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Länsstyrelsen Skåne 

Yttrande avseende Statens kulturråds delredovisning om 

kulturverksamhet i vissa bostadsområden,  

Ku 2015/01872/KI 

 
Sammanfattning 

Länsstyrelsen Skåne ställer sig i det stora hela positiv till delredovisningens 

förslag. 

Det är viktigt med satsningar som vågar experimentera och inspirera och som 

har ett lärande förhållningssätt. Förslaget bör dock avgränsa sig till att stärka 

kulturen i vissa bostadsområden och inte greppa efter allmän demokrati- eller 

medbogarutveckling.   

 

Länsstyrelsen vill framföra följande synpunkter:  

 

Avsnitt Grunder för bedömning 

Det är centralt att själva ansökningsförfarandet och villkoren blir enkla att 

genomföra och förstå. 

Prioritet föreslås till projekt som verkar i bostadsområden med lågt 

valdeltagande, lågt deltagande i offentligt finansierad kultur samt där 

förvärvsfrekvens och medelinkomst är låg och en hög andel av elever saknar 

behörighet till gymnasieskola. Ur en etisk synvinkel bör motivering till dessa 

prioriteringar framgå. Det är inte tydligt hur dessa faktorer hör samman med 

syftet att stärka kulturverksamheten i vissa bostadsområden. Länsstyrelsen ser 

inte att redovisningen haft som uppdrag att ge förslag på ökat valdeltagandet 

och undrar över kopplingen lågt valdeltagande och deltagandet i offentligt 

finansierad kultur.     

Ett jämlikhets- respektive jämställdhetsperspektiv bör vara viktigt att anta 

gällande prioriteringar.  
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Avsnitt Utgångspunkter 

Att ha möjligheter att påverka sin livssituation är grunden för hälsa och 

utveckling. Det framgår inte av redovisningen hur analysen är förankrad och 

framtagen i dialog med boende, näringsidkare eller ideella sektorn i områden 

som kan bli aktuella för satsningen. Om satsningen ska kunna leda till 

invånarnas möjlighet att utveckla sina förmågor är det avhängigt invånarnas 

möjlighet att påverka vilka förmågor som ska utvecklas.  

 

Avsnitt Samverkan 

Länsstyrelsen anser att det är nödvändigt att en bred sammansatt 

referensgrupp tillsätts för att arbeta med urval samt uppföljning av projekten.  

 

Avsnitt Lärande förhållningssätt 

Det finns stora fördela med att knyta an följeforskning även till de lokala 

projekten. Länsstyrelsen Skåne föreslår att de lokala projekten stöttas med 

följeforskning.  

 

Avsnitt Kommunikation 

Länsstyrelsen Skåne anser att mycket fokus bör ligga på hur man i ett 

inledningsskede ska kunna förmedla kunskap om och hitta förståelse och 

engagemang för att vilja delta och göra ansökan.  

 

Avsnitt Integrering mellan Äga Rum och övriga pågående satsningar och 

verksamheter 

Länsstyrelsen ser positivt på integrering mellan Äga Rum och nämnda 

satsningar. Det finns stora fördela om projekten samarbeta med etablerade 

offentliga verksamheter såsom bibliotek eller kulturcentra. Det är dock viktigt 

att det finns stöd till samordning av dessa satsningar och att en långsiktighet 

eftersträvas.  

 

Länsstyrelsen Skåne har goda erfarenheter av att bistå med spridning av 

budskap och information genom att arrangera konferenser, mötesplatser och 

seminarium.  

 

 

 

I detta yttrande har samhällsbyggnadsdirektör Petar Cavala beslutat. 

Folkhälsostrateg Johanna Morin har varit föredragande. I den slutgiltiga 

handläggningen har också enhetschef Gunvor Landqvist deltagit. 
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Petar Cavala 

   Johanna Morin  
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