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Kulturrådets yttrande över "Kultursamverkan för ett Sverige som håller
ihop" (Ds 2017:8)

Kulturrådet har givits tillfälle att yttra sig om Kultursamverkan för ett Sverige som
håller ihop - framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter for
kultursamverkansmodellen (Ds 2017:8).

Sammanfattning

Kulturrådet instämmer i stort i förslagen i promemorian
Kultursamverkan for ett Sverige som håller ihop -framtida inriktning och
utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen (Ds 2017:8), med några
kompletterande synpunkter och kommentarer.

Kultursamverkansmodellens inriktning och omfattning
Kulturrådet instämmer i förslaget att bild- och formområdet pekas ut som ett område
inom modellen. Det är Kulturrådets bedömning att området redan i nuläget kan
omfattas av modellen, inom ramen för regional museiverksamhet och konst- och
kulturfrämjande verksamhet, men att det är positivt att regeringen tydliggör att
området ingår. Bild- och fomiområdet har en relativt svag regional infrastruktur och
ett tydliggörande skulle kunna bidra till områdets utveckling. Förutsättningarna har
dock utvecklats sedan kultursamverkansmodellens införande, i många fall har
utvecklingen främjats av utvecklingsbidragen till regional kulturverksamhet.

Kulturrådet vill även betona att om nya verksamhetsområden läggs in i
kultursamverkansmodellen krävs utökad finansiering. Utveckling av nya områden
kommer annars att behöva ske på bekostnad av befintliga områden inom modellen.
Detta skulle troligtvis leda till försämringar både av verksamheternas kvalitet och for
kulturens tillgänglighet. Om regeringen vill främja utveckling av den regionala
verksamheten inom bild och fomi bör även anslaget ökas for detta ändamål.

Kulturrådet instämmer i förslaget att konst- och kulturfrämjande verksamhet
inkluderas inom respektive område och därmed tas bort som eget område. Merparten
av kulturplanema beskriver redan idag det konst- och kulturfrämjande arbetet inom
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respektive område, och den främjande verksamheten är av stort värde for att utveckla
och tillgängliggöra konst och kultur i hela landet.

Statens kulturråd verkar aktivt for att inom befintliga ramar minska skillnader i
tillgång till och delaktighet i kultur i hela landet. Vid beslut om medel for 2017 har
styrelsen gjort särskilda prioriteringar. Prioriteringarna syftar till att öka tillgången
och skapa förutsättningar for ökad kvalitet och förnyelse genom att ta tillvara
digitaliseringens och teknikens möjligheter, utveckla den regionala kulturella
infrastrukturen samt att ge utrymme till och konst- och kulturområden med en svag
regional struktur.

Gällande den regionala biblioteksverksamheten finns en särskild komplexitet i
styrningen av verksamheten, med många olika aktörer att förhålla sig till.
Bibliotekens samhällsuppdrag kräver samverkan över politikområden och politiskt
förankrade, långsiktiga uppdrag på såväl kommunal, som regional och nationell nivå.
Den kommande nationella biblioteksstrategin bör kunna ge förslag på hur den
regionala biblioteksverksamheten på ett tydligare sätt kan dra nytta av de möjligheter
som ligger i att vara en del av regionernas strukturerade och långsiktiga arbete med
kulturplaner. Det är också viktigt att fortsatt utveckla dialogen mellan den regionala
och nationella nivån såväl utom som inom ramen för kultursamverkansmodellen,

samt att fortsatt följa hur det läs- och litteraturfrämjande uppdraget utvecklas.
Kulturrådet bedömer att kultursamverkansmodellen ger goda möjligheter att
samverka kring den regionala biblioteksverksamhetens fortsatta utveckling.

Filmområdets roll inom kultursamverkansmodellen

Kulturrådet instämmer i förslaget att filmområdets roll och utveckling inom ramen
för kultursamverkansmodellen bör utvärderas.

Utvecklingsbidrag för strategiska prioriteringar
Kulturrådet instämmer i att utvecklingsbidrag fortsatt bör fördelas av myndigheten
for att främja strategiska utvecklingsinsatser av nationellt intresse och användas som
styrmedel av regeringen for att peka ut särskilt prioriterade områden.

Både i Kulturrådets egna uppföljningar och i Riksdagens kultumtskotts utvärdering
av kultursamverkansmodellen frainkommer att de statliga utvecklingsbidragen till
regional kulturverksamhet är betydelsefulla. Kulturrådet bedömer att
utvecklingsbidragen till regional kulturverksamhet har varit, och kommer att vara,
väsentliga för utbyggnad av den kulturella infrastrukturen och för att öka tillgången
till kultur i hela landet. Kulturrådet anser också att de utvecklingsbidragen är
strategiskt viktiga för att driva utvecklingen av den nationella kulturpolitiken, bidrar
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till att upprätthålla dynamik och ger incitament for utvecklingsarbete inom ramen for
kultursamverkansmodellen.

