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Remissvar på Statens Kulturråds delredovisning om kulturverksamhet i vissa 

bostadsområden (dnr Ku2015/02737/KI) 

 

Vi ställer oss positiva till projekt och satsningar som ger alla invånare möjlighet att få tillgång till ett 

regionalt kulturutbud av hög kvalité och erbjuds likvärdiga möjligheter att skapa och utöva kultur, samt 

har likvärdiga förutsättningar att påverka, delta och medverka i samhällslivet.  

  

Förslag till bidragsförordning 

Förutsättningar för statsbidrag 3 § och 4 § 

Vi anser att Förutsättningar för statsbidrag ändras till bostadsområden istället för stadsdelar, eftersom 

det kan uppfattas som om endast städer omfattas av förordningen. I uppdraget från Regeringen står 

det att Kulturrådet ska förbereda en satsning på kulturverksamheter i vissa bostadsområden. 

 

Offentlig finansierad kultur bör beskrivas tydligare i förordningen. Vidare saknas texten om lågt 

valdeltagande. 

 

4 § Samarbete med andra organisationer, kan detta även gälla samarbete med organisationer utanför 

den egna kommunen? Detta bör klarläggas. 

 

Grunder för bedömning 

Det blir svårt för mindre lokala föreningar att ta reda på invånarnas behov samt göra en stor ansökan 

innan de vet om det finns möjlighet att få projektmedel. Därför föreslår vi att två typer av 

projektansökningar införs: förstudie och färdigförankrade genomförandeprojekt. 

 

Hur ska bedömningen ske och hur definieras de projekt som prioriteras utifrån lågt valdeltagande och 

lågt deltagandet i offentlig finansierad kulturverksamhet samt där förvärvsfrekvensen och 

medelinkomsten är låg och en hög andel elever saknar behörighet i gymnasieskola? Tas underlag 

fram från nationellt håll? Vilka tillhör ett prioriterat område? Här behövs klargörande. 

 

Vi anser att ett förtydligande bör göras när det gäller åldersgrupper, exempelvis när man i ansökan 

ska redogöra för hur man kommer att arbeta med att ta reda på invånarnas behov. Uppföljningen 

underlättas om man har tydliggjort vilken/a målgrupper/åldersgrupper som ansökan avser. 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                        

  

  

 

Utgångspunkter 

Det behöver förtydligas vad som menas med invånarnas kreativitet och platsernas potential i centrum. 

Vidare är det angeläget att spridning av information om möjligheter att söka bidrag når ut till alla 

aktuella bostadsområden och potentiella aktörer.  

 

Övrig synpunkt 

Äga rum ska ligga som ansökan direkt hos Kulturrådet då det är ett väl avgränsat projekt och ska inte 

ingå i Kultursamverkansmodellen. 

 

Ärendet har beretts av Kulturberedningens presidium och beslutats av Förbundsstyrelsen den 24 

februari 2016. 
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