
Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Nya lagar och förordningar stärker
minoritetspolitiken
Publicerad 28 december 2018

Den 1 januari och den 1 februari 2019 träder ett antal
lag- och förordningsändringar i kraft inom politiken för
de nationella minoriteterna. De nya reglerna syftar bland
annat till att stärka det grundläggande skyddet för de
nationella minoriteternas språk och kultur och till att
stärka de utökade rättigheter som finns inom
förvaltningsområdena för finska, meänkieli och
samiska.
– I början av 2019 tar Sverige ett stort steg framåt för minoritetspolitiken. Nu
måste alla Sveriges kommuner bedriva ett målinriktat arbete och rätten till
förskola och äldreomsorg stärks, säger kultur- och demokratiminister Alice
Bah Kuhnke.

Den 1 januari 2019 träder ändringar i kraft i lagen (2009:724) om nationella
minoriteter och minoritetsspråk, skollagen (2010:800) samt socialtjänstlagen
(2001:453). Ändringarna i lagen om nationella minoriteter och
minoritetsspråk innebär bland annat att kommuner och landsting ska anta
mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete och att innebörden av
samråd förtydligas i lagen.

Rätt till förskola och äldreomsorg på sitt eget
minoritetsspråk

Andra ändringar rör rätten till förskola och annan pedagogisk verksamhet på
minoritetsspråk. Ändringarna innebär till exempel att rätten till förskola på
minoritetsspråk ska avse en större del av verksamheten och att efterfrågan
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ska tydliggöras genom att vårdnadshavare ska tillfrågas om de önskar plats i
förskola på minoritetsspråket.

Även rätten till äldreomsorg på minoritetsspråk påverkas av lagändringarna,
bland annat genom att rätten ska avse en större del av verksamheten och att
den ska omfatta den äldres behov av att upprätthålla sin kulturella identitet.
Ändringarna innebär stärkta möjligheter till äldreomsorg på jiddisch och
romani chib.

Förlängning av hälsofrämjande insatser riktade till romer

Förordningen (2016:840) om statsbidrag till hälsofrämjande insatser riktade
till romer förlängs till utgången av 2019. Den skulle upphöra att gälla vid
utgången av 2018. Den ger Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor (MUCF) uppdraget att fördela stöd med syftet att främja
romers hälsa genom att ge civilsamhället och särskilt romska organisationer
bättre förutsättningar att arbeta med hälsofrämjande insatser. MUCF ska
särskilt prioritera projekt som t.ex. involverar romska flickor och kvinnor
och ta hänsyn till projektets förutsättningar att ge upphov till långsiktiga
effekter.

Fler kommuner till förvaltningsområdena för finska,
meänkieli och samiska

Ändringen av förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och
minoritetsspråk innebär att ytterligare fem kommuner ansluts till
förvaltningsområdena. Även ett landsting har anslutits. Anslutningen gäller
från den 1 februari 2019.

I kommuner som ingår i ett förvaltningsområde för ett visst språk ska de
nationella minoriteterna kunna använda språket i kontakt med myndigheter,
både skriftligt och muntligt, i ärenden där de är part. Kommunen ska också
kunna erbjuda förskola och äldreomsorg på minoritetsspråken. De
kommuner som ansluts till förvaltningsområdena får statsbidrag baserat på
invånarantalet.

Kommuner som ansluts till förvaltningsområdet för finska:

Laxå kommun
Kramfors kommun



Kommuner och landsting som ansluts till förvaltningsområdet för samiska:

Vindelns kommun
Örnsköldsviks kommun
Stockholms kommun
Stockholms läns landsting

Kommuner och landsting som ansluts till förvaltningsområdet för meänkieli:

Stockholms kommun
Stockholms läns landsting



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke till Göteborg och
Partille den 14 december
Publicerad 14 december 2018

Fredagen den 14 december besöker kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke Göteborg och
Partille. Ministern kommer bland annat att besöka
Partille Kulturskola, som i år firar 75 år.
Delar ur ministerns program (med reservation för ändringar). För intervjuer,
kontakta pressekreteraren.

Fredag 14 december

14.00 – 15.00 Besök på Partille Kulturskola, som i år firar 75 år sedan
grundandet 1943. Under veckan har kulturskolan haft en galavecka för att
markera firandet.
Adress: Gamla Kronvägen 56, Partille

 

Ministern kommer under dagen också att besöka redaktionen på Expressens
västsvenska edition GT i Göteborg.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke invigningstalar
på konferens i Malmö om fristäder
för hotade konstnärer och
författare
Publicerad 04 december 2018

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
invigningstalar på konferensen Safe Havens i Malmö
med 5 december. Konferensen är den sista officiella
programpunkten inom ramen för Sveriges
ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2018 och
handlar om utvecklingen av fristadsnätverket för hotade
konstnärer.
Årets konferens knyter an till den konferens som år 2013 hölls på samma
tema under Sveriges senaste ordförandeskap i Nordiska ministerrådet. Safe
Havens 2018 syftar till att hitta praktiska arbetsmetoder som bland andra
organisationer, makthavare och tjänstemän kan använda sig av i sitt arbete
med hotade konstnärer och författare. Under konferensen kommer även
Rörelsernas museum att presenteras.

Safe Havens arrangeras av Malmö Stad tillsammans med Rörelsernas
museum, Statens kulturråd och Region Skåne.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Bah Kuhnke till Berlin och Bryssel
Publicerad 26 november 2018

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
besöker Berlin och Bryssel 26–27 november, bland
annat för EU:s ministerrådsmöte för utbildning,
ungdom, kultur och idrott.
På ministerrådsmötet väntas bland annat beslut om att anta rådsslutsatser om
en arbetsplan för kultur 2019–2022. Ministrarna väntas också anta
rådsslutsatser om en stärkt ställning för europeiskt innehåll i den digitala
ekonomin. Syftet är att stärka sektorn, men också att främja mångfald,
synlighet och innovation i en tid av stark teknisk och ekonomisk utveckling.

Utöver detta kommer ministerrådet att hålla en riktlinjedebatt om hur
mediepolitikens fokus på mediemångfald, kvalitetsjournalistik och medie-
och informationskunnighet också kan medverka till att bemöta spridningen
av desinformation online. 

Ministerrådets arbetsplan för kultur 2019–2022

Arbetsplanen pekar ut de fokusområden som rådet kommer att arbeta med
och de arbetsmetoder som ska användas i arbetet. Planen bygger vidare på
den nuvarande arbetsplanen för kultur för 2015–2018. Bland prioriteringarna
i den nya arbetsplanen märks bland annat konstnärlig frihet, kulturarvets
hållbarhet, social sammanhållning och välfärd, samt jämställdhet mellan
kvinnor och män.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Kultur- och demokratiministern till
invigning av Konstmuseet i Norr
och Kirunas stadshus Kristallen
Publicerad 22 november 2018

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
besöker Kiruna idag, 22 november, för att delta vid
invigningen av Kristallen, Kirunas nya stadshus, samt
vid invigningen av den första utställningen vid
Norrbottens nya länskonstmuseum Konstmuseet i Norr.
Stadens nya stadshus är den första byggnaden i Kirunas nya stadskärna och
invigs av H.M. Konungen. Statsrådet kommer att hålla tal på invigningen. På
eftermiddagen besöker statsrådet Kiruna stadsbibliotek och senare under
dagen inviger statsrådet Konstmuseet i Norrs första utställning, Transitions
och besöker Kiruna stadsbibliotek.

Hållpunkter i programmet:

Kl. 11.00 Deltar på invigning av Kristallen

Kl. 14.30 Besök på Kiruna stadsbibliotek

Kl. 17.00 Invigning av utställningen Transitions på Konstmuseet i Norr

Alice Bah Kuhnke finns tillgänglig för intervjuer. Vänligen kontakta
pressekreteraren.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke deltar vid
Sametingets 25-årsjubileum
Publicerad 14 november 2018

Idag, den 14 november, deltar kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke vid Sametingets
25-årsjublieum som firas i samband med tingets
plenum i Stuor Gårttje/Storforsen i
Gåbddesavvun/Bredsel i Älvsbyns kommun.
Sametinget invigdes 1993 i Kiruna. Under jubileumsfirandet kommer samiska
konstnärer och slöjdare att berätta om sitt konstnärskap och Elin Teilus med
band kommer att hålla konsert under eftermiddagen.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke leder möte i
Nordiska ministerrådet för kultur i
Oslo
Publicerad 31 oktober 2018 Uppdaterad 31 oktober 2018

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
kommer att leda mötet med Nordiska ministerrådet för
kultur den 31 oktober. Mötet hålls i Oslo i samband med
Nordiska rådets årliga session, då bland annat Nordiska
rådets priser delas ut. Sverige är ordförandeland i
Nordiska ministerrådet under 2018.
Vid mötet kommer de nordiska kulturministrarna bland annat att diskutera
kulturens betydelse för upprätthållande och revitalisering av små språk,
däribland de nationella minoritetsspråken. Bland de exempel som kommer
att lyftas fram finns samiska och grönländska kulturaktörer och detta är
bland annat en uppföljning av en workshop om språkrevitalisering som
arrangerades inom ramen för det svenska ordförandeskapet i september
2018.

Ministrarna kommer även att diskutera processen för att utse en eller flera
gemensamma nordiska kultursatsningar senast 2021. Liknande satsningar
gjordes med Nordic Cool 2013 i Washington och Nordic Matters 2017 i
London. Dessutom kommer en rapport med slutsatser från det nordiska
kulturpolitiska toppmötet i Malmö den 8–9 maj 2018 att diskuteras.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet, Miljödepartementet,
Socialdepartementet, Utbildningsdepartementet, Utrikesdepartementet

Nordiska rådets session äger rum
i Oslo
Publicerad 29 oktober 2018

Utrikesminister Margot Wallström, vice statsminister
och ministern för internationellt utvecklingssamarbete
Isabella Lövin, kulturminister Alice Bah Kuhnke,
miljöminister Karolina Skog, barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Lena Hallengren samt gymnasie-
och kunskapslyftsminister Anna Ekström deltar i
Nordiska rådets session, som i år äger rum den 30
oktober – 1 november i Oslo.
Under sessionen leder utrikesminister Wallström nordiskt
samarbetsministermöte (MR-SAM) i egenskap av ordförande i Nordiska
ministerrådet, MR-SAM:s möte med Nordiska rådets presidium samt
nordiskt utrikesministermöte (N5).

Under MR-SAM beslutas b.la. om en ny handlingsplan för integration, samt
diskussioner kring hur reformarbetet i Nordiska ministerrådet ska tas vidare.

De nordiska utrikesministrarna träffas i det informella s.k. N5-formatet där
de diskuterar utrikes- och säkerhetspolitiska aktuella frågor. På mötet
kommer bl.a. utvecklingen i Östersjöregionen, transatlantiska relationer,
nordiskt FN-samarbete samt Brexit att komma upp på dagordningen.

Utrikesminister Wallström håller även i årets internationella redogörelse, där
ministern informerar om utrikes- och säkerhetspolitiska aktuella händelser
under det gångna året, å alla nordiska länders vägnar.

Inom ramen för Nordiska rådets session kommer de nordiska
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kulturministrarna att mötas för andra gången under det svenska
ordförandeskapet. Ministrarna kommer att besluta om vidare process för en
eller flera nya kultursatsningar i utlandet i likhet med Nordic Matters, en
nordisk kulturfestival som hölls under hela 2017 på Southbank Centre i
London. Ministrarna kommer även ta del av slutsatserna från det nordiska
kulturpolitiska toppmötet i Malmö i maj 2018 samt diskutera kulturens roll
för stärkande och revitalisering av nationella minoritetsspråk och andra små
språk i Norden – detta med anledning av det svenska ordförandeskapets
språkrevitaliseringsworkshop ”Håll språken levande!” i september 2018.

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström kommer under
Nordiska rådets höstsession, å MR-U:s vägnar, lägga fram redogörelsen om
uppföljning av deklarationen om nordisk språkpolitik. Språkdeklarationen
beskriver de långsiktiga språkpolitiska målen i Norden och i årets
redogörelse presenteras hur verksamheten på området sett ut sedan den förra
redogörelsen lades fram 2015. Det nordiska språksamarbetet har varit i fokus
under det svenska ordförandeskapet i MR-U och under året har en ny
organisatorisk modell för det fortsatta språksamarbetet arbetats fram.

Miljöminister Karolina Skog och ministern för internationellt
utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin leder miljö- och
klimatministermötet i Oslo. På agendan står bland annat hållbara städer,
klimatanpassning och nordiska insatser inför och under COP24. Karolina
Skog presenterar det nya samarbetsprogrammet för åren 2019-24 i Nordiska
rådets plenum.

Markku Rummukainen, som är Sveriges fokalpunkt för FN:s klimatpanel
IPCC, presenterar IPCC:s rapport om 1,5 graders global uppvärmning under
ministrarnas möte med Nordiska rådets utskott för ett hållbart Norden.

Det svenska ordförandeskapet har under ordförandeskapsåret framgångsrikt
drivit arbetet mot sexuella trakasserier, och #MeToo har varit på den
politiska dagordningen i flertalet ministerråd. Jämställdhetsminister Lena
Hallengren avser under Nordiska rådets session att redogöra för arbetet med
#MeToo inom samtliga verksamhetsområden.

Arbetet med det svenska prioriterade projektet ”Lösningar för vård och
omsorg på distans” har intensifierats och en konferens kring projektet
kommer att genomföras i slutet av november.

Rapporten om hur det nordiska samarbetet på det sociala området ska
stärkas har mottagits av det svenska ordförandeskapet och nu ska dessa



förslag föras vidare.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke deltar på RIF-
råd
Publicerad 11 oktober 2018

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke deltar
vid EU:s ministerråd för rättsliga och inrikes frågor den
11 oktober. Rådet kommer bland annat att behandla
rådsslutsatser om tillämpningen av EU:s stadga om de
grundläggande rättigheterna under 2017.
Direktören för EU:s byrå för grundläggande rättigheter, Michael O’Flaherty,
kommer att medverka vid rådsmötet för en diskussion med ministrarna. I
samband med rådsmötet kommer Alice Bah Kuhnke ha ett separat möte med
Michael O’Flaherty.

Rådsslutsatserna baserar sig på EU-kommissionens rapport om tillämpningen
av stadgan under 2017, såväl inom EU-institutionerna som i
medlemsstaterna. Utkastet till rådsslutsatserna innehåller skrivningar om att
EU är en union av värden, vilket innebär respekt för människans värdighet,
frihet, demokrati jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga
rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter.  I
rådsslutsatserna behandlas också olika rättighetsområden kopplade till
stadgan, som t.ex. barns rättigheter och rättigheter för personer med
funktionsnedsättning.

EU:s stadga för de grundläggande rättigheterna

Stadgan om de grundläggande rättigheterna slår fast de grundläggande
rättigheter som både Europeiska unionen och medlemsstaterna måste
respektera när de genomför unionslagstiftningen. Stadgan är rättsligt
bindande och innehåller bestämmelser om bl.a. rätten till liv, förbud mot
tortyr, yttrandefrihet, icke-diskriminering, arbetstagares rättigheter, rätten till
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hälso- och sjukvård, rätten till ett effektivt rättsmedel och opartisk domstol.
EU:s stadga för de grundläggande rättigheterna är sedan 2009 en del av EU:s
fördrag.  Varje år presenterar EU-kommissionen en rapport om hur EU-
länderna tillämpat stadgan om de grundläggande rättigheterna i EU.



Pressmeddelande från Finansdepartementet, Kulturdepartementet

Regeringen tillsätter utredning för
att ta fram nya hyresmodeller för
vissa kulturinstitutioner
Publicerad 30 augusti 2018

Regeringen har beslutat att tillsätta en särskild utredare
som ska utreda och föreslå nya alternativa och hållbara
hyresmodeller för de fem kulturinstitutioner som sedan
2001 har en kostnadsbaserad hyresmodell.
– Detta är ett viktigt steg för att ge Statens fastighetsverk och de berörda
kulturinstitutionerna de bästa förutsättningarna till ett välfungerande
hyresförhållande, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

I utredningen ingår att värdera och bedöma möjligheterna till att de
föreslagna alternativa modellerna kan tillämpas på andra motsvarande
fastigheter som rymmer kulturverksamheter och som förvaltas av Statens
fastighetsverk.

– Äntligen närmar vi oss ett avslut i denna segdragna fråga om modell för
hyressättning för några av våra betydelsefulla kulturinstitutioners byggnader.
En ny modell kommer att underlätta för de berörda att få bättre
planeringsförutsättningar vad gäller deras hyreskostnader, säger
kulturminister Alice Bah Kuhnke

Huvudbyggnaderna vid Kungliga Operan, Kungliga Dramatiska Teatern,
Nationalmuseum, Naturhistoriska riksmuseet och Historiska museet har
sedan 2001 en hyresmodell som inte har fungerat som regeringen och
parterna har tänkt sig. Riksdagen har också tillkännagivit för regeringen att
man bör överväga de särskilda problem som systemet med kostnadshyra har
lett till inom kulturområdet. Av det skälet har regeringen valt att besluta om
ett kommittédirektiv.
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En särskild utredare ska:

analysera nuvarande hyresmodell och hyresrelation mellan de fem
kulturinstitutionerna och Statens fastighetsverk och modellens effekter
för hyresgästerna och statens finanser,
med utgångspunkt i analysen föreslå nya hållbara alternativa
hyresmodeller för de fem kulturinstitutionerna för att hantera bristerna
med den befintliga modellen,
belysa effekterna av förslagen för såväl berörda kulturinstitutioner, som
Statens fastighetsverks fastighetsförvaltning och statens finanser, och
värdera och bedöma möjligheterna till att de föreslagna alternativa
modellerna kan tillämpas på andra motsvarande fastigheter som rymmer
kulturverksamhet och som förvaltas av Statens fastighetsverk.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2019.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Skarpare sanktioner mot
diskriminering och trakasserier
Publicerad 30 augusti 2018

Regeringen vill se skarpare sanktioner mot de
arbetsgivare som inte följer lagstiftningen gällande
diskriminering och trakasserier. Nu tillsätts en utredning
som ska ta fram förslag på hur tillsynen över
diskrimineringslagen kan bli mer effektiv.
 

– Om en arbetsgivare nonchalerar lagens krav att förebygga diskriminering
och trakasserier på arbetsplatsen måste det få konsekvenser. Efter #metoo-
uppropen under hösten stod det klart att vi behöver skärpa lagstiftningen. Nu
tar vi nästa steg, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Ett annat exempel är osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män som
existerar, trots att diskriminering på grund av kön är förbjuden och det finns
tydliga krav på det förebyggande arbetet mot diskriminering genom bl.a.
lönekartläggning.

Regeringen tillsätter nu utredningen En effektiv och ändamålsenlig tillsyn
över diskrimineringslagen. En särskild utredare ska se över behovet av
åtgärder för att säkerställa efterlevnad av bestämmelserna om aktiva
åtgärder i diskrimineringslagen (2008:567).

Utredaren ska bland annat:

överväga om nuvarande bestämmelser i diskrimineringslagen om tillsyn
vad gäller aktiva åtgärder är ändamålsenliga för en effektiv efterlevnad
av bestämmelserna,
vid behov föreslå ändringar som kan leda till en ökad efterlevnad,
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analysera hur tillsynen över bestämmelserna i diskrimineringslagen när
det gäller det skollagsreglerade området, i sin helhet kan flyttas till
Statens skolinspektion, och
lämna nödvändiga och fullständiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2019.

Kommittédirektivet publiceras på regeringens webbplats efter att det har
expedierats.

 



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Statens kulturråd ska förbereda
kultursatsning i glesbygden
Publicerad 30 augusti 2018

Regeringen ger Statens kulturråd i uppdrag att
förbereda en satsning på att stärka kulturverksamheter i
Sveriges glesaste landsbygder. Satsningen ska
genomföras under 2019–2020.
– ’Mer kultur till fler’ har varit min och regeringens paroll under hela
mandatperioden, och det genomsyrar även detta uppdrag till Statens
kulturråd. Det ska inte spela någon roll var i landet du bort – kulturen måste
vara tillgänglig, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Satsningen ska genomföras i form av tidsbegränsade pilotprojekt under
perioden 2019–2020. Statens kulturråd ska inför satsningens början 2019
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. Satsningen aviserades i våras i regeringens
proposition En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett
Sverige som håller ihop (2017/2018:179).

Under satsningen ska Statens kulturråd även följa upp och sammanställa de
erfarenheter som vinns inom pilotprojekten och sprida dessa till berörda
aktörer i hela landet.

Uppdraget ska delredovisas den 15 november 2018 och slutredovisas den 15
mars 2021.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke besöker Växjö
Publicerad 30 augusti 2018 Uppdaterad 30 augusti 2018

Den 1 september besöker kultur- och demokratiminister
Växjö. Ministern kommer bland annat att delta vid
invigningen av Släktforskardagarna i Växjö.
Delar ur ministerns program (med reservation för ändringar). För intervjuer,
kontakta pressekreteraren.

Lördag 1 september

10.00 – 11.00 Ministern talar vid invigningen av Släktforskardagarna.
Adress: Idrottshuset, Bollgatan, Växjö

11.30 – 12.15 Besök och rundvisning på Smålands museum:
Adress: Södra Järnvägsgatan 2, Växjö
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke besöker
Jönköpings län
Publicerad 29 augusti 2018

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
besöker bland annat Jönköping, Aneby, Nässjö och
Värnamo den 30 – 31 augusti. Minister kommer bland
annat att tala vid Alla får plats-veckan i Aneby och
besöka kulturhuset Spira i Jönköping.
Delar ur ministerns program (med reservation för ändringar). För intervjuer,
kontakta pressekreteraren.

Torsdag 30 augusti

12.00 – 13.00 Ministern talar vid Anebys Alla får plats-veckan som i år har
temat demokrati. 
Adress: Fredstorget, Aneby

16.00 – 16.45 Besök och guidad vandring på kulturhuset Spiran.
Adress: Kulturgatan 3, Jönköping

17.15 – 17.45 Ministern deltar vid konsthängningen inför Södra
Vätterbygdens konstrunda.
Adress: Tändsticksområdet, Tändsticksgränd 28

Fredag 31 augusti

11.15 – 12.15 Guidad tur i Nässjö med fokus på gatukonst och offentlig
konst. Promenaden avslutas med besök på invigningen av Nässjös nya
väggmålning på Brogatan 3.
Rundturen startar på vid Konsthallen, Mariagatan 2, Nässjö.
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13.30 – 14.15 Besöker Kulturskolan Finnvedskolan
Adress: Malmstensgatan 21, Värnamo



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Tre demokratiambassadörer
presenterade
Publicerad 29 augusti 2018 Uppdaterad 29 augusti 2018

Kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke har i
dag presenterat de tre demokratiambassadörer, som
tillsammans med Peter Örn kommer att arbeta i
regeringens kommitté Demokratin 100 år. De tre
ambassadörerna är Lena Posner Körösi, Rosaline
Marbinah och Emma Frans.
– Vår demokrati måste främjas, förankras och försvaras. Vi kommer lyckas
om vi som samhälle gemensamt tar oss an de utmaningar vi har. De nu
utsedda ambassadörerna ska bredvid utredare Peter Örn och utifrån sina
respektive kunskaper och erfarenheter, föra dialog och bygga upp
samarbeten med och mellan olika delar av samhället inför att vår demokrati
fyller 100 år, år 2021, säger Alice Bah Kuhnke, kultur- och
demokratiminister.

Deltagare i kommittén Demokrati 100 år:

Peter Örn

Demokratiambassadör och kommitténs ordförande. Bland annat förre detta
vd Sveriges Radio, statlig utredare och generalsekreterare för Röda korset.

Lena Posner Körösi

Demokratiambassadör. Leg. Psykolog. Ordförande för Amanah, Malmö,
ordförande för Paideia folkhögskola och samhällsdebattör.

Rosaline Marbinah
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Demokratiambassadör. Ordförande i Sveriges ungdomsorganisationer LSU.
Före detta ordförande för Utrikespolitiska förbundet.

Emma Frans

Demokratiambassadör. Doktor i medicinsk epidemiologi. Står bakom
artikelserien Vetenskapskollen i SvD. Författare, bloggare och mottagare av
Stora Journalistpriset 2017.

 



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Nya regler ska tydliggöra
ansvarsfördelningen inom
Sametinget
Publicerad 28 augusti 2018

I dag överlämnades en proposition till riksdagen där
regeringen föreslår ändringar i regleringen för
Sametinget och sametingsvalet som ska träda i kraft
den 1 juli 2019. Förslagen innebär bland annat vissa
ändringar i Sametingets organisation.
I propositionen Ändringar i regleringen för Sametinget och sametingsvalet
(prop 2017/18:287) föreslås ändringar i sametingslagen (1992:1433). Bland
annat innebär förslagen att Sametingets styrelse ska ansvara för Sametingets
verksamhet. Kanslichefen ska sköta den löpande verksamheten enligt de
direktiv och riktlinjer som styrelsen beslutar. Sametingets plenum ska även i
fortsättningen vara det högsta beslutande organet.

Förändringarna innebär att det blir en tydligare ansvarsfördelning mellan
Sametingets olika funktioner: plenum, styrelsen och kanslichefen.
Verksamheten kommer härigenom att kunna bedrivas effektivare bl.a.
genom att oklarheter om ansvarsfördelningen mellan styrelsen och
kanslichefen minskas.

Nya regleringar om offentlighet, ordning och ekonomiska
förmåner

Regeringen föreslår även att andra bestämmelser tas in i sametingslagen:

Sametingets plenum föreslås få rätt att besluta om skäliga ekonomiska
förmåner, t ex pension, för ledamöter och ersättare.

https://www.regeringen.se/


Bestämmelser, dels om offentlighet vid Sametingets sammanträden, dels
om att ordföranden ansvarar för ordningen vid sammanträden i plenum
och då också har rätt att visa ut den som uppträder störande och inte
rättar sig efter tillsägelse.
Det föreslås också en särskild lag om säkerhetskontroll vid offentliga
sammanträden i Sametinget. Den omfattar såväl Sametingets plenum
som sammanträden i styrelsen och i nämnderna.
Bestämmelser om val till Sametinget, bl.a. tas kravet i sametingslagen på
svenskt medborgarskap för att vara valbar till Sametinget bort. Förslagen
innebär en större enhetlighet i valförfarandet vid de olika valen. Det kan
bidra till ökad förutsebarhet och att stärka förtroendet för valens
genomförande i Sverige



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Pressinbjudan till
frukostseminarium: Alice Bah
Kuhnke presenterar
demokratiambassadörer
Publicerad 27 augusti 2018

I samband med ett frukostseminarium om demokratins
utmaningar på onsdag den 29 augusti presenteras tre
demokratiambassadörer som tillsammans med Peter
Örn kommer att arbeta i kommittén Demokratin 100 år.

Tid: 29 augusti 2018 kl. 08.00 till kl. 08.45
Plats: Forum för levande historia, Stora Nygatan 10–12, Stockholm

Seminariet för öppet för media. Föranmälan krävs och sker till Boris Vasic
via mail senast tisdagen 28 augusti.

Ta med presslegitimation.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet, Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke och Per Bolund
besöker Linköping och Norrköping
Publicerad 24 augusti 2018

Den 27–28 augusti kommer ministrarna Alice Bah
Kuhnke och Per Bolund bland annat att delta i samtal
vid handelskamrarna i Linköping och Norrköping.
Ministrarna kommer även att delta vid ett panelsamtal
på Campus Norrköping, Linköpings universitet.
Delar ur ministrarnas program (med reservation för ändringar). Tid för
intervjuer finns, kontakta pressekreteraren.

Måndag 27 augusti

12.00 – 13.00 Ministrarna deltar i ett lunchsamtal om klimatet. Arrangörer är
Östsvenska handelskammaren och CSR East Sweden.
Adress: Cleantech Park, Gjuterigatan 1, Linköping

14.30 – 15.30 Utfrågning av elever på Katedralskolan.
Adress: Platensgatan 20, Linköping

Tisdag 28 augusti

07.30 – 09.00 Frukostsamtal om klimatet. Arrangörer är Östsvenska
handelskammaren och CSR East Sweden.
Adress: Kammarforum, Dalsgatan 13, Norrköping

11.00 Presstid. Ministrarna har innan dess träffat klimatforskare på SMHI.
Adress: SMHI, Folkborgsvägen 17.

13.15 – 15.00 Panelsamtal på Campus Norrköping, Linköpings universitet.
Moderator Johan Hedrén, universitetslektor.
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Adress: Campus Norrköping, K4 i Kåkenhus

15.30 – 17.00 Studiebesök på secondhandbutiken Varie.
Adress: Rådstugugatan 30



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke till Örebro Pride
Publicerad 24 augusti 2018

Den 25 augusti besöker kultur- och demokratiministern
Alice Bah Kuhnke Örebro för att delta i stadens
pridefirande.
Delar ur ministerns program (med reservation för ändringar). För intervjuer,
kontakta pressekreteraren.

Lördag 25 augusti

17.00 – 18.30 Ministern deltar i paraden på Örebro Pride 2018 och håller
därefter tal på Pridescenen i Stadsparken. 
Adress: Paraden avgår från Fabriksgatan 21, Örebro.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Myndighetsstrukturen inom
minoritetspolitiken ska utredas
Publicerad 23 augusti 2018

En särskild utredare får i uppdrag att analysera och
föreslå hur ansvaret för samordning, utveckling och
uppföljning av minoritetspolitiken ska organiseras.
Syftet är att skapa en ändamålsenlig organisering av
uppgifterna för att bidra till en stärkt minoritetspolitik.
Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2019.
– Att säkerställa efterlevnaden av de nationella minoriteternas rättigheter har
varit en hjärtefråga för mig under hela mandatperioden. Jag är glad över att
vi nu tar ännu ett steg mot en förvaltning som effektivt gör detta arbete,
säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Den särskilda utredaren ska bland annat:

analysera effektiviteten och ändamålsenligheten i nuvarande
ansvarsfördelning, ta ställning till behovet av organisationsför-ändringar
och vid behov lämna förslag till förändringar,
analysera effektiviteten och ändamålsenligheten i uppföljningssystemet,
ta ställning till behovet av förändringar och vid behov lämna förslag till
förändringar, och
lämna nödvändiga och fullständiga författningsförslag.

Ansvaret för samordning, utveckling och uppföljning av minoritetspolitiken
ska utredas utifrån sex utgångspunkter: 1) säkerställd efterlevnad av
rättigheter, 2) centralt och samlat ansvar, 3) behovet av bred kompetens, 4)
tydlighet och förutsägbarhet, 5) effektivitet, långsiktighet och styrning, samt
6) Sametingets ansvar.
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Förslag som lämnas ska syfta till att se till att ansvariga myndigheter på bästa
sätt bidrar till att säkerställa efterlevnaden av de nationella minoriteternas
rättigheter, och till effektiv verksamhet inom den offentliga förvaltningen.

Kommittédirektivet publiceras på regeringens webbplats efter att det har
expedierats.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Nationell satsning på medie- och
informationskunnighet ska öka
motståndskraften mot
desinformation och näthat
Publicerad 23 augusti 2018 Uppdaterad 23 augusti 2018

Regeringen har i dag beslutat om kommittédirektiv till
en nationell satsning på medie- och
informationskunnighet (MIK). Uppdraget innebär att
arbeta med insatser som ökar människors
motståndskraft mot desinformation, propaganda och
näthat.
– Digitaliseringen, ett förändrat medielandskap och nya medievanor har lett
till ett ökat behov av att vi alla har tillräckliga kunskaper för att kritiskt
granska information och nyheter vi tar del av. Desinformation, propaganda
och näthat sprider sig snabbt i vårt samhälle. Det hotar vår demokrati och vi
behöver alla stå emot det och stå upp mot det, säger kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Uppdraget ges till forskaren Carl Heath och innebär bland annat att:

samarbeta med relevanta aktörer för att komplettera, förstärka och
sprida kunskap om pågående MIK-insatser, 
sammanställa och sprida kunskap om digitala miljöers betydelse för
kvinnor och mäns, flickor och pojkars delaktighet och deltagande i
demokratin med fokus på desinformation, propaganda och näthat, samt
identifiera kunskapsluckor på området, 
sammanställa och sprida goda exempel på metoder som förebygger och
motverkar förekomsten och effekterna av desinformation, propaganda
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och näthat, 
analysera behovet av fortsatta insatser i dialog med berörda aktörer och
vid behov lämna förslag på hur utredarens insatser och analyser kan tas
vidare inom den befintliga myndighetsstrukturen.

Uppdraget ska slutredovisas i sin helhet senast den 1 oktober 2020.

Kommittédirektivet publiceras på regeringens webbplats efter att det har
expedierats.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke till Västra
Götaland
Publicerad 17 augusti 2018

Kultur- och demokratiministern besöker flera orter i
Västra Götaland, bland annat Göteborg, Borås och
Trollhättan. Ministern kommer att delta i Europride i
Göteborg, samt besöka lokaltidningarnas redaktioner.
Delar ur ministerns program (med reservation för ändringar). För intervjuer,
kontakta pressekreteraren.

Lördag 18 augusti

15.30 Ministern deltar i Europride 2018-paraden i centrala Göteborg.
Adress: Paraden avgår från Heden

20.30 – 21.15 Deltar vid Europrides avslutningsceremoni. 
Adress: Götaplatsen, Göteborg

Söndag 19 augusti

11.00 Deltar vid återinvigningen av staty av författaren Thomas Thorild i
Kungälv. 
Plats: Ytterbyvägen 2, Kungälv

Måndag 20 augusti

09.00 Besöker redaktionen på Beta Borås vid Borås Tidning.

14:30 Besök på Mölnlycke kulturhus i Nemeshallen.

16.45 Besök fotoutställningen ”Min pappa Kamilla” och Landvetter
Kulturhus. 
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Adress: Åvägen 2, 435 44 Mölnlycke

Tisdag 21 augusti

13.20 Talar vid Sveriges Fritids- och kulturchefsförenings årskonferens i
Trollhättan. Ministern kommer även att delta i en paneldebatt med Torgny
Sandgren, Kulturskolerådet, och Jens Ericson, Kulturskolan i Trollhättan. 
Adress: Folkets Hus Kulturhuset, Kungsgatan 25, Trollhättan.

16.45 Besök på Kronan bibliotek. Ministern kommer också att hålla ett
föredrag om regeringens satsningar på biblioteken och läsfrämjande klockan
17.30. 
Adress: Lantmannavägen 113, Trollhättan

Onsdag 22 augusti

08.30 – 09.30 Besöker TTELA:s redaktion i Trollhättan.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Sametinget ska yttra sig i ärenden
om fastställande av samiska
ortnamn
Publicerad 16 augusti 2018 Uppdaterad 16 augusti 2018

Regeringen har i dag beslutat om en
förordningsändring som ger Sametinget uppgifterna att
yttra sig i ärenden om fastställande av samiska
ortnamn, granska förslag till samiska namn på allmänna
kartor och yttra sig i frågor om personnamn med samisk
anknytning. Ändringen träder i kraft den 1 oktober 2018.
– Det samiska samhället har centrala kunskaper om ortnamn som vi behöver
få ta del av. Att synliggöra de samiska namnen är en del i den större
processen att ge erkännande till det samiska folket och därför är denna nya
uppgift för Sametinget så viktig, säger kultur- och demokratiminister Alice
Bah Kuhnke.

Dagens beslut innebär att Sametinget ska ha uppgifterna att:

yttra sig i ärenden om fastställande av samiska ortnamn och granska
förslag till samiska namn på allmänna kartor, och
yttra sig i frågor om personnamn med samisk anknytning.

Bakgrund

Sametinget samarbetar sedan 2006 med Institutet för språk och folkminnen
(ISOF) och Lantmäteriet om de samiska ortnamnen. Sametinget lämnar
yttranden och rekommendationer om de samiska ortnamnen till ISOF som
Lantmäteriet sedan beslutar om. Sametinget och ISOF finns även
representerade i Ortnamnsrådet.
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Vad gäller personnamn är det Skatteverket som beslutar om förvärv eller
ändring. Enligt en bestämmelse som trädde i kraft den 1 juli 2017 ska
Skatteverket begära in yttranden från myndighet eller annan om det behövs
för att pröva ett namns lämplighet med hänsyn till språkliga eller andra
förhållanden.

 



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Kultur- och demokratiministern
besöker Hudiksvall
Publicerad 10 augusti 2018

Alice Bah Kuhnke besöker Hudiksvall den 14 augusti.
På programmet för besöket står bland annat
Hälsinglands museum.
Delar ur ministerns program (med reservation för ändringar):

Tisdag 14 augusti

Besöker Hudiksvalls tidning och träffar ansvarig utgivare för
Helahälsingland, Anders Ingvarsson.

9.45 – 11.15 Ministern besöker Hälsinglands museum för samtal med
museichef Gunilla Stenberg. 
Adress: Storgatan 31, Hudiksvall

För intervjuer, kontakta pressekreteraren.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke besöker
Sundsvall och Härnösand
Publicerad 10 augusti 2018

Kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke
besöker Sundsvall och Härnösand den 12 – 13 augusti.
Ministern kommer bland annat att göra
verksamhetsbesök på Fritidsbåtsmuseet i Härnösand
och Sundsvalls stadsbibliotek.
Delar ur ministerns program (med reservation för ändringar):

Söndag 12 augusti

15.00 – 17.00 Ministern deltar i feministisk stadsvandring i Sundsvall.
Vandringen startar vid Lillgården, Esplanaden 21.

Måndag 13 augusti

9.00 – 11.00 Besök på Härnösands bibliotek samt Fritidsbåtsmuseet.
Adress: Universitetsbacken 3, Härnösand.

14.30 – 15.30 Besöker Sundsvalls stadsbibliotek. 
Adress: Packhusgatan 4, Sundsvall

För intervjuer, kontakta pressekreteraren.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke till WOW Talks
Publicerad 09 augusti 2018 Uppdaterad 09 augusti 2018

Fredagen den 10 augusti deltar kultur- och
demokratiministern på WOW Talks på Way Out West.
Ministern kommer bland annat att tala om hur man
skapar likvärdig tillgång till kultur.
18.00 – 18.45 WOW Talks: Hur man skapar likvärdig tillgång till kultur.
Plats: Höjden, Slottskogen, Göteborg

För intervjuer, kontakta pressekreteraren.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke inleder
Apelrydsseminariet 2018
Publicerad 09 augusti 2018 Uppdaterad 09 augusti 2018

Kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke
besöker Båstad på fredag den 10 augusti för att bland
annat inleda Apelrydsseminariet 2018 med temat
Utbildning och jämställdhet.
13.10 – 13.30 Ministern inledningstalar på seminariet, som anordnas av
Fredrika Bremer-förbundet för tionde året. Seminariet pågår 10 - 11 augusti. 
Plats: Apelrydsskolan, Kattviksvägen 207, Båstad

För intervjuer, kontakta pressekreteraren.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Bah Kuhnke inviger Sunne
Kulturvecka
Publicerad 03 augusti 2018

5 - 6 augusti gör kultur- och demokratiminister Alice
Bah Kuhnke besök i Värmland. Bland annat kommer
Alice Bah Kuhnke att inviga Sunne Kulturvecka, besöka
Alma Löv Museum och träffa deltagare i det kommunala
projektet ”Valet är ditt” i Arvika.
Urval ur programmet:

5 augusti kl. 20.00 Invigning av Sunne Kulturvecka
Adress: Rottneros Park, Parkkvägen, Sunne

6 augusti kl. 10.45 Besöker Alma Löv Museum of Unexpected Art
Adress: Smedsby 108, Östra Ämtervik

6 augusti kl. 13.00 Besöker "Valet är ditt", kommunalt projekt för att höja
valdeltagande
Adress: Integrationscentrum, Köpmangatan 4, Arvika

6 augusti kl. 14.00 Tal och utfrågning om demokrati och kultur
Arr: Projektet "Valet är ditt", Arvika Kommun
Adress: Stadsparken, Arvika

6 augusti kl 19.00 Scensamtal om kultur och demokrati
Arr: Visklubben Hallen
Adress: Kvarteret Almen, Älvgatan, Karlstad

För intervjuer i samband med besöken, kontakta pressekreteraren
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Pressinbjudan: Bah Kuhnke
besöker frivilliga i Ljusdal
Publicerad 31 juli 2018

Idag tisdag den 31 juli gör kultur- och demokratiminister
Alice Bah Kuhnke besök vid Röda Korsets
frivilliginsatser i samband med bränderna i Ljusdals
kommun. Vid besöket på Färila Folkets hus finns
möjlighet till intervjuer kl 14.30.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet, Regeringskansliet

Regeringen på Stockholm Pride
2018
Publicerad 30 juli 2018

För fjortonde gången deltar Regeringskansliet på
Stockholm Pride. Arbetet för lika rättigheter och
möjligheter för hbtq-personer är en viktig fråga för
regeringen. Ett sätt att sprida kunskap om regeringens
strategi är att medverka i Pride.
– Det måste vara självklart att alla i Sverige ska ha lika rättigheter och
möjligheter. Pride är ett sätt att visa solidaritet med de som utsätts för
förtryck och manifestera friheten att älska och vara precis den du är, säger
kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

I Regeringskansliets tält i Pride Park på Östermalms IP jobbar flera
medarbetare som kan berätta om regeringens politik när det gäller hbtq-
personer och även om Regeringskansliet som arbetsgivare.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke besöker
Bergmancenter på Fårö och
Bergmanveckan 2018
Publicerad 29 juni 2018

Lördagen den 30 juni besöker kultur- och
demokratiministern Alice Bah Kuhnke Bergmancenter
på Fårö och Bergmanveckan 2018. Under sitt besök på
Bergmanveckan kommer ministern bland annat att möta
Bergmancenters styrelse för samtal om jubileumsåret.
2018 skulle Ingmar Bergman ha fyllt 100 år och detta markeras genom ett
stort firande, både nationellt och internationellt. Regeringen stödjer firandet
med bidrag till Stiftelsen Ingmar Bergman, Stiftelsen Bergmancenter på
Fårö, Kungliga Dramatiska teatern och Svenska Filminstitutet.

- Ingmar Bergman är en av våra största konstnärer genom tiderna. Att bidra
till att lyfta komplexiteten i hans konstnärskap under jubileumsåret är för
regeringen ett sätt av flera att verka för att hans verk kan inspirera och
omkullkasta verkligheten för både nutida konstnärer och oss andra, säger
Alice Bah Kuhnke. 

Regeringens satsning innebär att:

Kungliga Dramatiska teatern AB, Stiftelsen Ingmar Bergman och
Stiftelsen Bergmancenter på Fårö totalt tillförs 8 miljoner kronor 2018.

Svenska Filminstitutet tillförs 5 miljoner kronor från och med 2018 och
ytterligare 10 miljoner från och med 2019 för bevarandet av filmarvet i
Ingmar Bergmans namn.
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Från och med 2019 föreslås Stiftelsen Bergmancenter på Fårö få ett
årligt stöd.

För intervjuer i samband med besöket, kontakta pressekreterare Anna
Söderström.

 



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnkes program för
Almedalen 2018
Publicerad 29 juni 2018

Den 1-2 juli deltar kultur- och demokratiministern Alice
Bah Kuhnke vid seminarier och evenemang på
Almedalsveckan i Visby. Ministern deltagande kommer
att fokusera på demokratifrågor samt kultur och #metoo.
Delar av Alice Bah Kuhnkes program (med reservation för ändringar):

Söndagen 1 juli

15.30 – 16.00 
Ministern kommer att hålla ett anförande om vikten att främja, förankra
och försvara demokratin på invigningen av 
Almedalsveckan.

Arrangör: Huvudarrangörerna Almedalsveckan
Plats: Almedalsscenen

17.30 – 17.50 
Håller anförande vid öppnandet av det nordiska programmet vid
Nordiska ministerrådets närvaro i Almedalen.

Arrangör: Nordiska ministerrådet, Nordiska rådet, Nordens Fackliga
Samorganisation
Plats: Strandvägen 4

Måndagen 2 juli

8.30 – 9.30 
Deltar i samtal på seminariet Makt, mod och motstånd – vad gör Sverige
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för att stödja de som försvarar mänskliga rättigheter?

Arrangör: Diakonia, Equmeniakyrkan, Studieförbundet Bilda
Plats: Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43

11.00 – 11.45 
Samtal om ungas demokratiska deltagande vid seminariet Hur nås unga i
valrörelsen 2018?

Arrangör: Sveriges Tidskrifter, Veckorevyn
Plats: Donnerska huset, Donners plats 1

14.00 – 14.45 
Deltar i seminariet Är kulturen valårets mest underskattade fråga?

Arrangör: Riksteatern
Plats: Tranhusgatan 23A

15.00 – 15.45 
Deltar i panelsamtal på seminariet Metoo – Från hashtag till handling.

Arrangör: TCO
Plats: Strandgatan 19

Lördagen 7 juli – söndagen 8 juli

Deltar i partiarrangemang.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen tillsätter utredning att
se över den svenska radio- och tv-
lagen
Publicerad 28 juni 2018

Regeringen har i dag fattat beslut om att tillsätta en
utredning för att göra en översyn av radio- och tv-lagen.
Maria Eka som är chefsrådman vid Förvaltningsrätten i
Stockholm har samtidigt utsetts till utredare.
Utredaren får i uppdrag att se över den svenska radio- och tv-lagen för att
bland annat genomföra kommande ändringar i de gemensamma europeiska
reglerna i det s.k. AV-direktivet. Utredningens direktiv omfattar också frågor
kopplade till det förslag som branschorganisationen Utgivarna presenterat
om ett utökat medieetiskt självregleringssystem.  Branschinitiativ till
självreglering kan spela en viktig roll, eftersom utredaren ska se över
möjligheten att använda samreglering för att genomföra direktivets regler. 

Direktivet ställer krav på grundläggande reglering av tv och beställ-tv i
Europa. Ändringarna i AV-direktivet innebär bland annat möjligheter att
liberalisera annonsreglerna för tv, men också ökade krav på åtgärder för
skydd av minderåriga och högre krav på europeiskt innehåll i beställ-tv-
tjänster, inklusive sådana tjänster som Netflix. En nyhet i direktivet är att
grundläggande innehålls- och reklamregler införs också för
videodelningsplattformar som t.ex. Youtube. Det ändrade direktivet
förväntas antas under hösten 2018.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen stärker arbetet för
hbtq-personers lika rättigheter och
möjligheter
Publicerad 28 juni 2018

Regeringen har idag utsett tre nya myndigheter –
Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket och
Statens skolverk – till hbtq-strategiska myndigheter,
samt gett Diskrimineringsombudsmannen i uppdrag att
särskilt redovisa de insatser myndigheten har genomfört
som syftar till att förebygga och motverka diskriminering
av transpersoner. Detta är de senaste i en lång rad av
reformer som regeringen har beslutat om för att stärka
arbetet för hbtq-personers lika rättigheter och
möjligheter.
– Det måste vara självklart att alla i Sverige ska ha lika rättigheter och
möjligheter. Även om situationen för hbtq-personer i Sverige är överlag
positiv, finns det fortfarande luckor som måste fyllas vilket vi steg för steg
har gjort under mandatperioden, säger kultur- och demokratiminister Alice
Bah Kuhnke.

Som hbtq-strategiska myndigheter ges Jämställdhetsmyndigheten,
Migrationsverket och Statens skolverk en uttalat definierad roll för att främja
hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter. Sedan tidigare är
Diskrimineringsombudsmannen (DO), Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Statens
kulturråd hbtq-strategiska myndigheter.

Regeringen har också beslutat att ge DO i uppdrag att särskilt redovisa de
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insatser myndigheten har genomfört som syftar till att förebygga och
motverka diskriminering av transpersoner. Transpersoner är i flera avseende
en särskilt utsatt grupp och det finns ett behov av ökad kunskap om hur vi
bäst främjar transpersoners lika rättigheter.

Kommande insatser

Regeringen avser att ge Barnombudsmannen (BO) i uppdrag att utifrån sin
metod Unga Direkt prata med barn och unga om frågor som rör könsidentitet
och om intersexvariationer. Erfarenheterna ska samlas och spridas så att de
kan utgöra ett stöd för anhöriga och barn och unga med transerfarenheter.

Regeringen avser också att ge Statistiska centralbyrån (SCB) i uppdrag att ta
fram ett stödmaterial för hur offentliga aktörer kan inkludera binära och
ickebinära transpersoner i enkäter och undersökningar.

Regeringen kommer även att inleda en dialog med Riksidrottsförbundet om
transpersoners situation inom idrotten i syfte att diskutera hur idrotten kan
motverka diskriminering.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Anette Novak ny direktör och chef
för Statens medieråd
Publicerad 28 juni 2018

Regeringen har i dag utsett Anette Novak till ny direktör
och chef för Statens medieråd. Anette Novak tillträder
tjänsten den 4 oktober 2018.
– Anette Novak är en erfaren ledare med gedigen bakgrund inom
mediebranschen. Hon tillför nödvändig spetskompetens inom media och
kommunikation och kan med den utveckla och driva Statens medieråd, säger
kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

– Vi upplever en period då demokratin utmanas; jag kan inte tänka mig något
viktigare uppdrag just nu än att få ta mig an uppgiften att arbeta med film-
och mediefrågor, inte minst för att stärka medie- och
informationskunnigheten i Sverige, säger Anette Novak.

Anette Novak är i grunden journalist med bland annat bakgrund som
chefredaktör på Norran. Sedan 2013 är hon vd för det statligt ägda företaget
RISE Interactive, och var 2015-2016 regeringens särskilda utredare i
utredningen En mediepolitik för framtiden. Anette Novak har även vissa
styrelse- och förtroendeuppdrag och är för närvarande aktiv ledamot av
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA.

Statens medieråd

Statens medieråds uppdrag är att skydda barn och unga från skadlig
mediepåverkan och stärka dem som medvetna medieanvändare. Statens
medieråd ska också besluta om åldersgränser för film som är avsedd att visas
offentligt för barn under 15 år.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Nystart för en stärkt
minoritetspolitik
Publicerad 28 juni 2018

Regeringen har beslutat om skrivelsen Nystart för en
stärkt minoritetspolitik samt flera regeringsuppdrag för
att ytterligare stärka den svenska minoritetspolitiken
efter propositionen En stärkt minoritetspolitik
(2017/18:99). Bland annat tas nästa steg i fråga om
språkcentrum och organisationsbidraget till de
nationella minoriteterna höjs.
– Den politik och de uppdrag vi nu har beslutat om är en tydlig förstärkning
av den svenska politiken för våra fem nationella minoriteter, säger kultur-
och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Skrivelsen Nystart för en stärkt minoritetspolitik (skr. 2017/18:282)
utvecklar den fortsatta inriktningen för minoritetspolitiken i de delar som inte
är lagstiftning. I skrivelsen lyfter regeringen bland annat styrningsfrågor och
att regeringen avser att tillsätta en utredning om den fortsatta
myndighetsstrukturen för samordning, utveckling och uppföljning.
Regeringen aviserar att ett handlingsprogram för de nationella
minoritetsspråkens bevarande ska utarbetas och antas samt att
organiseringen av språkcentrum ska utredas för att kunna ingå i programmet.

I skrivelsen utvecklas innebörden av ett helhetsgrepp och för betydelsen av
de internationella åtagandena ökad tydlighet i ansvarsfördelningen.
Regeringen bedömer att stödet för de nationella minoriteternas
riksorganisationer bör öka och att ett motsvarande stöd till samiska
riksorganisationer bör inrättas. Regeringen gör även bedömningar i fråga om
hälso- och sjukvård, kompetensförsörjning och behovet av ökad kunskap och
synlighet i samhället.
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Åtgärder och ökade bidrag stärker minoritetspolitiken
ytterligare

Regeringen beslutar idag också om uppdrag till Sametinget, Institutet för
språk och folkminnen och Socialstyrelsen:

Sametinget ges i uppdrag att utreda formerna för hur Samiskt
språkcentrums verksamhet kan utvecklas för att främja fler samiska
språkvarieteter.
Institutet för språk och folkminnen (ISOF) får i uppdrag att utreda hur
språkcentrum eller motsvarande funktioner för de nationella
minoritetsspråken kan organiseras.
ISOF ska också under 2018 genomföra insatser för att tillgängliggöra
språkliga resurser, bland annat genom att digitalisera material.
Socialstyrelsen ges ett tvådelat uppdrag om att dels informera
kommuner, landsting, vårdgivare och andra berörda aktörer om
minoritetslagens betydelse för socialtjänsten och hälso- och sjukvården,
dels genomföra en kartläggning av behovet av kunskapshöjande insatser
inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården.

Regeringen beslutar även om ökade stöd och bidrag till de nationella
minoriteterna:

Engångsvis ökat organisationsstöd till de organisationer som företräder
de nationella minoriteterna judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar
med drygt 1 900 000 kronor under 2018. Regeringen ökar även
engångsvis det belopp som ska användas till bidrag till och stöd för
organisationer som företräder samer inom det minoritets-politiska
området med 480 000 kronor under 2018.
Regeringen anslår 2 500 000 kronor för att Institutet för språk och
folkminnen ska genomföra en extra fördelning av ekonomiskt stöd till
projekt som bidrar till revitalisering av de nationella minoritetsspråken.
Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset (STR-T)
beviljas bidrag för vidare insamling och spridning av material med
anledning av den förstudie om det historiska förhållandet mellan staten
och tornedalingar respektive meänkielitalande.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen kraftsamlar för
demokratin
Publicerad 21 juni 2018 Uppdaterad 21 juni 2018

Regeringen vill kraftsamla för att stärka demokratin och
presenterar nu en strategi för att främja, förankra och
försvara demokratin. Som en del i arbetet tillsätter
regeringen också en demokratikommitté. Kommitténs
arbete ska ledas av Peter Örn.
– Samtidigt som vår demokrati står på en stabil grund finns det utmaningar
som vi ska möta. Fler ska vara delaktiga, fler ska ha kunskap och fler ska stå
upp för demokratin. Genom att tillsammans arbeta för ett Sverige som håller
ihop lägger vi grunden för ytterligare 100 år av demokrati i vårt land, säger
kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Kommittén ska engagera hela det svenska samhället i arbetet för att
högtidlighålla att det år 2021 gått 100 år sedan kvinnor för första gången fick
rösta i val till riksdagen i Sverige. Arbetet ska resultera i förslag på hur
demokratin ska stärkas ytterligare.

– Den svenska demokratin är en ungdomlig hundraåring. Den är stark och
samtidigt bräcklig. Varje generation måste vinna demokratin åter i mötet med
sin tids utmaningar. Det handlar bland annat om göra fler människor mer
delaktiga, om att fördjupa tilliten i samhället och om att möta nya hot mot
demokratin, säger Peter Örn.

Främja, förankra och försvara demokratin – nya åtgärder

Förutom kommittén Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati har
regeringen inom dessa områden beslutat om följande regeringsuppdrag:
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Uppdrag till SKL om medborgardialog i komplexa frågor för att stärka
kommuners dialog med kommuninvånare i frågor som rör
flyktingmottagande och integration.
Uppdrag till Forum för levande historia att stärka demokratins
motståndskraft och sprida kunskap om faran när demokratin urholkas,
genom att ange och diskutera historiska exempel och lärdomar.
Förstärkt uppdrag till Linnéuniversitetet (Medieinstitutet Fojo) att
genomföra insatser som förebygger journalisters utsatthet för hot och
hat.
Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att kartlägga hot, våld och
trakasserier mot politiskt förtroendevalda under valåret 2018. Resultaten
ska redovisas i rapporten Politikernas trygghetsundersökning (PTU).
Uppdrag till Delegationen mot segregation att genomföra en
undersökning av demokratisk delaktighet i områden med
socioekonomiska utmaningar.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet, Socialdepartementet

Socialstyrelsen får i uppdrag att ta
fram kunskapsstöd för vård och
behandling vid intersexvariationer
Publicerad 14 juni 2018

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att ta
fram ett kunskapsstöd riktat till hälso- och sjukvårdens
personal om vård och behandling vid
intersexvariationer.
– Personer med intersexvariationer har länge varit en osynliggjord grupp. Det
finns både ett stort kunskapsbehov inom vården men också ett
informationsbehov, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Med utgångspunkt i kunskapsstödet ska Socialstyrelsen även ta fram
information riktad till personer med intersexvariationer och vårdnadshavare
som kan beröras. I uppdraget ingår att analysera hur patienternas rätt till
information om den medicinska historiken ska kunna säkerställas.

I uppdraget ingår även att Socialstyrelsen ska sprida det befintliga
kunskapsstödet om vård och behandling vid könsdysfori till hälso- och
sjukvårdens profession till andra berörda.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2020.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke till Malmö Pride
Publicerad 08 juni 2018 Uppdaterad 08 juni 2018

På söndag den 10 juni kommer kultur- och
demokratiministern Alice Bah Kuhnke att besöka Malmö
och Malmö Pride. Ministern kommer att hålla tal och
sedan delta i paraden på stadens gator.
Tid och plats

12.40 Ministern håller tal från scenen på Stortorget.

13.00 – 15.00 Deltar i prideparaden.

Det finns tid för media i samband med besöket, kontakta pressekreterare
Anna Söderström.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Mer kultur till fler i hela landet
Publicerad 05 juni 2018

Regeringen har under mandatperioden arbetat för kultur
i hela landet, arbetet sammanfattas i en skrivelse som
överlämnas till riksdagen idag.
– Regeringens fokus är mer kultur till fler vilket har resulterat i en
kulturbudget som ökat med över 1,5 miljarder kronor. Vi har stärkt det
regionala kulturlivet och gjort stora satsningar på kulturskolan, biblioteken
och det fria kulturlivet, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah
Kuhnke.

För att mer kultur ska nå fler har regeringen genomfört en rad olika reformer,
bland annat insatser för den fria konsten och stärkt stöd till regional och
lokal kultur genom kultursamverkansmodellen. Aldrig tidigare har en större
andel av statens samlade utgifter investerats i kultur.

Bland de större satsningarna märks bland annat:

Nationell strategi för den kommunala kulturskolan. Innehåller 100
miljoner kronor per år som kommunerna kan söka till sin verksamhet, 25
miljoner kronor 2018 för Kulturskoleklivet och 40 miljoner kronor per år
därefter för att utbilda fler kulturskolelärare. 10 miljoner kronor per år
till ett kulturskolecenter inom Kulturrådet. 
250 miljoner kronor avsätts årligen under 2018 till 2020 för att öka
utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet.
130 miljoner kronor till Äga rum – en satsning på kultur i socialt utsatta
bostadsområden 2016–2018.
115 miljoner kronor per år till den fria konsten. Musiker och
kompositörer, bild- och formkonstnärer, författare, dansare och
skådespelare får bättre förutsättningar att kunna leva på och utveckla sitt
konstnärskap.
80 miljoner kronor per år till fri entré till statliga museer.
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429 miljoner kronor i stärkt stöd till regional och lokal kultur inom ramen
för kultursamverkansmodellen och en särskild satsning på landsbygden
på totalt 21 miljoner kronor per år 2019–2020.
En ny museilag som stärker museernas oberoende och stadgar deras
status som kunskapsinstitutioner. 
Ny politik för film, kulturarv respektive gestaltad livsmiljö.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Residenset i Karlstad och Norra
Bancohuset i Stockholm blir
statliga byggnadsminnen
Publicerad 31 maj 2018 Uppdaterad 31 maj 2018

Regeringen har beslutat att byggnadsminnesförklara
Norra Bancohuset i Stockholm och Residenset i
Karlstad– två byggnader med stora kulturhistoriska
värden och som byggts för viktiga samhällsfunktioner.
– Norra Bancohuset och Residenset i Karlstad är till synes två ganska olika
byggnader, men båda är offentliga byggnader som kan berätta om hur
Sverige har styrts under cirka 250 respektive 150 år, säger kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Om de nya byggnadsminnena

Norra Bancohuset, Stockholm

Norra Bancohuset byggdes på 1770-talet som annex till Riksbanken i det
intilliggande Södra Bancohuset och användes så fram till början av 1900-
talet. Byggnaden har haft en central funktion inom den statliga
administrationen och den stor betydelse i ett nationellt historiskt perspektiv.
De två byggnaderna är sedan slutet av 1810-talet sammanbundna med en
förbindelsegång som också kommer att höra till det statliga byggnadsminnet.
Norra Bancohuset har använts av flera olika statliga förvaltningar, bland
annat Riksarkivet. Byggnaden avspeglar statens dåtida ambitioner för
byggande av nyttobyggnader och den visar prov på sin tids arkitekturideal
och byggnadsskick.

Residenset, Karlstad
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Länsresidenset i Karlstad är en typisk representant för offentliga byggnader
från tiden. Residenset byggdes 1869–71 och visar på hur dessa byggnader
uppfördes i likartad stil med monumental karaktär. Byggnadsminnet omfattar
residensbyggnaden, gården framför och den omgärdande muren, som
tillsammans utgör en skyddsvärd helhet. Den översta våningen är
landshövdingens bostad och representationsvåning.

Om statliga byggnadsminnen

Frågan om en byggnad ska förklaras för statligt byggnadsminne prövas av
regeringen efter en framställning från Riksantikvarieämbetet. När en
byggnad har förklarats för statligt byggnadsminne ska Riksantikvarieämbetet
genom skyddsbestämmelser ange på vilket sätt byggnadsminnet ska vårdas
och underhållas och i vilka avseenden det inte får ändras. De statliga
byggnadsminnena förvaltas av flera olika myndigheter. Tillsynsansvaret
ligger hos Riksantikvarieämbetet.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Kultur- och demokratiministern
besöker Staare/Östersund för
Svenska samernas riksförbunds
landsmöte
Publicerad 30 maj 2018

Den 31 maj kommer kultur- och demokratiministern
Alice Bah Kuhnke att tala vid öppnandet av Svenska
samernas riksförbunds (SSR) landsmöte i
Staare/Östersund. Ministern kommer också att besöka
Nationalmuseum Jamtli under dagen.
Delar ur ministerns program (med reservation för ändringar):

8.30 Alice Bah Kuhnke håller anförande vid landsmötets öppnande.
Plats: Verket, Prästgatan 50, Östersund

14.00-15.00 Ministern får en förhandstitt av Nationalmuseum Jamtli, som är
resultatet av ett långt samarbete mellan Nationalmuseum och Jamtli,
länsmuseet i Jämtland, med visionen att göra nationella konstskatter
tillgängliga i norr för en bredare publik.
Plats: Museiplan 2, Östersund

16.00-17.00 Tid för intervjuer 
Plats: Östersunds centralstation
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet, Socialdepartementet

Förslag till en modernare
könstillhörighetslagstiftning
Publicerad 19 maj 2018 Uppdaterad 19 maj 2018

Regeringen vill ersätta den nuvarande lagen om
könstillhörighet med två nya lagar: en lag om vissa
kirurgiska ingrepp i könsorgan och en lag om ändring
av det kön som står i folkbokföringen, det som brukar
kallas ”juridiskt kön”. Den nya lagstiftningen innebär att
ändring i folkbokföringen skiljs från medicinsk vård och
behandling.
– Transpersoner drabbas i högre grad än samhället i stort av psykisk ohälsa.
Vi vill ge transpersoner mer makt över sina liv, sina kroppar och sin identitet.
Vår föreslagna modernisering av könstillhörighetslagen är ett viktigt steg i
rätt riktning, säger socialminister Annika Strandhäll.

– Vi ska nu genomföra det som Norge, Belgien och andra länder redan gjort.
Det är ett viktigt steg för att stärka transpersoners mänskliga rättigheter och
livssituation, säger demokratiminister Alice Bah Kuhnke

Förslag för ny lag om ändring av det kön som framgår av
folkbokföringen

Den som upplever att det kön som är registrerat i folkbokföringen inte
överensstämmer med sin egen könsidentitet ska ha rätt att ändra det
registrerade könet. Regeringen vill därmed stärka individens integritet och
makten över sitt eget liv.

Ungas situation stärks. Regeringen har för avsikt att förenkla processen för
den som tidigt inser att den inte är född i rätt kropp sett till givet kön. De ska
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inte behöva vänta till sin 18-årsdag för att göra enklare förändringar.

Förslag för ny lag om vissa kirurgiska ingrepp i
könsorganen

Den nya lagen reglerar under vilka förutsättningar vissa kirurgiska ingrepp i
könsorganen och avlägsnande av könskörtlar ska få genomföras. Enligt
förslaget ska förutsättningarna för att få genomföra ingreppen vara att
personen upplever att kroppen inte överensstämmer med den egna
könsidentiteten, samt att personen antas vilja leva i samma könsidentitet
även i framtiden.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Fler får möjlighet att göra
hågkomstresor till Förintelsens
minnesplatser
Publicerad 17 maj 2018

Regeringen har beslutat om en treårig satsning på totalt
15 miljoner kronor som ger fler möjligheten att besöka
Förintelsens minnesplatser och få större kunskap om
Förintelsen, antisemitism och rasism.
- Världen har sagt; Aldrig mer, inte igen! Detta till trots ser vi hur nazism och
rasism växer och brer ut sig. Vi gör denna satsning för att fler av våra unga
ska rustas med kunskap för att mota bort de antidemokratiska krafter som
idag fortsätter växa i Sverige, Europa och världen, säger kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Satsningen ska genomföras av Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)
och Forum för levande historia, och är en del av regeringens arbete mot
antisemitism.

Projekt hos Svenska kommittén mot antisemitism

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) beviljas totalt 12,8 miljoner
kronor för ett projekt om att arrangera hågkomstresor till Förintelsens
minnesplatser 2018–2020. I projektet ingår bl.a. att genomföra ett
utbildningsprogram för ungdomar i syfte att öka kunskapen om
Nazitysklands förbrytelser mot judar, romer och andra grupper. Projektet
syftar även till att öka ungdomars kunskap om antisemitism och rasism
historiskt och idag.

Uppdrag till Forum för levande historia
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Forum för levande historia får i uppdrag att stärka förutsättningarna för att
skolor och andra aktörer ska kunna göra hågkomstresor till Förintelsens
minnesplatser. I uppdraget ingår att uppdatera, vidareutveckla och sprida
stödmaterial om hur dessa resor kan genomföras. I uppdraget ingår även att
kvalitetssäkra och genomföra utbildningsinsatser riktade till pedagoger,
rektorer och andra som har en viktig roll i genomförandet av resorna.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

#metoo – nästa steg: Bah Kuhnke
på filmfestivalen i Cannes
Publicerad 10 maj 2018 Uppdaterad 10 maj 2018

I dag, den 10 maj, inleder kultur- och demokratiminister
Alice Bah Kuhnke en tio dagar lång resa i Europa på
temat #metoo och demokrati. I helgen deltar Alice Bah
Kuhnke på filmfestivalen i Cannes och under resan
besöker hon Freiburg, Dresden, Berlin och London.
Bah Kuhnke kommer att stå värd för ett seminarium om #metoo i
filmbranschen under filmfestivalen i Cannes tillsammans med franska
kulturministern Françoise Nyssen och Svenska filminstitutets vd Anna
Serner. Under besöket i Cannes deltar Alice Bah Kuhnke också vid
världspremiären av Jane Magnussons dokumentär ”Bergman – Ett år, ett liv”
som visas i kategorin Cannes Classics.

I Berlin den 16 maj inledningstalar Alice Bah Kuhnke på Felleshus vid de
nordiska ambassaderna i Berlin på seminariet ”Dag Hammarskjöld and the
United Nations - Past, Presence and Future”.

För mer information om programmet i de olika städerna och för intervjuer,
kontakta pressekreterare Anna Söderström.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Norden ska vara en föregångare
för fri kultur och kreativitet
Publicerad 09 maj 2018

De nordiska kulturministrarna har 8 - 9 maj samlats för
ett nordiskt kulturpolitiskt toppmöte i Malmö. Mötet är en
del av Sveriges ordförandeskapsprogram för Nordiska
ministerrådet 2018.
– Vi samlas för att stärka vår nordiska gemenskap och för att utbyta lokala
och regionala perspektiv för att stärka det kulturpolitiska samarbetet. På så
sätt hoppas vi att Norden ska kunna fortsätta vara en föregångare som
kreativ och öppen konst- och kulturregion, säger Alice Bah Kuhnke,
Sveriges kultur- och demokratiminister.

De nordiska kulturministrarna kommenterar mötet:

”Att mötas och utbyta erfarenheter lägger grunden för att bättre kunna möta
framtiden för det nordiska kultursamarbetet och stärka samspelet mellan
nordisk, nationell, regional och lokal nivå på det kulturpolitiska området. Det
nordiska kultursamarbetet ska präglas av värden som demokrati,
yttrandefrihet och civilsamhällets betydelse både i och utanför Norden.

Ett brett förankrat kultursamarbete ska utveckla gemenskap och förståelse
mellan alla som bor i Norden och bidra till stärkt sammanhållning. Vi ser
också att kulturområdet – och samhället i stort - står inför
utmaningar. Därför är det än viktigare med samarbete mellan de olika
nivåerna inom och över våra landsgränser. Vi ser fram emot att få ta del av
och vidareföra de diskussioner som mötesdeltagarna har hållit under det
kulturpolitiska toppmötets båda dagar.”

Mötet anordnas av Region Skåne och Sveriges kommuner och landsting
(SKL) i samarbete med Kulturdepartementet, Nordiska ministerrådet och
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Nordisk kulturfond. Cirka 200 politiker och tjänstemän från de nordiska
länderna deltar.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Politik för engagemang – civila
samhällets långsiktighet och
oberoende stärks
Publicerad 08 maj 2018

Regeringen har i dag överlämnat skrivelsen ”En politik
för engagemang – långsiktighet och oberoende för
civilsamhället” till riksdagen. I skrivelsen presenteras
regeringens viktigaste insatser för ett starkt och
självständigt civilsamhälle.
– Sveriges alla föreningar och organisationer har stor betydelse för landets
utveckling. En av de viktigaste funktionerna är att ge röst åt utsatta och
kritisera makthavare. Regeringen vill med den förstärkta politiken öka
organisationernas möjligheter att agera oberoende, säger kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Regeringens politik för det civila samhället syftar till att Sverige fortsatt ska
ha ett vitalt och självständigt civilsamhälle som spelar en aktiv roll i dialogen
med det offentliga och har en mångfald av verksamheter. I skrivelsen
beskrivs bland annat regeringens åtgärder för att stärka långsiktigheten och
oberoendet för det civila samhället.

– Under mandatperioden har regeringen ökat stödet till det civila samhället
med 1,5 miljarder kronor. Samtidigt måste vi också förändra regelverk och
förbättra kunskapen om civila samhället, så att organisationerna kan lägga
sin tid på att förverkliga sin idé istället för att administrera, säger Alice Bah
Kuhnke.

Bland de större åtgärderna märks bland annat:
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Under 2015–2018 har gjorde organisationerna ett viktigt arbete riktat till
asylsökande och nyanlända. Regeringen gav stöd till verksamheten i
flera omgångar. 
Regeringen har infört en ny modell för dialog med civila samhället. Så
kallade Sakråd, vilket är en ny arbetsmetod antagen av hela
Regeringskansliet för att ta del av civilsamhällets expertis och förbättra
regeringens beslutsunderlag.
Expertmyndigheten Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
förstärks för att öka och sprida kunskap om det civila samhället.
Förstärkningen syftar bl.a. till ökad samverkan mellan myndigheter,
utvecklat kunskapsstöd för det civila samhället och ökad kunskap om
hinder för underrepresenterade grupper att delta i det civila samhället.
Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över demokrativillkoren i
statlig bidragsgivning till civila samhällets organisationer 
Regeringen har lagt fram förslag till riksdagen som ska underlätta för de
organisationer som vill erbjuda välfärdstjänster samt gjort satsningar på
socialt företagande som också inkluderar idéburet företagande.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Kultur- och demokratiministern
deltar vid kulturpolitiskt toppmöte i
Malmö 8 - 9 maj
Publicerad 07 maj 2018

Kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke deltar
vid det kulturpolitiska toppmötet som hålls i Malmö den
8 - 9 maj. Toppmötet är en del av Sveriges
ordförandeskapsprogram för Nordiska ministerrådet
2018.
Nordiskt kulturpolitiskt toppmöte syftar till att formulera lokala och
regionala perspektiv i relation till det nordiska kulturpolitiska samarbetet. Ett
par hundra politiker och tjänstemän från de nordiska länderna deltar,
inklusive kulturministrarna från Norge, Island, Danmark, Färöarna och
Åland.

Mötet anordnas av Region Skåne och Sveriges kommuner och landsting
(SKL) i samarbete med Kulturdepartementet, Nordiska ministerrådet och
Nordisk kulturfond.

Mötet äger rum på Malmö live. Kontakta press@skl.se för ackreditering.

Delar ur ministerns program (med reservation för ändringar):

Tisdag 8 maj

13.00 – 13.30: Talar vid invigningen av det nordiska kulturpolitiska
toppmötet. Andra talare är Emil Jensen, Region Skånes Kulturpristagare
2017, Maria Ward, ordförande i Region Skånes kulturnämnd och Karin
Thomasson, 4:e vice ordförande i SKL.
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Onsdag 9 maj

Förmiddag: Leder det nordiska ministermötet för kultur (MR-K) inom ramen
för det svenska ordförandeskapet Nordiska ministerrådet.

13.15 – 14.50: Panelsamtal och summering med nordiska kulturministrar
kring det egna landets och Nordens kulturpolitiska utmaningar inklusive
redogörelse för MR-K.

17.30 – 19.00: Ministern deltar på temakväll vid Institutionen för service
management och tjänstevetenskap, Campus Helsingborg – ”Kultur,
kreativitet och samhällsutveckling”.
Adress: Universitetsplatsen 2, Helsingborg



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

En miljon kronor till Giellagáldu för
utveckling av nordiskt
språksamarbete
Publicerad 19 april 2018 Uppdaterad 19 april 2018

Regeringen har beviljat en miljon kronor i bidrag till
Sametinget för verksamhet vid Sámi Giellagáldu, som
är ett kunskaps- och expertorgan som arbetar med
samisk språkvård och utvecklingsarbete över
nationsgränserna
– De samiska språkens överlevnad är en förutsättning för urfolket samernas
kultur, därför stödjer regeringen Giellagaldus arbete, säger kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Vid sameminister- och samepresidentmötet i Stockholm 2016 beslutades att
främja samarbetet över landgränserna om fastställande av samiska
språknormer och samisk terminologi. I dagsläget pågår ett utredningsarbete
inom sametingen i Sverige, Norge och Finland för att finna en lämplig
struktur för ett mer formaliserat samiskt nordiskt språksamarbete inom
ramen för Giellagáldu.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Bah Kuhnke till New York för FN:s
Urfolksforum
Publicerad 13 april 2018

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
besöker New York, USA, för att delta i FN:s
Urfolksforum (UNPFII) den 16 april. Under besöket i
New York kommer Alice Bah Kuhnke också hålla möten
med anledning av arbetet för jämställdhet och mot
sexuella trakasserier i kölvattnet av #metoo.
Delar ur programmet (med reservation för ändringar):

Måndag 16 april

Ministern håller anförande om konfliktrelaterat sexuellt våld på öppen
debatt i Säkerhetsrådet.
Deltar vid öppningsceremonin av 2018-års session av FN:s Urfolksforum
vid FN:s högkvarter.
Ministern håller det gemensamma nordiska anförandet under sessionens
dagordningspunkt 4.
Besök på UN Women samt bilateralt möte med Carolyn Bennet,
Kanadas minister med ansvar för urfolksfrågor.

Tisdag 17 april

Möte om jämställdhet inom filmbranschen med representanter för bland
annat Geena Davis Institute on Gender in Media, Nordic International
Film Festival, Wilderness Films och filmskaparna Niclas Gillis, Sarah
Gyllenstierna och Sara Jordenö.
Lunch på temat #metoo och jämställdhet på arbetsmarknaden med
representanter för New Yorks borgmästares kansli, The New York
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Times och organisationen Women and Hollywood. Lunchen arrangeras
av svenska generalkonsulatet i New York.
Besök på The High Line med Alan Plattus, professor på Yale School of
Architecture, för samtal om hållbar arkitektur och stadsplanering.
Deltar vid mottagning för ALMA-prismottagaren Jacqueline Woodson
på det svenska generalkonsulatet i New York.