Kulturrådet for inom ramen for samverkansmodellen dialog med den regionala nivån
kring angelägna utvecklingsområden och länens ansökningar om utvecklingsbidrag.
Kulturrådet har därtill tillsammans med Samverkansrådets parter en nationell
överblick och kunskap om såväl konst- och kulturområden som regionala
förutsättningar, som grund for myndighetens prioriteringar. De behov som
myndigheten identifierar synliggörs och kommuniceras i de årliga
uppfoljningsrapportema och Kulturrådets budgetunderlag.

Samtliga landsting med i kultursamverkansmodellen
Kulturrådet instämmer i att samtliga landsting på sikt bör ingå i modellen.
Emellertid bedömdes Stockholms län inte vara redo att ingå i den nya modellen från
början. Promemorian innehåller inte någon nännare analys av huruvida denna
bedömning fortfarande är aktuell.

Kultursamverkansmodellen bygger på en omfattande dialog mellan Kulturrådet och
beslutsfattare på såväl politisk som tjänstemannanivå och sju års erfarenheter visar
betydelsen av ömsesidig respekt och skapandet av ett förtroendefullt samarbete. Alla
regioner utom Stockholm har frivilligt anslutit sig till modellen. Om förordning
(1996:1598) upphör att gälla tvingas Stockholm att välja mellan att avstå från
statsbidraget eller att ingå i modellen. Samarbetsformer liksom konsekvenser for den
nationella kulturpolitiken kan därför behöva belysas ytterligare.

Kulturrådets bedömning är mot bakgnmd av detta att 2019 inte är en realistisk
tidpunkt for en övergång, utan att ytterligare förankring och analys kan behövas
innan beslut om årtal fattas.

Gällande kommunernas utrymme i modellen är det Kulturrådets bedömning att i
relation till staten bör landstingen fortsatt vara parten, och att frågan bör överlåtas till
landstingen att lösa inom ramen for samverkan med kommunerna.

Samråd med det civUa samhället

Kulturrådet instämmer i förslaget att landstingen vid framtagandet av kulturplaner
bör tydliggöra metoderna for och syftet med dialogerna for det civila samhällets
aktörer. Förslaget stämmer väl med de riktlinjer som myndigheten arbetat fram efter
samråd med regioner och Samverkansrådets parter under 2016. Kulturrådet kan
konstatera att det finns behov av att utveckla dialogen, men att det också pågår
utvecklingsarbete vars effekter ännu är for tidigt att uttala sig om.
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Kulhirrådet kan dock konstatera att det till viss del råder oklarhet kring vilka

förväntningar som staten ställer på samråden. Det kan finnas behov av att tydliggöra
att samråden i grunden handlar om att säkerställa att civilsamhällets röster och
perspektiv tas till vara i processen med att fonnulera regionala kulturplaner.

Om dialogen mellan nationella och regionala politiska företrädare
Kulturrådet instämmer i förslaget att dialogen mellan den nationella politiska nivån
och den regionala politiska nivån bör formaliseras for att främja en ökad samverkan
och möjliggöra en utvecklad dialog om gemensamma politiska prioriteringar.

Det är Kulturrådets bedömning att en sådan dialog kan främja kunskapsutbyte och
den nationella överblicken. Länens förutsättningar och perspektiv skiljer sig åt, och
det är viktigt att såväl stora som små läns röster ges möjlighet att höras.

Kulturrådet anser dock att det är viktigt att det även framöver finns utrymme for de
olika politiska nivåerna att göra sina prioriteringar, och att det ur ett nationellt
perspektiv kan vara angeläget att göra särskilda satsningar som inte utgår från alla
läns behov.

Mer ändamålsenlig uppföljning av kultursamverkansmodellen
Kulturrådet ser fördelar med att en oberoende aktör ser över om, och eventuellt hur,

uppföljningen och utvärderingen av kultursamverkansmodellen kan förbättras.
Kulturrådet ser samtidigt att ett sådant arbete kräver att aktören har god kompetens
om kultursamverkansmodellen och de sakfrågor som ryms där i.

Kulturrådet hämtar i nuläget in betydligt färre uppgifter än innan modellens
införande, och har löpande sett över och gjort föreiiklingar av uppföljningen. Den
senaste förändringen gäller från och med uppföljningen av 2017 års verksamhet. Det
är ännu för tidigt att bedöma vilka effekter den senaste förenklingen får.

I promemorian läggs stor vikt vid att följa det nationella kultuqiolitiska målet om
allas möjlighet att delta i kulturlivet, med tyngdpunkt på kulturens tillgång i hela
landet. Kulturrådet instämmer i att tillgången till kultur är viktig men anser att det
också är viktigt att följa upp andra delar av de kulturpolitiska målen, exempelvis
avseende kvalitet. Det är därför viktigt att ett uppdrag till en utomstående aktör om
att se över uppföljningen och utvärderingen rymmer flera delar av de kulturpolitiska
målen.
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Beslut i ärendet har fattats av generaldirektör Staffan Forssell med koordinator Lisa
Poska som föredragande. I beredningen av ärendet har även styrelsens ordförande
Ulrika Stuart Hamilton, enhetscheferna Magnus Boström, Lotta Brilioth Biömstad,
Stefan Johansson och Veronica Lamppa Lönnbro, verksamhetsstrateg Signe Westin,
koordinator Erik Åström samt handläggama Jelena Jesic och Jerk Sörenson deltagit.

Lisa Poska


