Yttrande
Box 27215, 102 53 Stockholm
Besök: Borgvägen 1–5, 08 519 264 00
kulturradet@kulturradet.se
kulturradet.se

Miljö -och energidepartementet
m.remissvar@regeringskansliet.se
Gunilla.Blomquist@regeringskansliet.se

Kulturrådets
yttrande över betänkande Världens
utmaning – världens möjlighet,
SOU2019: 13
( M2019/00661/S)
Kulturrådet avger härmed yttrande över Världens utmaning–världens möjlighet, SOU
2019:13.

Bakgrund
Kulturrådets syn på arbetet med Agenda 2030 utgår från två perspektiv: vilken roll
konsten och kulturen kan spela för hållbar utveckling, och vad Kulturrådet som myndighet
specifikt gör för att möjliggöra detta.
En stark och oberoende kultursektor är en förutsättning för en välfungerande demokrati.
Kulturpolitiken ska främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla
sina skapande förmågor, och bidrar därmed i förlängningen till fredliga och inkluderande
samhällen. Genom en mängd insatser arbetar Kulturrådet för att främja breddat
deltagande, tillgänglighet och konstnärlig utveckling.

Kulturrådets

synpunkter

Kulturrådet är en del av GD-forum –Svenska myndigheter i samverkan för Agenda 2030
och deltar i dess operativa arbetsgrupp. Vi har aktivt deltagit i diskussioner om
gemensamma utgångspunkter gällande genomförandet av Agenda 2030 för
myndigheterna som ingår i GD-forum.

Kulturrådet delar och vill understryka delegationens uppfattning att det snabbaste och
mest effektiva sättet att genomföra Agenda 2030 är att använda kraften i ordinarie
processer. Vi ser också att många av Agendans mål ligger i linje med befintliga
riksdagsbundna mål, i Kulturrådets fall de kulturpolitiska målen.
Kulturrådet vill även specifikt lämna synpunkter för nedan listade delar av delegationens
betänkande. Vi avstår att lämna synpunkter på övriga delar av betänkandet.
5.2 Agenda 2030 i den statliga budgeten.
Kulturrådet ser positivt på att uppföljning och återrapportering systematiseras. Inte minst
ser vi behov av en samordnad och ändamålsenlig uppföljning av myndigheternas
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genomförandearbete där myndigheters specialiserade uppdrag tas i beaktande vid
utformningen av återrapporteringskraven.
7.1–7.5 Stärkta förutsättningar för staten. Kulturrådet ställer sig bakom att stärka
förutsättningarna för ett genomförande av Agenda 2030 genom de föreslagna
ändringarna och tilläggen i det förvaltningspolitiska målet, myndighetsförordningen samt i
myndigheternas instruktioner och regleringsbrev. Vi instämmer även i att
samordningskapacitet för genomförandet samt kunskap om Agenda 2030 i
statsförvaltningen behöver stärkas. Kulturrådet stödjer även förslaget att ställa
hållbarhetskrav vid offentlig upphandling samt vill tillägga att det är viktigt att stärka alla
dimensioner av hållbarhet i statens upphandlingsförfaranden.
13.1–13.4Civila samhällets roll i genomförande. Kulturrådet delar delegationens
bedömning att ett självständigt, öppet och livskraftigt civilsamhälle är en hörnsten i ett
demokratisktsamhälle och en förutsättning för omställning till hållbar utveckling. När det
gäller de kulturaktörer inom civila samhället som Kulturrådet stödjer vill vi understryka
vikten av att de ska vara just självständiga och fria i sitt utövande. Bara då de inte
instrumentaliseras kan de vara en kraft i samhälletoch en del i den hållbara utvecklingen.
Kulturrådet ser positivt på delegationens bedömning att långsiktigheten vid
bidragsgivning till civilsamhället bör öka. Vi ser dock att en övergång från projekt- och
verksamhetsbidrag till organisationsbidrag i vårt fall inte är ändamålsenligt då vår
bidragsgivning bygger på skönsmässig bedömning snarare än att de sökande kvalificerar
sig till bidrag utifrån fasta kriterier.
Kulturrådet kan inte heller föregå riksdagens beslut om budgetoch därför inte fördela
bidrag för mer än ett år i taget. Vi ser däremot en stark efterfrågan från kulturlivetatt
befintliga projekt- och verksamhetsbidrag ska kunna fördelas som fleråriga bidrag.

Kulturrådets

beslut

Generaldirektören beslutar att godkänna yttrandet.

Handläggningen av ärendet
Detta beslut har fattats av generaldirektör Staffan Forssell efter föredragning av utredaren
Emil Hammar. I beredningen av ärendet har även verksamhetsutvecklaren Simon
Strömberg, vikarierande enhetschefen Heli Hirsch och verksamhetsstrategen Signe
Westin deltagit.

På Kulturrådets vägnar

Staffan Forssell
Emil Hammar