Onsdag 18 april

Besöker organisationen Freedom House, som arbetar internationellt med
demokrati, politisk frihet och mänskliga rättigheter.

 



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen föreslår ny
finansiering av public service
Publicerad 12 april 2018

Regeringen föreslår i dag i en lagrådsremiss att radio-
och tv-avgiften avskaffas och att finansieringen i stället
tas in via skattsedeln, genom en individuell public
service-avgift.
I lagrådsremissen finns också flera förslag för att stärka public service
oberoende. Dessutom aviseras en utredning om hur public service kan
skyddas ytterligare genom ändringar i grundlag.

– Public service får en stabil finansiering och stärker sitt oberoende.
Samtidigt blir det enklare för alla och innebär en lägre avgift för många,
säger kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke.

Public service verkar i allmänhetens tjänst oberoende från staten och andra
politiska eller ekonomiska maktsfärer i samhället. Det övergripande
uppdraget är att sprida ett brett och mångsidigt programutbud som speglar
hela vårt land och den variation som finns i befolkningen.

- Public service och andra granskande nyhetsmedier har en central betydelse
för vår demokrati, säger Alice Bah Kuhnke.

Stärkt oberoende för public service

I lagrådsremissen finns flera förslag som syftar till att stärka oberoendet för
public service:

Public service-avgiften får enbart användas till public service-
verksamhet och verksamhet som är direkt anknuten till den.
Riksdagens beslut om tilldelning av medel ska gälla för en hel
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tillståndsperiod.
Programföretagens (SR, SVT och UR:s) sändningstillstånd ska gälla i åtta
år och längden på tillståndsperioderna ska framgå av radio- och tv-lagen.
Enligt förslaget ska tillståndsperioderna vidare följa riksdagens
mandatperioder och börja gälla samma år som det hålls ordinarie
riksdagsval.
Aktiva riksdagsledamöter ska inte få sitta i Förvaltningsstiftelsens
styrelse.
Regeringen aviserar en utredning om public service-företagens
oberoende är tillräckligt garanterat genom nuvarande reglering eller om
oberoendet kan och bör stärkas ytterligare genom ändringar i grundlag.

Public service-avgiften

Public service-avgiften föreslås betalas av den som är obegränsat
skattskyldig, har fyllt 18 år och har en beskattningsbar förvärvsinkomst.
Avgiften redovisas från och med år 2020 årligen på
inkomstdeklarationen.
För 2019 beräknas avgiften för en enskild högst bli drygt 1 300 kr.
En person utan beskattningsbar förvärvsinkomst t.ex. en student med
enbart studiemedel behöver inte betala någon avgift.
Personer med en lägre inkomst än ca 13 600 kr/månad kommer att
betala en reducerad avgift från några få kronor upp till maxbeloppet
drygt 1 300 kr per år. För en person som t.ex. är arbetslös eller pensionär
och har en mycket låg inkomst blir avgiften därmed betydligt lägre än i
dag.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Pressinbjudan: Alice Bah Kuhnke
presenterar förslag för ny
finansiering av public service
Publicerad 12 april 2018 Uppdaterad 12 april 2018

I dag den 12 april överlämnar regeringen en remiss till
Lagrådet med bland annat förslag till ny finansiering av
public service. Kultur- och demokratiministern
presenterar regeringens förlag på en pressträff samma
dag.

Tid: 12 april 2018 kl. 12.30 till kl. 13.30
Plats: Bella Venezia, Rosenbad. Inpassering genom Kopparporten.

Pressträffen är bara öppen för media och kommer även att webbsändas på
regeringen.se.

Anmälan sker till Boris Vasic. Ta med presslegitimation.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet, Utbildningsdepartementet

Satsning i vårändringsbudgeten:
Fler böcker i förskolan
Publicerad 10 april 2018 Uppdaterad 10 april 2018

Läsning är grunden för fortsatt lärande. I
vårändringsbudgeten gör regeringen en investering för
mer läsning och fler böcker i förskolan. Genom
satsningen ges förskolor över landet möjlighet att köpa
in fler böcker till sin verksamhet.
Regeringen har bytt inriktning för Sverige och har gjort ett stort antal
investeringar i läsfrämjande insatser, bland annat initiativet Hela Sverige
läser med barnen och Läsdelegationen som främjar ökat läsande. Läslyftet
har utvidgats till att också omfatta förskollärare och skolbibliotekarier.
Personalförstärkningar har gjorts i skolbiblioteken.

I vårändringsbudgeten fortsätter regeringen kraftsamlingen för att göra
samhället bättre tillsammans. I vårändringsbudgeten föreslår regeringen
ytterligare en investering i läsfrämjande insatser och inköp av böcker i
förskolan.

– Förskolan spelar en viktig roll när det gäller att uppmuntra barns
nyfikenhet och skapa intresse för läsning hos både barn och föräldrar.
Genom denna nya satsning får varje svensk förskola mer likvärdiga
möjligheter att ge barn – oavsett socioekonomiska förutsättningar och
geografisk hemvist – lust att läsa och lyssna på böcker, säger
utbildningsminister Gustav Fridolin.

Redan från tidig ålder är läsförmåga och tillgång till språk av stor betydelse.
En god läsförmåga och tillgång till böcker är en förutsättning om vi ska
kunna överbygga de klyftor som de internationella kunskapsmätningarna
PISA (2015) och PIRLS (2016), som båda mäter elevers kunskaper i
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läsförståelse, pekar på. Rapporterna visar att läsförståelsen förbättrats bland
Sveriges elever, men även att föräldrarnas utbildningsbakgrund har allt större
betydelse för elevernas resultat. Samtidigt visar andra studier att elevernas
läsvanor och motivation till läsning har större betydelse för studieresultaten
än föräldrarnas socioekonomiska bakgrund.

– Barn med liten vana vid att läsa hemma tenderar att välja bort läsning till
förmån för andra aktiviteter. Förskolan kan locka fram nyfikenhet och
intresse för skriftspråket. En satsning på ett litet "förskolebibliotek" direkt på
förskolan ökar tillgången till böcker för alla barn, en viktig investering för att
skapa jämlika förutsättningar till läsning, säger utbildningsminister Gustav
Fridolin.

Regeringen föreslår att 50 miljoner kronor avsätts i vårändringsbudgeten för
en utökning av läsfrämjande insatser och inköp av litteratur vid förskolor.
Statens kulturråd kommer att få i uppdrag att genomföra satsningen.
Kulturrådet fördelar idag medel till läsfrämjande insatser runt om i landet
och ger också stöd till inköp av litteratur.

Vårändringsbudgeten 2018 bygger på en överenskommelse mellan
regeringspartierna och Vänsterpartiet.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet, Utbildningsdepartementet

Gustav Fridolin och Alice Bah
Kuhnke presenterar budgetnyhet
Publicerad 10 april 2018 Uppdaterad 10 april 2018

I dag, tisdag, presenterar utbildningsminister Gustav
Fridolin och kulturminister Alice Bah Kuhnke en
budgetnyhet om läsning i förskolan vid en pressträff i
Stockholm.

Tid: 10 april 2018 kl. 12.15
Plats: Förskolan Nicolaigården, Skomakargatan 30 i Gamla stan,
Stockholm
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Pressinbjudan: Kultur- och
demokratiministern tar emot en
förstudie om svenska statens
övergrepp på tornedalingar och
meänkielitalande
Publicerad 05 april 2018

Svenska Tornedalingars Riksförbund överlämnar
förstudien ”Då var jag som en fånge.” -statens
övergrepp på tornedalingar och meänkielitalande under
1800- och 1900-talet till kultur- och demokratiminister
Alice Bah Kuhnke.

Tid: 9 april 2018 kl. 14.15 till kl. 15.00
Plats: Kulturdepartementet, Drottninggatan 16

På pressträffen deltar Alice Bah Kuhnke, Bengt Niska, ordförande för STR-
T, Hanna Aili, styrelseledamot Met Nuoret, Curt Persson, processledare och
Maja Mella, verksamhetsledare STR-T

Pressträffen är bara öppen för media.

Anmälan sker till Boris Vasic. Ta med presslegitimation.

Om förstudien

Kulturdepartementet beviljade Svenska Tornedalingars Riksförbund –
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Tornionlaaksolaiset (STR-T) medel att tillsammans med Met Nuoret
genomföra en förstudie om det historiska förhållandet mellan staten och
tornedalingar/meänkielitalande. Syftet med studien är att samla material och
en bild av hur denna historia bäst kan hanteras.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Kulturdepartementet nominerar
Lena Olving som
styrelseordförande i Kungliga
Operan AB
Publicerad 04 april 2018

Kulturdepartementet har beslutat att nominera Lena
Olving som ny styrelseordförande i Kungliga Operan AB
och Örjan Wikforss till vice ordförande. Vidare
nomineras två nya ledamöter till Kungliga Operans
styrelse och två nya ledamöter till Kungliga Dramatiska
teaterns styrelse.
Lena Olving är VD och koncernchef för det börsnoterade företaget
Mycronic AB (publ) sedan juli 2013 och har ett brett spektrum av
styrelseerfarenhet från både privat och statlig verksamhet. Hon har under 25
års tid haft ledande befattningar på Volvo Personvagnar varav sju år i
koncernledningen. Utöver det har hon varit ställföreträdande VD på Saab
AB (publ) och VD för Samhall Högland. Olving har även suttit i statliga
bolagsstyrelser såsom SJ AB och Green Cargo AB.

Örjan Wikforss är arkitekt och sedan 2007 professor i projektkommunikation
vid KTH. Han är sedan 2012 knuten till Institutionen för fastigheter och
byggande som professor emeritus. Wikforss är ledamot i Operans styrelse
sedan 2015.

– Lena Olving har en gedigen styrelse- och ledarerfarenhet från olika
verksamheter på nationell och internationell nivå. Med de kunskaper som
Lena Olving och Örjan Wikforss besitter har vi förstärkt styrelsen ytterligare.
Det borgar för att Operan fortsatt kan utveckla sin ledande position inom
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opera- och balettkonsten där ombyggnationen av operahuset är av stor
betydelse, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Vidare nomineras följande två nya ledamöter till Kungliga Operans styrelse:

Chrisoula Faniadis, kulturstrateg, tf verksamhetsledare för Riksteatern
Skåne
Maria Naidu, dansare och koreograf

Kulturdepartementet nominerar omval av följande personer i Operans
styrelse:

Örjan Wikforss, arkitekt SAR/MSA och professor
Olov Carlsson, chefredaktör VD och ansvarig utgivare för Dagens
Samhälle
Eva Halvarsson, VD för Andra AP-fonden, tidigare chef för enheten för
statligt ägande på Näringsdepartementet
Morten Hesseldahl, förlagschef Gyldendal, tidigare chef för Det
Kongelige Teater i Köpenhamn

Kulturdepartementet nominerar två nya ledamöter i Kungliga Dramatiska
teatern AB:

Jesús Azpeitia Seron, arkitekt SAR/MSA. Kreativ ledare på Tengbom.
Lärare på KTH
Amanda Lundeteg, VD för stiftelsen AllBright

Kulturdepartementet nominerar omval av följande personer i Dramatens
styrelse:

Ulrika Årehed Kågström, ordförande, generalsekreterare för
Cancerfonden
Sara Danius, Svenska Akademiens ständiga sekreterare, professor i
litteraturvetenskap
Raoul Grünthal, VD för Schibsted Sverige
Eva Hamilton, journalist och tidigare SVT-chef
Biljana Pehrsson, VD för Kungsleden
Tasso Stafilidis, skådespelare, verksamhetsansvarig för Göteborgs
kulturkalas



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Anrika tågstationer blir statliga
byggnadsminnen
Publicerad 29 mars 2018 Uppdaterad 29 mars 2018

Regeringen har beslutat att fyra stationsmiljöer förklaras
som statliga byggnadsminnen. Besluten gäller Ornäs
station i Borlänge kommun, Landeryds station i Hylte
kommun, Fåglaviks station i Herrljunga kommun och
banvaktsstugan i Pessinajokk, Kiruna kommun.
– De stationsbyggander vi nu prioriterar och alldeles särskilt skyddar för
framtida generationer är en del av vårt kulturarv. De berättar mycket om oss
människor, vårt lands utveckling och fortsatta utmaningar, säger kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Om de fyra stationerna

Ornäs station (Borlänge kommun) 
Ornäs station (byggd 1876) i Borlänge kommun är en sammanhållen och
välbevarad miljö, utan tillbyggnader eller förändringar på byggnadernas
exteriör. Stationshuset är ett välbevarat exempel på de mindre stationshus
som uppfördes i ett stort antal på de enskilda bansträckorna. Denna
stationstyp är idag sällsynt, då många liknande stationer rivits, sålts eller
förändrats.

Landeryds station (Hylte kommun) 
Landeryds station (byggd 1906) i Hylte kommun har ett stort symbolvärde
och samhällshistoriskt värde, då järnvägens framdragande med uppförandet
av stationsbyggnaden har haft stor betydelse för samhällets utveckling i
Landeryd.

Fåglaviks station (Herrljunga kommun)
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Fåglaviks station (byggs 1858) i Herrljunga kommun är det enda bevarade av
en tidig stationshustyp som ritades av SJ:s arkitektkontor. Dessa typhus
byggdes efter den första stambanan genom Sverige. I Fåglavik finns hela
stationsmiljön kvar med stationshus, uthus, jordkällare och trädgård.
Byggnaderna är till största delen välbevarade och sammantaget har denna
miljö ett högt kulturhistoriskt värde.

Banvaktsstugan i Pessinajokk (Kiruna kommun)
Banvaktsstugan i Pessinajokk (byggd 1898), Kiruna kommun, är del av
Malmbanan, som haft stor betydelse för malmbrytningen i Norrbotten och
Sveriges industriella utveckling under 1900-talet. Stationerna och
banvaktsstugorna tillkom i huvudsak under banans uppbyggnad 1898–1902.
Bebyggelsen utformades enligt typritningar av SJ:s chefsarkitekt Folke
Zettervall.

Om statliga byggnadsminnen

Frågan om en byggnad ska förklaras för statligt byggnadsminne prövas av
regeringen efter en framställning från Riksantikvarieämbetet. När en
byggnad har förklarats för statligt byggnadsminne ska Riksantikvarieämbetet
genom skyddsbestämmelser ange på vilket sätt byggnadsminnet ska vårdas
och underhållas och i vilka avseenden det inte får ändras. De statliga
byggnadsminnena förvaltas av flera olika myndigheter. Tillsynsansvaret
ligger hos Riksantikvarieämbetet.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen vill stärka de
nationella minoriteterna och
minoritetsspråken
Publicerad 27 mars 2018

Den 27 mars överlämnade regeringen propositionen En
stärkt minoritetspolitik (prop. 2017/18:199) till
riksdagen. Förslagen som lämnas syftar till att stärka
det grundläggande skyddet för de nationella
minoriteternas språk och kultur och för att stärka de
utökade rättigheter som finns inom
förvaltningsområdena för finska, meänkieli och
samiska.
– Nu skärper vi lagstiftningen för att våra nationella minoriteters mänskliga
rättigheter ska tillgodoses, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah
Kuhnke.

Propositionens förslag innebär bland annat att alla kommuner och landsting
ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. För de 81
kommuner som ingår i förvaltningsområden så stärks rätten till äldreomsorg
och förskola på minoritetsspråken.

– Vi kommer att återkomma med fler insatser under mandatperioden.
Propositionen är en del av flera i regeringens ambitiösa minoritetspolitiska
strategi, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Propositionen är en del av revideringen av regeringens samlade
minoritetspolitiska strategi där systematik, långsiktighet och de nationella
minoriteternas egenmakt är nyckelfaktorer. Utgångspunkten för förslagen är
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att efterlevnaden av de nationella minoriteternas mänskliga rättigheter ska
säkerställas och integreras inom alla berörda sektorer.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Susanna Pettersson ny
överintendent och chef för
Nationalmuseum
Publicerad 21 mars 2018

Regeringen har i dag utsett Susanna Pettersson till ny
överintendent och chef för Nationalmuseum. Susanna
Pettersson tillträder den 1 augusti 2018.
– Det är oerhört glädjande att vi lyckats rekrytera Susanna Pettersson till att
leda museet in i en ny fas. Hon är en internationellt etablerad ledare med
gedigen chefserfarenhet, djupgående akademiska kunskaper inom
konsthistoria och museiologi och har ett stort internationellt nätverk.
Dessutom är hon välbevandrad i de unika samlingar som gör museet till en
nationalklenod. Med Pettersson vid rodret kan Nationalmuseum nå sin fulla
potential, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Susanna Pettersson har en lång erfarenhet av att arbeta inom museivärlden
och är sedan 2014 chef för konstmuseet Ateneum i Helsingfors. Hon har
tidigare bland annat varit chef för Finlandsinstitutet i London, chef för Alvar
Aaltomuseet i Jyväskylä och Helsingfors samt utvecklingschef vid Finlands
Nationalgalleri.

– Nationalmuseum är ett museum med stor potential. Det är redan nu
Sveriges ledande museum för konst och design. Museets rika och omfattande
konst-, konsthantverks- och designsamlingar erbjuder enorma möjligheter,
inte enbart i Sverige, men också på det internationella fältet. Jag ser
verkligen fram emot att börja utveckla dagens och framtidens museum
tillsammans med mina nya kollegor, säger Susanna Pettersson.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Lise Bergh ska utreda hur en
institution för mänskliga rättigheter
ska inrättas i Sverige
Publicerad 19 mars 2018

Regeringskansliet har gett juristen Lise Bergh i uppdrag
att utreda hur en institution för mänskliga rättigheter ska
inrättas i Sverige. Uppdraget ska redovisas senast den
31 oktober 2018.
Som svar på rekommendationer från FN har regeringen annonserat att en
oberoende institution för mänskliga rättigheter ska inrättas, med syfte att
bl.a. följa upp hur Sverige lever upp till de internationella konventioner
staten undertecknat.

– Sverige har under lång tid fått kritik från både Europarådet och FN för hur
vi lever upp till de internationella konventioner vi har förbundit oss till. En
oberoende institution för mänskliga rättigheter blir ett verktyg för att
motverka övertramp och stärka de mänskliga rättigheterna, säger kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke

Utredaren ska, med utgångspunkt i de s.k. Parisprinciperna, ta fram förslag
på inrättande av en MR-institution.

– Jag är oerhört glad över att fått detta uppdrag. Jag har en bred kunskap om
mänskliga rättigheter och jag har en god förankring i det civila samhället som
arbetar med rättigheter. Uppdraget är efterlängtat, nämligen att ge förslag på
en sedan länge efterfrågad nationell institution för mänskliga rättigheter. Det
är viktigt också att säga att jag ska samarbeta med det civila samhället som
idag är de som granskar staten och att de ska ha en framträdande roll både i
utformandet av ett förslag till institution och i den framtida institutionen,
säger Lise Bergh.
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Utredaren ska

utreda och lämna förslag på hur en MR-institution kan utformas för att
uppfylla Parisprinciperna inom de rättsliga ramar som följer av bl.a.
regeringsformen och budgetlagen (2011:203),
utreda och lämna förslag på placering av MR-institutionen vid en redan
befintlig institution, och
beräkna kostnaderna för de förslag som lämnas och föreslå finansiering.

I uppdraget ingår bland annat att analysera Parisprincipernas innebörd och
krav i förhållande till Sveriges internationella åtaganden om mänskliga
rättigheter och lämna förslag på institutions uppgifter och befogenheter.
Utredaren ska även lämna förslag på hur institutionen ska kunna främja,
skydda och övervaka genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning, i enlighet med konventionens artikel 33.

Parisprinciperna

Enligt Parisprinciperna ska institutionens uppgifter bland annat inkludera att
lämna rådgivande yttranden, rekommendationer, förslag och rapporter,
lämna synpunkter både på befintlig lagstiftning och på författningsförslag,
uppmärksamma regeringen på situationer där de mänskliga rättigheterna
kränks och lägga fram förslag för att komma till rätta med dem.

Enligt Parisprinciperna bör en MR-institution kunna höra vilken person som
helst samt ta emot dokument och information som är nödvändiga för att
institutionen ska kunna bedöma situationer som hör till dess ansvarsområde.
Den bör också ha rätt att offentliggöra sina ställningstaganden och
rekommendationer, endera direkt till allmänheten eller via press och andra
medier.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen presenterar nationell
strategi för en mer tillgänglig och
jämlik kulturskola
Publicerad 19 mars 2018

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke har i
dag presenterat en nationell strategi för den kommunala
kulturskolan. I strategin föreslår regeringen ett nationellt
mål för de insatser som ska stödja de kommunala
kulturskolorna. Målet är bland annat att främja en mer
tillgänglig och jämlik kulturskola av hög kvalitet i såväl
utbud som undervisning.
– Den kommunala kulturskolan har en unik möjlighet att vara en plats där
barn och unga från olika delar av samhället, i hela landet, kan mötas
förutsättningslöst med kulturintresset i fokus. Genom ett nationellt arbete
kan det bli mer kultur till fler, fler barn och unga ska kunna ta del av
kulturskolans utbud, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

I propositionen föreslås ett nationellt mål för de insatser som går till den
kommunala kulturskolan:

Det övergripande målet för de statliga insatserna till stöd för den kommunala
kulturskolan ska vara att främja kulturskolans möjligheter att erbjuda barn
och unga undervisning av hög kvalitet i kulturella och konstnärliga
uttryckssätt, liksom möjligheterna till såväl fördjupning som bredd i
undervisningen med utgångspunkt i vars och ens särskilda förutsättningar.

Insatserna ska bidra till

att tillgänglighet och jämlikhet främjas,
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ett brett och angeläget utbud av kulturella och konstnärliga uttryck,
hög kvalitet i såväl den breda som i den fördjupade undervisningen, och
god kompetensförsörjning.

För att nå det nationella målet presenterar regeringen flera satsningar som
består av bidrag för utveckling, stöd till förbättrad kompetensförsörjning och
stöd till nationell samordning.

Utvecklingsbidraget blir mer träffsäkert

Regeringen föreslår att det bidrag om 100 miljoner kronor årligen, som sedan
2016 fördelas till den kommunala kulturskolan, görs om till ett
utvecklingsbidrag. Bidraget ska fördelas av det nationella kulturskolecentret
som inrättas inom Statens kulturråd och bidra till att det nationella målet
uppfylls. Bidraget görs om för att bli mer träffsäkert när det gäller
kommunernas behov av att prova nya arbetssätt för att nå fler barn men
även för att kunna utveckla undervisningen.

Kulturskoleklivet - förbättrad kompetensförsörjning

Regeringen föreslår ett stöd till förbättrad kompetensförsörjning,
Kulturskoleklivet, som ska bidra till att kulturskolan ska kunna erbjuda barn
och unga undervisning av hög kvalitet i olika uttryckssätt oavsett
förutsättningar. Satsningen är permanent och uppgår till 25 miljoner kronor
för 2018, därefter 40 miljoner kronor årligen.

Kulturskolan står inför omfattande pensionsavgångar samtidigt som man har
behov av att utveckla undervisningen då utbudet av ämneskurser breddas
och kulturskolan behöver locka fler barn till undervisningen. Personal med
kompetens för undervisning av barn och unga med särskilda behov eller
funktionsnedsättning är också nödvändigt för att kulturskolan ska kunna
möta fler barn och unga.

Nationellt kulturskolecenter inrättas för
kunskapsuppbyggnad och nationell samordning

Ett nationellt kulturskolecenter inrättas inom Statens kulturråd under 2018
och för detta finns 10 miljoner kronor årligen avsatta från och med 2018. Det
nationella kulturskolecentrets uppgift är att stödja den kommunala
kulturskolan när det gäller erfarenhetsutbyte, samverkan och uppföljning.
Centret ska även bidra till kunskapsuppbyggnad på området och att aktuell



forskning kan spridas.

Propositionen publiceras på regeringens webbplats den 20 mars.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Pressinbjudan: Alice Bah Kuhnke
presenterar ny överintendent och
chef för Nationalmuseum
Publicerad 19 mars 2018 Uppdaterad 19 mars 2018

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
presenterar den nya överintendenten och chefen för
Nationalmuseum den 21 mars.

Tid: 21 mars 2018 kl. 13.45 till kl. 14.30
Plats: Bella Venezia, Rosenbad. Inpassering genom Kopparporten.

Pressträffen är bara öppen för media och kommer även att webbsändas på
regeringen.se.

Anmälan sker till Boris Vasic. Ta med presslegitimation.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Demokrativillkor i statlig
bidragsgivning ska utredas
Publicerad 16 mars 2018

Regeringen har beslutat att utreda demokrativillkor i
statsbidrag till det civila samhället, för att säkerställa att
offentliga medel går till verksamheter och organisationer
som utgår ifrån demokratiska värderingar, som
jämställdhet och antidiskriminering. Till särskild
utredare förordnas f.d. justitierådet Karin Almgren.
 – Våra gemensamma medel ska inte gå till organisationer som undergräver
demokratin. Det behövs ett förtydligat demokrativillkor och en mer enhetlig
prövning av organisationerna. Det är något som också efterfrågats av det
civila samhället, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Staten delar ut ca 13 miljarder kronor årligen till civila samhället, via ett
trettiotal myndigheter och drygt 80 förordningar. Demokrativillkoren ser
olika ut och myndigheter gör därför olika bedömningar om vad som krävs.
Det bidrar till en otydlighet om vad en organisation ska förhålla sig till för att
få ta del av statliga bidrag.

– Jag är mycket glad att Karin Almgren kommer att leda utredningen. Hon
har en gedigen erfarenhet och kunskap för uppdraget, säger Alice Bah
Kuhnke.

Utredningen Demokrativillkoren i statlig bidragsgivning (Ku 2018:01) får
bland annat i uppdrag att:

redovisa hur de demokrativillkor som finns i de förordningar som styr
den statliga bidragsgivningen till civilsamhällets organisationer är
utformade,
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göra en samlad analys av vilka svårigheter och utmaningar de ansvariga
myndigheterna och det civila samhället har med dagens system, såväl
vad gäller beslut om bidragsgivning utifrån demokrativillkoret som hur
efterlevnaden av villkoret följs upp,
föreslå ett förtydligat, rättssäkert och enhetligt demokrativillkor för den
statliga bidragsgivningen med beaktande av föreningsfriheten,
samverka med de bidragsutbetalande myndigheterna och företrädare för
civilsamhällets organisationer i arbetet med att ta fram ett nytt
tillämpbart demokrativillkor,
analysera vilka delar av en bidragssökande organisations uppbyggnad
och verksamhet som ska granskas i förhållande till demokrativillkoret
och hur denna granskning bör genomföras, och
föreslå nödvändiga författningsändringar.

Utredningen ska slutrapportera sitt uppdrag senast den 20 juni 2019.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Pressinbjudan: Alice Bah Kuhnke
presenterar ny politik för
kulturskolan
Publicerad 15 mars 2018 Uppdaterad 15 mars 2018

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
presenterar propositionen En kommunal kulturskola för
framtiden – en strategi för de statliga insatserna
(2017/18:164) på Sigtuna kulturskola den 19 mars.

Tid: 19 mars 2018 kl. 13.30 till kl. 15.00
Plats: Konsertsalen, Sigtuna kulturskola. Kulturtorget 11, Märsta

Pressträffen är bara öppen för media. 
Anmälan sker till Boris Vasic. Ta med presslegitimation.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Försvarshistoriska kulturarv i
Nynäshamn, i Göteborg och på
Gotland bevaras som statliga
byggnadsminnen
Publicerad 15 mars 2018

Regeringen har idag förklarat tre försvars- och
beredskapsanläggningar som statliga
byggnadsminnen, efter förslag från
Riksantikvarieämbetet. De tre anläggningarna är
ERSTA-batteriet i Nynäshamn, Oscar II:s fort i Göteborg
och Tingstäde skans 1 på Gotland.
– Äldre försvars- och beredskapsanläggningar är en del av vårt kulturarv. De
bär berättelser om Sveriges försvar i sak och samhällets utveckling i stort. Vi
vill säkerställa att ett antal av dessa anläggningar bevaras för eftervärlden,
säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Frågan om en byggnad ska förklaras för statligt byggnadsminne prövas av
regeringen efter en framställning från Riksantikvarieämbetet. När en
byggnad har förklarats för statligt byggnadsminne ska Riksantikvarieämbetet
genom skyddsbestämmelser ange på vilket sätt byggnadsminnet ska vårdas
och underhållas och i vilka avseenden det inte får ändras. De statliga
byggnadsminnena förvaltas av flera olika myndigheter. Tillsynsansvaret
ligger hos Riksantikvarieämbetet.

Om de tre anläggningarna

ERSTA-batteriet i Nynäshamns kommun vittnar om hur Sveriges och
Stockholms kustförsvar var organiserat under kalla krigets dagar. Det
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byggdes 1972 – 1983 och bestod av tre kustartilleripjäser av modellen
ERSTA (12/70). De bevarade intakta miljöerna visar på hur anläggningen
var organiserad och hur den fungerade.

Oscar II:s fort byggdes 1899-1907 vid Göta älvs mynning för att skydda
Göteborgs flottbas och skulle ingå i det nya fästningssystemet Älvsborgs
fästning. Anläggningen är i stort sett välbevarad och med ett mycket stort
kulturhistoriskt värde.

Tingstäde skans 1, byggd mellan 1903 och 1912, har välbevarad äldre
inredning och teknisk utrustning som berättar om anläggningens användning
som förrådsplats och försvar av Gotlands största mobiliseringsplats. 



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke besöker Umeå
och Skellefteå
Publicerad 15 mars 2018 Uppdaterad 15 mars 2018

Den 16 – 17 mars besöker kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke Umeå och
Skellefteå. Ministern kommer bland annat att delta i
samtal om demokrati och #metoo-rörelsen på Umeå
universitet, samt dela ut Katapultpriset vid Littfest.
Delar ur ministerns program (med reservation för ändringar):

Tid och plats

Fredag 16 mars
8.30 – 9.15 Besök på Umeå Tidnings redaktion för samtal om de nya
mediestöden och om hot och hat mot journalister.
Adress: Strömpilsplatsen 20, Umeå

9.30 – 10.30 Besök på musikskolan i Umeå för samtal om Umeå kommuns
pågående utredning om kulturskoleverksamheten och El Sistema, kör- och
orkesterskola för barn som startades under höstterminen 2013.
Adress: Midgårdsskolan Regementsområdet, Umeå

11.30 – 13.00 Ministern deltar vid Umeå universitets samtalsserie ”Umeå
universitet möter”. Ministern kommer bland annat att tala om arbetet efter
#metoo-uppropen i höstas.
Adress: Lärarutbildningshuset, Umeå universitet

13.00 – 13.30 Presstid
Adress: Lärarutbildningshuset, Umeå universitet

17.15 – 17.45 Besök på Museum Anna Nordlander.
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Adress: Ernst Westerlunds Allé, Skellefteå

17.45 – 18.00 Presstid
Adress: Ernst Westerlunds Allé, Skellefteå

Lördag 17 mars
11.00 – 11.20 Delar ut Katapultpriset på Littfest. Katapultpriset är Sveriges
Författarförbunds pris till bästa skönlitterära författare.
Adress: Umeå Folkets Hus, Skolgatan 59, Umeå

14.40 -15.00 Besöker UF-mässan.
Adress: Utopia, Kungsgatan 67, Umeå



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Nytt mediestöd ska stärka lokal
journalistik i hela landet
Publicerad 13 mars 2018

Regeringen har idag överlämnat propositionen
Journalistik i hela landet till riksdagen. Regeringen
föreslår bland annat nya former av mediestöd som ska
stärka lokal journalistik i delar av landet som har
begränsad eller ingen medial bevakning. Regeringen
vill också höja stödnivåerna för distributionsstödet och
driftsstödet för vissa dagstidningar.
- Nu tar vi ett konkret och tydligt steg för att värna den betydelsefulla lokala
journalistiken. Med de nya stödformerna som regeringen nu föreslår får
Sverige ett mer modernt mediestöd, säger kultur- och demokratiminister
Alice Bah Kuhnke.

I propositionen Journalistik i hela landet föreslås nya former av
teknikneutralt mediestöd, som syftar till att stärka demokratin genom att
främja allmänhetens tillgång till nyhetsförmedling i hela landet via en
mångfald av allmänna nyhetsmedier:

Stöd för lokal journalistik i områden som saknar eller har svag
journalistisk bevakning. Detta stöd ska kunna sökas av alla typer av
nyhetsmedier.
Ett utvidgat innovations- och utvecklingsstöd som ska kunna sökas av
alla typer av nyhetsmedier. Stödet ska betona innovation och successiv
rörelse mot högre grad av utveckling.

Presstödet förlängs och stöden höjs

https://www.regeringen.se/


Regeringen föreslår också höjningar av stödnivåerna för distributionsstödet
med 50 %, och en höjning av driftsstödet med 10 % för tidningar som
kommer ut minst tre gånger i veckan. Samtidigt föreslås en förlängning av
den nuvarande presstödsförordningen.

Förändringarna behöver godkännas av Europeiska kommissionen innan de
kan träda i kraft.

Ansökningar om de nya stödformerna ska prövas av presstödsnämnden vid
Myndigheten för press, radio och tv. Nämnden föreslås byta namn till
mediestödsnämnden för att bättre reflektera dess bredare uppdrag.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Pressinbjudan: Betänkandet
Statens stöd till trossamfund i ett
mångreligiöst Sverige överlämnas
till Alice Bah Kuhnke
Publicerad 12 mars 2018

Utredningen om översyn av statens stöd till
trossamfund lämnar över betänkandet Statens stöd till
trossamfund i ett mångreligiöst Sverige (SOU 2018:18)
till kultur- och demokrati-minister Alice Bah Kuhnke
tisdagen den 13 mars.

Tid: 13 mars 2018 kl. 12.00 till kl. 13.00
Plats: Pressrummet, Rosenbad. Inpassering genom Kopparporten.

Pressträffen är bara öppen för media och kommer även att webbsändas på
regeringen.se.

Anmälan sker till Boris Vasic. Ta med presslegitimation.
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Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet, Kulturdepartementet

Ny informationssatsning mot
sexuella trakasserier på
arbetsmarknaden med anledning
av #metoo
Publicerad 08 mars 2018 Uppdaterad 08 mars 2018

Regeringen satsar ytterligare 3,5 miljoner kronor på att
motverka diskriminering på arbetsmarknaden under
2018. Diskrimineringsombudsmannen (DO) och
Arbetsmiljöverket (AV) får i uppdrag att genomföra
särskilda insatser för att förebygga och förhindra
sexuella trakasserier i arbetslivet med anledning av
#metoo.
– I samband med uppropen blev det tydligt att det saknas kunskap om
diskrimineringslagens krav på att arbetsgivare ska förebygga sexuella
trakasserier. Arbetet mot diskriminering är en boll som vi aldrig får sluta
hålla i rullning, därför ger vi myndigheterna dessa uppdrag, säger kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Dagens regeringsbeslut innebär två uppdrag till (DO) respektive
Arbetsmiljöverket (AV) om att stärka kunskapen och stödja arbetet mot
sexuella trakasserier. Myndigheterna ska tillsammans ta fram en digital
plattform med stöd till arbetsgivare för att förebygga och förhindra sexuella
trakasserier.

– Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö,
som började gälla i mars 2016, innebär ett stort steg framåt i
arbetsmiljöarbetet. Föreskrifterna förtydligar vad arbetsgivare ska göra inom
ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet som alla arbetsgivare har
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ansvar att bedriva. Kränkande särbehandling är ett av områdena som står i
fokus i föreskrifterna som även omfattar sexuella trakasserier, säger
arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

DO ska även genomföra särskilda främjande- och tillsynsinsatser. DO får
totalt 2,5 miljoner kronor. AV får totalt 1 miljon kronor.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnkes program under
Internationella kvinnodagen
Publicerad 06 mars 2018

Den 8 mars kommer kultur- och demokratiminister Alice
Bah Kuhnke bland annat att hålla ett direktsänd
anförande för OECD:s konferens om jämställdhet i
näringslivet i Paris och tala om sitt arbete efter #metoo-
uppropen i kulturbranschen vid Uppsala universitet.
– Internationella kvinnodagen känns särskilt betydelsefull i år efter de
skakande uppropen i höstas under #metoo. Arbetet för jämställdhet och att
alla ska ha lika rättigheter får aldrig avstanna, det är denna dag alltid en
viktig påminnelse om, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah
Kuhnke.

Alice Bah Kuhnkes program under Internationella kvinnodagen (med
reservation för ändringar):

 Tid och plats

8 mars, Internationella kvinnodagen

11.15-11.30 Direktsänt anförande på OECD konferens om jämställdhet i
näringslivet i Paris. Detta är en årlig konferens som hålls på Internationella
kvinnodagen inom ramen för OECD Gender Initiative.

16.30-16.50 Deltar i scensamtal på Chefgalan tillsammans med
moderatorerna Anna Mannheimer och Cissi Elwin. 
Adress: Grand Hotel, Södra Blasieholmshamnen 8, Stockholm

18.15-19.30 Föreläser vid Uppsala universitet om jämställdhet och arbetet
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efter #metoo-uppropen i kulturbranschen. Föreläsningen arrangeras av
föreningen Feministiska Samhällsstudenter i Uppsala, föreningen
Feministiska juriststudenter och Utrikespolitiska föreningen. 
Adress: Universitetshuset, Biskopsgatan 3, Uppsala

20.30-21.00 Delar ut priset Årets Selma. Årets Selma är ett feministiskt
nyinstiftat pris som delas ut av SelmaStories, som är en del av
Bonnierförlagen. 
Adress: Södra teatern, Mosebacke torg 1, Stockholm

 



Pressmeddelande från Kulturdepartementet, Utrikesdepartementet

Isabella Lövin och Alice Bah
Kuhnke besöker Örebro
Publicerad 05 mars 2018

Den 7 mars besöker klimatministern Isabella Lövin och
kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke
Örebro. Ministrarna kommer tillsammans att bland
annat besöka det ekologiska lantbruket Jannelunds
gård.
Delar ur ministrarnas program (med reservation för ändringar):

Tid och plats

Onsdag 7 mars

9.45-11.00 Besök på Jannelunds gård. Gården bedriver får-, gris- och
nötuppfödning, spannmålsodling och arbetar med en omställning till mer
odling av bönor och baljväxter. 
Adress: Södra Övratorp 3328

11.00-11.20 Presstid med ministrarna på Jannelunds gård.

12.15-13.00 Isabella Lövin föreläser vid Örebro universitet. Arrangör är
Utrikespolitiska föreningen Örebro. 
Adress: Hörsal T, Teknikhuset, Fakultetsgatan 1

14.00-15.00 Isabella Lövin besöker Trygghetsvärdarna Vivalla, ett projekt
som drivs av det kommunala fastighetsbolaget Västerporten och går ut på att
människor ur det lokala föreningslivet och anda engagerade Vivallabor rör
sig runt centrum och skapar trygghet.
Adress: Vivalla centrum

https://www.regeringen.se/


14.00-15.00 Alice Bah Kuhnke besöker samtidigt redaktionen på Nerikes
Allehanda för samtal om mediepolitik och hot och hat mot journalister.
(Besöket är inte öppet för media.)

15.30-16.30 Alice Bah Kuhnke besöker Tegelbruket, ett aktivitetshus för
ungdomar och unga vuxna. Här finns bland annat bibliotek, teater,
idrottshallar och restaurang mm. Verksamheten drivs av KFUM Örebro och
Sensus Studieförbund genom föreningen Tegelbruket. 
Adress: Lertagsgatan 2



Pressmeddelande från Kulturdepartementet, Miljödepartementet,
Näringsdepartementet

Nytt nationellt mål för arkitektur-,
form- och designpolitiken
Publicerad 22 februari 2018

I propositionen Politik för gestaltad livsmiljö (Prop.
2017/18:110) föreslår regeringen att ett nytt politiskt mål
för arkitektur-, form- och designpolitiken införs.
Propositionen tar ett helhetsgrepp om arbetet med den
gestaltade livsmiljön och utgör samtidigt en samlad
nationell arkitekturpolicy.
- Vi ger arkitekturen sin självklara plats i samhällsbygget. Arkitekter,
designers och formgivare får nu bättre förutsättningar att arbeta tillsammans
för våra gemensamma miljöer, säger kultur- och demokratiminister Alice
Bah Kuhnke.

De nuvarande målen ska upphöra att gälla. De ersätts av ett nytt nationellt
mål som presenteras i propositionen. Ansvarsstrukturen tydliggörs och stärks
för att främja den gestaltade livsmiljöns kvalitet och för att stödja utveckling
inom området.

- Det byggs som aldrig förr i Sverige, då är det än viktigare att arkitektur,
form och design kan hänga ihop för att utveckla våra samhällen i en god
riktning, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

- Klimatförändringar och urbanisering ställer nya krav på våra städer, men vi
har också en teknikutveckling som för med sig många nya möjligheter. Vi
behöver en politik för vår bebyggda miljö som möter de utmaningar vi står
inför, säger miljöminister Karolina Skog.

Nytt nationellt mål för den statliga politiken för arkitektur,
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formgivning och design

Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre
segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda
förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön.

Det ska uppnås genom att:

hållbarhet och kvalitet inte underställs kortsiktiga ekonomiska
överväganden,
kunskap om arkitektur, form och design utvecklas och sprids,
det offentliga agerar förebildligt,
estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska värden tas till vara och
utvecklas,
miljöer gestaltas för att vara tillgängliga för alla, och samarbete och
samverkan utvecklas, inom landet och internationellt



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen stödjer Kungliga
Operans hedrande av Birgit
Nilsson 100 år
Publicerad 22 februari 2018 Uppdaterad 22 februari 2018

Regeringen har beslutat att ge Kungliga Operan AB ett
bidrag om 500 000 kronor för att uppmärksamma Birgit
Nilsson som skulle ha fyllt 100 år i år. Bidraget kommer
att användas till bland annat en jubileumskonsert som
planeras att sändas live ut i hela landet och
internationellt via Opera Vision som är Opera Europas
nya digitala plattform.
– Birgit Nilsson är en av Sveriges genom tiderna största kvinnliga
operastjärnor. Hon har lämnat ett unikt och levande kulturarv efter sig som
fortsatt inspirerar dagens unga operastjärnor. Därför uppmärksammar
regeringen nu Operans firande av denna världsstjärna, säger kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Operasångerskan och sopranen Birgit Nilsson skulle ha fyllt 100 år den 17
maj 2018. Hon är en av Sveriges största operastjärnor med stort
internationellt anseende och pryder femhundrakronorssedeln med sitt
porträtt. Birgit Nilsson har även instiftat Birgit Nilsson-priset, ett
internationellt musikpris på en miljon amerikanska dollar som delas ut
vartannat eller vart tredje år sedan 2009.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Tre statsråd presenterar ny politik
för arkitektur, form och design
Publicerad 20 februari 2018

Torsdagen den 22 februari fattar regeringen beslut om
en ny politik för arkitektur, form och design.
Propositionen presenteras vid en pressträff med kultur-
och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, miljöminister
Karolina Skog och bostads- och digitaliseringsminister
Peter Eriksson.

Tid: 22 februari 2018 kl. 14.30
Plats: ArkDes, Exercisplan 4, Skeppsholmen, Stockholm. Lokal:
Biblioteket
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Ny lagstiftning föreslås för att
säkra de nationella minoriteterna
och minoritetsspråken
Publicerad 15 februari 2018

Regeringen har i dag fattat beslut om en lagrådsremiss
med förslag för att säkra de nationella minoriteternas
rättigheter. Förslagen tar sin utgångspunkt i
Utredningen om en stärkt minoritetspolitiks betänkande
Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU
2017:60) som presenterades i november 2017.
– Nu säkrar regeringen de nationella minoriteternas mänskliga rättigheter,
inte minst när det gäller möjligheterna att bevara och vårda sitt språk, säger
kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Förslagen i lagrådsremissen är en del av den fortsatta inriktningen på
regeringens samlade minoritetspolitiska strategi där systematik, långsiktighet
och de nationella minoriteternas egenmakt är nyckelfaktorer framöver.

Några av de förslag som finns i det som nu lämnas över till Lagrådet är:

För att stärka det grundläggande skyddet enligt minoritetslagen, lämnas
följande förslag:

Alla kommuner och landsting föreslås vara skyldiga att anta mål och
riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete.
Det ska tydliggöras att skyldigheten att informera de nationella
minoriteterna om deras rättigheter och det allmännas ansvar enligt lagen
är ovillkorlig för kommuner och landsting och statliga
förvaltningsmyndigheter vars verksamhet är av betydelse för de
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nationella minoriteterna eller minoritetsspråken.
Rätten att använda sig av sitt minoritetsspråk vid skriftliga kontakter
med vissa myndigheter ska även omfatta meänkieli.
Diskrimineringsombudsmannen ska tas upp bland de myndigheter som
enskilda alltid har rätt att kontakta skriftligen på finska, meänkieli eller
samiska, liksom Arbetsförmedlingen i ärenden där den enskilde är part.

För att förbättra möjligheterna till förskoleundervisning på finska,
meänkieli och samiska inom förvaltningsområdena lämnas följande
förslag:

Regleringen om rätt till förskola på minoritetsspråken förs över till
skollagen.
En kommun ska erbjuda barn vars vårdnadshavare begär det plats i
förskola eller annan pedagogisk verksamhet där hela eller en väsentlig
del bedrivs på språken.
För att synliggöra efterfrågan ska kommunerna tillfråga alla
vårdnadshavare som ansöker om förskola eller annan pedagogisk
verksamhet om de önskar sådan plats på minoritetsspråken.

För att stärka rätten till äldreomsorg på minoritetsspråken lämnas
följande förslag:

Rätten till äldreomsorg på finska, samiska respektive meänkieli ska gälla
hela eller en väsentlig del av verksamheten, istället för hela eller delar av
verksamheten på språket som gäller idag. För kommuner utanför
förvaltningsområden gäller detsamma om kommunen har tillgång till
personal som är kunnig i språket.
Rätten till äldreomsorg på minoritetsspråk utanför förvaltningsområde
utsträcks till romani chib och jiddisch.
Kommunerna ska inom ramen för äldreomsorgen på minoritetsspråket
beakta de äldres behov av att upprätthålla sin kulturella identitet, något
som många gånger kan ha minst lika stor betydelse som språket.
Kommuner ska informera den som ansöker om bistånd om möjligheten
till äldreomsorg på minoritetsspråk.

Ytterligare förslag som lämnas:

En bestämmelse som tydliggör vad samråd enligt lagen innebär.
En bestämmelse ska införas som anger att förvaltningsmyndigheter
särskilt ska främja barns och ungas möjligheter till inflytande och samråd
i frågor som berör dem.



En bestämmelse som anger att det ska krävas synnerliga skäl för utträde
ur förvaltningsområde föreslås.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Regeringen har för avsikt att lämna en proposition om en stärkt
minoritetspolitik till riksdagen under våren. Denna kommer att innehålla
ytterligare delar av den fortsatta inriktningen för minoritetspolitiken.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke besöker
Katrineholm
Publicerad 14 februari 2018

Torsdagen den 15 februari besöker kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke Katrineholm för att
bland annat ta del av verksamheten vid Ungkulturhuset
Perrongen.
Media har möjlighet att vara med vid besöket på Ungkulturhuset Perrongen.

Tid och plats

Torsdag 15 februari

14:30–15:30 Besöker Ungkulturhuset Perrongen för rundvisning,
presentation och samtal med representanter för verksamheten.
Adress: Östermalmsgatan 2

15:30–16:00 Media ges möjlighet att intervjua ministern. 
Adress: Östermalmsgatan 2
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke tillgänglig för
kommentar om överenskommelse
om det framtida mediestödet
Publicerad 14 februari 2018 Uppdaterad 14 februari 2018

Idag, onsdagen den 14 februari, är kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke tillgänglig för
kommentarer med anledning av överenskommelse om
det framtida mediestödet.

Tid: 14 februari 2018 kl. 09.30
Plats: Strömsalen, Rosenbad.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

750 miljoner kronor till folkbibliotek
i hela landet
Publicerad 08 februari 2018

Regeringen beslutade idag om en ny förordning om
statsbidrag till folkbibliotek som kommer ligga till grund
för Statens kulturråds fördelning av medel. Regeringen
avsätter 250 miljoner kronor extra årligen under tre år,
sammanlagt 750 miljoner kronor.
- Våra bibliotek är hjärtat som pumpar ut bildning i hela vårt land. Där finns
kunskap och en enorm kompetens. För att kunna fullgöra sin uppgift behövs
det ökade resurser, biblioteken ska vara bibliotek och inget annat, säger
kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Syftet med stödet är att öka utbudet av och tillgängligheten till folkbibliotek i
hela landet. I förordningen föreslås att Statens kulturråd vid sin fördelning av
statsbidrag särskilt ska ta hänsyn till kommunernas olika förutsättningar att
bedriva folkbiblioteksverksamhet och om medlen kan få långsiktiga effekter.
Förordningen har anpassats till bibliotekslagen (2013:801).

Den nya förordningen ändrar inte de förutsättningar som tidigare har gällt för
fördelning av bidrag till inköp av litteratur vid folk- och skolbibliotek.

Förordningen träder i kraft den 15 mars 2018.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke inledningstalar
och deltar vid Folk och Kultur i
Eskilstuna
Publicerad 05 februari 2018

Onsdagen den 7 februari medverkar kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke vid flera
programpunkter under det kulturpolitiska konventet Folk
och Kultur i Eskilstuna. Ministern leder bland annat ett
seminarium om vägarna framåt efter #metoo-uppropen i
Kultursverige.
Delar ur Alice Bah Kuhnkes program (med reservation för ändringar):

Onsdag 7 februari

14:00–15:00 Deltar vid seminariet ”Är det fria ordet hotat?” Valåret 2018
utmanas demokratin med sociala mediers genomslagskraft,
påverkanskampanjer och ett hårdare samtalsklimat. Samtal om den lokala
journalistiken och samhället är rustat för det. 
Lokal: Munktell Science Park, Portgatan 3

15:10–16:30 Leder Kulturdepartementets seminarium ”Ut ur skuggorna, in i
strålkastarljuset” Ett seminarium om vägarna framåt efter #metoo-uppropen i
Kultursverige. 
Lokal: Lokomotivet, Verkstadsgatan 8

16:40–17:40 Talar vid Kulturrådets och Statens Konstråds seminarium ”Äga
rum – konst och kultur av, med och för fler!” Nulägesrapport om regeringens
nationella satsning på konst och kultur i bostadsområden med
socioekonomiska utmaningar och konkreta exempel med medverkan från
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några aktuella projekt. 
Lokal: Lokomotivet, Verkstadsgatan 8                                      

17.50–18.20 Samtalar med Isabella Lövin, minister för internationellt
utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister, om kulturens roll i
samhällsutvecklingen. 
Lokal: Utställartorgets Scen (Stiga Sports Arena) Arenatorget 1

18:30–19:00 Inledningstalar och inviger Folk och Kultur. 
Lokal: Utställartorgets Scen, (Stiga Sports Arena) Arenatorget 1

19:00–19:30 Presstid 
Lokal: Utställartorgets Scen, (Stiga Sports Arena) Arenatorget 1



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke besöker
Staare/Östersund på samernas
nationaldag
Publicerad 05 februari 2018

På samernas nationaldag, tisdagen den 6 februari,
besöker kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Staare/Östersund. Ministern deltar vid flera
programpunkter under nationaldagen och deltar i
jubileumsfirandet av att det är 100 år sedan det första
samiska landsmötet på den svenska sidan av Sápmi
ägde rum i Staare/Östersund.
Ministern kommer även att ha möte med Sametingets styrelse samt stiftelsen
Gaaltijes styrelse vid besöket.

Delar ur Alice Bah Kuhnkes program (med reservation för ändringar):

Tisdag 6 februari

15:00 Närvarar vid Utbildningsradions förhandsvisning av tv-serien ”Min
samiska historia” producerad för grundskolan. 
Bio Regina, Prästgatan 56

15.35 Möjlighet för media att intervjua ministern. 
Bio Regina, Prästgatan 56

16.00 Ser utställningen ”Vad ska bort - främlingsfientlighet, rasism eller
kolonialism?” 
Gaaltije, Köpmansgatan 58
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17:00 Talar vid den officiella invigningen av jubileumsveckan Staare och
firandet av Samernas nationaldag. 
Rådhustorget, Östersund



Pressmeddelande från Kulturdepartementet, Utbildningsdepartementet

Nya jobb och fler konstformer – nu
ska kulturskolan kartläggas
Publicerad 01 februari 2018 Uppdaterad 01 februari 2018

Att hitta utbildad personal och få med fler konstformer –
det är några av den kommunala kulturskolans framtida
utmaningar. Därför får Universitets- och högskolerådet
och Statens kulturråd nu i uppdrag att göra en
kartläggning.
Tillsammans ska myndigheterna kartlägga alla högskoleutbildningar i landet
som skulle kunna leda till arbete som pedagog i kulturskolan. De ska också
undersöka kulturskolornas behov av personal på kort och lång sikt.

Det handlar dels om att kulturskolan ska omfatta fler konstformer och bli
mer tillgänglig, dels om att det ska bli lättare att rekrytera utbildad personal
till kulturskolan. Det kan exempelvis finnas flera yrkeskategorier som skulle
kunna vara aktuella för anställning i kulturskolan, men som i dag saknar
utbildning inom pedagogik.

Kartläggningen ska leda till informationsinsatser till personer som kan vara
intresserade av att arbeta i kulturskolan, eller som redan arbetar där. Enligt
uppdraget ska myndigheterna också underlätta en fortsatt dialog om
kulturskolans framtid genom att skapa nätverk mellan berörda organisationer
och grupper.

- Det är viktigt att kulturskolan är tillgänglig och relevant för så många barn
som möjligt, och att den även fortsättningsvis håller en hög kvalitet. Därför
måste vi nu se över kompetensförsörjningen, säger Helene Hellmark
Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

- För att alla barn i hela landet ska få en möjlighet att stå på scen, lära sig
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spela ett instrument eller producera musik behövs det utbildad personal i
kulturskolan. Dagens beslut är en grundläggande pusselbit i det arbetet, säger
kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Kartläggningen ska delredovisas till Utbildningsdepartementet och
Kulturdepartementet senast den 28 december 2018. Uppdraget ska
slutredovisas senast den 30 december 2020.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke besöker
Åtvidaberg och Linköping
Publicerad 29 januari 2018

Tisdagen den 30 januari besöker kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke Åtvidaberg och
Linköping där ministern bland annat inviger Åtvidabergs
nya bibliotek och kulturcentrum.
Delar ur Alice Bah Kuhnkes program (med reservation för ändringar):

Tisdag 30 januari

12.30 – 13.00 Inviger Åtvidabergs bibliotek och kulturcentrum. Media är
välkomna att medverka.

13.30 – 13.55 Intervjutid för media, föranmälan till pressekreterare
Kristoffer Talltorp. Plats: Bibliotek och Kulturcentrums lokaler i Åtvidaberg.

15.30 – 16.20 Besöker Flygvapenmuseum i Linköping. Media är välkomna
att medverka.

16.20 – 16.40 Intervjutid för media. Föranmälan till pressekreterare
Kristoffer Talltorp. Adress: Carl Cederströms gata 2.

17.00 -18.30 Besök på Ung scen Öst och Nycirkus Öst.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke inviger
Göteborgs filmfestival
Publicerad 25 januari 2018

Fredagen den 26 januari besöker kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke Göteborg för att
bland annat delta vid ett filmpolitiskt toppmöte samt
inviga Göteborgs filmfestival.
Delar ur Alice Bah Kuhnkes program (med reservation för ändringar):

Fredag 26 januari

10.00 Inviger filmpolitisk diskussionsdag om den nya filmpolitiken.
Arrangörer är Göteborg filmfestival och Västra Götalandsregionen.
Seminariet livesänds och kan ses via Västra Götalandsregionens hemsida
www.vgregion.se/kultur.

13.00 Deltar vid panelsamtal inför avgångselever på Högskolan för scen vid
Göteborgs Universitet.

17.30 Inviger Göteborgs filmfestival.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke deltar i World
Economic Forum och
kulturministermöte i Davos
Publicerad 19 januari 2018

Den 20-24 januari deltar kultur- och demokratiminister
Alice Bah Kuhnke vid ett informellt kulturministermöte
anordnat av Schweiz regering samt vid World Economic
Forum i Davos.
Vid kulturministermötet som äger rum under söndagen och måndagen
kommer ministern att delta i diskussioner om arkitektur. Under World
Economic Forum kommer ministern bland annat att delta i ett panelsamtal.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet, Kulturdepartementet

Handlingsplan för jämställda
livsinkomster
Publicerad 26 december 2017

I en ny handlingsplan för jämställda livsinkomster
presenterar regeringen ett uppdrag till Medlingsinstitutet
och en ny utredning gällande osakliga löneskillnader
och effektivare sanktionsmöjligheter.
Det skiljer i genomsnitt flera miljoner kronor i livsinkomster mellan kvinnor
och män i Sverige. Regeringen har vidtagit, och fortsätter att vidta, åtgärder
inom flera politikområden för att minska dessa skillnader.

- Pengar är makt. Kvinnor och män ska ha samma möjlighet till ekonomisk
självständighet och trygghet, genom hela livet. Så är det inte i dag, säger
arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

Regeringen har beslutat om en ny handlingsplan för jämställda livsinkomster
som beskriver genomförda och pågående åtgärder. Regeringen presenterar
också ett nytt uppdrag till Medlingsinstitutet och en ny utredning gällande
osakliga löneskillnader och effektivare sanktionsmöjligheter.

Medlingsinstitutet får i uppdrag att redovisa vilka relativlöneförändringar
som har skett för olika yrken på den svenska arbetsmarknaden mellan åren
2014 och 2017. I uppdraget ingår att med utgångspunkt i ovan nämnda
redovisning initiera en diskussion i syfte att främja arbetsmarknadens parters
arbete med att minska löneskillnader mellan kvinnor och män.

Det förekommer osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. För att
uppnå målet om ett samhälle fritt från diskriminering avser regeringen att
tillsätta en utredning för att analysera och se över behovet av effektivare
sanktionsmöjligheter kopplat till efterlevnaden av diskrimineringslagen,
inklusive lönekartläggningar. Utredningen kommer att tillsättas under våren
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2018.

- För att lagstiftningen mot diskriminering på arbetsmarknaden ska få effekt
behöver vi utreda om det krävs effektivare sanktionsmöjligheter mot de som
inte följer diskrimineringslagen, säger kultur- och demokratiminister Alice
Bah Kuhnke.

Kontakt

Gösta Brunnander
T.f. pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva
Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-544 28 66

Alexandra Cederquist
T.f. pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-452 3134



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen inför avgiftsfri
släktforskning på Riksarkivet
Publicerad 21 december 2017

Riksarkivet ska inte längre ta ut avgifter för att ge
allmänheten tillgång till sin digitala forskarsal. Det har
regeringen beslutat i en ändrad instruktion för
Riksarkivet. För att möjliggöra det höjs Riksarkivets
anslag med 10 miljoner kronor från 2018.
- Nu ger regeringen alla människor en egen nyckel för att kunna låsa upp
dörren till sin historia. Det ska vara nyfikenheten som styr om vi vill lära om
vår egen historia, inte antalet kronor på bankkontot, säger Alice Bah
Kuhnke.

Den digitala forskarsalen har sedan 2014 varit gratis att använda för
folkbibliotek, skolväsendet, folkhögskolor och universitet och högskolor.
Med det nya beslutet blir det gratis för alla. Den förändrande instruktionen
innebär också att det vid Riksarkivet ska finnas ett centrum för digitalisering
av kulturarvsmaterial.

Instruktionsändringen träder i kraft den 1 februari 2018.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet, Näringsdepartementet

Rapport: Fler filminspelningar till
Sverige
Publicerad 20 december 2017

I går tog närings- och innovationsminister Mikael
Damberg och kultur- och demokratiminister Alice Bah
Kuhnke emot Tillväxtverket och Svenska Filminstitutets
rapport ”Fler filminspelningar till Sverige”.
Svensk filmindustri är viktig, både som näring, som kulturbärare, och som en
dynamo för övriga kulturella och kreativa näringar. En positiv utveckling av
svensk filmnäring och filmproduktion i Sverige genererar många ekonomiska
ringar på vattnet i närliggande kulturella och kreativa näringar, samt inte
minst för besöksnäringen och för att stärka det svenska varumärket.

Svensk filmproduktion har trots många framgångsrika filmproduktioner,
under flera år mötts av en hårdnande internationell konkurrenssituation.

För ett år sedan gav regeringen Tillväxtverket och Filminstitutet i uppdrag att
utreda möjligheterna att förbättra förutsättningarna för fler filmproduktioner
i Sverige.

– Svensk filmindustri är betydelsefull både som näring och som del av de
kulturella och kreativa näringarna och det är av stor vikt för den svenska
filmbranschen att Sverige är ett attraktivt inspelningsland för såväl svenska
som utländska film- och tv-produktioner. Tillväxtverkets rapport ger oss
underlag för att kunna besluta hur vi går vidare, säger närings- och
innovationsminister Mikael Damberg.

Förslaget kommer nu att remitteras inför vidare beredning i regeringskansliet.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet, Näringsdepartementet

Mikael Damberg och Alice Bah
Kuhnke tar emot utredning om
ekonomiska incitament för mer
filmproduktion i Sverige
Publicerad 14 december 2017

Anmälan görs till pressansvarig på Tillväxtverket
Susanne Daregård.

Tid: 19 december 2017 kl. 11.00 till kl. 12.00
Plats: Filmhuset, Borgvägen 1, lokal Cannes, Stockholm
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Fler kommuner och landsting
ansluts till förvaltningsområdena
för finska, meänkieli respektive
samiska
Publicerad 13 december 2017

Åtta nya kommuner samt två landsting ansluts till
förvaltnings-områdena för finska, meänkieli respektive
samiska.
- Detta är ett tydligt steg i arbetet för att stärka de nationella minoriteternas
rättigheter att leva och utvecklas i vårt samhälle, inte minst när det gäller
rätten till sitt språk. Regeringen säkerställer genom beslutet att de
rättigheterna som finns i lagstiftningen också ska märkas i vardagen för
sverigefinnar, samer och tornedalingar runt om i vårt land, säger kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

De nya kommunerna och landstingen som ansluts till förvaltningsområden är:

Gislaveds kommun Finska
Jönköpings läns landsting Finska
Skellefteå kommun Finska
Järfälla kommun Finska
Söderhamns kommun Finska
Örnsköldsviks kommun Finska
Åsele kommun Samiska
Sundsvalls kommun Samiska
Västernorrlands läns landsting Samiska
Luleå kommun Samiska, meänkieli

De kommuner som ansluts till förvaltningsområdena får ett statsbidrag
baserat på antalet invånare i kommunen. En kommun som ingår i två eller
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flera förvaltningsområden erhåller ett tilläggsbelopp om 500 000 kronor.
Landstingen erhåller ett statsbidrag om 250 000 kronor oavsett
befolkningsmängd eller antalet förvaltningsområden.

Under 2018 har regeringen avsatt 122,9 miljoner kronor till åtgärder för
nationella minoriteter. 85,5 miljoner kronor av dessa går till kommunerna
och landstingen som ingår i förvaltningsområdena.

Med det nya beslutet ingår nu 64 kommuner i det finska
förvaltningsområdet, 22 kommuner i det samiska och sju kommuner i
förvaltningsområdet för meänkieli.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Pressinbjudan: Alice Bah Kuhnke
presenterar kulturpolitiska
åtgärder med anledning av
#metoo
Publicerad 12 december 2017

Imorgon, onsdagen den 13:e december, presenterar
kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke de
första kulturpolitiska åtgärderna för att förstärka
kultursektorns arbete mot sexuella trakasserier.

Tid: 13 december 2017 kl. 12.00
Plats: Strömsalen, Rosenbad. Ingång vid kopparporten.
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Pressmeddelande från Justitiedepartementet, Kulturdepartementet

Förbättrad ersättning till
konstnärer
Publicerad 07 december 2017 Uppdaterad 07 december 2017

Regeringen föreslår att bild- och formkonstnärers rätt till
ersättning stärks i samband med att deras originalverk
säljs vidare på konstmarknaden. Nu ska Lagrådet
granska regeringens förslag.
– Genom regelskärpningarna som regeringen nu föreslår kommer betalningen
av ersättningen till konstnärerna att öka. Det här gynnar också alla
konsthandlare som redan i dag gör rätt för sig eftersom den skärpta
redovisningsskyldigheten bidrar till konkurrens på lika villkor, säger
biträdande justitieminister Heléne Fritzon.

Konstnärer som arbetar med bilder eller former har rätt till en särskild
ersättning som kallas följerätt. Ersättningen betalas när ett exemplar av deras
originalkonstverk säljs vidare av till exempel en konsthandlare. I dag går
konstnärer miste om en stor del av sin ersättning på grund av uteblivna
redovisningar av försäljningar och uteblivna betalningar. Konstnärer
verksamma inom branschen bedöms sammantaget gå miste om miljontals
kronor varje år.

För att komma tillrätta med det här problemet föreslår regeringen skärpta
regler för konsthandlare och auktionsföretag. De ska vara skyldiga att
självmant lämna uppgifter om försäljningar senast vid en fast tidpunkt varje
år och betalningen av ersättningen ska också ske senast vid en fast tidpunkt
varje år. Tack vare förslagen får man en bättre kännedom om vilka som kan
vara skyldiga att betala ersättning och den som inte betalar i tid riskerar att
få betala dröjsmålsränta.

– Detta är ett förslag som konstnärernas intresseorganisationer har drivit
länge. Vi har lyssnat. Vi tar nu ett tydligt steg för bättre villkor för Sveriges
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konstnärer, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Åtta fyrplatser blir statligt
byggnadsminne
Publicerad 07 december 2017 Uppdaterad 07 december 2017

Torsdagen den 7 december beslutade regeringen att
förklara åtta fyrplatser, varav en lotsplats, för statligt
byggnadsminne.
- Fyrplatserna är en självklar del av vårt kulturarv. Genom dem får vi ökad
kunskap om sjöfartens och samhällets historia. Det finns ett stort lokalt
engagemang och nu tar staten ett tydligt ansvar genom att bevara dessa
fyrplatser för framtiden, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah
Kuhnke.

Regeringens beslut omfattar
- Bjuröklubbs fyrplats, Bjurön 6:1, Skellefteå kommun
- Hjortens fyrplats, Udden 1:35, Mellerud kommun
- Högbondens fyrplats, Högbonden 1:1, Kramfors kommun
- Kullens fyrplats, Kullagården 1:4, Höganäs kommun
- Måseskärs fyrplats, Måseskär 1:1, Orust kommun
- Navens fyrplats, Traneberg 1:2, Lidköpings kommun
- Hoburgs fyrplats, Juves s:3 och s:4, Gotlands kommun
- Helsingborgs lotsstation, Hamnpaviljongen 5, Helsingborgs kommun
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Pia Lundberg nytt kulturråd i
London
Publicerad 30 november 2017 Uppdaterad 30 november 2017

Regeringen har i dag utsett Pia Lundberg till nytt
kulturråd vid Sveriges ambassad i London. Hon
tillträder sin tjänst 1 mars 2018.
– Pia Lundbergs samlade kulturpolitiska kompetens är en grundbult för
uppdraget som kulturråd. Denna utnämning kommer att förstärka det redan
etablerade utbytet mellan konstnärer och kulturinstitutioner, inte minst
betydelsefullt för svensk film som har en stark ställning och renommé i
Storbritannien, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

– Inför Storbritanniens utträde ur EU är ett utbyte av de tankar, insikter och
upplevelser som konst och kultur kan förmedla viktigare än någonsin. Det
ska bli oerhört spännande och roligt att få bidra till det utbytet, säger Pia
Lundberg.

Pias bakgrund i filmbranschen tillför en ny profil i den nuvarande
kulturrådsgruppen samt öppnar upp för fler samarbeten inom filmområdet,
vilket är av särskilt intresse inom ramen för Bergmanåret 2018.

Sedan april 2007 har Pia arbetat som chef på utlandsenheten på Svenska
Filminstitutet med uppdrag att sprida svensk film internationellt. Tidigare var
hon chefredaktör för bland annat designtidskriften Form och filmtidningen
Cinema. Hon har även varit verksam som filmjournalist för de internationella
branschtidningarna Screen International och Variety samt frilansat som
kulturjournalist för Sveriges Radio och flera av Sveriges största
dagstidningar.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke besöker
Borlänge
Publicerad 29 november 2017 Uppdaterad 29 november 2017

Hat, hot och högerextremism är temat för Dala-
Demokratens panelsamtal som kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke medverkar i
torsdagen den 30 november i Borlänge. Fredagen den
1 december besöker ministern Tjärna Ängar för att ta
del av ett konstprojekt som tagits fram tillsammans med
de boende i området.
Delar ur Alice Bah Kuhnkes program (med reservation för ändringar):

Torsdagen den 30 november 
16:30 – 17:00 Intervjutid för media, föranmälan till pressekreteraren. Adress:
Liljan, Stationsgatan 4, Borlänge 

17:15 Dala-Demokratens konferens, panelsamtal ”Hat, hot och
högerextremism” Vad gör det med kulturen, medierna, människan?
Adress: Liljan, Stationsgatan 4, Borlänge 

Fredagen den 1 december 
09:30 Besök på föreningen Tjärnkraft i Tjärna ängar där konstnären Lina
Sofia Lundin på uppdrag av Statens konstråd tillsammans med lokala aktörer
och boende i området genomför ett konstprojekt för att förändra
stadsrummet. Konstprojektet är en del av regeringens satsning ”Konst
händer”. Media har möjlighet att närvara vid besöket, föranmälan till
pressekreteraren. 

10:30 – 11:00 Intervjutid för media, föranmälan till pressekreteraren. Adress:
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Tjärnkraft, Klöverstigen 10c, Tjärna Ängar, Borlänge



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Pressinbjudan: Alice Bah Kuhnke
tar emot utredningen Stärkt
ställning och bättre levnadsvillkor
för transpersoner
Publicerad 24 november 2017

Måndagen den 27 november överlämnar utredningen
om stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för
transpersoner sitt slutbetänkande till kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Tid: 27 november 2017 kl. 11.00
Plats: Lilla pressrummet, Rosenbad
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Pressinbjudan: Alice Bah Kuhnke
tar emot slutbetänkandet om en
stärkt minoritetspolitik
Publicerad 13 november 2017

Onsdagen den 15 november överlämnar Utredningen
om en stärkt minoritetspolitik sitt slutbetänkande till
kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Tid: 15 november 2017 kl. 13.00
Plats: Lilla pressrummet, Rosenbad

Utredningen om en stärkt minoritetspolitik

Regeringen beslutade den 1 september 2016 att ge en särskild utredare i
uppdrag att göra en översyn och analys av lagen (2009:724) om nationella
minoriteter och minoritetsspråk, samt angränsande frågor. Med utgångspunkt
i översynen, Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter och
regeringens strategi för de nationella minoriteterna (prop. 2008/09:158) fick
utredningen i uppdrag att föreslå åtgärder i syfte att säkra efterlevnaden av
de nationella minoriteternas rättigheter.

Den 15 juni beslutades om tilläggsdirektiv där den särskilde utredaren
Lennart Rohdin fick i uppdrag att, utöver arbete med vissa återstående
frågor, även analysera den finlandssvenska gruppens ställning i Sverige samt
överväga om den ska erkännas som nationell minoritet.
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Pressmeddelande från Justitiedepartementet, Kulturdepartementet

Brottsförebyggande rådet får i
uppdrag att göra en fördjupad
studie om antisemitiska hatbrott
Publicerad 09 november 2017

Enligt nationella och internationella rapporter har
utsatthet, hot och hat mot judar i Sverige under den
senaste tiden ökat. Nu får Brottsförebyggande Rådet,
Brå, i uppdrag av regeringen att göra en fördjupad
studie av antisemitiska hatbrott i syfte att kunna stärka
det förebyggande arbetet.
- Antisemitismen får aldrig bortförklaras eller relativiseras, den ska bara
motarbetas. Det är en skamfläck för vårt samhälle att vi återigen ser hur de
antisemitiska hatbrotten ökar. Hoten och hatet kommer från flera olika
grupper och med mer kunskap kan vi intensifiera det förebyggande arbetet,
säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Brå ska i studien belysa den antisemitiska hatbrottslighetens karaktär med
fokus på gärningspersoner i syfte att få förbättrad kunskap för att kunna
stärka det förebyggande arbetet. Myndigheten ska inhämta kunskap och
erfarenheter från relevanta organisationer inom det civila samhället och
berörda myndigheter.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet den 1 juni 2019.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke deltar i
Mänskliga Rättighetsdagarna i
Jönköping
Publicerad 08 november 2017

Fredagen den 10 november deltar kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke vid Mänskliga
Rättighetsdagarna i Elmia, Jönköping. Ministern
kommer bland annat leda ett panelsamtal om
regeringens nationella plan mot rasism, liknande former
av fientlighet och hatbrott.
Delar ur Alice Bah Kuhnkes program (med reservation för ändringar):

Fredag 10 november

12.00 – 12.30 Presstid. Kontakta Matilda Häggblom för intervjuförfrågan
med ministern. Notera att pressackreditering krävs för tillträde. För
ackreditering kontakta MR-dagarnas kansli: info@mrdagarna.se eller besök
pressdisken i konferenslokalen på Elmia.
Plats: I anslutning till Hammarskjöldsalen.

13.00–14.00 Leder seminariet "Den nationella planen mot rasism, liknande
former av fientlighet och hatbrott". Deltar vid paneldebatten gör
representanter från Polismyndigheten, Forum för levande historia, Statens
medieråd, Judiska församlingen i Stockholm samt från Civil Rights
Defenders. Seminariet arrangeras av Kulturdepartementet.

16.30-17.30 Talar vid seminariet "FN:s rekommendationer på regional nivå".
Seminariet arrangeras av Länsstyrelserna.
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Mänskliga rättighetsdagarna 2017 arrangeras på Elmia Jönköping.
Elmiavägen 15, 554 54 Jönköping.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke reser till Paris
Publicerad 03 november 2017

Den 6 november besöker kultur- och demokratiminister
Alice Bah Kuhnke Paris, Frankrike. Ministern träffar
bland annat Frankrikes kulturminister för samtal samt
deltar vid Unescos generalkonferens och vid
invigningen av Place August Strindberg.
Nedan är delar ur Alice Bah Kuhnkes program i Paris (med reservation för
ändringar):

6 november

Besök på det nyrenoverade Svenska Institutet i Paris.

Besök på Paris Stads (Hôtel de Ville) gröna tak – en miljösatsning mitt i
staden.

11.30 Invigning av Place August Strindberg och avtäckning av Carl Eldhs
Strindbergbyst. Adress: Place August Strindberg (korsningen rue Mabillion
och rue Saint-Sulpice)

13.00 Global lansering vid Unescos generalkonferens av den
svenskfinansierade Unescorapporten World Trends Report om globala
trender kring mediernas förutsättningar, yttrandefrihet och journalisters
säkerhet.

Träff med Frankrikes Kulturminister Françoise Nyssen.

Ca 15.45 Möjlighet till enskilda intervjuer. Anmäls hos pressattaché vid
Sveriges ambassad i Paris, Marica Finnsiö, marica.finnsio@gov.se
+33634467179.
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Pressmeddelande från Statsrådsberedningen, Utrikesdepartementet

Statsminister Löfven presenterade
Sveriges program för
ordförandeskapet i Nordiska
ministerrådet 2018
Publicerad 31 oktober 2017

Nordiska rådets 69:e session pågår mellan den 31
oktober till den 2 november i Helsingfors. Statsminister
Stefan Löfven och utrikesminister Margot Wallström,
som också är nordisk samarbetsminister, deltar, liksom
miljöminister Karolina Skog och kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke.
I samband med öppnandet av Nordiska rådets session i Helsingfors den 31
oktober presenterade statsminister Stefan Löfven de svenska
ordförandeskapsprioriteringarna för det svenska ordförandeskapet i Nordiska
ministerrådet 2018. Det svenska ordförandeskapsprogrammet, med titeln
”Ett inkluderande, innovativt och tryggt Norden”, bygger på tre teman.

