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Regeringskansliet 

 

Yttrande över Statens kulturråds delredovisning om 

kulturverksamheter i vissa bostadsområden / Ku2015/02737/KI 
 

Allmänt 

En satsning på att ytterligare stärka kulturen i ett antal bostadsområden utifrån ett kultur- 

och demokratiperspektiv måste anses som mycket vällovlig. Jönköpings kommun 

upplever att det är positivt att satsningen syftar till att engagera en bredd av aktörer från 

offentlig, privat och ideell sektor. Satsningen kan även bidra till socialt hållbar 

stadsutveckling, jämställdhet, integration och förbättrad tillgänglighet då projekten 

förväntas utgå från de boendens egna behov samt verka mot diskriminering.  

Bedömning av projektidéer (sid 9 m m) 

Jönköpings kommun föreslår att ytterligare aspekter bör beaktas i samband med 

bidragsfördelningen. Satsningen bör prioritera projektansökningar som kännetecknas av: 

-en hög grad av engagemang från barn och unga 

-medverkan av professionella kulturutövare 

- visuellt exploaterbara idéer som ökar attraktiviteten och förändrar den allmänna 

livsmiljön i områdena, som exempelvis stadsodling, muralmåleri eller gatukonst  

-stark påverkan på omgivning, arkitektur och stadsplanering som exempelvis återbruk av 

övergivna lokaler, vitalisering av äldre byggnader, temporära projekt i tomma 

centrumlokaler med mera 

-social rörlighet, det vill säga medför att boende i exempelvis miljonprogram i högre grad 

vistas i stadskärnan - och att boende i stadskärnan i högre grad vistas i 

miljonprogramsområden. Kulturprojekt som inte hanterar denna fråga kan riskera att 

förstärka segregation, med egna kultursatsningar utan samspel med det omgivande 

samhället.  

Kulturskolans möjligheter att medverka (sid 12, 15-16, 17)  

 

Att som utredningen se exempelvis kommunernas kulturskolor som en möjlig aktör i 

tänkta projekt måste uppfattas som positivt.  

 

Utbildningsförvaltningen i Jönköpings kommun, genom Kulturskolan, har arbetat och 

arbetar aktivt att stärka kulturen i områden med socioekonomiska utmaningar. En del i 
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dessa satsningar bygger på de medel som förmedlas genom den statliga satsningen Ska-

pande skola.  

 

Utifrån kulturskolans perspektiv kan det dock finnas en svaghet i förslaget. Det gäller att 

statsbidraget endast kan lämnas till enskilda juridiska personer eller näringsidkare. På så 

sätt underlättas inte kommuners kulturskolors eller andra offentliga aktörers insatser och 

medverkan i projekten, sett utifrån ett finansierings- eller resursperspektiv.  

 

Det nämns i för sig på sid. 12 i förslaget att det ”Inom Kulturrådet finns andra 

bidragsformer och verksamheter som kan komplettera, förstärka eller bredda Äga Rum. 

Exempel kan vara bidrag till arrangörer, Skapande skola och insatser för läsfrämjande 

insatser.”  

 

Samtidigt bör då påminnas om att hela den interna planering som föregår större 

kommuners årliga ansökan av bidrag till satsningen Skapande skola är en i tiden ganska 

långdragen process. Möjligheterna att med relativt kort framförhållning svara upp mot 

nya utmaningar och behov – som exempelvis i detta fall – är därför inte helt optimala. 

 

Det bör även noteras att ett mottagande av statsbidrag även medför ansvar att redovisa 

hur medlen har använts och vilka resultat som har uppnåtts (jfr 10 § i förslag till 

bidragsförordning). Detta gör att administrativ kompetens och resurser måste finnas hos 

mottagaren av statsbidraget, vilket kanske inte alltid är fallet i den tänkta mottagarkretsen. 

 

JÖNKÖPINGS KOMMUN 

 

Ann-Marie Nilsson Leif Eriksson 
Kommunstyrelsens ordförande  Ekonomichef  
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