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Yttrande over betankandet Styrkraft i
funktionshinderpolitiken,
SOU 2019:23
Kulturradet yttrar sig har aver ovannamnda betankande. Vi kommenterar framst de
forslag som ber6r Kulturradets arbete.

Bakgrund
Kulturradets verksamhet utgar fran de nationella kulturpolitiska malen och de uppdrag vi
far fran regering och riksdag. Vi ska genom bidragsgivning och olika andra framjande
atgarder bidra till konstnarligt och kulturpolitiskt vardefull utveckling inom omradena
teater, dans, musik och annan scenkonst, litteratur, kulturtidskrifter, lasframjande och
bibliotek, bild och form, museer och utstallningar, regional kulturverksamhet, det samiska
folkets och nationella minoriteters kultur. Vara bidrag ska framst fordelas till professionell
kulturverksamhet, men vi har ocksa uppdrag att fordela bidrag till exempelvis nationella
amatorkulturorganisationer, kulturskoleverksamhet och lokalhallande organisationer runt
om i hela landet.

Kulturrket har som sektorsansvarig myndighet ett sarskilt ansvar att vara "samlande,
stedjande och pkrivande" sa att tillgangligheten inom kultursektorn akar. Vi har under ett
flertal 6r arbetat aktivt med att utveckla och stodja tillganglighetsarbetet inom \fart
verksamhetsomrke, bland annat genom informationsspridning. Vi staller sedan 2017 ett
antal minimikrav pa tillganglighet kopplade till de statliga bidragen till regional
kulturverksamhet inom kultursamverkansmodellen, och de bidrag som vi fordelar direkt till
kulturaktorer.

Generella synpunkter
Vi staller oss positiva till flera utg6ngspunkter i betankandet, till exempel vikten av tydliga
styrmedel och politiska insatser f6r att utvecklingen ska gá snabbare. Det krays ett
gemensamt ansvarstagande fran saval lokal, regional och nationell niva f6r att arbetet
ska ga framat. Kulturrket menar att det infor kommande strategiperiod är vasentligt att
regeringen utovar styrning och ser till att ansvarsutkravande tillampas.
Kulturradet är positiva till att fa ett samordningsansvar inom kultursektorn, under
forutsattning att omfattningen och formerna f6r samordningsansvaret tydliggors och
avgransas. Utredningsforslaget beskriver ett nytt och omfattande ansvar som for oss
kommer att innebara ett komplext och tidskravande arbete, liksom tydliga merkostnader.
Ett skant samordningsuppdrag b6r foljas av en budgetfarstarkning. Vi foreslas
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samordna ett flertal aktorer inom flera nivaer, och inte minst, aktorer som Kulturradet idag
inte har direkta relationer med. Det är ail& mycket viktigt att regeringen tydliggor hur ett
eventuellt samordnande uppdrag till de statliga myndigheterna ska utformas, och hur det i
vart fall inom kulturomradet praktiskt ska kunna forverkligas. Regeringen bar aven
klargora hur kommuners och regioners arbete ska involveras i genomforande och styras
under den nya strategiperioden.

Forslag till

f6rordning

om

andring i forordningen (2012:515)

med

instruktion for Statens Kulturrad

Kulturradet har ingen synpunkt pa om det overgripande sektorsmalet for
samhallsomradet kultur inom ramen for funktionshinderpolitiken skrivs in i myndighetens
instruktion.

5. Att

Ora ratt fran b6rjan - universell utformning

Kulturradet hailer med utredningen om att universell utformning är en viktig utgangspunkt
i det fortsatta genomforandet av politiken. Vi menar att en 6kad tillampning och utveckling
av universell utformning är en naturlig fortsattning pa en redan inslagen vag, och
jamforbart med att integrera ett funktionshinderperspektiv i hela sin verksamhet.

fares* att forordningen (2001:526) tydligare ska hanvisa till det nationella malet far
funktionshinderspolitiken, och armed samtliga inriktningar, varav universell utformning är
ett. Styrutredningen hade i uppdrag att beskriva tillampningen av principen om universell
utformning, vilket inte fullt ut har skett. F6r all vi ska kunna integrera universell utformning
i var verksamhet anser vi att det finns behov av att begreppet tydliggors och att lampliga
aktorer far i uppdrag att sprida information, eller ge metodutvecklande skid, om hur
universell utformning kan tillampas i olika verksamheter
Vi

6.