Det första temat ”Ett inkluderande Norden” fokuserar på vår nordiska
samhällsmodell med tillit, jämlikhet, jämställdhet och öppenhet som
utmärkande drag. Utgångspunkten är en rad utmaningar som de nordiska
länderna delar inom dessa områden.

Det andra temat ”Ett innovativt och hållbart Norden” fokuserar på nordisk
innovation som drivkraft för hållbar samhällsomställning. Engagemanget för
miljöfrågor är – och har historiskt sett varit – starkt i Norden, men
omfattande insatser behövs om vi ska nå målen i Parisavtalet och Agenda
2030, i Norden såväl som globalt.
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Det avslutande temat handlar om ”Ett tryggt och öppet Norden”. Fokus
ligger på samarbete kring de breda säkerhetsfrågorna, med trygghet och
öppenhet som ledord.

2018 leder Sverige även arbetet i Östersjöstaternas råd och Barentsrådet och
samordnar de informella nordiska och nordisk-baltiska utrikes- och
säkerhetspolitiska samarbetena (N5 och NB8). Ambitionen är att hitta
kontaktytorna mellan dessa samarbeten och samtliga länder i
Östersjöregionen för att stärka det regionala samarbetet över bredd.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke deltar i nordiskt
ministerrådsmöte i Helsingfors
Publicerad 30 oktober 2017

31 oktober-1 november deltar Kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke i aktiviteter inom
ramen för Nordiska rådets årliga session i Helsingfors.
Ministern deltar bland annat i Nordiska rådets
prisutdelning samt presenterar det svenska
ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2018.
Ministern deltar i ett av två årliga nordiska kulturministermöten. Under mötet
kommer ministrarna bland annat att diskutera en policyutredning om globala
aktörer på nordiska mediemarknader, nordisk filmproduktions utmaningar
samt den gemensamma nordiska kultursatsningen Nordic Matters på
Southbank Centre i London.

Ministern presenterar även programmet för det svenska ordförandeskapet i
Nordiska ministerrådets kultursamarbete för sina nordiska kollegor samt för
Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur.

På kvällen den 31 oktober närvarar ministern även vid en
avtäckningsceremoni på Hanaholmen av svensk konstgåva med anledning av
firandet av "Finland 100 år".
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Lars Ilshammar utreder ny
arkivpolitik
Publicerad 26 oktober 2017

Regeringen har i dag beslutat om kommittédirektiv för
utredningen ”Översyn av arkivområdet” samt att den
biträdande riksbibliotekarien Lars Ilshammar ska vara
särskild utredare.
- Arkivpolitiken har inte utretts sedan Internet slog igenom på allvar. Nu
gjuter vi en stabil grund för att vårt gemensamma minne, våra arkiv, ska
kunna stå starka en lång tid framöver. Lars Ilshammar besitter åtråvärda
kunskaper och samlad kompetens om arkivens rådande förutsättningar och
digitaliseringens möjligheter., säger kultur- och demokratiminister Alice Bah
Kuhnke.

Lars Ilshammar är i dag biträdande riksbibliotekarie och har tidigare varit
chef för avdelningen för fysiska samlingar vid Kungliga biblioteket samt
institutionschef för Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

Faktaruta om utredningen

En särskild utredare ska göra en bred översyn av arkivområdet. Det
övergripande syftet är att säkerställa samhällets tillgång till allmänna
handlingar både nu och i framtiden.

Utredaren ska bland annat;

- översiktligt beskriva arkivsektorn samt beskriva och analysera hur
samhällsutvecklingen har påverkat och kan förväntas påverka
förutsättningarna för arkivverksamheten och olika arkivinstitutioner,
- se över arkivlagstiftningen och närliggande lagstiftning och vid behov
lämna förslag på hur lagstiftningen kan anpassas till den utvecklingen som
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sker på området,
- analysera Riksarkivets roll och lämna förslag på Riksarkivets roll och
uppgifter i förhållande till andra myndigheter och arkivaktörer för att
undvika överlappning och för att, upprätthålla en god och säker
informationshantering och för att möjliggöra en allsidig historiebeskrivning,
- analysera de ekonomiska konsekvenserna för Riksarkivet och andra
arkivmyndigheter på kort och lång sikt av den offentliga förvaltningens
övergång till digitala processer, och
- analysera om regleringen för de enskilda arkiven bör förändras för att
kunna tillgodose behov inom rättsskipning, förvaltning, forskning och skydd
för kulturarvet.

Utredningen ska överlämna sitt slutbetänkande till regeringen innan 18
november 2019



Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsminister Stefan Löfven deltar
vid Nordiska rådets session i
Helsingfors
Publicerad 25 oktober 2017

Statsminister Stefan Löfven reser till Helsingfors den 31
oktober för att medverka vid det Nordiska rådets
session. Han kommer även att avtäcka den konstgåva
på Hanaholmen som den svenska staten har skänkt till
Finland i 100-årsgåva.
Den 1 november kommer statsministern delta i möten med det nordiska
rådets presidium, nordiska statsministrar, de tre självstyrande områdena
Grönland, Färöarna och Åland samt med nordisk-baltiska statsministrar.
Utöver statsministern deltar även följande statsråd från regeringen:
Utrikesminister och minister för nordisk samordning, Margot Wallström,
kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke samt miljöminister
Karolina Skog.

Program öppet för media 31 oktober:

14.45–16.45 Nordiska rådets session/nordiskt toppmöte Plats: Finlands
riksdag

16.45–17.00 Statsminister Stefan Löfven presenterar det svenska
ordförandeskapsprogrammet 2018

Cirka 17.00 Statsministern finns tillgänglig för kommentarer 
Plats: Finlands riksdag

17.45–19.00 Avtäckningsceremoni av svensk konstgåva – statsminister
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Stefan Löfven och statsminister Juha Sipilä Plats: Hanaholmen

1 november:

12.00–12.30 Presskonferens med nordiska statsministrar Plats: Blå salongen,
Finlands regerings banketthall

14.15–14.45 Presskonferens med nordisk-baltiska statsministrar Plats: Blå
salongen, Finlands regerings banketthall

Ackreditering görs via Nordiska ministerrådets webbplats



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke reser till
Karlstad
Publicerad 23 oktober 2017

Onsdagen den 25 oktober reser kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke till Karlstad för att
bland annat besöka Nya Wermlands-Tidningen och
Äga Rum-projektet ”Kultur på lika villkor” i Kronoparken.
På eftermiddagen deltar ministern vid ett seminarium
vid Karlstads Universitet på temat demokrati och kultur.
Nedan är delar ur Alice Bah Kuhnkes program i Karlstad (med reservation
för ändringar):

25 oktober

Besöker Nya Wermlands-Tidningen (NWT).
11.30–12.00 Intervjutid för media i NWT:s lokaler på Våxnäsgatan 20.
13.30-15.00 Besöker Äga Rum-projektet Kultur på lika villkor i
Kronoparken. Media är välkomna att delta.
16.30–17.30 Deltar vid seminarium och paneldebatt vid Karlstads
Universitet på temat demokrati och kultur.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Carl Johan De Geer, Livia Fränkel
och Britta Marakatt-Labba tilldelas
regeringens belöningsmedalj Illis
quorum meruere labores
Publicerad 19 oktober 2017

Regeringen tilldelar konstnären Carl Johan De Geer,
konstnären Britta Marakatt-Labba samt
förintelseöverlevaren Livia Fränkel belöningsmedaljen
Illis quorum meruere labores för deras kulturella
insatser på riksplanet.
Medaljen Illis quorum meruere labores används för att belöna personliga
insatser på riksplanet för kulturella, vetenskapliga och andra allmännyttiga
ändamål.

Carl Johan De Geer tilldelas Illis quorum-medaljen, 12:e storleken, för ett
enastående konstnärskap som förnyat och berikat den svenska konstscenen.

Livia Fränkel tilldelas Illis quorum-medaljen, 8:e storleken, för sin
livsgärning och omfattande insatser för att informera barn och unga om
Förintelsen. Livia Fränkel har genom sin gärning varit en förebild och
inspirerat många.

Britta Marakatt-Labba tilldelas Illis quorum-medaljen, 8:e storleken, för
hennes mångåriga och på många sätt betydelsefulla konstnärskap, som
förenar traditionellt samiskt konsthantverk och samtidskonstens
genreöverskridande språk.

- Det är en ära att på detta vis få möjlighet att hylla och uttrycka djup
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respekt för tre personers gärningar och verk. De Geers och Marakatt-Labbas
konstnärskap och Livia Fränkels arbete är unika i sig, men samtidigt en
samlad manifestation av det fria ordets och den fria konstens gränsbrytande,
nyskapande och utmanande kraft., säger kultur- och demokratiminister Alice
Bah Kuhnke.

Om pristagarna

Carl Johan De Geer (född 1938) är bl.a. konstnär, fotograf, författare,
filmskapare och scenograf. Han utbildade sig på Konstfackskolan och är en
av de främsta representanterna för 60-talets gränsöverskridande konstnärer.
Som filmskapare etablerade han sig i samarbete med Håkan Alexandersson
genom bl.a. TV-serien Tårtan (1972). Med sina självbiografiska
dokumentärfilmer fick han stora framgångar under 2000-talet. Han har även
gjort scenografi till flera långfilmer.

De Geer har också gett ut flera böcker – romaner, fotoböcker, essäsamlingar
och barnböcker. Hans måleri, foto och installationer har ställts ut på museum
och konsthallar i Sverige och utomlands.

Livia Fränkel (född 1927) är överlevare från Förintelsen. Hon föddes i
Sighet, Ungern (i dag Rumänien) i en judisk familj. I maj 1944 deporterades
Livia och hennes familj till Auschwitz-Birkenau. Föräldrarna mördades i
gaskamrarna i lägret medan Livia och hennes äldre syster Hédi skickades till
ett arbetsläger i Hamburg där de slavarbetade i tio månader innan
arbetslägret stängdes i slutet av mars 1945. De fördes till Bergen-Belsen och
efter en månad befriades de av engelska soldater. I början av juli samma år
kom Livia tillsammans med sin syster till Sverige med båt.

Hon är idag aktiv inom Föreningen Förintelsens Överlevande i Sverige och
föreläser i skolor och informerar om Förintelsen.

Britta Marakatt-Labba (född 1951) är konstnär, målare och grafiker. Hon
är uppvuxen i en renskötarfamilj och sedan många år verksam i Övre
Soppero i Norrbotten. Marakatt-Labba är professor i konsthantverk på
Kautokeino högskola i Nordnorge och doktor vid humanistiska fakulteten vid
Umeå universitet. Hon är utbildad vid Konstindustriskolan i Göteborg.
Marakatt-Labba var med om att starta Samisk konstnärsgrupp 1978 och var
sedan engagerad i att bygga upp den år 1979 bildade samiska
konstnärs¬organisationen Samisk kunstnerforbund. Hon arbetar framförallt
med textilt broderi, akvarellmålning och litografier med motiv som anknyter
till samisk kultur. Hon har illustrerat ett stort antal böcker och också arbetat



som kostymör och med scenografi. Hennes konstverk återfinns i ett stort
antal privata och offentliga samlingar samt som offentliga konstverk runt om
i Norden.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke delar ut Per-
Anger priset
Publicerad 18 oktober 2017

Torsdagen den 19 oktober kl 13.00 delar kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke ut Per-Anger priset
till kvinnorättsaktivisten Gégé Katana Bukuru för
hennes kamp för de mänskliga rättigheterna och
kvinnors rättigheter i Demokratiska Republiken Kongo.
Priset delas ut vid en prisceremoni på Södra Latins
gymnasium i Stockholm.
Per Anger-priset är ett internationellt pris som instiftades 2004 av Sveriges
regering för att lyfta fram humanitära och demokratifrämjande insatser.
Årets pristagare, Gégé Katana Bukuru, är generalsekreterare på SOFAD:s
(Solidarité des Femmes Activistes pour la Défense des Droits Humains)
kontor i Uvira i Demokratiska Republiken Kongo.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Pressinbjudan: Bah Kuhnke tar
emot public service-kommitténs
förslag om finansiering av public
service
Publicerad 12 oktober 2017 Uppdaterad 12 oktober 2017

Måndagen den 16 oktober tar kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke emot den
parlamentariska public service-kommitténs
delbetänkande om ett nytt finansieringssystem för radio
och tv i allmänhetens tjänst.

Tid: 16 oktober 2017 kl. 14.00
Plats: Lilla Pressrummet, Rosenbad

Den parlamentariska public service-kommittén

Den parlamentariska public service-kommittén tillsattes i februari 2017.
Kommitténs uppdrag är bland annat att föreslå ett långsiktigt hållbart och
solidariskt finansieringssystem för radio och tv i allmänhetens tjänst.
Kommittén ska även föreslå hur en ändamålsenlig reglering av radio och tv i
allmänhetens tjänst i ett nytt medielandskap kan utformas på kort och lång
sikt. Förslagen ska i alla delar syfta till att upprätthålla programföretagens
integritet och oberoende. Kommittén består av ledamöter från samtliga
riksdagspartier. Ordförande är Sture Nordh.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet, Socialdepartementet

Regeringen vill förbättra
livsvillkoren för transpersoner
Publicerad 12 oktober 2017 Uppdaterad 12 oktober 2017

Folkhälsomyndigheten får i uppdrag att göra en
fördjupningsstudie samt att fördela projektbidrag till icke
vinstdrivande organisationer som arbetar med psykisk
hälsa och suicidprevention hos transpersoner med
särskilt fokus på unga transpersoner. Myndigheten får 1
600 000 kronor för ändamålet.
Folkhälsomyndigheten har tillsammans med Karolinska Institutet publicerat
rapporten "Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer bland transpersoner"
som baseras på en omfattande enkät-undersökning bland transpersoner.
Transpersoners situation är bekymmersam och andelen som övervägt eller
försökt att ta sitt eget liv är alarmerande. Bland unga transpersoner, mellan
15-19 år är det nästan 60 procent som under det senaste året övervägt att ta
sitt eget liv och 40 procent har gjort något allvarligt försök.

– Att unga människor mår så dåligt måste vi ta på största allvar i ett tidigt
skede. Unga transpersoner är en grupp där självmordsbenägenheten har ökat
särskilt tydligt, så kan vi inte ha det. Vi behöver göra riktade insatser, säger
socialminister Annika Strandhäll.

– Fler än hälften av unga transpersoner har övervägt att ta sitt liv. Det är ett
allvarligt och uppenbart bevis för att vi måste förändra situationen. Det civila
samhällets organisationer besitter erfarenheter och kunskaper som vi
behöver mer utav för att kunna förbättra transpersoners psykiska hälsa och
förebygga självmord, säger demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

I fördjupningsstudien ingår att lämna förslag till insatser som kan minska den
psykiska ohälsan samt förebygga suicid hos transpersoner. Unga
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transpersoners behov ska särskilt beaktas.

600 000 kronor av de sammanlagt 1 600 000 kronor som satsningen uppgår
till får betalas ut i projektbidrag till icke vinstdrivande organisationer inom
området psykisk hälsa och suicidprevention bland personer med
transerfarenhet.

Regeringen har tidigare tillsatt en utredning som ska göra en bred
kartläggning av transpersoners villkor och situation i samhället och föreslå
konkreta insatser som bidrar till förbättrade levnadsvillkor för transpersoner.
Utredningen ska lämna sitt betänkande under hösten 2017.

Regeringen beslutade nyligen att kommuner och landsting kan söka
statsbidrag för att öka kunskapen om homosexuellas, bisexuellas och
transpersoners situation för 2017. Cirka två miljoner kronor extra har skjutits
till för ändamålet och går att söka via Socialstyrelsen.

Uppdraget som regeringen nu har beslutat om ska redovisas till
Socialdepartementet senast den 1 oktober 2019.



Pressmeddelande från Justitiedepartementet, Kulturdepartementet

Morgan Johansson och Alice Bah
Kuhnke tillgängliga för
kommentarer
Publicerad 11 oktober 2017

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och
kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
kommenterar dagens samtal om samhällets förmåga att
motverka antidemokratiska rörelser.

Tid: 11 oktober 2017 kl. 16.00
Plats: Strömsalen, Rosenbad
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke drar till Malmö
Publicerad 05 oktober 2017

Måndagen den 9 oktober reser kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke till Malmö för att
bland annat diskutera den fördjupade förstudien för
Rörelsernas museum i Malmö. Ministern besöker även
Form/Design Center samt talar vid konferensen
Slavhandelns arv – Röster från dagens afrosvenskar.
 Delar ur Alice Bah Kuhnkes program (med reservation för ändringar):

Måndag 9 oktober

11.00–12.15 Besöker Form/Design Center. Media är välkomna att delta.
Föranmälan sker till Matilda Häggblom.
Adress: Lilla torg 9

Deltar vid konferensen Slavhandelns arv — Röster från dagens afrosvenskar.

Möte för att diskutera den fördjupade förstudien för Rörelsernas museum i
Malmö.

Deltagare:

Nils Karlsson (MP), kommunalråd med ansvar för demokrati,
jämställdhet och mänskliga rättigheter
Frida Trollmyr (S), kommunalråd med ansvar för kultur, fritid och
folkhälsa
Elisabeth Lundgren, kulturdirektör

15.30-16.30 Rundvandring och förevisning av tänkbara platser för museet.
Media är välkomna att delta och ministern är tillgänglig för intervjuer i
samband med rundvandringen.
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Plats: Ångbåtsbryggan i Nyhamnen och vidare till Varvsstaden.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke inviger
Bokmässan i Göteborg
Publicerad 27 september 2017

27-30 september deltar kultur- och demokratiminister
Alice Bah Kuhnke vid Mediedagarna, MEG 17, och
Bokmässan i Göteborg. Ministern kommer bland annat
att inviga bokmässan och delta vid olika seminarium
samt manifestation för öppenhet och demokrati.
Delar ur Alice Bah Kuhnke program (med reservation för ändringar):

Torsdag 28 september

Inviger bokmässan.

Delar ut pris genom Hans Mannebys minnesfond för museiutveckling.

Hotet mot det demokratiska samtalet och presentation av regeringens
handlingsplan "Till det fria ordets försvar".

Deltar vid Journalistförbundets seminarium "Hatade journalister – Kan en
handlingsplan vända trenden?".

Kulturrådets seminarium - avtackning av tidigare läsambassadör och
presentation av den nya.

Fredag 29 september

Besök vid ETC:s Bokmassan där det sker samtal på scen kring demokrati
och yttrandefrihet.

Seminarium på Chalmerska huset, samtal om nya arkitekturpolitiken ur ett
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regionalt perspektiv. Samtal med bland annat Kieran Long, överintendent för
Arkitektur- och designcentrum (ArkDes).

Deltar vid manifestation för öppenhet & demokrati.

Tider och hela programmet finns att läsa på:
https://meg.se/
https://bokmassan.se/



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen höjer kulturbudgeten
med 745 miljoner
Publicerad 20 september 2017 Uppdaterad 20 september 2017

I budgetpropositionen för 2018 höjer regeringen
kulturbudgeten med 745 miljoner kronor. Bland annat
satsas 275 miljoner på biblioteken och 115 miljoner på
den fria konsten. Därtill kommer ytterligare satsningar
på demokratipolitiken och politiken mot diskriminering.
Budgetpropositionen för 2018 bygger på en
överenskommelse mellan regeringspartierna och
Vänsterpartiet.
- Det här är den största höjningen av kulturbudgeten som någon
kulturminister någonsin har kunnat presentera. Det är en historisk seger för
kulturen att kulturpolitikens andel av statsbudgeten ökat, vilket är ett kvitto
på att den här regeringen menar allvar med att prioritera kulturens plats i vårt
samhälle, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Urval av satsningar i budgetpropositionen för 2018
inom kulturpolitiken

250 miljoner till starkare bibliotek i hela landet

Regeringen föreslår att 250 miljoner kronor avsätts årligen under 2018 till
2020 för att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela
landet. En del av satsningen, 25 miljoner kronor per år, tillförs
kultursamverkansmodellen där bland annat medel till bibliotek, läs- och
litteraturfrämjande fördelas.
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Länk till pressmeddelande

Digital satsning på biblioteken för stärkt källkritik

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2018 att Kungliga biblioteket
tillförs 25 miljoner kronor årligen under tre år. Syftet med satsningen är
bland annat att förbättra förutsättningarna för ökad digital kompetens och att
stärka förmågan till källkritik.

Länk till pressmeddelande

115 miljoner till den fria konsten

För att förbättra förutsättningarna för den fria konsten i hela landet föreslår
regeringen i budgetpropositionen för 2018 en satsning som totalt uppgår till
115 miljoner kronor per år. Satsningen innebär bland annat en förstärkning
av de bidrag och ersättningar som fördelas direkt till konstnärer, fria grupper
inom scenkonst och kulturtidskrifter.

Länk till pressmeddelande

Sverige får sin första nationella scen för barn och unga

Regeringen utser teaterverksamheten Unga Klara att från årsskiftet vara en
nationell scen för barn och unga. Det statliga stödet till verksamheten
beräknas uppgå till 16,2 miljoner kronor under 2018 och därefter 15,4
miljoner per år.

Länk till pressmeddelande

10 miljoner till ett nationellt kulturskolecentrum

I budgetpropositionen för 2018 föreslår regeringen att Statens kulturråd
tillförs 10 miljoner kronor från och med 2018 för inrättandet av ett nationellt
kulturskolecentrum i myndigheten. Satsningen genomförs för att Statens
kulturråd ska kunna fungera som ett nationellt nav.

Länk till webbartikel

Regeringen satsar på att stärka arkitektur-, form- och
designarbetet för hållbart gestaltade livsmiljöer



Arkitektur, form och design påverkar alla människor dagligen. I
budgetpropositionen för 2018 lämnar regeringen förslag om att stärka och
utveckla arkitektur-, form- och designområdet och arbetet med hållbara
gestaltade livsmiljöer med totalt 28 miljoner kronor årligen för 2018–2020
och med 5 miljoner kronor från och med 2021.

Länk till webbartikel

Regeringen satsar på kostnadsfri släktforskning

Regeringen föreslår att Riksarkivets anslag höjs med 10 miljoner kronor från
och med 2018 så att avgifterna för att få tillgång till digital arkivinformation
kan tas bort. Detta gör att cirka 100 miljoner digitala bilder med
arkivinformation blir fritt tillgängliga och ger minskade kostnader för till
exempel privatpersoner som bedriver släkt- eller bygdeforskning.

Länk till pressmeddelande

Satsningar på jubileumsåret Ingmar Bergman 100 år

Den 14 juli 2018 skulle Ingmar Bergman fyllt 100 år. Ingmar Bergman var en
av de internationellt mest kända och betydelsefulla konstnärerna Sverige haft
genom tiderna. I budgetpropositionen för 2018 föreslås bidrag för satsningar
till Kungliga Dramatiska teatern, Stiftelsen Ingmar Bergman, Stiftelsen
Bergmancenter på Fårö och Svenska Filminstitutet som syftar till att
uppmärksamma jubileumsåret nationellt och internationellt.

Länk till pressmeddelande

Regeringen satsar på nya Nationalmuseum

Regeringen föreslår att Nationalmuseum tillförs 65 miljoner kronor för 2018
och 42 miljoner per år från och med 2019. Den engångsvisa ökningen med
23 miljoner kronor för 2018 hänger samman med de ökade kostnaderna i
samband med Nationalmuseets flytt in i de renoverade lokalerna på
Blasieholmen.

Länk till webbartikel

Kulturmiljövården stärks med 25 miljoner kronor



Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2018 att bidraget till
kulturmiljövård ökar med 25 miljoner kronor per år från och med 2018.
Satsningen innebär att regeringen stärker förutsättningarna för att
kulturmiljöarbetet ska kunna svara upp mot angelägna ändamål. Exempel på
det är bildande av kulturreservat och tillgängliggörande av kulturmiljöer.

Länk till webbartikel

Satsning på digitala utsändningar inom scenkonsten

Regeringen föreslår att 15 miljoner årligen under 2018-2020 fördelas mellan
Kungliga Dramatiska Teatern AB, Kungliga Operan AB och Riksteatern för
satsningar på digitala utsändningar av föreställningar.

Länk till webbartikel

Urval av satsningar i budgetpropositionen för 2018
inom mediepolitiken

110 miljoner till nytt mediestöd

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2018 att 55 miljoner kronor
tillförs för att förbereda för en ökad och långsiktig satsning på lokal
journalistik och nyhetsförmedling genom ett nytt mediestöd från och med
2019. Från och med 2020 tillförs ytterligare 55 miljoner kronor.

Länk till webbartikel

Nivån på filmanslaget upprätthålls

Regeringen föreslår att filmanslaget tillförs 25 miljoner kronor per år från
och med 2020. Därmed upprätthålls nivån på filmanslaget efter 2019, då den
särskilda satsningen på biografer på landsbygden och mindre orter avslutas.

Länk till webbartikel

Urval av satsningar i budgetpropositionen för 2018
inom demokratipolitiken

Satsningar på totalt 85,1 miljoner kronor inför de allmänna



valen 2018 och Europaparlamentsvalet 2019

De senaste tre nationella allmänna valen har andelen röstande ökat. Det
gäller även de två senaste svenska Europaparlamentsvalen. Samtidigt finns
det fortfarande stora skillnader i valdeltagande mellan olika
befolkningsgrupper och valdistrikt. Därför föreslår regeringen i
budgetpropositionen för 2018 en rad insatser som totalt uppgår till 85,1
miljoner kronor för att öka intresset för och deltagandet i valen 2018 och
2019.

Länk till webbartikel

Regeringen satsar ytterligare miljoner för att värna det
demokratiska samtalet mot hot och hat

Det demokratiska samtalet får inte begränsas av hot och hat. Regeringen
förstärker därför det förebyggande arbetet för att värna det demokratiska
samtalet mot hot och hat med ytterligare fem miljoner kronor årligen 2018-
2020. Detta blir ett ytterligare tillskott till de 5 miljoner kronor per år för
perioden 2017-2020 som avsattes i budgetpropositionen för 2017.

Länk till webbartikel

Regeringen vill stödja säkerhetshöjande åtgärder i det civila
samhället

Särskilda åtgärder genomförs för det civila samhällets fortsatta möjligheter
att sprida kunskap, mobilisera och stärka kapaciteten i arbetet för mänskliga
rättigheter samt för att värna demokratin.

Länk till webbartikel

Urval av satsningar i budgetpropositionen för 2018
inom politiken mot diskriminering, samepolitik och
politiken avseende nationella minoriteter

Regeringen föreslår förstärkt satsning mot diskriminering

Diskriminering måste bekämpas. Regeringen vill därför förstärka arbetet mot
diskriminering genom att öka anslaget till Diskrimineringsmannen, DO, med



10 miljoner kronor, vilket är en ökning med 9 procent jämfört med
nuvarande anslagsnivå. De lokala antidiskrimineringsbyråerna föreslås få
ytterligare 15 miljoner kronor, vilket är en dubblering.

Länk till webbartikel

Förstärkning av stöd till det samiska folkets och de
nationella minoriteternas kultur

Regeringen föreslår en betydande ökning av såväl Sametingets som Statens
kulturråds stöd till det samiska folkets och de nationella minoriteternas
kultur. För första gången avsätter också regeringen långsiktiga medel till
barn- och ungdomsfilm på minoritetsspråken.

Länk till webbartikel

Satsningar på fler förvaltningskommuner för finska,
meänkieli och samiska

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2018 att nya kommuner
ansluts till förvaltningsområdena för samiska, finska respektive meänkieli.
För att finansiera detta ökas anslaget med 16 miljoner 2018 och 20 miljoner
årligen från och med 2019.

Länk till webbartikel



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Pressinbjudan: Alice Bah Kuhnke
presenter kulturbudgeten
Publicerad 19 september 2017

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
presenterar budgetpropositionen för 2018, varav flera
nya kultur- och demokratisatsningar som inte redan
kommunicerats.

Tid: 20 september 2017 kl. 11.00
Plats: Teater Galeasen, Slupskjulsvägen 30-32, Stockholm

Ta med presslegitimation.
Varmt välkomna!

Budgetpropositionen för 2018 bygger på en överenskommelse mellan
regeringspartierna och Vänsterpartiet.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Satsningar på fler
förvaltningskommuner för finska,
meänkieli och samiska
Publicerad 18 september 2017

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2018 att
nya kommuner ansluts till förvaltningsområdena för
samiska, finska respektive meänkieli. För att finansiera
detta ökas anslaget med 16 miljoner 2018 och 20
miljoner årligen från och med 2019.
Budgetpropositionen för 2018 bygger på en
överenskommelse mellan regeringspartierna och
Vänsterpartiet.
- Nu kommer resultatet av den process som inleddes när regeringen
tillträdde. Fler och starkare förvaltningskommuner är en central del av
regeringens politik för att stärka de nationella minoriteternas rättigheter och
leva upp till det som står i lagen, säger kultur- och demokratiminister Alice
Bah Kuhnke.

Anslutningen av nya förvaltningskommuner innebär utökade rättigheter för
de nationella minoriteterna runtom i Sverige. Det gäller bl.a. förskola,
äldreomsorg, språk, kultur och möjlighet till egenmakt för fler.

Anslaget ökar från och med 2018. Regeringen ska nu pröva de anmälningar
om att ingå i ett eller flera förvaltningsområden inför 2018 som inkommit till
Regeringskansliet senast den 1 april 2017.

Om förvaltningsområden

https://www.regeringen.se/


I förvaltningsområdena finns ett förstärkt skydd för samiska, finska
respektive meänkieli. Där har enskilda bland annat rätt att använda
minoritetsspråket i sina kontakter med myndigheter och att få tillgång till
förskoleverksamhet och äldreomsorg på minoritetsspråket. Kommuner,
landsting och regioner i förvaltningsområden får statsbidrag för att täcka de
extra kostnader som lagstiftningen kan medföra.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Satsningar på jubileumsåret
Ingmar Bergman 100 år
Publicerad 18 september 2017 Uppdaterad 18 september 2017

Den 14 juli 2018 skulle Ingmar Bergman fyllt 100 år.
Ingmar Bergman var en av de internationellt mest kända
och betydelsefulla konstnärerna Sverige haft genom
tiderna. I budgetpropositionen för 2018 föreslås bidrag
för satsningar till Kungliga Dramatiska teatern, Stiftelsen
Ingmar Bergman, Stiftelsen Bergmancenter på Fårö och
Svenska Filminstitutet som syftar till att uppmärksamma
jubileumsåret nationellt och internationellt.
- Ingmar Bergmans betydelse för svenskt kulturliv går inte att överskatta,
både här hemma och utomlands. Därför ska vi vårda, bevara och sprida hans
arv, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Satsningen innebär att:

Kungliga Dramatiska teatern AB, Stiftelsen Ingmar Bergman och
Stiftelsen Bergmancenter på Fårö totalt tillförs 8 miljoner kronor 2018.
Svenska Filminstitutet tillförs 5 miljoner kronor från och med 2018 och
ytterligare 10 miljoner från och med 2019 för bevarandet av filmarvet i
Ingmar Bergmans namn.
Från och med 2019 föreslås Stiftelsen Bergmancenter på Fårö få ett
årligt stöd.

Budgetpropositionen för 2018 bygger på en överenskommelse mellan
regeringen och Vänsterpartiet.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen satsar på kostnadsfri
släktforskning
Publicerad 18 september 2017

Regeringen föreslår att Riksarkivets anslag höjs med 10
miljoner kronor från och med 2018 så att avgifterna för
att få tillgång till digital arkivinformation kan tas bort.
Detta gör att cirka 100 miljoner digitala bilder med
arkivinformation blir fritt tillgängliga och ger minskade
kostnader för till exempel privatpersoner som bedriver
släkt- eller bygdeforskning.
- Våra släkters historia är en del av vårt gemensamma kulturarv. Att
släktforska har blivit en folkrörelse som konkretiserar och levandegör vårt
kulturarv. Genom människors nyfikenhet inför sin egen bakgrund kan vi
också lättare förstå och lära av vår historia, säger kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Regeringen gjorde i propositionen Kulturarvspolitik bedömningen att det är
motsägelsefullt att Riksarkivet tar betalt för tillgång till arkivinformation
samtidigt som myndigheten har regeringens uppdrag att främja öppna data
inom statsförvaltningen.

Önskemål har länge uttryckts om att arkivinformationen ska bli fritt
tillgänglig.

Den digitala informationen som tillgängliggörs fritt genom regeringens
satsning kan också användas i olika digitala produkter och tjänster.
Förslaget föreslås träda i kraft 1 januari 2018.

Satsningen ingår i budgetpropositionen för 2018 som bygger på en
överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

https://www.regeringen.se/




Pressmeddelande från Kulturdepartementet

250 miljoner till starkare bibliotek i
hela landet
Publicerad 15 september 2017 Uppdaterad 15 september 2017

Regeringen föreslår att 250 miljoner kronor avsätts
årligen under 2018 till 2020 för att öka utbudet och
tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet.
En del av satsningen, 25 miljoner kronor per år, tillförs
kultursamverkansmodellen där bland annat medel till
bibliotek, läs- och litteraturfrämjande fördelas.
Budgetpropositionen för 2018 bygger på en
överenskommelse mellan regeringen och
Vänsterpartiet.
- Nu när polariseringens och den medvetna desinformationens iskalla vindar
biter oss i ansiktet, behöver vi varma rum fyllda med kunskap och
vägledning. De som menar allvar med vackra ord om åsiktsfrihet behöver se
till att biblioteken är öppna, tillgängliga och bemannade. Nu visar regeringen
med besked att biblioteken är en garant för en levande demokrati, säger
kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Kulturrådet kommer att få i uppdrag att genomföra satsningen och fördela
pengarna.

Sett över tid har antalet folkbibliotek och biblioteksfilialer minskat, vilket är
en oroväckande trend. Samtidigt som antalet bibliotek minskar, minskar
också antalet besök, fysiska utlån och andelen av befolkningen som är aktiva
låntagare.

Fler bibliotek gör att fler människor får möjlighet att låna böcker och läsa
tidningar. Det gör också att fler får tillgång till bibliotekens övriga

https://www.regeringen.se/


verksamhet, som till exempel språkcaféer, läsfrämjande insatser,
föreläsningar och utställningar.



Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet, Finansdepartementet,
Försvarsdepartementet, Justitiedepartementet, Kulturdepartementet,
Miljödepartementet, Näringsdepartementet, Socialdepartementet,
Utbildningsdepartementet

Statsrådens presentationer av
budgeten för 2018
Publicerad 15 september 2017

Finansminister Magdalena Andersson kommer att
presentera budgetförslaget för 2018 på en
presskonferens den 20 september klockan 09.00 i
Rosenbad i Stockholm. Flera statsråd kommer också att
presentera höstbudgeten på olika håll i Sverige.

Statsrådens presentationer av höstbudgeten
(sorterat efter departement)

Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister

Malmö

Kontaktperson: Natali Sial, telefon 072 520 54 49

Finansdepartementet

Magdalena Andersson, finansminister

Klockan 09.00 Presskonferens i Bella Venezia, Rosenbad

Kontaktperson: Isabel Lundin, telefon 076 296 46 38 och Gösta Brunander,

https://www.regeringen.se/


telefon 072 544 28 66

Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister, biträdande
finansminister

Östersund

Kontaktperson: Anna Söderström, telefon 072 532 17 13

Ardalan Shekarabi, civilminister

Karlskrona

Kontaktperson: Matilda Malmqvist Glas, telefon 070 367 03 64

Försvarsdepartementet

Peter Hultqvist, försvarsminister

Visby

Kontaktperson: Marinette Nyh Radebo, telefon 072 238 77 44

Justitiedepartementet

Morgan Johansson, justitie- och inrikesminister

Södertälje

Kontaktperson: Sofie Rudh, telefon 072 545 74 21

Helene Fritzon, migrationsminister och biträdande justitieminister

Skövde

Kontaktperson: Fredrik Persson, telefon 072 214 10 58

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister

Stockholm



Kontaktperson: Kristoffer Talltorp, telefon 072 542 80 32

Miljö- och energidepartementet

Karolina Skog, miljöminister

Linköping

Motala

Kontaktperson: Hanna Björnfors, telefon 072 500 92 11

Näringsdepartementet

Mikael Damberg, näringsminister

Kalmar

Växjö

Kontaktperson: Daniel Ferreira, telefon 076 135 56 92

Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister

Uppsala

Norrtälje

Kontaktperson: Martin Kling, telefon 070 539 57 29

Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister

Arvika

Molkom

Kontaktperson: Maria Soläng, telefon 072 206 19 47

Socialdepartementet

Annika Strandhäll, socialminister

Umeå



Vindeln

Vännäs

Kontaktperson: Karin Boman Röding, telefon 076 116 65 62

Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister

Göteborg

Borås

Kontaktperson: Joanna Abrahamsson, telefon 072 543 84 89

Utbildningsdepartementet

Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister

Kristianstad

Kontaktperson: Helena Paues, telefon 072 209 45 20

 



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

115 miljoner till den fria konsten
Publicerad 14 september 2017

För att förbättra förutsättningarna för den fria konsten i
hela landet föreslår regeringen i budgetpropositionen
för 2018 en satsning som totalt uppgår till 115 miljoner
kronor per år. Satsningen innebär bland annat en
förstärkning av de bidrag och ersättningar som fördelas
direkt till konstnärer, fria grupper inom scenkonst och
kulturtidskrifter.
- Fri kultur och fria utövare är viktigt för alla fria samhällen. I en omvärld
där makthavare stramar åt villkoren för de fria konstnärerna går regeringen i
motsatt riktning, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Paketet för den fria konsten innehåller:

En förstärkning med 60 miljoner kronor per år till stipendier och
ersättningar som fördelas direkt till konstnärer. En del av dessa medel
kan även gå till nyskapande projekt inom ramen för Kulturbryggans
verksamhet,
Statens kulturråds anslag till fria grupper inom scenkonstområdet tillförs
25 miljoner kronor per år,
Fria aktörer inom bild- och formområdet tillförs 12 miljoner kronor per
år,
Statens konstråds stöd till konstnärlig gestaltning av den gemensamma
miljön med 10 miljoner kronor per år,
Kulturrådets stöd till utgivning av litteratur och kulturtidskrifter förstärks
med 8 miljoner kronor per år.

Budgetpropositionen för 2018 bygger på en överenskommelse mellan
regeringen och Vänsterpartiet.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Digital satsning på biblioteken för
stärkt källkritik
Publicerad 13 september 2017

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2018 att
Kungliga biblioteket tillförs 25 miljoner kronor årligen
under tre år. Syftet med satsningen är bland annat att
förbättra förutsättningarna för ökad digital kompetens
och att stärka förmågan till källkritik.
- I en tid när allt fler blandar ihop fakta med åsikter så behöver vi alla rustas
med mer källkritiskt tänkande. Biblioteken spelar en särskilt viktig roll i det
arbetet, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Biblioteken ska, enligt bibliotekslagen, verka för det demokratiska
samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri
åsiktsbildning. Likaså ska folkbiblioteken verka för att öka kunskapen om
hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och
delaktighet i kulturlivet.

Satsningen innebär att Kungliga biblioteket under 2018 till 2020 ska stödja
de regionala biblioteksverksamheterna i deras arbete med att öka
användningen av digitaliseringens möjligheter och öppen tillgänglig kunskap.

Satsningen träder i kraft 1 januari 2018.

Budgetpropositionen för 2018 bygger på en överenskommelse mellan
regeringen och Vänsterpartiet.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Pressinbjudan: Alice Bah Kuhnke
presenterar budgetnyheter för den
fria konstens villkor
Publicerad 13 september 2017 Uppdaterad 13 september 2017

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
presenterar imorgon ett paket med satsningar på den
fria konstens villkor från den kommande
budgetpropositionen.

Tid: 14 september 2017 kl. 12.30
Plats: Ateljéerna Vinterviken, Vinterviksvägen 61-83

Vintervikens ateljéer ligger i före detta Nitro Nobels industriområde, vid
parkstråket Gröndal/ Aspudden. I de gamla fabrikslokalerna har konstnärer
arbetat sedan 1990.

www.vinterviken.nu

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Sverige får sin första nationella
scen för barn och unga
Publicerad 12 september 2017 Uppdaterad 12 september 2017

Regeringen utser teaterverksamheten Unga Klara att
från årsskiftet vara en nationell scen för barn och unga.
Det statliga stödet till verksamheten beräknas uppgå till
16,2 miljoner kronor under 2018 och därefter 15,4
miljoner per år. Det innebär att det statliga stödet till
Unga Klara mer än fördubblas jämfört med idag.
- Det känns fantastiskt att Sverige äntligen får en nationell scen för barn och
ungas scenkonst. Det är många människor som har kämpat länge för detta,
säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Detta är den första verksamheten med ett renodlat barn- och
ungdomsuppdrag som får status som nationell institution. Genom att Unga
Klara blir nationell institution verkar regeringen för att barn och unga i
Sverige får ökad tillgång till kvalitativ och banbrytande teaterverksamhet i
hela landet. Unga Klara ska i sitt uppdrag samverka med andra aktörer som
bidrar till detta.

Unga Klaras på många sätt unika arbete med teater för barn och unga under
många år gör teatern till en institution av nationellt intresse med möjlighet
att, i likhet med övriga nationalscener, vara den ledande institutionen i landet
på sitt område.

Budgetpropositionen för 2018 bygger på en överenskommelse mellan
regeringen och Vänsterpartiet.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Pressinbjudan: Alice Bah Kuhnke
presenterar budgetnyhet på Unga
Klara
Publicerad 11 september 2017

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
presenterar nyhet från den kommande
budgetpropositionen.

Tid: 12 september 2017 kl. 10.00
Plats: Unga Klara, Kulturhuset Stockholm

På pressträffen deltar även Roger Mogert, stadsbyggnads- och
kulturborgarråd samt Nisha Besara, vd för Unga Klara.

Pressträffen är endast öppen för journalister. Anmälan sker till Matilda
Häggblom.

Ta med presslegitimation.
Varmt välkomna!

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke besöker Kalmar
Publicerad 06 september 2017

Den 8 och 9 september reser kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke till Kalmar för
besök vid bland annat Medieinstitutet Fojo och
tidningskoncernen Gota Media. Under lördagen deltar
ministern vid Prideparaden i Kalmar.
Nedan är delar ur Alice Bah Kuhnkes program i Kalmar (med reservation för
ändringar):

Fredag 8 september

Besök på Medieinstitutet Fojo vid Linnéuniversitetet.
14.15 - 14.45 Intervjutid för media i Fojos lokaler på Gröndalsvägen 19.
Besök på Gota Media.

Lördagen 9 september

Besök vid Forum för levande historia och utställningen "Stämplad"
12.30-13.00 Intervjutid för media vid Stortorget.
13.00 Går i Prideparad
14.00 Ministern talar i samband med Prideparad

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet, Näringsdepartementet

Alice Bah Kuhnke och Tomas
Eneroth besöker Järfälla och
Upplands Väsby
Publicerad 06 september 2017

På torsdag den 7 september besöker kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke och
infrastrukturminister Tomas Eneroth Järfälla och
Upplands Väsby. Ministrarna reser dit direkt efter
regeringens ordinarie sammanträde som denna gång
hålls i Gävle.
Nedan är delar ur ministrarnas program: (med reservation för ändringar).
Media är välkomna att delta vid båda besöken.

Järfälla:

13.00 Verksamhetsbesök i Herrestaskolan, Karlslundsvägen 25

Herresta för- och grundskola i Barkarbystaden öppnade i januari 2016. På
skolan finns det plats för 60 förskolebarn och 300 elever i årskurs F-5.
Herrestaskolan har idrottshall, bibliotek och eget tillagningskök. En stor
satsning på kultur och fritid gör att flera av skolans lokaler ska kunna
användas av allmänheten och föreningar.

Herrestaskolan är Sveriges första skola som byggts helt i massivt trä och
utifrån Miljöcertifiering Guld.

Upplands Väsby

14.15 Verksamhetsbesök vid Messingen kunskapscentrum, Love Almqvists
torg 1

https://www.regeringen.se/


I Messingen finns scenrum, kulturskola, bibliotek, idrottshall (multihall),
danslokal, två gymnasieskolor, kafé och konferenslokaler. I samspelet mellan
kommun, näringsliv och föreningsliv skapas ett levande hus som sjuder av
aktivitet från tidig morgon till sen kväll.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Proposition om förstärkt förbud
mot diskriminering i form av
bristande tillgänglighet
Publicerad 24 augusti 2017

Regeringen beslutade idag om en proposition till
riksdagen som innebär att företag med färre än tio
arbetstagare som tillhandahåller varor eller tjänster till
allmänheten kommer att omfattas av förbudet mot
diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
- Varje steg för ökad tillgänglighet är ett steg i rätt riktning. Med denna
lagändring får personer med funktionsnedsättning bättre möjligheter till ett
självständigt liv, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

För att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning infördes
bristande tillgänglighet som en ny form av diskriminering i
diskrimineringslagen den 1 januari 2015. Förbudet gällde endast företag som
sysselsatte fler än tio arbetstagare. I och med den nya lagändringen kommer
även företag med färre arbetstagare än tio att omfattas av förbudet.

Företag med färre än tio arbetstagare utgör den stora delen av företag inom
området varor och tjänster och är sådana som många möter i sin vardag.
Genom förslaget får den enskilda individen större tillgång till effektiva
rättsmedel och möjlighet till upprättelse.

Mindre företags förmåga att vidta tillgänglighetsåtgärder beaktas genom att
det i varje enskilt fall ska göras en skälighetsbedömning.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 maj 2018.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet, Socialdepartementet

Satsning för att motverka
diskriminering på arbets-och
bostadsmarknaden
Publicerad 24 augusti 2017 Uppdaterad 24 augusti 2017

Regeringen har beslutat att ge
Diskrimineringsombudsmannen (DO) och Myndigheten
för delaktighet (MFD) uppdrag om att öka kunskapen
om diskriminering på arbets- och bostadsmarknaden.
Totalt får myndigheterna 2,8 miljoner för de båda
uppdragen.
- Kunskap är en grundförutsättning i arbetet mot den oacceptabla
diskriminering som fortfarande drabbar människor i vårt land. Myndigheter
och det civila samhället har centrala funktioner i att både samla och sprida
den kunskapen, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

- Under 2016 var funktionsnedsättning den vanligaste
diskrimineringsgrunden i de anmälningar som inkom till
Diskrimineringsombudsmannen. Vi vet också att utanförskapet och
arbetslösheten bland personer med funktionsnedsättning är hög.
Myndigheten för delaktighet har goda förutsättningar för att sprida kunskap
som kan motverka diskriminering på arbetsmarknaden för dessa personer,
säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Regeringen har tidigare fattat beslut om att bevilja 1,2 miljoner kronor till
Malmö mot diskriminering (MMD) för att genomföra verksamhet som ökar
och sprider kunskap om diskriminering på bostadsmarknaden.
Tillsammans med de två uppdragen till DO och MFD satsar regeringen totalt
4 miljoner kronor på för att öka och sprida kunskap om diskriminering på
området.
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Uppdragen ser ut som följande:

Diskrimineringsombudsmannen får i uppdrag att vidta särskilda åtgärder
för att motverka diskriminering på arbets- och bostadsmarknaden och
tilldelas 1,5 miljoner för uppdraget.
Myndigheten för delaktighet får i uppdrag att vidta särskilda åtgärder för
att motverka diskriminering av personer med funktionsnedsättning på
arbetsmarknaden och tilldelas 1,3 miljoner för uppdraget.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke besöker
Karlskrona
Publicerad 16 augusti 2017

Den 17 och 18 augusti reser kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke till Karlskrona för
besök vid bland annat Marinmuseum och Mellanstaden,
där Statens konstråd i samarbete med lokala aktörer
genomför ett konstprojekt inom regeringssatsningen
Konst händer.
Nedan är delar ur Alice Bah Kuhnkes program i Karlskrona (med reservation
för ändringar):

Fredag 18 augusti

Besök vid Marinmuseum och världsarvet Örlogsstaden. Ministern
kommer bland annat att se den nya akvarellutställningen "Med bilden till
språket" som är ett samarbete mellan pensionerade ubåtsofficerare,
ensamkommande unga vuxna och Marinmuseum.
Besök vid Konst Händer-projekt i Mellanstaden där konstnären Johanna
Gustafson Fürst på uppdrag att Statens konstråd och tillsammans med
Mellanstadens Folkets hus och park samt de boende, utvecklar ett
konstverk som kan stärka arbetet med en ny kulturell mötesplats i
området.
11.00 - 11.30 Intervjutid för media vid panncentralen i Kungsmarken.
Anmälan görs till Martin Kling.
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Pressmeddelande från Justitiedepartementet, Kulturdepartementet

Migrationsverket ska fortsätta
utveckla kompetensen i hbtq-
frågor
Publicerad 02 augusti 2017

Regeringen har gett Migrationsverket i uppdrag att
fortsätta arbetet med att säkerställa hög rättslig kvalitet i
asylärenden där sexuell läggning och könsidentitet
åberopas. Detta genom att stärka kompetensen
ytterligare. Två miljoner kronor tillförs myndigheten och i
uppdraget ingår att arbeta med ett tryggt och likvärdigt
bemötande av hbtq-personer.
I arbetet för mänskliga rättigheter vill regeringen underlätta för hbtq-
personers lika rättigheter och möjligheter. Regeringen arbetar för att trygga
flyktingars och asylsökandes mänskliga rättigheter, i linje med vad
internationella granskningsorgan fört fram. Regeringen kommer att fortsätta
med arbetet utifrån regeringens hbtq-strategi. Där har Migrationsverket en
självklar roll.

– Vi förstärker Migrationsverkets möjlighet att säkerställa rättssäkra
asylprocesser. Det ska vara en självklarhet att hbtq-personers situation
särskilt beaktas, säger Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister.

Migrationsverket har under flera år arbetat med hbtq-personers villkor i
asylprocessen. En del av arbetet har handlat om myndighetens
kompetensförsörjning och utbildningsinsatser. Migrationsverket har också
inrättat en särskild handläggarordning där hbtq-specialister medverkar i
ärenden där hbtq-skäl åberopats eller framkommit.

Regeringen är angelägen om att Migrationsverkets utvecklings- och
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utbildningsarbete fortsätter och skjuter därför till två miljoner kronor för
2017.

Beslutet fattades den 6 juli 2017.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen antar handlingsplan
mot hat och hot mot journalister,
förtroendevalda och konstnärer
Publicerad 12 juli 2017 Uppdaterad 13 juli 2017

Regeringen har i dag beslutat om en handlingsplan till
det fria ordets försvar. Med handlingsplanen stärker
regeringen arbetet med att förebygga och hantera hot
och hat mot journalister, politiskt förtroendevalda och
konstnärer då dessa aktörer är särskilt utsatta i det
demokratiska samtalet.
- Samhälldebatten är luften i demokratins lungor. Hot och hat mot personer
som deltar i den offentliga debatten är därför extra allvarligt eftersom det
kan leda till att röster och perspektiv tystnar. Handlingsplanen kommer inte
att lösa alla de problem som finns, men det är ett viktigt steg som tas. Nu har
vi för första gången ett systematiskt arbete på plats, som specifikt riktar sig
till grupper som är avgörande för att öka syremängden i debatten, säger
kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnkes program för
Almedalsveckan
Publicerad 30 juni 2017

Den 5–8 juli deltar kultur- och demokratiminister Alice
Bah Kuhnke i flera seminarier och evenemang under
Almedalsveckan i Visby. Huvudfokus för ministerns
program är arkitekturpolitiken, journalisters utsatthet för
hot och hat samt mediepolitikens möjligheter och
utmaningar.
Delar av Alice Bah Kuhnkes program (med reservation för ändringar).

Onsdagen den 5 juli

16:00–16:30
"Kvinnor hotas bort från debatten", seminarium om näthatet mot kvinnor i
mediebranschen.
Arrangör: TU - Medier i Sverige

17:00–17:50
"Hur kommer regeringens politik för arkitektur och hållbar stadsutveckling
se ut? "
Arrangör: Sveriges Arkitekters

Torsdagen den 6 juli

11:00–11:40
"Civilsamhällets roll i en tid av populism och faktaresistens".
Arrangör: Naturskyddsföreningen

14:00–14:30
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"Nätet, makten och yttrandefriheten – vad är politikens och juridikens
ansvar?"
Arrangör: Sveriges radio

15:00–16:00
"Livet mellan bostadshusen då? Gestaltning, värden och ansvar för
livsmiljön"
Arrangör: Statens konstråd

Fredagen den 7 juli

10:00–10:30
"Ödestid för public service"
Arrangör: Expressen

14:00–15:30
Mångfaldsparaden
Arrangör: RFSL Gotland

Lördagen den 8 juli

Miljöpartiets dag i Almedalen.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Kultur- och demokratiminister Alice
Bah Kuhnke deltar i World Pride i
Madrid
Publicerad 28 juni 2017

Kultur- och demokratiministern reser till Madrid där
World Pride äger rum i veckan. World Pride avslutas
med en parad lördagen den 1 juli, där upp till 3 miljoner
människor väntas delta. 
I samband med besöket kommer ministern träffa företrädare för spanska
regeringen och för nyckelpersoner inom Spaniens hbtq-rörelse. World Pride
utses av den globala Pride-rörelsen, nästa stad som håller titeln är New York
2019.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke i Genève för
samtal om journalisters säkerhet
Publicerad 27 juni 2017

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke deltar
den 29 juni vid möte angående FN:s handlingsplan för
journalisters säkerhet. Mötet arrangeras av UNESCO
tillsammans med FN:s kommissionär för mänskliga
rättigheter.
Den 29 juni samlas experter, FN-organ, journalistförbund,
civilsamhällesorganisationer och mediehusrepresentanter i FN-palatset i
Genève för att diskutera arbetet kring FN:s handlingsplan om journalisters
säkerhet. 

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke kommer i samband med
mötet att hålla ett anförande om journalisters säkerhet, yttrandefrihet och
vikten av mediefrihet. Bland annat kommer ministern uppmärksamma den
särskilt svåra situationen för kvinnliga journalister i världen. 
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Fojo får i uppdrag att ta fram råd
och stöd för journalister som
drabbas av hat och hot
Publicerad 23 juni 2017 Uppdaterad 23 juni 2017

Regeringen ger medieinstitutet vid Linnéuniversitetet i
uppdrag att identifiera, utveckla och genomföra insatser
riktade till journalister och redaktioner för att kunna
förebygga och hantera utsatthet för hot och hat.
- Hatet och hoten mot journalister är ett angrepp på dels de enskilda
individerna, men också på yttrandefriheten och demokratin. Därför satsar vi
på ökat stöd till de som har blivit utsatta, men även på förebyggande
kunskapsinsamling, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

I uppdraget ingår bl.a. att bygga upp en digital kunskapsbank, genomföra
seminarier för kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt utforma och ge råd och
stöd anpassade för målgruppen. Ett jämställdhetsperspektiv ska tillämpas vid
genomförandet av uppdraget.

För att minska utsattheten för journalister är det viktigt att de kompetens-
och kapacitetshöjande insatserna når frilansare, små redaktioner och mindre
produktionsbolag med begränsade förutsättningar för att arbeta med
trygghets- och säkerhetsfrågor.

Uppdraget ska genomföras i samråd med berörda aktörer som har kunskap
om journalisters och redaktioners utsatthet för hot och hat och komplettera
icke-statliga insatser på området. Uppdraget ryms inom ramen för
universitetets uppdrag att erbjuda fortbildning för journalister.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 november 2018 till
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Regeringskansliet.

 



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen beslutar om
tilläggsdirektiv till den
parlamentariska public service-
kommittén
Publicerad 22 juni 2017

Regeringen har i dag beslutat om tilläggsdirektiv till
kommittén om radio och tv i allmänhetens tjänst (Ku
2016:06).
- Public service-företagens förutsättningar att kunna verka och granska
utifrån sitt oberoende är på många sätt mer avgörande än någonsin. Jag ser
med spänning fram emot resultaten av de gemensamma, blocköverskridande
samtalen i kommittén, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah
Kuhnke.

Med utgångspunkt i verksamhetens stora betydelse i en tid av omvälvande
medieutveckling får kommittén bl.a. i uppdrag att

föreslå hur en ändamålsenlig reglering av radio och tv i allmänhetens
tjänst bör utformas på kort och lång sikt,
föreslå hur utbudet ska nå ut till publiken, och
bedöma hur public service-företagens oberoende påverkas när relationen
till olika former av kommersiell verksamhet förändras i ett nytt
medielandskap.

Förslagen ska i alla delar syfta till att upprätthålla programföretagens
integritet och oberoende. Uppdraget ska redovisas den 29 juni 2018.

Tilläggsdirektivet innebär även att utredningstiden för kommitténs uppdrag
att föreslå ett nytt finansieringssystem för radio och tv i allmänhetens tjänst
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förlängs (dir 2016:111). Uppdraget ska i denna del redovisas den 17
november 2017.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

10 myndigheter får i uppdrag att
utarbeta strategier för
kulturmiljöfrågor
Publicerad 22 juni 2017

Regeringen ger i dag tio myndigheter, bl.a. Boverket,
Naturvårdsverket, Tillväxtverket, Trafikverket och
Statens fastighetsverk, i uppdrag att utarbeta
vägledande strategier för respektive myndighets arbete
med kulturmiljöfrågor.
- Det krävs en helhetssyn på kulturmiljön för att dess värden fullt ut ska tas
till vara i samhällsutvecklingen. Många olika aktörer har ett ansvar för detta
och nu får hela tio strategiskt utvalda myndigheter ett tydligt gemensamt
uppdrag. Det är första gången, det är stort och det kommer sannolikt bidra
till en positiv förändring, vilket många aktörer har efterfrågat, säger kultur-
och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Uppdraget ges i syftet att myndigheterna ska utarbeta ett mer samlat och
strategiskt förhållningssätt till hur deras verksamheter påverkar kulturmiljön
och bidrar till de nationella kulturmiljömålen.

Uppdraget ska rapporteras av respektive myndighet till Regeringskansliet
senast den 31 oktober 2019. 

Uppdrag till Riksantikvarieämbetet
Regeringen ger samtidigt Riksantikvarieämbetet i uppdrag att övergripande
stödja myndigheternas arbete och ansvara för en gemensam dialog och
erfarenhetsutbyte i framtagande och genomförande av strategierna.

Riksantikvarieämbetet ska till Regeringskansliet delrapportera sin del av
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uppdraget senast den 31 mars 2018 och slutrapportera senast den 31 januari
2020.

 



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Utvidgat skydd mot diskriminering i
form av bristande tillgänglighet
Publicerad 16 juni 2017

I en lagrådsremiss föreslår regeringen att företag med
färre än tio arbetstagare som tillhandahåller varor eller
tjänster kommer att omfattas av förbudet mot
diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Företag med färre än tio arbetstagare utgör den stora delen av företag inom
området varor och tjänster och är sådana som många möter i sin vardag.
Genom förslaget får den enskilda individen större tillgång till effektiva
rättsmedel och möjlighet till upprättelse.

Mindre företags förmåga att vidta tillgänglighetsåtgärder beaktas genom att
det i varje enskilt fall ska göras en skälighetsbedömning. 

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 maj 2018.
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Pressmeddelande från Justitiedepartementet, Kulturdepartementet,
Näringsdepartementet

Regeringens strategiska arbete för
immateriella tillgångar
Publicerad 15 juni 2017

Den 13 juni bjöd regeringen in representanter från
myndigheter, organisationer och näringsliv för att
berätta mer om sitt strategiska arbete för immateriella
tillgångar.
Under sammankomsten betonade justitie- och migrationsminister Morgan
Johansson, närings- och innovationsminister Mikael Damberg och kultur-
och demokratiminister Alice Bah Kuhnke samstämmigt att regeringens
strategiska arbete för immateriella tillgångar behövs för att Sverige ska
fortsätta att vara en kunskapsekonomi i framkant. Arbetet bidrar till stärkt
konkurrenskraft, tillväxt och nya jobb, goda förutsättningar för
kulturskaparna och ett tillgängligt och rikt kulturutbud, medvetna och trygga
konsumenter och minskad brottslighet.

Ministrarna berättade vidare att man arbetar gemensamt, över
departementsgränserna, med frågorna, och att man önskar ett nära samarbete
med näringslivet. Man pekade också på den bredd av åtgärder som vidtagits
under mandatperioden för att omsätta svensk skaparkraft till välfärd, både i
form av lagstiftning, samverkan nationellt och internationellt samt stöd- och
utbildningsinsatser (till exempel genom regeringens myndigheter).

Dessutom berättade ministrarna att man nyligen gett Patent- och
registreringsverket ett nytt uppdrag på upphovsrätts- och
varumärkesområdet, som till exempel ger Myndighetsnätverket mot
piratkopiering en förstärkt roll. Man betonade också att man arbetar för att
stärka följerätten, att rundabordssamtalen kommer att följas upp, att man
under 2017 kommer att presentera en handlingsplan för förebygga hot och
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hat mot till exempel journalister och konstnärer, samt att man även
fortsättningsvis kommer att arbeta intensivt för att det enhetliga
patentsystemet ska bli verklighet.

Under seminariet fick deltagarna också höra aktörer från olika branscher
berätta om sina erfarenheter och tips för att ta tillvara immateriella tillgångar
och omsätta dem till värde.

Till exempel betonade Marianne Gumælius från EU-kommissionen vikten av
nära kontakt med svenska företag. Bland annat för att kommissionen ska
kunna vidta riktade åtgärder bilateralt men också för att kommissionen kan
förmedla hjälp, till exempel genom sina ip-attachéer och sina kontaktcenter.
Vidare framkom under seminariet att skyddet för företagshemligheter ofta är
av stor betydelse i det innovativa startskedet och att det är viktigt att ta
tidiga ombudskontakter för att söka och upprätthålla skydd. Det förmedlades
också positiva indikationer på att den nya domstolsordningen, med två
särskilda domstolar för immaterialrättsliga mål, verkar ge goda resultat i form
av kortare handläggningstider.

Seminariet förtydligade vikten av ett brett strategiskt arbete för immateriella
tillgångar där regering, myndigheter och näringsliv samarbetar. I samband
med eventet lanserades också en hemsida om regeringens strategiska arbete
för immateriella tillgångar som ger en tydlig överblick av regeringens initiativ
på området.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om
en stärkt minoritetspolitik
Publicerad 15 juni 2017

Regeringen har beslutat om tilläggsdirektiv till
Utredningen om en stärkt minoritetspolitik. Den
särskilde utredaren Lennart Rohdin har fått i uppdrag
att analysera den finlandssvenska gruppens ställning i
Sverige samt överväga om den ska erkännas som
nationell minoritet. Uppdraget är därmed förlängt till den
15 november 2017.
Tilläggsdirektiven innebär att utredarens uppdrag förlängs till den 15
november 2017. Utredaren ska nu även:

analysera vilken ställning finlandssvenskarna i Sverige har utifrån
Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter och
regeringens minoritetspolitiska strategi, och
överväga om och i så fall hur finlandssvenskarna ska ges ställning som
nationell minoritet i Sverige.

Slutbetänkandet ska överlämnas senast den 15 november 2017.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet, Näringsdepartementet

Kunskapen om upphovsrätt ska
utökas genom ett nytt uppdrag
Publicerad 15 juni 2017

Regeringen har beslutat att ge Patent- och
registreringsverket (PRV) i uppdrag att genomföra
kunskapshöjande insatser för ökad förståelse om
upphovsrättens innebörd. Dessutom ska de möjligheter
som finns för att få tillgång till kreativt, kulturellt och
innovativt material främjas. Inom ramen för det nya
uppdraget ska också varumärkesintrång i form av
piratkopiering motverkas.
För att uppfinningsrikedom och skaparkraft ska kunna tas tillvara och bidra
till konkurrenskraft, tillväxt och nya jobb krävs ökad kännedom om
immateriella tillgångar. Med ökad kunskap om upphovsrättens och övriga
immateriella rättigheters möjligheter och begränsningar främjas utveckling
och nytt skapande, samtidigt som rättighetshavarnas möjligheter att få
ersättning stärks.

Syftet med uppdraget till PRV är att offentliga aktörer, näringsliv och
allmänhet bättre ska förstå innebörden av upphovsrätten, bland annat dess
omfattning, begränsningar, betydelse som ramverk och affärsmodell för
skapande och innovation.

PRV ska även utreda olika insatser som kan underlätta för konsumenter och
andra användare att lagligt ta del av digitalt tillgängligt material så som film,
böcker och musik, med rättighetshavarnas samtycke. Ett exempel som ska
beaktas är Europeiska unionens immaterialrättsmyndighets (EUIPO) arbete
Agorateka.
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Vidare ska PRV genomföra informations- och kunskapshöjande insatser för
att motverka piratkopiering. Främst små och medelstora företag ska
uppmärksammas på hur de kan motverka varumärkesintrång bland annat
genom att undvika att deras egna produkter piratkopieras, genom att undvika
att omedvetet stödja sådan verksamhet och genom att minska risken för att
själva beställa piratkopierade varor. Insatser för att öka allmänhetens
medvetenhet om piratkopieringens baksidor och minska efterfrågan på
piratkopierade produkter ska också genomföras. Arbetet ska i denna del av
uppdraget genomföras i samarbete med Tullverket, Åklagarmyndigheten,
Polismyndigheten, Konsumentverket och Läkemedelsverket (det s.k.
myndighetsnätverket mot piratkopiering).

Uppdraget ska genomföras under 2017-2019 och resultatet ska slutredovisas
till Näringsdepartementet senast den 15 mars 2020, samt delrapporteras
senast den 30 november 2017.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke besöker
kulturskola och Samiska
kyrkodagarna i Arvidsjaur
Publicerad 14 juni 2017

Kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke
besöker Arvidsjaur fredagen den 16 juni. Ministern
besöker kulturskolan i Arvidsjaur samt håller ett
anförande under Samiska kyrkodagarna.
Delar ur Alice Bah Kuhnkes program i Arvidsjaur (med reservation för
ändringar):

Fredag 16 juni

11.30 – 12.30 Besöker Arvidsjaurs kulturskola
Plats: Östra Skolgatan 18C (Humlan)

13.00 – 14:30 Inledningsgudstjänst för Samiska kyrkodagarna
Plats: I storlávvun på området för Samiska kyrkodagarna, Garvaregatan 21

14:30 – 15:00 Kaffepaus och mingel
Plats: I lávvuområdet för Samiska kyrkodagarna

15:00 – 15:15 Anförande av Alice Bah Kuhnke vid de samiska kyrkodagarna
Plats: I storlávvun på området för Samiska kyrkodagarna, Garvaregatan 21

15:15 – 15:45 Intervjutid för media. Anmälan görs till Alexandra Folkeryd.
Plats: Utanför storlávvun på området för Samiska kyrkodagarna,
Garvaregatan 21
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Pressmeddelande från Justitiedepartementet, Kulturdepartementet,
Näringsdepartementet

Regeringen kraftsamlar kring
immateriella tillgångar och
rättigheter
Publicerad 12 juni 2017

De senaste decennierna har grunden för
världsekonomin börjat skifta från fysiska till immateriella
tillgångar. Regeringen med statsråden Morgan
Johansson, Mikael Damberg och Alice Bah Kuhnke har
tisdagen den 13 juni bjudit in representanter från
näringsliv, organisationer och myndigheter till ett
seminarium för att presentera regeringens strategiska
arbete för immateriella tillgångar. Media är välkomna att
delta vid seminariet.

Tid: 13 juni 2017 kl. 13.00 till kl. 17.00
Plats: Rosenbads konferenscenter, Drottninggatan 5, Stockholm

Redan i dag genereras i Sveriges fler än vart tredje arbetstillfälle och minst
40 procent av vår BNP av immaterialrättsintensiva företag, alltså företag
som till exempel förlitar sig på varumärken, patent, design, upphovsrätt,
forskningsresultat och know-how.

För att Sverige även i fortsättningen ska vara en kunskapsekonomi i
framkant - där skapande, innovation och digitalisering uppmuntras och
omsätts till välfärd - har regeringen initierat ett strategiskt arbete för
immateriella tillgångar. De departement som har ansvar för frågor på
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området skapande och innovation har utvecklat ett närmare samarbete för
att arbeta med frågorna både ur ett rättighetshavar-, företagar- och
konsumentperspektiv. Även myndigheter och näringsliv har involverats i
arbetet. Regeringen kommer att presentera sin kraftsamling under seminariet.

Media är välkomna att delta. Föranmälan krävs och görs till pressekreterare
Daniel Ferreira.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Karin Strandås ny statssekreterare
på Kulturdepartementet
Publicerad 01 juni 2017

Karin Strandås har i dag fått uppdraget att vara
statssekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice
Bah Kuhnke.
Karin Strandås kommer närmast från tjänsten som biträdande chef för
Miljöpartiet de gröna i Statsrådsberedningen där hon dessförinnan var
politiskt sakkunnig. Hon har tidigare bland annat varit ordförande för
Svenska Burmakommittén och kampanjledare på biståndsorganisationen
Action Aid.

Anställningen är under perioden 1 juni 2017 till och med 1 februari 2018
under Per Olsson Fridhs föräldraledighet.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringens proposition om
kulturarvet antagen av riksdagen
Publicerad 31 maj 2017

I dag har riksdagen antagit regeringens proposition om
den samlade kulturarvspolitiken, den första i sitt slag.
– Jag är oerhört stolt och glad över att Sverige för första gången har en
samlad kulturarvspolitik. Detta var ett av mina mål för mandatperioden som
nu är taget i hamn. Det finns tyvärr starka krafter som mobiliserar för att
begränsa kulturens frihet och vetenskapens oberoende. Beslutet i dag
innebär att våra museer har fått en lagstadgad skyddsväst från klåfingriga
politiker. Det är dessutom extra glädjande att beslutet är taget med en bred
parlamentarisk majoritet över blockgränsen, säger kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Fakta kulturarvspropositionen

Lagstadga museernas oberoende i en ny museilag. Lagen omfattar det
allmänna museiväsendet, det vill säga museer som drivs av stat, landsting
och kommun samt museer vars ledningar i huvudsak utses av det
allmänna. I lagen förtydligas att politiken inte ska lägga sig i innehåll
eller perspektiv i museiverksamheterna.
Kunskap och bildning i fokus. I museernas ändamålsbeskrivning
fastläggs att kunskap och kulturupplevelser är det centrala. Utställningar
och annan publik verksamhet ska vara kunskapsbaserad och museerna
ska bidra till forskning genom att ha hög kompetens inom sina
ämnesområden. 
Kulturarv i hela landet. Museilagen reglerar att museer ska samarbeta
så att alla i hela landet kan få del av högkvalitativ verksamhet. Statliga
museer får möjlighet att donera föremål till bland annat kommunala
museer. Kommunala museer får möjlighet att låna ut föremål genom ett
undantag från den så kallade lokaliseringsprincipen.
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Riksantikvarieämbetet får samordningsansvar för museifrågor.
Myndigheten ska främja utveckling och samarbete på museiområdet,
samla in och förmedla kunskaper samt erbjuda teknik- och metodstöd till
alla landets museer.
Regelverket för utförsel av kulturföremål moderniseras och
förenklas. Föremål som inte får föras ut utan tillstånd ska vara sådana
som funnits i Sverige i minst 75 år. Särskilda bedömningskriterier införs
för om ett föremål är av stor betydelse för kulturarvet.
Förstärkt kulturmiljöarbete. Ett antal myndigheter ska ges i uppdrag
att utarbeta vägledande strategier för kulturmiljöfrågor, t ex
Trafikverket, Naturvårdsverket och Tillväxtverket. Strategierna ska
belysa hur respektive myndighets arbete bidrar till de nationella
kulturmiljömål som riksdagen beslutat.
En fri entré-reform på arkivområdet ska utredas. Släktforskare och
andra kommer då att fritt få del av till exempel folkbokföringsmaterial.
Ökat stöd till det civila samhällets och de nationella minoriteternas
kulturarvsarbete

Riksdagen beslutade också om ett antal tillkännagivanden. Regeringen
kommer i sedvanlig ordning att ta hand om dessa och därefter återkomma till
riksdagen.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke besöker
Västerås
Publicerad 29 maj 2017

Den 1 juni kommer kultur- och demokratiministern Alice
Bah Kuhnke till Västerås för att bland annat besöka
museer i staden samt inviga utställningen Den fria leken
på Västerås konstmuseum.
Delar ur Alice Bah Kuhnkes program i Västerås (med reservation för
ändringar):

Torsdag 1 juni

13.45 – 14.45 Besök på Västmanlands läns museum och utställningen 100 %
kamp – Sveriges historia, som berättar om rättighetskampernas historia i
Sverige. 
Adress: Karlsgatan 2

15.00 – 16.15 Besök på Västerås kulturskola.
Adress: Viktor Larssons plats

16.45 – 17.30 Möte med konstprojektet Ballongen – lek på riktigt, som fått
medel från Statens konstråd inom ramen för regeringens satsning Äga rum. 
Adress: Karlsgatan 2

17.30 – 18.00 Presstid
Adress: Karlsgatan 2

18.00 – 18.30 Ministern inviger utställningen Den fria leken på Västerås
konstmuseum. Utställningen är finalen på konstprojektet Ballongen – lek på
riktigt.
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Media är välkomna att delta vid alla programpunkter. Föranmäl gärna
intresse till pressekreteraren.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke till
ministerrådsmöte i Bryssel 23 maj
Publicerad 22 maj 2017

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke deltar
vid EU:s ministerrådsmöte för utbildning, ungdom,
kultur och idrott i Bryssel den 23 maj. Ministrarna
väntas då fatta ett första politiskt beslut om en
revidering av det så kallade AV-direktivet.
EU-kommissionen har föreslagit en revidering av AV-direktivet eftersom den
tekniska och marknadsmässiga utvecklingen har gått fort på
mediemarknaden. Ändringarna syftar till att göra reglerna mera lika för tv
och beställ-tv när det kommer till skydd av minderåriga, reklamregler och
regler för att främja europeiska produktioner.

Förhandlingar pågår fortfarande och Sverige agerar därför för att
åstadkomma ytterligare förbättringar av den allmänna inriktningen.

EU:s kulturministrar kommer också att besluta om slutsatser om unionens
förhållningssätt till internationella kulturella förbindelser, och informeras om
frågor som rör europeiska kulturhuvudstäder 2021 samt bekämpning av
olaglig handel med kulturföremål.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Uppsala universitet fortsätter att
utbilda statligt anställda inom
mänskliga rättigheter
Publicerad 18 maj 2017

Regeringen ger Uppsala universitet i uppdrag att fortsatt
förvalta och vidareutveckla
kompetensutvecklingsinsatser om mänskliga rättigheter
för statligt anställda. Uppdraget är en del i regeringens
strategi för det nationella arbetet med mänskliga
rättigheter.
Uppdraget bygger vidare på och utvecklar ett uppdrag som Uppsala
universitet har haft sedan 2014 och som avslutades 2016. Detta innebär att
Uppsala universitet ska fortsatt förvalta och vidareutveckla den webbaserade
introduktionen i mänskliga rättigheter samt utarbeta och genomföra
verksamhetsanpassade och praktiskt inriktade utbildningsinsatser om de
mänskliga rättigheterna för berörd personal på olika nivåer i ett urval av
statliga myndigheter.

Syftet med uppdraget är att statligt anställd personal får förståelse för sin roll
som ansvarsbärare och har tillräcklig kunskap om de mänskliga rättigheterna
och deras innebörd.

