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Uppdrag till Statens kulturråd att förbereda en satsning på att
stärka kulturverksamheter i Sveriges glesaste landsbygder

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Statens kulturråd att förbereda en satsning för att
stärka kulturverksamheter i Sveriges glesaste landsbygder. Satsningen ska
genomföras i form av tidsbegränsade pilotprojekt under perioden
2019–2020.
Statens kulturråd ska förbereda så att medel kan sökas av aktörer i hela
landet och beslutas av myndigheten på ett ändamålsenligt och skyndsamt
sätt. Myndigheten ska även säkerställa att medlen kompletterar övriga
satsningar inom kultursamverkansmodellen.
Uppdraget ges med förbehåll för riksdagens beslut i nödvändiga delar.
Uppdraget ska genomföras i dialog med aktörer inom
kultursamverkansmodellen och andra relevanta berörda aktörer. En
delredovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet)
senast den 15 november 2018.
Under genomförandet av satsningen ska myndigheten även följa upp och
sammanställa de erfarenheter som vinns inom pilotprojekten och sprida
dessa till berörda aktörer i hela landet.
Uppdraget ska slutredovisas den 15 mars 2021.

Telefonväxel: 08-405 10 00
Fax: 08-411 36 16
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Mäster Samuelsgatan 70
E-post: n.registrator@regeringskansliet.se
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Skälen för regeringens beslut

I propositionen En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett
Sverige som håller ihop (prop. 2017/18:179, bet. 2017/18:NU19, rskr.
2017/18:360) slår regeringen fast att tillgången till kultur bör vara god i hela
landet och att skillnader över landet i tillgången till kultur bör minska. I
propositionen anges att ytterligare insatser bör göras för att tillgängliggöra
mer kultur till fler i Sveriges landsbygder och aviseras att medel för
tidsbegränsade pilotprojekt i dessa områden ska avsättas.
Syftet med pilotprojekten är att idéer och metoder ska utvecklas för att öka
möjligheterna att ta del av kultur i landsbygdsområden med gles befolkning.
Pilotprojekten ska bidra till ökade kunskaper om hur kulturen långsiktigt kan
bli mer tillgänglig i landsbygderna i hela landet. Projekten kan omfatta såväl
nya sätt att tillgängliggöra befintliga kulturverksamheter som förbättrade
förutsättningar för nya kulturverksamheter.
Regeringen har den 5 juni 2018 överlämnat skrivelsen 2017/18:264 Kultur i
hela landet till riksdagen. Skrivelsen beskriver hur regeringen arbetat för
kultur i hela landet under mandatperioden. Av skrivelsen framgår att
kultursamverkansmodellen är en viktig del i arbetet för kultur i hela landet.
I syfte att minska skillnaderna i tillgång till kultur och deltagande i
kulturverksamheter och med beaktande av de möjligheter som följer av den
snabba tekniska utvecklingen anser regeringen att nya sätt att sprida och ta
del av kultur i olika former bör stimuleras och prövas. Statens kulturråd får
därför i uppdrag att förbereda satsningen och fördela medel för att de
tidsbegränsade pilotprojekten ska kunna genomföras. Myndighetens ska
också följa upp och sprida erfarenheter från dessa projekt. Satsningen ska
bidra till att uppfylla målen för den nationella kulturpolitiken, bl.a. vad gäller
att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet.
I budgetpropositionen för 2018 avsatte regeringen 750 miljoner kronor
årligen för 2019 respektive 2020 i syfte att tillvarata landsbygdernas
möjligheter och hantera framtida utmaningar. Av dessa medel beräknas 20
miljoner kronor 2019 och 20 miljoner kronor 2020 användas för stärka
pilotprojekt inom kultur i Sveriges glesaste landsbygder.

2 (3)

På regeringens vägnar

Per Bolund

Karin von Hedenberg

Kopia till

Finansdepartementet/Ba
Näringsdepartementet/HT-HL, HT-Hl, RT
Socialdepartementet/JÄM
Konstnärsnämnden
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Myndigheten för kulturanalys
Nämnden för hemslöjdsfrågor
Riksarkivet
Riksantikvarieämbetet
Tillväxtverket
Riksteatern
Stiftelsen Svenska Filminstitutet
Samtliga landsting
Sveriges Kommuner och Landsting

3 (3)

