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Remissvar på Kulturrådets rapport ”Kulturverksamheter i 
vissa bostadsområden” 

 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden i Botkyrka ser i huvudsak mycket positivt på den 

statliga satsningen på kulturverksamheter i vissa områden, då vi inom vår 

kommun har flest miljonprogramsområden i landet. Vi ser också att det är vik-

tigt att ideella organisationer får en framträdande roll som sökande i denna 

satsning, men att man samtidigt behöver öppna upp möjligheten för kommuner 

som huvudsökare om det saknas starka lokala aktörer som kan axla denna roll. 

Vi ser att det är viktigt att långsiktighet och social och ekonomisk hållbarhet 

står i fokus och att man därför lokalt bör se till vad som skapar bäst hållbara 

situation. Om kommuner är huvudsökande bör finnas tydliga krav på stärkande 

av lokala aktörer, förnyade arbetssätt och samverkan mellan lokala aktörer.  

 

Vi ser också att det är viktigt att den referensgrupp som bildas speglar olika 

slags lokala aktörer såsom ideella föreningar, näringsliv och kommun. 

 

Förslag till bidragsförordning 

Vi är positiva till förslaget om bidragsförordning, förutom att vi ser flera an-

ledningar till att kommuner också bör kunna agera som huvudsökande. Många 

områden som bäst behöver denna satsning har inte tillräckligt starka lokala 

aktörer som kan agera som huvudsökande part. Däremot äger de en stark lokal 

förankring som sitt främsta kapital och ska ges bra förutsättningar att påverka 

projektets utformning. Att kommuner idag inte föreslås vara huvudsökande ser 

vi kan leda till att områden med störst behov inte blir aktuella i denna satsning.  

 

Vi ser också att många civila aktörer ofta har ett smalare definierat uppdrag, 

och där riskerar bredare satsningar att blir tidsbegränsade projekt som avslutas 

i och med finansieringen. Detta blir särskilt påtagligt när kommunen inte har 

ett tydligt ansvar i projektet från början. En kommuns uppdrag är att stå för 

långsiktighet och bred samverkan. I denna satsning bör man istället ställa krav 

på kommuner att arbeta med förändrade arbetssätt och samarbetsformer för att 

blir en mer samtida lokal, stadig och möjliggörande aktör. Vi ser därför att 

satsningen skulle kunna nå långsiktiga mål om kommuner också släpps in som 

potentiella huvudsökare, men med tydliga krav på ett strukturellt stärkande av 
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lokala aktörer. Ett sådant upplägg skulle gynna en bred lokal framtida samver-

kan men också en ekonomisk hållbarhet. 

 

Utgångspunkter 

Vi ser positivt på förslagets utgångspunkter samt förslag på satsningens be-

nämning då det tillsammans fångar satsningens essens. 

 

Samverkan 

Vi ser samverkan och kunskapsutbyte på lokal, nationell och internationell 

nivå som viktig, men vill även införa den regionala nivån som viktig utifrån 

medborgarens perspektiv och vardag. Idag finns hos oss ett upparbetat forum 

för kunskapsutbyte av just detta slag i form av den återkommande ungkultur-

konferensen Botkyrka Movement med deltagare från hela landet och internat-

ionellt. 

 

Vi ser positivt på samverkan mellan Statens Konstråd och Kulturrådet, liksom 

skapandet av en referensgrupp. I bildandet av referensgruppen är det viktigt att 

den speglar olika slags aktörer inom både ideella verksamheter, kommun och 

näringsliv, då det är aktörer som dessa som tillsammans ska skapa nya arbets-

sätt och långsiktig samverkan. 

 

Lärande förhållningssätt 

Vi ser positivt på ett lärande förhållningssätt mellan de olika parter i projektet, 

liksom med externa parter, då det gynnar långsiktighet. Ett strukturellt lärande 

där erfarenheter från projekten tas tillvara kräver dock en stark sammanhål-

lande part, vilket är en av anledningarna till att vi förespråkar att även kommu-

ner ska kunna vara huvudsökande, just för att skapa hållbarhet och struktur i 

lärandet. 

 

Vi ser nationell följeforskning som en viktig del i satsningen för att kunna ta 

del av de olika satsningarnas arbete och ställer oss positiva till att Myndigheten 

för kulturanalys står för denna del nationellt. Lokalt ser vi bra möjligheter till 

följeforskning genom Mångkulturellt Centrum som part och med stor kunskap 

om vår kommun. 

 

Kommunikation 

Vi ställer oss frågande till om stödet att formulera ansökningar och rapporte-

ringar från Kulturrådet är tillräcklig om det gäller ovana ansökande aktörer. 

Sättet hur projektet drivs, hur det strukturella lärandet läggs upp och hur fram-

tida samverkan och nya arbetssätt arbetas in, påverkar i högsta grad hur lång-
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siktig satsningen blir. Kommuner med sin lokala kännedom om aktörer, kan 

agera stödjande och vara en sammanhållande länk. Detta upplägg gynnar också 

den lokala fortsatta samverkan. 

 

Vi ser positivt på websida för Äga Rum, liksom att satsningen integreras med 

myndighetens jämställdhetsintegrering. 

 

Integrering mellan Äga Rum och övriga pågående satsningar och verk-

samheter 
Vi ser positivt på att andra bidrag och satsningar ses som ett kompletterande 

stöd för denna satsning. 
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