Uppdraget till Uppsala universitet ska även bidra till Sveriges genomförande
av Agenda 2030, som bl.a. syftar till att förverkliga alla människors
mänskliga rättigheter.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Anna Söderbäck blir ny direktör för
Konstnärsnämnden
Publicerad 18 maj 2017 Uppdaterad 18 maj 2017

Regeringen har idag utsett Anna Söderbäck till direktör
för Konstnärsnämnden. Hon tillträder den 1 september
2017.
Anna Söderbäck har en lång och gedigen erfarenhet som ledare inom
kultursektorn, bland annat som ordförande i KLYS (Konstnärsliga och
Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd). Hon har också erfarenhet från
egen konstnärlig verksamhet som sångerska, producent och konstnärlig
ledare. Sedan 2013 är Anna Söderbäck kulturdirektör och förvaltningschef
för Kultur och bildning vid Landstinget i Uppsala län.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet, Statsrådsberedningen

Alice Bah Kuhnke och Ibrahim
Baylan besöker Botkyrka den 15
maj
Publicerad 12 maj 2017

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke och
samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan
besöker verksamheter i Botkyrka den 15 maj. Besöket
är en del av regeringens reformprogram som ska stärka
utsatta områden och motverka segregation.
Delar ur ministrarnas program (med reservation för ändringar):

Måndag 15 maj

12.30 – 13.45 Ministrarna besöker NoBo Kulturförening och Ortens
verklighet, två projekt som beviljats medel från regeringens satsning Äga
Rum.

14.00 – 15.15 Besök på St Botvids gymnasium. Ministrarna kommer att
träffa elever och personal, samt få en rundvandring på skolan. Besöket är
öppet för media. Plats: St Botvids gymnasium, Tomtbergavägen 10

15.30 – 16.30 Besök på Cirkus Cirkör i Alby. Cirkus Cirkör samarbetar med
lokalsamhället i norra Botkyrka och har därutöver flera projekt med sociala
förtecken. Besöket är öppet för media. Plats: Subtopia, Albyvägen 38
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Ytterligare medel till SKL för stöd
till hotade förtroendevalda
Publicerad 04 maj 2017

Regeringen beviljar Sveriges kommuner och landstings
(SKL) ansökan om 900 000 kronor för att fortsätta
stödja och utveckla det systematiska arbetet mot hot
och hat mot förtroendevalda. Med detta kan det projekt
som påbörjades 2016 nu fortsätta.
Ansökan från SKL är för insatser för att stödja och utveckla kommuners,
landstings och regioners systematiska arbete mot hot och hat mot
förtroendevalda. Målet är att kommuner, landsting och regioner ska ha en
systematisk struktur med tillräckliga redskap för att kunna ge
förtroendevalda det stöd som krävs.

Vidare är målsättningen att förtroendevalda ska känna till de lokala rutiner
som finns och vem de ska kontakta vid utsatthet eller oro för utsatthet.
Målgruppen för arbetet är förtroendevalda på lokal nivå och ansvariga
tjänstemän.

SKL:s projekt är en viktig åtgärd inför valen 2018 och 2019, men även som
del i ett mer långsiktigt arbete för ett stärkt systematiskt arbete för en trygg
och säker miljö för förtroendevalda.

Bakgrund

Regeringen beslutade den 30 juni 2016 om att tilldela SKL 1,7 miljoner
kronor för insatser för att stödja och utveckla kommuners, landstings och
regioners systematiska arbete för att förebygga och hantera hot och hat mot
förtroendevalda. I och med att regeringen beslutar om medel för 2017
uppgår den totala kostnaden för projektet 2016–2017 till 2 600 000 kronor.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Fortsatt kraftiga höjningar av
biblioteksersättningen
Publicerad 04 maj 2017

Regeringen har i dag godkänt en överenskommelse
mellan Kulturdepartementet och upphovsmännens
organisationer som innebär en betydande förstärkning
av biblioteksersättningen de kommande två åren.
– Med det här beslutet visar regeringen att yttrandefrihet inte enbart är
högtidsord utan praktisk handling. För att fortsatt kunna ha starka bibliotek i
hela landet måste vi se till att det finns schyssta villkor för de som fyller
biblioteken med innehåll, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah
Kuhnke. 

Detta innebär att biblioteksersättningen sammanlagt har höjts med 29 700
000 kr under perioden 2016-2019. Detta är en höjning med 20,9 procent
räknat från 2015 års nivå.

Biblioteksersättningen höjs med nästan 7 miljoner kronor 2018 och
ytterligare 7,8 miljoner kronor 2019, motsvarande en höjning med 9,4
procent. Detta är en följd av att biblioteksersättningens grundbelopp höjs
med 8 öre per utlån för 2018, och med ytterligare 8 öre för 2019.

Biblioteksersättningen betalas årligen ut av staten till Sveriges författarfond
som kompensation för att författares, illustratörers och fotografers verk får
lånas ut avgiftsfritt från folk- och skolbibliotek. I överenskommelsen
fastställs ett grundbelopp för hur stor ersättningen per utlån ska vara.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke besöker
Eskilstuna på Pressfrihetens dag 3
maj
Publicerad 28 april 2017

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
besöker Eskilstuna-Kuriren och deltar i ett seminarium
om pressfrihet den 3 maj.
Delar ur Alice Bah Kuhnkes program i Eskilstuna (med reservation för
ändringar):

Onsdag 3 maj

Besöker Eskilstuna-Kurirens redaktion för samtal om lokalmediernas
förutsättningar och utmaningar i dag, bland annat vad gäller konkurrens om
annonsintäkter och hot och hat mot journalister.

17.30 – 19.00 Ministern deltar vid paneldebatt om hot, näthat och
fejknyheter. Deltar också gör bland annat Eskilstuna-Kurirens chefredaktör
Eva Burman, polischef Mikael Backman, Tidningsutgivarnas vd Jeanette
Gustafsdotter och Mattias Ståhle, reporter på Eskilstuna-Kuriren.
Arrangeras av Eskilstuna-Kuriren.
Plats: Munktell Science Park, Portgatan 3.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke deltar i nordiskt
ministerrådsmöte på Svalbard
Publicerad 21 april 2017

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke deltar i
möte med nordiska ministerrådet för kultur den 24 – 26
april på Svalbard. Ministrarna kommer bland annat att
diskutera implementeringen av Agenda 2030 samt
förutsättningarna för nordiska nyhetsmedier på en
digitaliserad reklammarknad.
Detta är årets första ministerrådsmöte av två, och ordförande är den norska
kulturministern Linda Hofstad Helleland.
Ministrarna kommer bland annat att prata om rådets budget, Agenda 2030
och Nordicoms kartläggning av hur annonsmarknaden för nordiska medier
påverkas av stora globala medieplattformar. Ministrarna kommer även att
delta i ett idrottstoppmöte på Svalbard om ledning och jämställdhet inom
idrotten.

Under resan kommer de nordiska kulturministrarna även göra studiebesök på
temat kulturturism i Longyearbyen, t.ex. till Svalbards museum och Galleri
Svalbard.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen stödjer firandet av
jubileumsåret Ingmar Bergman
100 år
Publicerad 20 april 2017 Uppdaterad 20 april 2017

Regeringen har beslutat att ge Stiftelsen Ingmar
Bergman ett bidrag om 1,28 miljoner kronor för
förberedelser inför jubileumsåret 2018. Bidraget
kommer att användas till samordning och
kommunikation inför och under firandet.
- Ingmar Bergmans arv utgör en lika unik som underbar del av vårt svenska
kulturarv. Det är självklart för regeringen att i detta skede liksom fortsatt
engagera sig alldeles särskilt under jubileumsåret, säger kultur - och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Filmskaparen Ingmar Bergman skulle ha fyllt 100 år nästa år. Hans verk
uppmärksammas fortfarande i stor utsträckning i Sverige och runt om i
världen.

Stiftelsen Ingmar Bergman ser som sin främsta uppgift inför och under
firandet att informera, koordinera och kommunicera med arrangörer, press
och allmänhet.

Förberedelserna inför jubileumsåret pågår inom en rad olika institutioner
både i Sverige och utomlands för att uppmärksamma Ingmar Bergman som
en av de viktigaste konstnärerna under 1900-talet och hans insats som film-
och teaterregissör och författare.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke besöker
Uppsala den 20 april
Publicerad 18 april 2017

Kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke
besöker Uppsala på torsdag, 20 april. Ministern
kommer att besöka Upsala Nya Tidning, Uppsala
kulturskola och möta Uppsala kommuns stadsarkitekt
Claes Larsson.
Delar ur Alice Bah Kuhnkes program i Uppsala (med reservation för
ändringar):

Torsdag 20 april

15.30 – 16.00 Intervjutid för media.

Besöker Upsala Nya Tidnings redaktion för samtal om medborgarjournalistik
där vanliga medborgare rekryteras, utbildas och coachas till att skriva och
fotografera.

Besöker Uppsala Kulturskola, som samarbetar med externa kulturanordnare
och det civila samhället.

Träffar representanter för Uppsala kommun och stadens stadsarkitekt Claes
Larsson. Besöket sker i Rosendal, ett nytt område med en mix av bostäder,
handel, service och universitetsanknuten verksamhet.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke besöker Örebro
Publicerad 24 mars 2017

Kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke
besöker Örebro den 29 mars. Ministern kommer bland
annat att inleda Folkets hus och parkers konferens ”Den
nya mötesplatsen” och besöka kulturskoleverksamheten
Kullagret.
Delar ur Alice Bah Kuhnkes program i Örebro (med reservation för
ändringar):

Onsdag 29 mars

9.45 – 10.30 Ministern inleder konferensen "Den nya mötesplatsen", som är
del av Folkets hus och parkers satsning "Nya Mötesplatser" – en satsning för
att stötta föreningar och nätverk i socioekonomiskt utsatta områden som vill
starta medborgardrivna mötesplatser.
Plats: Vivallaskolan, Diktargatan 25

10.30 – 11.10 Intervjutid för media på Vivallaskolan.

12.45 – 14.15 Möter landshövdingen i Örebro län Maria Larsson och
representanter för Länsstyrelsen i Örebro läns arbete med kulturarvet och
kulturmiljön. Ministern och landshövdingen kommer också att inviga
Svampen som byggnadsminne under besöket.
Plats: Svampen, Dalbyvägen 4

Ministern kommer även att besöka kulturskoleverksamheten Kullagret på
Kulturskolan. Kullagret erbjuder kurser till barn och unga med olika
funktionsnedsättningar och särskilda behov.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet, Socialdepartementet

Miljonsatsning på samers hälsa
Publicerad 23 mars 2017 Uppdaterad 24 mars 2017

Regeringen ger Västerbottens läns landsting 3 miljoner
kronor för att tillsammans med Region Norrbotten,
Region Jämtland/Härjedalen, Sametinget och de
samiska organisationerna starta ett kunskapsnätverk för
samers hälsa. Kunskapsnätverket ska bland annat bidra
till att förbättra tillgången till hälso- och sjukvård som tar
hänsyn till samers språk och kultur.
2015 genomförde Sametinget på regeringens uppdrag en kartläggning av den
samiska befolkningens psykosociala hälsa. Kartläggningen indikerade att den
samiska befolkningen har sämre eller mycket sämre hälsa än motsvarande
grupper i övriga samhället. Medlen regeringen nu ger ska gå till utformandet
av en långsiktig och samlad strategi för utveckling och förbättring av samers
hälsosituation.

- Regeringen har satt upp målet om att sluta de påverkbara hälsoklyftorna
inom en generation. Den samiska befolkningen har en sämre hälsa än
motsvarande grupper i övriga samhället. För att förbättra den och minska
hälsoklyftorna behöver vi kunskap och strategier för att se inom vilka
områden hälso- och sjukvården kan utvecklas och anpassas till den samiska
befolkningens behov, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

- Vi behöver fortsätta stärka det samiska folkets självbestämmande. Den
psykiska hälsan är en viktig del i livet som helhet, och det här beslutet är
därför en viktig del i det arbetet, säger kultur- och demokratiminister Alice
Bah Kuhnke.

Inom ramen för kunskapsnätverket ska en samlad strategi för ökad kunskap
om samers hälsa tas fram. Roller, ansvar och organisation ska också
klarläggas.
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I arbetet ingår att utreda vilka verksamhetsfunktioner och vårdtjänster som
kan utvecklas för den samiska befolkningen. Ambitionen är också att bredda
och fördjupa kunskapen om samernas psykiska och somatiska hälsosituation.
Av strategin ska det framgå hur kunskapsnätverket ska drivas långsiktigt av
landstinget, de berörda regionerna och de samiska organisationerna, både
verksamhetsmässigt och ekonomiskt.

Arbetet ska slutredovisas till regeringen senast den 31 januari 2020.

Beslutet fattades under torsdagen genom att regeringen beviljade den
medelsansökan som Västerbottens läns landsting, Region Norrbotten och
Region Jämtland/Härjedalen tillsammans med Sametinget, Svenska Samernas
Riksförbund, Landsförbundet svenska samer, riksorganisation Samerna,
SameÄtnam och SámiNuorra skickade in den 7 december 2016.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen inleder arbete med
avgiftsfri släktforskning
Publicerad 23 mars 2017

Regeringen har i dag fattat beslut om ett uppdrag till
Riksarkivet att beskriva förutsättningarna för och
konsekvenserna av avgiftsfri och öppen
arkivinformation. Uppdraget ska redovisas den 15 maj
2017.
– Kulturarvet och vår historia ska inte bara vara tillgängligt för de som kan
betala för det. Att släktforska är en folkrörelse som ger människor en
fantastisk möjlighet att personligen koppla ihop dåtid med nutid, säger
kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Idag krävs ett abonnemang för att ta del av kyrkoböcker, fastighetsböcker,
skattelängder, militärrullor och bouppteckningar, något som kan kosta över
1000 kr per år.

I den kulturarvspolitiska propositionen gör regeringen bedömningen att en fri
entré-reform på arkivområdet ska utredas för att släktforskare och andra fritt
ska få ta del av till exempel folkbokföringsmaterial. Öppen data är ytterligare
ett steg för att göra kulturarvet tillgängligt i hela landet.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Större sändningsområden för en
livskraftig kommersiell radio
Publicerad 21 mars 2017

Regeringen överlämnade idag propositionen Vissa
frågor om kommersiell radio (Prop. 2016/16:136) till
riksdagen. I den föreslår regeringen bland annat en
möjlighet till utformning av större sändningsområden för
kommersiell radio, och ändrade regler som ska främja
konkurrens och mångfald på radioområdet.
Det är Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) som bestämmer
sändningsområdenas omfattning. Regeringen föreslår att MPRT inte längre
ska vara bunden till att utforma sändningsområden som är lokalt avgränsade,
utan i stället se till vad som främjar konkurrens och mångfald på hela
radioområdet. Det öppnar för möjligheten att skapa större sändningsområden
än idag.

I propositionen föreslår regeringen också att ändra reglerna om hur många
tillstånd som en aktör få ha i ett sändningsområde samt förslag om att ändra
reglerna om överlåtelse och återkallelse av tillstånd. Syftet är att förhindra
att enskilda aktörer får ett alltför stort inflytande på radiomarknaden till
nackdel för konkurrens och mångfald.

Radiomarknaden har utvecklats mot allt större ägarkoncentration. Dessa
förhållanden är inte förenliga med de mediepolitiska målen att bl.a. stödja
yttrandefrihet och mångfald.

Förslagen väntas träda i kraft den 1 augusti 2017.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet, Socialdepartementet

Regeringen vill modernisera
könstillhörighetslagen
Publicerad 16 mars 2017

Regeringen tar nu initiativ till två nya lagförslag, en lag
om ändring av juridiskt kön och en lag om
tillståndsprövning av vissa ingrepp i könsorganen och
avlägsnande av könskörtlarna. Dessa två lagar föreslås
ersätta nuvarande könstillhörighetslag.
Den nya lagstiftningen kommer innebära att den juridiska och medicinska
delen i processen att byta kön särskiljs. En medicinsk diagnos ska inte längre
vara en förutsättning för att få ny könsidentitet fastställd i form av ändrat
personnummer och nytt juridiskt kön.

- Transpersoner har generellt sämre hälsa än befolkningen i allmänhet, inte
minst psykisk hälsa. Den nya lagstiftningen kan förhoppningsvis leda till
enklare och snabbare processer så att fler kan leva enligt sin könsidentitet,
vilket förhoppningsvis förbättrar hälsan i gruppen, säger sjukvårdsminister
Gabriel Wikström.

-Transpersoners rättigheter är en del av de mänskliga rättigheterna. För
regeringen är det viktigt att vi nu tar ett nästa steg i arbetet och moderniserar
lagstiftningen, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Förslagen regeringen nu arbetar vidare med var huvudinriktningen i
Utredningen om juridiskt kön och medicinsk könskorrigering som remitterats
och beretts inom Regeringskansliet. Viss kritik som framfördes under
remissomgången gör dock att det krävs ytterligare tid för analys och arbete
med förslagen.

Lagförslagen ska arbetas fram inom Regeringskansliet och läggas fram i två
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promemorior under sommaren 2017. Tanken är att dessa promemorior sedan
kommer remitteras och omarbetas till en proposition som kan läggas fram till
riksdagen under våren 2018, och att lagstiftningen kan träda i kraft under
andra halvan av 2018. Den exakta utformningen av lagarna kommer
regeringen att återkomma kring senast i samband med att promemoriorna
läggs fram.

Nuvarande könstillhörighetslagen kom till 1972 och sedan dess har det skett
förändringar av inställning och attityder.Till exempel så avskaffades det
så kallade steriliseringskravet 2013.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen nominerar
Sagobygden till Unescos register
över goda exempel på bevarande
av immateriellt kulturarv
Publicerad 16 mars 2017

Regeringen har beslutat att nominera verksamheten
Sagobygden, som verkar för att den muntliga
berättartraditionen ska leva vidare, till Unescos register
över goda exempel på bevarande av immateriellt
kulturarv. Sagobygden drivs av Berättarnätet
Kronoberg.
– Sagobygdens omfattande och breda arbete med sagor och sägner är ett
alldeles utmärkt exempel på verksamhet som bevarar, utvecklar och
levandegör vårt kulturarv. Jag är därför mycket glad över att nominera
Sagobygden till Unescos register över goda exempel på bevarande av
immateriella kulturarv, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah
Kuhnke.

Sagobygdens verksamhet syftar till att den muntliga berättartraditionen ska
leva vidare och drivs av föreningen Berättarnätet Kronoberg. Bland annat
genom att förmedla kunskap om folkdiktens sagor och sägner, och genom att
lyfta fram människors egna berättelser. Föreningen bedriver även forskning,
utbildning och arkivering. Runt om i Sagobygden har cirka 80 sägenplatser
markerats i landskapet, och där ordnas resor med guidning till sagor och
sägner. I Ljungby arrangeras en årligen återkommande berättarfestival, och
där ligger också ett Sagomuseum.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Förslag till utveckling av
kultursamverkansmodellen
skickas på remiss
Publicerad 15 mars 2017

Kulturdepartementet skickar i dag ut förslag till en
utvecklad kultursamverkansmodell på remiss. Syftet är
att utveckla samverkan och fördelningen av det statliga
stödet till regional kulturverksamhet.
Kultursamverkansmodellen är en av de större kulturpolitiska reformerna som
gjorts under senare år i Sverige. Landstingen har fått en större frihet men
också ett ökat ansvar för fördelningen av det statliga stödet till kultur.

Syftet är bl.a. att samverkan mellan stat, landsting och kommuner ska öka
och därmed skapa bättre förutsättningar för alla att skapa och ta del av
kultur. I det samarbetet ska även civilsamhället och de professionella
kulturskaparna involveras.

I den promemoria som nu skickas ut på remiss från Kulturdepartementet
lämnas förslag och bedömningar om framtida inriktning och
utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen. Utgångspunkt för
förslag och bedömningar är att minska skillnader i tillgång till kultur i hela
landet samtidigt som utrymme ges för regionala prioriteringar. I promemorian
föreslås bl.a. att bild- och formområdet ska kunna få stöd inom
kultursamverkansmodellen, att samrådet med det civila samhället förstärks
och att dialogen mellan nationella och regionala politiska företrädare
utvecklas.

I budgetpropositionen för 2017, beslutades om en höjning av det statliga
stödet till regional kulturverksamhet med 30 miljoner kronor per år under
perioden 2017-2020 och 5 miljoner kronor årligen för läsfrämjande
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aktiviteter inför och under skollov. Därutöver tillförs 58 miljoner kronor
2017 i syfte att stärka scenkonsten och musiken i hela landet.

Kulturdepartementet välkomnar synpunkter på förslagen fram till den 14 juni
2017.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke besöker
Sundsvall och Härnösand
Publicerad 14 mars 2017

Kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke
besöker Härnösand fredagen den 17 mars. Ministern
besöker bland annat Länsmuseet Västernorrland. På
torsdag eftermiddag besöker hon Sundsvalls tidnings
redaktion.
Delar ur Alice Bah Kuhnkes program i Härnösand (med reservation för
ändringar):

Fredag 17 mars

Möter kulturpolitiker och ansvariga tjänstemän från sju kommuner i
Västernorrland.

Möter representanter för 5i12-rörelsen, som arbetar mot främlingsfientlighet
och rasism, samt delar ut 5i12-priset.

Besök och rundvandring på Murberget, Länsmuseet Västernorrland.
Ministern kommer bland annat att se utställningen Maadtoe av konstnärerna
Anders Sunna och Michiel Brouwer.

11.00 – 11.30 Intervjutid för media på Murberget. Anmälan görs till Boris
Vasic.

Ministern kommer under resan också att besöka Sundsvalls tidnings
redaktion i Sundsvall och träffa biskop Eva Nordung Byström i Härnösand.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Länsstyrelsernas arbete med
mänskliga rättigheter förstärks
Publicerad 09 mars 2017

Regeringen förstärker och utvecklar det uppdrag om
mänskliga rättigheter som Länsstyrelsen i Dalarnas län
har haft sedan 2014. Länsstyrelsen fortsätter ansvara
för samordning och utveckling av alla länsstyrelsers
arbete med mänskliga rättigheter, men ska nu även
sammanställa lägesbilder om efterlevnaden av de
mänskliga rättigheterna på regional nivå, sprida
kunskap om mänskliga rättigheter och stärka det
rättighetsbaserade arbetssättet på alla länsstyrelser.
I regeringens strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter slås
fast att målet för arbetet är att säkerställa full respekt för Sveriges
internationella åtaganden om mänskliga rättigheter. En viktig del i detta är
att alla nivåer av offentlig förvaltning bedriver sitt arbete i enlighet med de
mänskliga rättigheterna.

Länsstyrelsen i Dalarnas län har under 2014 – 2016 haft ett
samordningsansvar för länsstyrelsernas arbete med mänskliga rättigheter.
Länsstyrelsen har bl.a. tagit fram ett metodstöd för ett rättighetsbaserat
arbetssätt, som inneburit att länsstyrelserna har enats om ett gemensamt
förhållningssätt till arbetet med mänskliga rättigheter.

Som en del i genomförandet av regeringens strategi förstärks nu uppdraget så
att arbetet kan fortsätta och utvecklas, för att på så vis nå fler offentliga
aktörer. Länsstyrelsen i Dalarnas län ges därför ett nytt uppdrag som bl.a.
innefattar att:
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- förankra det framtagna metodstödet på landets alla länsstyrelser,

- utveckla befintliga rutiner för att säkerställa medborgarnas inflytande och
delaktighet i,

- sammanställa lägesbilder om efterlevnaden av Sveriges internationella
åtaganden om mänskliga rättigheter på regional nivå, och

- bidra till att sprida kunskap om efterlevnaden av Sveriges internationella
åtaganden om mänskliga rättigheter till bl.a. kommuner och landsting.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke besöker Umeå
Publicerad 08 mars 2017

Kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke
besöker Umeå den 10 mars. Ministern kommer bland
annat att besöka utställningen Rock Art in Sápmi på
Västerbottens museum och Umeå universitet.
Delar ur Alice Bah Kuhnkes program i Umeå (med reservation för
ändringar):

9.45 – 10.45 Besöker Västerbottens museum där bland andra museets vd
Ulrica Grubbström kommer att berätta om museets verksamhet och visa
utställningar. Ministern kommer bland annat att se de arkeologiska
samlingarna och utställningen Rock Art in Sámpi.
Besöket på Västerbottens museum är öppet för media.

10.45 – 11.15 Intervjutid för media på Västerbottens museum.

Alice Bah Kuhnke kommer under dagen också att besöka Kvinnohistoriskt
museum, förskolan Passaren där kommunen bygger upp en samisk
förskoleavdelning, samt Umeå universitets ämneslärareprogram i samiska.

Ministern kommer också att möta representanter för Svenska Samernas
Riksförbund (SSR).
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Proposition för en samlad
kulturarvspolitik överlämnad till
riksdagen
Publicerad 28 februari 2017

I dag överlämnade regeringen propositionen
Kulturarvspolitik (prop. 2016/17:116) till riksdagen. Med
propositionen tar regeringen för första gången ett
helhetsgrepp om kulturarvspolitiken.
– Det är en grundläggande mänsklig drivkraft att utgå från det som varit när
vi ska förstå oss själva och det samhälle vi är en del av. Kulturarvet är därför
en angelägenhet för alla och alla måste ha möjlighet att ta del av den
kunskap det rymmer, oavsett var i landet man bor, säger kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

I propositionen beskrivs regeringens övergripande kulturarvspolitiska
prioriteringar. Regeringen föreslår bland annat en särskild museilag med
syfte att skapa ett långsiktigt ramverk för museerna som självständiga
kunskapsinstitutioner. Lagen omfattar det allmänna museiväsendet och
förtydligar att politiken inte ska lägga sig i innehåll eller perspektiv i
museiverksamheterna.

Propositionen innehåller också förslag till ändringar i kulturmiljölagen och en
förstärkning av Riksantikvarieämbetets roll som samlande
kulturarvsmyndighet. Riksantikvarieämbetet ska bland annat få
samordningsansvar för museifrågor och kulturarvssektorns
digitaliseringsfrågor.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Genomförd halvtidsöversyn med
SVT, SR och UR
Publicerad 22 februari 2017 Uppdaterad 22 februari 2017

Kultur- och demokratiministern har idag genomfört en
halvtidsöversyn med Sveriges Radio, Sveriges
Television och Sveriges utbildningsradio. Syftet med
översynen är att diskutera förutsättningarna för radio
och tv i allmänhetens tjänst idag, men också inför nästa
tillståndsperiod.
- Vi har haft ett givande och produktivt samtal där regeringen har haft
möjlighet att diskutera hur public service-bolagen lever upp till sitt uppdrag
utifrån det regelverk som styr deras verksamhet. Halvtidsöversynen är det
tillfälle, under pågående sändningstillstånd, då regeringen kan ställa frågor
till programbolagen som vi varken kan eller bör ställa annars. Resultatet av
samtalet är ett av flera värdefulla underlag för det kommande arbetet med ett
nytt sändningstillstånd för public service-bolagen, säger Alice Bah Kuhnke.

Halvtidsöversynen är en del i den av riksdagen beslutade styrningen av radio
och tv i allmänhetens tjänst. Syftet är att på ett strukturerat sätt följa upp och
utvärdera de nu gällande villkoren för radio och tv i allmänhetens tjänst samt
att diskutera förutsättningarna inför kommande tillståndperiod.

Vid mötet har ministern och ledningarna för public service-företagen framför
allt diskuterat förutsättningarna inför nästa tillståndsperiod. Det handlar om
hur en ändamålsenlig reglering kan formas och vilken roll public service ska
spela i en kommersiell och föränderlig medievärld, t.ex. relationen till lokala
medier men också till globala medieaktörer.

En del av mötet ägnades åt särskilda frågor kopplade till innevarande
tillstånd. Det har t.ex. handlat om sponsring och kommersiella samarbeten,
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förutsättningar för extern produktion, SVT:s ansvar för svensk film och SR:s
program för en publik utanför Sverige.

Översynen är ett viktigt underlag i Kulturdepartementets arbete med
tilläggsdirektiv till public service-kommittén gällande villkoren för radio och
tv i allmänhetens tjänst under nästa tillståndsperiod. Kulturministern kommer
även att informera riksdagen om de samtal som förts i dag.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Sakråd ska stärka dialogen mellan
regeringen och civila samhället
Publicerad 16 februari 2017 Uppdaterad 16 februari 2017

Regeringen har i dag beslutat om att anta och utveckla
sakråd som arbetsmetod i Regeringskansliet. Sakråd är
ett sätt för regeringen att ta del av det civila samhällets
kunskaper i specifika sakfrågor samtidigt som metoden
stärker dialogen med det civila samhället.
– Vi behöver fler mötesplatser mellan beslutsfattare och alla de frivilliga som
bidrar till samhällsbygget. Genom sakråden har vi nu en metod som skapar
förutsättningar för bättre beslut samtidigt som engagemanget i det fria, civila
samhället blir ett tydligare sätt för människor att kunna påverka, säger
kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Genom sakråd får Regeringskansliet en samordnad metod för att ta in
expertis från det civila samhället. Metoden ska underlätta och effektivisera
kunskapsinhämtning, och har tagits fram i samarbete med det civila
samhällets organisationer. Metoden är flexibel och kan användas i olika
omfattning och i alla typer av frågor inom Regeringskansliet, t.ex. när det
finns behov av att snabbt fördjupa kunskapen i en specifik sakfråga.
Metodiken har bland annat prövats i sakråd med det civila samhället under
flyktingsituationen.

Sakråd initieras av Regeringskansliet och kan användas som komplement till
andra former av samråd och ökar kvaliteten i regeringens underlag. Sakråd
ersätter inte Regeringskansliet befintliga former för samråd med det civila
samhället eller remissförfarandet i lagstiftningsprocessen.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Kieran Long ny överintendent på
ArkDes
Publicerad 09 februari 2017 Uppdaterad 10 februari 2017

Regeringen har i dag utsett Kieran Long till ny
överintendent på Statens centrum för arkitektur och
design (ArkDes). Kieran Long tillträder den 18 april
2017.
– Kieran Long är en internationellt erkänd ledare i frågor om arkitektur och
design. Att han vill till ArkDes är ett erkännande till såväl myndigheten som
Sveriges starka ställning inom sektorn. Detta är en mycket bra början på ett
år där vi fortsatt kommer att stärka kulturens plats i vårt samhällsbygge,
säger Alice Bah Kuhnke

– Jag är glad att ha möjligheten att leda Arkitektur- och designcentrum och
jag tror att genom att bygga på dess styrkor kan det bli en av Europas
viktigaste platser för diskussionen om förhållandet mellan design och
offentliga rum. Dess samlingar, salar och dess nationella uppdrag att leda
debatten om arkitektur och design ger en unik möjlighet. Jag hoppas att jag
kan ta med ett internationellt perspektiv till den svenska debatten och hjälpa
ArkDes att fortsätta vara en intressant besöksupplevelse, en plats för
forskning och studier och en plats för debatt om hur vi lever i framtiden,
säger Kieran Long.

Kieran Long
Kieran Long har mångårig erfarenhet av arkitektur- och designbranschen,
samt av arbete på museer och utställningar. Han är sedan 2013 chef för
design- och arkitekturavdelningen på Victoria and Albert Museum i London,
och har tidigare bland annat arbetat på Venedigs arkitekturbiennal och Royal
College of Art. Long har även arbetet som arkitekturkritiker i flera
publikationer och är sedan 2009 programledare på BBC.
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Pressbild kommer att publiceras på ArkDes pressrum under dagen.

 



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke presenterar ny
överintendent och chef för Statens
centrum för arkitektur och design
Publicerad 08 februari 2017 Uppdaterad 08 februari 2017

Fredagen den 10 februari presenterar kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke en ny
överintendent och chef för Statens centrum för
arkitektur och design (Arkdes).

Tid: 10 februari 2017 kl. 10.00 till kl. 11.00
Plats: Aulan, Statens centrum för arkitektur och design

Pressträffen är endast öppen för journalister. Anmälan sker till Boris Vasic.

Ta med presslegitimation.

Varmt välkomna!
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke besöker
Trondheim och hundraårsfirandet
av det första samiska landsmötet
Publicerad 03 februari 2017 Uppdaterad 03 februari 2017

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
besöker Trondheim den 5-7 februari. Ministern kommer
bland annat att delta vid firandet av hundraårsjubileet
för det första samiska landsmötet och möta
representanter för samiska organisationer.
Delar ur Alice Bah Kuhnke program (med reservation för ändringar):

Måndag 6 februari

11.30 – 12.15 Närvarar vid den officiella invigningsceremonin för Tråante
2017. Vid denna närvarar också H M Kung Harald, norska statsministern
Erna Solberg, samiska företrädare från Norge, Sverige, Finland och Ryssland
samt företrädare för de svenska och finska regeringarna.
Plats: Torvet, Trondheim

13.00 – 14.10 Deltar vid jubileumsgudstjänst i Nidarosdomen.

15.45 – 16.15 Ministern håller invigningsanförande vid fem utställningar med
fyra samiska institutioner: Sámi Duodji, Sámi Instituhta, Saemien Sijte och
Riddu Duottar Musea.
Plats: Olavshallen, Kjøpmannsgata 44

17.00 – 18.30 Närvarar vid jubileumsföreställningen Jielemen Aavoe (Livets
glädje) där artister från hela Sápmi deltar. Föreställningen direktsänds på
NRK.
Plats: Olavshallen, Kjøpmannsgata 44
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Tisdag 7 februari

9.00 – 10.00 Håller hälsningsanförande på Samiskt parlamentariskt råds
femte parlamentarikerkonferens, med temat Sanning och försoning.
Ledamöter från sametingen i Finland, Norge och Sverige deltar, samt
samiska representanter från Ryssland.

Alice Bah Kuhnke kommer under besöket också att ha möten med bland
andra Sametingets partiledare, styrelse och ungdomsråd, samt möta de
nordiska statsråden med ansvar för samepolitiken och de nordiska
sametingspresidenterna.

 



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Hedda Krausz Sjögren nytt
kulturråd i Pretoria
Publicerad 03 februari 2017 Uppdaterad 03 februari 2017

Regeringen har utsett producenten och regissören
Hedda Krausz Sjögren till kulturråd i Pretoria, Sydafrika.
Hon tillträder sin tjänst den 15 mars 2017. Det är första
gången som Sverige inrättar en post som kulturråd på
den afrikanska kontinenten. Placeringen blir vid den
svenska ambassaden i Pretoria.
– Grundförutsättningarna för att bli ett framgångsrikt kulturråd är kunskap,
erfarenhet och engagemang. Hedda Krausz Sjögren är en smått fantastisk
rekrytering som uppfyller alla de höga kraven för tjänsten. Hon var ett
självklart val i tuff konkurrens, säger kultur- och demokratiminister Alice
Bah Kuhnke.

– Sydafrika, liksom stora delar av Afrika, är i stark utveckling, inte minst vad
det gäller kulturen och konsten. Det blir därför oerhört roligt och
stimulerande att fördjupa och förnya kulturkontakterna mellan Sverige och
Sydafrika, säger Hedda Krausz Sjögren.

Hedda Krausz Sjögren har en djup förankring i det svenska kultur- och
samhällslivet och har arbetat bland annat som producent, regissör och
dramaturg. Hon har under senare år samarbetat med och haft uppdrag för ett
stort antal aktörer inom kultursektorn, civilsamhället och myndighetsvärlden,
bland andra Riksteatern, Afrikagrupperna och Dramaten.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Joakim Malmström ny
överintendent för Naturhistoriska
riksmuseet
Publicerad 02 februari 2017 Uppdaterad 02 februari 2017

Regeringen utser Joakim Malmström till ny
överintendent och chef för Naturhistoriska riksmuseet.
– Det känns oerhört spännande att få möjligheten att leda Naturhistoriska
riksmuseet. NRM har en fantastisk publik verksamhet som jag och många
besökare med mig uppskattar. Lika lockande för mig är vetskapen om att det
vid NRM bedrivs forskning av högsta klass, samtidigt som museets samlingar
är en ovärderlig forskningsinfrastruktur. Jag ser med stor förväntan fram
emot att få lära känna myndigheten närmare och i dialog med medarbetarna
se hur vi ytterligare kan stärka och utveckla NRM för framtiden, säger
Joakim Malmström.

Joakim Malmström är idag universitetsdirektör och chef för den centrala
universitetsförvaltningen, med tolv avdelningar och drygt 600 anställda
tjänstemän, vid Stockholms universitet. Han har tidigare varit universitetets
planeringschef och före detta kanslichef vid den samhällsvetenskapliga
fakulteten. Han disputerade år 2006 vid Uppsala universitet, på en
doktorsavhandling i historia.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Ny ledamot i styrelsen för Statens
kulturråd
Publicerad 02 februari 2017 Uppdaterad 02 februari 2017

Regeringen utser artisten Malena Ernman till ledamot i
styrelsen för Statens kulturråd.
Den nya ledamoten förordnas för perioden fr.o.m. den 2 februari 2017 t.o.m.
den 31 december 2019.

Malena Ernman är en internationellt erkänd artist inom opera, jazz, musikal
och pop. Malena Ernman är medlem av Kungliga Svenska Musikaliska
Akademien och hon bär titeln Hovsångerska. Hon har bl a erhållit medaljen
Litteris et Artibus från Kung Carl XVI Gustaf och Stockholms Stads
hedersmedalj S:t Erik.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Kultur- och demokratiminister Alice
Bah Kuhnke till invigningen av
utställning om hatbrott på
Polismuseet
Publicerad 02 februari 2017 Uppdaterad 02 februari 2017

Torsdagen den 2 februari deltar Alice Bah Kuhnke vid
invigningen av utställningen ”Vi och dom – en
utställning om hatbrott” på Polismuseet i Stockholm.
Ministern håller där ett anförande om regeringens
insatser mot rasism och hatbrott.
På invigningen talar även museichefen Henrik Lindborg, rikspolischefen Dan
Eliasson och rektorn på Kronans skola i Trollhättan Djeno Mahic.

Mer information om utställningen på Polismuseets webbplats.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Nya myndighetschefer till Institutet
för språk och folkminnen,
Myndigheten för press, radio och
tv samt Statens försvarshistoriska
museer
Publicerad 26 januari 2017 Uppdaterad 26 januari 2017

Regeringen har idag utsett nya myndighetschefer till tre
myndigheter. Martin Sundin utses till generaldirektör för
Institutet för språk och folkminnen; Charlotte Ingvar-
Nilsson utses till generaldirektör för Myndigheten för
press, radio och tv; och Magnus Hagberg utses till
överintendent för Statens försvarshistoriska museer.
– På olika sätt är alla dessa myndigheter viktiga för regeringens arbete med
att skapa förutsättningar för mer kultur till fler och fri opinionsbildning. Alla
de tre nya myndighetscheferna besitter den kunskap, integritet och
erfarenhet som krävs för uppdraget, säger kultur- och demokratiminister
Alice Bah Kuhnke.

Magnus Hagberg kommer närmast från tjänsten som överintendent och chef
för Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska
museet. Han har tidigare varit museichef på Hallwylska museet, museichef
på Vallby Friluftsmuseum och Arboga museum.

Charlotte Ingvar-Nilsson, assessor vid Svea hovrätt, har bl.a. arbetat som
huvudsekreterare i utredningen om översyn av lagen om etnisk
diskriminering i arbetslivet samt utredningen om den framtida kommersiella
lokalradion. Hon har också varit rättschef på Post- och telestyrelsen och
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kommer nu närmast från tjänsten som enhetschef, tillika departementsråd på
Kulturdepartementet.

Martin Sundin är i dag departementsråd och chef för enheten för
konstarterna på Kulturdepartementet. Han har tidigare bl.a. varit rådgivare
för kulturfrågor på Nordiska ministerrådet, kansliråd på
Utrikesdepartementet och huvudsekreterare i Kultursamverkansutredningen.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke till Göteborg
Publicerad 25 januari 2017 Uppdaterad 25 januari 2017

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
besöker Göteborg den 26-27 januari. Ministern kommer
bland annat att tala vid två arrangemang till minne av
Förintelsens offer, samt invigningstala vid Göteborg
Film Festival.
Delar ur Alice Bah Kuhnke program (med reservation för ändringar):

Torsdag 26 januari

19.00 Närvarar vid samt talar på Minneshögtid till minne av Förintelsens och
rasismens offer på Göteborgs domkyrka. Minneshögtiden är ett samarbete
mellan Judiska Församlingen i Göteborg, Trajosko Drom, Svenska kyrkan
Göteborg Domkyrkoförsamlingen samt Levande Historia Göteborg
Plats: Göteborgs domkyrka, Kyrkogatan 28.

Fredag 27 januari

15.30–16.30 Ministern är huvudtalare på den årliga manifestationen Samling
för demokrati.
16.30–16.50 Presstid
Plats: Göteborgs universitets aula, Vasaparken.

17.10–18.00 Invigningstalar vid den 40:e Göteborg Film Festival.
Plats: Biografen draken, Heurlins plats 15

Ministern möter under dagen även representanter för bland andra Västra
Götalandsregionen om arbetet med mänskliga rättigheter, och Göteborgs stad
om arbetet med romsk inkludering.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke besöker
Svenska kyrkan och Äga rum-
projekt i Norrköping
Publicerad 16 januari 2017 Uppdaterad 16 januari 2017

Tisdagen den 17 januari besöker kultur- och
demokratiministern Norrköping för att delta i Svenska
kyrkans personaldagar och göra ett besök på Äga rum-
projektet Portalen. Ministern är tillgänglig för intervjuer
under dagen.
Delar ur Alice Bah Kuhnke program (med reservation för ändringar):

Tisdag 17 januari

Deltar vid personaldag hos Norrköpingspastoratet av Svenska kyrkan.
Ministern kommer att hålla ett anförande och delta sedan vid en frågestund.

Besöker Äga rum-projektet Portalen i Hageby tillsammans med Statens
konstråd.

Ministern är tillgänglig för intervjuer under dagen.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Kultur- och demokratiministern till
invigning av nordisk kulturfestival i
London
Publicerad 12 januari 2017 Uppdaterad 12 januari 2017

Kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke
besöker London den 13 januari för att delta vid
invigningen av den nordiska kulturfestivalen Nordic
Matters. Festivalen kommer under hela 2017 att
uppmärksamma samtida nordisk konst och kultur med
kulturskapare från hela Norden. Festivalen har fått stöd
från de nordiska kulturministrarna genom Nordiska
ministerrådet.
Kulturfestivalen Nordic Matters ska bland annat stärka utbytet mellan
brittiska och nordiska kulturaktörer och nordiska konstnärer kommer även
att uppträda under invigningen den 13 januari. Dessutom kommer paneler att
hållas kring värderingar för vilka de nordiska länderna är kända i
Storbritannien, som fokus på barn och unga, hållbarhet och jämställdhet.

De deltagande ministrarna kommer bland annat att besöka British Film
Institute och delta i ett informellt kulturministermöte kring kulturella och
kreativa näringar.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet, Näringsdepartementet

Tillväxtverket ska utreda
produktionsincitament för
filminspelningar
Publicerad 22 december 2016 Uppdaterad 22 december 2016

Regeringen har gett Tillväxtverket i uppdrag att utreda
lämpligheten i och förutsättningarna för att Sverige ska
kunna införa någon form av produktionsincitament och
finansieringsstimulanser för filminspelningar.
Myndigheten ska i uppdraget samverka med Svenska
Filminstitutet.
– Regeringen arbetar målmedvetet för att utveckla den svenska filmens
förutsättningar. Filmbranschen behöver bättre konkurrensvillkor och därför
behöver vi få fram underlag om vilka olika vägar det finns för att
åstadkomma det, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

– Det vore mycket positivt för svensk filmindustri om fler internationella
filmbolag producerade film i Sverige. Det skapar arbetstillfällen och bättre
förutsättningar för svensk filmproduktion att utveckla och behålla kompetens
och kapacitet, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Genom att ge uppdraget till Tillväxtverket vill regeringen betona att frågan i
första hand ska analyseras utifrån ett näringspolitiskt perspektiv.
Filmbranschen utgör en central del av de kreativa näringarna i Sverige.
Samtidigt är den också avgörande för kulturpolitiken på filmens område.
Filmpolitiken bör därför omfatta såväl näringspolitiska som kulturpolitiska
insatser.

Flera europeiska länder har de senaste åren infört olika former av incitament
och finansiering av filminspelningar i syfte att attrahera utländska filmbolag
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så att fler arbetstillfällen skapas, men också så att kompetens, infrastruktur
och kapacitet för den inhemska filmproduktionen upprätthålls och utvecklas.

Uppdraget är i linje med riksdagens tillkännagivande på filmpropositionen
Mer film till fler – en sammanhållen filmpolitik (2015/16:132). Uppdraget
ska redovisas i december 2017.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Framtidens finansiering av public
service ska utredas av
parlamentarisk kommitté
Publicerad 20 december 2016 Uppdaterad 20 december 2016

Regeringen har i dag beslutat om att tillsätta en
parlamentarisk kommitté som bland annat ska utreda ett
nytt system för finansiering av radio och tv i
allmänhetens tjänst.
– Ett starkt och oberoende public service har en avgörande betydelse för vår
demokrati och det öppna samhället. En stabil och långsiktig finansiering
förutsätter ett brett parlamentariskt stöd och jag ser fram emot de
konstruktiva diskussioner som partierna nu kan ha i kommittén, säger kultur-
och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Kommitténs huvudsakliga uppdrag är att föreslå ett långsiktigt hållbart och
solidariskt finansieringssystem som ger programföretagen förutsättningar att
utveckla en oberoende verksamhet av hög kvalitet och relevans i det
moderna medielandskapet.

Uppdraget ligger i linje med riksdagens tillkännagivande från den 8 april
2015 och ska redovisas senast den 30 september 2017.

Tilläggsdirektiv fördjupar uppdraget

Med kommande tilläggsdirektiv vill regeringen ge kommittén i uppdrag att ta
fram förslag på hur uppdraget för radio och tv i allmänhetens tjänst ska
utformas utifrån verksamhetens stora betydelse i en tid av snabb och
omvälvande medieutveckling. Tilläggsdirektiven väntas beslutas under våren
2017 och denna del av kommitténs uppdrag kommer att redovisas vid ett
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senare tillfälle som kommer att anges i tilläggsdirektiven.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen utser Anna Carlstedt
till nationell samordnare för att
värna demokratin mot
våldsbejakande extremism
Publicerad 20 december 2016 Uppdaterad 20 december 2016

Regeringen har beslutat att utse Anna Carlstedt, f.d.
ordförande för Röda Korset, till nationell samordnare för
att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.
– Anna Carlstedt har unik kunskap och erfarenhet om hur det svenska
samhället fungerar i praktiken, inte minst lokalt. Det är en avgörande tillgång
i ett framgångsrikt förebyggande arbete mot extremism, säger kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Anna Carlstedt tillträder tjänsten den 1 januari 2017.

Den nationella samordnarens kommitté överlämnade idag betänkandet
"Värna demokratin mot våldsbejakande extremism – nationell samordning
och kommunernas" ansvar till regeringen.
Förslagen i betänkandet kommer att beredas inom Regeringskansliet.

Information Anna Carlstedt

Mångårig erfarenhet som forskare och lärare, nu senast vid Ersta Sköndal
högskola. Filosofie doktorsexamen vid Stockholms universitet. 2015-2016
ordförande i Svenska Röda Korset. 2013-2015 ledamot i Cancerfondens
styrelse. 2008-2014 ordförande för Forum för Idéburna organisationer med
social inriktning. 2009-2014 ledamot av Regeringens Råd för alkohol- och
narkotikafrågor. 2009-2015 förbundsordförande för IOGT-NTO. 1997-1998
informatör vid Stockholms Stads Brottförebyggande centrum.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Pressträff med överlämning av
betänkande om framtida struktur
för arbetet mot våldsbejakande
extremism samt en ny nationell
samordnare
Publicerad 20 december 2016 Uppdaterad 20 december 2016

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke tar
emot betänkandet Värna demokratin mot
våldsbejakande extremism – nationell struktur och
kommunernas ansvar. På pressträffen presenteras
även den nya nationella samordnaren mot
våldsbejakande extremism.

Tid: 20 december 2016 kl. 11.30 till kl. 12.30
Plats: Bella Venezia, Rosenbad.

Deltagare:

- Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister

- Hillevi Engström, nuvarande samordnare mot våldsbejakande extremism

- Den tillträdande samordnaren mot våldsbejakande extremism

Pressträffen kommer att webbsändas på regeringens webbplats.
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Pressträffen är endast öppen för journalister. Anmälan sker till Eric
Hartshorne.

Ta med presslegitimation.

Varmt välkomna!



Pressmeddelande från Kulturdepartementet, Utbildningsdepartementet

Pressträff med överlämning av
betänkandet Bättre skydd mot
diskriminering till Alice Bah
Kuhnke och Gustav Fridolin
Publicerad 13 december 2016 Uppdaterad 13 december 2016

Onsdagen den 14 december överlämnar Utredningen
om bättre möjligheter att motverka diskriminering sitt
slutbetänkande till kultur- och demokratiminister Alice
Bah Kuhnke. Utbildningsminister Gustav Fridolin deltar
också vid pressträffen.

Tid: 14 december 2016 kl. 15.15 till kl. 16.15
Plats: Pressrummet, Rosenbad

Pressträffen kommer att webbsändas på regeringens webbplats.

Pressträffen är endast öppen för journalister. Anmälan sker till Boris Vasic.

Ta med presslegitimation.

Varmt välkomna!
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Remiss om kulturarvspolitik
överlämnad till Lagrådet
Publicerad 08 december 2016 Uppdaterad 08 december 2016

Regeringen har i dag lämnat remissen Kulturarvspolitik
till Lagrådet. Lagrådsremissen innehåller bland annat
förslag på en museilag, ändringar i kulturmiljölagen och
särskilt utpekande av Riksantikvarieämbetet som
samlande kulturarvsmyndighet.
- Med det här förslaget kan vi formalisera principen om museerna som
oberoende kunskapsinstitutioner. Kulturarvet behöver nå ut till fler
människor i hela landet och bli en angelägenhet för fler, säger kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Med lagrådsremissen Kulturarvspolitik tar regeringen för första gången ett
helhetsgrepp om kulturarvsområdet som ett eget politikområde. Regeringens
bedömning är att det offentliga kulturarvsarbetet ska utvecklas så att det
gemensamma kulturarvet blir en angelägenhet för alla, det offentliga
samtalet vidgas och fördjupas, och medskapande och engagemang främjas.

I lagrådsremissen lämnar regeringen nu bland annat förslag till en museilag
och ändringar i kulturmiljölagen:

En ny museilags främsta syfte är stärka institutionernas oberoende och
status som kunskapsinstitutioner. Bland annat förtydligas i lagen att
politiken inte ska lägga sig i innehåll eller perspektiv i
museiverksamheten. Lagen utgår från att det övergripande ändamålet för
museerna i det allmänna museiväsendet är att främja kunskap, kultur‐
upplevelser och fri åsiktsbildning.
Regelverket för utförsel av kulturföremål moderniseras och förenklas. I
kulturmiljölagen införs bland annat särskilda bedömningskriterier för om
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ett föremål är av stor betydelse för kulturarvet.
Riksantikvarieämbetet stärks i sin roll som samlande kultur‐
arvsmyndighet. Myndigheten ska ta över flertalet av de uppgifter som i
dag utförs av Riksutställningar och ges ett samordningsansvar för
museifrågor. Riksantikvarieämbetet ska även ta över uppgiften att
samordna kulturarvssektorns digitaliseringsfrågor samt få ett särskilt
uppdrag om att inrätta en ny centrumfunktion för att utveckla
kulturarvsarbetet.
Myndigheten Livrustkammaren och Skoklosters slott med Hallwylska
museet inordnas i Statens historiska museer från den 1 januari 2018 för
att skapa bättre förutsättningar att belysa Sveriges historia.
Ett flertal myndigheter bör ges i uppdrag att utarbeta vägledande
strategier för kulturmiljöfrågor. Det gäller bland annat Trafikverket,
Naturvårdsverket och Tillväxtverket. Strategierna ska belysa hur
myndigheternas arbete bidrar till de nationella kulturmiljömålen.
Regeringen gör bedömningen att det ska införas ett utökat stöd till det
civila samhällets och de nationella minoriteternas kulturarvsarbete.
En bred arkivutredning kommer att tillsättas och en fri entré-reform på
arkivområdet ska utredas, vilket innebär att släktforskare och andra fritt
kommer få ta del av till exempel folkbokföringsmaterial.
Massdigitalisering av kulturarvsmaterial ska också möjliggöras vid det så
kallade mediekonverteringscentret i Fränsta.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Påminnelse om pressträff med
anledning av att regeringen
lämnar lagrådsremiss om
Kulturarvspropositionen
Publicerad 08 december 2016 Uppdaterad 08 december 2016

I dag den 8 december presenterar kultur- och
demokratiministern Alice Bah Kuhnke lagrådsremissen
Kulturarvspolitik, som ska ligga till grund för den
kulturarvspolitiska propositionen. I lagrådsremissen
beskrivs regeringens övergripande kulturarvspolitiska
prioriteringar och en rad bedömningar och förslag
presenteras, bland annat en ny museilag.

Tid: 8 december 2016 kl. 13.00 till kl. 14.00
Plats: Ordenshuset, Skansen

Pressträffen är endast öppen för journalister. Föranmälan sker till Boris
Vasic.

Ta med presslegitimation och kom i god tid.

Varmt välkomna!
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke till nordisk
konferens i Helsingfors om
kulturens och civilsamhällets roll
som integrationsarena
Publicerad 06 december 2016 Uppdaterad 06 december 2016

Onsdagen den 7 december deltar kultur- och
demokratiministern Alice Bah Kuhnke vid Nordiska
ministerrådets konferens om kulturens och
civilsamhällets roll för etablering. Konferensen är en del
i Nordiska ministerrådets arbete med flyktingsituationen.
Kultur- och demokratiministern kommer att hålla ett anförande om
civilsamhällets roll nu och i framtiden.

Vid konferensen deltar också Finlands undervisnings- och kulturminister
Sanni Grahn-Laasonen och Ola Kellgren, direktör för Kulturkontakt Nord,
samt representanter för nordiska civilsamhällesorganisationer.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Pressträff med anledning av att
regeringen lämnar lagrådsremiss
om Kulturarvspropositionen
Publicerad 06 december 2016 Uppdaterad 06 december 2016

Torsdagen den 8 december presenterar kultur- och
demokratiministern Alice Bah Kuhnke lagrådsremissen
Kulturarvspolitik, som ska ligga till grund för den
kulturarvspolitiska propositionen. I lagrådsremissen
beskrivs regeringens övergripande kulturarvspolitiska
prioriteringar och en rad bedömningar och förslag
presenteras, bland annat en ny museilag.

Tid: 8 december 2016 kl. 13.00 till kl. 14.00
Plats: Ordenshuset, Skansen

Pressträffen är endast öppen för journalister. Föranmälan sker till Boris
Vasic.

Ta med presslegitimation och kom i god tid.

Varmt välkomna!
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke besöker Luleå
och Filmkonvent ’16
Publicerad 05 december 2016 Uppdaterad 05 december 2016

Tisdagen den 6 december öppningstalar kultur- och
demokratiministern Alice Bah Kuhnke på Filmkonvent
’16 i Luleå. På eftermiddagen hålls en pressträff där
media är välkomna.
Delar ur Alice Bah Kuhnke program (med reservation för ändringar):

Tisdag 6 december

Besök och möte hos Filmpool Nord.

Öppningstalar på Filmkonvent '16. Årets tema är filmpolitik.
Klockan 13.00 – 13.30 på scen 1, Norrbottensteatern.
Adress: Norra Strandgatan 3-7, Luleå

Möte med representanter för regionala filmproduktionscentrum.

Pressträff med Alice Bah Kuhnke, Susann Jonsson, vd Filmpool Nord och
Tomas Eskilsson, vd Film i Väst.
Klockan 15.30 – 16.00 på Hemmagastronomi.
Adress: Norra Strandgatan 1

Kontaktperson för pressträffen är Amanda Karlsson, Filmpool Nord.
amanda@fpn.se
070-3969549
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Ulrika Westerlund utsedd att
utreda transpersoners
levnadsvillkor
Publicerad 01 december 2016 Uppdaterad 01 december 2016

Ulrika Westerlund har idag utsetts till särskild utredare i
utredningen Stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för
transpersoner. Den särskilda utredaren får bland annat i
uppdrag att göra en bred kartläggning av
transpersoners villkor och situation i samhället.
 

– Den här utredningen är ett av flera viktiga steg som regeringen tar för att
stärka transpersoners ställning och rättigheter. Ulrika Westerlund besitter
den samlade kompetens som krävs för att leda utredningen och jag ser fram
emot de förslag som kommer att lämnas, säger kultur- och demokratiminister
Alice Bah Kuhnke.

– Jag är väldigt glad och hedrad över uppdraget och möjligheten att få arbeta
med att föreslå åtgärder som kan leda till förbättringar vad gäller rättigheter
och levnadsvillkor för transpersoner i Sverige. Den här utredningen blir ett
viktigt komplement till de andra processer som redan pågår, säger Ulrika
Westerlund.

Syftet med utredningen är att stärka transpersoners rättigheter och förbättra
levnadsvillkoren för transpersoner. Flertalet rapporter visar att transpersoner
i Sverige har sämre levnadsvillkor än befolkningen som helhet, till följd av
samhällets transfobi. Denna utsatthet begränsar såväl vardagsmobilitet och
livsutrymme som tillgång till grundläggande tjänster.
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I sitt arbete ska utredaren bland annat samråda med organisationer som
företräder transpersoners rättigheter.

Utredaren ska bland annat:

kartlägga hur transpersoner bemöts i kontakt med myndigheter och med
hälso- och sjukvården i Sverige och särskilt belysa transpersoners
psykiska hälsa och villkoren för transpersoner i arbetsliv och fritid,
föreslå hur personer som ändrat juridiskt kön lättare kan få ut nya betyg,
examensbevis och annan dokumentation från t.ex. lärosäten och
arbetsgivare, och
kartlägga väntetider inom den könsbekräftande vården och föreslå
konkreta insatser för att öka välbefinnandet hos personer som är i behov
av vård och behandling.

Utredaren ska redovisa uppdraget senast den 31 oktober 2017.

Särskilda utredaren Ulrika Westerlund

Ulrika Westerlund var förbundsordförande för RFSL (Riksförbundet för
homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter) mellan
2010 och 2016. Hon har tidigare varit vice förbundsordförande i RFSL,
ordförande för Stockholm Pride, chefredaktör för tidskriften Bang,
utredningssekreterare i kommittén för samordning av Mångkulturåret samt
en av två projektledare för projektet "A Queer was here" på Forum för
levande historia.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen ger grönt ljus till
Operans renovering
Publicerad 01 december 2016 Uppdaterad 01 december 2016

Regeringen har i dag gett Kungliga Operan klartecken
för att projektera en renovering och ombyggnad av
operahuset på Gustav Adolfs torg i Stockholm.
När projekteringen är genomförd ska regeringen godkänna investeringen och
efter ett sådant beslut kan själva renoveringen och ombyggnaden ske. Enligt
den förstudie som lämnats till regeringen kommer Operan att behöva vara
stängd under tre och ett halvt år i samband med renoveringen och
ombyggnaden.

Bakgrund

År 2013 fick Statens fastighetsverk i uppdrag att i nära samarbete med
Kungliga Operan göra en förstudie för en kommande renovering och
ombyggnad. I maj 2015 redovisades förstudien, som visade att en
ombyggnad och renovering kan göras på ett sätt som både möter operans
behov av att skapa bättre förutsättningar för den konstnärliga verksamheten
och att öka tillgängligheten för publiken. Förstudien skulle också ta hänsyn
till kulturhistoriska och estetiska värden.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

35 miljoner kronor till civila
samhället och trossamfunden som
arbetar med asylsökande och
nyanlända
Publicerad 24 november 2016 Uppdaterad 24 november 2016

Regeringen har i dag beslutat att tillföra det civila
samhällets organisationer och trossamfunden 35
miljoner kronor som förstärkning till deras verksamheter
för asylsökande och nyanlända. Totalt tillförs
engångsmedel om 120 miljoner kronor genom stärkt
stöd även till folkbildningen och idrottsrörelsen.
– Regeringen fortsätter prioritera att öka stödet till det civila samhällets
organisationer. Det svenska föreningslivet har haft och kommer att fortsatt
att ha en avgörande betydelse för människors möjligheter till etablering i det
svenska samhället, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Många av de som under 2015 sökte asyl i Sverige väntar på beslut på
asylansökan. Det är viktigt att väntetiden både blir så dräglig som möjligt och
underlättar snabb etablering i samhället för den som får asyl, till exempel
genom svenskaundervisning och sociala mötesplatser.

Det civila samhällets organisationer är viktiga aktörer i detta arbete och
syftet med medlen är att snabbt förstärka verksamheter riktade till
asylsökande och för nyanländas etablering.

Beslutet är en tillfällig förstärkning innan ett nytt system för tidiga insatser är
på plats och utbyggt i alla delar av landet. Från 2017 får Länsstyrelserna i
uppdrag att samordna tidiga insatser för asylsökande.

https://www.regeringen.se/




Pressmeddelande från Justitiedepartementet, Kulturdepartementet

Nationell plan för att motverka
rasism, liknande former av
fientlighet och hatbrott på nätet
Publicerad 23 november 2016 Uppdaterad 23 november 2016

Regeringen tar nu ett samlat grepp om det viktiga
arbetet mot rasism, liknande former av fientlighet och
hatbrott på nätet. Planen är en grund och inriktning för
arbetet inom fem viktiga strategiska områden som
regeringen har identifierat med hjälp av internationella
organ, samt civila och statliga aktörer.
– För första gången tar nu regeringen ett samlat grepp på arbetet mot rasism
och hatbrott på nätet. I en tid av polarisering och ökade klyftor mellan
människor i vårt land är det vår skyldighet att stå upp för ett samhälle med
mångfald och respekt för varandra, säger kultur- och demokratiminister
Alice Bah Kuhnke.

– Regeringen har gett tydliga signaler till hela rättsväsendet att frågan om
hatbrott ska prioriteras. Polismyndigheten har ansvar för att stärka sin
förmåga på det här området och jag har varit tydlig med att arbetet kommer
att följas upp så att det verkligen får avsedd effekt, säger inrikesminister
Anders Ygeman.

Den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott
ska förebygga och motverka rasism, hatbrott och polarisering i samhället och
skapa förutsättningar för ett Sverige som håller ihop. Statliga och civila
aktörer ges genom denna plan bättre förutsättningar för att kunna samverka,
insatser kan lättare följas upp och det samlade arbetet utvecklas.

Under mandatperioden har regeringen hittills ökat anslagen för arbetet mot

https://www.regeringen.se/


rasism, liknande former av fientlighet och extremism med 156 miljoner
kronor. I budgetpropositionen för 2017 har regeringen föreslagit en ökning
med ytterligare 40 miljoner kronor.

Planen ska utgöra en grund och en inriktning för arbetet mot rasism och
hatbrott inom särskilt viktiga strategiska områden som regeringen har
identifierat.

De fem områdena är:

Mer kunskap, utbildning och forskning,förbättrad samordning och
uppföljning,civila samhället: ökat stöd och fördjupad dialog,förstärkt
förebyggande arbete på nätet, och ett mer aktivt rättsväsende.

Inom dessa strategiska områden har regeringen identifierat vilka
huvudsakliga problem som finns samt vilka åtgärder som bör göras utöver de
som redan pågår.

Urval av insatser i den nationella planen mot rasism, liknande former av
fientlighet och hatbrott:

Statens medieråd kommer att kartlägga skyddet av barn och unga på
internet vad avser rasism, liknande former av fientlighet, hatbrott och
extremism.
Kampanjen No Hate Speech Movement förlängs till och med år 2020 i
syfte att förebygga rasism på nätet. Detta sker genom att höja barns och
ungas medie- och informationskunnighet.
Uppdraget till Forum för levande historia att utbilda om rasism i historien
och i dag utvidgas och förlängs. Förutom skolpersonal kommer även
yrkesgrupper som arbetsförmedlare, socialarbetare, polisanställda att ha
möjlighet att delta i utbildningsinsatserna.
Forum för levande historia får också i uppdrag att ansvara för att
samordna och följa upp arbetet inom ramen för planen. Myndigheten
kommer bl.a. att regelbundet genomföra erfarenhets-, kunskaps- och
informationsutbyten. Myndigheten ska också utveckla ett
uppföljningssystem om utvecklingen på området.
Länsstyrelsen i Dalarnas län får i uppdrag att utveckla arbetsformer för
att stärka krisberedskapen mot rasism och extremism.
Regeringen ökar kraftigt fördelningen av medel för att främja
verksamheter specifikt mot afrofobi, antisemitism, antiziganism,
islamofobi, rasism mot samer, homofobi och transfobi.
Regeringen kommer att årligen bjuda in till dialoger om afrofobi och



islamofobi utöver de återkommande dialoger som förs om antisemitism,
antiziganism och rasism mot samer.

Den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott
kommer att publiceras på regeringens webbplats inom några dagar.



Pressmeddelande från Justitiedepartementet, Kulturdepartementet

Pressträff med Alice Bah Kuhnke
och Anders Ygeman om nationell
plan mot rasism och hatbrott
Publicerad 23 november 2016 Uppdaterad 23 november 2016

I dag klockan 13.30 presenterar ministrarna Alice Bah
Kuhnke och Anders Ygeman en nationell plan mot
rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott vid en
pressträff.

Tid: 23 november 2016 kl. 13.30 till kl. 14.30
Plats: Bella Venezia, Rosenbad

Pressträffen kommer att webbsändas på regeringens webbplats.

Pressträffen är endast öppen för journalister. Anmälan sker till Boris Vasic.
Ta med presslegitimation.

Varmt välkomna!
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Europaår för kulturarv och en
utveckling av europeiska
kulturhuvudstäder i fokus på
ministerrådsmöte
Publicerad 21 november 2016 Uppdaterad 21 november 2016

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke deltar
vid EU:s ministerrådsmöte för utbildning, ungdom,
kultur och idrott i Bryssel den 22 november. Mötet
präglas bland annat av beslut om att uppmärksamma
Europas kulturarv år 2018.
Vid mötet i Bryssel väntas kulturministrarna enas om rådets ståndpunkt om
kommissionens förslag till beslut om ett Europaår för kulturarv 2018.
Europaår används för att lyfta fram en särskild fråga för att stimulera debatt
och dialog, och det övergripande målet med ett Europaår för kulturarv är att
uppmuntra till spridning av kunskap om och uppskattning av Europas
kulturarv.

Kulturministrarna kommer också att anta en så kallad allmän inriktning om
kommissionens förslag att ge Norge, Island och Liechtenstein möjlighet att
utse Europeisk kulturhuvudstad på samma villkor som kandidatländer och
potentiella kandidatländer.

Kulturministrarna ska också diskutera kulturens roll i internationella
förbindelser. Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke kommer
bland annat att ta upp samarbetet med Unesco, samt betona kulturens och de
kulturella aktörernas roll som viktiga drivkrafter för förändring för att främja
en demokratisk utveckling.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Sju nya ledamöter i styrelsen för
Stiftelsen Svenska Filminstitutet
Publicerad 17 november 2016 Uppdaterad 17 november 2016

Regeringen har i dag utsett sju nya ledamöter i
styrelsen för Stiftelsen Svenska Filminstitutet.
Förordnandena gäller från och med 1 januari 2017 till
och med 31 december 2019.
– Den nya filmpolitiken ger Svenska Filminstitutet en större och viktigare
roll. Därför är det av yttersta vikt att få en styrelse på plats som har breda
erfarenheter och unik samlad kompetens. De personer som nu har tackat ja
till uppdraget ger Filminstitutet goda möjligheter att stärka den svenska
filmens framtid, säger Alice Bah Kuhnke, kultur och demokratiminister.

De nya ledamöterna är:

Farnaz Arbabi, regissör och konstnärlig ledare Unga Klara

Carina Brorman, konsult

Roland Esaiasson, fd generaldirektör Myndigheten för tillgängliga medier

Johanna Koljonen, journalist

Per Schlingmann, rådgivare och författare

Charlotte Sundåker, affärsutvecklare

Malin Wahlberg, docent filmvetenskap, Stockholms universitet

Utöver dessa ingår sedan tidigare Claes Ånstrand, som är styrelsens
ordförande, och Lars Strannegård.

https://www.regeringen.se/


Information Stiftelsen Svenska Filminstitutet

Enligt stiftelseförordnande för Svenska Filminstitutet är det styrelsen som
leder Filminstitutet och är ansvarig för verksamheten. Styrelsen består av
högst nio ledamöter som utses av regeringen för en tid av högst tre år och
som mest två mandatperioder. Regeringen utser ordföranden.

 



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen tillsätter utredning om
konstnärernas villkor
Publicerad 17 november 2016 Uppdaterad 17 november 2016

(Ny version) Regeringen har i dag utsett Ann-Christin
Nykvist till särskild utredare med uppdraget att bland
annat göra en översyn av de statliga insatserna och
villkoren för professionellt verksamma konstnärer.
Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2018.
Insatser för att skapa goda villkor för konstnärer är en prioriterad del av den
nationella kulturpolitiken. Utredningen ska därför bedöma hur de statliga
insatserna bidrar till att nå de kulturpolitiska målen och föreslå eventuella
förändringar.

Utredaren ska bland annat:

kartlägga och beskriva konstnärernas villkor att verka professionellt,
analysera de befintliga statliga ersättnings- och stödsystemen för
konstnärer och vid behov föreslå förändringar i systemen som kan
underlätta konstnärernas förutsättningar att vara yrkesverksamma,
analysera hur införandet av kultursamverkansmodellen har påverkat
förutsättningarna för att verka som professionell konstnär, och
föreslå eventuella förändringar för att förbättra möjligheterna att verka
som professionell konstnär i hela landet.

Utredaren ska också som underlag för analyser och förslag sätta
konstnärernas villkor och den svenska konstnärspolitiken i ett internationellt
perspektiv och lyfta fram goda exempel.

Kommittédirektiven kommer att publiceras på regeringens webbplats inom
några dagar.

https://www.regeringen.se/


Särskilda utredaren Ann-Christin Nykvist

Ann-Christin Nykvist är i dag styrelseordförande i Musikalliansen,
Riksförbundet Sveriges Konstföreningar samt Kulturmiljöfrämjandet och har
mångårig erfarenhet av och kunskap av konstnärernas villkor samt hur dessa
påverkas av andra politikområden.
Hon har tidigare varit jordbruks- och konsumentminister, statssekreterare vid
Kulturdepartementet och Civildepartementet samt generaldirektör vid
Konkurrensverket och Statens tjänstepensionsverk.

 



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke till MR-dagarna i
Malmö
Publicerad 16 november 2016 Uppdaterad 16 november 2016

Fredagen den 18 november deltar kultur- och
demokratiministern vid Mänskliga Rättighetsdagarna i
Malmö. Ministern kommer bland annat att presentera
regeringens strategi för det nationella arbetet med
mänskliga rättigheter vid ett seminarium.
Delar ur Alice Bah Kuhnkes program (med reservation för ändringar):

Fredag 18 november

9.00 – 10.00 Deltar vid seminariet "Regeringens strategi för det nationella
arbetet med mänskliga rättigheter".
Ministern presenterar strategin vid ett seminarium. Deltar gör bland andra
Anna Lindenfors, generalsekreterare Amnesty, och Morten Kjaerum, chef
Raoul Wallenberg Institute.
Sal: High Live 2

10.30 – 11.00 Presstid. Kontakta Boris Vasic för intervjuförfrågan med
ministern.
Notera att pressackreditering krävs för tillträde. För ackreditering kontakta
MR-dagarnas kansli: info@ mrdagarna.se.

13.00 – 14.00 Deltar vid seminariet "Nationella minoriteter och urfolket
samerna - nästa steg?"
Deltar gör också representanter för de nationella minoriteterna i Sverige samt
urfolket samerna.
Sal: High Live 3

16.30 – 17.30 Talar vid seminariet "Ledarskap, religion och demokrati".

https://www.regeringen.se/


Seminariet arrangeras av DemokratiAkademin och Nämnden för statligt stöd
till trossamfund (SST).
Sal: High Live 3

Mänskliga rättighetsdagarna tar plats på Malmö Live.
Dag Hammarskjölds torg 4, Malmö.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Anna-Stina Malmborg och Gunnar
Höglund tilldelas medaljen Illis
quorum meruere labores
Publicerad 09 november 2016 Uppdaterad 09 november 2016

I dag överlämnade kultur- och demokratiminister Alice
Bah Kuhnke medaljen Illis quorum meruere labores av
åttonde storleken till Anna-Stina Malmborg och Gunnar
Höglund för deras mångåriga insatser för att göra
viktiga verk inom den moderna konsten tillgängliga för
allmänheten.
Om mottagarna
Docenten Anna-Stina Malmborg och professorn Gunnar Höglund är sedan
1960-talet två av Sveriges viktigaste konstsamlare och donatorer. De har
flera gånger gjort betydande donationer till Moderna museet, senast år 2015
då de skänkte 50 miljoner kronor till Anna-Stina Malmborgs och Gunnar
Höglunds stiftelse, för förvärv av konst till Moderna Museet. Donationen är
den största i museets historia.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Gollegiella delades ut till fyra
personer som främjat samiska
språk
Publicerad 08 november 2016 Uppdaterad 08 november 2016

Kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke
delade i dag ut det nordiskt samiska språkpriset
Gollegiella till Kirsi Paltto, Jan Skoglund Paltto samt
systrarna Ingá-Márja och Máret Steinfjell. Priset delades
ut i samband med mötet mellan de nordiska ministrarna
ansvariga för samiska frågor och
sametingspresidenterna i de nordiska länderna som
hölls i Stockholm idag.
Bedömningskommittén belönar Kirsi Paltto och Jan Skoglund Paltto för sitt
mångåriga arbete med att främja de samiska språken, nordsamiska,
sydsamiska och lulesamiska. De har genom åren haft, och har också idag, en
viktig roll som utvecklare av språkinlärningsmetoder och verktyg för såväl
nybörjare som modersmålstalande barn, ungdomar och vuxna.

Ingá-Márjá Steinfjell och Máret Steinfjell belönas bland annat för den
sydsamiska talkshowen Steinfjell & Steinfjell som på kort tid har blivit en
smärre språkrevolution som är en viktig del av språkrevitaliseringen i det
sydsamiska området och i förlängningen i hela Sápmi.

Pristagarna väljs av en kommitté med representanter från Norge, Sverige,
Finland och Ryssland. Ordförande för kommittén är i år
universitetsadjunkten David Kroik vid Umeå Universitet.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Presstid i samband med
utdelningen av språkpriset
Gollegiella
Publicerad 07 november 2016 Uppdaterad 07 november 2016

Tisdag den 8 november delar Alice Bah Kuhnke ut
Gollegiella, nordiskt samiskt språkpris, i samband med
ett möte mellan de nordiska ministrarna ansvariga för
samiska frågor i Sverige, Finland och Norge samt
sametingspresidenterna.

Tid: 8 november 2016 kl. 11.30 till kl. 12.00
Plats: Villa Bonnier, Nobelgatan 13

Presstiden är endast öppen för journalister. Anmälan sker till Boris Vasic.

Ta med presslegitimation.

Varmt välkomna!

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Pressträff med överlämning av
Medieutredningens
slutbetänkande till Alice Bah
Kuhnke
Publicerad 03 november 2016 Uppdaterad 03 november 2016

På måndag den 7 november överlämnar särskilda
utredaren Anette Novak Medieutredningens
slutbetänkande till kultur- och demokratiminister Alice
Bah Kuhnke.

Tid: 7 november 2016 kl. 13.30 till kl. 14.30
Plats: Bella Venezia, Rosenbad

Pressträffen kommer att webbsändas på regeringens webbplats.

Pressträffen är endast öppen för journalister. Anmälan sker till Boris Vasic.

Kontakta Lukasz Lindell, kommunikationsansvarig på Medieutredningen, för
bokning av enskilda intervjuer med Anette Novak.

Ta med presslegitimation.

