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Kulturradets yttrande over "Eft land aft besoka — En samlad politik for
hallbar turism och vaxande besoksnaring" (SOU 2017:95)
N2017/07438/FF

Kulturradet har getts tillfalle att yttra sig om betankandet av utredningen Sveriges
besoksnaring.
Kulturradet redovisar nedan sina synpunkter pa de omraden i utredningen som ber8r
Kulturradets uppdrag. Myndigheten tar irate stallning till ovriga bed8mningar och
ferslag som laggs fram i betankandet.

Kulturradets utgangspunkter
Kulturradet är en fOrvaltningsmyndighet under Kulturdepartementet och arbetar

utifran de nationella kulturpolitiska malen. Myndigheten verkar fOr kulturens
utveckling och tillganglighet genom att fOrdela och folja upp statliga bidrag och
genom andra framjande Atgarder. Kulturradet ska verka fOr konstnarligt och

kulturpolitiskt vardefull utveckling inom
•teater, dans, musik och annan scenkonst,

•litteratur, kulturtidskrifter, lasframjande och bibliotek,
•15itd—oWform samt museer och utstallningar,

•regional kulturverksamhet,
•judiska, romska, samiska folkets, sverigefinska och tomedalska minoriteternas
kulturaktorer, och
•andra kulturella andamal

Kulturradet deltar ocksa i det regionala tillvaxtarbetet med utgangspunkt i sift
kulturpolitiska grunduppdrag. Kulturen har en viktig roll i en hallbar
samhallsutveckling, bade i egen kraft och i samverkan med andra politikornraden.
KulturrAdets ansvar att medverka i det regionala tillvaxtarbetet pekas till exempel ut
enligt Forordning (2017:583) om regionalt tillviixtarbete och ges aven genom
sarskilda uppdrag fran regeringen i till exempel regleringsbrev och i myndighetens
instruktion.

Kulturradets generella synpunkter pa betankandet
Utredningens huvudsakliga fOrslag är aft riksdagen fattar beslut om ett nytt
overgripande politiskt mal for hallbar turism och vaxande besoksnaring. Dessutom
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fOreslas en rad insatser i syfte att starka samordningen pa nationell niva. Kulturradet
har inget aft erinra vad galler dessa overgripande ferslag.

Av de nio strategiska utvecklingsomraden for langsiktig kunskapsutveckling och
innovation som utredningen fOreslar, beror huvudsakligen tva - Kulturturism samt
Evenemang och stora mi5ten - Kulturradets verksamhetsomrade. Vart remissvar
kommer darfor huvudsakligen aft berora farslag inom dessa tva omraden.
11.

Kulturturism

Kulturradet valkomnar att kulturturism pekas ut som ett strategiskt insatsomrade i
den foreslagna nationella strategin fOr hallbar turism och vaxande besoksnaring.
Precis som utredningen konstaterar, starker de kulturella och kreativa naringama ofta
forutsattningarna fOr besoksnaringens fciretag genom att bidra till attraktionskraft och
upplevelser.

Vi hailer ocksa med om att begreppet "kultur" i detta sammanhang med ffirdel kan
utga fran den definition av begreppet som gors inom kulturpolitiken, dar kultur
innefattar bade ett levande kulturary och samtida konstnarliga uttryck. Kulturarvet ar
en viktig drivkraft for kulturturism, och Kulturradet valkomnar utredningens forslag
till fler insatser inom delta omrade — inte minns ayseende statens engagemang for
turism i anslutning till de svenska varldsarven. Vi delar ocksa utredningens
bedomning av att scenkonst, arkitektur, form och design och andra samtida konst och kulturuttryck, i hogre grad skulle kunna samverka med besoksnaringen och
inlduderas i kommande statliga insatser fOr vaxande besoksnaring.
1 viss man overlappar den definitionen av "kultur" sa som det anvands i
kulturpolitiken aven delar av fokusomradet Evenemang (som beskrivs under rubriken
13. Evenemangs - och mdteslandet Sverige), men beskrivningen av, och de foreslagna
insatserna for aft framja besoksnaringen kopplad till kulturevenemang ar vagt
beskriven. Utredningen hade vunnit pa att ytterligare tydliggora kopplingen mellan
hela den kulturella infrastrukturen och kulturturismen. Det ar Kulturradets
forhoppning aft den av utredningen foreslagna delstrategin for utveckling av
kulturturism darfOr inkluderar bade kulturarvet, de kulturella och kreativa naringarna,
den samtida konsten och kulturen samt kulturevenemang.

