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Remissvar - Kulturverksamhet i vissa bostadsområden 
 

Ärendebeskrivning 

Kulturdepartementet har skickat Kulturrådets förslag om satsning på 

kulturverksamheter i vissa (utsatta) bostadsområden/stadsdelar på remiss till 77 

instanser. Landskrona stad är en av dem. Remissvaret skall vara 

Kulturdepartementet tillhanda senast den 4 mars 2016. 

 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kulturnämnden besluta: 

 

- att föreslå kommunstyrelsen att anta förvaltningens skrivelse som 

nämndens svar på remissen.   

 

 

Beslutsunderlag 

Kulturrådet har undersökt förutsättningarna för och förberett en satsning på, 

medskapande kulturverksamhet i vissa (socialt utsatta) bostadsområden där 

konsumtionen av offentlig kultur är låg. Satsningen innebär att det införs ett 

sökbart, tidsbegränsat statsbidrag för projekt/satsningar som innebär främjande 

av kulturell verksamhet på bredden och som även innebär samverkan mellan 

olika aktörer. Statsbidraget kan endast betalas ut till enskilda juridiska personer 

eller näringsidkare och alltså inte till offentliga aktörer. Ansökningar kommer 

att prioriteras enligt flera kriterier som t ex från områden med lågt 

valdeltagande och/eller dåliga skolresultat, graden av förankring av projektet 

hos invånarna m fl. 

 

Förvaltningen gör följande bedömning i sitt yttrande: 

 

Att satsningar görs i de bostadsområden/stadsdelar där konsumtionen och 

förekomsten av offentlig kultur är låg, är bra och värdefullt. Att man 

prioriterar samverkan mellan flera olika aktörer är också värdefullt då de kan 

leda till nya och framtida samarbeten långt efter det att projektet är avslutat. 

En svaghet i den föreslagna modellen är att de offentliga aktörerna får en 

sådan undanskymd och passiv roll. Det offentligas medverkan har inget 
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egensyfte och man kan ha sympati för Kulturrådets intention att stärka 

medskapandet nära invånarna. Ofta är det så att (även) enskilda aktörer i 

utsatta områden är resurssvaga och inte sällan är förekomsten av lokala 

aktörer relativt gles. Här borde de offentliga aktörerna kunna ges en starkare 

roll som att söka statsbidrag, fördela/prioritera beviljade medel, initiera 

aktiviteter och liknande. 

 

Sammanfattningsvis är tanken bakom satsning bra och vällovlig men då det rör 

sig om en satsning för resurssvaga områden borde de offentliga aktörerna 

tilldelas en mer aktiv roll. 

 

Konsekvenser 

Inom kulturnämndens område finns flera verksamheter som skulle kunna vara 

en del av projekt riktat till invånare utsatta bostadsområden/stadsdelar. Här kan 

nämnas Kulturskolan, Kulturstöd Ungas främjande arbete och Bibliotekets 

läsfrämjande arbete (Bokstart, Boken kommer, LAB). De föreningsdialoger 

som finns etablerade mellan förvaltningen och lokala föreningar, kan också 

vara en väg till kommunikation kring angelägna projektidéer m m. Vidare finns 

naturliga kopplingar till arbetet inom Urban utveckling vilket också nämns i 

remissen. 

 

Sammanfattning 

Förvaltningen är alltså positiv till såväl de bakomliggande tankarna som till 

själva förslaget. Med tanke på målgruppen borde dock de offentliga aktörerna 

fått en starkare och tydligare roll. 

 

Bilagor 
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