Varmt välkomna!
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke deltar i nordiskt
ministerrådsmöte i Köpenhamn
Publicerad 01 november 2016 Uppdaterad 01 november 2016

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke deltar i
möte med Nordiska ministerrådet för kultur den 2
november. Mötet hålls i Köpenhamn inom ramen för
Nordiska rådets årliga session, då bl.a. Nordiska rådets
priser delas ut.
Ministerrådsmötet är det andra av två under året. Under mötet kommer
ministrarna bl.a. att diskutera det nordiska språksamarbetet och den
kommande nordiska kulturfestivalen på Southbank Centre i London under
2017.

Ministrarna kommer dessutom att anta en uppdatering av den strategi för
nordiskt kultursamarbete som de arbetar under 2013-2020. Strategin består
av fem teman: Det hållbara, kreativa, interkulturella, unga respektive digitala
Norden.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Kultur- och demokratiministern
besöker Lund och Malmö med
anledning av påve Franciskus
Sverigebesök
Publicerad 28 oktober 2016 Uppdaterad 28 oktober 2016

Den 31 oktober deltar Alice Bah Kuhnke vid påven
Franciskus Sverigebesök i Lund. Dagen efter, 1
november, besöker ministern trossamfund och det civila
samhällets organisationer i Malmö.
Delar ur Alice Bah Kuhnke program (med reservation för ändringar):

Måndag 31 oktober

Deltar vid välkomstceremonin på Malmö flygplats med anledning av påven
Franciskus besök.

Närvarar vid ekumenisk gudstjänst i Lunds domkyrka. Den lutherska
världsunionens ordförande, biskop Munib Youna, och påve Franciskus talar.

Närvarar vid det ekumeniska evenemanget The Joint Commemoration:
Together in Hope i Malmö Arena där påve Franciskus talar.

Tisdag 1 november

Möter Mötesplats Social Innovation på Malmö högskola. Högskolan berättar
om sin modell för socialt entreprenörskap.

Möter Malmös muslimska nätverk/Open Skåne och Judiska gemenskapen i
Skåne för samtal om islamofobi och antisemitism.
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Träffar Yallatrappan, ett arbetsintegrerande socialt företag och
kvinnokooperativ.

Deltar vid farvälsceremoni på Malmö flygplats med anledning av påve
Franciskus avfärd från Sverige.

Möter judiska och muslimska församlingar i Malmö för samtal om
samarbetet för minskade motsättningar.

Besöker Tegelhuset för träff med ungdomar från ungdomsråd i hela Malmö.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet, Utbildningsdepartementet

Samtliga ledamöter i
Läsdelegationen utsedda
Publicerad 28 oktober 2016 Uppdaterad 28 oktober 2016

Regeringen har utsett samtliga delegater i
Läsdelegationen. Delegationen är del av regeringens
satsning Hela Sverige läser för barnen. På Bokmässan i
september presenterades delegationens ordförande,
stadsbibliotekarien Katti Hoflin samt delegationens
direktiv.
– Det faktum att vi vet att det finns barn som aldrig läser böcker tillsammans
med någon vuxen gör att vi tänkt brett och djupt när vi har letat efter de som
kan hjälpa till i arbetet för att locka fler vuxna och barn till läsning.
Delegationens sammansättning och representanter har potential att nå ut och
nå fram, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

– Alla barn och ungdomar ska ges de bästa möjligheterna att upptäcka
läsglädje. Delegationen kommer samla hela Sverige; skola, idrottsrörelsen,
fritid och föräldrar med målet att jobba tillsammans för att stärka läsning.
Alla som ingår i delegationen är besjälade av uppdraget och har viktiga
kunskaper som kan möjliggöra att läsningen når fler barn, oavsett bakgrund
och hur många böcker barnen har i bokhyllan hemma. Det är en helt
avgörande uppgift för vår framtid, som demokrati och kunskapsekonomi,
säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Regeringen har nu beslutat att följande personer utsetts som ledamöter i
delegationen:

Teaterchefen Nisha Besara
Docenten Ulf Fredriksson
Författaren och journalisten Ann-Helén Laestadius
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Fotbollstränare Lars Lagerbäck
Förbundssekreteraren Monica Widman-Lundmark
Författaren Martin Widmark



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke besöker Halland
Publicerad 26 oktober 2016 Uppdaterad 26 oktober 2016

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
besöker Helsingborg, Laholm och Halmstad den 27 och
28 oktober. Fokus för resan är att träffa en rad
civilsamhällesorganisationer för att prata om deras
arbete med mångfald och inkludering. Ministern
kommer också att besöka kulturinstitutioner.
Delar ur Alice Bah Kuhnke program (med reservation för ändringar):

Torsdag 27 oktober

Deltar vid "Samtal på Dunkers" på Dunkers kulturhus i Helsingborg.

Fredag 28 oktober

Besök och presentation av Teckningsmuseet i Laholm.

Möte med representanter för föreningarna Laholm utan gränser och Knäreds
samhällsförening, två föreningar som på olika sätt arbetar med nyanländas
etablering.

Möte med Laholms kommun om bland annat arbetet med integrationsfrågor
och samverkan med föreningslivet, samt arbetet med ungdomars inflytande i
kommunen.

Besök på Dramalogen i Halmstad.

Rundabordssamtal på Halmstad slott på temat mångfald och inkludering. Vid
samtalet deltar representanter från det civila samhället, samt landshövding
Lena Sommestad.

https://www.regeringen.se/


13.00 – 13.30 Presstid i Kronsalen på Halmstad slott.
Adress: Aschebergsgatan 1, Halmstad.

 



Pressmeddelande från Kulturdepartementet, Utbildningsdepartementet

Påminnelse om pressträff med
överlämning av
Kulturskoleutredningens
betänkande
Publicerad 24 oktober 2016 Uppdaterad 24 oktober 2016

I dag den 24 oktober överlämnar
Kulturskoleutredningen betänkandet ”En inkluderande
kulturskola på egen grund” (SOU 2016:69) till kultur-
och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.
Utbildningsminister Gustav Fridolin deltar också vid
överlämnandet.

Tid: 24 oktober 2016 kl. 12.00 till kl. 13.00
Plats: Pressrummet, Rosenbad

Pressträffen kommer att webbsändas på regeringens webbplats. Pressträffen
är endast öppen för journalister. Anmälan sker till Boris Vasic.

Ta med presslegitimation.

Varmt välkomna!

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet, Utbildningsdepartementet

Pressträff med överlämning av
Kulturskoleutredningens
betänkande
Publicerad 21 oktober 2016 Uppdaterad 21 oktober 2016

På måndag den 24 oktober överlämnar
Kulturskoleutredningen betänkandet ”En inkluderande
kulturskola på egen grund” (SOU 2016:69) till kultur-
och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.
Utbildningsminister Gustav Fridolin deltar också vid
överlämnandet.

Tid: 24 oktober 2016 kl. 12.00 till kl. 13.00
Plats: Pressrummet, Rosenbad

Pressträffen kommer att webbsändas på regeringens webbplats.

Pressträffen är endast öppen för journalister. Anmälan sker till Boris Vasic.

Ta med presslegitimation.

Varmt välkomna!

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Kultur- och demokratiministern
delar ut Per Anger-priset 2016
Publicerad 20 oktober 2016 Uppdaterad 20 oktober 2016

I dag 20 oktober delar kultur- och demokratiminister
Alice Bah Kuhnke ut Per Anger-priset för
demokratifrämjande och humanitära insatser. 2016 års
pristagare är den syrisk-palestinske
människorättsaktivisten Abdullah al-Khateeb.

Tid: 20 oktober 2016 kl. 13.30
Plats: Södra Latins Gymnasium, Aulan

Intervjuförfrågningar hänvisas till ministerns pressekreterare Kristoffer
Talltorp.

För frågor om ceremonin eller pristagaren, kontakta Karin Schöllin.
karin.schollin@smallworld.se
0730-44 98 53

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen föreslår ett stärkt
rättsligt och institutionellt skydd för
mänskliga rättigheter
Publicerad 18 oktober 2016 Uppdaterad 18 oktober 2016

Regeringen har i dag lämnat över skrivelsen
”Regeringens strategi för det nationella arbetet med
mänskliga rättigheter” till riksdagen. Regeringen gör
bland annat bedömningen att en oberoende institution
för mänskliga rättigheter, med riksdagen som
huvudman, bör inrättas i Sverige.
– Runt om i världen ser vi hur de mänskliga rättigheterna inskränks och
ifrågasätts. Nu visar vi att Sverige vill gå en annan väg där vi bygger ett
starkt samhälle genom att förstärka de mänskliga rättigheternas ställning,
säger Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister.

Regeringen gör bedömningen att en sammanhållen struktur för att främja och
skydda de mänskliga rättigheterna bör bestå av följande delar:

ett starkt rättsligt och institutionellt skydd av de mänskliga rättigheterna,
däribland en oberoende institution och att barnkonventionen
inkorporeras i svensk lagstiftning,
ett samordnat och systematiskt arbete med mänskliga rättigheter inom
offentlig verksamhet, däribland skärpta förväntningar på myndigheter
och länsstyrelser att ta hänsyn till mänskliga rättigheter, och
en förbättrad samverkan med det civila samhället och näringslivet.

I syfte att stärka det rättsliga och institutionella skyddet för de mänskliga
rättigheterna gör regeringen bedömningen att en nationell institution för de
mänskliga rättigheterna enligt de så kallade Parisprinciperna bör inrättas.

https://www.regeringen.se/


Institutionen bör ha riksdagen som huvudman. Eftersom frågan berör
riksdagens myndigheter är det riksdagen som ansvarar för att bereda frågan
vidare.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke besöker
bokmässan i Frankfurt
Publicerad 17 oktober 2016 Uppdaterad 17 oktober 2016

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
besöker Berlin och Frankfurt den 18-19 oktober.
Ministern kommer i första hand att besöka den
internationella bokmässan i Frankfurt, där flera svenska
förlag och agenturer deltar.
Delar ur Alice Bah Kuhnke program (med reservation för ändringar):

Tisdag 18 oktober

Besök hos organisationen Give something back to Berlin som arbetar med
socialt engagemang riktat till nyanlända.

Öppningsceremoni av bokmässan, Frankfurter Buchmesse. Efter det sker
invigningen av värdlandspaviljongen. Årets värdländer är Flandern och
Nederländerna.

Onsdag 19 oktober

Visning av Paulskirche och Frankfurts stadshus.

Möte med Jürgen Boos, vd Frankfurter Buchmesse.

Visning av de internationella hallarna på mässan, bland annat stopp vid
Literary and Scouts center, där handel med litterära rättigheter sker, och vid
The Arts+, som sätter fokus på kreativa och kulturella näringar.

Möte med bland andra Paul de Sinéty, ledare för den franska montern på
mässan, och Pierre Dutilleul, ledare för franska förläggarförbundet SNE, om

https://www.regeringen.se/


Frankrikes kommande värdskap på mässan år 2017.

Möte med Tobias Voss, ansvarig för mässans internationella del, samt med
Karin Plötz, direktör för bokmässans läsfrämjandesatsning LitCam.

Besök på Statens kulturråds samlingsmonter för de svenska förlag och
agenturer som inte har en egen monter på mässan. Möten med bland andra
Susanne Bergström Larsson, verksamhetsansvarig för internationellt
litteraturutbyte vid Kulturrådet.



Pressmeddelande från Justitiedepartementet, Kulturdepartementet,
Socialdepartementet

Nya uppdrag till myndigheter för
arbete mot våldsbejakande
extremism
Publicerad 13 oktober 2016 Uppdaterad 13 oktober 2016

Regeringen har i dag beslutat om fyra nya uppdrag till
olika myndigheter för att stärka arbetet mot
våldsbejakande extremism. Berörda myndigheter är
Statens institutionsstyrelse, Kriminalvården,
Barnombudsmannen och Socialstyrelsen. Uppdragen
syftar till att personal som arbetar med riskgrupper ska
få ökad kunskap.
– Det finns inte ett enskilt svar på komplexa samhällsproblem. Alla de som
möter personer i riskzonen att rekryteras in i den våldsbejakande
extremismen måste ha kunskap och praktiska verktyg för att bedriva ett
effektivt förebyggande arbete, säger Alice Bah Kuhnke, kultur- och
demokratiminister.

Uppdragen

Socialstyrelsen
Socialstyrelsen ska fortsatt stödja socialtjänsten i sitt arbete mot
våldsbejakande extremism. Det är angeläget att socialtjänstens personal har
kunskap om hur olika ärenden inom socialtjänsten som rör våldsbejakande
extremism kan hanteras. Inom ramen för uppdraget ska myndigheten också
genomföra en ny kartläggning av socialtjänstens erfarenheter av
våldsbejakande extremism.

https://www.regeringen.se/


Statens institutionsstyrelse
Statens institutionsstyrelse (SiS) får i uppdrag att fortsätta genomföra insatser
för att stärka det förebyggande arbetet inom de särskilda ungdomshemmen.
Därutöver ska SiS förstärka arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter
inom ramen för sin skolverksamhet.

Barnombudsmannen
Barnombudsmannen ska bidra till ökad kunskap om barns erfarenheter av att
vara berörda av problematiken med att personer reser från Sverige till
konfliktområden i terrorismsyfte. Uppdraget syftar till att med utgångspunkt i
barns upplevelser och erfarenheter kunna förebygga att barn far illa.

Kriminalvården
Kriminalvården ska utveckla och långsiktigt förankra arbetet mot
våldsbejakande extremism inom myndigheten. Arbetet ska bygga vidare på
de behov som myndigheten identifierade i sin kartläggning av metoder och
arbetssätt som kan användas för att förebygga våldsbejakande extremism hos
Kriminalvårdens klienter. Under uppdragets genomförande ska ett
jämställdhetsperspektiv beaktas.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen belönar tre personer
inom kulturområdet med medaljen
Illis quorum meruere labores
Publicerad 12 oktober 2016 Uppdaterad 12 oktober 2016

I dag överlämnade kultur- och demokratiminister Alice
Bah Kuhnke medaljen Illis quorum meruere labores till
arkeologen och tidigare riksantikvarien Margareta
Biörnstad och till Barbro Franckié, museichef vid
Statarmuseet. Kjersti Bosdotter, tidigare kulturansvarig
vid IF Metall, tilldelades medaljen den 5 oktober.
– Vårt kulturarv upprätthålls av människor som med kunskap och
engagemang gör omfattande insatser. De tre personer som belönas har
genomfört extraordinära insatser som kommer oss alla till gagn, säger kultur-
och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Om mottagarna

Kjersti Bosdotter, tidigare kulturansvarig vid IF Metall, tilldelas medaljen
Illis quorum meruere labores av tolfte storleken för hennes långvariga och
omfattande insatser för att främja arbetarkultur och för att uppmärksamma
arbetarrörelsens historia.

Margareta Biörnstad, arkeolog, är före detta riksantikvarie och initiativtagare
till Kulturarv utan gränser. Hon tilldelas medaljen Illis quorum meruere
labores av tolfte storleken för hennes betydelsefulla insatser för
kulturmiljöarbetet i Sverige och för kulturarvets bevarande runt om i världen.

Barbro Franckié, kulturproducent, chef för Statarmuseet i Torup och
ArbetSams första ordförande, tilldelas medaljen Illis quorum meruere labores
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av åttonde storleken. Barbro Franckié belönas för hennes mångåriga och
betydelsefulla engagemang för arbetarnas historia och för hennes insatser för
att lyfta fram och stärka arbetslivsmuseerna.

 



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

En avgiftsfri filmgranskning och
utvidgad ledsagarregel
Publicerad 07 oktober 2016 Uppdaterad 07 oktober 2016

Under torsdagens regeringssammanträde beslutade
regeringen att överlämna en remiss till lagrådet om
ändring i lagen om åldersgränser för film som ska visas
offentligt. I lagrådsremissen föreslås att
granskningsavgiften för fastställande av åldersgränser
för film tas bort och att den så kallade ledsagarregeln
ska utvidgas till femton år. Detta innebär att barn som
fyllt elva, men inte femton år, ska få se film på bio
tillåten från femton år om barnet är i sällskap med en
person över arton år.
Filmer som inte lämnas in för åldersklassificering får idag en automatisk
femtonårsgräns. Genom att granskningsavgifterna avskaffas kan fler filmer
lämnas in för klassificering, vilket innebär att fler filmer blir tillgängliga för
barn och unga under femton år.

I dag gäller ledsagarregeln för filmer med sju-och elvaårsgräns. Genom
ledsagarregeln har vårdnadshavare redan i dag ett ansvar för barns
välbefinnande och skydd från skadlig mediepåverkan upp till elva år.
Vårdnadshavare har ansvaret för de filmer ett barn ser både i och utanför
hemmet eftersom det är vårdnadshavaren som anses ha den bästa kunskapen
om barnets mognad. Utvidgningen av ledsagarregeln bör också ses i ljuset av
att enbart en liten del av all film som barn konsumerar ses på bio och mot
bakgrund av den förändrade medieanvändningen bland barn och unga.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2017.

https://www.regeringen.se/


Lagrådsremiss: En avgiftsfri filmgranskning och utvidgad ledsagarregel



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Pressinbjudan: Alice Bah Kuhnke
besöker Växjö
Publicerad 05 oktober 2016 Uppdaterad 05 oktober 2016

Den 7 oktober besöker kultur- och demokratiminister
Alice Bah Kuhnke Växjö. Besöket sker i samband med
att Växjö stadsbibliotek firar 350 år. Under fredagen
kommer ministern att hålla ett anförande i
stadsbiblioteket och medier bjuds in för att bevaka
besöket.

Tid: 7 oktober 2016 kl. 13.00 till kl. 13.50
Plats: Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7, Växjö

Fredagen den 7 oktober kl. 13.00 håller Alice Bah Kuhnke ett anförande på
Stadsbiblioteket.

Mellan kl. 13:20 – 13.50 finns det möjlighet för media att möta ministern.
Plats: Stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7, Växjö.

Föranmälan görs till Emma Rung. Övriga frågor ställs till Kristoffer Talltorp.

Under fredagen kommer ministern dessutom att besöka Kronobergs
Länsstyrelse för att samtala om deras kulturmiljöarbete. Sedan kommer
ministern besöka Det Fria Ordets Hus som är en paraplyverksamhet med
fokus på yttrandefrihet.

Växjö är sedan 2012 en fristad för förföljda författare. Det Fria Ordets Hus
har en programverksamhet där de i samverkan med andra aktörer behandlar
frågor om yttrandefrihet genom pedagogisk verksamhet.
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Avslutningsvis kommer ett besök genomföras på Tallgårdens minibibliotek i
Araby, vilket är en del av Växjö bibliotek.

Om Växjö stadsbibliotek
30 september – 8 oktober firar Växjö stadsbibliotek 350-årsjubileum. Mot
bakgrund av detta har kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
bjudits in för att delta i firandet.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Utökat stöd till nationella
minoriteters arbete med film och
egen organisering
Publicerad 29 september 2016 Uppdaterad 29 september 2016

Stiftelsen Svenska Filminstitutet har idag fått i uppdrag
av regeringen att fortsätta sitt arbete med att
språkanpassa barnfilm till de nationella
minoritetsspråken. Regeringen har även beslutat om att
extra organisationsbidrag ska fördelas till de
organisationer som företräder de nationella
minoriteterna.
- Vi vet att kultur, språk och egen organisering är avgörande för att kunna
stärka de nationella minoriteternas möjligheter till delaktighet i samhället. Nu
förstärker regeringen det arbetet som redan påbörjats så att det kan nå ännu
fler, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Filminstitutet tilldelas 850 000 kronor för att genomföra uppdraget, som
syftar till att öka de nationella minoriteternas möjligheter att utveckla och
återta minoritetsspråken. Filminstitutet ska även verka för att den film som
språkanpassas används i vardagen, t.ex. genom streaming.

Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget får i uppdrag att fördela 
1 000 000 kronor i extra organisationsstöd till de organisationer som
företräder de nationella minoriteterna, detta för att stödja det civila
samhällets möjligheter att delta i de pågående processerna på det minoritets‐
politiska området, t.ex. den utredning som nyligen tillsatts.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Karin Åström Iko ny riksarkivarie
och chef för Riksarkivet
Publicerad 29 september 2016 Uppdaterad 29 september 2016

Regeringen har i dag beslutat att utse Karin Åström Iko
till ny riksarkivarie och chef för Riksarkivet.
Förordnandet löper från den 1 oktober 2016 till den 30
september 2022.
- Vi har sökt en person med gedigen erfarenhet från kulturarvsområdet samt
med förmåga att leda en stor och komplex myndighet som Riksarkivet. Alla
dessa kompetenser och mer därtill finns hos Karin Åström Iko, säger kultur-
och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Karin Åström Iko har lång och gedigen erfarenhet av svenskt arkivväsende.
Hon har fram till nu varit divisionschef vid Riksarkivet och ställföreträdande
riksarkivarie. Sedan april 2016 är hon tillförordnad riksarkivarie. Tidigare har
hon bland annat varit chef för Riksarkivets avdelning Krigsarkivet.

Åström Iko har varit engagerad i arkivbranschens förnyelse och bland annat
varit ordförande för Utmärkelsen Årets arkiv. Åren 2003 till 2009 var hon
ordförande för fackförbundet DIK.

Karin Åström Iko blir den första kvinnliga riksarkivarien under Riksarkivets
närmare 400 år långa historia.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke presenterar ny
riksarkivarie
Publicerad 28 september 2016 Uppdaterad 28 september 2016

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
presenterar ny riksarkivarie och chef för Riksarkivet vid
en pressträff torsdagen den 29 september.

Tid: 29 september 2016 kl. 13.30
Plats: Pressrummet, Rosenbad

Pressträffen kommer att webbsändas på regeringens webbplats.

Pressträffen är endast öppen för journalister. 
Anmälan sker till Catrin Rising.

Ta med presslegitimation.

Varmt välkomna!

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Medieinbjudan till uppstartsmöte
för strategin för romsk inkludering
Publicerad 28 september 2016 Uppdaterad 28 september 2016

Den 29 september bjuder kultur- och demokratiminister
Alice Bah Kuhnke in till ett uppstartsmöte för arbetet
med regeringens strategi för romsk inkludering 2016–
2019. På mötet deltar aktörer från hela landet som är
viktiga för arbetet. Media bjuds in för att bevaka mötet.

Tid: 29 september 2016 kl. 13.00 till kl. 16.00
Plats: Lokal Bankhallen, Malmtorgsgatan 3, Stockholm

Arbetet med att förverkliga regeringens strategi för romsk inkludering har
pågått i fyra år och arbetet går in i ett nytt och betydelsefullt skede för det
fortsatta genomförandet. Det är nu viktigt att ta tillvara på de kunskaper och
erfarenheter som arbetet hittills har gett och samtidigt säkerställa att det
utvecklas, fördjupas och sprids ytterligare. Strategins mål är långsiktigt; den
rom som är 20 år 2032 ska ha samma möjligheter i livet som den som inte är
rom.

Regeringen har bjudit in myndigheter, kommuner och romska företrädare
som deltar i genomförandet av strategin för romsk inkludering 2016–2019 till
uppstartsmötet. Bland andra har representanter från strategins fem
utvecklingskommuner, Borås, Gävle, Haninge, Stockholm och Uppsala,
bjudits in.

Mer information lanseras den 29 september på
regeringen.se/romskinkludering

https://www.regeringen.se/


 



Pressmeddelande från Kulturdepartementet, Utbildningsdepartementet

Läsdelegationen ska få fler barn
att läsa
Publicerad 22 september 2016 Uppdaterad 22 september 2016

Regeringen har i dag beslutat om direktiv till en
delegation för läsfrämjande riktat till barn och unga.
Delegationen är del av regeringens insatser inom Hela
Sverige läser med barnen. Ordförande för delegationen
blir Katti Hoflin, stadsbibliotekarie i Stockholm.
– Katti Hoflin är som klippt och skuren för det här uppdraget. Hon är driven,
kunnig och tar plats i debatten för att fler barn och unga ska lockas att läsa
mer, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

– Läsförståelse är grundläggande för allt lärande. Och det finns inga
genvägar. Vi måste ha mer läsning i skolan, föräldrar måste läsa mer med
sina barn och barn måste få fler tillfällen att själv upptäcka läsningen. Allt
och alla behövs. Delegationen kommer samla Sverige med målet att jobba
tillsammans för att stärka läsning. Det är en helt avgörande uppgift för vår
framtid, som demokrati och kunskapsekonomi, säger utbildningsminister
Gustav Fridolin.

Läsdelegationen har i uppdrag att samla insatser för läsning inom skola,
kultur, idrott och föreningsliv och utanför skolan. Satsningen ska bidra till att
ge alla barn och unga mer likvärdiga förutsättningar för en fullgod
läsförmåga och lustfyllda läsupplevelser.

Delegationen ska bland annat:

kartlägga och följa utvecklingen på området samt säkerställa att
uppföljning kan ske i enlighet med de nationella målen för litteratur- och
läsfrämjande samt skolans styrdokument,
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skapa mötesplatser för och samordna läsfrämjande insatser i och utanför
skolan, bland annat genom att anordna utåtriktade aktiviteter och arbeta
läsfrämjande,
driva arbetet på ett sådant sätt att genomförda insatser i och utanför
skolan har goda förutsättningar att fortgå även efter det att delegationen
har avslutat sitt uppdrag, och
vid behov lämna förslag på hur läsning kan främjas med utgångspunkt i
skolans styrdokument och de nationella målen för litteratur- och
läsfrämjande, inom oförändrade kostnadsramar för den statliga kultur-
och utbildningspolitiken.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2018.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Hillevi Engström lämnar uppdraget
som nationell samordnare mot
våldsbejakande extremism
Publicerad 22 september 2016 Uppdaterad 22 september 2016

Regeringens nationella samordnare mot
våldsbejakande extremism, Hillevi Engström, har
meddelat regeringen att hon lämnar sin tjänst för att
återgå till jobbet som kommundirektör i Upplands
Väsby. Hon kvarstår på sin tjänst som samordnare fram
till dess att en efterträdare har utsetts.
– Jag fick erbjudandet av Upplands Väsby att komma tillbaka till min tidigare
tjänst som kommundirektör. Efter mycket övervägande har jag kommit fram
till att jag inte känt mig klar med uppdraget att utveckla kommunens
verksamhet och organisation. Jag har därför meddelat regeringen att jag
lämnar min tjänst som nationell samordnare för att återgå till mitt tidigare
arbete som kommundirektör, säger Hillevi Engström.

– Jag beklagar Hillevi Engströms beslut. Hon har med kraft tagit sig an
arbetet och regeringen har inte haft något att anmärka på, tvärtom. Den
nationella samordnaren bedriver en verksamhet som regeringen prioriterar
högt. Därför har vi redan påbörjat rekryteringsprocessen för att kunna få en
ersättare på plats så snart som möjligt, säger Alice Bah Kuhnke.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet, Utbildningsdepartementet

Gustav Fridolin och Alice Bah
Kuhnke presenterar
Läsdelegationen på Bokmässan
Publicerad 21 september 2016 Uppdaterad 21 september 2016

Utbildningsminister Gustav Fridolin och kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke presenterar
Läsdelegationen på Bokmässan i Göteborg den 22
september. På pressträffen presenteras även
delegationens ordförande. Läsdelegationen är del av
regeringens läsfrämjande insatser inom ramen för Hela
Sverige läser med barnen.

Tid: 22 september 2016 kl. 12.00 till kl. 12.30
Plats: R2, Svenska Mässan, Mässans gata/Korsvägen

Ministrarna deltar sedan i seminariet Hela Sverige läser med barnen, där de
också presenterar regeringens övriga lässatsningar.
Klockan 13.45 – 14.15
Plats: Ung Scen, A-hallen, A03:22

Ingen föranmälan krävs. Ta med pressleg.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke till invigningen
av The National Museum of
African American History i
Washington DC
Publicerad 21 september 2016 Uppdaterad 21 september 2016

Den 23-25 september besöker kultur- och
demokratiministern Washington DC. Ministern kommer
bland annat att närvara vid invigningen av The National
Museum of African American History, men också möta
aktörer inom kulturarvsområdet.
Delar ur Alice Bah Kuhnke program (med reservation för ändringar):

Fredag 23 september

Möte på Library of Congress med fokus på American Folklife Centre.

Visning av Thomas Jefferson Building.

Samtal om digitalisering och kulturarv med representanter från amerikanska
myndigheter och museer. Bland annat deltar Courtney O'Callaghan från
Freer Sackler Galleries of Asian Art och Sara Snyder från American Art
Museum.

Möte med Sveriges ambassadör Björn Lyrvall, kulturrådet Linda Zachrison
och personal på Sveriges ambassad i USA.

Lördag 24 september

Invigning av The National Museum of African American History.
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Besöker Kalmar Nyckel, en kopia av ett av de skepp som förde svenska
kolonister till kolonin Nya Sverige år 1638.

Möte med Jeffrey Herbst, vd för Newseum, ett museum för medier och
journalistik.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke besöker
Bokmässan i Göteborg
Publicerad 21 september 2016 Uppdaterad 21 september 2016

Den 22 september besöker kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke Bokmässan i
Göteborg. Ministern kommer bland annat att
invigningstala samt presentera Läsdelegationen
tillsammans med utbildningsminister Gustav Fridolin.
Tid och plats
22 september

10.00 - 10.30 Ministern invigningstalar vid Bokmässans invigning. Deltar gör
också Getachew Engida, vice generaldirektör Unesco, Ramy Essam, sångare
och Malmös första fristadsmusiker samt Maria Källsson, vd för Bok &
Bibliotek.
Plats: Yttrandefrihetsscenen, C02:08

11.00 – 11.45 Deltar i Sveriges Unescosekretariats seminarium om
författares och konstnärers roll när yttrandefrihet är begränsad.
Plats: K2

12.00 – 12.30 Pressträff med utbildningsminister Gustav Fridolin.
Ministrarna kommer att presentera delegaterna i Läsdelegationen, som ingår
i regeringens nya lässatsning "Hela Sverige läser med barnen".
Plats: R2

13.00 – 13.30 Delar i Sidas seminarium om journalisters säkerhet och vikten
av yttrandefrihet.
Plats: Yttrandefrihetsscenen, C02:08

13.45 – 14.15 Deltar i seminarium med utbildningsministern Gustav Fridolin
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om regeringens lässatsning "Hela Sverige läser med barnen".
Plats: Ung Scen, A03:22

För mer information om seminarier, besök mässans webbplats.

 



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

409 nya miljoner för mer kultur till
fler
Publicerad 20 september 2016 Uppdaterad 20 september 2016

(Ny version) I budgetpropositionen för 2017 höjer
regeringen kulturbudgeten med 409 miljoner kronor.
Dessutom satsas 132 miljoner kronor på ett Sverige
som håller ihop, varav 41 miljoner kronor ingår i
höjningen av kulturbudgeten. Budgetpropositionen för
2017 bygger på en överenskommelse mellan
regeringspartierna och Vänsterpartiet.
- Den här budgeten visar att regeringen menar allvar med mer kultur till fler i
hela landet. Kulturen är en självklar del i samhällsbygget och därför ett
självklart politikområde att investera i, säger kultur- och demokratiminister
Alice Bah Kuhnke.

Satsningar i budgetpropositionen för 2017 i urval:

Regeringen satsar på bättre ekonomiska villkor för kulturen

Jämfört med 2016 kommer anslaget till ersättningar och bidrag till konstnärer
att höjas med nära 15 miljoner kronor under nästa år. Regeringens
överenskommelse med upphovsmännens organisationer innebär en
betydande förstärkning av biblioteksersättningen även 2017. En höjning av
ersättningen gjordes också 2016. Biblioteksersättningen, som är en ersättning
till författare och andra upphovsmän vid lån av deras verk på bibliotek, höjs
med 7,8 miljoner kronor. För 2017 beräknas den totala biblioteksersättningen
uppgå till cirka 156,8 miljoner kronor.

Regeringen tillför också scenkonsten 70 miljoner kronor under 2017.
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Satsningen är totalt 259 miljoner kronor under 2017-2020. Förstärkningen
syftar till att det ska finnas ett fortsatt brett utbud av musik av hög kvalitet
och god tillgänglighet till musikverksamheter i hela landet. Kulturen kan
därmed nå fler. Huvuddelen av förstärkningen kommer att fördelas inom
kultursamverkansmodellen.

Mer lokal kultur genom kultursamverkansmodellen

Regeringen föreslår att kultursamverkansmodellen förstärks genom att
tillföra 30 miljoner kronor per år 2017–2020. De tillförda resurserna ska gå
till mer regional och lokal kultur och ge ökade möjligheter till regionala
prioriteringar och variationer i kulturutbudet.

Satsningar på ett levande och gemensamt kulturarv

Budgetpropositionen för 2017 innehåller flera satsningar och reformer som
värnar ett öppet och tillgängligt kulturarv. Bland annat föreslås att resurser
tillförs flera museer i syfte att främja demokrati och skapa ökad delaktighet,
och till arbetet med hotade kulturarv. Totalt innebär detta satsningar på 12,3
miljoner kronor under 2017.

Mer film till fler

För att mer film ska nå fler vill regeringen under 2017 avskaffas de så
kallade granskningsavgifterna. Regeringen aviserar i budgetpropositionen att
ett sådant förslag kommer att lämnas under hösten 2016. När avgifterna
försvinner kommer filmdistributörernas kostnader att minska med 3-4
miljoner kronor om året. Det frigör resurser som filmbranschen kan använda
till annat, till exempel ökade insatser för lansering av film eller för
investeringar i produktion av ny film. Genom att avskaffa avgifterna blir det
också möjligt för distributörerna att låta fler filmer åldersklassificeras.

Regeringen vill även stärka anslaget till den pågående satsningen om
digitalisering av filmarvet med 2,5 miljoner kronor årligen i fyra år, samt öka
filmstödet med 20 miljoner kronor från och med 2019.

Fortsatt arbete på demokrati- och diskrimineringsområdet
för ett Sverige som håller ihop

Regeringen kraftsamlar för det öppna och demokratiska samhället. I 2016 års
ekonomiska vårproposition presenterades satsningar inom ramen för ett



Sverige som håller ihop. Arbetet fortsätter med insatser för ett samhälle med
öppna mötesplatser och ett förstärkt civilsamhälle samt även åtgärder mot
diskriminering, extremism och hot och hat. Totalt satsas 132 miljoner kronor
i budgetpropositionen för 2017 och i höständringsbudgeten för 2016.

För att bromsa utvecklingen mot ett mer splittrat samhälle satsar regeringen
på ett Sverige som håller ihop. Satsningarna syftar bland annat till att
förbättra tillgången till förenings- och samlingslokaler särskilt i
socioekonomiskt utsatta områden, till att öka kunskapen om våldsbejakande
extremism och radikalisering och hur detta kan förebyggas, samt till att
stärka barn och unga som medvetna och kritiska medieanvändare.
Satsningarna i budgetpropositionen för 2017 innehåller också en
handlingsplan för att värna det demokratiska samtalet mot hot och hat. I
höständringsbudgeten tillförs det civila samhället och trossamfunden 35
miljoner kronor för att förstärka organisationernas verksamheter riktade till
asylsökande och för nyanländas etablering.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke presenterar
regeringens budgetproposition för
2017
Publicerad 19 september 2016 Uppdaterad 19 september 2016

Tisdagen den 20 september presenterar kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke regeringens
budgetproposition för 2017. Budgetpropositionen för
2017 bygger på en överenskommelse mellan
regeringspartierna och Vänsterpartiet.

Tid: 20 september 2016 kl. 11.00 till kl. 12.00
Plats: Kulturhuset Stadsteatern Skärholmen, Bodholmsgången 13,
Skärholmen

Anmälan sker till Boris Vasic.

Ta med presslegitimation.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet, Finansdepartementet,
Försvarsdepartementet, Justitiedepartementet, Kulturdepartementet,
Miljödepartementet, Näringsdepartementet, Socialdepartementet,
Statsrådsberedningen, Utbildningsdepartementet

Statsrådens presentationer av
höstbudgeten 2016
Publicerad 16 september 2016 Uppdaterad 19 september 2016

(Ny version) Finansminister Magdalena Andersson
kommer att presentera höstbudget 2016 på en
presskonferens tisdag den 20 september klockan 09.00
i Rosenbad i Stockholm. Flera statsråd kommer också
att presentera höstbudgeten på olika håll i Sverige.

Statsrådens presentationer av höstbudgeten
(sorterat efter departement):

Statsrådsberedningen

Ibrahim Baylan, samordnings- och energiminister

Norrköping

Motala

Kontaktperson: Therese Knapp, tel 072 733 38 57

Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister

Luleå
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Kontaktperson: Natali Sial, tel 072 520 54 49

Finansdepartementet

Magdalena Andersson, finansminister

09:00: Presskonferens i Bella Venezia, Rosenbad

Kontaktperson: Fredrik Kornebäck, tel 072 543 84 87 och Miriam Abu Eid,
tel 072 216 95 65

Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister

Uppsala

Gävle

Kontaktperson: Anna Söderström, tel 072 532 17 13

Ardalan Shekarabi, civilminister

Västerås

Borlänge

Kontaktperson: Peter Skeppström, tel 072 556 06 40

Försvarsdepartementet

Peter Hultqvist, försvarsminister

Karlstad

Karlskoga

Kontaktperson: Marinette Nyh Radebo, tel 072 238 77 44

Justitiedepartementet

Anders Ygeman, inrikesminister

Eskilstuna



Kontaktperson: Victor Harju, tel 072 504 36 70 och Fredrik Persson, tel 072
214 10 58

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister

Skärholmen

Kontaktperson : Kristoffer Talltorp, tel 072 542 80 32

Miljö- och energidepartementet

Karolina Skog, klimat- och miljöminister

Lund

Kontaktperson: Hanna Björnfors, tel 072 500 92 11

Näringsdepartementet

Anna Johansson, infrastrukturminister

Göteborg

Borås

Kontaktperson: Adriana Haxhimustafa, tel 070 266 31 05

Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister

Jönköping

Växjö

Kontaktperson: Maria Soläng, tel 072 206 19 47

Socialdepartementet

Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister

Kristianstad



Kontaktperson: Joanna Abrahamsson, tel 072 543 84 89

Utbildningsdepartementet

Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister

Södertälje

Kontaktperson: Helena Paues, tel 072 209 45 20



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke till Östersund för
Unesco Creative Cities Network
Publicerad 13 september 2016 Uppdaterad 13 september 2016

Kultur- och demokratiministern besöker Östersund den
14 september för att delta i Unesco-konferensen
Creative Cities Network. Ministern kommer bland annat
att inviga utställningen SZ-Day med unga formgivare
från medlemsstäderna i nätverket.
Tid och plats

Onsdag 14 september
18.00 – 19.00 Invigning av utställningen SZ-Day (The Shenzhen Design
Award for Young Talents).
Adress: Exercishallen Norr, Infanterigatan 30.

19.00 Middag på Jamtli. Östersund är sedan 2010 utsedd till
"Gastronomistaden" ("City of Gastronomy") av Unesco.
Adress: Jamtli, Museiplan.

 

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke besöker Gävle
för möte med Mittmedia
Publicerad 07 september 2016 Uppdaterad 07 september 2016

Kultur- och demokratiministern besöker Gävle imorgon
den 8 september för att möta representanter för
mediekoncernen Mittmedia, samt representanter för
Gefle Dagblad och Arbetarbladet.
Ministern reser till Gävle för att diskutera mediepolitiken given det debatt
som förts i media de senaste veckorna, samt träffa Gefle Dagblads
chefredaktör Anna Gullberg, Arbetarbladets chefredaktör Helena Nyman,
Mittmedias vd Per Bowallius och styrelseordförande Jan Friedman.

Efter mötet kommer det att finnas tid för enskilda intervjuer kl 15.30 på plats
i GD-huset.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Utredning ska föreslå en stärkt
minoritetspolitik
Publicerad 01 september 2016 Uppdaterad 01 september 2016

Regeringen har idag tagit beslut om att tillsätta en
utredning som bland annat ska göra en översyn av
lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.
Den särskilde utredaren Lennart Rohdin har även i
uppdrag att analysera och föreslå hur efterlevnaden av
de nationella minoriteternas rättigheter ska säkras.
– Sedan den här regeringen tillträdde har vi varit väldig tydliga med att vi ska
stärka de nationella minoriteternas rättigheter. Nu tar vi fram de skarpa
förslag som ska ge oss en bättre och mer fungerande minoritetspolitik.
Lennart Rohdins djupa kunskaper och långa engagemang borgar för ett
underlag med hög kvalitet som leder till konkreta förbättringar, säger kultur-
och demokratiministern Alice Bah Kuhnke.

I utredningens uppdrag ingår i huvudsak att göra en analys av
minoritetspolitiken för att visa på styrkor och utmaningar, samt att lämna
förslag på hur efterlevnaden av de nationella minoriteternas rättigheter ska
säkras samtidigt som deras möjligheter till inflytande och delaktighet stärks.

Utredningen ska också föreslå hur den statliga samordningen och
uppföljningen ska organiseras, överväga om en möjlighet till prövning av
beslut som är fattade med stöd ibland annat minoritetslagen ska införas, samt
utreda behovet av insatser för att öka samhällets kunskap om de nationella
minoriteterna.

Lennart Rohdin är sakkunnig på det minoritetspolitiska området, tidigare
riksdagsledamot för Folkpartiet och f.d. enhetschef vid Länsstyrelsen i
Stockholms län.
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Utredningen ska redovisa uppdraget senast den 15 juni 2017.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet, Socialdepartementet,
Statsrådsberedningen, Utbildningsdepartementet

Regeringen på Stockholm Pride
2016
Publicerad 24 juli 2016 Uppdaterad 26 juli 2016

Statsminister Stefan Löfven kommer att gå med i
Prideparaden samt besöka Pride park på Östermalms
IP på lördag den 30 juli.
Statsminister Stefan Löfven, Barn- äldre- och jämställdhetsminister Åsa
Regnér, Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, Kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke, Folkhälso- sjukvårds- och
idrottsminister Gabriel Wikström, finansmarknads- och konsumentminister
Per Bolund samt Helen Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och
forskning deltar i olika aktiviteter under veckan. För information om dessa
aktiviteter, kontakta respektive ministers pressekreterare.

Regeringskansliet deltar med en monter i Pride park på Östermalms IP den
27-30 juli. Program och aktiviteter i montern kommer att publiceras på
regeringen.se.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke deltar vid
firandet av tornedalingarnas dag
Publicerad 14 juli 2016 Uppdaterad 14 juli 2016

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
besöker flera orter i Norrbotten den 14 – 16 juli.
Ministern kommer bland annat att tala vid firandet av
tornedalingarnas dag i Kangos, besöka museet
Lantalainen i Jukkasjärvi och Tornedalens folkhögskola
i Övertorneå.
Delar av Alice Bah Kuhnkes program (med reservation för ändringar):

Torsdag 14 juli
Besöker på museet Lantalainen i Jukkasjärvi. Museet åskådliggör en del av
meänkielikulturen.

Visning av Vasikkavuoma naturreservat.

Deltar i samtal om rasbiologi och om meänkielitalandes historia och kultur
samt dagens ekonomiska utmaningar.

Fredag 15 juli
10.00 – 11.30 Deltar vid firandet av tornedalingarnas dag. Ministern kommer
att hålla ett högtidstal och dela ut diplom till barn som läser meänkieli i
skolan. Kommunalrådet Harry Rantakyrö, författaren Mona Mörtlund m.fl.
medverkar.
Efter firandet hålls en presskonferens.
Plats: Udden i Kangos

Besöker Kangos hembygdsgård.

Besök och visning av Tornedalens folkhögskola och Nordkalottens

https://www.regeringen.se/


forskningscentrum, Övertorneå. Kommunalrådet Tomas Mörtberg och
författaren Marita Mattson Barsk deltar. Efter visningen träffar ministern
kulturskapare vid Nordkalottens forskningscentrum för ett samtal.

Lördag 16 juli
Deltar i visning av Tornedalens museum i Haparanda Tornio.
Kommunalrådet Peter Waara, kulturchefen Jytte Rüdiger och
riksdagsledamoten Ida Karkiainen deltar i visningen.

 



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke vill öppna
radiomarknaden för fler aktörer
och större sändningsområden
Publicerad 14 juli 2016 Uppdaterad 14 juli 2016

I dag remitterar Kulturdepartementet förslag till
ändringar i radio- och tv-lagen. Förslagen innebär bland
annat att Myndigheten för press, radio och tv ska kunna
medge större sändningsområden och skapa bättre
förutsättningar för mångfald på radiomarknaden.
Förslagen listas i Ds 2016:23 Vissa frågor om kommersiell radio, och svarar
på de behov som har uppkommit hos branschen. Bland annat vill
radioföretagen kunna sända över större områden än i dag. Post- och
telestyrelsen har nyligen fått i uppdrag att se över frekvensplaneringen för att
klargöra de tekniska förutsättningarna för detta.

I Ds:n finns också förslag om att ändra reglerna om hur många tillstånd som
en aktör får ha i ett sändningsområde, samt förslag om att ändra reglerna om
överlåtelse och återkallelse av tillstånd. Syftet är att förhindra att en aktör får
ett alltför stort inflytande på marknaden till nackdel för konkurrens och
mångfald.

Ds 2016:23 är på remiss till den 14 oktober 2016. Ändringar i radio- och tv-
lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen förordnar ny
ordförande samt ledamot och
dess ersättare i styrelsen för
Stiftelsen Ájtte
Publicerad 07 juli 2016 Uppdaterad 07 juli 2016

Regeringen har i dag utsett artisten Maxida Märak till
ledamot i styrelsen för Stiftelsen Ájtte, Svenskt fjäll- och
samemuseum. Forskningschefen Fredrik Svanberg
utses till ersättare. Regeringen fattade den 22 juni
beslut om att utse Naturhistoriska riksmuseets
överintendent Jan-Olof Westerberg styrelsens
ordförande.
De nya styrelsemedlemmarna är:
Jan-Olof Westerberg, överintendent och chef Naturhistoriska riksmuseet
Maxida Märak, artist och författare
Fredrik Svanberg, forskningschef vid Statens historiska museer

Förordnandena gäller till och med den 30 juni 2019.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Mikael Schultz nytt kulturråd i
Bryssel
Publicerad 30 juni 2016 Uppdaterad 30 juni 2016

Regeringen har i dag utsett Mikael Schultz till nytt
kulturråd vid Sveriges ständiga representation vid EU i
Bryssel. Han tillträder tjänsten 1 september 2016.
– Vikten av kulturellt utbyte är särskilt viktigt i tider när den europeiska
gemenskapen ifrågasätts från allt fler håll. Mikael Schultz är en kunnig och
kompetent representant som bottnar i förståelsen för kulturens kraft, säger
kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Mikael Schultz kommer närmast från sin tjänst på Kulturdepartementet som
ansvarig för departementets internationella samordning. Han har under åren
arbetat i många olika internationella sammanhang, inte minst med EU-frågor
och kulturens roll i utrikes relationer. Mikael Schultz är civilekonom från
Handelshögskolan i Stockholm men har också en praktisk erfarenhet från
kulturområdet då han tidigare också verkat som professionell
dansare/musikalartist.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Utredning tillsatt för att utreda
statens stöd till trossamfunden
Publicerad 30 juni 2016 Uppdaterad 30 juni 2016

Regeringen har i dag beslutat om att utreda statens stöd
till trossamfunden. Till utredare utses professorn i
statsvetenskap Ulf Bjereld. Utredaren ska bland annat
föreslå ett nytt regelverk för förtydligade krav på
demokratiska värderingar.
– Det är hög tid för en översyn så att vi framöver kan kombinera
religionsfriheten med samhällets krav på grundläggande demokratiska
värderingar om jämställdhet, demokrati och alla människors lika värde, säger
kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke.

Utredningen ska föreslå ett förtydligat demokratikriterium som är i
överensstämmelse med religionsfriheten och mål för stödet till
trossamfunden. I direktiven står det:

"Det är vidare centralt att ett trossamfund som inte respekterar samhällets
grundläggande värderingar, så som alla människors lika värde, jämställdhet
mellan könen och det demokratiska styrelseskicket, inte ska finansieras med
allmänna medel."

Utredningen ska även analysera det nuvarande stödets effekter för de
trossamfund som i dag får stöd och för samhället i stort.

Utredaren tillförordnas den 15 augusti 2016 och uppdraget ska redovisas
senast den 15 mars 2018 (tidigare datum den 26 januari var felaktigt
angivet). Förslagen kan därefter remissbehandlas och beredas vidare av
regeringen.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Pressträff med överlämning av
den nationella strategin mot
våldsbejakande extremism
Publicerad 28 juni 2016 Uppdaterad 28 juni 2016

Den nationella samordnaren mot våldsbejakande
extremism överlämnar den nationella strategin mot
våldsbejakande extremism till kultur- och
demokratiministern Alice Bah Kuhnke. Samordnaren
överlämnar också en sammanställning av det arbete
som har genomförts under de senaste två åren och de
lärdomar och erfarenheter som ligger till grund för
strategin Det är Daniel Norlander, tillförordnad
samordnare och huvudsekreterare, som överlämnar
strategin och sammanställningen.

Tid: 29 juni 2016 kl. 10.30 till kl. 11.30
Plats: Pressrummet, Rosenbad

Pressträffen kommer att webbsändas på regeringens webbplats.

Pressträffen är endast öppen för journalister. Anmälan sker till Boris Vasic.

Ta med presslegitimation.

Varmt välkomna!

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke besöker
Bergmanveckan och nordiska
biskopsmötet på Gotland
Publicerad 23 juni 2016 Uppdaterad 23 juni 2016

Den 27-28 juni besöker kultur- och demokratiministern
Gotland för att besöka Bergmanveckan och delta i det
nordiska biskopsmötet. Ministern kommer också att
besöka Lärbro kyrka.
Delar av Alice Bah Kuhnkes program (med reservation för ändringar):

Måndag 27 juni
15.00 – 17.30 Invigning av Bergmanveckan 2016. Ministern invigningstalar
på ceremonin i Fårö kyrka.
Efter invigningen möter ministern Bergmancenters ledning,
verksamhetschefen Helen Beltrame-Linné och ordföranden Kerstin
Brunnberg.
Plats: Fårö kyrka, Fårö

Tisdag 28 juni
9.00 – 11.00 Besöker Lärbro kyrka, en medeltidskyrka som nu restaureras
med stöd av den kyrkoantikvariska ersättningen.
Adress: Korsbyvägen 35, Lärbro

12.00 – 15.00 Deltar i det nordiska biskopsmötet, som vart tredje år samlar
biskoperna i de lutherska folkkyrkorna i Danmark, Finland, Island, Norge
och Sverige. I år är Svenska kyrkan värd.
Ministern kommer att hålla ett anförande på mötet och sedan delta i ett
modererat samtal.
Möjlighet till intervju finns efter kl 15.
Adress: Strand Hotell, Strandgatan 34, Visby

https://www.regeringen.se/


 



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Pressträff med överlämning av
Kommissionen mot antiziganisms
slutbetänkande
Publicerad 17 juni 2016 Uppdaterad 17 juni 2016

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke tar
emot slutbetänkandet från Kommissionen mot
antiziganism. På pressträffen kommer bland andra
kommissionens ordförande Thomas Hammarberg och
Soraya Post att delta.

Tid: 20 juni 2016 kl. 14.00 till kl. 15.00
Plats: Pressrummet, Rosenbad

Pressträffen kommer att webbsändas på regeringens webbplats.

Pressträffen är endast öppen för journalister. Anmälan sker till Boris Vasic.

Ta med presslegitimation.

Varmt välkomna!

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet, Kulturdepartementet

Ministerrådet antar slutsatser om
lika möjligheter för hbti-personer
Publicerad 16 juni 2016 Uppdaterad 16 juni 2016

EU:s ministerråd för sysselsättning och socialpolitik har
i dag för första gången antagit rådsslutsatser om lika
möjligheter för hbti-personer i EU. Detta är en framgång
men Sverige hade velat se en högre ambitionsnivå och
förklarade detta i ett uttalande vid antagandet.
Uttalandet fick starkt stöd av flera medlemsstater.
– Återigen är det den svenska regeringen som tydligt står upp för att
mänskliga rättigheter gäller för alla, alltid och överallt, säger kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Slutsatserna inbjuder medlemsstaterna att vidta åtgärder för att bekämpa
diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet

Regeringen ser ett värde i att ministerrådet kunde komma överens om att
denna fråga bör finnas på EU:s dagordning. Ett antagande av rådsslutsatser
på detta område möjliggör för rådet och medlemsstaterna att framöver följa
upp de åtgärder som EU-kommissionen tidigare presenterat. Samtidigt hade
Sverige velat se ett betydligt starkare budskap i rådsslutsatserna.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet, Utrikesdepartementet

Alice Bah Kuhnke och Ann Linde
besöker Vilnius och Baltic Pride
Publicerad 16 juni 2016 Uppdaterad 16 juni 2016

Kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke och
EU- och handelsministern Ann Linde besöker Vilnius
den 17-18 juni för att bland annat delta i Baltic Pride.
– I ljuset av de fruktansvärda massmorden i Orlando är det viktigare än
någonsin att visa stöd för hbtq-personers självklara rättigheter. Din rätt att
vara den du är måste alltid försvaras – i Stockholm, i Orlando och i Vilnius,
säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

– Efter det avskyvärda attentatet i Orlando är regeringens arbete mot
hatbrott både i Sverige och globalt är viktigare än någonsin. Vi arbetar
genom FN, EU och vårt bilaterala utvecklingssamarbete för att stärka
HBTQ-personers rättigheter globalt, och vi har startat ett stort nationellt
arbete mot våldsbejakande extremism, säger EU- och handelsminister Ann
Linde.

I samband med besöket i Vilnius kommer Alice Bah Kuhnke att träffa
Litauens vice kulturminister, Arnas Neverauskas. Hon kommer även att
träffa Litauens utrikesminister Linas Linkevičius, Algirdas Šešelgis, vice
social- och arbetsmarknadsminister, samt Agneta Lobačevskyte, ombudsman
för likabehandling. Dessutom kommer Alice Bah Kuhnke att träffa
representanter för civila samhället och lokala aktivister som arbetar för hbtq-
personers rättigheter. Hon kommer också att tala vid Baltic Prides konferens
om mänskliga rättigheter och delta i Prideparaden.

EU- och handelsministern kommer bland annat att träffa sin kollega vice
utrikesminister Raimundas Karoblis för ett samtal om handelspolitik och
aktuella EU-frågor. Hon har även ett möte med socialdemokratiska
parlamentsledamöter. Ann Linde kommer att delta i Prideparaden och hålla

https://www.regeringen.se/


tal efteråt tillsammans med Alice Bah Kuhnke.

I samband med Baltic Pride har Sverige tillsammans med 22 andra länder
ställt sig bakom ett gemensamt uttalande (se länk).



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringens proposition om
filmpolitiken antagen av riksdagen
Publicerad 15 juni 2016 Uppdaterad 15 juni 2016

I dag har riksdagen antagit regeringens proposition om
filmpolitik. Riksdagen beslutade också om ett antal
tillkännagivanden. Regeringen kommer i sedvanlig
ordning att ta hand om dessa och därefter återkomma
till riksdagen.
– Det är en historisk dag för svensk film. Vi lämnar ett dåligt fungerande
filmavtal och lägger en stabil grund för den svenska filmens framtid. Med en
ny, trygg grund ser regeringen till att fler vågar investera i svensk film och att
hela filmbranschen får en möjlighet att vara med och påverka den svenska
filmens framtid, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Riksdagen fattade beslut om ett antal tillkännagivanden med anledning av
den föreslagna propositionen.

– Regeringen kommer självklart att återkomma till riksdagen med besked om
hur de olika tillkännagivandena ska omhändertas, precis som vi gör inom alla
politikområden, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke till Vimmerby
och Astrid Lindgrens Näs
Publicerad 10 juni 2016 Uppdaterad 10 juni 2016

Kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke
besöker Vimmerby den 11 juni. Ministern kommer bland
annat att tala vid invigningen av trädgårdarna på Astrid
Lindgrens Näs.
Delar av Alice Bah Kuhnkes program (med reservation för ändringar):

12.00 – 13.30 Möte med representanter för fotbollsföreningen Vimmerby IF,
som har en verksamhet riktad till asylsökande och nyanlända ungdomar.
Adress: Maskingatan 5A

14.00 – 15.00 Ministern invigningstalar på Astrid Lindgrens trädgårdars
sommarutställning "Kabysser och Komfusenbo - rum för ensamhet och
fantasi". Efter invigningen följer rundvandring i trädgårdarna.
Adress: Prästgårdsgatan 24

15.15 – 15.45 Pressträff i Paviljongens filmsal.

Alla programpunkter är öppna för media. Kontakta Alexandra Folkeryd vid
intresse.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke talar vid
Östersunds nationaldagsfirande
Publicerad 03 juni 2016 Uppdaterad 03 juni 2016

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
besöker Östersund den 6 juni för att bland annat tala på
stadens nationaldagsfirande. Ministern kommer också
att delta i kommunens välkomstceremoni för nya
svenska medborgare.
Delar av Alice Bah Kuhnkes program (med reservation för ändringar):

12.45 – 13.00 Ministern talar vid nationaldagsfirandet på Jamtlis stora scen.
Tid för snabba kommentarer till media direkt efter talet. För intervjuer
hänvisar vi till tiden nedan.

14.15 – 14.45 Talar vid Östersunds kommuns välkomstceremoni för nya
svenska medborgare.

14.45 – 15.10 Tid för möte med media på Restaurang Hof, Jamtli.

Ministern kommer under dagen att möta representanter för föreningen Hej
Främling, som arbetar med flyktingar och nyanlända. Ministern kommer
också att besöka Länsbiblioteket i Östersund, samt Frösö Park och
konsthallen Lat.63.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Kultur- och demokratiministern
och ärkebiskopen till
helgonförklaringen i Rom
Publicerad 03 juni 2016 Uppdaterad 03 juni 2016

Alice Bah Kuhnke kommer tillsammans med ärkebiskop
Antje Jackelén att besöka Rom med anledning av
helgonförklaringen av salig Elisabeth Hesselblad den 5
juni.
Alice Bah Kuhnke och Antje Jackelén, ärkebiskop i Svenska kyrkan och
representant för Sveriges kristna råd, kommer bland annat att närvara vid
mässan för helgonförklaringen i Vatikanstaten, besöka Birgittasystrarnas
kloster samt lägga en blomsterkrans på salig Elisabeth Hesselblads grav. I
samband med klosterbesöket hålls en pressträff.

Tid och plats för pressträff:
12.45 – 13.30 Birgittasystrarnas kloster.
Adress: Piazza Farnese 96, Rom

SVT2 direktsänder ceremonin från klockan 10.30.

 

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Magnus Larsson ny
generaldirektör på Myndigheten
för tillgängliga medier
Publicerad 02 juni 2016 Uppdaterad 02 juni 2016

Regeringen har i dag utsett Magnus Larsson till ny
generaldirektör på Myndigheten för tillgängliga medier.
Magnus Larsson tillträder den 1 september.
– En av regeringens viktigaste prioriteringar är att bygga ett Sverige som
håller ihop. För att lyckas behöver vi medborgare som klarar av att kritiskt
navigera i ett samhälle fyllt av information och budskap. Magnus Larsson
har en djup förståelse och erfarenhet av att utveckla den typen av arbete,
säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

– Myndigheten för tillgängliga medier har ett mycket viktigt uppdrag att
arbeta för att alla ska ha tillgång till litteratur och samhällsinformation utifrån
var och ens förutsättning, oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning. Jag
är glad och stolt över att ha fått förtroendet att tillsammans med
myndighetens medarbetare fortsätta att utveckla detta betydelsefulla arbete,
säger Magnus Larsson.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Hillevi Engström utses till ny
nationell samordnare mot
våldsbejakande extremism
Publicerad 02 juni 2016 Uppdaterad 02 juni 2016

Regeringen utser Hillevi Engström till ny nationell
samordnare, samt förlänger och fördjupar den
nationella samordnarens uppdrag till den 12 januari
2018.
– Hillevi Engström är ytterst lämplig för uppdraget. Hon har erfarenhet från
samhällets alla nivåer där vi behöver göra insatser för att förhindra att
människor lockas av den våldsbejakande extremismens locktoner, säger
kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

– Arbetet mot våldsbejakande extremism är en av vår tids största
utmaningar. Det är därför både hedrande och utmanade att få rollen som
nationell samordnare för detta arbete i Sverige, säger Hillevi Engström

Hillevi Engströms erfarenhet av att leda verksamheter på högsta politiska
nivå, nationellt liksom lokalt, kommer att vara avgörande för att ha en av
Sveriges kanske viktigaste men också svåraste uppgifter. Ett framgångsrikt
förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism kräver att varje del av
samhället tar sitt ansvar och att det finns en fungerande samverkan mellan
relevanta myndigheter, kommuner och landsting.

Regeringen har också beslutat om ett nytt tilläggsdirektiv som ger den
nationella samordnaren mandat att fortsätta utveckla det förebyggande
arbetet. Den nationella samordnaren ska också utveckla expertnätverken
som har inrättats och omvandla relevant nationell och internationell
forskning om våldsbejakande extremism till konkreta insatser.

https://www.regeringen.se/


Den nationella samordnaren har sedan 2014 besökt mer än 240 kommuner
och ungefär en tredjedel av alla kommuner är i inledningen på att utveckla
sitt förebyggande arbete, t.ex. genom att ta fram egna lokala handlingsplaner.

Utredningen förlängs till och med den 12 januari 2018.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Pressträff med Alice Bah Kuhnke
om en ny nationell samordnare
mot våldsbejakande extremism
Publicerad 01 juni 2016 Uppdaterad 01 juni 2016

Tid: 2 juni, kl 12-13 (insläpp från kl 11.30). Plats: Bella
Venezia, Rosenbad. Kultur- och demokratiminister Alice
Bah Kuhnke presenterar ny nationell samordnare mot
våldsbejakande extremism på torsdag den 2 juni.
Pressträffen kommer att webbsändas på regeringens webbplats.

Pressträffen är endast öppen för journalister. Anmälan sker till Boris Vasic.

Ta med presslegitimation.

Varmt välkomna!

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet, Näringsdepartementet

Statssekreterare Elisabeth
Backteman inviger
träbyggnadspaviljong i Venedig
Publicerad 27 maj 2016 Uppdaterad 27 maj 2016

I dag, fredag den 27 maj, befinner sig statssekreterare
Elisabeth Backteman i Venedig där den 15:e upplagan
av den internationella arkitekturbiennalen kommer äga
rum. Elisabeth Backteman ska inviga den svenska
utställningen ”The Forests of Venice, som särskilt lyfter
fram trä som byggnadsmaterial.
I ett växthus från 1895, mellan biennalens två huvudområden, kommer det
svenska bidraget "The Forests of Venice" ställas ut under Venedigs
arkitekturbiennal. Utställningen har fokus på träbyggnation och har initierats
av arkitektbyrån Kjellander + Sjöberg tillsammans med Folkhem stöttat av
Svenska Institutet.

Statssekreterare Elisabeth Backteman kommer på fredag att inviga
utställningen med att hålla ett anförande om bland annat svensk
träbyggnadstradition, dess klimatfördelar och hur Sverige nu är i fronten av
nya tekniska innovationer.

Svenska arkitektbyråer som ställer ut är: Arkitekter utan gränser Sverige,
Arrhov Frick, DinellJohansson, Horn.Uggla, In Praise of Shadows, Carmen
Izquierdo och Urbio.

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke kommer i dag, torsdag, att
inviga biennalens nordiska paviljong och deltar även vid pressvisningen av
"The Forests of Venice".

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Fem kommuner beviljas bidrag för
romsk inkludering
Publicerad 26 maj 2016 Uppdaterad 26 maj 2016

Borås, Gävle, Haninge, Stockholm och Uppsala beviljas
en halv miljon kronor var för att medverka i en
utvecklingsverksamhet för romsk inkludering på
kommunal nivå under två år.
Bidraget ska användas till att bygga upp en struktur i den kommunala
förvaltningen för att förbättra romers inkludering inom de sex områden som
pekas ut i regeringens strategi för romsk inkludering (skr. 2011/12:56):
utbildning, arbetsmarknad, hälsa, socialtjänst, bostad och civilsamhällets
organisering.

Romsk delaktighet och inflytande ska säkerställas i utvecklingsarbetet.
Kommunerna ska också säkerställa en långsiktighet i arbetet, bland annat
genom att integrera utvecklingsarbetet i kommunens ordinarie strukturer och
verksamheter.

De fem kommuner som valts ut för bidraget bedöms ha mest utvecklings-
och förändringspotential utifrån de angivna kriterierna.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke inviger den
nordiska paviljongen vid
arkitekturbiennalen i Venedig
Publicerad 26 maj 2016 Uppdaterad 26 maj 2016

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
besöker Venedig den 26 maj för att inviga den nordiska
paviljongen vid årets upplaga av arkitekturbiennalen i
Venedig. Utställningen i den nordiska paviljongen
koordineras i år av Statens centrum för arkitektur och
design.
Tid och plats
14.00 – 14.25 Ingivning av utställningen i den nordiska paviljongen med tal
av Alice Bah Kuhnke och utställningen curator David Basulto.
Plats: Nordiska paviljongen, Giardini della biennale, Venedig

17.00 Ministern deltar i pressvisningen av den svenska trähuspaviljongen
The Forest of Venice. Pressvisningen arrangeras av arkitektkontoret
Kjellander+Sjöberg.
Den svenska trähuspaviljongen kommer att ingivas av statssekreterare
Elisabeth Backteman den 27 maj.

 

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke till internationell
konferens om museer och
migration i Malmö
Publicerad 24 maj 2016 Uppdaterad 24 maj 2016

Kultur- och demokratiministern besöker Malmö för att
delta i den internationella konferensen ”Museums in
Times of Migration and Mobility”. Konferensen är
initierad av Malmö stad och Malmö Högskola med syftet
att lägga en vetenskaplig grund till ett nationellt
demokrati- och migrationsmuseum i staden.
Tid och plats

9.00 – 10.00 Ministern deltar vid välkomstanföranden och frågestund på
konferensen.
Plats: Malmö Högskola
Adress: Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

 

Regeringen har i budgeten för 2015 beviljat Malmö stad bidrag för att göra
en förstudie kring förutsättningarna för ett nationellt demokrati- och
migrationsmuseum.

 

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Socialtjänsten får kunskapsstöd i
arbetet mot våldsbejakande
extremism
Publicerad 20 maj 2016 Uppdaterad 20 maj 2016

Socialstyrelsen släpper i dag en rapport som ska
fungera som ett kunskapsstöd för socialtjänstens arbete
med barn och unga vuxna som riskerar att involveras i
eller som redan är involverade i våldsbejakande
extremism. Rapporten har tagits fram på uppdrag av
regeringen.
– För att kunna sätta in rätt insatser behöver vi ha rätt kunskaper. Nu
tydliggörs socialtjänstens ansvar och kunskapsstödet är ett av flera verktyg
för att förhindra att unga människor radikaliseras in i våldsbejakande
extremistiska rörelser, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah
Kuhnke.

Socialstyrelsens kunskapsstöd tydliggör socialtjänstens ansvar för att skydda,
stödja och hjälpa barn och unga och deras anhöriga i syfte att förebygga
våldsbejakande extremism. Vikten av att integrera arbetet i socialtjänstens
ordinarie strukturer och samverkansformer betonas.

I uppdraget ingick också att göra en kartläggning för att undersöka
socialtjänstens erfarenheter av ärenden som rör våldsbejakande extremism.
Av de 218 kommuner som svarade på enkäten hade 39 verksamheter stött på
problem med våldsbejakande extremism, framförallt våldsbejakande
islamistisk extremism.

En överväldigande majoritet av kommunernas socialtjänster saknade rutiner
för att ge stöd till barn och unga eller unga vuxna som vill lämna

https://www.regeringen.se/


våldsbejakande extremistiska grupper. Socialstyrelsens kunskapsstöd
kommer därför att fylla ett stort behov.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet, Näringsdepartementet

Alice Bah Kuhnke och Mikael
Damberg träffar medieaktörer
imorgon
Publicerad 19 maj 2016 Uppdaterad 19 maj 2016

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke och
näringsminister Mikael Damberg träffar medieaktörer
och publicister för att diskutera det öppna internet och
nätneutralitet. Mötet sker imorgon fredag, den 20 maj.
Bland de inbjudna återfinns chefredaktörer, publicister och företagsledare
inom mediesektorn från hela Sverige.

Statsråden kommer att vara tillgängliga för mediekommentarer efter mötet,
cirka klockan 16.30.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Mona Sahlin lämnar sitt uppdrag
som nationell samordnare mot
våldsbejakande extremism
Publicerad 04 maj 2016 Uppdaterad 04 maj 2016

Mona Sahlin har i dag bett om att få avsluta sitt uppdrag
som nationell samordnare mot våldsbejakande
extremism med omedelbar verkan. Regeringskansliet
har beviljat hennes önskan.
- Jag respekterar Mona Sahlins beslut att lämna sitt uppdrag. Hon har utfört
ett mycket värdefullt arbete i sin roll som nationell samordnare mot
våldsbejakande extremism, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah
Kuhnke.

Mona Sahlins uppdrag löper ut den 15 juni 2016. Just nu bereds frågan om
hur det förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism ska organiseras
framöver och även frågan om en ny nationell samordnare.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Lars Strannegård ny ledamot i
Filminstitutets styrelse
Publicerad 04 maj 2016 Uppdaterad 04 maj 2016

Regeringen har i dag utsett professor Lars Strannegård,
rektor för Handelshögskolan i Stockholm, till ledamot i
Stiftelsen Svenska Filminstitutets styrelse.
Förordnandet gäller till och med 31 december 2018.

Lars Strannegård är rektor för Handelshögskolan i Stockholm samt professor
i företagsekonomi. 2012– 2014 var han prorektor vid skolan. Han har bland
annat varit gästforskare vid Stanford University och professor vid Uppsala
universitet. Strannegård är bland annat ordförande i Beckmans
Designhögskolas styrelse, vice ordförande i Statens Kulturråds styrelse,
jurymedlem för Augustpriset kategori fackbok, ledamot av SNS
vetenskapliga råd och SNS förtroenderåd samt ledamot av styrelsen för
Stiftelsen Bergmangårdarna på Fårö.

Lars Strannegårds uppdrag för Statens Kulturråd löper ut den 31 december
2016.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Boverket ska motverka
diskriminering av romer på
bostadsmarknaden
Publicerad 04 maj 2016 Uppdaterad 04 maj 2016

Regeringen har i dag gett Boverket i uppdrag att under
2016-2018 öka kunskapen om romers situation och
motverka diskriminering av romer på
bostadsmarknaden. Uppdraget ingår i regeringens
strategi för romsk inkludering.
– Situationen för romer på bostadsmarknaden är central eftersom den
påverkar möjligheten till inkludering inom andra områden. Uppdraget till
Boverket är ett viktigt steg framåt för att skapa en bostadsmarknad utan
diskriminering, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Boverket ska skapa ett nätverk tillsammans med romska representanter,
fastighetsägare och hyresvärdar. Nätverket ska ta fram ett
vägledningsmaterial riktat till hyresvärdar och fastighetsägare. Boverket ska
även stötta nätverket med att utifrån materialet genomföra kunskapshöjande
insatser.

Uppdraget ska genomföras i samverkan med Länsstyrelsen i Stockholms län,
romska representanter och efter samråd med
Diskrimineringsombudsmannen.

Bakgrund

Antiziganismen på den svenska bostadsmarknaden har en lång och etablerad
historia, och romer har en särskilt utsatt position. Anmälningar till
Diskrimineringsombudsmannen visar att särskilt romers möjlighet att få

https://www.regeringen.se/


tillgång till en bostad ofta är begränsade. Romska företrädare och sakkunniga
har pekat på ett behov av ökade kontakter mellan fastighetsägare,
hyresvärdar och romska organisationer för att förbättra situationen för romer
på bostadsmarknaden.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen satsar 130 miljoner kr
på kultur i särskilda
bostadsområden
Publicerad 04 maj 2016 Uppdaterad 04 maj 2016

Regeringen har i dag beslutat om villkoren för den
satsning på kulturverksamhet i bostadsområden med
lågt valdeltagande eller andra socioekonomiska
utmaningar som tidigare presenterats. Satsningen har
fått namnet Äga rum och kommer att pågå under
perioden 2016-2018. Den ska utgå från de boendes
behov, engagemang och delaktighet.
– En förutsättning för delaktighet och egenmakt är möjligheten till
inflytande, även över konsten och kulturen i sitt eget bostadsområde. Det är
därför satsningen kallas det som den ska åstadkomma, att äga sitt rum, säger
kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Statens kulturråd kommer att fördela stödet. Förutom Statens kulturråds
stödgivning omfattar satsningen även konstnärliga gestaltningsprojekt som
Statens konstråd ansvarar för.

Statsbidrag får lämnas till en juridisk person (ej statlig eller kommunal aktör)
för projekt i ny eller befintlig kulturverksamhet. Projektet ska bedrivas i ett
bostadsområde med lågt valdeltagande eller socioekonomiska utmaningar
och baseras på engagemang och delaktighet hos de som bor i området där
kulturverksamheten ska genomföras.

Projektet ska också ske i samarbete mellan flera aktörer, varav minst en är
en organisation inom det civila samhället med lokal förankring i det område
där projektet ska genomföras.
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Sammantaget ska bidraget främja mångfald, tillgänglighet och jämställdhet
inom kulturverksamheterna samt främja erfarenhetsutbyte och
kunskapsspridning.

Satsningen Äga rum omfattar totalt 130 miljoner kronor. Den som har
beviljats statsbidrag ska till Statens kulturråd redovisa hur medlen använts.

Förordningen träder ikraft den 1 juni 2016.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Kultur- och demokratiministern till
nordiskt ministerrådsmöte i
Helsingfors
Publicerad 29 april 2016 Uppdaterad 29 april 2016

Måndagen den 2 maj deltar kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke i möte med de
nordiska kulturministrarna i Helsingfors. Även Unescos
generaldirektör Irina Bokova deltar i ett panelsamtal
under dagen vid ett Unesco-seminarium.
Bland annat kommer de nordiska kulturministrarna att hålla en
temadiskussion kring kulturens bidrag till integration i ljuset av
flyktingsituationen som berör alla de nordiska länderna.

Efter mötet kommer kulturministrarna att delta i seminariet "Re-shaping
Cultural Policies", vars titel kommer från den globala rapport som Sverige
har finansierat om implementeringen av Unescos mångfaldskonvention.
Tillsammans med Unescos generaldirektör Irina Bokova kommer
kulturministrarna att delta i ett panelsamtal på temat "New challenges in
cultural policies".
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Tal av Alice Bah Kuhnke vid
utdelningen av
Klarspråkskristallen och
Minoritetsspråkspriset
Publicerad 29 april 2016 Uppdaterad 29 april 2016

Stockholm, 28 april 2016. Det talade ordet gäller.

Klarspråkspriset 2016

Kära vänner!

"Språk som möts" har ju varit temat idag. När jag hör det tänker jag på både
språk som kommunikationsmedel och språk som en del av den kulturella
identiteten. När språk möts, möts också människor. Språket är en viktig del i
vad det är att vara människa. Det som förenar oss, men också det som kan
bygga murar mellan oss när vi inte förstår varandra. Med det senaste årets
flyktingströmmar blir kommunikationen och förståelsen mellan människor
viktigare än någonsin. Språk möts, kulturer möts, och vi får också fler
möjligheter att lära av varandra.

Regeringen vill ha ett Sverige som håller ihop. Ett inkluderande samhälle och
en levande demokrati. En viktig förutsättning för att öka deltagandet i
demokratin är att människor förstår och kan ta till sig information i det
offentliga. För den som inte förstår kan inte heller göra sig förstådd. Den som
inte känner sig tilltalad kommer heller inte känna sig inkluderad och kan
välja att ta avstånd. Om vi inte förstår varandra uppstår splittring och
utanförskap. Det är därför det är så viktigt med ett enkelt och begripligt
språk i det offentliga. Jag har sagt det förr och jag säger det igen – Klarspråk
är en nyckel till delaktighet i demokratin!
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Årets klarspråkskristall har temat "klarspråk i e-tjänster". Nu när det
offentliga förnyar sina rutiner med allt fler e-tjänster är också tid att byta ut
språket i gamla krångliga blanketter. Årets pristagare av Klarspråkskristallen
är ett gott exempel på hur detta kan genomföras.

