslag
Kommittens forslag: "Statens kulturrad ges i uppdrag att redovisa hur

myndigheten arbetar for aft bidra till att gora kulturen tillganglig i Sveriges
landsbygder."
Under forutsattning aft Kulturradet tilldelas okade resurser for att genomfara
mer omfattande kartlaggningar av tillgangligheten till kultur instammer
Kulturradet i forslaget. Dock bor noteras att Kulturradet redan idag har
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uppdrag i regleringsbrev for 2017 att samarbeta med andra aktorer f6r att
kulturen ska komma fler till del i hela landet.
Myndigheten fOr kulturanalys fOreslas fa i uppdrag att analysera
tillganglighet och deltagande i kulturaktiviteter i Sveriges landsbygder.
Kulturanalys ska utiftan sin analys ge fOrslag pa atgarder for aft starka
kulturdeltagandet i landsbygderna. Kulturanalys ska genomfOra sift uppdrag
i dialog med aktorer inom kultursektorn.

Kulturradet ar val medveten om de geografiska utmaningar som finns i
landet och for lculturomradet. Fragestallningarna som lyfts kring det i
utredningen diskuteras redan idag i Kulturradets samrad med
landsting/regioner och ar aven hogst aktuella i Samverkansradet.
Kulturradet är genom sin bidragsgivning en betydelsefull aktor fOr
kulturlivet i hela landet med ca 2 miljarder att fOrdela i bidrag, varav
kultursamverkansmodellen omfattar ca 1,3 miljarder.

Genom kultursamverkansmodellen har regioner och landsting ett tydligt
uppdrag aft arbeta i enlighet med de nationella kulturpolitiska malen.
Kulturplanerna, vilka ar en fOrutsattning fOr statsbidragen, och som varje lan
upprattar, är det dokument dar lanen beskriver de ambitioner de har for att
na ut i hela sift lan och for att skapa en okad delaktighet. Modellen infordes
fOr att ge landsting/regioner ett starkare inflytande och for att besluten skulle
flyttas narmare medborgama. Bidragen Mom samverkansmodellen gar i
dagslaget till regionala kulturverksamheter till exempel lansteatrar,
lansmusik, lansmuseer, regional biblioteksverksamhet, hemslojdsfragor
regional, filmverksamhet och vissa regionala enskilda arkiv och vissa
konsulenter.
Det utredningen verkar ha fOrbisett ar att det finns ett antal andra
myndigheter Mom kulturomradet som ocksa har nationella stud. Det galler
till exempel Riksantikvarieambetet, Konstnarsnarnnden, Statens musikverk,
Svenska filminstutet med flera. For att fa en samlad bild av vilka insatser
som idag gors inom kultursektorn fOr att gora kulturen tillganglig i Sveriges
landsbygder behovs ett betydligt stone grepp an det utredningen nu fOreslar.
Ovriga nationella parter som fOrdelar statliga bidrag bor inga i den
fOreslagna kartlaggningen. Aven de centrala statliga kulturinstitutionerna
bar inga i arbetet. Kulturradet publicerade 2015 "Statliga kulturutgifter i
regionalt perspektiv" som beskriver hur statliga kulturutgifter fOr 28
organisationer fOrdelats over landet under wren 2013 och 2014. Den har
typen av undersokningar har kontinuerligt gjorts sedan slutet av 1990 - talet.
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Att Myndigheten fOr kulturanalys foreslas fa i uppdrag att analysera
tillganglighet och deltagande i kulturaktiviteter ar positivt. Daremot ar det
mer tveksamt om det är den myndighet som arbetar med utvarderingar av
kultursektorn som ocksa ska fOreslA atgarder for att starka kulturdeltagande.
Kulturradet kan vara aktuellt fOr ett sadant uppdrag. Kulturradets
bedomning ar att uppdraget borde ga direkt till de myndigheter och
organisationer som arbetar med bidrag och framjandeatgarder pa nationell
niva.

Kommitten namner att det landsbygdspolitiska perspektivet saknas i
Kultunidets strategi fOr medverkan i det regionala tillvaxtarbetet. Det finns
dock inte nAgot sarskilt uppdrag om landsbygdspolitik i uppdraget aft ta
fram en strategi eller i myndighetens medverkan i det regionala
tillvaxtarbetet.
Kulturradet anser aft kommittens generella kritik mot svdrigheter i
samordningen mellan landsbygdspolitik och den regionala tillvaxtpolitiken
ar helt relevanta.