En

god grund

f6r styrning

och

uppfoljning

styrning genom samverkan
Utredningen fares* att forordning (2001:526) aven fortsattningsvis styr vart och andra

6.1

En

modern

statliga myndigheters ansvar inom funktionshinderpolitiken. Vi tillstyrker detta, liksom
forslaget att finansierings - och ansvarsprincipen sarskilt lyfts fram.

fares& dock att forordningen inte enbart hanvisar till principen om universell
utformning utan samtliga fyra av riksdagen beslutade inriktningarna f6r att uppna malet
f6r funktionshinderpolitiken d.v.s. aven till att arbeta med befintliga brister i tillganglighet,
individuella stod och losningar for individens sjalvstandighet och forebygga och motverka
diskriminering.
Vi

Vi ar overens med utredningen om att myndigheter som ansvarar f6r genomf6rande av
funktionshinderpolitiken bar ha god kannedom om FN - konventionen och arbeta for att
sprida kunskap om den inom sitt verksamhetsomrade.
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6.2 Manskliga rattigheter och bred forankring i styrningen
Kulturradet hailer med om utredningens bedamningar av det krays ett politiskt
ansvarstagande pa nationell niva, liksom ett behov av att en aversyn kommer till stand av
hur svensk lagstiftning forhaller sig till FN - konventionen om manskliga rattigheter f6r
personer med funktionsnedsattning. Vi aystyrker dock forslaget aft den kommande MR institutionen ska to hand om en sadan oversyn, da den snarare ska ha en granskande
roll. Institutionen ska vara oberoende i sitt uppdrag aft folja, unders6ka och rapportera om
hur de manskliga rattigheterna respekteras och genomfors.

6.2.2 Okat inflytande och delaktighet for

dem

det beror

Kulturradet menar att organisationer som foretrader personer med funktionsnedsattning
ska ges ett aktivt inflytande pa alla nivaer i samhallet, i saval analys, genomf6rande, som
i uppfoljning av den nationella funktionshinderpolitiken.

6.2.3 Utvecklingskraft lokalt och regionalt
Utredningens bedomning är att regeringen i styrning av politiken b6r uppmarksamma hur
kommuner och regioner ges forutsattningar for att bidra till att forverkliga FN:s
konventioner om rattigheter far personer med funktionsnedsattning pa lokal och regional
niva. Vi hailer med om detta och om att kommunerna och regionerna ar helt avgorande
for aft atagandena om manskliga rattigheter ska kunna genomf6ras pa lokal niva.
Konventionen stadgar ocksa att samtliga myndighetsnivaer ska inga i genomf6randet.

Under foregaende strategiperiod fanns en nationell strategi som gav en bild av ansvar
och malsattningar inom olika samhallsomraden pa bade lokal, regional och nationell niva.
I utredningsforslaget är istallet genomforandeplaner, framtagna av respektive
samordnande myndighet, det som ersatter en tidigare strategi. En nationell strategi kan
skapa engagemang och tydlighet, Kulturradet menar darfOr att det finns skal att
regeringen ser Over hur de foreslagna genomforandeplanerna ska kunna erhalla samma
status som en nationell strategi.

7.3 Fragor av sarskild vikt
I utredningen lyfts sju omraden fram som utredningen menar bar prioriteras i sarskild
ordning, och som utredningen hanskjuter till regeringen att fortsatta arbeta med. Vi viii
sarskilt kommentera eft av dessa omraden, upphandling.

Med tanke pa den ekonomiska omfattning som upphandlingar i offentlig sektor innebar,
och den paverkan de innebar far samhalle och individer, ar det av storsta vikt att
myndigheter tillampar krav pa tillganglighet och universell utformning i sina
upphandlingar, enligt lagen om offentlig upphandling (LOU. Det vill saga staller krav pa
aft tjanster, produkter, miljoer ar tillgangliga, och kan anvandas av sa manga som mojligt
och heller inte utesluter vissa anvandare. Vi anser aft kompetensen pa detta omrade
behover bli battre, och att insatser f6r att starka kompetensen hos myndigheter b6r sattas
in. Kulturradet viii ocksa framhalla hur viktigt det ar att myndighetsgemensamma
upphandlingar staller hoga krav pa tillganglighet och universell utformning, f6r att se till att
myndigheterna ar tillgangliga som arbetsplatser. Ett exempel ar de olika digitala interna
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system, t ex arendehanterings - och lonesystem, som Statens Servicecenter upphandlar
for ett stort antal nationella myndigheter.

7.1.2 Styrning och uppfoljning i praktiken
Kulturradet tillstyrker aft kultur är ett av de sju samhallsomraden som sarskilt prioriteras
under den kommande strategiperioden.

7.4 Arbetssatt och myndigheter

med

sarskilt ansvar

En barande del i utredningens forslag ar att en myndighet inom varje prioriterat
samhallsomrade ska vara samordningsansvarig och leda breda processer i
genomforande och uppfoljning av funktionshinderpolitiken. I forslaget till ny
forordningstext, (2001:526) 1 b §, beskrivs det att myndigheterna med
samordningsansvar ska to fram en genomforandeplan och indikatorer i samverkan med
andra nationella myndigheter som har uppdrag inom omradet.