I genomgangen av 11.2 Aktorer inom Kulturturism, omnamns
kultursamverkansmodellen som den struktur dar landstingen fOrdelar statligt stod till
kulturverksamheter i lanet. Vad som inte tydliggors i utredningen är hur bidragen
inom kultursamverkansmodellen bedoms och beslutas pa statlig niva.
Det ar Kulturradet som har i uppdrag att fordela och folja upp medel inom
kultursamverkansmodellen till landsting och regioner. Mom ramen for modellen
fordelas tva typer av statsbidrag: verksamhetsbidrag och utvecklingsbidrag. Besluten
baseras huvudsakligen pa de regionala kulturplaner som varje landsting eller region
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tar fram i dialog med lanets kommuner, kulturaktorer och civilsamhalle. Innan
Kulturradets styrelse fattar beslut om bidrag for regional kulturverksamhet sker
ocksa ett samrad med Samverkansradets parter. I samverkansradet ingar andra
statliga kulturmyndigheter/aktorer med regional verksamhet (Konstnarsnarnnden,
Kungliga biblioteket, Lansstyrelserna (genom lansstyrelsen i Halland), Namnden for
hemslojdsfragor, Riksteatern, Riksantikvarieambetet, Riksarkivet och Svenska
filminstitutet). Bidragen gor det mojligt aft uppratthalla en kulturell infrastruktur i
hela landet, samtidigt som de ger utrymme for regionala prioriteringar och
variationer.
De regioner och landsting som ar mottagare av de statliga medlen via
kultursamverkansmodellen, integrerar ofta regional utveckling och tillvaxt — ibland
aven besoksnaring - i sina kulturplaner. Dessa dokument kan med fardel anvandas
for aft ytterligare synliggora kopplingen mellan den kulturella infrastrukturen och
potentialen far starkt kulturturism.

Kulturradet instammer i utredningens ffirslag att Tillvaxtverket, i samarbete med
Kulturradet, ska kartlagga och beskriva samband och synergier mellan kulturella och
kreativa naringar och besoksnaringen, kommunicera resultatet och ge ferslag pa
insatser som stodjer regionalt tillvaxtarbete inom detta fait. Detta arbete kan med
fardel inkluderas i redan existerande samarbete mellan Tillvaxtverket och
Kulturradet att synliggora kulturens roll i och for regional utveckling och tillvaxt.
11.10 Samisk kultur

Kulturradet instammer i utredningensforslag- aft-regeringen-ger - Sarnetinget i uppdrag
att stodja utvecklingen av ett branschnatverk for samisk turism.
13. Evenemangs - och mititeslandet Sverige

Kulturevenemang, som t.ex. musik- eller kulturfestivaler, men aven regelbundet
aterkommande arrangemang som konserter, fiirestallningar och utstallningar, ar —
som utredningen papekar - en stor drivkraft for resande. Den starka kulturella
infrastruktur som skapas genom bl.a. den nationella kulturpolitiken, i samspel med
den lokala och regionala nivan, samt kulturskapare och civilsamhalle, bidrar till aft
hogkvalitativa kulturevenemang genomfors i hela landet.
Kulturradet, instammer i utredningens bedomning att mer beh8vs g8ras pa nationell
niva for att utveckla evenemangssakerhet och fragor kring evenemangens roll i stads och samhallsutveckling relaterat till infrastruktur. Men det finns ocksa fragor som ror
sjalva evenemangen, som utredningen inte tar upp. En sadan fraga ar samordning
mellan lokal, regional och nationell niva nar det galler langsiktig finansiering. En
utmaning for de arligen aterkommande kulturfestivalerna ar risken for bristande
kontinuitet, nagot som ar sarskilt viktigt om festivalen ska kunna fungera som en

drivkraft for turism.
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Kultur- och musikfestivaler framhalls specifikt av utredningen som mojlig
reseanledning bade internationellt och for den inhemska turismen. I Sverige drivs de
fiesta festivaler av en blandning av kommersiella aktorer och ideella fcireningar, ofta
med stark lokal fOrankring. Kulturradet aysatter varje dr medel fOr stod till
musikarrangorer av nationell kulturpolitisk betydelse, varav en viss del gar till
festivaler av aterkommande eller tillfallig karaktar. Aven andra festivaler som inte
beviljas stod har ett varde utifran lokal utveckling. Aven Mom ramen for
samverkansmodellen ges statligt stod till vissa festivaler som ingar i regionernas
kulturplaner.
Som utredningen papekar, ar arrangorerna av kulturevenemang inte organiserade pa
samma satt som t.ex. idrottsrorelsen. Eftersom behoven och utmaningarna varierar
kraftigt mellan olika typer av arrangorer är det darfor svart att synliggora vilka
insatser som skulle gora mest nytta fOr att starka och utveckla kulturevenemangen.
KulturrAdet onskar darfOr att kulturevenemang (sa som de beskrivs i utredningens
kapitel 13 Evenemangs - och moteslandet Sverige) ska inga i den av utredningen
fOreslagna delstrategin for utveckling av kulturturism.

Handlaggningen av arendet
Detta beslut har fattats av Kulturradets generaldirelctor Staffan Forssell efter
fOredragning av utredaren Ellen Wettmark. I beredningen av arendet har aven
handlaggarna Magnus Lemark, Luciana Marques och Karin Westling, regionala
koordinatorn Jelena Jesic samt enhetschefen Veronica Lamppa Lonnbro deltagit.
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