Kulturradet har haft i uppdrag aft bista regeringen och regionalt ansvariga
aktorer att ta fram innehAll och utforma program till saval
partnerskapsoverenskommelse mellan Sverige och EU -kommissionen, som
de europeiska struktur- och investeringsfondernas program i Sverige
perioden 2014- 2020. Kulturradet har i detta arbete aterkommande tagit upp
kulturens respektive kulturella och kreativa naringars roll fOr regional
utveckling. Vi har ocksA understrukit vikten av att sadana insatser och
aktorer ska kunna medverka i programmens genomfOrande och armed
kunna ta del av finansieringen. Om man vill se kultur som en viktig del i
lokal och regional utveckling och starka kulturell infrastruktur pA
landsbygden, bor Sverige ocksA anvanda sig av de mojligheter som finns
inom ramen fOr EU -fonderna.

Kulturradet vill aven har tillagga att utredningen bortser frAn aft aven andra
statliga kulturmyndigheter och kulturella aktorer ingar i det regionala
tillvaxtarbete som till exempel Riksarkivet, Riksantikvarieambetet och
Svenska filminstitutet.
Kommitten pekar pa digitaliseringens mojligheter fOr fler att ta del av
kulturupplevelser nagot som Kulturradet staller sig bakom. Den digitala
arnbitionsniva som fOrslAs i utredningen kan betyda mycket for att nA ut
brett. Kommitten pekar ocksa pa nagra omraden dar digitaliseringen betytt
mycket. Kulturradet vill emellertid erinra om aft den digitala upplevelsen i
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manga sammanhang inte kan ersatta motet med den levande kulturen. Om
kommittens mai dr att alla ph ett likvardigt sat ska ha tillgAng till kultur,
behover de regionala institutionerna fa fOrstdrIcta mojligheter att arbeta med
till exempel turneer inom musik, teater och dans, vandringsutstdllningar och
olika typer av uppsokande verksamhet. Det forutsatter ocksh att det firms
ldmpliga lokaler med god tillgdnglighet och arrangorer. Den fria
kultursektorn ar viktig fcir att konsten och kulturen ska nh ut aven utanfOr
storstddema och till prioriterade mAlgrupper som barn och unga. Det fria
kulturlivet bidrar till en stone mangfald i kulturlivet ddr fler roster kan horas
och fler perspektiv kan synliggoras.

Kommitten har inte berort folkbibliotekens roll i lokalsamhdllet trots aft de
ar betydande och har utvecklats till att bli en vasentlig del av den
kommunala servicen. Rollen har utvecklats och vid sidan av bokutlan
arbetar de ofta med kulturarrangemang, IT -handledning och kommunal
information. Biblioteken kan utjdmna kunskapsskillnader, framja ldsning
och okar patagligt mojligheterna for manniskor att vara delaktiga i det
demokratiska samtalet. Kungliga biblioteket har sedan 2015 i uppdrag att ta
fram en nationell biblioteksstrategi med syfte att det ska finnas
biblioteksverksamhet av hog kvalitet i hela landet, som uppfyller de krav
som stalls i bibliotekslagen. Arbete med biblioteksstrategin involverar en
rad statliga myndigheter, Sveriges kommuner och landsting och en rad
andra organisationer. Detta arbete kan fa stor betydelse for kulturen i
landsbygdema.

8.1.2 Konsekvenserna for landsbygderna bor beskrivas i regeringens
gemensamma beredning av propositioner och andra regeringsbeslut
Kommittens farslag: "En sarskild landsbygdsbedomning av konsekvensema
for landsbygderna av regeringens beslut infOrs".
KulturrAdet instdmmer i fOrslaget med tillagg om aft ocksa kultur omfattas
som en punkt i upprdkningen Over omraden som av kommitten pekats ut aft
ha sdrskild betydelse.
KulturrAdet menar att kulturfragoma och mdnniskors majligheter att ta del
av kultur och delta i eget skapande har stor och okande betydelse varfor de
borde inga i de utvalda omrAdena. Ett aktivt kulturliv ddr manniskor kan
motas, ddr synpunkter och asikter bryts mot varandra dr en av
forutsattningarna fOr samhallets demokratiska utveckling. Kulturella och
kreativa naringar ger sysselsattning och kultur och kulturmiljo bidrar till en
attraktiv livsmiljo. Beslut Mom de ovriga uppraknande omradena kan
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dessutom komma att g konsekvenser for kultursektorn vilket kan paverka
mojligheterna aft sjalv fa delta och uppleva kultur.

8.1.5 Landsbygdsdelegationer inrattas i linen
Komrnittens forslag: "I varje lan inrattas en strategisk och operativ
samordningsfunktion, benthnnd landsbygdsdelegation".
Kulturradet insthmmer i forslaget i att landsbygdsdelegationerna som
foreslas inrattas i varje lans ska ingd i lansstyrelsernas samordningsuppdrag.
Kulturradet menar ocksa aft genom kultursamverkansmodellen har
landsting/regioner givits ett ansvar att med utgangspunkt i de nationella
kulturpolitiska malen fardela statliga bidrag och bedriva framjande arbete
vilket bland annat syftar till aft uppratthalla den kulturella infrastrukturen.
Inom landsting/regioner finns idag genom kultursamverkansmodellen
betydande erfarenheter av samordning inom sina respektive lan. Av det
skalet bar landsting/regioner alltid ingd i delegationerna.

