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Synpunkter på förslaget om bidragsförordning 

angående kulturverksamheter i vissa bostadsområden 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har beretts möjlighet att lämna synpunkter 

angående Statens Kulturråds förslag till bidragsförordning för Regeringens satsning 

för att stärka kulturen i bostadsområden med lågt valdeltagande och lågt deltagande i 

offentligt finansierad kultur.  

 SKL efterfrågar en förordning som bidrar till långsiktighet och kontinuitet för 

att främja kulturen i bostadsområden med lågt valdeltagande och låg 

delaktighet i det existerande offentligt finansierade kulturlivet. I delrapporten 

beskriver Kulturrådet utmaningen med en utbredd projekttrötthet i 

civilsamhället i de berörda bostadsområdena och att det finns ett behov av 

kontinuitet när det gäller insatser på dessa platser. Denna beskrivning stämmer 

med SKL:s uppfattning men förbundet ser inte på vilka sätt den föreslagna 

förordningen främjar långsiktighet och hållbarhet.  

 Kommuner och landsting/regioner förväntas bidra till projekten genom att ingå 

i partnerskap. Det finns en risk att kommunala och regionala aktörer kommer 

vara en förutsättning för både långsiktighet och hållbarhet för satsningen utan 

att de har möjlighet att söka ekonomiskt stöd för detta.  

 Landsting och regioner beskrivs som en naturlig part och arena för 

erfarenhetsutbyte i relation till satsningen men ges inte möjlighet till ersättning 

för denna funktion. Istället hänvisar Kulturrådet till att det finns resurser inom 

ramen för kultursamverkansmodellen. SKL anser att det statliga 

ansvarstagandet för finansiering av regional kulturverksamhet behöver stärkas. 

Införs fler ansvarsområden i kultursamverkansmodellen behöver ytterligare 

medel tillföras och förordningen förändras.  

 Hänsyn behöver tas till de olika insatser som redan idag görs av kommuner 

och landsting/regioner för att fler ska ha möjlighet att ta del av och påverka 

kulturutbudet. SKL föreslår därför att en löpande avstämning med även 

kommunal och regional nivå införs i uppdraget till Kulturrådet. På så sätt kan 

man förbättra förutsättningarna för långsiktighet och kontinuitet i satsningen.  
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 SKL vill även uppmärksamma Kulturdepartementet på att det i förslaget till 

förordning saknas uppgifter om för hur många år respektive projekt kan söka 

medel. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting 
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