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Svar på remiss av Statens kulturråds (KUR) 

delredovisning om kulturverksamhet i vissa 

bostadsområden (Ku2015/02737/KI) 

 

 
Statens historiska museer(SHMM) har tagit del av föreliggande remiss och redovisar i 
det följande sitt svar. 
 
 
Museernas potential 
I bakgrunden till stödets utformning ges exempel på offentliga aktörer som kan ingå i 
de lokala partnerskapen. SHMM vill i detta sammanhang lyfta fram museer och 
konsthallar som potentiella sådana aktörer. 
 
 
Lokalt partnerskap 
SHMM delar KUR:s uppfattning att förankring i lokalsamhället är en avgörande 
framgångsfaktor, och ser positivt på idén om lokala partnerskap i vilka lokala aktörer 
är drivande och har stort inflytande över processen.  
 
SHMM kan dock se fördelar med att inte ställa krav på att huvudman i projektet måste 
vara annan än en offentlig part. Myndighetens erfarenhet visar att den infrastruktur 
som finns hos de offentliga institutionerna ibland kan vara ett värdefullt stöd i större 
projekt. Då kan projektets olika aktörer på ett mer optimerat sätt rikta sina 
arbetsinsatser och resurser mot projektets syfte och mål, snarare än mot 
administration och annan projektöverbyggnad. Här kan SHMM se fördelar med att 
skrivningarna öppnas upp. Kravet på samverkan stipuleras ju i förordningen (4 §), 
och kravet på jämbördigt samarbete kan förtydligas i bedömningsgrunderna. 
 
 
Grunder för bedömning 
Avseende grunderna för bedömning vill SHMM framföra följande: 
 

 SHMM föreslår att formuleringen ”en mångfald av konstnärliga uttryck” 
ändras till ”en mångfald av kulturella uttryck” då detta öppnar upp för bredare 
möjligheter i formuleringen av projekt. 
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SHMM undrar också i detta sammanhang om var och en projektansökan ska 
innehålla en ”mångfald av konstnärliga (kulturella) uttryck”, eller om tanken 
snare är att KUR i sin beredning avser tillse att en mångfald av projekt 
kommer till stånd med stöd av bidraget. Detta behöver i så fall förtydligas. 
 

 SHMM föreslår vidare att punkten som rör samverkan utvecklas så att även 
mer gränsöverskridande samarbeten med andra intresseområden exempelvis 
friluftsfrämjandet, idrotts- och hembygdsrörelsen stimuleras. 
 

 Formuleringen ”ett tydligt lärande perspektiv” skulle, för att bli tydligare, 
kunna kompletteras eller ersättas med en formulering om metodutveckling 
och om hur lärandet som sker inom projektet ska tas tillvara och spridas.  

 
 SHMM undrar slutligen om det är KUR:s avsikt att samtliga projekt ska vända 

sig till alla åldersgrupper. Detta vill vi si så fall avråda ifrån eftersom det 
riskerar att begränsa projektens möjlighet att anpassas till en specifik 
målgrupp och därmed att nå sin fulla potential. Om formuleringen snarare 
syftar till att peka på att KUR lägger vikt vid bedömning av projekten att 
projekt riktade till alla åldersgrupper kommer till stånd, behöver detta 
förtydligas.  

 
 
 
 
Beslut i detta ärende har fattats av överintendent Maria Jansén efter föredragning av 
stabschef Åsa Magnusson.  
 
 
 
 
 
 
Maria Jansén, överintendent 
 
    Åsa Magnusson, stabschef 
     

 