8.1.6 En tydligare reglering av den statliga styrningen av
landsbygdspolitiken
Kommittens forslag: "Statliga myndigheters ansvar for
landsbygdsutveckling regleras i sarskild farordning".
Kulturradet instammer i forslaget. Jordbruksverket foreslas fa ansvar att pa
nationell niva framja och folja upp arbetet med att na de av riksdag och
regering faststallda malen for landsbygdspolitiken.
I forslaget ingar Kulturradet i den grupp av myndigheter som ar en del i
samordningen. Kulturradet har en stor bredd i sin bidragsgivning och
framjande arbete och det är naturligt att myndigheten ingar i gruppen som
dock bor kompletteras med fler kulturmyndigheter till exempel
Riksantilcvariethnbetet, som ocksa fordelar regionala bidrag och har ett brett
ansvar for kulturarvsfragor.

9

Civilsamhallet utvecklar landsbygderna

Kulturradet instarnmer i utredningens konstateranden aft kraften i
civilsamhallet maste tas tillvara. De ideella krafterna i kulturpolitiken will
KulturrAdet lyfta fram som en forutsattning for den lokala kulturen och som
en viktig ofta outnyttjad utvecklingsresurs. Nagra av de storsta aktorerna pa
omrAdet till exempel Amatorkulturens samarbetsrad, BygdegArdarnas
riksfarbund, Folkets hus och parker, Sveriges hembygdsfarbund, Mais -
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musikarrangorer, Riksteatem med Hera har bildat en kullturallians for att
faretrada den civila sektorn i gemensamma fragor.
I kultursamverkansmodellen som ger regioner/landsting ett inflytande over
hur de statliga medlen skall fardelas forutsatts att civilsamhallet bjuds in till
dialog ndr kulturplanerna formuleras. Satten att inkludera civilsamhallet
varierar och det pagar utvecklingsarbete som kan peka pa modeller for att i
annu stone utstracktiing involvera civilsamhallets aktorer inom
kultiiromeddet.

En forutsattning for civilsamhallets mojligheter att arbeta ar att det finns
samlingslokaler i tillracklig omfattning och att lokalerna ar tillgdngliga och
modernt rustade. De stod till samlingslokaler som finns hos Boverket ar
centrala for att kunna bibehalla lokaler och uppratthilla den standard som ar
nodvandig for olika typer av arrangemang. Om det som utredningen
fareslar ska finnas likvdrdiga mojligheter att delta och uppleva kultur kan
samlingslokaler komma att utgora en viktig lank i att na mdlet.

9.3.1 Forslag om fcirstiirkning, fciryngring och fornyelse genom

folkbildning
Kommittens farslag: I syfte att framja det civila samhallets roll i
landsbygdsutvecklingen forslds Folkbildningsradet under en ldngre
tidsperiod fdr ett farstarkt bidrag.
Kulturradet instarnmer i att det civila samhallet har en central roll i
utvecklingen av landsbygderna och att det mot den bakgrunden ar angelaget
att arbeta med faryngring och farnyelse. Kulturrddet vill i det
sammanhanget papeka den centrala roll som lokala arrangorer har for att
upprathalla ett mingfacetterat kulturliv. Arrangorsfragan dr central for att
kunna nd mdlet om likvdrdiga mojligheter att to del av kultur och det
kommer att kravas saval faryngring och kompetensutveckling som staid
ekonomi.

9.3.2 Forslag om starkt dialog och samverkan mellan det civila
samhallet och offentlig sektor
Kommittens farslag: Jordbruksverket fareslas stodja samordning och
utveckling av natverk mellan landsbygdsutvecklare anstallda i kommuner
och regioner.
Kulturradet staller sig positivt till farslaget och vill samtidigt understryka att
kultursektorn ar en konstruktion som bygger pd samarbeten mellan
kommuner, landsting/regioner och stat i olika led och
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konstellationer. Erfarenhetsutbyte, samarbete och utveckling av arbetssatt
kommer att kunna starka kulturomrAdet men som ocksA frarngAr av
ovanstaende kommer ekonomiska ffirstarkningar att vara nodvandiga for att
uppna mAlet om likvardiga forutsattningar att uppleva och utova kultur.

Beslut i arendet har fattats av generaldirektor Staffan Forssell med
koordinator Erik Astrom som foredragande. I beredningen av arendet har
aven verksamhetsstrateg Signe Westin, enhetscheferna Lotta Brilioth
Biornstad, Magnus Bostrom, och Veronica Lampa Lonnbro samt
handlaggarna Marie Ericsson, Karin Westling och Jerk Sorensson deltagit.
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