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Remiss av Statens kulturråds delredovisning om kultur-
verksamheter i vissa bostadsområden 
Regeringen gav sommaren 2015 Statens Kulturråd uppdraget att förbereda en 

satsning på kulturverksamheter i vissa bostadsområden.
1
 Enligt uppdragsbe-

skrivningen ska uppdraget genomföras i dialog med bland andra Boverket, 

vilket har skett. Boverket vill påtala följande vad gäller förslaget till bidrags-

förordning: 

o Mycket av de materiella 

omständigheter som är tänkta att gälla för bidraget finns beskrivna i un-

derlaget. För att dessa ska kunna bli juridiskt bindande måste de också 

tas med i förordningsförslaget. 

o Bidraget ska enligt rege-

ringsuppdraget riktas främst till bostadsområden med lågt valdelta-

gande. Enligt förordningsförslaget ska bidraget riktas till stadsdelar där 

det finns ett begränsat deltagande i offentligt finansierad kultur. Bover-

ket ställer sig frågande till vilka urvalskriterier och prioriteringsgrunder 

som är tänkt att gälla för bidraget. Vi tycker det är viktigt att det fram-

går av förordningen vilka urvalskriterier eller prioriteringsgrunder som 

ska gälla.  

o Om bidraget även ska 

kunna ges till fysiska åtgärder bör förslaget förtydligas i denna del. 

o I underlaget framhålls be-

tydelsen av ett lärande förhållningssätt och ur uppdragsbeskrivningen 

framgår att långsiktighet är en del av satsningen. Boverket anser därför 

att det är viktigt att resultat och erfarenheter sprids, så även att ömsesi-

digt erfarenhetsutbyte möjliggörs för de projekt som beviljas stöd. Det 
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bör också övervägas att utvärdera stödet. Förslaget och förordningen 

bör förtydligas i denna del. 

o Samma ord och utryck bör 

genomgående användas i förordningen, nu används exempelvis både 

stadsdelar och bostadsområden. Boverket noterar härvid att begreppet 

bostadsområde är det som används i uppdraget från regeringen. 

o Enligt 5 § får bidraget 

endast lämnas till enskilda juridiska personer eller näringsidkare. I un-

derlaget läggs vikt vid att organisationer är en del av sammansättningen 

vid ett projekt. Om tanken är att även organisationer ska kunna få bi-

drag måste detta framgå av 5 §. I 6 § används begreppet ”organisation”. 

Detta begrepp bör ändras till sökande. 

o Gällande 11 § så finns det 

ingen anledning att använda begreppet ”tills vidare”. Det räcker att det 

står att beviljat statsbidrag inte ska betalas ut, om det kan antas att bi-

draget har beviljats på felaktiga grunder. 

o Som 14 § är utformad i 

förslaget får Kulturrådet endast meddela föreskrifter om utformningen 

av ansökan och ansökningsförfarandet. För att kunna precisera begrepp 

och dylikt behövs ett bredare bemyndigande, se till exempel 2 § sista 

stycket förordning (2007:159) om investeringsstöd till äldrebostäder. 

Boverket konstaterar även att förordningsförslaget saknar uppgift om: 

o att det ska ske en priorite-

ring mellan inkomna ansökningar och på vilka grunder denna priorite-

ring ska ske, 

o i vilken form och när slut-

lig redovisning av beviljat bidrag ska ske. 

Vidare kan det finnas anledning att fundera på att reglera: 

o när och hur bidraget ska 

utbetalas (t.ex. genom förskott) och till vem, 

o om åtgärden får vara på-

börjad när ansökan inkommit till Kulturrådet, 

o när åtgärden måste vara 

slutförd, 

o om bidraget ska vara be-

gränsat till max- respektive minimibelopp. 

Enligt Boverkets regleringsbrev för 2016 ska Boverket hantera ett anslag till 

energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer. 

Regeringen har aviserat att dessa medel ska fördelas genom statligt stöd till 

åtgärder i områden med socioekonomiska utmaningar. Det vore önskvärt att 

liknande formuleringar och urvalsprinciper används i båda dessa satsningar.  

I detta ärende har generaldirektör Janna Valik beslutat. Expert Suzanne Pluntke 

har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också avdelningsju-
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rist Anette Martinsson Lindsten, jurist Amelie Fasth, enhetschef Sofie Adolfs-

son Jörby, avdelningschef Anders Sjelvgren och rättschef Yvonne Svensson 

deltagit. 
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