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Remiss av Statens kulturråds delredovisning om 
kulturverksamheter i vissa bostadsområden 

(Dnr Ku 2015/02737/KI) 

 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors yttrande utgår från 

regeringens mål att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina 

liv och inflytande över samhällsutvecklingen samt från regeringens mål att 

förbättra villkoren för det civila samhället. 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (Mucf) ställer sig positiv till 

delredovisningens förslag. 

Mucf anser det angeläget att Statens kulturråd och Statens konstråd tillsammans 

har utformat en gemensam strategi och benämning på satsningen.  

Delredovisningen visar tydligt på att olika perspektiv har tagits i beaktande. 

Ungdomsperspektiv, jämställdhetsperspektiv, mångfaldsperspektiv samt effekter 

för det civila samhället finns redovisat, men däremot efterlyser Mucf ett hbtq 

perspektiv i satsningen. Det framgår inte huruvida hbtq-personers villkor har 

beaktats och vilka konsekvenser eventuella förslag kan komma att få för hbtq-

personer. 

Mucf uppmuntrar myndighetsövergripande samarbeten och ansatsen att tillsätta 

referensgrupper för bedömning av projektansökningar. Mucf och Kulturrådet har 

etablerat en sådan referensgrupp vid bedömningen av Demokratisk delaktighet 

genom lokala resurscenter, ett projektbidrag som Mucf ansvarar för och där 

Kulturrådet bistod vid bedömningen under 2015 och kommer fortsätta med under 

2016. Det finns synergier mellan dessa uppdrag och Mucf ställer sin kunskap till 

förfogande även för Kulturrådets projektutlysningar i vissa bostadsområden. 

Vidare är det också tänkbart att se över mervärdet av en internationell dimension 

till Äga Rum och då framförallt för de organisationer som ansöker, via EU-

programmen Erasmus+ och Europa för medborgarna som Mucf administrerar. 
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Angående förslag till förordningstext anser Mucf att 1§ i utkastet till förordning 

behöver förtydligas gällande definitionen av vissa områden. Kulturrådet har i 

delredovisningen – Grunder för bedömning identifierat detta som bostadsområden 

där: valdeltagande och deltagandet i offentligt finansierad kultur är lågt, 

förvärvsfrekvensen och medelinkomsten är låg och en hög andel elever saknar 

behörighet till gymnasieskolan. Denna definition bör ligga till grund för en 

tydligare förordningstext. Jämför med 3§ där det i viss mån anges en tydligare 

definition av vissa bostadsområden. 

Mucf anser också att 5§ behöver förtydligas och målgruppsanpassas. Paragrafen 

bör beskriva vilken typ av organisation som är behörig att ansöka. I stödets 

utformning anges det att en offentlig organisation ej kan vara huvudman och 

ansöka om stöd medan förordningsförslaget anger att enskilda juridiska personer 

och näringsidkare är behöriga att söka stöd. Detta behöver konkretiseras annars 

finns det en uppenbar risk för förvirring bland potentiella ansökare.  

I övrigt har inte Mucf några synpunkter. 

 

I detta ärende har generaldirektör Lena Nyberg beslutat. Handläggare Kristoffer 

Odstam har varit föredragande. Avdelningschef Pontus Ekstedt har deltagit i den 

slutliga beredningen av ärendet. 

 

 

 

 

Lena Nyberg    

generaldirektör  Kristoffer Odstam 

  handläggare 