Utredningen beskriver att genomforandeplaner och indikatorer bar tas fram i samrad med
och genom forankring med nationella myndigheter, kommuner, regioner, organisationer,
funktionshindersorganisationer, ovrigt civilsamhalle och privata aktorednaringslivsaktorer.

Vi tillstyrker att vi far ett samordningsansvar och ska vara st6djande och padrivande inom
vart verksamhetsomrade. Vi vill daremot understryka att det är nodvandigt att
omfattningen av det samordnande uppdraget avgransas och tydliggors. En viktig
anledning är att det samordningsansvar som fares& innebar ett betydligt mer
omfattande arbete och ansvar an vad vi haft tidigare. Det foreslas aven omfatta aktorer
som Kulturradet idag inte har direkta relationer med.
Kulturradet valkomnar samarbete och samordning inom och mellan sektorer far att
funktionshinderpolitiken ska utvecklas, men kultursektorns strukturer ar komplexa och
bestar av en stor mangd aktorer pa olika nivaer. Exempelvis finns enbart pa statlig niva
ett start antal kulturmyndigheter med avgransade och specialiserade ansvarsomraden,
med vilka vi i flera fall idag har begransade kontakter. Det finns ocksa en rad stiftelser
och bolag. Totalt finns ett sextiotal myndigheter och organisationer som far stod tan
statsbudgetenl, enligt regeringens forteckning. Kultursektorn bar ocksa definieras
narmare for att fortydliga vilka delar av utgiftsomrade 17 som är tankta att omfattas,
exempelvis ayseende film - och medieomradet. Med kommunerna har vi idag mycket
begransade relationer. Kontakterna best& framst av att vi har bidrag som kommuner kan
soka exempelvis for verksamhet inom kulturskolor och skapande skola.

Vi har star erfarenhet av att arbeta med dialoger och processer som omfattar samtliga
regioner inom ramen for vart uppdrag inom kultursamverkansmodellen. Regionerna i sin
tur har omfattande kontakter och dialog med kommuner och lokala aktorer.
Kultursamverkansmodellens upplagg och innehall är styrd via lagstiftning2 och en
forordning3 som styr den statliga delfinansieringen av regionala kultursatsningar.

1

2

3

https://www.regeringen.se/myndigheter-med - flera/?page = 2#1288
Lag (2010:1919) om fordelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet
F6rordning (2010:2012) om fordelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet
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Regionerna far enligt lagen to emot vissa statsbidrag for regional kulturverksamhet och
fordela dessa. Kulturradet ansvarar for statsbidraget till regional kulturverksamhet inom
ett antal omraden och Kulturradets styrelse fattar beslut om bidrag till regionerna med
regionala kulturplaner som underlag. Kulturradet ansvarar aven for nationell uppfoljning
av medlen.

En viktig grund for dialog mellan parterna inom Kultursamverkansmodellen ar delvis
baserad pa den medfinansiering som staten tillhandahaller i modellen. Oberoende
uppfoljningar och rapporter visar att modellen och den okande dialogen mellan
kommunal, regional och statlig niva har fort med sig en vitalisering av det kulturpolitiska
samtalet och gjort att kulturen har kommit hogre pa den politiska agendan lokalt och
regionalt. Samtidigt är det heft uppenbart att arbetet ocksa tar bade tid och resurser i
ansprak f6r dem som ingar. Aven om den samverkan som sker inom
kultursamverkansmodellen inte riktigt motsvarar den samordning som utredningen
foreslar, menar vi att det är en viktig erfarenhet att lyfta fram.

Vi tror att det underlattar om det finns samverkansuppdrag, ekonomiska styrmedel, eller
andra tydliga incitament for att samverka mellan nivaer och sektorer. I annat fall kan
samverkan falla pa bristande engagemang fran enskilda aktorer, och viktiga processer
kan i varsta fall stanna upp.

7.4.2 Andra myndigheter

med

utpekat ansvar

Vi ser positivt pa att saval Riksantikvarieambetet, Kungliga Biblioteket och Kulturanalys
pekas ut som myndigheter med ett sarskilt ansvar att bidra till genomforande och/eller
uppfoljning av funktionshinderpolitiken. Vi ser samtidigt att aven andra myndigheter skulle
kunna ha sarskilt utpekade uppdrag. Ett exempel pa detta är Myndigheten f6r tillgangliga
medier, liksom andra kulturmyndigheter som kan komplettera de delar som ska inga i
ansvaret inom samhallssektorn. Samtliga medverkande myndigheters roll och funktion i
forberedelse, genomforande och uppfoljning bor. tydliggoras.

Yttrandet har beslutats av generaldirektor Staffan Forssell efter foredragning av
handlaggare Karin Westling.
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