Det är dags för mig att presentera pristagaren av Klarspråkskristallen 2016
och läsa upp juryns motivering. Juryns motivering lyder:

"Årets pristagare av Klarspråkskristallen har, i samverkan med andra
kommuner och med enkla metoder, utvecklat e-tjänsten 'Skolskjuts' i öppen
källkod. Alla som deltagit i utvecklingsarbetet har fått klarspråksutbildning,
även systemutvecklarna. E-tjänsten har användarna i fokus, använder ett
klart språk och ger tydliga instruktioner. Arbetet är en inspiration för andra
kommuners arbete med e-tjänster." Pristagaren av Klarspråkskristallen 2016
är... Sundsvalls kommun!

Minoritetsspråkspriset 2016

Språk är ofta intimt sammankopplat med kulturell identitet. Sverige är ett
land med många språk och kulturella identiteter, ibland inom samma individ
till och med. Språket är en del av kulturarvet. Kulturarvet är ett gemensamt
arv. Det är inte statiskt. Det formas ständigt av människor tillsammans.
Sverige ska vara ett land där många berättelser ryms och där olika röster
hörs. Det är utgångspunkten i regeringens kulturarvs-politik. I höst planerar
vi att lägga fram en proposition i kulturarvsfrågor till riksdagen.

Inte minst de nationella minoriteternas språk och kultur är viktiga i detta. De
nationella minoriteterna har funnits så länge som Sverige har funnits. Deras
kultur och språk ska bevaras, främjas och utvecklas. Sverige har skyldigheter
enligt internationella konventioner som den europeiska språkstadgan, och
minoritetslagstiftningen förstärker de nationella minoriteternas rättigheter.
Efter drygt sex år med lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk är
det dags att ta nästa steg. För att ytterligare säkra de nationella
minoriteternas rättigheter avser regeringen att initiera en översyn av
lagstiftningen och åtgärderna på området.

De nationella minoritetsspråken måste få möjligheter att revitaliseras om vi
ska bevara den mångfald av röster som vi nu har i vårt land. Institutet för
språk och folkminnen och somliga lärosäten hör till dem som arbetar för att
skapa förutsättningar för detta. Men utan enskilda individers och
organisationers engagemang skulle ingen revitalisering vara möjlig. Jiddisch
var ett språk på utdöende men nu upplever både språket och den kultur som



är förknippad med det, en renässans. Årets pristagare av
minoritetsspråkspriset är en person som har gjort mycket för att denna
renässans skulle bli möjlig.

Det är dags för mig att presentera årets pristagare av Minoritetsspråkspriset
och läsa upp juryns motivering.

Juryns motivering lyder: "Årets pristagare av Minoritetsspråkspriset har
genom ett målmedvetet och oavbrutet engagemang synliggjort
minoritetsspråket jiddisch. Hennes oförtrutna arbete var i högsta grad
instrumentellt då jiddisch blev ett av de erkända nationella
minoritetsspråken.

Hon har initierat Sveriges jiddischförbund och inspirerat de jiddischtalande
att revitalisera och utveckla språkfärdigheten och jiddischkulturen, vilket nu
också lett till modersmålsundervisning i jiddisch i svenska skolor. Hon har
med sitt engagemang, som spänner över två decennier, skapat en plattform
för ett minoritetsspråk som gav ett utslocknande intryck på ytan, men som
visade sig brinna och skapa glöd hos dem som ägde kulturarvet och språket."

Pristagaren av Minoritetsspråkspriset 2016 är... Susanne Sznajderman-Rytz!



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen förstärker ArkDes roll
som nationellt arkitekturmuseum
Publicerad 27 april 2016 Uppdaterad 28 april 2016

Regeringen vill stärka ArkDes nyckelroll för
arkitekturpolitiken.
– Nu har vi tagit det avgörande beslutet att förstärka och utveckla ArkDes
som en egen myndighet. ArkDes ska vara den nationella kulturarvsinstitution
som den svenska arkitekturen förtjänar. Under Kerstin Brunnbergs ledning
har ArkDes fyllts med ny kraft och jag ser en stor potential i att fortsätta
utveckla verksamheten, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah
Kuhnke.

Regeringen kommer mot denna bakgrund att snarast påbörja arbetet med att
rekrytera en ny chef till ArkDes som kan ta vid i myndighetens positiva
utveckling och centrala roll i arbetet för att främja arkitektur, form och
design.

ArkDes kommer även framöver att ha som sina huvuduppgifter att vara
nationellt arkitekturmuseum respektive att bedriva en främjande,
samverkande och debatterande verksamhet.

För att finna den rätta balansen mellan verksamheterna kan justeringar av
ArkDes uppdrag och gränsdragningen gentemot andra myndigheters
ansvarsområden komma att behöva göras inom ramen för det pågående
arbetet med översynen av politiken för arkitektur, form och design. I dessa
delar avser regeringen att återkomma under mandatperioden.

Bakgrund

Förordnandet för Kerstin Brunnberg som chef för ArkDes löper ut den 30
juni 2016. Under våren har betänkandet Gestaltad livsmiljö (SOU 2015:88)
remitterats och nu pågår beredning av förslagen.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen satsar på ett Sverige
som håller ihop
Publicerad 13 april 2016 Uppdaterad 13 april 2016

I vårbudgeten för 2016 satsar regeringen 44 miljoner
kronor på att värna det öppna samhället och demokratin
och på att motverka polarisering, rasism och
våldsbejakande extremism. Detta föreslås i regeringens
vårbudget för 2016 efter överenskommelse med
Vänsterpartiet.
– Vi behöver investera i ett Sverige som håller ihop. I regeringens
samhällsbygge prioriterar vi därför satsningar på kultur i hela landet och
arbete mot polariseringen i samhället. Det civila samhället och biblioteken
har en nyckelroll i ambitionen att skapa mötesplatser, säger kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Några av de förslag som presenteras i vårbudgeten är:

Ökat stöd till arbetet mot våldsbejakande extremism

Utvecklingen av våldsbejakande extremism och terrorism är allvarlig, och
människor känner en oro för terroristattentat och extremistiskt våld.
Regeringen satsar därför ytterligare 18 miljoner kronor under 2016 på
arbetet mot våldsbejakande extremism. Åtta miljoner kronor går till insatser
som görs av kommuner tillsammans med det civila samhället. Tio miljoner
kronor går till det förebyggande arbetet i skolorna, enligt den s.k.
Kungälvsmodellen. Fokus för detta arbete är framför allt unga människor
som befinner sig i eller i närheten av våldsbejakande extremistiska miljöer.

Stärkta bibliotek värnar det öppna samhället
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Folkbiblioteken föreslås tillföras 10,5 miljoner kronor. Syftet är att stärka
bibliotekens roll som viktiga mötesplatser där människor med olika bakgrund
och förutsättningar kan mötas och ta del av kunskap, litteratur och kultur.
Biblioteken har på olika sätt anpassat sin verksamhet för att bättre kunna
stötta människor på flykt och de som nyligen kommit till Sverige. En halv
miljon kronor ska avsättas bl.a. för inköp av litteratur.

Insatser mot hat och hot

Polariseringen riskerar att ge ett hårdare samtalsklimat. När människor tystas
eller tystnar på grund av hot och hat är det ett hot mot demokratin. Det finns
ett stort behov av att värna det demokratiska samtalet, så att alla kan delta
utan oro eller rädsla. Regeringen planerar därför en handlingsplan för att
förebygga hot mot det demokratiska samtalet. Förarbetet med
kunskapsinhämtning om hot och hat tillförs 3 miljoner kronor under 2016.

Mer stöd till det civila samhällets arbete mot rasism
och liknande former av fientlighet

Det civila samhällets organisationer är centrala aktörer i att skapa
förutsättningar för ett Sverige som håller ihop. I skuggan av det senaste årets
utveckling, med bland annat anlagda bränder på asylboenden och rasistiska
mord, ser regeringen behovet av en kraftsamling under 2016 med sju
miljoner kronor. Medlen ska användas för det civila samhällets arbete mot
rasism och liknande former av fientlighet och för särskilda satsningar för att
stärka det offentligas beredskap att hantera kriser med rasistiska förtecken.

Forum för levande historia ska nå ut till fler

Forum för levande historia tillförs 3,5 miljoner kronor under 2016. Syftet är
att ge bättre förutsättningar för myndigheten att nå ut till många platser i
Sverige och till människor i olika samhällsgrupper. Genom regionala projekt
kan Forum för levande historia nå ut till fler och på så sätt mer kraftfullt
främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter.

Fler ska kunna ta del av samhällsinformation på
egna villkor

De människor som nyligen kommit till Sverige har ett stort behov av att
snabbt kunna ta till sig litteratur och samhällsinformation. Myndigheten för



tillgängliga medier får i uppdrag att utveckla arbetet med att göra lättläst
litteratur och samhällsinformation tillgänglig för lässvaga grupper som inte
har svenska som modersmål. Regeringen föreslår i propositionen
Vårändringsbudget för 2016 att myndighetens anslag ökas med 500 000
kronor för uppdraget.

Satsning på ett nytt svensk-judiskt museum

Stiftelsen Judiska museet i Stockholm föreslås få 1,5 miljoner kronor i bidrag
2016 för etableringen av ett nytt svensk-judiskt museum. Det nya museet
kommer att fokusera på den svensk-judiska historien och lyfta frågor om
integrationens villkor. För att främja dialog och möjligheter till lärande anser
regeringen att staten bör bidra med medel för denna satsning.

Förslagen föreslås i regeringens vårbudget för 2016 efter överenskommelse
med Vänsterpartiet.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Pressinbjudan: Alice Bah Kuhnke
presenterar regeringens
vårbudget i Visby
Publicerad 12 april 2016 Uppdaterad 12 april 2016

Onsdagen den 13 april presenterar kultur- och
demokratiministern Alice Bah Kuhnke regeringens
vårbudget på Baltic Art Center i Visby. Ministern
kommer under dagen också att besöka lokala
civilsamhällesorganisationer och kulturcenter.
Tid och plats
Onsdag 13 april, kl 13.40 (insläpp från 13.10)
Plats: Baltic Art Center
Adress: Skeppsbron 24, Visby.

Vid pressträffen redovisas även lokala siffror över hur mycket pengar som
kommer till regionen från regeringens kommande statsbidrag på 10 miljarder
kronor för 2017.

Pressträffen är endast öppen för journalister. Anmälan sker till Boris Vasic.
Ta med presslegitimation.

Alice Bah Kuhnkes program för besöket i Visby (med reservation för
ändringar):

8.45 – 10.45 Träffpunkt Gråbo och Röda korset.
Adress: Gråbo Torg 15.

11.15 – 12.15 Östersjöns författar- och översättarcentrum.
Adress: Uddens gränd 3.
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12.40 – 13.40 Baltic Art Center.
Adress: Skeppsbron 24

13.40 – 14.40 Pressträff: ministern presenterar regeringens vårbudget på
Baltic Art Center.

14.40 – 15.45 Visby internationella tonsättarcentrum.
Adress: Skeppsbron 18.

 



Pressmeddelande från Justitiedepartementet, Kulturdepartementet,
Utrikesdepartementet

FN-kommitté antar
rekommendationer om Sveriges
arbete med mänskliga rättigheter
Publicerad 30 mars 2016 Uppdaterad 30 mars 2016

Den 9-10 mars granskade FN:s kommitté för mänskliga
rättigheter i Genève Sveriges arbete med de mänskliga
rättigheterna för sjunde gången. Idag lämnar kommittén
sina förslag på förbättringar.
– Regeringen välkomnar kommitténs granskning av Sverige. Den utgör en
viktig del i vårt arbete för att säkerställa full respekt för våra åtaganden om
mänskliga rättigheter, säger Per Olsson Fridh, statssekreterare.

Kommittén ger Sverige rekommendationer på ett flertal områden, däribland
diskriminering, rasism, samers rättigheter, poliser som använt våld i tjänsten,
terrorismbekämpning, signalspaning, frågor om asylrätt och EU-medborgares
rättigheter.

Kommittén välkomnar bland annat regeringens ambition att för riksdagen
föreslå inrättandet av en nationell institution för mänskliga rättigheter, den
feministiska utrikespolitiken och regeringens hbt-strategi.

Regeringen har ett ansvar för att Sverige uppfyller sina åtaganden genom att
följa och främja de mänskliga rättigheterna. En viktig del av arbetet är när
Sverige rapporterar till internationella organ som övervakar hur staterna
följer konventionerna och de synpunkter och rekommendationer som Sverige
tar emot från dessa organ.
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Pressmeddelande från Justitiedepartementet, Kulturdepartementet

Mediehusen och Regeringen i
samtal om IT-säkerhet
Publicerad 23 mars 2016 Uppdaterad 23 mars 2016

Demokratiminister Alice Bah Kuhnke och inrikesminister
Anders Ygeman träffade i dag företrädare för
mediehusen. Mötet hölls med anledning av helgens IT-
attacker.
– Regeringen och mediehusen är överens om att ett utvecklat IT-
säkerhetsarbete är centralt för att skydda medborgarnas tillgång till det fria
ordet, säger inrikesminister Anders Ygeman.

– Jag fick med mig många viktiga bidrag till arbetet med den nya
mediepolitiken. Vi behöver fokusera på mer än de ekonomiska
förutsättningarna för att medierna ska kunna verka fritt och oberoende. Det
samlade intrycket från dagens möte är att medieföretagen besitter en hög
medvetenhet och lång erfarenhet av att bedriva sitt viktiga arbete trots
försök från kriminella att hindra dem, säger kultur- och demokratiminister
Alice Bah Kuhnke.

– Liknande attacker som i helgen kommer att hända igen, det måste
mediebolagen och samhället rusta sig för, säger inrikesminister Anders
Ygeman.

Bland annat diskuterades behovet av bättre information när IT-attacker sker.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, kommer att arbeta
med detta. Kallade till träffen var både chefredaktörer och representanter
samt säkerhets- och IT-ansvariga.

Följande fanns representerade vid mötet:

Schibsted Sverige
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Svenska dagbladet
Aftonbladet
Metro
Dagensindustri
TV4-gruppen
Expressen
Sveriges Television AB
Sveriges Utbildningsradio AB
Bonnier News (DN, DI, Expressen)
Sveriges Radio
Mittmedia
Stampen Media
Tidningsutgivarna
Sydsvenskan/Helsingborgs dagblad
MSB
Uppsala Nya tidning
TT
Nyhetsbolaget
PTS



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Kultur- och demokratiministern till
kulturskolekonferens i Luleå
Publicerad 15 mars 2016 Uppdaterad 15 mars 2016

Alice Bah Kuhnke besöker Luleå den 16 mars för att
delta i Kulturskolerådets rikskonferens. Ministern
kommer också att möta representanter för det lokala
civilsamhället i Norrbotten.
Tid och plats
10.15 – 10.45 Konferensens öppnande. Ministern invigningstalar.
Plats: Kulturens hus
Adress: Skeppsbrogatan 17, Luleå

11.00 – 11.30 Presskonferens i pressrummet. Arrangeras av
Kulturskolerådet.
Plats: Kulturens hus

13.00 – 15.00 Möte med representanter för lokala
civilsamhällesorganisationer för samtal om deras roll i flyktingsituationen
och integrationen av nyanlända.

 

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Filmpropositionen överlämnad till
riksdagen
Publicerad 15 mars 2016 Uppdaterad 15 mars 2016

I dag överlämnades regeringens proposition Mer film till
fler - en sammanhållen filmpolitik (Prop. 2015/16:132)
till riksdagen. Därmed blir propositionen offentlig och
tillgänglig för nedladdning.
I propositionen föreslår regeringen nya mål för den nationella filmpolitiken
och nya former för samverkan med filmbranschen. Staten tar ett
helhetsansvar för den nationella filmpolitiken från och med den 1 januari
2017. Förändringen innebär att filmpolitiken blir en fullt ut integrerad del av
kulturpolitiken.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Pressinbjudan: Alice Bah Kuhnke
presenterar den nya
filmpropositionen
Publicerad 10 mars 2016 Uppdaterad 10 mars 2016

I dag presenterar kultur- och demokratiminister Alice
Bah Kuhnke den nya filmpropositionen Mer film till fler –
en sammanhållen filmpolitik (Prop. 2015/16:132).
Tid och plats
Torsdag 10 mars, kl 12.30 (insläpp från kl 12.00)
Plats: Studio 24
Adress: Sibyllegatan 24, Stockholm

Vi bjuder på lunchwrap och dricka.

Pressträffen är endast öppen för journalister. Anmälan sker till Boris Vasic.
Ta med presslegitimation.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke besöker London
Publicerad 07 mars 2016 Uppdaterad 07 mars 2016

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
besöker London den 8-9 mars. Besöket kommer att
fokusera på jämställdheten inom den kreativa sektorn,
samt på kulturarvsfrågor.
Delar ur Alice Bah Kuhnke program (med reservation för ändringar):

Tisdag 8 mars

Besök på organisationen Counterpoints Arts som arbetar med flyktingar och
migranter genom kultur. Ministern kommer att ha möte med Áine O'Brien,
en av organisationens grundare, samt delar av dess styrelse.

Möte med John Whittingdale, Storbritanniens minister för kultur, media och
idrott.

Middag på svenska ambassadörens residens på temat "What Glass Ceiling?
Progress and Challenges for Women in the Creative Sector"

Onsdag 9 mars

Möte med Duncan Wilson, chef för Historic England, en myndighet med
ansvar för kulturarvsfrågor.

Deltar vid Women in the Creative Industries Day 2016 på Southbank Centre.
Detta är del av Women of the World Festival som behandlar kvinnors
rättigheter och jämställdhetsfrågor.

Möte med Sharon Ament, chef för Museum of London. Efter mötet deltar
ministern i rundabordssamtal om kulturarvets roll i ett föränderligt samhälle.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Kerstin Brunnberg får i uppdrag att
stödja och främja systemet med
fristadskonstnärer
Publicerad 24 februari 2016 Uppdaterad 24 februari 2016

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke har
beslutat att ge Kerstin Brunnberg i uppdrag att biträda
Regeringskansliet i arbetet med att stödja och främja
fristadssystemet.
– Kerstin Brunnberg har erfarenhet av att jobba praktiskt med både
yttrandefrihet och konstnärlig frihet. Hon har bred kunskap och ett starkt
engagemang för att systemet med fristadskonstnärer ska bli starkare, bättre
och nå fler, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

– Runt om i världen lever konstnärer farligt för att de utövar sin konst.
Sverige och konsten som sådan berikas om vi har möjlighet att ge några av
dessa konstnärer möjlighet att under en tid kunna arbeta utan att hotas av
fängelse, förföljelse eller för den delen slippa censurera sig själva. Därför
känns det oerhört meningsfullt att på olika sätt verka för att fler kommuner
och regioner tar emot en fristadskonstnär, säger Kerstin Brunnberg.

Uppdraget ska genomföras i nära samråd med Statens kulturråd, Sveriges
kommuner och landsting och andra berörda aktörer.

I uppdraget ingår bl.a. att uppmärksamma betydelsen av det fria ordet och
rätten till konstnärlig frihet och att lyfta fram och synliggöra nuvarande
fristadskommuner och fristadskonstnärers verksamhet.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Pressinbjudan: Betänkande från
Utredningen för ett stärkt
civilsamhälle överlämnas till Alice
Bah Kuhnke
Publicerad 23 februari 2016 Uppdaterad 23 februari 2016

Den särskilde utredaren Dan Ericsson överlämnar
betänkandet Palett för ett stärkt civilsamhälle, SOU
2016:13, till kultur- och demokratiministern på torsdag
den 25 februari.
Tid och plats
Torsdag 25 februari, kl 13.00 (insläpp från kl 12.30)
Plats: Pressrummet, Rosenbad. Inpassering genom Kopparporten.

Pressträffen kommer att webbsändas på regeringen.se.

Anmälan sker till Boris Vasic eller i formuläret nedan. Ta med
presslegitimation.

Varmt välkomna!
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Helena Dyrssen utsedd att leda
regeringens rundabordssamtal
med upphovsrättsaktörer
Publicerad 23 februari 2016 Uppdaterad 23 februari 2016

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke har i
dag utsett Helena Dyrssen till att vara ordförande för en
arbetsgrupp inom ramen för de rundabordssamtal som
inletts med aktörer inom hela den upphovsrättsliga
näringskedjan. Gruppen ska föreslå åtgärder som
motverkar upphovsrättsintrång i kommersiell skala och
stärker förutsättningarna för de kulturella och kreativa
näringarna.
- Till särskilt viktiga uppdrag behöver vi särskilt kompetenta personer. I
Helena Dyrssen har vi hittat en person med bred erfarenhet från både
politiken och näringslivet. Nu finns det väldigt goda förutsättningar för att vi
ska kunna få förslag på konkreta åtgärder för att ge upphovsrättspersoner
och andra rättighetshavare bättre möjligheter att få ersättning för sitt
professionella arbete, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah
Kuhnke.

- Det är nu angeläget om att vi kan enas om åtgärder som kan skydda
rättighetsinnehavarna samtidigt som vi också förstärker möjligheterna för att
deras verk ska kunna vara enkelt tillgängliga för många, säger Helena
Dyrssen.

Uppdraget innebär att vara ordförande för en särskild arbetsgrupp inom
ramen för de pågående rundabordssamtalen om åtgärder för att försvåra för
dem som tjänar pengar på att illegalt sprida film, musik, dataspel eller böcker
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och främja lagliga alternativ.

Arbetsgruppen ska ta fram förslag på målsättning för arbetet, samt därefter
arbeta fram konkreta förslag på åtgärder för att uppfylla målsättningen.
Förslagen ska läggas fram för rundabordskretsen för beslut.

Helena Dyrssen är i dag överdirektör på Skatteverket. Hon har tidigare varit
statssekreterare i statsrådsberedningen, informationschef på bland annat Tv4
samt tillförordnad partisekreterare för Folkpartiet Liberalerna.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Medieutredningen får förlängt till
den 31 oktober
Publicerad 18 februari 2016 Uppdaterad 18 februari 2016

Regeringen har i dag beslutat att förlänga
Medieutredningens utredningstid med sex månader, till
och med den 31 oktober. Förlängningen beslutas på
utredningens egen begäran.
Utredningen om en mediepolitik för framtiden har bland annat i uppdrag att
utreda utformningen av nya mediepolitiska verktyg när presstödet i dess
nuvarande form upphör.

Europeiska kommissionen har nu godkänt en svensk begäran om förlängning
av det nuvarande presstödssystemet, med vissa förbättringar, till och med
2019. Förlängningen av presstödet möjliggör att Medieutredningen kan ges
längre utredningstid.

Medieutredningen kan nu få bättre förutsättningar att ta fram ett mer
genomarbetat beredningsunderlag för nya mediepolitiska verktyg.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Skatteverket blir värdmyndighet
för Valmyndigheten
Publicerad 12 februari 2016 Uppdaterad 12 februari 2016

Den 1 april 2016 blir Skatteverket värdmyndighet för
Valmyndigheten. Detta innebär en förstärkning av
Valmyndigheten, som kommer att kunna ta del av
Skatteverkets administrativa resurser och kompetens.
Samtidigt behåller Valmyndigheten sitt oberoende i
beslutsfattandet som central valmyndighet.
- Nu säkerställer regeringen något av det mest grundläggande i en demokrati,
att det går att hålla rättssäkra val som väljarna kan lita på. Framför allt är det
viktigt att underlätta arbetet med ett nytt valdatasystem inför framtida val.
Samtidigt är det viktigt att Valmyndigheten fortsätter att vara en självständig
myndighet, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Valmyndigheten kvarstår som nämndmyndighet men utan eget
arbetsgivaransvar. Myndigheten behåller sitt oberoende i beslutsfattandet
som central valmyndighet.

Beslutet om ändring i förordningen (2007:977) med instruktion för
Valmyndigheten syftar till att fastställa uppgifts- och ansvarsfördelningen
som ett led i genomförandet av att Skatteverket blir värdmyndighet för
Valmyndigheten.

Förändringen med Skatteverket som värdmyndighet innebär att
verksamheten vid Valmyndighetens nuvarande kansli flyttas till
Skatteverket. Personalen som arbetar där anställs av värdmyndigheten, men
de uppgifter som enligt lag eller annan författning ska göras av den centrala
valmyndigheten kommer inte att överföras till Skatteverket.
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Med Skatteverket som värdmyndighet ges ökad driftssäkerhet samt skapas
effektivitets- och kvalitetsvinster genom att förvaltningen av valdatasystemet
och utvecklingen av ett nytt system kan samordnas med det i övrigt
omfattande IT-arbetet som utförs på Skatteverket.

Valmyndigheten ges också tillgång till värdmyndighetens resurser och
kompetens inom t.ex. kommunikation, juridik och upphandlingsfrågor samt
övriga stabsresurser. Sårbarheten minskar därmed väsentligt.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Stärkt arbete för främjande av lika
rättigheter och möjligheter föreslås
Publicerad 12 februari 2016 Uppdaterad 12 februari 2016

Regeringen har i dag lämnat en lagrådsremiss om ett
övergripande ramverk för aktiva åtgärder mot
diskriminering.
- Med det här förslaget gör vi det tydligare och enklare för arbetsgivarna att
bedriva ett effektivt förebyggande arbete mot diskriminering. Att använda
allas kompetenser i arbetslivet är att investera i företag och i Sverige, säger
kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Ett av förslagen är att lönekartläggning nu ska genomföras årligen, istället för
var tredje år.

- Vi vet att ojämställda löner är en kostnad för samhället, inte minst för alla
de kvinnor som betalar priset i form av lägre lön för lika arbete. Vi vet också
att årliga lönekartläggningar är ett effektivt sätt att skapa rutiner för att
kunna minska lönediskrimineringen, säger kultur- och demokratiminister
Alice Bah Kuhnke.

I övrigt innebär förslagen bland annat att:

Arbetet med aktiva åtgärder ska omfatta alla sju diskrimineringsgrunder.
Arbetet ska göras enligt ett övergripande ramverk – undersöka risker för
diskriminering, analysera orsaker, vidta åtgärder och följa upp arbetet.
Utformningen av de konkreta åtgärderna lämnas till arbetsgivaren
respektive utbildningsanordnaren.
Det införs ett krav på arbetsgivare och utbildningsanordnare att ha
riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte att förhindra trakasserier.

Inom arbetslivet gäller i dag att handlingsplan för jämställda löner och
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jämställdhetsplan ska upprättas av arbetsgivare med minst 25 anställda vart
tredje år. Detta ersätts med ett krav på en årlig dokumentation av arbetet
med aktiva åtgärder enligt följande:

En arbetsgivare med minst 25 anställda ska varje år skriftligen
dokumentera sitt arbete med aktiva åtgärder,
en arbetsgivare med 10–24 anställda ska varje år skriftligen
dokumentera arbetet med lönekartläggning.

Bakgrund
Regeringen beslutade 2012 att ge en särskild utredare i uppdrag att föreslå
hur krav på aktiva åtgärder ska utformas och göras tydliga för att bli ett
effektivare medel i arbetet med att förebygga diskriminering och uppnå lika
rättigheter och möjligheter. Utredningen fick också i uppdrag att föreslå hur
riksdagens tillkännagivande (bet. 2012/13:AU10, rskr. 2012/13:260) om
lönekartläggningar och handlingsplaner för jämställda löner kan genomföras.
Utredningens betänkande Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering
(SOU 2014:41) överlämnades i juni 2014. Förslaget remitterades hösten
2014.

 



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke till kulturpolitisk
konferens i Gävle
Publicerad 08 februari 2016 Uppdaterad 08 februari 2016

Imorgon, tisdagen den 9 februari, besöker kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke Gävle för att delta i
KLYS heldagskonferens "Prata om villkoren!"
Tid och plats
10.00 – 13.00 Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnds
(KLYS) konferens om konstnärspolitiken.
Gävle konserthus
Adress: Kungsbäcksvägen 22, Gävle

Ministern kommer att finnas tillgänglig för intervjuer på förmiddagen.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke besöker
Laponia och Jokkmokks marknad
Publicerad 04 februari 2016 Uppdaterad 04 februari 2016

Kultur- och demokratiministern besöker världsarvet
Laponia och Jokkmokks marknad den 5-6 februari.
Ministern kommer bland annat att delta i firandet av
samernas nationaldag och träffa representanter för
Sametinget.
Delar av Alice Bah Kuhnkes program (med reservation för ändringar):

Fredag 5 februari

Möte med representanter för Laponias styrelse, samt visning av Naturum
Laponia.

Lördag 6 februari

9.25 – 10.10 Tid för medieintervjuer i Ájtte museum.
Adress: Kyrkogatan 3, Jokkmokk.

Möte med Sametingets styrelse och kansli- och avdelningschefer på
Sametingets lokaler i Jokkmokk.

Besöker utställningen Dáida ja duodji i Ájabyggnaden.

Besöker Jokkmokks marknad och deltar i det samiska nationaldagsfirandet.
12.30 – 13.00 Ministern talar vid firandet på Snöscenen.

Deltar i presentation av nomadskoleprojektet och tar emot boken "När jag
var åtta år lämnade jag mitt hem och har ännu inte kommit tillbaka – Minnen
från samernas skoltid".
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen söker nya
utvecklingskommuner för romsk
inkludering
Publicerad 28 januari 2016 Uppdaterad 28 januari 2016

Som en del av det fortsatta arbetet med att genomföra
strategin för romsk inkludering skickar
Kulturdepartementet i dag ut en utlysning till alla
kommuner i Sverige om bidrag för att utveckla
kommunala modeller för romsk inkludering.
- Kommunerna är självklara nycklar till romsk inkludering. När vi nu
investerar ytterligare medel så är det ett vinnande koncept att satsa på att
fler kommuner ska kunna bygga vidare på de erfarenheter och goda utfall av
satsningar som gjorts, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah
Kuhnke.

Insatserna inom ramen för strategin har under 2012–2015 koncentrerats till
fem pilotkommuner som efter ansökan fått årligt bidrag av regeringen för att
intensifiera de lokala insatserna för romsk inkludering. Nu ges fem nya
kommuner möjligheter att göra detsamma. Pilotkommunernas erfarenheter är
en viktig utgångspunkt för de nya så kallade utvecklingskommunerna för
romsk inkludering.

Från de inkomna ansökningarna ska fem kommuner beviljas bidrag under två
år för att bygga upp en struktur inom kommunen för att förbättra romers
inkludering inom de områden som utpekas i strategin, bland annat utbildning,
arbetsmarknad, hälsa, socialtjänst. Därefter kommer det att finnas en
möjlighet till förlängning av bidraget, som längst två år.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Kulturminister Alice Bah Kuhnke
inviger Göteborg International Film
Festival
Publicerad 28 januari 2016 Uppdaterad 28 januari 2016

Fredagen den 29 januari kommer kulturminister Alice
Bah Kuhnke att inviga Göteborg International Film
Festival. Invigningen tar plats på biograf Draken.

Tid och plats

Fredag 29 januari
Klockan 17.30 
Biograf Draken
Adress: Olof Palmes plats 1, Göteborg

Information Göteborg International Film Festival

Den årliga Göteborg International Film Festival är en av Nordens största
filmfestivaler. 2015 visades 500 filmer från 89 länder och besökarantalet var
över 30 000 personer. På filmfestivalen hålls även seminarier och festivalens
pris Dragon Awards delas ut.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Kultur- och demokratiministern
deltar i minnesdagen för
Förintelsens offer
Publicerad 26 januari 2016 Uppdaterad 26 januari 2016

Onsdagen den 27 januari är den internationella
minnesdagen för Förintelsens offer. Kultur- och
demokratiministern Alice Bah Kuhnke kommer under
dagen att delta i ett antal högtidlighållanden av
minnesdagen.
Kultur- och demokratiministerns program:

12.30 – 13.15
Talar vid riksdagens högtidlighållande av minnesdagen för Förintelsens offer.
Talare är också riksdagens talman och Hédi Fried.
Arrangör: Sveriges riksdag

14.00 – 15.30
Deltar vid stipendieutdelning av Micael Bindefelds Stiftelse till minne av
Förintelsen. Stipendiet delas ut av H.K.H. Kronprinsessan Victoria.
Arrangör: Micael Bindefelds Stiftelse

17.00 – 17.30
Deltar vid minnesceremoni för Förintelsens offer vid Raoul Wallenbergs
torg.
Arrangör: Forum för levande historia

17.45 – 18.30
Talar vid Judiska församlingens minnesceremoni i Stora synagogan i
Stockholm.
Arrangör: Judiska församlingen Stockholm
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18.40 – 20.00
Talar vid É Romani Glindas minnesstund i St Jacobs kyrka.
Arrangör: É Romani Glinda

 



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen stödjer
Drottningholms slottsteaters 250-
årsjubileum
Publicerad 21 januari 2016 Uppdaterad 21 januari 2016

Regeringen har i dag beslutat att ge Stiftelsen
Drottningholms slottsteater 400 000 kronor i bidrag,
som ska användas i samband med teaterns jubileumsår
2016. Sedan 1991 är teatern klassad som ett av
Unescos världsarv.
Drottningholms Slottsteater uppfördes 1766 och firar 250 år i år. Teatern
anordnar föreställningar, konserter, visningsarrangemang och liknande
evenemang.

Regeringen vill uppmärksamma den framstående scenkonstinstitution och
det unika kulturarv som Drottningholms Slottsteater är genom att bevilja 400
000 kronor i bidrag till teatern för verksamhet kopplad till teaterns
jubileumsår.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke besöker
Sydafrika och Lesotho
Publicerad 20 januari 2016 Uppdaterad 20 januari 2016

Kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke
besöker Sydafrika och Lesotho den 21-26 januari.
Under besöket kommer ministern bland annat att möta
ministrar ur Sydafrikas och Lesothos regeringar, träffa
ALMA-prisvinnarna PRAESA, sydafrikanska filmskapare
samt representanter för olika delar av det civila
samhället.
Delar av Alice Bah Kuhnkes program (med reservation för ändringar):

Maseru, Lesotho

Möten med ministrar ur Lesothos regering.

Kapstaden, Sydafrika

Deltar i seminarium med PRAESA, 2015 års mottagare av Litteraturpriset till
Astrid Lindgrens minne. Ministern kommer också att besöka en av
PRAESA:s läsverksamheter i Kapstaden.

Möte med sydafrikanska filmskapare.

Möte med hbtq-aktivisten Funeka Soldaat och organisationen Free Gender.

Johannesburg, Sydafrika

Bilateralt möte med Sydafrikas kulturminister Nkosinathi Emmanuel
Mthethwa.
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Deltar i mottagning och panelsamtal på temat "A country for all those who
live in it: culture, heritage and history as drivers for social cohesion" på den
svenska ambassadörens residens.

Besöker Market Theatre, som har samarbetat med Stockholms stadsteater,
samt besök på det civila samhällets organisationer som arbetar med
demokrati och rättssäkerhet.

 



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Sverige värd för nordiskt
nätverksmöte om förebyggande
arbete mot våldsbejakande
extremism
Publicerad 20 januari 2016 Uppdaterad 20 januari 2016

Onsdag 20 januari står kultur- och demokratiminister
Alice Bah Kuhnke värd för ett nätverksmöte inom ramen
för det förebyggande arbetet mot våldsbejakande
extremism med representanter för fem nordiska länder.
Mötet kommer bland annat att anta riktlinjer inom
områden där samarbetet ska fördjupas.
Fokus för nätverksmötet ligger på det förebyggande arbetet mot polarisering,
radikalisering och rekrytering till våldsbejakande extremistiska grupper, samt
motverkan av våldsbejakande budskap på nätet.

I arbetsdokumentet för vidare samarbete ligger fokus på åtta
samarbetsområden, bland annat kartläggning av våldsbejakande extremism
på nätet, forskning om utländska stridande, medie- och
informationskunnighet, strategiskt samarbete med sociala medier och det
civila samhället och stödsystem som förebygger radikalisering och
rekrytering.

Kultur- och demokratiministern finns tillgänglig för frågor under dagen.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Pressinbjudan: Betänkandet Låt
fler forma framtiden! överlämnas
till Alice Bah Kuhnke
Publicerad 15 januari 2016 Uppdaterad 15 januari 2016

Den särskilde utredaren Olle Wästberg överlämnar
betänkandet Låt fler forma framtiden!, SOU 2016:5, till
kultur- och demokratiministern på måndag den 18
januari.
Tid och plats
Måndag 18 januari kl 13.00 (insläpp från kl 12.30)
Plats: Pressrummet, Rosenbad. Inpassering genom Kopparporten.

Pressträffen kommer att webbsändas på regeringen.se.

Anmälan sker till Boris Vasic. Ta med presslegitimation.

Varmt välkomna!
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke besöker
verksamheter för asylsökande och
nyanlända i Borlänge
Publicerad 14 januari 2016 Uppdaterad 14 januari 2016

Fredagen den 15 januari kommer kultur- och
demokratiministern till Borlänge för att besöka
kommunen samt organisationer i det civila samhället
som arbetar med asylsökande och verksamheter för
nyanländas etablering.
Ministern kommer bland annat att besöka Borlänges kunskapshus och
Borlänge Bandy, där det finns tid för intervjuer.

Program (med reservation för ändringar)

Besök på ett evakueringsboende och möte med Frivilliga resursgruppen som
bistår boendet kring säkerheten.

Möte med Borlänge kommuns representanter om förberedelserna inför
Borlänge kunskapshus, en pilotsatsning på initiativ av nationella
samordnaren mot våldsbejakande extremism.

Möte med Borlänge Bandy om demokrati- och integrationsprojektet
"Borlänge – möjligheternas stad", som främst riktar sig till barn och
ungdomar i skolåldern som inte hittat till föreningslivet.

13.10-13.30 Möjlighet för media att träffa ministern.
Adress: Teknikdalen, Forskargatan 3.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke besöker
verksamheter för flyktingar och
nyanlända i Göteborg
Publicerad 18 december 2015 Uppdaterad 18 december 2015

Måndagen den 21 december reser kultur- och
demokratiministern till Göteborg för att besöka det civila
samhällets verksamheter som arbetar med
flyktingmottagande och nyanländas etablering. Resan
till Göteborg är del av ministerns besök runt om i
Sverige.
Tid och plats

10.00-10.20 Göteborgs räddningsmission
Möjlighet för media att träffa ministern efter besöket på Göteborgs
räddningsmissions asylboende för ensamkommande ungdomar. Fokus under
besöket är organisationens erfarenheter av så kallat Idéburet offentligt
partnerskap (IOP), som är en samarbetsform som vuxit fram mellan det
offentliga och den idéburna sektorn.

12.00-12.30 Caritas Angered
Ministern besöker Caritas frivilligcentral i Hjällbo där cirka 300 asylsökande
deltar i olika aktiviteter, särskilt språkgrupper. Under besöket serveras också
ett julbord som ministern kommer att vara med på.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Helena Stålnert ny ordförande i
Förvaltningsstiftelsen för public
service-bolagen
Publicerad 17 december 2015 Uppdaterad 17 december 2015

Regeringen har i dag utsett Helena Stålnert till ny
ordförande i Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio
AB, Sveriges Television AB och Sveriges
Utbildningsradio AB för perioden den 1 januari 2016 till
den 31 december 2019.
– Helena Stålnerts samlade erfarenheter och bakgrund, däribland som
nyhetsjournalist och ledare inom både public service och det privata
näringslivet, utgör grund för den kompetens jag ser att uppgiften kräver. Den
främsta är att värna public service oberoende, säger kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Helena Stålnert är kommunikationsrådgivare och vd för Stålnert
Kommunikation AB. Hon har tidigare varit verksam som journalist i många
år och varit chef för Aktuellt-redaktionen vid Sveriges Television. Under
2005 till 2013 var hon kommunikationsdirektör först i Saab AB och därefter
i SSAB.

Regeringen har idag även utsett sex ledamöter i Förvaltningsstiftelsens
styrelse, för perioden den 1 januari 2016 till den 31 december 2023. De
förordnade är

Riksdagsledamoten Gunilla Carlsson, nominerad av S
Docenten Peter Luthersson, nominerad av M
Leg. Psykologe Birgit Hansson, nominerad av V
Kulturskribenten Karin Perers, nominerad av C
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Riksdagsledamoten Emanuel Öz, nominerad av S
Europaparlamentarikern Lars Adaktusson, nominerad av KD

Av dessa är Birgit Hansson och Karin Perers omförordnade medan övriga är
nya ledamöter.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet, Socialdepartementet

Regeringen bjuder in till
dialogmöte om barns digitala
utsatthet med fokus på sociala
medier
Publicerad 14 december 2015 Uppdaterad 14 december 2015

Idag genomför barn-, äldre- och jämställdhetsminister
Åsa Regnér och kultur- och demokratiminister Alice Bah
Kuhnke ett dialogmöte om flickor och pojkars utsatthet
för sexuella övergrepp och kränkningar på internet, med
tyngdpunkt på sociala medier. Vid mötet deltar berörda
myndigheter, frivilligorganisationer inom
barnrättsområdet och privata näringslivet.
- Sociala medier är en viktig arena för barn och unga för att umgås, lära
känna nya människor men också för att utforska sin identitet. Men det har
också blivit en viktigare kontaktväg för förövare av kränkningar och sexuella
övergrepp. För att minska barn och ungas utsatthet på internet krävs att alla
berörda aktörer blir medvetna om detta vilket dialogen idag syftar till, säger
barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Regeringen har för avsikt att kalla till ytterligare en dialog om barns utsatthet
på nätet under 2016 för att följa upp hur arbetet fortskrider.

Deltagare vid dialogmötet

Statens medieråd

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
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Barnombudsmannen

Brottsförebyggande rådet (Brå)

Polismyndigheten, IT Brottscentrum

Stiftelsen Allmänna barnhuset

Bris

ECPAT

Rädda Barnen

UNICEF Sverige

World Childhood Foundation

Facebook

Surfa lugnt

TeliaSonera AB

Com hem

Bredbandsbolaget

NetClean



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Civila samhället och
trossamfunden stärks med 105
miljoner för arbetet med
människor på flykt
Publicerad 11 december 2015 Uppdaterad 11 december 2015

Regeringen har idag beslutat om att fördela 105
miljoner kronor till det civila samhällets organisationer i
arbetet med flyktingsituationen. Dessa engångsmedel
ska stärka organisationernas pågående arbete, med
både mottagande och etablering. Sammanlagt kommer
regeringen att fördela 200 miljoner kronor till civila
samhällets organisationer, studieförbunden och
idrottsrörelsen.
– Det civila samhället har en nyckelroll i arbetet med mottagande och
etablering av människor på flykt. Nu ger vi bättre förutsättningar för att man
på ett hållbart sätt ska kunna kanalisera människors engagemang, säger
kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Beslutet är en del av den uppgörelse om migrations- och etableringspolitiken
som slutits mellan de båda regeringspartierna, Moderaterna, Liberalerna,
Centerpartiet och Kristdemokraterna.

105 miljoner kronor tilldelas organisationer och trossamfund, 75 miljoner
kronor till folkbildningens organisationer och 20 miljoner kronor går till
idrottsorganisationer. De nationella organisationerna ansvarar själva för
fördelning av medlen till lokala och regionala verksamheter runt om i landet.
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Medlen ska utbetalas innan årsskiftet av Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor (MUCF) och Nämnden för statligt stöd till trossamfund
(SST).

Samtliga av dessa medel ska betalas ut innan årsskiftet och får användas
under 2016. Villkoret för resurstillskottet är att de ska användas till att stärka
organisationernas kapacitet i insatser för asylsökande och arbetet med
etablering av nyanlända. Resurserna ska användas för att omhänderta
frivilligt engagemang, skapa uthållighet i engagemanget samt främja
samverkan och samordning mellan organisationer.



Pressmeddelande från Justitiedepartementet, Kulturdepartementet

Betänkande om utvidgat skydd för
transpersoner överlämnat till Alice
Bah Kuhnke
Publicerad 07 december 2015 Uppdaterad 08 december 2015

I betänkandet Ett utvidgat straffrättsligt skydd för
transpersoner m.m. (SOU 2015:103) som i dag
överlämnas till kultur- och demokratiministern föreslås
att det straffrättsliga skyddet för transpersoner ska
stärkas. Dessutom föreslås att det kritiserade begreppet
”könsöverskridande identitet och uttryck” och ordet ”ras”
ska slopas i lagstiftningen.
– Transpersoner behöver skyddas av straffbestämmelserna om hets mot
folkgrupp och olaga diskriminering. Transfobiska förolämpningar måste
kunna åtalas av åklagare. Det ska också tydligare framgå att transfobiska
motiv är försvårande när straff bestäms. Dessutom bör lagstiftningen inte
peka ut transpersoner som "avvikare", säger den särskilde utredaren Erica
Hemtke.

Utredningen har haft i uppdrag se över om det straffrättsliga skyddet för
transpersoner behöver stärkas liksom om den kritiserade
diskrimineringsgrunden "könsöverskridande identitet och uttryck" bör ändras
i lagstiftningen.

Utredningen anser att diskrimineringsgrunden "könsöverskridande" identitet
eller uttryck bör ersättas av grunden "könsidentitet eller könsuttryck".

Utredningen har också haft i uppdrag att överväga om inte orden "ras" och
"rasmässig" kan tas bort från lagstiftningen. Enligt utredningen är det bästa
att i de straffrättsliga bestämmelserna ersätta ordet ras med uttrycket
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"föreställning om ras".

– Historiskt har ordet ras använts om människor i en biologisk mening i
svensk lag. Det är dags att lagstiftaren tar avstånd från ett sådant synsätt och
tydligt markerar att det saknas någon vetenskaplig grund för att dela in
människor i olika raser. Samtidigt får problemet med rasism inte osynliggöras
och skyddet för de som utsätts får inte urvattnas. Utredningen föreslår därför
att straffbestämmelserna i stället tydligt ska sätta fokus på problemet,
nämligen gärningsmännens rasistiska föreställningar som motiv för att kränka
människor, säger Erica Hemtke.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Pressinbjudan: Betänkandet Ett
utvidgat straffrättsligt skydd för
transpersoner m.m. överlämnas till
Alice Bah Kuhnke
Publicerad 07 december 2015 Uppdaterad 07 december 2015

Den särskilde utredaren Erica Hemtke överlämnar
betänkandet Ett utvidgat straffrättsligt skydd för
transpersoner m.m. till kultur- och demokratiministern
på tisdag den 8 december.
Tid och plats
Tisdag 8 december kl 9.00 (insläpp från kl 8.30)
Plats: Pressrummet, Rosenbad. Inpassering genom Kopparporten.

Pressträffen kommer att webbsändas på regeringen.se.
Anmälan sker till Boris Vasic. Ta med presslegitimation.

Varmt välkomna!
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Ökat stöd till barnfilm på nationella
minoritetsspråk
Publicerad 03 december 2015 Uppdaterad 03 december 2015

Stiftelsen Svenska Filminstitutet har fått i uppdrag av
regeringen att språkanpassa barnfilm till de nationella
minoritetsspråken. Filminstitutet får också i uppdrag att
verka för bred spridning av dessa filmer.
– Film är ett av de mest kraftfulla sätten att bevara och sprida de nationella
minoriteternas språk. Därför är det också särskilt viktigt att satsa på barnfilm
och barnprogram eftersom vi vet att relationen till språket börjar där, säger
kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Filminstitutet tilldelas 814 000 kronor för att genomföra uppdraget, som
syftar till att öka de nationella minoriteternas möjligheter att utveckla och
återta minoritetsspråken. Film för barn och barnprogram har en viktig roll i
detta.

Uppdraget avser främst film riktad till barn mellan fyra och åtta år.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Nya direktiv till utredning för bättre
skydd mot diskriminering
Publicerad 03 december 2015 Uppdaterad 03 december 2015

Regeringen har i dag fattat beslut om att ge
tilläggsdirektiv till Utredningen om att bättre möjligheter
för att motverka diskriminering.
- En av regeringens viktigaste verktyg för att motverka diskriminering i vårt
samhälle är lagstiftning. Nu får utredningen i uppdrag att se över ett nytt
system för tillsyn och främjande av likabehandling. Den offentliga
verksamheten ska vara ett föredöme på det här området och därför får de
också i uppdrag att titta på ändringar för skydd mot diskriminering där, säger
kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Tilläggsdirektiven innebär att utredarens uppdrag förlängs till den 16
december 2016. Utredaren ska nu även analysera och ta ställning till:

om en annan ordning än den nuvarande för tillsyn över och främjande av
likabehandling kan bidra till att säkerställa ett effektivt arbete mot
diskriminering, i det ingår att säkerställa effektiva sanktioner mot
diskriminering.
behovet av ändring av den s.k. bevisbörderegeln i skollagen,
behovet av ändring av regleringen om skydd mot diskriminering i
offentlig verksamhet, och,
om, och i så fall hur, diskrimineringslagens regler på det
skollagsreglerade området bör flyttas till skollagen.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke besöker
verksamheter för flyktingar och
nyanlända i Malmö
Publicerad 01 december 2015 Uppdaterad 01 december 2015

Onsdag den 2 december kommer kultur- och
demokratiministern till Malmö för att besöka det civila
samhällets verksamheter som arbetar med
flyktingmottagande och nyanländas etablering. Resan
till Malmö är del av ministerns besök på
flyktingverksamheter runt om i Sverige.
Under dagen kommer Alice Bah Kuhnke att besöka Kontrapunkts
flyktingverksamhet, muslimska församlingens evakueringsboende, Rädda
barnens mobila verksamhet samt Migrationsverkets vänthall för nyanlända.

Ministern besöker också Individuell Människohjälps ljusmanifestation ”Hela
Sverige lyser”. Då finns möjlighet för media att möta ministern.

Tid och plats
14.50 – 15.40 Individuell Människohjälps ljusmanifestationen ”Hela Sverige
lyser”.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke deltar i
ministerrådsmöte
Publicerad 24 november 2015 Uppdaterad 24 november 2015

I dag, den 24 november deltar kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke vid EU:s
ministerrådsmöte för utbildning, ungdom, kultur och
idrott i Bryssel. Flyktingsituationen och förstörelsen av
kulturarv präglar mötets agenda.
Under mötet kommer ministrarna bland annat att diskutera en samlad insats
mot förstörelse av och olaglig handel med kulturarv i konfliktområden.
Bakgrunden är bland annat kriget i Syrien där ovärderligt kulturarv medvetet
skadats, förstörts eller illegalt exporterats. 

Rådet kommer att anta slutsatser om kulturens roll i EU:s
utvecklingssamarbete.

Rådsslutsatser som uppmärksammar kulturens roll i integrationsarbetet
kommer också att antas. Det är med anledning av flyktingsituationen som
medlemsstaterna under 2016 ska utbyta erfarenheter och goda exempel på
interkulturell dialog med fokus på nyanländas integration i de europeiska
samhällena genom konst och kultur.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke delar ut Lilla
Augustpriset i dag
Publicerad 23 november 2015 Uppdaterad 23 november 2015

I dag kommer kultur- och demokratiminister Alice Bah
Kuhnke att dela ut Lilla Augustpriset vid Augustgalan.
Lilla Augustpriset instiftades 1994 av Svenska Förläggareföreningen för att
öka unga människors intresse för läsning och uppmuntra till eget skrivande.
Tävlingen är öppen för alla mellan 16 och 20 år.

Tid och plats
17.30 – 18.45 Augustgalan pågår.
Plats: Stockholms Konserthus
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet, Näringsdepartementet

Regeringen ökar tillgängligheten
av taltidningar
Publicerad 05 november 2015 Uppdaterad 05 november 2015

I dag beslutade regeringen att ge Myndigheten för
tillgängliga medier (MTM) i uppdrag att samordna och
effektivisera distributionen av läns- och
kommuntaltidningar, genom att inkludera dem i den
existerande digitala taltidningsmodellen. Syftet är att
öka tillgängligheten till nyhets- och samhällsinformation
för personer med funktionsnedsättning som medför
svårigheter att läsa en tryckt text.
- Genom att tänka Digitalt först skapar vi nya möjligheter. Jag är väldigt glad
och stolt över att vi nu med digitaliseringens hjälp kan förenkla och skapa
bättre möjligheter för personer med funktionsnedsättningar, säger it-minister
Mehmet Kaplan.

Det finns i Sverige cirka 50 läns- och kommunaltaltidningar som idag
distribueras via post på CD-skiva. Regeringen ger MTM i uppdrag att
samordna och effektivisera denna distribution genom att en gemensam
internetbaserad distributionskanal etableras. Genom den ökade
tillgängligheten ska personer med funktionsnedsättning få större möjlighet att
kunna ta del av dagstidningar och läns- och kommunaltidningar på ett mer
användarvänligt och kostnadseffektivt sätt än i dag.

- För att kunna vara aktiv i vår demokrati krävs det också att man har fått en
chans att tillgängliggöra sig information om det som händer i samhället.
Därför är det viktigt att vi nu genomför en satsning som ska kunna göra att
läns- och kommuntaltidningar kan nå ännu fler, säger kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke.
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Regeringen beviljar MTM 1,6 miljoner kronor för att kunna genomföra
uppdraget som ska redovisas senast den 31 december 2016.

Uppdraget har som mål att den nya samordnade verksamheten ska vara
etablerad på minst 20 av de läns- och kommuntaltidningar som finns i
Sverige. Senast i december 2018 ska samtliga läns- och kommuntaltidningar
distribuera sitt innehåll via den nya distributionskanalen.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Kultur- och demokratiministern till
nordiskt ministerrådsmöte i
Reykjavik
Publicerad 27 oktober 2015 Uppdaterad 27 oktober 2015

Onsdagen den 28 oktober deltar Alice Bah Kuhnke i
nordiskt ministerrådsmöte i Reykjavik, Island. I
samband med mötet delas också Nordiska rådets priser
ut.
Under mötet kommer de nordiska kulturministrarna att diskutera en
uppföljning av Nordic Cool 2013 i Washington DC, med förslag på koncept
och destinationsstad för en ny nordisk kultursatsning i utlandet år 2017.
Ministrarna kommer också att diskutera framtida satsningar och inriktning
för det nordiska kultursamarbetet för åren framöver

Ministern deltar även vid Nordiska rådets prisgala, där priser delas ut i de
fem kategorierna Litteratur, Barn- och ungdomslitteratur, Film, Musik samt
Natur och Miljö.
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Pressmeddelande från Försvarsdepartementet, Kulturdepartementet,
Miljödepartementet, Statsrådsberedningen, Utrikesdepartementet

Statsminister Stefan Löfven deltar
vid Nordiska rådet i Reykjavik 27-
28 oktober
Publicerad 20 oktober 2015 Uppdaterad 20 oktober 2015

Statsminister Stefan Löfven åker till Reykjavik 27-28
oktober för att delta vid Nordiska rådets årliga session.
På agendan står möten med de nordiska
statsministrarna samt möten med Nordiska rådets
presidium och de tre självstyrande områdena Grönland,
Färöarna och Åland. Under mötena står bland annat
migration, klimat, miljö och Syrien på dagordningarna.
Statsministern deltar på utdelningen av Nordiska rådets priser på tisdagen
den 27 oktober.

Statsminister Löfven kommer också i Reykjavik att delta vid ett nordiskt-
baltiskt statsministermöte med fokus på säkerhetspolitiskt samarbete i
närområdet.

I anslutning till Nordiska rådets session möts också de nordisk-baltiska
regeringscheferna tillsammans med premiärministern från Storbritannien
inom ramen för Northern Future Forum.

Utöver statsministern deltar även följande ministrar från regeringen: minister
för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete Kristina Persson,
försvarsminister Peter Hultqvist, klimat- och miljöminister Åsa Romson,
kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke samt biståndsminister
Isabella Lövin. För deras program kontakta respektive pressekreterare.
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Pressträffar

Onsdag 28 oktober

11.15-11.45 Presskonferens med de nordiska statsministrarna. Plats: Harpa -
Kaldalón
14.00-14.30 Presskonferens med de nordiska och baltiska statsministrarna.
Plats: Harpa - Kaldalón

Ackreditering senast den 23 oktober: Sida för ackreditering på Nordiska
rådets webbplats



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Museiutredningen överlämnad till
Alice Bah Kuhnke
Publicerad 16 oktober 2015 Uppdaterad 16 oktober 2015

I den museiutredning som i dag överlämnas till kultur-
och demokratiministern föreslås en ny inriktning för den
statliga museipolitiken. Utredningen föreslår bland
annat en särskild museilag, en ny museimyndighet och
ett nytt statsbidrag till museiverksamhet i hela landet.
– Utredningen har visat att ett problem med den hittillsvarande
museipolitiken är att den ofta utgått från att organisatoriskt inriktade
åtgärder ska rå på olika problem, till exempel med ökade kostnader. Denna
inriktning har också kombinerats med en detaljstyrning som inte alltid tagit
hänsyn till hur dessa kunskapsinstitutioner fungerar eller de olikheter som
finns i sektorn. Museerna har i alltför hög grad blivit styrda i enskildheter
och ofta med utgångspunkt i rådande tidsanda, säger den särskilde utredaren
Clas-Uno Frykholm.

Utredningen föreslår att museernas grundläggande uppdrag istället ska
uttryckas i en museilag. I lagen ska det slås fast att museernas fria förmedling
av kunskap och upplevelser inte får inskränkas samt att museerna har ett
eget ansvar för att förmedla ett reflekterande förhållningssätt till historien. I
lagen föreslås också bestämmelser om sådant som samlingsförvaltning och
samverkan i museisektorn.

För att främja museiverksamhet av hög kvalitet i hela landet är utredningens
förslag även att en ny museimyndighet ska ersätta myndigheten
Riksutställningar. Den nya myndigheten ska ha i uppdrag att stödja
museiutveckling på främst lokal och regional nivå genom ett nytt statsbidrag
på 28 miljoner kronor. I syfte att främja kvalitetsutveckling vid de statliga
museerna ska myndigheten också ansvara för ett system för kollegial
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granskning, så kallad peer review.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke och Per Olsson
Fridh besöker New York och
Washington DC
Publicerad 16 oktober 2015 Uppdaterad 16 oktober 2015

Den 19 – 23 oktober besöker kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke och
statssekreterare Per Olsson Fridh New York och
Washington DC. De kommer bland annat besöka
representanter för det amerikanska kulturlivet, träffa
USA:s särskilde sändebud för hbtq-personers
mänskliga rättigheter Randy Berry och Richard Stengel,
statssekreterare för offentlig diplomati.
Delar av Alice Bah Kuhnkes planerade program i USA (med reservation för
ändringar).

Måndagen den 19 oktober
Möten med Lower Manhattan Cultural Council och Institute of International
Education (IIE). IIE arbetar bland annat med skapa fristäder för konstnärer
från hela världen.

Tisdagen den 20 oktober
Frukostmöte med författaren Teju Cole.

Möte med New York City Department of Cultural Affairs.

Lunchmöte med FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson. 

Deltar i podcast med Natalia Brzezinski.
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Onsdagen den 21 oktober
Förmiddagsmöten på FN:s högkvarter 

Anförande vid visningen av Apflickorna. Visningen sker tillsammans med
filmens regissör Lisa Aschan.

Torsdagen den 22 oktober
Besöker Baltimore Office of Promotion & The Arts.

Möte med Richard Stengel, Under Secretary for Public Diplomacy and
Public Affairs vid det amerikanska utrikesdepartementet.

Möter ambassadpersonalen på svenska ambassaden i USA.

Möte med ambassadör Björn Lyrvall.

Fredagen den 23 oktober
Möte med USA:s särskilde sändebud för hbtq-personers mänskliga
rättigheter Randy Berry.

Möte med National Museum of African American History and Culture.

Pressträff för svenska korrespondenter.
14.00 på svenska ambassaden.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Axel Hambergs forskarhyddor
förklaras som statligt
byggnadsminne
Publicerad 15 oktober 2015 Uppdaterad 15 oktober 2015

Axel Hambergs forskarhyddor i Sareks nationalpark i
Norrbotten förklaras som statligt byggnadsminne av
regeringen. Forskningsstationerna är unika i sitt slag
och var en förutsättning för att året runt kunna utforska
och kartlägga Sarek.
Professor Axel Hambergs forskarhyddor från början av 1900-talet är viktiga
ur både vetenskapshistorisk och kulturhistorisk synvinkel. Hyddorna är
betydelsefulla som en del i dagens kunskap om världsarvet Laponia och
internationell klimatforskning. Den observationsutrustning som användes vid
de olika mätstationerna finns kvar i stor utsträckning.

Regeringens beslut grundar sig i Riksantikvarieämbetets förslag.
Byggnadsminnesförklaringen omfattar fyra anläggningar med byggnader och
tillhörande fast mätutrustning.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Pressinbjudan: Museiutredningens
betänkande överlämnas till Alice
Bah Kuhnke
Publicerad 15 oktober 2015 Uppdaterad 15 oktober 2015

Den särskilde utredaren Clas-Uno Frykholm överlämnar
museiutredningens betänkande till kultur- och
demokratiministern på fredag den 16 oktober.
Tid och plats
Fredag 16 oktober kl 11.45 (insläpp från kl 11.15)
Plats: Pressrummet, Rosenbad. Inpassering genom Kopparporten.

Pressträffen kommer att webbsändas på regeringens webbplats.

Pressträffen är endast öppen för journalister. Anmälan sker till Boris Vasic.

Ta med presslegitimation.
Varmt välkomna!

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Betänkandet Gestaltad livsmiljö
överlämnat till Alice Bah Kuhnke
Publicerad 14 oktober 2015 Uppdaterad 14 oktober 2015

Den särskilde utredaren Christer Larsson överlämnade i
dag betänkandet Gestaltad livsmiljö – en ny politik för
arkitektur, form och design till kultur- och
demokratiministern. Betänkandet är resultatet av
utredningens uppdrag att göra en översyn av den
nuvarande politiken från 1998.
– Arkitektur, form och design formar vår livsmiljö och är kraftfulla verktyg
för att överbrygga sociala, ekonomiska och fysiska klyftor. Med en
myndighet och en rad andra utvecklingsförslag inom till exempel utbildning,
forskning, upphandling och export, ser jag framför mig att området kan
utvecklas och utövarna stöttas fullt ut. I ett aktivt och långsiktigt samarbete
med övriga aktörer, politik, byggsektor, näringsliv och medborgare kan
arkitektur, form och design bidra till en inkluderande, jämlik och
demokratiskt präglad gestaltad livsmiljö, säger Christer Larsson.

Viktiga förslag till insatser är nya resurser till utveckling och export, stöd till
kommunala arkitektur-, form- och designprogram, breddad rekrytering till
utbildningarna, metodstöd för nya upphandlingsformer och
forskningsutlysning i hållbart samhällsbyggande.

Utredningen föreslår också nya funktioner inom området, bland annat att en
riksarkitekt tillsätts inom Statens fastighetsverk med särskilt ansvar för att
utveckla samverkan kring arkitektonisk kvalitet i statligt byggande och
fastighetsförvaltning. Utredningen föreslår även att en designfunktion
inrättas för att ge stöd i och öka användningen av designmetodik i offentliga
verksamheter.

https://www.regeringen.se/


En ny myndighet föreslås, Myndigheten för gestaltad livsmiljö. Denna skulle
kunna sprida kunskap och resultat, stötta kommuner, landsting och samverka
med regionala och lokala aktörer inom arkitektur, form och design.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Pressinbjudan: Betänkandet
Gestaltad livsmiljö överlämnas till
Alice Bah Kuhnke
Publicerad 13 oktober 2015 Uppdaterad 13 oktober 2015

Den särskilde utredaren Christer Larsson överlämnar
betänkandet Gestaltad livsmiljö – en ny politik för
arkitektur, form och design till kultur- och
demokratiministern på onsdag den 14 oktober.
Tid och plats
Onsdag 14 oktober kl 10.00 (insläpp från kl 9.30)
Plats: Pressrummet, Rosenbad. Inpassering genom Kopparporten.

Pressträffen kommer att webbsändas på regeringen.se.
Anmälan sker till Boris Vasic. Ta med presslegitimation.

Varmt välkomna!

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke till Malmö för
konferens och dialog om afrofobi
Publicerad 08 oktober 2015 Uppdaterad 08 oktober 2015

Kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke
besöker Malmö fredag den 9 oktober. Ministern ska
delta i konferensen Slavhandelns arv – röster från
dagens afrosvenskar. Därefter följer en dialog om
afrofobi. Deltagandet är en del av satsningen Samling
mot rasism.
Tid och plats
Fredag 9 oktober
9.00 – 12.00 Konferensen Slavhandelns arv – röster från dagens
afrosvenskar. Arrangeras av Afrosvenskarnas forum för rättvisa, Malmö
stad, Malmö högskola och Arbetarnas bildningsförbund. Under konferensen
kommer man bland annat att tala om Sveriges koloniala historia och rätten
till politiskt deltagande.
Adress: Malmö högskola, Matrosgatan 1.

13.30 – 16.00 Dialog om afrofobi. Jallow Momodou, ordförande för
Afrosvenskarnas forum för rättvisa, leder samtalet.
Adress: Malmö stadshus, August Palms plats 1.

Media är välkomna att delta under dagen eller boka intervjutid med
ministern.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet, Kulturdepartementet,
Statsrådsberedningen

Pressinbjudan till Sverige
tillsammans
Publicerad 02 oktober 2015 Uppdaterad 02 oktober 2015

Måndagen 12 oktober bjuder statsminister Stefan
Löfven in till den nationella samlingen Sverige
tillsammans för att samla alla krafter som kan och vill
bidra till att förbättra nyanländas etablering.
På Münchenbryggeriet i Stockholm samlas kommuner, myndigheter, företag,
fackliga organisationer, civilsamhället och andra aktörer för att tillsammans
utveckla arbetssätten så att nyanlända vuxna snabbt kan börja jobba, barnen
få en bra skolgång och alla komma in i samhällsgemenskapen.

Förutom statsministern så medverkar från regeringen också
arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och kultur och demokratiminister
Alice Bah Kuhnke.

– Det är min starka förhoppning att alla inbjudna tar sig tid att medverka vid
Sverige tillsammans. Det här arbetet har inte tid att vänta och tillsammans
kan vi möta utmaningen i att förbättra och snabba på nyanländas etablering,
säger Stefan Löfven.

Media är välkomna att närvara vid konferensen. Ackreditering krävs.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

10 miljoner kronor till Röda Korset
för att hantera civilsamhällets stöd
till människor på flykt
Publicerad 01 oktober 2015 Uppdaterad 01 oktober 2015

I dag har regeringen fattat beslut om att tillföra Röda
Korset 10 miljoner kronor för att stärka
hjälpverksamheten till människor på flykt. Regeringen
vill med dessa medel öka organisationernas
förutsättningar att möta människor på flykt och även ta
tillvara enskildas engagemang i att hantera
flyktingkrisen.
– Frivilligsverige utgör en central del för att de människor som nu är på flykt
och kommer till Sverige ska ges en möjlighet att också få en plats i vårt
samhälle. Nu bidrar regeringen med ytterligare resurser för att de frivilliga
krafterna ska kunna fortsätta att hjälpa och även möta upp det stora
engagemang som just nu blommar runt om i hela landet, säger kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Alice Bah Kuhnke träffade i går företrädare för ett tiotal större
civilsamhällesorganisationer för att få del av deras synpunkter och behov i
arbetet med att möta människor på flykt och deras möjlighet att ta tillvara
det engagemang som enskilda människor nu visar.

Röda Korset ska använda medlen för att bedriva, organisera och samordna
hjälpverksamhet och samverka med andra organisationer i genomförandet.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke håller
rundabordssamtal med
frivilligorganisationer med
anledning av flyktingsituationen
Publicerad 29 september 2015 Uppdaterad 29 september 2015

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke håller
ett rundabordssamtal med organisationer i det civila
samhället som arbetar för att hjälpa människor på flykt.
Syftet med mötet är att få fördjupad kunskap om
situationen samt ta del av organisationernas
erfarenheter och behov.
Media är inbjudna att ställa frågor efter mötet.

Tid och plats
Onsdagen 30 september. Mötet avslutas kl 11.30.
Adress: Tegelbacken 2.

Anmäl intresse till Boris Vasic.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet, Utbildningsdepartementet

Gustav Fridolin och Alice Bah
Kuhnke bjuder in till pressträff på
Bokmässan
Publicerad 23 september 2015 Uppdaterad 23 september 2015

Torsdagen den 24 september bjuder
utbildningsminister Gustav Fridolin och kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke in till pressträff för
att berätta om regeringens investeringar i läsning,
läslust och kultur i skolan.
Tid: torsdag 24 september 13.30

Plats: R 12, Press Centre, plan 2, Svenska mässan

Välkomna!

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke besöker
Bokmässan i Göteborg
Publicerad 22 september 2015 Uppdaterad 23 september 2015

Den 24-25 september besöker kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke mässan Bok &
Bibliotek i Göteborg. Ministern kommer bland annat att
delta i flera publika samtal, samt kora en ny
läsambassadör.
Tid och plats
24 september
10.00 – 10.45 Ministern deltar i seminariet ”Höstlov blir läslov?” om barns
och ungas läsning och läsfrämjande. Deltar gör också utbildningsminister
Gustav Fridolin.

11.00 – 12.00 Invigning av Bok & Bibliotek 2015 med tal. Förutom
ministern talar också ryska författaren och människorättskämpen Masha
Gessen.

12.30-12.50 Intervju med Björn af Kleen i Dagens Nyheters monter.

13.00 Kulturministern deltar vid presentationen av ny läsambassadör,
direktsändning från Sveriges radios monter i P4 Extra med Lotta Bromé.

14.30 – 14.50 Scenintervju i Göteborgspostens monter.

15.00 – 15.20 Ministern avtackar avgående läsambassadören Johanna
Lindbäck på Ung Scen.

16.30 – 16.50 Deltar i seminariet ABF:s samtal ”Livslångt läsande” om
läsfrämjande insatser för vuxna.

https://www.regeringen.se/


25 september
10.00 – 10.20 Samtal med Svenska förläggareföreningen om den digitala
bokmarknaden.

11.00-11.30 Scensamtal med Svensk Biblioteksförenings moderator
Gabriella Ahlström.

14.00-14.30 Samtal hos Svenska Tecknare.

15.00 – 15.20 Samtal med Expressens kulturchef Karin Olsson.

För mer information om seminarier, besök mässans webbplats.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Pressmeddelande: Regeringen
satsar 359 miljoner kronor på mer
kultur till fler
Publicerad 21 september 2015 Uppdaterad 21 september 2015

Regeringen investerar totalt 359 miljoner kr på
kultursektorn i budgetpropositionen för 2016. Utöver
detta aviseras även en stor satsning på svensk film
2017. Regeringens satsning på kultur kan jämföras
med 2015 års budget där ökningen var 28 miljoner.
Därtill kommer ytterligare satsningar på
demokratipolitiken och diskrimineringspolitiken.
– I dag visar vi att regeringen menar allvar med att satsa på mer kultur till
fler. Nu kommer fler barn och unga få en chans att prova på att skapa musik
eller stå på scen. Våra museer öppnar upp för nya grupper i hela landet och
den nya filmpolitiken öppnar upp för fler röster och berättelser, säger kultur-
och demokratiministern Alice Bah Kuhnke.

Budget beslutad av riksdagen
2015

6 825
(mnkr)

Pris- och löneomräkning 80
Kultur- och musikskolan 100
Fri entré vid vissa   statliga museer 80
Biografer i landsbygden 25
Samisk kultur 1
Konsekvenser av   aviseringar
tidigare år

-18

https://www.regeringen.se/


Kultur i vissa   bostadsområden
(avisering VÅP)

50

Skapande skola i   förskolan
(avisering VÄB)

10

Kultursamverkansmodellen  
(avisering VÄB)

15

Nationell   biblioteksstrategi
(avisering VÄB)

6

Utbildningssatsning mot   rasism
(avisering VÄB)

10

Budget 2016 7 184
Ökning i jämförelse med 2015 359

Historisk omställning av statens filmpolitik

Regeringen beräknar att det statliga anslaget för filmstödet till svensk film
tillförs 25 miljoner kronor redan 2016 och 235 miljoner kronor årligen 2017
och 2018. I det ökade anslaget ingår en särskild satsning på 25 miljoner
kronor årligen under 2016–2019 för att stärka mindre biografer på
landsbygden och i mindre orter.  

Fler ska ges möjlighet att delta i den kommunala
musik- och kulturskolan

Regeringen satsar 100 miljoner kronor årligen på att främja låga avgifter i
den kommunala musik- och kulturskolan. Regeringen avsätter 100 miljoner
kronor årligen från och med 2016 som bidrag för att främja låga avgifter i
den kommunala musik- och kulturskolan. Det finns flera hinder för
deltagande i den kommunala musik- och kulturskolan. Ett av dem är höga
avgifter. Därför vill regeringen bidra till att möjliggöra låga avgifter i den
kommunala musik- och kulturskolan. Syftet är att göra den kommunala
musik- och kulturskolan mer tillgänglig och jämlik.

Fri entré vid vissa statliga museer införs

80 miljoner kronor avsätts för att införa fri entré vid vissa statliga museer.
Reformen med fri entré på de statliga museerna som pågick 2005 och 2006
möjliggjorde för många fler grupper i samhället att ta del av det
gemensamma kulturarvet. Det är nu dags att återigen öppna de statliga



museerna för alla.

Fri entré föreslås gälla vid 17 museer i hela landet, bland annat
Världskulturmuseet i Göteborg, Flygvapenmuseum i Linköping, Moderna
museet i Stockholm och Malmö samt Nationalmuseum.

Regeringen satsar tre miljoner kronor på Sametinget
och på bidrag till samisk kultur

Från och med 2016 höjs Sametingets anslag med två miljoner kronor. Den
särskilda ställning som Sametinget och samerna har i samhället ska
respekteras och de rättigheter som följer ska stärkas.

Regeringen höjer också bidraget till samisk kultur med en miljon kronor per
år permanent. Bidraget fördelas av Sametinget. Syftet med satsningen är att
ge Sametinget bättre möjligheter att verka för en levande samisk kultur och
skapa bättre förutsättningar för det samiska konst- och kulturlivet.

Intensifierat arbete mot rasism och diskriminering på
nationell, region och lokal nivå

Diskrimineringsombudsmannen (DO) får 10 miljoner kronor permanent.
Även lokala verksamheter mot diskriminering, så kallade
antidiskrimineringsbyråer, får 2 miljoner kronor i permanent tillskott.

Regeringen satsar också totalt 20 miljoner kronor under fyra år för att
förstärka arbetet med att förebygga och motverka rasism och liknande
former av fientlighet. Genom att samla och systematisera arbetet inom ramen
för en nationell plan kommer regeringen att lägga grunden för ett långsiktigt
och resultatinriktat arbete.

Satsning på fler museer regionalt

Regeringen kommer att ge ett bidrag till Malmö kommun till en förstudie
kring förutsättningarna för ett nationellt demokrati- och migrationsmuseum.
Bidraget ska också användas till en internationell vetenskapligt konferens i
Malmö under våren 2016 som avstamp inför förstudien.

I propositionen ges dessutom Nationalmuseum två miljoner kronor årligen
för att stärka museets regionala närvaro. Tanken är bland annat att
möjliggöra fler regionala samarbeten så att fler får tillgång till museets



samlingar. Satsningen kan också möjliggöra ett regionalt samarbete med
länsmuseet Jamtli i Östersund om en etablering av Nationalmuseum Norr.

Regeringens satsningar ska öka tillgängligheten och delaktigheten till kultur i
hela landet.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke till Serbien för
möten med flyktingar, UNHCR och
frivilligorganisationer samt att delta
i Belgrad Pride
Publicerad 18 september 2015 Uppdaterad 18 september 2015

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
besöker Serbien den 19-20 september. Ministern
kommer på lördag att resa till gränsövergången mellan
Serbien och Kroatien för att bland annat träffa
representanter för UNHCR. På söndagen deltar hon
som första svenska minister i stadens prideparad och
har även möte med Serbiens minister för europeisk
integration samt frivilligorganisationer.
Delar av Alice Bah Kuhnkes planerade program i Serbien (med reservation
för ändringar)

Lördagen den 19 september
Möte med gränspolisen samt representanter för FN:s flyktingorgan UNHCR.

