
KU LTUR RA°DET Yttrande

Box 27215, 102 53 Stockholm 2019-06 -25
Besok: Borgvagen 1-5, 08 519 264 00 GD 2019:136
kulturradet@kulturradet.se KUR 2019/3381
kulturradet.se s.1(2)

Miljo -och energidepartementet
m.remissvarregeringskansliet.se
Gunilla.Blomquist@regeringskansliet.se

Kulturradets yttrande over betankande Varldens
utmaning - varldens mojlighet, SOU 2019:13
(M2019/00661/S)

Kulturradet avger harmed yttrande over Varldens utmaning — varldens mojlighet, SOU
2019:13.

Bakgrund

Kulturradets syn pa arbetet med Agenda 2030 utgar frk tva perspektiv: vilken roll
konsten och kulturen kan spela f6r hallbar utveckling, och vad Kulturradet som myndighet
specifikt gar for att mojliggora detta.

En stark och oberoende kultursektor är en forutsattning f6r en valfungerande demokrati.
Kulturpolitiken ska framja alias mojlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla
sina skapande formagor, och bidrar darmed i forlangningen till fredliga och inkluderande
samhallen. Genom en mangd insatser arbetar Kulturradet fOr att framja breddat
deltagande, tillganglighet och konstnarlig utveckling.

Kulturradets synpunkter

Kulturradet är en del av GD-forum — Svenska myndigheter i samverkan f6r Agenda 2030
och deltar i dess operativa arbetsgrupp. Vi har aktivt deltagit i diskussioner om
gemensamma utgangspunkter gallande genomforandet av Agenda 2030 f6r
myndigheterna som ingar i GD-forum.

Kulturradet delar och viii understryka delegationens uppfattning att det snabbaste och
mest effektiva sattet att genomfora Agenda 2030 är att anvanda kraften i ordinarie
processer. Vi ser ocksa att manga av Agendans mal ligger i linje med befintliga
riksdagsbundna mal, i Kulturradets fall de kulturpolitiska malen.

Kulturradet viii aven specifikt lam na synpunkter f6r nedan listade delar av delegationens
betankande. Vi aystar att lamna synpunkter pa ovriga delar av betankandet.

5.2 Agenda 2030 i den statliga budgeten.
Kulturradet ser positivt pa att uppfoljning och aterrapportering systematiseras. Inte minst
ser vi behov av en samordnad och andamalsenlig uppfoljning av myndigheternas
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genomforandearbete dar myndigheters specialiserade uppdrag tas i beaktande vid
ufformningen av aterrapporteringskraven.

7.1-7.5 Starke forutsattningar for staten. Kulturradet staller sig bakom att starka
forutsattningarna f6r ett genomf6rande av Agenda 2030 genom de foreslagna
andringarna och tillaggen i det forvaltningspolitiska malet, myndighetsforordningen samt i

myndigheternas instruktioner och regleringsbrev. Vi instammer aven i att
samordningskapacitet for genomforandet samt kunskap om Agenda 2030 i

statsforvaltningen behover starkas. Kulturradet st6djer aven forslaget att stalla
hallbarhetskrav vid offentlig upphandling samt vill tillagga att det är viktigt att starka alla
dimensioner av hallbarhet i statens upphandlingsforfaranden.

13.1-13.4 Civila samhallets roll i genomforande. Kulturradet delar delegationens
bedomning att ett sjalvstandigt, tippet och livskraftigt civilsamhalle är en hornsten i ett
demokratiskt samhalle och en forutsattning for omstallning till hallbar utveckling. Nar det
galler de kulturaktorer inom civila samhallet som Kulturradet stodjer vill vi understryka
vikten av aft de ska vara just sjalvstandiga och fria i sitt utovande. Bara da de inte
instrumentaliseras kan de vara en kraft i samhallet och en del i den hallbara utvecklingen.

Kulturradet ser positivt pa delegationens bed6mning att langsiktigheten vid
bidragsgivning till civilsamhallet bar Oka. Vi ser dock att en overgang fran projekt- och
verksamhetsbidrag till organisationsbidrag i %/art fall inte är andarnalsenligt da var
bidragsgivning bygger pa skonsmassig bedomning snarare an att de s6kande kvalificerar
sig till bidrag utifran fasta kriterier.
Kulturradet kan inte heller forega riksdagens beslut om budget och darfOr inte fordela
bidrag for mer an ett ar i taget. Vi ser daremot en stark efterfragan fran kulturlivet att
befintliga projekt- och verksamhetsbidrag ska kunna fordelas som flerariga bidrag.

Kulturradets beslut
Generaldirektoren beslutar att godkanna yttrandet.

Handlaggningen av arendet
Detta beslut har fattats av generaldirektor Staffan Forssell efter foredragning av utredaren
Emil Hammar. I beredningen av arendet har aven verksamhetsutvecklaren Simon
Stromberg, vikarierande enhetschefen Heli Hirsch och verksamhetsstrategen Signe
Westin deltagit.
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