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Kulturdepartementet

Statens kulturråd
Box 27215
102 53 Stockholm

Uppdrag till Statens kulturråd att ansvara för samordningen av
det svenska värdskapet för Europeisk kulturhuvudstad 2029

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Statens kulturråd att ansvara för samordningen av det
svenska värdskapet för Europeisk kulturhuvudstad 2029 i enlighet med
Europaparlamentets och rådets beslut nr 445/2014/EU om inrättande av en
unionsinsats för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren
2020–2033 och om upphävandet av beslut nr 1622/2006/EG.
Statens kulturråd ska därvid
1. Senast den 31 december 2022 offentliggöra en inbjudan till städer att
kandidera till utnämningen som Europeisk kulturhuvudstad 2029.
Ansökan för städer ska vara öppen minst 10 månader.
2. Senast den 31 augusti 2023 lämna ett föreslag till Regeringskansliet
(Kulturdepartementet) på två svenska experter som ska ingå i den
jury som svarar för urvalet av kandidatstäder, varav minst en expert
ska föreslås efter samråd med Riksantikvarieämbetet.
3. Senast den 31 augusti 2024 lämna föreslag till Regeringskansliet
(Kulturdepartementet) på den svenske observatören som ska följa
arbetet i nämnden för övervakning och rådgivning.
4. Svara för information och rådgivning till kandidatstäderna och senare
till den utsedda kulturhuvudstaden.
Statens kulturråd ska vidare presentera underlag för prövningen av
eventuella statliga framtida ekonomiska insatser, innefattande finansiering av
dessa, med anledning av det svenska kulturhuvudstadsåret. Underlaget ska
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redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 mars
2024.
Statens kulturråd ska löpande informera Regeringskansliet
(Kulturdepartementet) om hur arbetet med uppdraget fortskrider.
Skälen för regeringens beslut

Europeisk kulturhuvudstad är ett EU projekt som startade år 1985 av
ministerrådet på initiativ av den dåvarande grekiska kulturministern Melina
Mercouri i syfte att belysa mångfalden av den europeiska kulturen och föra
europeiska medborgare närmare varandra. Sedan 1985 har flera beslut tagits
kring evenemangets utformning. Den nuvarande unionsinsatsen som gäller
för år 2020–2033 beslutades 2014.
Med anledning av Europaparlamentets och Rådets beslut nr 445/2014/EU
om inrättande av en unionsinsats för evenemanget Europeisk
kulturhuvudstad för åren 2020 – 2033 står Sverige som värdland för
kulturhuvudstadsåret 2029 tillsammans med Polen.
På regeringens vägnar

Jeanette Gustafsdotter
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