Besöker Miksalište i Belgrad, ett center för insamling av hjälp till flyktingar.

Söndagen den 20 september
Frukostmöte med representanter för serbiska NGO:er som arbetar med hbtq-
frågor och mänskliga rättigheter, samt serbisk media.

Möte med Serbiens minister för europeisk integration Jadranka Joksimović.
Därefter deltar ministrarna i prideparaden tillsammans.

https://www.regeringen.se/


Deltar på mottagning på svenska ambassadörsresidenset med inbjudna gäster
från serbiska civilsamhället, organisatörerna bakom Pridefirandet och media.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Pressinbjudan: Alice Bah Kuhnke
presenterar budgetpropositionen
för 2016
Publicerad 18 september 2015 Uppdaterad 18 september 2015

Måndagen den 21 september presenterar kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke regeringens
budgetproposition för 2016. Propositionen är en
överenskommelse mellan regeringen och
Vänsterpartiet.
Tid och plats
Måndag 21 september kl 12.00 (insläpp från kl 11.30)
Plats: Zita Folkets Bio
Adress: Birger Jarlsgatan 37, Stockholm

Vi bjuder på lunchwrap och dricka.

Anmälan sker till Boris Vasic.
Ta med presslegitimation.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Fri entré införs på statliga museer
Publicerad 15 september 2015 Uppdaterad 15 september 2015

Regeringen föreslår i budgetpropositionen att 80
miljoner kronor avsätts för att införa fri entré vid vissa
statliga museer. Förslaget är en överenskommelse
mellan regeringen och Vänsterpartiet.
– De skatter som finns i museerna är våra gemensamma, samlingarna finns
till för oss Därför är det naturligt att vi också ser till att alla får chansen att ta
del av det vi äger tillsammans. Fri entré kommer också att göra det enklare
för nya grupper att söka sig till museerna, säger kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Reformen med fri entré på de statliga museerna som pågick 2005 och 2006
möjliggjorde för många fler grupper i samhället att ta del av det
gemensamma kulturarvet.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

25 miljoner kr till biografer utanför
storstäderna
Publicerad 15 september 2015 Uppdaterad 15 september 2015

Regeringen föreslår en satsning på 25 miljoner kronor
årligen under 2016–2019 för att stärka mindre biografer
på landsbygden och i mindre orter. Förslaget är en
överenskommelse mellan regeringen och
Vänsterpartiet.
– Biograferna utanför storstäderna är viktiga för att vi ska kunna ha ett
levande kulturliv i hela landet. Med det här förslaget kan vi få bättre
ekonomi för de existerande biograferna och förutsättningar för att det öppnar
fler biografer, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Ett levande kulturliv är en central del av en demokrati. Biograferna har en
central betydelse som kulturell mötesplats och för spridning och visning av
film i hela landet.

Trots positiv utveckling tack vare digitaliseringen är de ekonomiska
utmaningarna för biograferna på landsbygden och i mindre orter stora. De
ekonomiska marginalerna är små och inte sällan bedrivs verksamheten helt
eller delvis av ideella krafter.

 Medlen kommer att fördelas av Svenska Filminstitutet.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke besöker
Fryshuset tillsammans med
Europaparlamentets talman
Publicerad 14 september 2015 Uppdaterad 14 september 2015

I dag besöker kultur- och demokratiminister Alice Bah
Kuhnke Fryshusets verksamhet Exit tillsammans med
Europaparlamentets talman Martin Schulz. Besöket
fokuserar på att få veta mer om verksamheten samt att
ta del av Fryshusets kunskap om det förebyggande
arbetet mot extremism, rasism och våld.
Tid och plats
Måndag 14 september
15.15 – 16.15 Besök på Fryshuset tillsammans Europaparlamentets talman
Martin Schulz för att studera Exit som syftar till att stödja unga som vill
lämna högerextremistiska organisationer.
Adress: Mårtensdalsgatan 2-8

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet, Kulturdepartementet,
Utbildningsdepartementet

Ur budgetpropositionen för 2016:
Investeringar för snabbare
etablering
Publicerad 10 september 2015 Uppdaterad 10 september 2015

Arbete och utbildning är den främsta nyckeln till
etablering i ett nytt land. Därför tar regeringen i
budgetpropositionen för 2016 ett helhetsgrepp och
föreslår ett antal investeringar som ska leda till en
snabbare etablering på arbetsmarknaden, däribland en
stor valideringssatsning och en rejäl höjning av
ersättningen till kommunerna för flyktingmottagande.
Budgetpropositionen för 2016 bygger på en
överenskommelse mellan regeringspartierna och
Vänsterpartiet.
 

Ersättningen till kommunerna för mottagande höjs

Alla kommuner ska ta ett gemensamt ansvar för kommunmottagandet. För
att öka kommunernas förutsättningar att ta emot nyanlända föreslår
regeringen en rejäl investering i höjd ersättning till kommunerna.

Regeringen föreslår att den statliga schablonersättningen per nyanländ
som mottas i en kommun från och med den 1 januari 2016 höjs från 83
100 till 125 000 kronor per mottagen nyanländ upp till 65 år. För
nyanlända över 65 år föreslås en höjning av ersättningen från 52 000 till
78 200 kronor.

https://www.regeringen.se/


Höjningen beräknas kosta 1,1 mdkr 2016 och 2,6 mdkr 2017. I samband med
höjningen tas den prestationsbaserade ersättningen till kommunerna bort.

För att förbättra mottagandet investerar regeringen även i:

Mer resurser till länsstyrelsernas arbete för mottagande av nyanlända
Tidiga insatser för personer med uppehållstillstånd i anläggningsboende
Ändrat ersättningssystem och ny placeringsform för mottagande av
ensamkommande barn
Höjd ersättning för asylsökande barns skolgång

Investeringar i jobb och utbildning för snabbare
etablering

Regeringens mål är att fler nyanlända ska komma i arbete eller utbildning
under sin tid i etableringsuppdraget, dvs. i normalfallet inom två år.
Etableringsinsatserna behöver bli effektivare genom ökad kvalitet och
individanpassning för att kunna bidra till en kortare etableringstid.

Regeringen investerar därför i:

Snabbspår och förstärkta arbetsmarknadsinriktade insatser 
Arbetsförmedlingen får bättre förutsättningar för etableringsuppdraget
Fler kontakttolkar

Stor valideringssatsning

Validering av kompetens och bedömning av utländsk utbildning, liksom
kompletterande utbildningar vid behov, kan vara av stor betydelse för
etableringen på arbetsmarknaden och för att nyanländas kompetens ska
kunna tas tillvara. Regeringen investerar därför i förstärkta
valideringsinsatser, nämligen:

Ökade resurser till Socialstyrelsen för validering
En valideringsdelegation tillsätts
Kurser om validering för studie- och yrkesvägledare
Standard för branschvalidering
Utbildningsplatser inom yrkesvux öronmärks för sfi-elever

Regeringen har tidigare aviserat följande valideringssatsningar:

Utökade medel till kompletterande utbildningar



Ökade resurser till Universitets- och högskolerådet för validering
Validering av reell kompetens

Ökade resurser till det civila samhället

För att underlätta för nyanlända att bli en del av det svenska samhället är det
viktigt att inkludera flera delar av samhället i etableringen av nyanlända. Det
civila samhället har en nyckelroll i etableringsprocessen. I kommunerna och
det civila samhället finns många goda idéer och en stark vilja att engagera sig
och bidra positivt till nyanlända invandrares etablering. Därför satsar
regeringen på:

Fortsatt utökade medel till det civila samhället för
flyktingguide/familjekontakter
Förstärkt arbete mot diskriminering på nationell, regional och lokal nivå

För mer information om satsningarna i pressmeddelandet, se bifogad
promemoria och regeringen.se.

 



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke deltar vid
kulturkonferens i Fengersfors
Publicerad 10 september 2015 Uppdaterad 10 september 2015

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke deltar
vid kulturkonferensen ”Kultur gör skillnad” i Fengersfors
den 11 september.
Konferensen ”Kultur gör skillnad” arrangeras av Riksorganisationen Hela
Sverige ska leva. Ministern kommer bland annat att delta i en paneldebatt
med Lars Strannegård, Staffan Rydén, Kristina Ernehed, Stefan Jacobson
samt Terese Bengard.

Tid och plats
Fredagen den 11 september
11.00 – 14.30 Alice Bah Kuhnke deltar vid ”Kultur gör skillnad”.
Adress: Not Quite, Fabriksvägen 2A, Fengersfors
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Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet, Kulturdepartementet,
Statsrådsberedningen, Utbildningsdepartementet

Pressinbjudan: Regeringen bjuder
in till pressträff
Publicerad 10 september 2015 Uppdaterad 10 september 2015

Ny version. Torsdagen den 10 september klockan
12.00 bjuder statsminister Stefan Löfven,
arbetsmarknadsminister Ylva Johansson,
utbildningsminister Gustav Fridolin samt kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke in till pressträff för
att presentera satsningar i budgetpropositionen.
Plats: Bella Venezia, Rosenbad

Inpassering sker genom Kopparporten, Rosenbad, från klockan 11.30.

Medtag presslegitimation.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Kultur- och demokratiministern
besöker Luleå för att delta i
konferens om islamofobi
Publicerad 03 september 2015 Uppdaterad 03 september 2015

Alice Bah Kuhnke och Sensus har bjudit in till konferens
och dialog om islamofobi. Aktiviteterna i Luleå är en del
av den nya satsningen Samling mot rasism, som
ministern lanserade förra veckan.

Tid och plats

Fredag 4 september

13.00–15.30 Ministern deltar i dialogkonferens om islamofobi, som hon och
Sensus bjudit in till. Inbjudna till konferensen är lokala företrädare för
civilsamhället samt kommunala och regionala politiker och tjänstemän.
Konferensen är öppen för allmänheten.

15.30 Presskonferens
Adress: Kulturens hus, Skeppsbrogatan 17, Luleå

17.00–19.00 Dialogmöte med företrädare för muslimska civilsamhället. (Ej
öppet för media)

Media är välkomna att delta under dagen eller boka intervjutid med
ministern.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Kraftig höjning av
biblioteksersättningen
Publicerad 03 september 2015 Uppdaterad 03 september 2015

Regeringen har i dag godkänt en överenskommelse
mellan Kulturdepartementet och upphovsmännens
organisationer som innebär en betydande förstärkning
av biblioteksersättningen de kommande åren.
- Att vara författare, tecknare eller fotograf är ingen hobby, det är
professionella yrkesmänniskor som fyller våra bibliotek med kvalitet. Detta
är ett bevis på att vi tillsammans menar allvar med att kulturskapare ska
kunna leva på sitt arbete, säger Alice Bah Kuhnke, kultur- och
demokratiminister.

Biblioteksersättningen betalas årligen ut av staten till Sveriges författarfond
som kompensation för att författares och andra upphovsmäns verk får lånas
ut avgiftsfritt från folk- och skolbibliotek. I överenskommelsen fastställs ett
grundbelopp för hur stor ersättningen per utlån ska vara.

Överenskommelsen innebär att grundbeloppet för 2016 höjs med 7 öre till 1
krona och 52 öre och för 2017 med ytterligare 8 öre till 1 krona 60 öre. För
2016 beräknas den totala biblioteksersättningen uppgå till cirka 149 miljoner
kronor, vilket är en höjning med drygt 7 miljoner kronor jämfört med 2015.
För 2017 kommer biblioteksersättningen uppgå till 156,8 miljoner kronor.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Raoul Wallenbergs dag den 27
augusti är startskottet för Samling
mot rasism
Publicerad 27 augusti 2015 Uppdaterad 27 augusti 2015

Den 27 augusti startar kultur- och demokratiministerns
initiativ ”Samling mot rasism” med högtidlighållandet av
Raoul Wallenbergs dag på Rosenbad. Insatsen är en
del av det löpande arbetet inom området men även ett
förarbete för den nationella strategi som planeras.
– Hela Sverige behöver komma samman för att visa civilkurage, anständighet
och humanitet för sina medmänniskor. Rasismen har ingen plats i vårt
samhälle.  Därför behöver vi handlingskraft och solidaritet för människan
bredvid dig. Nu kraftsamlar vi mot kränkningar, hat och rasism, säger kultur-
och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

”Samling mot rasism” startar med samtal med inbjudna gäster och
föreläsningen ”Historiska lärdomar för framtida utmaningar” av Ingrid
Lomfors, överintendent och chef för Forum för levande historia i Rosenbad,
den 27 augusti.

Ta del av turnéplan och löpande information om turnén på ”Samling mot
rasisms” webbplats.
Ingrid Lomfors föreläsning webbsänds på webbplatsen, med start klockan
13.30.

Turnéplan

Följande aktiviteter kommer att äga rum under hösten inom ramen för
Samling mot rasism. Eventuella uppdateringar av aktiviteter sker löpande
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under hösten.

Samtal med inbjudna gäster samt en föreläsning med anledning av Raoul
Wallenbergs dag den 27 augusti i Rosenbad. Konferens och dialog om
islamofobi den 4 september i Luleå.
Dialog om antiziganism och tal i samband med förhandsvisning av
långfilmsdokumentären Katarina Taikon den 28 september i Stockholm.
Dialog och konferens om afrofobi i samband med minnesdagen för
avskaffandet av Sveriges delaktighet i det transatlantiska slaveriet den 9
oktober i Malmö.
Seminarium med panelsamtal om samverkan mot afrofobi, antiziganism,
antisemitism och islamofobi på MR-dagarna i Göteborg den 9 november.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke besöker
Hemavan för konferens om
urfolksrättigheter
Publicerad 25 augusti 2015 Uppdaterad 25 augusti 2015

Kultur- och demokratiministern deltar i morgon i en
konferens med FN:s specialrapportör för
urfolksrättigheter Victoria Tauli-Corpuz. Konferensen
kretsar kring bland annat frågor om självbestämmande
och exploateringar.
Konferensen äger rum i Hemavan mellan den 25-27 augusti och samtliga
nordiska regeringar och de samiska parlamenten finns representerade. 
Senast ett liknande besök genomfördes var då den tidigare
specialrapportören James Anaya besökte Rovaniemi i Finland år 2010.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Manillaskolan förklaras som statligt
byggnadsminne
Publicerad 20 augusti 2015 Uppdaterad 20 augusti 2015

Manillaskolan på Djurgården i Stockholm förklaras som
statligt byggnadsminne av regeringen. Som landets
första institution för undervisning för döva och blinda
barn är Manillaskolans byggnader historiskt viktiga.
– Manillaskolan och dess byggnader är inte bara kulturhistoriskt värdefulla,
de är också en viktig symbol för Sveriges tidiga arbete med att förbättra
förutsättningarna för barn med funktionsnedsättning. Denna ambition har
regeringen än i dag, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Regeringens beslut grundar sig på Riksantikvarieämbetets förslag. Förutom
skolans huvudbyggnad omfattas även gymnastikbyggnaden, slöjdbyggnaden
och förrådsbyggnader av byggnadsminnesförklaringen .
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke besöker Malmö
Publicerad 17 augusti 2015 Uppdaterad 17 augusti 2015

Kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke
besöker Malmö den 18-19 augusti. Besöket kommer att
kretsa kring Malmö stads arbete mot våldsbejakande
extremism och arbetet med nationella minoriteter.
Tid och plats
Tisdag 18 augusti
17.00 – 18.00 Samtal med företrädare för Malmö stad om stadens
förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism.
Adress: Stadshuset, August Palms plats 1

Onsdag 19 augusti
9.00 – 10.00 Besök på den kommunala verksamheten Romskt kunskaps- och
informationscentrum för information om hur man arbetar med romsk
inkludering inom Malmö stad.
Adress: Norrtäljegatan 6

10.00-11.30 Anförande samt möte på The Conference av och med
serietecknaren Suleiman Bakhit och mediekritikern Anita Sarkeesian.
Adress: Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7A

14.45 – 15.45 Tal vid Malmö stads och Länsstyrelsen i Skånes
utbildningsdag om lagen om nationella minoriteter. Ministern kommer att
tala om regeringens intentioner på området.
Adress: Jubileumsaulan, Jan Waldenströmsgatan 1

Media är välkomna att delta under dagen eller boka intervjutid med
ministern.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringsbeslut om stödtelefon
för anhöriga till personer som
rekryteras till våldsbejakande
extremism
Publicerad 13 augusti 2015 Uppdaterad 13 augusti 2015

En nationell stödtelefon för anhöriga och för personer
som vill lämna våldsbejakande extremistiska rörelser
ska startas upp. Detta anges i nytt tilläggsdirektiv till
nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism,
Mona Sahlin, som regeringen har beslutat om i dag.
– Samhället ska finnas där för de anhöriga och andra som är oroliga för att
deras barn, släktingar eller vänner radikaliseras och rekryteras till den
våldsbejakande extremismen. Den här stödtelefonen för anhöriga är något
som har efterfrågats av de som själva arbetar med att förebygga rekrytering,
säger Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister.

Den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism ska så snart som
möjligt ge en etablerad frivilligorganisation, med erfarenhet av stöd och
rådgivning till individer via telefon, chatt eller e-post, uppdraget att starta en
pilotverksamhet med en nationell stödtelefon. Där ska bland annat anhöriga,
kommuner och organisationer kunna få information, stöd och råd i frågor om
våldsbejakande extremism. Stödtelefonen ska också kunna ta emot samtal
från de personer som vill lämna våldsbejakande extremistiska rörelser.

Regeringen har i dag också fattat beslut om en skrivelse till riksdagen om
åtgärder för att göra samhället mer motståndskraftigt mot våldsbejakande
extremism. I skrivelsen redovisas de 21 åtgärder som regeringen har vidtagit
för att göra samhället mer motståndskraftigt mot våldsbejakande extremism.
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Åtgärderna syftar till att förebygga att individer ansluter sig till de
våldsbejakande extremistiska grupper och ideologier som för närvarande
finns i Sverige – höger-, vänster- och islamistisk våldsbejakande extremism.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke besöker
Göteborgs synagoga och
Göteborgs moské under
Kulturkalaset
Publicerad 10 augusti 2015 Uppdaterad 10 augusti 2015

Tisdagen den 11 augusti besöker kultur- och
demokratiministern Göteborg. Ministern ska bland annat
inviga Göteborgs kulturkalas samt besöka stadens stora
synagoga och moské.
– Det är viktigt med interreligiös dialog, särskilt i tider av polarisering.
Göteborg är ett positivt exempel på interreligiöst samarbete och jag åker dit
för att ta del av de goda erfarenheterna, säger kultur- och demokratiminister
Alice Bah Kuhnke.

Tid och plats
Tisdag 11 augusti
14.00 – 15.00 Besök på Göteborgs interreligiösa center.
Adress: Kyrkogatan 25

15.00 – 15.50 Göteborgs synagoga.
Adress: Östra Larmgatan 12

16.00 – 17.00 Göteborgs moské. 
Adress: Myntgatan 8

Göteborgs kulturkalas
19.00 – 19.30 Talar på Göteborgs stads invigningsmingel.
Adress: Clarion Hotel Post Drottningtorget 10
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21.15 Talar vid invigningen av Göteborgs kulturkalas.
Adress: Stora scenen, Götaplatsen

Media är välkomna att delta under dagen.



Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet, Kulturdepartementet

RFSL kan stärka HBTQ-frågorna i
EU
Publicerad 30 juli 2015 Uppdaterad 30 juli 2015

Regeringen avser att nominera RFSL, Riksförbundet för
homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och
queeras rättigheter, till EESK, Europeiska ekonomiska
och sociala kommittén.
Principerna kvalitet, öppenhet, insyn och mångfald ligger till grund för
regeringens arbetssätt när det gäller politiken för det civila samhället. En
öppen utlysning genomfördes därför under våren där organisationer i det
civila samhället gavs möjlighet att anmäla intresse för att vara representerade
i EESK under perioden 2015-2020. Ett tjugotal ansökningar kom in och nu
är man överens om vilka fyra organisationer som ska nomineras till EESK.
En av dem är RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas,
transpersoners och queeras rättigheter.

- Vi ser positivt på att RFSL bereds plats i Europeiska ekonomiska och
sociala kommittén. RFSL representerar ett perspektiv som är
underrepresenterat inom kommittén idag, säger arbetsmarknadsminister Ylva
Johansson.

- Ska Sverige bidra till utveckling och förändring inom EESK är RFSL ett
synnerligen bra val då RFSL besitter värdefull kompetens, inte minst när det
kommer till att driva konkreta förändringar. Arbetet gällande hbtq-frågor
behöver stärkas inom EU, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah
Kuhnke.

Från det civila samhället nominerar Sverige även:

LSU – Sveriges ungdomsorganisationer
Forum idéburna organisationer med social inriktning
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LRF – Lantbrukarnas riksorganisation

Den nya perioden börjar den 21 september 2015.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Statens kulturråd får bidrag för
hbtq-konferens
Publicerad 28 juli 2015 Uppdaterad 28 juli 2015

Regeringen har beslutat att ge Statens kulturråd bidrag
för att senare i år anordna en konferens om hur hbtq-
frågorna kan synliggöras inom kulturområdet.
– Konst- och kulturområdet är ett område med unik förmåga att synliggöra
och utmana normer. Genom att stötta denna konferens hoppas jag att
medvetenheten om hbtq-frågor inom kulturen stärks och att normbrytande,
modiga konst- och kulturuttryck uppmärksammas, säger kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Statens kulturråd är en av de strategiska myndigheterna som pekas ut i
regeringens strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell
läggning, könsidentitet eller könsuttryck som presenterades i januari 2014.
Strategins fokusområden är våld, diskriminering och andra kränkningar, unga
hbt-personer, hälsa, vård och sociala tjänster, privat- och familjeliv,
kulturområdet samt det civila samhället. 

Inom ramen för genomförandet av strategin pågår en rad insatser på
kulturområdet: 

I egenskap av strategisk myndighet har Kulturrådet arbetat aktivt med
hbtq-frågor och för alla människors rätt att delta i kulturlivet på lika
villkor. Myndigheten har tagit fram en treårsplan för arbetet med hbtq-
frågor och hållit dialogmöten, samråd och samverkan för att inhämta
kunskap och goda exempel. Inom ramen för kultursamverkansmodellen
har också ett flertal regionala aktörer sökt och fått utvecklingsbidrag för
särskilda hbtq-satsningar. 
Forum för levande historia, som 2014 fick i uppdrag att särskilt arbeta
för att motverka homofobi och transfobi bland unga, har utvecklat ett
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utbildningsmaterial som nu ska spridas i grund-och gymnasieskolan. 
Riksutställningar har nyligen presenterat en kartläggning av hur hbtq-
perspektivet belyses inom utställningsområdet och även gett exempel på
hur hbtq-perspektivet kan utvecklas på museiområdet.

Kulturrådet, Riksutställningar och Forum för levande historia finns på plats i
Regeringskansliets tält i Pride Park mellan den 27 juli och 2 augusti. 



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Extra demokratistöd till områden
med lågt valdeltagande
Publicerad 16 juli 2015 Uppdaterad 16 juli 2015

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får
i uppdrag att genomföra en pilotsatsning för ökad
demokratisk delaktighet i stadsdelar och
bostadsområden med lågt valdeltagande och
demokratisk delaktighet.
– Samtidigt som valdeltagandet ökar hos väljarna som helhet så kan vi se att
det sjunker i vissa stadsdelar och bostadsområden. Jämlika villkor och
delaktighet är avgörande för att höja valdeltagandet.  Samhället ska ge alla
möjlighet att komma till tals i frågor som berör och engagerar dem, säger
kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska fördela medel till
organisationer i det civila samhället som vill skapa lokala resurscenter för
demokratisk delaktighet. Resurscentren ska stärka och stödja människor i
deras engagemang, och vägleda de som vill använda sina demokratiska fri-
och rättigheter men inte vet hur de går till väga.

Pilotsatsningen sker mot bakgrund av oroväckande stora skillnader i
valdeltagande mellan olika valdistrikt som blev tydliga under valåret 2014.

Valdistrikten med lägst valdeltagande kännetecknas av låga medelinkomster,
låg utbildningsnivå och stor andel utrikes födda bland de röstberättigade. Det
handlar om socialt utsatta stadsdelar och bostadsområden belägna i eller
strax utanför våra större och medelstora städer.
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Pressmeddelande från Justitiedepartementet, Kulturdepartementet

Regeringen satsar på nya
förebyggande åtgärder mot
våldsbejakande extremism
Publicerad 25 juni 2015 Uppdaterad 25 juni 2015

(Ny version) Regeringen har i dag beslutat om
ytterligare uppdrag som ska värna demokratin mot
våldsbejakande extremism och förhindra radikalisering
och rekrytering till terrorgrupper. Statens medieråd,
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
och Kriminalvården får var sitt uppdrag.
– Det förebyggande arbetet är avgörande för att vi ska kunna motverka
radikalisering och rekrytering till våldsbejakande extremism. I och med de
här uppdragen ska myndigheterna vara närvarande och arbeta förebyggande
i de riskmiljöer som annars kan bli en grogrund för extremism, säger kultur-
och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

– Det är viktigt att Kriminalvården har kunskap och effektiva metoder  för
att tidigt identifiera och förhindra att klienter radikaliseras i fängelsemiljö.
Kunskaperna om och metoderna för att behandla intagna som redan har
anslutit sig till våldsbejakande extremistiska rörelser behöver också stärkas
ytterligare säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Uppdragen till dessa myndigheter är viktiga komplement till arbetet som görs
av den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism.

No Hate Speech Movement utvecklas

Statens medieråd får i uppdrag att utveckla och förlänga kampanjen No Hate
Speech Movement till att också omfatta förebyggande insatser mot
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våldsbejakande extremism. Barn och ungas medie- och
informationskunnighet ska stärkas, bland annat genom att stärka deras
förmåga att använda sin yttrandefrihet och stimulera till källkritik och eget
kritiskt tänkande i samband med medier.

Genusperspektiv införs som förebyggande åtgärd

Eftersom det är framför allt unga män som lockas in i våldsbejakande
extremism är ett genusperspektiv relevant i det förebyggande arbetet.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) får i uppdrag
att utveckla ett genusperspektiv för detta. MUCF ska utgå från det material
och kunskap som myndigheten redan har i ämnet.

Åtgärder för att förebygga radikalisering hos intagna i
kriminalvården

Kriminalvården får i uppdrag att göra en kartläggning av metoder och
arbetssätt som kan användas i arbetet med att förebygga våldsbejakande
extremism hos de intagna. Kartläggningen ska även omfatta metoder och
arbetssätt som kan användas i arbetet med de klienter som redan är anslutna,
eller på annat sätt har koppling, till våldsbejakande extremistiska grupper.  
Inom ramen för uppdraget ska kriminalvården också studera hur andra
länder arbetar med att förhindra radikalisering i fängelsemiljö och övrig
kriminalvård.

Uppdragen kommer att publiceras på regeringens webbplats under nästa
vecka.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Stefan Ingvarsson nytt kulturråd i
Moskva
Publicerad 25 juni 2015 Uppdaterad 25 juni 2015

Regeringen har i dag utsett Stefan Ingvarsson till nytt
kulturråd vid Sveriges ambassad i Moskva. Han
tillträder tjänsten i september 2015.
– Stefan Ingvarsson har en djup kunskap om svenskt och internationellt
kulturliv och ett brinnande engagemang för gränsöverskridande samarbeten.
Jag är väldigt glad att vi har kunnat rekrytera Stefan till denna viktiga tjänst,
säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

– Det är viktigare än någonsin med ett nära och tätt kulturutbyte mellan
Ryssland och Sverige. Vilka vi är och hur vår verklighet ser ut kan inte
utryckas med en röst, det är mångfalden som är Sverige och det är den jag
vill vara med om att förmedla. Det är med stor ödmjukhet jag tar över detta
uppdrag från mina företrädare, säger Stefan Ingvarsson.

Stefan Ingvarsson är konstnärlig ledare för festivalen Stockholm Literature.
Han är kulturjournalist och har även haft olika uppdrag som skribent,
översättare, moderator och producent i eget företag.

Kulturrådstjänster finns för närvarande på Sveriges ambassader i Berlin,
London, Moskva, Paris, Peking och Washington, vid Sveriges
generalkonsulat i Istanbul samt vid Sveriges ständiga representation vid
Europeiska unionen i Bryssel. Kulturrådens övergripande uppgift är att
främja kulturutbytet med stationeringslandet och stimulera den kulturella
dialogen.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringsbeslut om kultursatsning
i miljonprogramsområden
Publicerad 25 juni 2015 Uppdaterad 25 juni 2015

Regeringen har i dag beslutat att ge Statens kulturråd
och Statens konstråd varsitt uppdrag att förbereda en
satsning på kulturverksamheter och konstnärlig
gestaltning i miljonprogramsområden 2016-2018.
– Den här satsningen är central i arbetet med att få mer kultur för fler. Det
finns så oerhört mycket engagemang och idéer hos människor runt om i
landet som nu kommer att kunna bli verklighet. Uppdraget till Kulturrådet
och Konstrådet är inte enkelt, men kommer att kunna göra skillnad i
människors vardag, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Satsningen ska utgå från de boendes behov och önskemål och präglas av ett
brett medborgarinflytande. Totalt omfattar satsningen 170 miljoner kronor.

I uppdraget till Statens kulturråd respektive Statens konstråd ingår att föreslå
former för hur satsningen ska genomföras. Statens kulturråd ska bland annat
pröva möjligheterna att koppla satsningen till kultursamverkansmodellen.
Statens konstråd ska bland annat lyfta fram praktiska exempel på hur olika
miljöer kan berikas konstnärligt.

Uppdragen ska genomföras i nära samverkan med lokala aktörer och med
det civila samhället. Samverkan ska även ske med kommunala aktörer, en
rad myndigheter och Riksteatern.
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Pressmeddelande från Justitiedepartementet, Kulturdepartementet,
Socialdepartementet

Att bekämpa utsatthet och tiggeri -
ingen ska behöva tigga
Publicerad 24 juni 2015 Uppdaterad 24 juni 2015

Regeringen presenterar idag ett åtgärdspaket för utsatta
EU-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige.
Insatserna syftar till att bekämpa utsatthet och tiggeri,
med det långsiktiga målet att ingen ska behöva tigga i
Sverige. Åtgärdspaketet innehåller insatser för ökad
samverkan inom EU och med Rumänien och Bulgarien,
tydligare regler i Sverige och nära samarbete med
civilsamhällesorganisationer.
– Regeringen presenterar idag ett första paket med insatser för utsatta EU-
medborgare i Sverige. Det är ett steg på vägen för att minska utsatthet och
tiggeri. Målet är att ingen ska behöva tigga säger barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Tre reformområden:

Ökad samverkan inom EU, särskilt med Rumänien och Bulgarien.
Tydligare regler i Sverige
Nära samarbete med civilsamhällesorganisationer.

Viktiga åtgärder i paketet:

Inom ramen för samarbetsavtalet med Rumänien fortsätta arbetet med
välfärdsutveckling, barns rättigheter och jämställdhet.
Aktivt arbeta med frågan gentemot EU-kommissionen och driva på EU:s
arbete med romsk inkludering.
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Stöd till Rumänien via sammanhållningsfonden, socialfonden och
regionala utvecklingsfonden.
Regeringsuppdrag till Polisen om att föreslå åtgärder för att stoppa våld
mot utsatta EU-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige. Uppdraget ska
redovisas senast den 30 november.
Tilläggsdirektiv till människohandelsutredningen om det straffrättsliga
skyddet mot exploatering av utsatta personer som kommit till Sverige.
Bättre hantering av olovliga bosättningar på allmän och privat mark. En
utredare  ska analysera hur markägares möjligheter att få hjälp med
åtgärder vid otillåtna bosättningar kan förbättras.
Bättre samarbete och återkommande möten med de
civilsamhällesorganisationer som arbetar med utsatta EU-medborgare.

Vid dagens pressträff deltog barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa
Regnér, justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke.



Pressmeddelande från Justitiedepartementet, Kulturdepartementet,
Socialdepartementet

Pressinbjudan:
Publicerad 23 juni 2015 Uppdaterad 24 juni 2015

Regeringen presenterar åtgärdspaket för utsatta EU-
medborgare som vistas tillfälligt i Sverige. Barn-, äldre-
och jämställdhetsminister Åsa Regnér, justitieminister
Morgan Johansson och kultur- och demokratiminister
Alice Bah Kuhnke bjuder in till gemensam pressträff.
Tid och plats:

Tid: onsdag 24 juni kl 10.00 
Plats: Bella Venezia, Rosenbad

Presslegitimation krävs.

Välkomna!
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Kungliga biblioteket ska ta fram en
biblioteksstrategi för hela Sverige
Publicerad 11 juni 2015 Uppdaterad 11 juni 2015

Kungliga biblioteket har fått i uppdrag att ta fram förslag
till en nationell biblioteksstrategi. Strategin ska bygga på
långsiktig vilja att behålla och utveckla
biblioteksteksverksamheten i Sverige. Under 2015
avsätts därför 5 miljoner kronor. Därefter beräknas
anslaget öka med 6 miljoner kronor årligen 2016–2018
för ändamålet.
– Biblioteken ska vara en samlingspunkt med litteraturen i fokus. Samtidigt
är det också ett rum för samtal och därmed en central byggsten i vår
demokrati. Den senaste tidens debatt om biblioteken belyser även behovet
av en nationell biblioteksstrategi, säger kultur- och demokratiminister Alice
Bah Kuhnke.

Uppdraget innebär att Kungliga biblioteket (KB) ska föreslå långsiktiga mål
och strategier, utifrån bibliotekslagens bestämmelser, för att främja
samverkan och kvalitetsutveckling i hela det allmänna biblioteksväsendet.

I uppdraget ingår bland annat att belysa bibliotekarieyrkets roll och
förutsättningar, bibliotekens roll för att främja litteraturens ställning och
deras roll för att främja det demokratiska samtalet, den fria åsiktsbildningen
och förmågan till kritisk analys och källkritik

KB ska även, tillsammans med berörda aktörer på skolområdet, göra en
analys av vilka utvecklingsbehov som finns för skolbiblioteken för att de i
ökad grad ska kunna främja språkutveckling och stimulera till läsning. I
uppdraget ingår att fortsätta verksamheten med att tillgängliggöra e-böcker
via den nationella katalogen Libris.
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Uppdraget ska slutredovisas ska senast den 1 mars 2019.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen satsar på utbildning
av lärare på minoritetsspråken
Publicerad 04 juni 2015 Uppdaterad 04 juni 2015

Regeringen har i dag beslutat att ge Skolverket 914 000
kr under 2015 för att stötta deltagande i
utbildningssatsningen för lärare i romani chib, samiska
och meänkieli.
– Bristen på utbildade lärare är något som de nationella minoriteterna tagit
upp varje gång vi träffats. Nu ser vi till att regeringen levererar konkret
politik. Utbildning på sitt eget språk är avgörande för att de nationella
minoritetsspråken ska kunna leva vidare. Nu gör vi en rejäl satsning för att
göra det möjligt för så många som möjligt att bli lärare, säger kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Bristen på lärare i de nationella minoritetsspråken har återkommande
påpekats av Europarådet. Skolverket ansvarar för utbildningsinsatsen genom
de uppdragsutbildningar av modersmålslärare i samiska, meänkieli och
romani chib som ges vid Umeå universitet, Stockholms universitet och
Södertörns högskola.

Utbildningarna pågår under fem terminer och möjliggör en snabb
förstärkning av antalet lärare i minoritetsspråken.

Satsningen på 914 000 kronor kommer att gå till ett stimulansbidrag som
delvis täcker kostnaderna för deltagarna i utbildningarna.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke delar ut ALMA-
priset till PRAESA
Publicerad 01 juni 2015 Uppdaterad 01 juni 2015

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke delar i
dag ut Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne till den
sydafrikanska läsfrämjandeorganisationen PRAESA.
Prisceremonin hålls i Stockholms konserthus.
PRAESA (Project for the Study of Alternative Education in South Africa) är
en organisation som sedan 1992 bedriver läsfrämjande arbete för barn och
ungdomar i Sydafrika. 

PRAESA har tre grundläggande mål: att erbjuda barn högkvalitativ litteratur
på de olika sydafrikanska språken, att samarbeta med och skapa nätverk
mellan läsfrämjande organisationer och förläggare samt att initiera och
genomföra aktiviteter som verkar för en levande läs- och berättarkultur i
socialt utsatta områden. 

Alice Bah Kuhnke planerar att besöka Sydafrika och PRAESA i höst.
Detaljer kring resan kommer att kommuniceras senare i år. 

Bakgrund ALMA-priset
Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne (ALMA-priset) instiftades av
regeringen för att hedra Astrid Lindgrens minne och öka intresset för barn-
och ungdomslitteraturen i världen. Priset administreras av Statens kulturråd
och delas ut årligen sedan 2003. Prissumman är fem miljoner kronor, vilket
gör priset till världens största internationella barn- och ungdomslitteraturpris.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen satsar på
kunskapshöjande insatser mot
afrofobi
Publicerad 28 maj 2015 Uppdaterad 28 maj 2015

Regeringen har i dag gett
Diskrimineringsombudsmannen i uppdrag att ta
kunskapshöjande åtgärder mot afrofobi år 2015-2016.
För detta tilldelas myndigheten 500 000 kr årligen.
– I regeringsförklaringen var statsministern tydlig med att afrofobi inte har en
plats i vårt land. Därför ger vi nu Diskrimineringsombudsmannen i uppdrag
att samla och sprida det mest effektiva vapnet som finns mot afrofobi och
alla former av rasism, nämligen kunskap, säger kultur- och demokratiminister
Alice Bah Kuhnke.

Afrosvenskar är särskilt utsatta för rasism och främlingsfientlighet i Sverige
vilket framgår av rapporter, upplevelseundersökningar och statistik över
anmälningar om hatbrott.

Enligt rapporten ”Afrofobi – En kunskapsöversikt över afrosvenskars
situation i dagens Sverige” (Mångkulturellt centrum, februari 2014) är
afrofobi ett utbrett problem i dagens Sverige. Den visar också att det råder
brist på kunskap och medvetenhet om afrosvenskars situation liksom på
åtgärder från samhällets sida.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen presenterar förslag till
ny filmpolitik
Publicerad 26 maj 2015 Uppdaterad 26 maj 2015

Regeringen presenterar i dag
departementspromemorian Framtidens filmpolitik (Ds
2015:31). I promemorian preciseras bland annat hur ett
nytt marknadsstöd efter dansk modell kan ge
förbättrade förutsättningar för de som skapar svensk
film. Fokus i det nya stödsystemet ska ligga på kvalitet,
förnyelse och tillgänglighet.
– Det här förslaget skapar en ljus framtid för svensk film. Det kan bli den
nya bottenplatta som behövs för att bygga ett system som är stabilt över lång
tid. Förslaget har ett brett stöd i filmbranschen och är något som många har
längtat efter länge, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Förslaget innebär att staten lämnar det nuvarande filmavtalet år 2017 och tar
ett helhetsansvar för den nationella filmpolitiken.  

I promemorian föreslås ett nytt marknadsstöd efter dansk modell som ska få
bort de brister som det så kallade automatstödet har haft. De nya stöden ska
också fortsätta inriktningen på att tidigt lägga in resurser för lansering, något
som ska underlätta för distributörer att sprida filmerna. Regeringen vill på
prov utveckla ett fönsterstöd som minimerar den ekonomiska risken för
distributörer och biografägare när man själva överväger att korta
fönstertiderna för individuella titlar.

Regeringen vill också bredda möjligheterna för manusförfattare, regissörer
och andra aktörer att få stöd i en tidig fas av filmproduktionen.

Enligt förslaget kommer Svenska Filminstitutet att få ett särskilt uppdrag att
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titta på lösningar för hur det nya systemet inte ska missgynna de små
biografer som är momspliktiga, men som inte betalar biografavgift.

– Vi har tidigt i vår process uppmärksammat behovet av att lösa situationen
för de mindre biograferna som idag inte betalar biografavgift men som är
momspliktiga. Vi kommer att återkomma med förslag om exakt hur detta ska
lösas, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. 

Promemorian kommer inom kort att skickas på remiss.



Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
22-23
Publicerad 22 maj 2015 Uppdaterad 25 maj 2015

25 maj - 7 juni
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven

26/5
Möte med Apostoliska kyrkans representant

27/5
Tar emot Estlands premiärminister Taavi Rõivas

31/5
Närvarar vid välkomstceremonin med anledning av statsbesök från Indien

4/6
Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

Kristina Persson

25/5
Samtal vid Global Utmanings 10års-jubileum, Stockholm

26/5
Företagsbesök, Stockholm
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27/5
Utrikes resa

28/5
Inrikes resa

29-31/5
Partiarrangemang

31/5
Närvarar vid välkomstceremonin med anledning av statsbesök från Indien

1/6
Håller anförande vid diplomatmöte, Arnö

2-3/6
Deltar i OECD, Paris

5/6
Medverkar vid integrationsseminarium, Örebro

Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson

27/5
Medverkar vid Forum för regional tillväxt och attraktionskraft, Stockholm

Medverkar vid rikskonferensen om flyktingguide/språkvän, Eskilstuna

29-31/5
Partievenemang

3/6
Deltar vid konselj, Stockholms slott

Finansdepartementet

Magdalena Andersson

27/5
Utrikes resa



28/5
Deltar vid frågestund, riksdagen

2/6
Medverkar på Handelskammarens årsmöte, Stockholm

Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

5/6
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Ardalan Shekarabi

26/5 
Myndighetsbesök, Kalmar

27/5
Myndighetsbesök, Strängnäs

Anförande på seminarium i offentlig rätt vid juridiska fakulteten, Uppsala

29-31/5
Partiarrangemang

1/6
Utrikes resa

2/6
Inrikes resa

5/6
Anförande vid seminarium ”Hur skapar vi förutsättningar för framtidens
innovationsupphandlingar”? Malmö

Per Bolund

25/5
Inledningstalar för Fondbolagens förening

26/5
Deltar på IVL Svenska Miljöinstitutets konferens, Stockholm



27/5
Inrikes resa

1-2/6
Utrikes resa

2-3/6
Talar på konferensen Responsible Investor, London

5/6
Inrikes resa

Försvarsdepartementet

Peter Hultqvist

25/5
Deltar på seminarium Folk och Försvar, Stockholm

26/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

27/5
Utrikes resa

29-31/5
Partiarrangemang

2/6
Inrikes resa

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke

26/5
Talar vid Kulturdepartementets seminarium med anledning av
Demokratiutredningen, riksdagen

Talar vid TV-dagen, Stockholm

27/5



Deltar vid Det nationella musikmötet och Scenkonstbiennalen, Malmö

29/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

1/6
Delar ut Almapriset, Stockholm

3/6
Inrikes resa

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson

27/5
Reser till Göteborg

28/5
Deltar i Hållbarhetsgrillen, Stockholm

Ibrahim Baylan

26-29/5
Deltar vid Clean Energy Ministerial, Mexico

30-31/5
Partiarrangemang

5/6
Inrikes resa

Näringsdepartementet

Mikael Damberg

27/5
Invigningstalar för Företagarnas Årsmöte, Stockholm

29-31/5
Partiarrangemang



31/5
Närvarar vid välkomstceremonin med anledning av statsbesök från Indien

3/6
Deltar i OECD, Paris

5/6
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Anna Johansson

25/5
Besöker Jönköping

27-28/5
Medverkar i International Transport Forum, Leipzig

29-31/5
Partiarrangemang

2/6
Möte med exekutiva järnvägsgruppen, Stockholm

3/6
Deltar vid konselj, Stockholms slott

Mehmet Kaplan

27/5
Besök hos Facebooks datacenter, Luleå

28/5
Håller anförande på Plan- och bygglagskonferens, Stockholm

29/5
Håller anförande på konferensen Citymoves, Stockholm

Håller anförande på HSB riksstämma, Stockholm

31/5
Deltar vid välkomstceremonin för statsbesök från Indien, Stockholm



2/6
Tal och prisutdelning på Offentlig Rummet, Visby

3/6
Inledningstalar på Boverkets konferens om Barns och Ungas utemiljö,
Sundbyberg

Invigning av nollenergihus Taklampan, Stockholm

5/6
Håller anförande på Villaägarnas kongress, Stockholm

Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Sven-Erik Bucht

25/5
Håller anförande på Fiskbranschens Riksförbunds årsstämma, Göteborg

26/5
Håller anförande på LRF:s stämma, Sånga Säby

28/5
Deltar i panelsamtal ”Här är det bäst att bo”, Stockholm

29/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

29-30/5
Partiarrangemang

1-2/6
Informellt ministermöte, Riga

3/6
Deltar vid konselj, Stockholms slott

4/6
Inviger Smaka på Stockholm, Stockholm

5/6
Inrikes resa



Socialdepartementet

Åsa Regnér

25/5
Invigningstalar för Svensk-chilenska institutet, Stockholm

27/5
Besök på Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Inrikes resa

28/5
Deltar vid frågestund, riksdagen

Inleder seminarium ”ny teknik i äldreomsorg”, Stockholm

Inrikes resa

29/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

29-31/5
Partiarrangemang

31/5
Deltar vid välkomstceremonin för statsbesök från Indien, Stockholm

1/6
Deltar i Myndighetsdialog, Stockholm

Håller inledningsanförande Värdegrundsforum, Stockholm

2/6
Möte med funktionshinderdelegationen, Stockholm

3/6
Deltar vid konselj, Stockholms slott

Annika Strandhäll



25/5
Medverkar vid Seniorerna, Göteborg

26/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

29-31/5
Partiarrangemang

Gabriel Wikström

26/5
Invigningstalar för Sveriges läkarförbunds fullmäktige 2015, Stockholm

27/5
Inledningstalar på SKL:s nationella konferens, Malmö

28/5
Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

29/5
Öppnar Riksidrottsmötet, Malmö

29-31/5
Partiarrangemang

31/5
Deltar vid välkomstceremonin för statsbesök från Indien, Stockholm

1/6
Deltar i hearing om framtidens ANDT-politik, Stockholm
Inledningsanförande på Tobacco Endgame, Stockholm

2/6
Invigningstalar på Uppsala Health Summit, Uppsala

Utbildningsdepartementet

Gustav Fridolin

25/5
Inrikes resa



27/5
Inrikes resa

1/6
Inrikes resa

Aida Hadzialic

27/5
Forum för regional tillväxt och attraktionskraft, Stockholm

Utrikes resa

29-31/5
Partiarrangemang

1/6
Håller anförande på Global Utmanings och Riksbyggen, Stockholm

2/6
Träffar Ungdomspolitiska rådet, Stockholm

3/6
Deltar vid konselj, Stockholms slott

Helene Hellmark Knutsson

27/5
Inrikes resa

28/5
Medverkan vid Högskola och Samhälle i Samverkan, Kalmar

29-31/5
Partiarrangemang

2/6
Besök på Karolinska Institutet, Stockholm

3/6
Anförande om hur bryter vi den ojämställda akademin, 
riksdagen



3/6 
Deltar vid konselj, Stockholms slott

4-5/6
Inrikes resa

Utrikesdepartementet

Margot Wallström

26/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

28/5
Deltar vid riksdagsdebatt, riksdagen

30-31/5
Partiarrangemang

3/6
Deltar vid riksdagsdebatt, riksdagen

4/6
Inrikes resa

Isabella Lövin

26/5
Deltar i rådet för utrikes frågor (FAC), Bryssel

2/6
Deltar i World Economic Forum, Kapstaden

5/6
Utrikes resa



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Ann Follin ny överintendent och
chef för Statens museer för
världskultur
Publicerad 21 maj 2015 Uppdaterad 25 maj 2015

Regeringen har i dag utsett museidirektören Ann Follin
till ny överintendent och chef för Statens museer för
världskultur. Ann Follin tillträder den 1 oktober 2015.
– Ann Follin är en djärv visionär och beprövad ledare, något som är centralt
för en så viktig institution som Statens museer för världskultur. Hennes
tidigare ledaregenskaper och inte minst erfarenheten av att ha jobbat med
den praktiska utställningsverksamheten på Världskulturmuseet i Göteborg
gör att vi efter noggranna överväganden har hittat den mest kompetenta för
jobbet, säger kulturminister Alice Bah Kuhnke.

– Jag kan inte tänka mig ett viktigare uppdrag än att verka för ökad tolerans
och mångfald i samhället och känner mig djupt hedrad av förtroendet att
tillsammans med myndighetens medarbetare få fortsätta utveckla
verksamheten vid Statens museer för världskultur, säger Ann Follin.

Ann Follin presenteras i dag på en pressträff i Stockholm och åker därefter,
tillsammans med statssekreterare Per Olsson, direkt till Göteborg för att
15.30 presenteras för personalen. Efter detta, ca 16.15, finns det möjlighet
för media att träffa henne för intervjuer på plats i Göteborg. 
Hon kommer att nås på: 070-540 56 63.

Pressbild finns bifogad.

Information om Ann Follin

Ann Follin (f. 1962) är sedan 2008 museidirektör och chef för Tekniska
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museet. Innan dess var hon under sex år generaldirektör och chef för
Riksutställningar. Hon har även varit utställningsledare vid
Världskulturmuseet i Göteborg. Ann Follin sitter med i olika styrelser, bland
annat i Arbetsgivarverkets styrelse och branschorganisationen Svenska
Science Centers.

Fakta om Statens museer för världskultur

Statens museer för världskultur har till uppgift att visa och levandegöra
världens kulturer, särskilt kulturer med ursprung utanför Sverige.
Myndigheten ska dokumentera och belysa olika kulturers yttringar och
villkor samt kulturmöten och kulturell variation, historiskt och i dagens
samhälle, nationellt och internationellt. I myndigheten ingår
Världskulturmuseet i Göteborg samt Etnografiska museet, Östasiatiska
museet och Medelhavsmuseet i Stockholm. Myndigheten har sitt säte i
Göteborg.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen stöttar Sveriges
Hembygdsförbunds
hundraårsjubileum
Publicerad 21 maj 2015 Uppdaterad 25 maj 2015

Regeringen har i dag beslutat att ge Sveriges
Hembygdsförbund ett bidrag om 300 000 kr för
förberedelser av förbundets hundraårsjubileum 2016.
– Kulturarvet är en kraft i vårt demokratiska samhälle där mångfalden är en
del av vår historia och nutid. Hembygdsrörelsen är central i det arbetet med
en modern och utvecklad syn på kulturarvet. Jag ser med spänning fram mot
att vara en del av de aktiviteter som planeras i samband med firandet av 100-
årsjubileet, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Information Sveriges hembygdsförbund

Sveriges Hembygdsförbund har i dag drygt 2 000 föreningar i 26 regionala
hembygdsförbund. Omkring 430 000 medlemmar bidrar till verksamheten
med ca 4 miljoner ideella arbetstimmar årligen.

Sveriges Hembygdsförbund har utlyst 2016 till hembygdens år. Den
verksamhet som bedrivs av hembygdsrörelsen och engagemanget av
föreningarnas ideella krafter är en viktig förutsättning för ett levande och
dynamiskt kulturarv.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Pressinbjudan: Alice Bah Kuhnke
presenterar ny överintendent för
Statens museer för världskultur
Publicerad 20 maj 2015 Uppdaterad 25 maj 2015

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
presenterar den nya överintendenten och chefen för
Statens museer för världskultur den 21 maj.
Pressträffen kommer att webbsändas på regeringen.se

Anmälan sker till Boris Vasic.
Ta med presslegitimation.
Välkomna!

Torsdagen den 21 maj, klockan 12.00
Bella Venezia, Rosenbad. (Inpassering sker genom Kopparporten).

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke till
ministerrådsmöte i Bryssel
Publicerad 18 maj 2015 Uppdaterad 25 maj 2015

Den 19 maj deltar kultur- och demokratiminister Alice
Bah Kuhnke vid EU:s ministerrådsmöte för utbildning,
ungdom, kultur och idrott i Bryssel.
Alice Bah Kuhnke deltar i sin roll som minister för kulturfrågor och kommer
att delta i en debatt om framtiden för EU:s audiovisuella politik inom ramen
för strategin för den digitala inre marknaden.

Flera länder ifrågasätter hur väl de nuvarande europeiska reglerna fungerar i
det nya medielandskapet. En fråga som kommer att diskuteras är hur
yttrandefrihet ska balanseras mot allmänintressen som säkerhet och
stabilitet. Ett exempel är de baltiska länderna som just nu upplever stora
problem med propagandistiska ryskspråkiga tv-sändningar som enligt
direktivets regler ska följa den lagstiftning som gäller i det medlemsland
varifrån de sänds ut.

Kulturministrarna kommer också att anta rådsslutsatser som lyfter fram
kulturens betydelse inom andra samhällssektorer än kulturområdet, som till
exempel skola, hälsovård, näringsliv, miljö, stadsbyggnad, turism samt för
social samanhållning och utveckling.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
21-22
Publicerad 13 maj 2015 Uppdaterad 18 maj 2015

18-31 maj
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven

21-22/5
Deltar vid det Östliga Partnerskapets toppmöte, Riga

Kristina Persson

18/5
Besöker Malmö

19/5
Håller anförande vid Möllekonferensen, Mölle

20/5
Möte med Lantbrukarnas Riksförbund, Stockholm

21/5
Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

22/5
Inrikes resa

https://www.regeringen.se/


25/5
Samtal vid Global Utmanings 10års-jubileum

26/5
Företagsbesök, Stockholm

27/5
Inrikes resa

28/5
Inrikes resa

29-31/5
Partievenemang

Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson

18/5
Deltar i kunskapsseminarium om ny arbetsmiljöstrategi, Stockholm

19/5
Talar vid Studieförbundet Näringsliv och Samhälles (SNS)
arbetsmarknadsdag 2015, Stockholm

22/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

27/5
Medverkar vid Forum för regional tillväxt och attraktionskraft, Stockholm

Medverkar vid rikskonferensen om flyktingguide/språkvän, Eskilstuna

29-31/5
Partievenemang

Finansdepartementet

Magdalena Andersson

19/5



Utfrågning om Finanspolitiska rådets rapport, riksdagen

Inrikes resa

22/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

27/5
Utrikes resa

28/5
Deltar vid frågestund, riksdagen

Ardalan Shekarabi

19/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

20/5
Håller anförande på seminarium om Statskontorets återapportering,
Stockholm

Anförande på seminariet Famna, Stockholm

21/5
Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

22/5
Inrikes resa

29-31/5
Partievenemang

Per Bolund

19/5
Deltar på OECD-möte, Paris

21/5
Talar på Konsumentdagarna, Lidingö
Deltar vid högnivåmöte om tillväxt, Stockholm



25/5
Inledningstalar för Fondbolagens förening

26/5
Deltar på IVL Svenska Miljöinstitutets konferens, Stockholm

27/5
Inrikes resa

Försvarsdepartementet

Peter Hultqvist

19-22/5
Utrikes resa

25/5
Deltar på seminarium Folk och Försvar, Stockholm

26/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

27/5
Utrikes resa

Justitiedepartementet

Anders Ygeman

18/5
Inrikes resa

23/5
Håller anförande på Polishögskolans dag, Stockholm

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke

19/5
Möte i rådet för utbildning, ungdom, kultur och sport, Bryssel



22/5
Deltar i stadsvandring ”I slavhandels fotspår”, Stockholm

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson

18/5
Deltar vid Petersberg Climate Dialogue, Berlin

27/5
Inrikes resa

Ibrahim Baylan

18/5
Besöker Östersund

19/5
Håller anförande på seminarium för Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien
och EK, Stockholm

20/5 
Partiarrangemang

22/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

26-29/5
Utrikes resa

30-31/5
Partiarrangemang

Näringsdepartementet

Mikael Damberg

19-22/5
Utrikes resa



27/5
Invigningstalar för Företagarnas Årsmöte, Stockholm

29-31/5
Partiarrangemang

Anna Johansson

18/5
Besök av Kinas transportminister, Göteborg

19/5
Håller anförande på Logistik & Transportmässan, Göteborg

Håller anförande på Näringslivets Transportråds årsstämma, Göteborg

20/5
Deltar i flygseminarium, riksdagen

21/5
Anförande på DN:s konferens ”den moderna staden”, Stockholm

25/5
Inledningstalar på Klimatveckan på Elmiamässan, Jönköping

27-28/5
Utrikes resa

29-31/5
Partiarrangemang

Mehmet Kaplan

19/5
Håller anförande på Tylösandsveckan, Tylösand

20/5
Medverkar på Plan-och bostadsdagarna, Varberg

Deltar på Bofrämjandets seminarium, Stockholm

21/5



Huvudtalare på DN:s konferens ”Den moderna staden”, Stockholm

22/5
Deltar på samhällsbyggnadsseminarium, Kiruna

27/5
Inrikes resa

28/5
Håller anförande på Plan- och bygglagskonferens, Stockholm

29/5
Håller anförande på konferensen Citymoves, Stockholm

Håller anförande på HSB riksstämma, Stockholm

Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Sven-Erik Bucht

19/5
Besöker Wapnö mejeri, Halmstad

Deltar vid Tylösandsveckan, Tylösand

21/5
Deltar i Nationella skogsprogrammets rådsmöte, Stockholm

25/5
Håller anförande på Fiskbranschens Riksförbunds årsstämma, Göteborg

Möte med länsstyrelsen i Västra Götaland, Göteborg

26/5
Håller anförande på LRF:s stämma, Sånga Säby

28/5
Deltar i panelsamtal ”Här är det bäst att bo”, Stockholm

29-31/5
Partiarrangemang

Socialdepartementet



Åsa Regnér

18/5
Inledningstalar på Dementia Forum X, Stockholm

19/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

22/5
Medverkar i paneldiskussion vid konferensen ”Supporting children with
imprisoned parents and their families-challenges, Rights and
Responsibilities”

Deltar vid Forum for Child Welfare, Stockholm

25/5
Invigningstalar för Svensk-chilenska institutet, Stockholm

27/5
Besök på Karolinska Institutet, Stockholm
Inrikes resa

29-31/5
Partiarrangemang

Annika Strandhäll

20/5
Inrikes resa

Besök av Sydkoreas hälsominister, Stockholm

25/5
Inrikes resa

26/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

29-31/5
Partiarrangemang

Gabriel Wikström



18/5
Deltar i World Health Assembly, Geneve

20/5
Besöker eHälsomyndigheten, Stockholm

22/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Möte med Sydkoreas hälsominister, Stockholm

23/5
Deltar i Göteborgsvarvet, Göteborg

25/5
Deltar i hearing arrangerad av Socialdepartementet

26/5
Invigningstalar för Sveriges läkarförbunds fullmäktige 2015, Stockholm

27/5
Inledningstalar på SKL:s nationella konferens, Malmö

28/5
Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

29/5
Öppnar Riksidrottsmötet, Malmö

29-31/5
Partiarrangemang

Utbildningsdepartementet

Gustav Fridolin

21/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

22/5
Inrikes resa

25/5



Inrikes resa

27/5
Inrikes resa

Aida Hadzialic

18/5
Deltar i rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott, Bryssel

19/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

20/5
Besöker Tylösandsveckan, Tylösand

27/5
Forum för regional tillväxt och attraktionskraft, Stockholm

29-31/5
Partiarrangemang

Helene Hellmark Knutsson

18/5
Invigning av Rymdexpo utställning, Kungsträdgården

19-23/5
Utrikes resa

27/5
Inrikes resa

28/5
Medverkan vid Högskola och Samhälle i Samverkan, Kalmar

29-31/5
Partiarrangemang

Utrikesdepartementet

Margot Wallström



18-19/5
Deltar i rådet för utrikes ärenden (FAC) samt rådet för allmänna ärenden
(GAC), Bryssel

21-22/5
Utrikes resa

23-24/5
Utrikes resa

Isabella Lövin

18-21/5
Deltar vid Advisory Council for Sustainable Energy for All, New York

22/5
Deltar vid EU-nämnden inför rådet för utrikes ärenden (FAC), riksdagen

23/5
Utrikes resa

26/5
Deltar i rådet för utrikes ärenden (FAC), Bryssel



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke till filmfestivalen
i Cannes
Publicerad 12 maj 2015 Uppdaterad 18 maj 2015

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
besöker filmfestivalen i Cannes den 16 – 19 maj för att
hylla minnet av en svensk filmikon, Ingrid Bergman,
som skulle ha fyllt 100 år i år. Bland annat deltar
ministern tillsammans med Isabella Rossellini vid
premiärvisningen av Stig Björkmans dokumentär Ingrid
Bergman – in her own words. Ministern inleder besöket
på lördag med presslunch för nordisk press.

Delar av Alice Bah Kuhnkes program i Cannes.

Lördag 16 maj

13:30 Film i Väst: Presslunch för nordisk press.
15:00 Besöker Sweden Film Commissions paviljong med presentation av verksamheten.
17:00-
18:00

Dagens Nyheters Cannes Afternoon party.Värd: Dagens Nyheter genom VD Gunilla Herlitz, Björn Wiman,
kulturredaktör och Helena Lindblad, filmredaktör.

18:00-
19:00

”Producers on the move” / Scandinavian Films Happy hour på Skandinaviska terrassen. Presentation av alla
fem nordiska ländernas filmproducenter som har antagits.

Söndag 17 maj

10:00-
12:00

Medverkar i rundabordssamtal på Skandinaviska terrassen om svensk filmexport och europeisk
filmpolitik.

12:30 SFI:s pressträff för internationell press i stora mötesrummet på Skandinaviska terrassen.
16:00-
17:00 Bilateralt möte med franska kulturministern Fleur Pellerin om filmpolitik.

https://www.regeringen.se/


17:00-
19:00

Sweden Film Commission cocktail i paviljongen; ”Let the Snow come in”. Värd: Swedish Lappland Film
Commission och Filmpool Nord i samarbete med Boden Queer Film Festival

19:15-
19:45

Bilateralt möte med Islands kulturminister Illugi Gunnarsson och Islands industriminister Ragheidur Elín
Árnadóttir om filmpolitik och kreativa industrier.

20:00-
24:00 ”Sverigemottagningen” på Skandinaviska terrassen.

Tisdag 19 maj

19:15-
21:00

Medverkar vid premiärvisningen av Stig Björkmans dokumentär Ingrid Bergman – In her own words
(Jag är Ingrid ) i Salle de Soixantièmes stora festivalpalats.

21:30-
23:30

Hommage till Ingrid Bergman genom efterfest till filmen Ingrid Bergman – In her own words. I paviljongen visas
nio av Ingrid Bergmans mest kända filmer. Värd: Ambassaden, SI, VS, SFC och Mantaray Film

16 - 19 maj
Filmfestivalen i Cannes



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke deltar i nordiskt
ministerrådsmöte på Färöarna
Publicerad 11 maj 2015 Uppdaterad 18 maj 2015

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke deltar i
möte med Nordiska ministerrådet för kultur den 12 maj.
Ministrarna kommer bland annat att tillsammans med
chefer för nordiska public service-bolag diskutera public
service kulturpolitiska och samhälleliga roll i en digital
framtid.
Ministerrådsmötet är det första av två under året. Under mötet kommer
ministrarna att diskutera vilka framtida satsningar man vill göra för att kunna
förverkliga den strategi för nordiskt kultursamarbete som de nordiska
kulturministrarna har antagit för 2013-2020. Strategin består av fem teman:
Det hållbara, kreativa, interkulturella, unga respektive digitala Norden.
Ministrarna kommer även att diskutera den olagliga handel av kulturföremål
som uppstått i kölvattnet av aktuella konflikter i till exempel Irak och Syrien.

Under mötet kommer ministrarna även att tillsammans med chefer för
nordiska public service-bolag ha en bred temadiskussion kring public service
roll i dag och i en digital framtid. Detta är en del av ett vidare fokus på
mediefrågor som Nordiska ministerrådet för kultur har 2015-2016.

Mötet hålls i Nordens hus i Torshamn. 

Information om Nordiska ministerrådet för kultur (MR-K)

Kulturministrarna i de nordiska länderna samt på Färöarna, Grönland och
Åland har det överordnade ansvaret för det nordiska kultursamarbetet inom
Nordiska ministerrådet. I år är Danmark ordförandeland. 

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Pressinbjudan: Kulturministern
presenterar förslag till ny filmpolitik
Publicerad 08 maj 2015 Uppdaterad 18 maj 2015

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
presenterar i dag förslag till ny svensk filmpolitik.
Fredagen den 8 maj, kl 9.00
Plats: Biograf Panora
Adress: Friisgatan 19 D, Malmö

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke till IDAHO
Forum i Montenegro
Publicerad 08 maj 2015 Uppdaterad 18 maj 2015

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke deltar i
IDAHO Forum, en högnivåkonferens om hbtq-personers
mänskliga rättigheter, i Budva, Montenegro den 10-11
maj. IDAHO står för International Day Against
Homophobia, Transphobia and Biphobia.
– Det är mycket glädjande att IDAHO Forum nu arrangeras av Montenegro.
Det är angeläget att poängtera att diskriminering, homofobiska och
transfobiska brott strider mot principen om alla människors lika värde och
rättigheter. Konferensen visar på en politisk vilja att förändra och förbättra
situationen för hbtq-personer, säger Alice Bah Kuhnke.

I samband med mötet kommer kultur- och demokratiministern att träffa
Montenegros minister för mänskliga och minoritetsrättigheter, dr Suad
Numanovic och kulturminister Pavle Goranovic för att bland annat diskutera
landets EU-kandidatur och frågor som rör mänskliga rättigheter. Ministern
träffar också tre lokala NGO:er som arbetar med demokrati-, jämlikhets- och
hbtq-frågor.

I Montenegro arrangerades den första Pride-paraden 2013 och generellt
finns problem i regionen när det gäller diskriminering av hbtq-personer.

Information IDAHO Forum

Under årets IDAHO Forum, som har temat ”Ending hate crime and
violence”, behandlas frågor om vilka åtgärder som har tagits både nationellt,
inom EU och i Europa gällande hatbrott och hur fördomar kan bekämpas.
Tidigare högnivåmöten har bland annat resulterat i att sjutton länder runtom i

https://www.regeringen.se/


Europa undertecknat en avsiktsförklaring om arbetet för hbt-personers
rättigheter och ett upprop riktat till EU-kommissionen om behovet av en
sammanhållen hbt-strategi på EU-nivå.

Förra året var Sverige tillsammans med Malta värdar för IDAHO Forum.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Berit Högman ny ordförande för
Riksteatern
Publicerad 07 maj 2015 Uppdaterad 18 maj 2015

Regeringen har i dag förordnat riksdagsledamoten Berit
Högman till ny ordförande i styrelsen för Riksteatern
2015-2019.
- Berit Högman kommer att bli en utmärkt ordförande för en av juvelerna i
svenskt kulturliv. Med hennes bakgrund och erfarenhet kan Riksteatern
fortsätta att utvecklas och bidra till mer kultur för fler i hela landet, säger
kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

- Jag håller med Riksteaterns grundare, socialdemokraten Arthur Engberg,
och kulturminister Alice Bah Kuhnke: kultur är alldeles för viktigt för att
förbehållas människor i staden. Riksteatern är en folkrörelse med en mycket
viktig uppgift, att ge människor i hela landet tillgång till scenkonst. Jag är
otroligt glad över förtroendet att få vara en del av det uppdraget, säger Berit
Högman.

Berit Högman född 1958 i norra Värmland, har varit riksdagsledamot sedan
2002, och har bland annat varit ordförande i riksdagens kulturutskott. Hon är
vice gruppledare för Socialdemokraterna i riksdagen.

Förordnandet gäller från och med den 11 maj 2015 fram till Riksteaterns
kongress år 2019.

Bakgrund Riksteaterns styrelse

Riksteatern är en ideell förening där regeringen utser ordförande, en ledamot
och dennes ersättare i styrelsen. Övriga ledamöter utses av Riksteaterns
kongress 2015 utom en som utses av Riksteaterns personal.
Den övriga statliga ledamoten är, enligt tidigare regeringsbeslut,

https://www.regeringen.se/


verksamhetsledaren Pernilla Bard och utredaren Ulla Duell är hennes
ersättare.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen stöttar interreligiöst
samarbete
Publicerad 30 april 2015 Uppdaterad 18 maj 2015

Regeringen har i dag beslutat att bevilja stöd till
Sveriges interreligiösa råd för att stötta samarbete
mellan religiösa samfund i Sverige. Stödet på 800 000
kronor under 2015 går till att inrätta en administrativ
funktion för Sveriges interreligiösa råd.
– Samarbete mellan de religiösa samfunden är en viktig pusselbit i vårt
gemensamma arbete mot fördomar och intolerans. Sveriges interreligiösa råd
spelar en stor och viktig roll i det arbetet. Nu ger vi förutsättningar för att
kunna fördjupa det arbetet, säger kultur- och demokratiministern Alice Bah
Kuhnke.

Stödet ska användas till en administrativ heltidstjänst med uppgift att:

samla och förmedla erfarenheter från interreligiösa arbeten som pågår i
Sverige,
fördjupa, utveckla och sprida kunskap om olika religioner i Sverige,
organisera och utveckla rådets utåtriktade arbete för att motverka
antisemitism, islamofobi och andra hot mot religionsfriheten,
ge ett administrativt stöd och utgöra en samordnande länk mellan rådet
och medlemssamfunden.

Arbetet ska redovisas till Kammarkollegiet senast den 26 februari 2016.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
20-21
Publicerad 30 april 2015 Uppdaterad 18 maj 2015

11-24 maj
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven

21-22/5
EU-toppmöte, Bryssel

Kristina Persson

11/5
Möte med Institutet för framtidsstudier, Stockholm

Möte med Föreningen Norden, Stockholm

12/5
Möte med Framtidsrådet, Stockholm

13/5
Avslutningsanförande vid Sjunde AP-fondens seminarium, Stockholm

18/5
Inrikes resa

https://www.regeringen.se/


19/5
Anförande vid Möllekonferensen, Mölle

20/5
Möte med Lantbrukarnas Riksförbund, Stockholm

21/5
Deltar i muntlig frågestund, riksdagen

Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson

11/5
Inrikes resa

18/5
Deltar i kunskapsseminarium om ny arbetsmiljöstrategi, Stockholm

19/5
Talar vid SNS arbetsmarknadsdag 2015, Stockholm

Finansdepartementet

Magdalena Andersson

12/5
Deltar i rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin), Bryssel

19/5
Utfrågning om Finanspolitiska rådets rapport, riksdagen

Inrikes resa

22/5
Deltar i interpellationsdebatt, riksdagen

Ardalan Shekarabi

11/5
Inrikes resa



19/5
Deltar i interpellationsdebatt, riksdagen

20/5
Anförande på seminarium om Statskontorets återapportering, Stockholm

Anförande på seminariet Famna, Stockholm

Per Bolund

21/5
Talar på Konsumentdagarna, Lidingö

Försvarsdepartementet

Peter Hultqvist

12/5
Inrikes resa

Justitiedepartementet

Morgan Johansson

11/5
Inrikes resa

Anders Ygeman

18/5
Inrikes resa

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke

12/5
Deltar i nordiskt ministerrådsmöte för kultur, Färöarna

16/5



Deltar vid Festival de Cannes, Cannes

19/5
Möte i rådet för utbildning, ungdom, kultur och sport, Bryssel

22/5
Deltar i Stadsvandring ”I slavhandels fotspår”, Stockholm

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson

18/5
Utrikes resa

Ibrahim Baylan

18/5
Inrikes resa

19/5
Anförande på seminarium för Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och
EK, Stockholm

Näringsdepartementet

Mikael Damberg

11/5
Anförande vid Svensk Handels årsstämma, Stockholm

12/5
Medverkar i diplomeringsceremonin Global Swede, Stockholm

19-22/5
Utrikes resa

Anna Johansson

11-15/5
Utrikes resa



18/5
Inrikes resa

Besök av Kinas transportminister

19/5
Anförande på Logistik & Transportmässan, Göteborg

Anförande på Näringslivets Transportråds årsstämma, Göteborg 

20/5
Deltar i flygseminarium, riksdagen 

21/5 
Anförande på Dagens Nyheters konferens ”Den moderna staden”,
Stockholm

Mehmet Kaplan

11/5-12/5
Utrikes resa

13/5
Invigning av BoKlok, Huddinge

16/5
Besök på Birdie datorfestival, Uppsala

19/5
Anförande på Tylösandsveckan, Tylösand

20/5
Medverkar på Plan-och bostadsdagarna, Varberg

Deltar på Bofrämjandets seminarium, Stockholm

21/5
Huvudtalare på DN:s konferens ”Den moderna staden”, Stockholm

22/5
Deltar på samhällsbyggnadsseminarium, Kiruna



Sven-Erik Bucht

11/5
Deltar i rådet för jordbruk och fiske, Bryssel

19/5
Deltar vid Tylösandsdagarna, Tylösand

Besök på Wapnö mejeri, Halmstad

21/5
Deltar i Nationella skogsprogrammets rådsmöte, Stockholm

Socialdepartementet

Åsa Regnér

12/5
Medverkar som hedersgäst på Framtidens kvinnliga ledare 2015, Stockholm

18/5
Inledningstalar på Dementia Forum X, Stockholm

19/5
Deltar i interpellationsdebatt, riksdagen

22/5
Medverkar i paneldiskussion vid konferensen ”Supporting children with
imprisonned parents and their families-challenges, Rights and
Responsibilities”

Annika Strandhäll

20/5
Inrikes resa

25/5
Inrikes resa

Gabriel Wikström



11/5
Landstingsdialog, Gävleborg

12/5
Medverkar på seminarium för alkohol och drogforskare 2015, Stockholm

18/5
Deltar i World Health Assembly, Geneve

20/5
Besöker e-hälsomyndigheten, Stockholm

22/5
Deltar i interpellationsdebatt, riksdagen

Möte med Sydkoreas hälsominister, Stockholm

23/5
Deltar i Göteborgsvarvet, Göteborg

Utbildningsdepartementet

Gustav Fridolin

18/5
Deltar i rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott, Bryssel

21/5
Deltar i interpellationsdebatt, riksdagen

Aida Hadzialic

11/5
Anförande på Lärarkonferens i Ung Företagsamhet, Älvsjö

13/5
Möte i EU-nämnden, riksdagen

Besöker Sanoma Utbildning AB, Stockholm

18/5
Deltar i rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott, Bryssel



19/5
Deltar i interpellationsdebatt, riksdagen

20/5
Besöker Tylösandsveckan, Tylösand

Helene Hellmark Knutsson

11/5
Möte med Siemens Healthcare, Stockholm

14-15/5
Deltar på Ministerial Conference and Bologna Policy Forum, Armenien

18/5
Invigning av Rymdexpo utställning, Kungsträdgården

19/5
Utrikes resa

Utrikesdepartementet

Margot Wallström

14/5
V4 möte, Bratislava

18-19/5
Deltar i rådet för utrikesfrågor, Bryssel

Isabella Lövin

12-13/5
Deltar i ”Stockholm Forum on Security and Development: Promoting a
sustainable peace”, Stockholm



Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
19-20
Publicerad 30 april 2015 Uppdaterad 18 maj 2015

4-17 maj
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven

4/5
Deltar i TCO-kongress

7/5
Muntlig frågestund, riksdagen

Kristina Persson

4/5
Närvara vid mottagning på Kinas Ambassad, Stockholm

Medverka vid Romklubbens projekt ”Rethink economics”, Stockholm

5/5
Möte med utrikesutskottet, riksdagen

6/5
Anförande vid seminarium om Global deal, Stockholm

https://www.regeringen.se/


Möte med Nordiska rådets svenska delegation

7/5
Utrikes resa

8/5
Möte med Ungdomsbarometern

11/5
Möte med Institutet för framtidsstudier, Stockholm

Möte med Föreningen Norden, Stockholm

12/5
Möte med Framtidsrådet, Stockholm

13/5
Avslutningsanförande vid Sjunde AP-fondens seminarium, Stockholm

Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson

4/5
Möte med Tysklands arbetsmarknadsminister, Berlin

5/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

6/5
Medverkar vid Växjö Pride, Växjö

8/5
Dialog med det civila samhället om dess roll för nyanländas etablering,
Stockholm

11/5
Besöker Borlänge

Finansdepartementet

Magdalena Andersson



5/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

6/5
Inrikes resa

12/5
Deltar i Ekofin (rådet för ekonomiska och finansiella frågor), Bryssel

Ardalan Shekarabi

5/5
Medverkar i seminarium ” Ny styrning av välfärden - bortom NPM på
Mälardalens Högskola”, Västerås

Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

6/5
Tal på Juseks seminarium, Stockholm

Deltar vid seminarium Global Utmaning, Stockholm

11/5
Inrikes resa

Per Bolund

4/5
Inledningsanförande på Svensk Försäkrings årsmöte, Stockholm

5/5
Inrikes resa

6/5
Inrikes resa

7/5
Riksdagsseminarium om "Vilka politiska beslut behövs för att få en grönare
finanssektor?"

