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Yttrande över delredovisning av Kulturrådets uppdrag att förbereda en 
satsning på kulturverksamheter i vissa bostadsområden 

Svenska kyrkan har inbjudits att lämna synpunkter på kulturrådets delrapport av rubricerade rege-

ringsuppdrag.  

Svenska kyrkan ser positivt på förslaget. Förslaget är öppet och inkluderande i skrivningar till förord-

ning och bedömningsgrunder, vilket torde göra det möjligt för många att medverka och utveckla nya 

samverkansformer.  

Svenska kyrkan noterar med viss förvåning att rapporten inte uppmärksammar trossamfunden i all-

mänhet, och Svenska kyrkan i synnerhet, som en potentiell aktör i denna satsning. Svenska kyrkan är 

genom sina församlingar en viktig aktör i snart nog alla lokalsamhällen. Inte minst i områden präglade 

av lågt valdeltagande och lågt deltagande i offentligt finansierad kultur, där Svenska kyrkan ofta lig-

ger långt framme vad det gäller nyskapande och gränsöverskridande samarbeten som syftar till att öka 

delaktighet och förbättra livsvillkoren för de boende, oberoende av kulturell och religiös bakgrund. 

Svenska kyrkans tydliga fokus på dels integration, dels barn och unga gör oss till en relevant partner i 

just denna typ av sammanhang. Också som förvaltare av en mångfald olika rum, som utöver att vara 

gudstjänstrum också ger möjligheter till kontemplation, existentiella möten och olika slags kulturar-

rangemang torde Svenska kyrkan kunna vara en viktig part i den planerade satsningen. Svenska kyr-

kan har i rapporten till regeringen inför kontrollstationsåret 2014 – Ett rum öppet för alla – utvecklat 

sin syn på kulturarvets och kulturens betydelse för delaktighet, sammanhållning och skapande. Kul-

turarvet är öppet för alla att dela, eller för att formulera sin egen plats i historien. Det kyrkliga kultur-

arvet ger möjligheter till möten mellan människor, oavsett trosinriktning och religiösa traditioner. 

Svenska kyrkan är med sin rika musik- och bildtradition och sitt fokus på existentiella frågor också 

kulturaktör, och i många församlingar finns avsevärd kompetens, så väl i kulturskapande som att pro-

ducera kulturarrangemang, inte minst på musikens område. 

Uppsala den 3 februari 2016 

På kyrkostyrelsens vägnar   

Antje Jackelén 

Ärkebiskop, ordförande 

 

Anders Granberg 

Avdelningschef 

 

YTTRANDE 

Dnr: Ks 2015/1242 


	bkmTill
	bkmStart
	bkmDatum
	bkmAvslut

