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Kulturrådets yttrande över betänkandet
Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället,
SOU 2019:35 (KU2019/01318/CSM)
Kulturrådet är en myndighet under Kulturdepartementet med uppgift att verka för
kulturens utveckling och tillgänglighet. Utgångspunkt för vårt uppdrag är de kulturpolitiska
målen. Det gör vi genom att fördela och följa upp statliga bidrag, samt stödja och driva pé
utvecklingen genom att sprida information och kunskap på olika sätt.

Majoriteten av Kulturrådets bidragsgivning går till offentliga och fria kulturaktörer men
delar av ver bidragsgivning går även till det civila samhällets organisationer. Det är bara
ett av våra bidrag, Kreativa platser, som har haft ett demokratikriterium i sin
bidragsförordning. Vore det aktuellt att utöka kriteriet till andra bidrag bör det göras med
försiktighet. Konsten och kulturen har förmågan att ställa viktiga frågor om oss själva och
världen för att förstå och se den på nya sätt. De kulturpolitiska målen beskriver att
kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefrihet som
grund.

Remissvaret är skrivet utifrån dessa utgångspunkter.

Sammanfattning

Kulturrådet instämmer i begränsningarna av den nuvarande demokratikriteriet såsom
beskriven i betänkandet. Kriteriet är svårt att tillämpa utifrån sin nuvarande formulering
eftersom förståelsen av vad demokratins värderingar kan vara högst personlig, vilket
innebär ett stort tolkningsutrymme.

Kulturrådet ställer sig därmed positivt till ett enhetligt formulerat demokrativillkor och de
författningsförslag som lämnats.

Kulturrådet uppskattar också den vägledning för handläggare som här utarbetats inom
ramen för utredningen. Den konkretiserar och ger såväl red som tydliga exempel för att
underlätta bidragsgivarens handläggning.

Kulturrådet ser positivt på förslaget att MUCF får i uppdrag att stödja bidragsgivande
myndigheter i tillämpningen av demokrativillkoret.

Kulturrådet ställer sig också bakom förslagen om éterkallelse och éterkrav samt om
överklagandemöjligheter som utredningen föreslår.



KULTURRÅDET Beslut

Handläggning av ärendet

Yttrandet har beslutats av ställföreträdande generaldirektör Veronica Lamppa Lönnbro
efter föredragning av jurist Greta von Rosen Stövind. l ärendets beredning har även
verksamhetsutvecklare Simon Strömberg deltagit.
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