Försvarsdepartementet



Peter Hultqvist

7/5
Riksdagsdebatt, riksdagen

12/5
Inrikes resa

Justitiedepartementet

Morgan Johansson

6/5
Utrikes resa

11/5
Inrikes resa

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke

5/5
Deltar i seminarium om medborgerligt engagemang, Stockholm

6/5
Talar vid Biblioteksföreningens 100-årsjubileum, Lund

Delar ut Klarspråkskristallen och Minoritetsspråkspriset, Stockholm

Deltar i Talkshow P.S, Tensta

7/5
Deltar på Scenkonstens branschdagar, Västerås

8/5
Invigning av utställningen “Välkommen till Sverige”, Malmö

10/5
Utrikes resa

12/5



Deltar på Nordiskt ministerrådsmöte för Kultur, Färöarna

16/5
Utrikes resa

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson

6/5
Inrikes resa

7/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Ibrahim Baylan

4/5
Inrikes resa

5/5
Anförande på Power Circle Summit 2015, Göteborg

7/5
Anförande på Svensk Energis stämma, Stockholm

Näringsdepartementet

Mikael Damberg

4/5
Besök Volvo Cars, Göteborg

5/5
Inrikes resa

6/5
Anförande på samarbetsprojektet ”Agenda för hälsa och välstånd”

7/5
Deltar vid rådet för utrikes frågor (FAC)/handel, Bryssel



8/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

11/5
Anförande vid Svensk Handels årsstämma, Stockholm

12/5
Medverkar i diplomeringsceremonin Global Swede, Stockholm

Anna Johansson

4/5
Inrikes resa

5/5
Besök från Angeredsgymnasiet, Stockholm

9/5
Utrikes resa

Mehmet Kaplan

4/5
Inledningstalar på Hyresgästföreningens seminarium, Göteborg

5/5
Besöker ny pendeltågstation i Vega, Haninge

Diplomatutdelning på Lilla Kommissionen, Stockholm

Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

6/5
Talar på Miljöaktuellts konferens Hållbar Stad, Stockholm

7/5
Medverkan på IT & Telekomföretagens årsmöte, Stockholm

Anförande på Bostadsforum, Stockholm

Medverkan på Trähusbranschens årsmöte, Stockholm

Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen



8/5
Medborgardialog med EU-kommissionens vice ordförande Jyrki Katainen,
Stockholms Universitet

11/5
Utrikes resa

13/5
Möte med indisk delstatsminister, Stockholm

Invigning av BoKlok, Huddinge

Sven-Erik Bucht

4/5
Besöker Skogsstyrelsen, Jönköping

5/5
Besök av Rumäniens jordbruksminister, Stockholm

Deltar vid Lantmännens föreningsstämma, Stockholm

7/5
Besök på Älveby Gård, Strängnäs

11/5
Deltar i rådet för jordbruk och fiske, Bryssel

Socialdepartementet

Åsa Regnér

4/5
Deltar i Nordiska ministerrådet, Köpenhamn

6/5
Deltar i Utbildningskongress ordnat av Senior i Centrum, Malmö

7/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

8/5



Möte med Jämställdhetsrådet, Stockholm

9/5
Deltar i Feministiskt Forum, Stockholm

12/5
Medverkar som hedersgäst på Framtidens kvinnliga ledare 2015, Stockholm

Annika Strandhäll

4/5
Utrikes resa

5/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

6/5
Medverkar i seminarium med Svenska Försäkringsföreningen, Stockholm

7/5
Medverkar i TCO-seminarium, Stockholm

8/5
Inledningstalar på konferens med Sveriges Socionomers Riksförbund
Stockholm

Gabriel Wikström

6/5
Medverkar på Karolinska Institutets konferens om hälsa och välstånd,
Stockholm

Anförande på Psykiatridagen, Stockholm

Deltar på Swecares årsmöte, Stockholm

11/5
Landstingsdialog, Gävleborg

12/5
Medverkar på seminarium för alkohol och drogforskare 2015, Stockholm



Utbildningsdepartementet

Gustav Fridolin

4/5
Deltar i seminarium om att OECD överlämnar rapport, Stockholm

5/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Aida Hadzialic

4/5
Deltar i seminarium om att OECD överlämnar rapport, Stockholm

6/5
Anförande på Västsvenska Handelskammaren, Göteborg

7/5
Besöker Lärcentrum, Järfälla

8/5
Anförande på Rikskonferens för Gymnasieskolans introduktionsprogram,
Eskilstuna

11/5
Anförande på Lärarkonferens i Ung Företagsamhet, Älvsjö

Helene Hellmark Knutsson

4/5
Inleder och avslutar IVA:s seminarium om universitets- och högskolepolitik
”När tre blir ett”, Stockholm

5/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

6/5
Anförande på seminarium ”Forska! Sverige Agenda hälsa och välstånd”,
Stockholm

8/5



Besök på forskningsanläggningen European Spallation Source(ESS), Lund

11/5
Möte med Siemens Healthcare, Stockholm

14-15/5
Deltar på Ministerial Conference and Bologna Policy Forum, Armenien

Utrikesdepartementet

Margot Wallström

5/5 
Utrikes resa

7/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

8/5
Besöker Uppsala

Medverkar på Europadagen, Stockholm

Isabella Lövin

4/5
Deltar på välgörenhetsgala för barn i Sydafrika, Gaza, Syrien m fl,
Stockholm

5/5
Deltar i Diakonia-seminarium, Stockholm

7/5
Avslutningstalar på Sidas lärarseminarium, Stockholm

Partiarrangemang



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen tillsätter utredning om
nationell strategi för musik- och
kulturskolan
Publicerad 30 april 2015 Uppdaterad 18 maj 2015

Professor Monica Lindgren har i dag fått i uppdrag att
som särskild utredare ta fram förslag till en nationell
strategi för den kommunala musik- och kulturskolan.
- Det är uppseendeväckande att det hittills inte funnits en nationell strategi
för en verksamhet som varje år möter 400 000 barn och unga. Nu tar vi
första steget i riktning mot en sådan, något som också har efterfrågats av
företrädare för musik- och kulturskolan. En tydligare politik kan
förhoppningsvis ge fler barn och unga möjligheten att prova på att stå på
scen, spela musik eller dansa, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah
Kuhnke.

Med utgångspunkt i ett brett kunskapsunderlag ska utredaren lämna förslag
och bedömningar som gäller hur staten kan bidra till att göra den kommunala
musik- och kulturskolan mer tillgänglig och jämlik.

Monica Lindgren är professor i musikpedagogik vid Göteborgs universitet.
Hon examinerades som lärare i musik och svenska 1983 och har varit
verksam som lärare inom både grundskola och kulturskola. Sedan början av
1990-talet har hon arbetat inom lärarutbildningen där hon under de senaste
tio åren främst varit aktiv som forskare inom området kultur och skola. För
närvarande arbetar hon med forskningsprojektet El Sistema – villkor för
musikaliskt lärande och identitet i en interkulturell kontext.

Uppdraget ska slutredovisas den 30 september 2016.

Utredningsuppdraget består av i huvudsak följande punkter.

https://www.regeringen.se/


kartlägga och beskriva den kommunala musik- och kulturskolans
verksamhet i Sverige,
identifiera hinder för elever att delta i den kommunala musik- och
kulturskolans verksamhet (avgifter, utbud, köer, socioekonomisk
bakgrund, kön etc.) och vilka insatser som behöver göras för att uppnå
en mer jämlik musik- och kulturskola,
föreslå åtgärder för hur försörjning av lärare som ska undervisa i den
kommunala musik- och kulturskolan kan säkras i framtiden, och,
lämna förslag till en nationell strategi för samordning och uppföljning av
den kommunala musik- och kulturskolan och göra en bedömning av för-
och nackdelar med att författningsreglera kommunernas ansvar för
verksamheten.



Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
18-19
Publicerad 24 april 2015 Uppdaterad 28 april 2015

27 april till 10 maj
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven

27/4
Inrikes resa

29/4
Tar emot Ålands lantråd Camilla Gunell

1/5
Partiarrangemang, Sundsvall

7/5
Muntlig frågestund, riksdagen

Kristina Persson

27/4
Inrikes resa till Kalmar län

28/4
Inrikes resa till Blekinge

https://www.regeringen.se/


29/4
Tar emot Ålands lantråd Camilla Gunell

30/4
Inrikes resa

1/5
Partiarrangemang

4/5
Närvara vid mottagning på Kinas Ambassad, Stockholm

Medverka vid Romklubbens projekt ”Rethink economics”, Stockholm

5/5
Möte med utrikesutskottet, riksdagen

6/5
Anförande vid seminarium om Global deal, Stockholm

Möte med Nordiska rådets svenska delegation

7/5
Utrikes resa

8/5
Möte med Ungdomsbarometern

Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson

28/4
Arbetsplatsbesök med Sveriges byggindustrier, Stockholm

1/5
Partiarrangemang

4/5
Möte med Tysklands arbetsmarknadsminister, Berlin

5/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen



6/5
Medverkar vid Växjö Pride, Växjö

8/5
Dialog med det civila samhället om dess roll för nyanländas etablering,
Stockholm

Finansdepartementet

Magdalena Andersson

28/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

1/5
Partiarrangemang

5/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

6/5
Inrikes resa

Ardalan Shekarabi

28-29/4
Utrikes resa

1/5
Partiarrangemang

Per Bolund

27/4
Medverkar vid Visitadagen, Stockholm

Rundabordssamtal om kontanthantering, Stockholm

28/4
Anförande på seminarium om den gröna ekonomin och finansmarknadens
roll, Stockholm



4/5
Inledningsanförande på Svensk Försäkrings årsmöte, Stockholm

5/5
Inrikes resa

6/5
Inrikes resa

7/5
Riksdagsseminarium om ”Vilka politiska beslut behövs för att få en grönare
finanssektor”?

Försvarsdepartementet

Peter Hultqvist

28/4
Besök på Gender Center, Kungsängen

29/4
Anförande vid Folk och Försvar, Stockholm

1/5
Partiarrangemang

7/5
Riksdagsdebatt, riksdagen

Justitiedepartementet

Morgan Johansson

27/4
Invigning av Hässleholms Tingsrätt, Hässleholm

1/5
Partiarrangemang

6/5
Utrikes resa



Anders Ygeman

27/4
Anförande på Kungliga Krigsvetenskapsakademins seminarium om
cybersäkerhet, Stockholm

1/5
Partiarrangemang

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke

28/4
Deltar vid Tomas Tranströmers begravning, Stockholm
Deltar i samrådsmöte med de nationella minoriteterna, Stockholm

29/4
Anförande vid World Press Freedom Day, Stockholm
Anförande på Barnkulturkonferens, Stockholm

5/5
Deltar i seminarium om medborgerligt engagemang, Stockholm

6/5
Talar vid Biblioteksföreningens 100-årsjubileum, Lund

Delar ut Klarspråkskristallen och Minoritetsspråkspriset, Stockholm

7/5
Deltar på Scenkonstens branschdagar, Västerås

8/5
Invigning av utställningen “Välkommen till Sverige”, Malmö

10/5
Utrikes resa

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson



27/4
Deltar på Nordiskt ministerrådsmöte, Köpenhamn

29/4
Inrikes resa

6/5
Inrikes resa

7/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Ibrahim Baylan

1/5
Partiarrangemang

4/5
Inrikes resa

5/5
Anförande på Power Circle Summit 2015, Göteborg

7/5
Anförande på Svensk Energis stämma, Stockholm

Näringsdepartementet

Mikael Damberg

28/4
Inledningstal på DI Gasell, Stockholm

29/4
Deltar vid EU-nämnden, riksdagen

Anförande på Swedish Medtech årsmöte, Stockholm

29-30/4
Utrikes resa

1/5



Partiarrangemang

6/5
Anförande på samarbetsprojektet ”Agenda för hälsa och välstånd”

7/5
Deltar vid rådet för utrikes frågor(FAC)/handel, Bryssel

Anna Johansson

27/4
Besöker Volvo, Göteborg

28/4
Inledningstalar på Miljörapportens konferens Ekotransport 2030, Stockholm

29/4
Deltar i hearing, riksdagen

Medverkar i panelsamtal om infrastruktur anordnat av Tysk-Svenska
Handelskammaren, Stockholm

1/5
Partiarrangemang

4/5
Inrikes resa

5/5
Besök från Angeredsgymnasiet, Stockholm

8/5
Inrikes resa

9/5
Utrikes resa

Mehmet Kaplan

28/4
Deltagande på Ledarskapsdagen, Göteborg



4/5
Inledningstalar på Hyresgästföreningens seminarium, Göteborg

5/5
Besöker ny pendeltågstation, Vega

7/5
Anförande på Bostadsforum

Sven-Erik Bucht

27/4
Delar ut pris Arla Guldko, Stockholm

29/4
Medverkar på internationell konferens om djurvälfärd, Köpenhamn

4/5
Besöker Skogsstyrelsen, Jönköping

5/5
Besök av Rumäniens jordbruksminister, Stockholm

Deltar vid Lantmännens föreningsstämma, Stockholm

7/5
Besök på Älveby Gård, Strängnäs

Socialdepartementet

Åsa Regnér

28/4
Besök på Gender Center, Kungsängen

29/4
Deltar i utställning i T-banan, Stockholm

Inrikes resa

1/5
Partiarrangemang



4/5
Deltar i Nordiska ministerrådet, Köpenhamn

6/5
Inrikes resa

7/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

8/5
Möte med Jämställdhetsrådet, Stockholm

Annika Strandhäll

27/4
Besöker arbetsplatser, Sundsvall

29/4
Medverkar i LO:s försäkringskonferens, Borlänge

1/5
Partiarrangemang

4/5
Utrikes resa

5/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

6/5
Medverkar i seminarium med Svenska Försäkringsföreningen, Stockholm

7/5
Medverkar i TCO-seminarium, Stockholm

8/5
Inledningstalar på konferens med Sveriges Socionomers Riksförbund
Stockholm

Gabriel Wikström

27/4



Deltar på seminarium om psykisk ohälsa, Stockholm

28/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

29/4
Deltar i Landstingsdialog, Södermanland

1/5
Partiarrangemang, Enköping och Uppsala

6/5
Medverkar på Karolinska Institutets konferens om hälsa och välstånd,
Stockholm

Anförande på Psykiatridagen, Stockholm

Deltar på Swecares årsmöte, Stockholm

Utbildningsdepartementet

Gustav Fridolin

28/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

5/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Aida Hadzialic

27/4 
Deltar i nordiskt ministermöte, Köpenhamn

29/4
Inrikes resa

1/5
Partiarrangemang

6/5
Anförande på Västsvenska Handelskammaren, Göteborg



7/5
Besöker Lärcentrum, Järfälla

8/5
Anförande på Rikskonferens för Gymnasieskolans introduktionsprogram,
Eskilstuna

Helene Hellmark Knutsson

27/4
Föreläsning på Stockholms Universitet, Stockholm

1/5
Partiarrangemang

6/5
Anförande på seminarium ”Forska! Sverige Agenda hälsa och välstånd”,
Stockholm

8/5
Besök på forskningsanläggningen European Spallation Source(ESS), Lund

Utrikesdepartementet

Margot Wallström

27-28/4
Deltar i översynskonferensen för ickespridningsavtalet (NPT), New York

29/4
Tar emot Ålands lantråd Camilla Gunell

30/4
Utrikes resa

1/5
Partiarrangemang

Isabella Lövin

27/4



Deltar på International Support for Ukraine Conference, Kiev

4/5
Deltar på välgörenhetsgala för barn i Sydafrika, Gaza, Syrien m fl,
Stockholm

5/5
Deltar i Diakonia-seminarium, Stockholm



Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
17-18
Publicerad 17 april 2015 Uppdaterad 28 april 2015

20 april till 3 maj
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven

20/4
Inrikes resa

24/4
KU-utfrågning, riksdagen

Kristina Persson

20/4
Besöker Norrtälje

28/4
Inrikes resa

30/4
Inrikes resa

1/5
Inrikes resa

https://www.regeringen.se/


Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson

20/4
Möte med Luxemburgs arbetsmarknadsminister, Stockholm

21/4
Deltar vid informellt ministerrådsmöte EPSCO, Riga

24/4
Inrikes resa

1/5
Inrikes resa

Finansdepartementet

Magdalena Andersson

25/4
Informella Ekofin, Riga

28/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

1/5
Inrikes resa

Ardalan Shekarabi

21/4
Medverkan på seminarium om ny styrning av välfärden, Stockholm

Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

22/4
Medverkande på Förvaltningspolitiska dagen, Stockholm

Tal på Svenska spels årsstämma, Visby



24/4
Anförande på seminarium om upphandling, Östersund

28-29/4
Utrikes resa

1/5
Inrikes resa

Per Bolund

21/4
Anförande på DI:s Hållbarhetskonferens

22/4
Inrikes resa

27/4
Medverkar vid Visitadagen, Stockholm

Försvarsdepartementet

Peter Hultqvist

20/4
Inledningsanförande vid försvarsmatsråd Skaraborg, Skövde

28/4
Besök på Gender Center, Kungsängen

29/4
Anförande vid Folk och Försvar, Stockholm

Justitiedepartementet

Morgan Johansson

22/4
Inrikes resa

23/4



Utrikes resa

27/4
Invigning av Hässleholms Tingsrätt, Hässleholm

1/5
Inrikes resa

Anders Ygeman

20/4
Inrikes resa

21/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

22/4
Inrikes resa

1/5
Inrikes resa

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke

20/4
Talar vid First Nordic Ukraina Film Festival, Stockholm

21/4
Deltar i möte med Svenska kommittén mot ansemitism, Stockholm

22/4
Deltar i konferens för Romsk inkludering, Luleå

28/4
Deltar i samrådsmöte med de nationella minoriteterna, Stockholm

29/4
Anförande vid World Press Freedom Day, Stockholm

Miljö- och energidepartementet



Åsa Romson

20/4
KU-utfrågning, riksdagen

21/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

22/4
Inrikes resa

27/4
Deltar på Nordiskt ministerrådsmöte, Köpenhamn

29/4
Inrikes resa

Ibrahim Baylan
23/4
Muntlig frågestund, riksdagen

1/5
Inrikes resa

Ibrahim Baylan

23/4
Muntlig frågestund, riksdagen

1/5
Inrikes resa

Näringsdepartementet

Mikael Damberg

19-21/4
Utrikes resa

28/4
Inledningstal på DI Gasell, Stockholm



29/4
Utrikes resa

29/4
Anförande på Swedish Medtech årsmöte, Stockholm

1/5
Inrikes resa

Anna Johansson

20/4
Talar på Swedish Maritime Day, Göteborg

21/4
Invigning RTC, Sundsvall

22/4
Medverkar på konferensen Eayfairs, Malmö

Möte med Helsingborgs kommun

23/4
KU-utfrågning, riksdagen

Medverkar på Redareföreningens årsmöte, Stockholm

1/5
Inrikes resa

Mehmet Kaplan

21/4
KU-utfrågning, riksdagen

22/4
Invigning av studentbostäder, Örebro

Deltar på Byggstartsceremoni Aspö-Logi, Skövde

23/4
Anförande på Ecoforum, Stockholm



24/4
Anförande på SABOs kongress, Karlstad

28/4
Deltagande på Ledarskapsdagen, Göteborg

Sven-Erik Bucht

20/4
Jordbruks-och fiskeråd, Luxemburg

21/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

27/4
Prisutdelare Arla Guldko, Stockholm

29/4
Medverkar på internationell konferens om djurvälfärd, Köpenhamn

Socialdepartementet

Åsa Regnér

20/4
Inledningstalar vid Barnveckan, Stockholm

21/4
Anförande vid Senior Välfärdskonferens, Göteborg

Inledningstalar på konferensen ”Bioståndshandläggare i äldreomsorgen”,
Stockholm

22/4
Medverkar på Seniorernas distriktordförandekonferens, Stockholm

23/4
Medverkar på Konferens för Vård och Omsorg, Gävle

26/4
Utrikes resa



28/4
Besök på Gender Center, Kungsängen

29/4
Inrikes resa

1/5
Inrikes resa

Annika Strandhäll

21/4
Medverkar på PKT:s konferens, Stockholm

Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

24/4
Deltagande i seminarium om ”äldrefattigdom i ett välfärdssamhälle”,
Stockholm

27/4
Inrikes resa

29/4
Inrikes resa

1/5
Inrikes resa

Gabriel Wikström

20-24/4
Utrikes resa

28/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

29/4
Inrikes resa

1/5
Inrikes resa



Utbildningsdepartementet

Gustav Fridolin

28/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Aida Hadzialic

20-22/4
Inrikes resa

23/4
Muntlig frågestund, riksdagen

27/4
Nordiskt ministermöte, Köpenhamn

29/4
Inrikes resa

1/5
Inrikes resa

Helene Hellmark Knutsson

20/4
Besöker Mittuniversitet, Sundsvall

21/4
Anförande på Svensk Näringsliv, Stockholm

22/4
Besök på Tekniska museet, Stockholm

23/4
Talar på seminarium om forskningspolitik och jämställdhet, Stockholm

24/4
Besök på Högskolan Väst, Trollhättan

27/4



Föreläsning på Stockholms Universitet, Stockholm

1/5
Inrikes resa

Utrikesdepartementet

Margot Wallström

21-23/4
Deltar i "Asian-African Summit", Jakarta

27-28/4
Utrikes resa

1/5
Inrikes resa



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Kulturen stärks i regeringens
vårbudget
Publicerad 15 april 2015 Uppdaterad 28 april 2015

I regeringens vårbudget som publiceras i dag
presenteras satsningar som ska stärka
förutsättningarna för kreativitet, delaktighet och
mångfald i Sverige. Bland annat vill regeringen öka
anslaget till Skapande skola, ta fram en nationell
biblioteksstrategi samt påbörja en omfattande
utbildningsinsats om rasism och intolerans.
– Det här är en budget som innebär mer kultur för fler. I verkligheten innebär
det här att fler barn och unga får en chans att möta kultur tidigt. Biblioteken
får det erkännande de förtjänar och vårbudgeten innebär också att den
regionala kulturen får tillbaka de resurser som försvann i höstas, säger
kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Skapande skola stärks för att omfatta förskolan

Regeringen föreslår att anslaget till Skapande skola ska öka med 10 miljoner
kronor för 2015. Denna satsning ska gå till professionell kulturverksamhet i
förskolan. Genom att bygga ut satsningen till att också omfatta förskolan
skapas förutsättningar för professionell konstnärlig och kulturell verksamhet
för barn i de allra yngsta åldrarna. 
Regeringen bedömer att anslaget även bör öka med motsvarande belopp åren
2016-2018.

En biblioteksstrategi för hela Sverige förbereds

23 miljoner kronor avsätts 2015-2018 för att ta fram en strategi för det
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svenska biblioteksväsendet.

Regeringen föreslår att Kungliga biblioteket ges i uppdrag att ta fram en
strategi för att främja samverkan och kvalitetsutveckling inom hela det
svenska biblioteksväsendet. I uppdraget ingår även att fortsätta arbetet med
att tillgängliggöra e-böcker via den nationella katalogen Libris. Under 2015
avsätts därför 5 miljoner kronor i detta syfte. Därefter beräknas anslaget
ökas med 6 miljoner kronor årligen 2016–2018 för ändamålet.

Stor utbildningssatsning om rasism och intolerans

Under 2015-2017 ska 25 miljoner kronor avsättas för att genomföra en
utbildningsinsats om rasism och olika former av intolerans. 
Uppdraget ges till Forum för levande historia i samarbete med Skolverket
och omfattar kunskapshöjande insatser om rasism och liknande former av
intolerans såsom afrofobi, antisemitism, antiziganism, islamofobi, homofobi
och transfobi. Syftet är att bidra till att skapa ett jämlikt samhälle präglat av
respekt för alla människors lika värde och rättigheter och till att främja
demokratin.

Arbetet med romsk inkludering är fortsatt prioriterat

Strategin för romsk inkludering som sträcker sig till 2032 har som
övergripande mål att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha lika möjligheter i
livet som den som är icke-rom. Regeringens arbete med strategin för romsk
inkludering är därför fortsatt angelägen och tillförs 13 miljoner kronor årligen
för perioden 2016-2019.

Påbörjad kultursatsning i miljonprogramsområden

Statens kulturråd och Statens konstråd får sammanlagt 2 miljoner kronor för
att förbereda en kultursatsning i miljonprogramsområden. Regeringen vill
därefter utveckla satsningen med totalt 170 miljoner kronor under 2016-
2018.

Tillgången till kulturell verksamhet och en stimulerande livsmiljö är
avgörande både för vårt välmående och demokratiska deltagande.
Satsningen ska bland annat stödja kulturella initiativ från lokala
civilsamhällesorganisationer som vill engagera sig i utvecklingen och den
konstnärliga gestaltningen av sitt närområde.



Kultursamverkansmodellen förstärks med 15
miljoner kronor

Regeringen föreslår att anslaget till regional kultursamverkan höjs med 15
miljoner kronor. Regeringens ambition är att kulturen ska nå fler i hela landet
och vara mer jämlik. Där spelar den regionala kulturen en viktig roll.

Kultursamverkansmodellens syfte är att ge ökat genomslag för regionala
prioriteringar och variationer, samt främja samverkan mellan statliga,
regionala och lokala aktörer.

Omval i Båstads kommun

14 miljoner kronor avsätts under 2015 för att genomföra omval till
kommunfullmäktige i Båstad kommun. Valprövningsnämnden har fattat
beslut om omval i Båstads kommun efter att valresultatet 2014 överklagades.
Omvalet kommer att genomföras den 10 maj 2015. Därför avsätts medel till
Valmyndigheten för deras kostnader och för statsbidrag till kommunerna för
deras medverkan.

Ökat stöd till trossamfundens säkerhetsarbete

Under 2015 avsätts 7 miljoner kronor för trossamfundens utökade
säkerhetsarbete. I spåren av attentaten i Paris och Köpenhamn har
skadegörelsen och hoten riktade mot olika trossamfund och deras företrädare
ökat.

Religionsfriheten är central i en demokrati och det är av stor vikt att alla
medborgare ges en möjlighet att få utöva sin religion.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Pressinbjudan: Alice Bah Kuhnke
presenterar kultursatsningar i
regeringens vårbudget
Publicerad 13 april 2015 Uppdaterad 28 april 2015

I samband med sitt besök i Östersund presenterar
kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
kultursatsningar i regeringens vårbudget.
Anmälan sker till pressekreteraren.

Onsdag den 15 april, kl 9.00 
Plats: Exercishallen Norr
Adress: Infanterigatan 30, Östersund
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet, Utbildningsdepartementet

Regeringen lanserar nationellt
kunskapscentrum om rasism
Publicerad 12 april 2015 Uppdaterad 28 april 2015

Regeringen presenterar i dag två insatser för att sprida
de lyckade modeller som finns för att minska
rekryteringen av människor till rasistiska organisationer.
Dels avsätter regeringen 5 miljoner kronor för 2015, och återkommer i
budgetpropositionen för 2016 med medel för kommande år, till Göteborgs
universitet för att möjliggöra inrättandet av ett nationellt resurscentrum för
bl.a. utveckling och spridning av kunskap och metoder som har utvecklats
inom det. s.k. Toleransprojektet i Göteborg.

Dels inrättar regeringen ett forskningsprogram och utlyser medel till
forskning om rasism.

- Rasistiska föreställningar är i grunden ett hot mot hela den värdegrund som
bär upp vår demokrati. En viktig del i kampen mot rasism handlar om att
bekämpa fördomar. Det gör vi bäst genom ökad kunskap. I det arbetet spelar
universitet och högskolor en avgörande roll och därför stärker vi nu den
tvärvetenskapliga forskningen, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för
högre utbildning och forskning.

- Rasismen har en lång och mörk historia i både Sverige och i övriga världen.
Genom den här satsningen bygger vi upp samhällets gemensamma skydd mot
de värderingar som delar upp människor i grupper och ställer oss mot
varandra, säger Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister.

Det finns i dag en modell som har tagits fram av Kungälvs kommun i
samverkan med Göteborgs universitet, det s.k. Toleransprojektet. Detta är ett
arbete som startade 1995 efter mordet på en 14-årig pojke, John Hron, som
misshandlades till döds av fyra ungdomar med koppling till
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högerextremistiska grupper. Projektet har använts framgångsrikt i skolor i 20
kommuner för att skapa ett mer tolerant samhälle och för att minska
rekryteringen av människor till rasistiska organisationer.

Göteborgs universitet avser att i samarbete med Kungälvs kommun inrätta
ett nationellt resurscentrum för studier om rasism och våldsbejakande
extremism. Centrumet kommer bl.a. att organisera fortsatt implementering
av Toleransprojektet. Genom att regeringen tillför medel till Göteborgs
universitet möjliggörs för universitetet att inrätta centrumet och på sikt
utveckla verksamheten ytterligare.

Regeringen avser att genom de offentliga forskningsfinansiärerna tydligare
prioritera forskning inom området rasism. Medel för detta ändamål kommer
att utlysas 2015 och fördelas 2016 och ska kunna sökas av statliga
universitet och högskolor och enskilda utbildningsanordnare.



Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
16-17
Publicerad 10 april 2015 Uppdaterad 28 april 2015

13-26 april
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Kristina Persson

13/4
Deltar vid internat för analysgrupperna och framtidskansliet, Lidingö

Deltar i seminarium om integration, Rosenbad

Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson

13/4
Kunskapsseminarium om ny arbetsmiljöstrategi, Stockholm

15/4
Talar vid industrifackens konferens, Bålsta

17/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

20/4
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Möte med Luxemburgs arbetsmarknadsminister, Stockholm

21/4
Deltar vid informellt ministerrådsmöte EPSCO, Riga

24/4
Inrikes resa

Finansdepartementet

Magdalena Andersson

17-19/4
Internationella valutafonden (IMF) och Världsbanken, Washington

Ardalan Shekarabi

14/4
Anförande på seminarium om Hållbar upphandling, Stockholm

Deltar vid riksdagsdebatt, riksdagen

Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

15/4
Inrikes resa

16/4
Anförande på Kommuninvests årsstämma, Stockholm

18/4
Inrikes resa

Försvarsdepartementet

Peter Hultqvist

15/4
Inrikes resa

20/4



Inledningsanförande vid försvarsmatsråd Skaraborg, Skövde

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke

15/4
Invigningstalar vid Museernas vårmöte, Sigtuna

Deltar vid panelsamtal vid World Art Day, Stockholm

Inrikes resa

16/4
Deltar i möte med Handikappförbundet, Stockholm

17/4
Deltar i dialogmöte om kultursamverkansmodellen, Stockholm

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson

17/4
Inleder seminarium om kortlivad klimatpåverkade luftföroreningar,
Rosenbad

21/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Ibrahim Baylan

15-16/4
Informellt TTE-råd, Lettland

17/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Näringsdepartementet

Mikael Damberg



14/4
Invigningstalar på Skogsnäringsveckan, Stockholm

Håller anförande på 33-listan, Stockholm

Deltar på seminarium om PGU, Stockholm

15/4
Deltar i paneldiskussion ”Förutsättningar för entreprenörskap, entreprenörer
och innovation i Sverige”, Jönköping

17/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

19-21/4
Utrikes resa

Anna Johansson

13/4
Besöker järnvägsspår, Stockholm

15/4
Inledningstalar på Stora Transportdagen, Stockholm

Inrikes resa

16/4
Medverkar på Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens främjandes
kongress, Stockholm

20/4
Talar på Swedish Maritime Day, Göteborg

Mehmet Kaplan

16/4
Medverkar på Fastighetsägarna GFR:s fullmäktigemöte, Göteborg

Sven-Erik Bucht

13/4



Prisutdelning LRF:s Guldmedalj Mjölk, Rosenbad

15/4
Inrikes resa

Håller anförande på Matdagen, Stockholm

17/4
Deltar vid EU-nämnden, riksdagen

20/4
Jordbruks-och fiskeråd, Luxemburg

Socialdepartementet

Åsa Regnér

14/4
Inledningstalar på Socionomdagarna, Älvsjö

15/4
Inrikes resa

16/4
Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

17/4
Deltar vid UN Womens distriktkonferens, Östersund

20/4
Inledningstalar vid Barnveckan, Stockholm

Annika Strandhäll

13/4
Inrikes resa

15/4
Talar på Tjänstepensionsdagen, Stockholm

16/4
Inledningstalar på frukostseminarium om Fortes rapportarbete, Stockholm



17/4
Inrikes resa

Gabriel Wikström

13/4
Deltar i Landstingsdialog, Uppland

14/4
Inrikes resa

15/4
Inrikes resa

16/4
Deltar vid frågestund, riksdagen

17/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

20-24/4
Utrikes resa

Utbildningsdepartementet

Gustav Fridolin

17/4
Inrikes resa

Aida Hadzialic

13/4
Inledningstalar på vuxenutbildningskonferens, Linköping

15/4
Inrikes resa

16/4
Talar på Folkbindningsrådet, Stockholm

18/4



Inrikes resa

Helene Hellmark Knutsson

14/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

15/4
Deltar vid seminarium "Starka tillsammans - från idé till verklighet",
Göteborg

Anförande vid internationella vetenskapsfestivalen i Göteborg, Göteborg

Utrikesdepartementet

Isabella Lövin

14/4
Deltar på seminariet "Nystart för politik för Global utveckling", Stockholm

17-19/4
Internationella valutafonden (IMF) och Världsbanken, Washington



Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
15-16
Publicerad 02 april 2015 Uppdaterad 28 april 2015

6 - 19 april
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven

9/4
Deltar i muntlig frågestund, riksdagen

Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson

10/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

13/4
Kunskapsseminarium om ny arbetsmiljöstrategi, Stockholm

17/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Finansdepartementet
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Magdalena Andersson

7/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

16-20/4
Internationella valutafonden (IMF) och Världsbanken, Washington

Ardalan Shekarabi

7/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

9/4
Deltar i seminarium av Branschföreningen för Onlinespel (BOS) om
spelmissbruk, Stockholm

Per Bolund

7/4
Deltar i lansering av Hallå Konsument, Stockholm

Justitiedepartementet

Morgan Johansson

7/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke

10/4
Deltar i möte med Generalsekreterare för Svenska Kyrkan, Uppsala

15/4
Invigningstalar vid Museernas vårmöte, Sigtuna
Deltar vid panelsamtal vid World Art Day, Stockholm



16/4
Deltar i möte med Handikappförbundet, Stockholm

17/4
Deltar i dialogmöte om kultursamverkansmodellen, Stockholm

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson

8/4
Besöker Kina

Ibrahim Baylan

10/4
Besöker Uppsala universitet, Uppsala

15-16/4
Informellt TTE-råd, Lettland

17/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Näringsdepartementet

Mikael Damberg

10/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

14/4
Invigningstalar på Skogsnäringsveckan, Stockholm

15/4
Inrikes resa

Anna Johansson



7/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

15/4
Inledningstalar på Stora Transportdagen, Stockholm

16/4
Medverkar på Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens främjandes
kongress, Stockholm

Mehmet Kaplan

8/4
Inrikes resa

16/4
Medverkar på Fastighetsägarna GFR:s fullmäktigemöte, Göteborg

Sven-Erik Bucht

10/4
Besök på det tyska företaget BKM på Arvidsjaur Flygplats

Socialdepartementet

Åsa Regnér

11/4
Inrikes resa

14/4
Inledningstalar på Socionomdagarna, Älvsjö

Annika Strandhäll

7/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

9/4
Deltar vid seminarium Pensionsgruppen, Stockholm



13/4
Inrikes resa

15/4
Talar på Tjänstepensionsdagen, Stockholm

Gabriel Wikström

13/4
Inrikes resa

15/4
Anförande på Västmanlands idrottsförbunds årsmöte, Västerås

17/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Utbildningsdepartementet

Gustav Fridolin

17/4
Inrikes resa

Aida Hadzialic

8/4
Besöker CSN, Sundsvall

13/4
Inledningstalar på vuxenutbildningskonferens, Linköping

16/4
Tala på folkbindningsrådets vårsammanträde, Stockholm

Helene Hellmark Knutsson

8/4
Besök på gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm

10/4



Besöker Uppsala universitet, Uppsala

15/4
Deltar vid seminarium "Starka tillsammans - från idé till verklighet",
Göteborg

Anförande vid internationella vetenskapsfestivalen i Göteborg,

Utrikesdepartementet

Margot Wallström

7/4
Turné- och partidag i Umeå

Isabella Lövin

14/4
Deltar på seminariet "Nystart för politik för Global utveckling", Stockholm

16-20/4
Internationella valutafonden (IMF) och Världsbanken, Washington



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Nya tilläggsdirektiv till utredningen
om det civila samhället fokuserar
på demokrati
Publicerad 01 april 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Idag beslutade regeringen om ett tilläggsdirektiv till den
pågående Utredningen för ett stärkt civilsamhälle (U
2014:04). Beslutet innebär att fokus på civilsamhällets
roll i demokratin tydligt förstärks.
– Våra föreningar och organisationer är motorer i vårt samhälle, men
potentialen är stor och Sverige behöver kraften från det civila samhällets
organisationer. Därför har vi fattat beslut om att utredningen även ska
fokusera på civilsamhällets centrala roll i att skapa delaktighet, engagemang
och mångfald, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Utredaren får i uppdrag att:

föreslå hur det civila samhällets villkor kan stärkas så att dess roll i
demokratin kan värnas och utvecklas, och
föreslå åtgärder från det offentliga för att det civila samhällets
organisationer i större omfattning ska nå ut till delar av befolkningen
som står utanför det civila samhällets organisationer och inom sina
organisationer engagera en större mångfald människor.

Utredningen redovisar sitt slutbetänkande den 29 februari 2016.

Den pågående utredningen, som leds av Dan Ericsson, undersöker
möjligheterna att på olika sätt underlätta för det civila samhällets
organisationer att bedriva sin verksamhet, att utvecklas och att därigenom
bidra till demokrati, välfärd, folkhälsa, gemenskap och social
sammanhållning.
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Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
14-15
Publicerad 27 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

30 mars- 12 april
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven

27-28/3
Besöker Kina

30-31/3
Besöker USA

9/4
Deltar i muntlig frågestund, riksdagen

Kristina Persson

30/3
Bilateralt möte Angel Gurría, generalsekreterare för OECD, Stockholm

Inledningsanförande vid S-2000 årsmöte, Stockholm

1/4
Bilateralt möte med Ulla Rosenström, Chief Senior Specialist, Prime
Minister's Office Finland, Stockholm
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Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson

30/3
Trepartssamtal snabbspår för nyanländas etablering, privat sektor, Stockholm

Bilateralt möte Angel Gurría, generalsekreterare för OECD, Stockholm

31/3
Trepartssamtal snabbspår för nyanländas etablering, offentlig tjänstesektor,
Stockholm

Tar emot slutbetänkande från Utredningen om nya utstationeringsregler,
Stockholm

Finansdepartementet

Magdalena Andersson

30/3
Seminarium OECD:s Economic Survey, Stockholm

7/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Ardalan Shekarabi

30/3
Överlämnande av betänkande - Främjandeförbudsutredningen, Stockholm

31/3
Överlämnande av Benchmarking-utredningen, Stockholm

7/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

9/4
Deltar i seminarium av Branschföreningen för Onlinespel (BOS) om
spelmissbruk, Stockholm



Försvarsdepartementet

Peter Hultqvist

31/3
Svensk Finsk försvarsministerdialog, Hanaholmen

1/4
Utrikes resa

Justitiedepartementet

Anders Ygeman

31/3
Inrikes resa

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke

30/3
Deltar i podsamtal med Hanna Fahl, Stockholm

31/3
Deltar vid tillkännagivandet av Almapriset, Stockholm

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson

8/4
Utrikes resa

Ibrahim Baylan

10/4
Besök Uppsala Universitet



Näringsdepartementet

Mikael Damberg

30/3
Seminarium OECD:s Economic Survey, Stockholm

31/3
Besök på Karolinska Institutet, Stockholm

Anna Johansson

30/3-2/4
Utrikes resa

7/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Sven-Erik Bucht

31/3
Utredningen Service i glesbygd presenteras, Stockholm

10/4
Besök på det tyska företaget BKM på Arvidsjaur Flygplats

Socialdepartementet

Annika Strandhäll

30/3
Bilateralt möte Angel Gurría, generalsekreterare för OECD, Stockholm

30/3
Inrikes resa

9/4
Deltar vid seminarium Pensionsgruppen, Stockholm

Utbildningsdepartementet



Aida Hadzialic

8/4
Besöker CSN, Sundsvall

Helene Hellmark Knutsson

30/3
Besök på Karolinska Institutet, Stockholm

31/3
Besök på Mälardalens högskola, Eskilstuna

8/4
Besök på gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm

10/4
Besök på Uppsala Universitet, Uppsala

Utrikesdepartementet

Margot Wallström

7/4
Inrikes resa

Isabella Lövin

7/4
Deltar på seminarium arrangerat av Utrikespolitiska Institutet och
Naturskyddsföreningen Grönt bistånd, Stockholm



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Kulturministern kommenterar
Tomas Tranströmers bortgång
Publicerad 27 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
kommenterar Tomas Tranströmers bortgång.
– Tomas Tranströmer har skapat förutsättningar för mig och miljoner andra
att kunna bli människor. Hans dikter ger oss hopp om en ljusare framtid i en
mörk samtid, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Tomas Tranströmer föddes 1931 i Stockholm och var utbildad psykolog. Han
debuterade 1954 med samlingen "17 Dikter". Tomas Tranströmers poesi är
översatt till över sextio språk och han har själv gjort många tolkningar och
översättningar av utländsk lyrik.

Tranströmers arbete har varit en viktig förebild för författare och poeter i
Sverige och andra länder. Tomas Tranströmer, som själv var en skicklig
pianist, har också inspirerat många tonsättare och hans diktning är ofta
präglad av musikalitet och musikaliska referenser.

År 2011 tilldelades Tomas Tranströmer Nobelpriset i litteratur "för att han i
förtätade, genomlysta bilder ger oss ny tillgång till det verkliga". Samma år
beslutade regeringen att tilldela Tranströmer utmärkelsen Professors namn
för en enastående författargärning som berikat både det svenska språket och
världslitteraturen.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet, Utbildningsdepartementet

Utökad skolsatsning på unga
HBTQ-personers psykiska hälsa
Publicerad 26 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Regeringen fattade i dag beslut om 1,1 miljoner kronor
extra till den pågående utbildningssatsningen för att
skapa en öppen och inkluderande skola som kan verka
hälsofrämjande för unga hbtq-personer.
– Skolan är en plats som alla måste gå till. Därför behöver vi se till att det är
en välkomnande plats för alla. Den här satsningen har redan visat på bra
resultat och nu vill vi att den ska kunna nå ut till fler skolor, säger kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kunhke.

– Att alla ungdomar fullföljer gymnasiet är en mycket högt prioriterad fråga.
Skolan ska ge det stöd som varje ung person behöver för att må bra, klara
sina studier och ta klivet vidare i livet, säger gymnasie- och
kunskapslyftsminister Aida Hadzialic.

Regeringens beslut innebär en förstärkning med 1,1 miljoner kronor under
2015, till totalt 3,1 miljoner kronor, för utbildningsinsatser och spridning av
materialet.

Psykisk ohälsa är vanligare bland unga hbtq-personer. Kränkande
bemötande, trakasserier, diskriminering, hot om våld och våld är de troligaste
orsakerna. Unga hbtq-personer uppger även i större utsträckning än andra
unga känslor av otrygghet, avsaknad av emotionellt stöd och brist på tillit till
andra människor.

I samband med antagandet av den nationella strategin för lika rättigheter och
möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck fick
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) i uppdrag att i
samråd med Skolverket genomföra insatser för att skapa en öppen och
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inkluderande miljö i skolan för unga hbtq-personer. Under 2014 utvecklade
MUCF utifrån uppdraget det normkritiska stödmaterialet Öppna skolan! -
Om hbtq, normer och inkludering i årskurs 7–9 och gymnasiet som kan
användas av skolpersonal med flera, och under 2015 ska utbildningsinsatser
genomföras.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke besöker Kiev
Publicerad 25 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
besöker Kiev den 26 – 29 mars för att bland annat se
teaterföreställningen Seven, en dokumentär pjäs
utvecklad av Hedda Krausz Sjögren. Besöket omfattar
också ett möte med Ukrainas kulturminister Vyacheslav
Kirilenko samt möten med representanter för det
ukrainska civilsamhället och kulturlivet.
– Den som inte tror på kulturens makt att förändra samhället har inte sett
Seven. Det ska bli spännande att få se föreställningen på plats i ett land där
kulturen är en så levande kraft i den pågående samhällsförändringen, säger
Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister.

Seven har satts upp i många länder och lyfter frågor som rör demokrati,
mänskliga rättigheter och förtryck. Den baseras på erfarenheter av sju
kvinnor från sju länder som kämpar för sina rättigheter.

Delar av Alice Bah Kuhnkes planerade program i
Kiev (med reservation för ändringar)

Närvarar vid teaterföreställningen Seven. Föreställningen följs av middag
med skådespelare, arrangörer och inbjuda gäster.
Plats: Kievs konservatorium

Frukost med representanter för ukrainska civilsamhället.
Plats: Svenska ambassadörens residens

Möte med Yuriy Belousov från Nationellt motverkande av tortyr.
Plats: Ukrainas parlament, Verchovna Rada Ukrajiny
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Möte med musikern och galleriägaren Pavlo Gudimov.
Plats: Ya Gallery

Lunchmöte med Ukrainas kulturminister Vyacheslav Kirilenko om kulturell
frihet, yttrandefrihet och landets närmande till EU. 
Plats: Ambassadörens residens

Middag med parlamentsledamöter, journalister och författare
Plats: Ambassadörens residens

Möte med Yulia Vaganova, biträdande chef på Ukrainas nationella
konstmuseum, för samtal om det nordisk-baltiska konstprojektet Identity.
Plats: Ukrainas nationella konstmuseum

Möte med författaren Liubov Yakimchuk
Plats: Ambassadörens residens

Möte med Hbtq-aktivister
Plats: Ambassadörens residens



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Nya ledamöter i Kungliga
Dramatiska teatern AB och
Kungliga Operan AB
Publicerad 24 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Kulturministern har beslutat att nominera nya ledamöter
i styrelserna för Kungliga Dramatiska teatern AB och
Kungliga Operan AB. I samband med
bolagsstämmorna, som äger rum i april, ska de nya
ledamöterna i nationalscenernas styrelser utses.

Kungliga Dramatiska teatern AB

Pontus Braunerhjelm, forskningsledare vid Entreprenörskapsforum och
professor vid Kungliga Tekniska Högskolan. 
Tasso Stafilidis, Verksamhetsansvarig Göteborgs Kulturkalas och
skådespelare

Kungliga Operan AB

Baker Karim, långfilmskonsulent och regissör
Örjan Wikforss, arkitekt SAR/MSA, professor
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Betänkande om
begravningsclearing överlämnat till
kulturministern
Publicerad 24 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

I dag överlämnades ett betänkande från utredningen
om begravningsclearing till kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke. I utredningen
föreslås bland annat att den reglering av kostnader som
sker mellan huvudmännen inom Svenska kyrkan,
begravningsclearing, avskaffas.
Utredningen föreslår också en ny ersättningsmodell för de enskilda
begravningsplatsinnehavarna och för de församlingar som har en allmän
begravningsplats utan att vara huvudman.

Även när det gäller Stockholms och Tranås kommuner bör clearing-systemet
avskaffas oavsett om de ingår eller inte i systemet med en enhetlig
begravningsavgiftssats.

Ytterligare frågor som nu bereds i Regeringskansliet – och som har koppling
till begravningsverksamheten – är frågan om Stockholms och Tranås
kommuner ska inlemmas i systemet med en enhetlig begravningsavgiftssats.
Därutöver bereds även frågan om hur återvinning kan ske av metallföremål
som inte förbränts vid kremeringen samt hur ett prövningsförfarande om
ansökan till ny begravningsmetod kan utformas och tillämpas.

Det har på senare tid också funnits rapporter i media om att regeringen skulle
komma att se över huvudmannaskapet för begravningsverksamheten. Det
finns inga sådana planer och arbetet framöver kommer att fokusera på att
bereda vidare med de frågor som lyfts i detta betänkande samt de frågor som
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finns beskrivna ovan.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Proposition om reformerat
presstöd överlämnat till riksdagen
Publicerad 20 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Regeringen har idag lämnat en proposition till riksdagen
om statens stöd till dagspressen. I propositionen ges
förslag till justeringar av driftsstödet så att regelverket
anpassas till de nya förutsättningarna som dagspressen
står inför. Propositionen innehåller även förslag till
förändrad myndighetsorganisation för presstödet.
– De här förändringarna gör att vi använder presstödet till att ge
förutsättningar för journalistiken att fullfölja sin roll i demokratin. På sikt
kommer vi att behöva se över och anpassa stödet till pressen ytterligare, men
nu får många tidningar chansen att överleva, inte minst de som verkar
utanför de största städerna, säger Alice Bah Kuhnke, kultur- och
demokratiminister.

Propositionen innehåller förslag som bland annat syftar till att skapa större
incitament för dagstidningar med driftsstöd att öka sina läsarintäkter samt
främja teknisk utveckling och utveckling av affärsmodeller. 
Förändringarna beräknas också leda till att dämpa konsekvenserna av
upplagefallet vid beräkning av driftsstödet. Förändringarna bidrar till att
presstödssystemet blir mer effektivt, proportionerligt och rättvist.

Regeringen avser att återkomma med förslag om storstadsstödet och
stödnivåer för hög- och medelfrekventa tidningar i höstens
budgetproposition.

Presstödsnämnden ska avvecklas och dess uppgifter bör inordnas inom
Myndigheten för radio och tv. En nämnd för presstöd bör inrättas som ett
särskilt beslutsorgan inom Myndigheten för radio och tv.
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Organisationsförändringen bör vara genomförd den 1 juli 2015.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Pater Noster blir statligt
byggnadsminne
Publicerad 19 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Regeringen har i dag beslutat att förklara fyrplatsen
Pater Noster i Tjörns kommun för statligt
byggnadsminne. Riksantikvarieämbetet kommer att
ange hur det nya byggnadsminnet ska vårdas och
underhållas och i vilka avseenden det inte får ändras.
– Pater Noster är en plats som starkt lever kvar i minnet hos den som varit
där. Det är en plats som berättar om vår historia, men som samtidigt lever
kvar i nuet. Nu ser vi till att fyren kommer att lysa även för kommande
generationer, säger Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister.

Fyrplatsen Pater Noster på Hamneskär i Tjörns kommun tändes första
gången år 1868. År 1977 släcktes fyren, men återinvigdes 30 år senare,
september 2007, efter en grundlig renovering. Hela fyrplatsmiljön med
fyrtorn, mistmaskinhus, bostadshus och uthus utgör en välbevarad helhet
som har ett högt kulturhistoriskt värde.

Information Statliga byggnadsminnen

De statliga byggnadsminnena förvaltas av flera olika myndigheter.
Tillsynsansvaret ligger hos Riksantikvarieämbetet. Frågan om en byggnad
ska förklaras för statligt byggnadsminne prövas av regeringen efter en
framställning från Riksantikvarieämbetet. När en byggnad har förklarats för
statligt byggnadsminne ska Riksantikvarieämbetet genom
skyddsbestämmelser ange på vilket sätt byggnadsminnet ska vårdas och
underhållas och i vilka avseenden det inte får ändras.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke till European
platform for Roma inclusion i
Bryssel
Publicerad 16 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
besöker i dag Bryssel med anledning av European
platform for Roma inclusion 16 – 17 mars.
Förutom deltagande vid mötet kommer ministern bland annat att träffa
svenska parlamentsledamoten Soraya Post och Sveriges kulturråd i Bryssel
Tomas Lindman.

Måndag 16 mars
15.30 – 16.30 Möte med kulturråd Tomas Lindman och socialråd Wivi-Anne Hult.

16.30 – 17.20 Möte med Carl-Albert Hjelmborn, chef för Region Skånes
kontor i Bryssel, samt regionala företrädare för Skåneregionen.

17.30 Möte med Momodou M Jallow, vice ordförande för det europeiska
nätverket mot rasism och ledamot i styrelsen för Centrum mot rasism.

Tisdag 17 mars
8.30 – 13.00 Ministern deltar på mötet European platform for Roma
inclusion med bland andra kommissionären för rättsliga frågor, Vera Jourová.

13.00 Möte och lunch med Europaparlamentsledamoten Soraya Post med
delegation.
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Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
13-14
Publicerad 13 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

23 mars-5 april
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven

25/3
Återrapportering Europeiska rådet, riksdagen

Kristina Persson

30/3
Bilateralt möte Angel Gurría, generalsekreterare för OECD, Stockholm

30/3
Inledningsanförande vid S-2000 årsmöte, Stockholm

1/4
Bilateralt möte Ulla Rosenström, Chief Senior Specialist, Policy-analysis
Unit, Prime Minister's Office Finland, Stockholm

Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson

https://www.regeringen.se/


24/3
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

25/3
Anförande på Finsamkonferens, Linköping

27/3
Trepartssamtal snabbspår för nyanländas etablering, byggsektorn, Stockholm
Talar på Arbetsförmedlingens chefskonferens, Stockholm

30/3
Trepartssamtal snabbspår för nyanländas etablering, privat sektor, Stockholm

31/3
Trepartssamtal snabbspår för nyanländas etablering, offentlig tjänstesektor,
Stockholm

Finansdepartementet

Magdalena Andersson

24/3
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Ardalan Shekarabi

25/3
Myndighetsbesök på Statens Pensionsverk, Sundsvall
Arbetsplatsbesök på Skönsmon, Sundsvall

Per Bolund

24/3
Anförande på seminarium “Hur ska tillväxten av jobb finansieras?”,
Stockholm

Försvarsdepartementet

Peter Hultqvist

23/3



Inrikes resa

24/3
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

1/4
Utrikes resa

Justitiedepartementet

Morgan Johansson

23/3
Inrikes resa

Anders Ygeman

31/3
Inrikes resa

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke

25/3
Invigningstalar på Digikult, Göteborg
Anförande på SFI:s slutseminarium ”Tillgänglig bio”

26-29/3
Utrikes resa

31/3
Deltar vid tillkännagivandet av Almapriset, Stockholm

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson

25/3
Inrikes resa



26/3
Deltar vid frågestund, riksdagen

Ibrahim Baylan

24/3
Inrikes resa

25/3
Anförande på Svenska kraftnäts "Kund- & intressentmöte", Stockholm

Näringsdepartementet

Mikael Damberg

24-25/3
Deltar på informellt ministerrådsmöte (FAC), Riga

30/3
Seminarium OECD:s Economic Survey, Stockholm

Anna Johansson

23/3
Studiebesök Chalmers, Göteborg

25/3
Studiebesök Frihamnen, Stockholm

30/3-2/4
Utrikes resa

Mehmet Kaplan

23/3
Anförande på Årets Bygge-galan, Stockholm

24/3
Anförande på Sveriges Arkitekter, Stockholm

25/3



Studiebesök på Energimyndigheten, Eskilstuna

26/3
Besök på SABO/Mitthem, Sundsvall

Sven-Erik Bucht

23/3
Inrikes resa

Socialdepartementet

Åsa Regnér

21/3
Utrikes resa

26/3
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

30/3
Barnombudsmannen överlämnar årsrapport, Stockholm

Annika Strandhäll

22/3
Utrikes resa

30/3
Besök av OECD:s generalsekreterare, Stockholm

30/3
Inrikes resa

Gabriel Wikström

21-26/3
Utrikes resa

27/3
Inledningstalar på SKL-seminarium, Stockholm



Utbildningsdepartementet

Aida Hadzialic

24/3
Inledningstalar på konferens för lärare på barn- och fritidsprogrammet,
Huddinge

25/3
Utrikes resa

Helene Hellmark Knutsson

24/3
Tal på examensceremoni på Paideia, Wahrendorf

30/3
Besök på Karolinska Institutet, Stockholm

31/3
Besök på Mälardalens högskola, Eskilstuna

Utrikesdepartementet

Isabella Lövin

26/3
Deltar vid frågestund, riksdagen

30/3
Deltagande på Givarkonferens för Syrien, Kuwait



Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
12-13
Publicerad 13 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

16-29 mars
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven

18/3
Deltar vid EU-nämnden, riksdagen

19-20/3
Deltar vid Europeiska rådet, Bryssel

25/3
Återrapportering Europeiska rådet, riksdagen

Kristina Persson

19/3
Anförande och paneldiskussion vid Swedish Entrepreneurship Summit,
Örebro

Besöker Örebro Universitet, Örebro

Arbetsmarknadsdepartementet
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Ylva Johansson

17/3
Trepartssamtal snabbspår för nyanländas etablering, centralorganisationerna,
Stockholm

20/3
Trepartssamtal snabbspår för nyanländas etablering, industrisektorn,
Stockholm

25/3
Anförande på Finsamkonferens, Linköping

27/3
Trepartssamtal snabbspår för nyanländas etablering, byggsektorn, Stockholm

Talar på Arbetsförmedlingens chefskonferens, StockholmMa

Finansdepartementet

Magdalena Andersson

18/3
Anförande på Affärsvärldens Bank & Finans Outlook, Stockholm

20/3
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

24/3
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Ardalan Shekarabi

17/3
Anförande på Ny styrning av välfärden, Bortom NPM, Göteborg

18/3
Besök av äldreboendet Persikan, Stockholm

25/3
Myndighetsbesök på Statens Pensionsverk, Sundsvall



Per Bolund

18/3
Anförande Nordic Cash & Treasury Management, Stockholm

19/3
Offentlig utfrågning om kontanter i samhället, riksdagen

Försvarsdepartementet

Peter Hultkvist

17/3
Inrikes resa

23/3
Inrikes resa

Justitiedepartementet

Anders Ygeman

16/3
Inrikes resa

20/3
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

23/3
Inrikes resa

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson

20/3
Deltar vid Miljöbalksdagarna, Stockholm

26/3
Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen



Ibrahim Baylan

24/3
Inrikes resa

25/3
Anförande på Svenska kraftnäts "Kund- & intressentmöte", Stockholm

Näringsdepartementet

Mikael Damberg

17/3
Anförande på Temadag Life Science, Lund

19/3
Utdelning av Musikexportpriset

20/3
Inrikes resa

Anna Johansson

19/3
Deltar vid frågestund, riksdagen

26/3
Utrikes resa

Mehmet Kaplan

16/3
Anförande på Hyresgästföreningens ledningskonferens, Stockholm

17/3
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

18/3
Håller anförande på Renoveringsdagen 2015, Stockholm

Håller anförande på Fastighetsmässan, Stockholm



19/3
Anförande på Byggherredagarna, Stockholm

20/3
Tal på UngBo, Malmö

23/3
Podradio, Stockholm

24/3
Anförande på Sveriges Arkitekter, Stockholm

25/3
Studiebesök på Energimyndigheten, Eskilstuna

26/3
Besök på SABO/Mitthem, Sundsvall

Sven-Erik Bucht

16-17/3
Deltar vid jordbruksråd, Bryssel

23/3 
Inrikes resa

Socialdepartementet

Åsa Regnér

16/3
Konferens, nationell dialog om den sociala barn- och ungdomsvården,
Rosenbad

18/3
Besök på Ersta diakoni, Stockholm

20/3
Utrikes resa

21/3
Utrikes resa



Annika Strandhäll

17/3
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

22/3
Utrikes resa

Gabriel Wikström

16/3
Deltar vid WHO-konferens, Geneve

19/3
Deltar på Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte, Stockholm

20/3
Anförande på Svenska HFS-nätverks nationella konferens, Västerås

21/3-26/3
Utrikes resa

27/3
Inledningstalar på SKL-seminarium, Stockholm

Utbildningsdepartementet

Aida Hadzialic

16/3
Inledningstalar på Folkhögskolelärarnas utbildningsdagar, Djurönäset

18/3
Inledningstalar på Yrkeshögskolans forum, Stockholm

20/3
Inrikes resa

24/3
Inledningstalar på konferens för lärare på barn- och fritidsprogrammet,
Huddinge



25/3
Utrikes resa

Helene Hellmark Knutsson

17/3
Dialog med landshövdingen, Stockholm

18/3
Besök vid Örebro universitet, Örebro

Medverkar vid Swedish Entrepreneurship Summit, Örebro

24/3
Tal på examensceremoni på Paideia, Wahrendorf

Utrikesdepartementet

Isabella Lövin

20/3
Medverkar på Världsvattensdagen, Stockholm

Möte med Christopher Stoke, Stockholm

26/3
Deltar vid frågestund, riksdagen



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Tilläggsdirektiv till arbetet mot
våldsbejakande extremism
Publicerad 12 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Regeringen har i dag beslutat om tilläggsdirektiv till den
nationella samordnaren för att värna demokratin mot
våldsbejakande extremism. Regeringens nationella
samordnare Mona Sahlin får ytterligare mandat och
resurser för att utveckla insatser.
– Nu fördubblar vi resurserna till arbetet mot radikalisering och rekrytering
till våldsbejakande extremistmiljöer. Samtidigt får Mona Sahlin i uppdrag att
ta fram en sammanhållen strategi av det förebyggande arbetet, bland annat
tydligare stöd till anhöriga och avhoppare, säger kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

I de nya uppgifterna till Mona Sahlin ingår att:

Stärka stödet till anhöriga. De föräldrar som i dag bär oro för att barnen
ska radikaliseras och ansluta sig till våldsbejakande extremistgrupper i
utlandet ska få hjälp.
Utveckla arbetet med avhoppare och insatser för dem som återvänder
och misstänks ha deltagit i strider i utlandet. Samordnaren ska utveckla
detta arbete med berörda aktörer på lokal, regional och nationell nivå.
Initiera och genomföra en sammanhållen strategi för att värna
demokratin mot våldsbejakande extremism.
Snabbutreda och ta fram förslag till en sådan. En stödtelefon bör kunna
vara på plats före hösten.
Inrätta ett nätverk av experter som kan gynna utvecklingen av det
förebyggande arbetet på nationell, regional och lokal nivå.

Tilläggsdirektiven publiceras inom kort på www.regeringen.se

https://www.regeringen.se/




Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Anette Novak utsedd till
medieutredare
Publicerad 11 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke har
utsett Anette Novak till särskild utredare i utredningen
En mediepolitik för framtiden (Dir. 2015:26).
– Anette Novaks bakgrund som både publicist och förnyare är två viktiga
kompetenser hos henne som ska leda arbetet med att ta fram förslag till en
mediepolitik som håller på lång sikt. Hennes erfarenhet av att ha arbetat i
den mediala verkligheten långt utanför Stockholms tullar är ytterligare en
tillgång i uppdraget som ska resultera i bättre förutsättningar för den lokala
journalistiken, säger Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister.

– Jag är hedrad över förtroendet att leda den här viktiga utredningen. Min
ambition är att vi tillsammans med så många som möjligt inom Mediesverige
gemensamt ska lyckas skapa incitament som stärker demokratin, säger
Anette Novak.

Anette Novak är journalist och har mångårig erfarenhet från
mediebranschen, bl.a. som chefredaktör för Norran 2009-2011. Hon har
också drivit egen konsultverksamhet inriktad på förändringsprocesser,
digitalisering samt hur mediepolitik kan bidra till att stärka demokratin i
utvecklingsländer. I dag är hon vd för Interactive Institute Swedish ICT.

CV och pressbild finns bifogat.

Utredaren ska presentera en analys av behovet av insatser senast den 31
oktober 2015. Förslag till nya mediepolitiska verktyg ska lämnas senast den
30 april 2016.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

PÅMINNELSE: Alice Bah Kuhnke
presenterar ny medieutredare
Publicerad 10 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Kultur- och demokratiministern presenterar den
särskilde utredaren för utredningen En mediepolitik för
framtiden (Dir. 2015:26). Den särskilde utredaren ska
analysera behovet av nya mediepolitiska insatser när
presstödet i dess nuvarande form upphör.
Onsdagen den 11 mars, kl 13.00
Pressrummet, Rosenbad. (Inpassering sker genom Kopparporten).

Pressträffen kommer att webbsändas på regeringen.se

Anmälan sker till Boris Vasic.
Ta med presslegitimation.

Välkomna!

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
11-12
Publicerad 06 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

9-22 mars
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven

9/3
Besök av Kiribatis president

10-11/3
Besöker Ukraina

18/3
Deltar vid EU-nämnden, riksdagen

19-20/3
Deltar vid Europeiska rådet, Bryssel

Kristina Persson

9-12/3
Deltar vid nordiskt ministermöte, Grönland

Arbetsmarknadsdepartementet

https://www.regeringen.se/


Ylva Johansson

9/3
Deltar vid ministerrådsmöte EPSCO, Bryssel

12/3 
Håller anförande på SKL:s Arbetsmarknads-och näringslivsdagar 2015,
Uppsala

Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

17/3
Medverkar vid Svenskt Näringslivs seminarium ”Hög arbetslöshet men få
utan jobb”, Stockholm

Finansdepartementet

Ardalan Shekarabi

10/3
Besöker länsstyrelsen i Östergötland, Linköping

Deltar vid seminarium: Ny styrning av välfärden – bortom New Public
Management (NPM)

13/3
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Per Bolund

10/3
Deltar vid Rundabordssamtal, Stockholm

Håller anförande på seminarium, ”Grön investeringsbank för jobb och miljö i
Sverige”, riksdagen

11/3
Deltar på Global Money Week, Stockholm

Deltar på SvD Accent, Stockholm

Håller föreläsning för Alumni, Stockholm



Försvarsdepartementet

Peter Hultkvist

10/3
Deltar på NORDEFCO, Luleå

17/3
Inrikes resa

Justitiedepartementet

Anders Ygeman

9/3
Inrikes resa

12-13/3
Deltar vid rådet för rättsliga och inrikes frågor (RIF), Bryssel

16/3
Inrikes resa

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson

10/3
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

11/3
Deltar vid debatt, riksdagen

12/3
Myndighetsbesök, Stockholm

20/3
Deltar vid miljöbalksdagarna, Stockholm

Ibrahim Baylan



10/3
Medverkar vid European Wind Energy Association (EWEA)

18/3
Inrikes resa

Näringsdepartementet

Mikael Damberg

10/3
Deltar i interpellationsdebatt, riksdagen

11/3
Inrikes resa

17/3
Anförande på Temadag Life Science, Lund

19/3
Utdelning av Musikexportpriset

20/3
Inrikes resa

Anna Johansson

9/3
Deltar på Handelskammaren Värmlands infrastrukturkonferens

10-11/3
Inrikes resa

13/3
Deltar vid rådet för transport, telekommunikationer och energi (TTE),
Bryssel

19/3
Deltar vid frågestund, riksdagen

Mehmet Kaplan



10/3
Inrikes resa

16/3
Anförande på Hyresgästföreningens ledningskonferens, Stockholm

18/3
Håller anförande på Renoveringsdagen 2015, Stockholm

Håller anförande på fastighetsmässan, Stockholm

Sven-Erik Bucht

9/3
Deltagande på White Guide-galan, Stockholm

Deltar vid nationellt möte angående antibiotika, Stockholm

13/3
Deltar vid EU-nämnden, riksdagen

16-17/3
Deltar vid jordbruksråd, Bryssel

18/3
Deltar på Sånga Säby, Eckerö

Socialdepartementet

Åsa Regnér

8-14/3
Utrikes resa

20/3
Utrikes resa

Annika Strandhäll

9/3 
Studiebesök på Gustavsbergs vårdcentral



10/3
Deltar vid interpellationsdebatt

11/3
Deltar på Försäkringskassans chefsdagar

12/3
Möte med pensionsgruppen, Stockholm

17/3
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

22/3
Utrikes resa

Gabriel Wikström

10/3
Deltar i interpellationsdebatt, riksdagen

11/3
Deltar vid Svenska psykiatrikongressen i Göteborg

12/3
Deltar i frågestund, riksdagen

13-14/3
Inrikes resa

Utbildningsdepartementet

Gustav Fridolin

10/3
Håller anförande vid Ansvarskonferens 2015, Malmö

13/3
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Aida Hadzialic

12/3



Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

Helene Hellmark Knutsson

9/3
Håller anförande vid rymdforum 2015, Göteborg

Besök på Göteborgs Universitet, Göteborg

10/3
Besök på Kungliga vetenskapsakademin, Stockholm

11/3
Besök på Kungliga biblioteket, Stockholm

Uppföljande möte med parterna om lärarlöner, Stockholm

12/3
Uppföljande möte med parterna om lärarlöner, Stockholm

Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

13/3
Besök Malmö högskola, Malmö

17/3
Dialog med Landshövdingen, Stockholm

18/3
Besök vid Örebro universitet, Örebro

Medverkar vid Swedish Entrepreneurship Summit, Örebro

Utrikesdepartementet

Isabella Lövin

9/3
Besök av Kiribatis president, Stockholm

10/3
Deltar i Internationella Dialogen för freds- och statsbyggande, Stockholm



11/3
Besök av Christina Duarte, finansminister Cap Verde, Stockholm

12/3
Deltar i rådet för utrikes frågor (FAC), Bryssel

13/3
Utrikes resa

20/3
Medverkar på Världsvattensdagen, Stockholm



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Framtidens mediepolitik ska
utredas
Publicerad 05 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Regeringen har i dag beslutat om direktiv till en särskild
utredare som ska analysera behovet av nya
mediepolitiska insatser när presstödet i dess nuvarande
form upphör. En utgångspunkt för analysen ska vara de
demokratiska utmaningar som följer av
medieutvecklingen och den förändrade
medieanvändningen.
– Det är hög tid för mediepolitiken att anpassa sig till en ny verklighet på
precis samma sätt som mediebranschen nu gör. Den här utredningen ska ge
oss de verktyg som behövs för att medierna ska kunna överleva och fortsätta
att fylla sin roll som byggsten i vår demokrati, säger kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Allmänhetens behov av allsidig information och individens möjlighet att vara
demokratiskt delaktig oberoende av bostadsort ska stå i fokus för utredaren.
Med utgångspunkt i analysen ska utredaren lämna förslag till utformning av
nya mediepolitiska verktyg. Förslagen bör syfta till att främja möjligheterna
för allmänheten att ta del av journalistik som präglas av mångfald, allsidig
nyhetsförmedling, kvalitet och fördjupning, oavsett var i Sverige man bor.

En analys av behovet av insatser ska redovisas senast den 31 oktober 2015.
Förslag till nya mediepolitiska verktyg ska lämnas senast den 30 april 2016.

Direktiven kommer att publiceras i sin helhet under dagen på
www.regeringen.se/kultur

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Nya tilläggsdirektiv till utredningen
för arkitektur, form och design
Publicerad 05 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Regeringen har i dag beslutat om tilläggsdirektiv till
utredningen Gestaltad livsmiljö – en ny politik för
arkitektur, form och design. Den särskilde utredaren
Christer Larsson ska även nu analysera och lämna
förslag på hur arkitektur-, form- och designområdet i
högre grad kan präglas av dialog och delaktighet samt
bidra till en hållbar samhällsutveckling. Utredningen ska
vara slutförd senast den 1 oktober 2015.
– För att skapa ett hållbart samhälle behöver vi engagera människor som ju
ska leva i den verklighet som skapas. Möjligheten till engagemang och
påverkan kan leda till att fler känner ett ansvar för att värna och utveckla sin
livsmiljö, Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister.

I tilläggsdirektiven konstaterar regeringen att det fortfarande finns många
hinder för en hållbar samhällsutveckling. Offentliga såväl som privata
aktörer kan genom ett medvetet arbete med arkitektur, form och design bidra
till att undanröja många av dessa hinder. Exempelvis genom att göra
samhället mer tillgängligt och klimatsmart.

Regeringen framhåller att boende och brukare måste kunna vara delaktiga i
processer som rör utformning och gestaltning av gemensamma miljöer. I
dagsläget ser det inte alltid ut på detta sätt. Därför ges utredaren i uppdrag
att analysera och lämna förslag på hur processer kring arkitektur, form och
design i högre grad kan präglas av dialog och delaktighet. Detta inkluderar
bl.a. frågor om medborgardialog och vikten av att se till barns och ungas
särskilda förutsättningar för deltagande.

https://www.regeringen.se/


Direktiven kommer att publiceras i sin helhet under dagen på
www.regeringen.se/kultur



Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
10-11
Publicerad 27 februari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

2-15 mars
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven

3/3
Deltar i interpellationsdebatt, riksdagen

5/3
Statsministerns frågestund, riksdagen

Kristina Persson

3/3
Anförande i Riksdagsgruppen

6/3
Bilateralt möte om klimat- och energifrågor med Nick Mabey, rådgivare till
Tony Blair och Ed Miliband

Möte med Institutet för framtidsstudier

8/3
Inrikes resa

https://www.regeringen.se/


Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson

3/3
Kunskapsseminarium om ny arbetsmiljöstrategi, Stockholm

5/3
Studiebesök vid skyddsrond, Stockholm

6/3
Deltar i interpellationsdebatt, riksdagen

12/3 
Muntlig frågestund, riksdagen

13/3 
Deltar i interpellationsdebatt, riksdagen

Finansdepartementet

Ardalan Shekarabi

2/3
Tar emot Överprövningsutredningen

3/3
Ny styrning av välfärden-bortom New Public Management (NPM)

5/3
Anförande vid Upphandlingsdagen, Göteborg

10/3
Besöker länsstyrelsen i Östergötland

Seminarium: Ny styrning av välfärden – bortom New Public Management
(NPM)

Försvarsdepartementet

Peter Hultkvist



2/3
Myndighetsbesök på FOI-Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm

4/3
Myndighetsbesök på Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (TRM),
Stockholm

5/3
Anförande vid seminarium om försvars- och säkerhetspolitik

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke

5/3
Inrikes resa

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson

5/3
Seminarium om New Climate Economy-rapport

6/3
Frukostmöte med Green Growth Group, Bryssel

Deltar i Miljörådsmöte, Bryssel

Ibrahim Baylan

2/3
Invigning av gasstation E.On, Huddinge

5/3
Deltar i Rådet för transport, telekommunikationer och energi (TTE), Bryssel

10/3
Medverkar vid European Wind Energy Association (EWEA)

Näringsdepartementet



Mikael Damberg

10/3
Deltar i interpellationsdebatt, riksdagen

11/3
Inrikes resa

Anna Johansson

9/3
Deltar på Handelskammaren Värmlands infrastrukturkonferens

11/3
Inrikes resa

Mehmet Kaplan

4/3
Talar om bostadssegregation och stadsutveckling på Kista folkhögskola

5/3
Anförande på Göteborgsmarknaden, Göteborg

6/3
Invigning av Passivhus, Alingsås

Sven-Erik Bucht

2/3
Deltar i interpellationsdebatt, riksdagen

Socialdepartementet

Åsa Regnér

3/3
Prisutdelning för näringslivets mäktigaste kvinnor, Stockholm

4/3
Inledningstal på konferens om jämställdhet, Stockholm



Anförande och prisutdelning för välfärdens viktigaste kvinnor, Stockholm

5/3
Anförande vid UN Women, Sveriges event inför Internationella kvinnodagen

8/3
Utrikes resa

Annika Strandhäll

9/3 
Studiebesök

11/3
Deltar på Försäkringskassans chefsdagar

13/3
Deltar i interpellationsdebatt, riksdagen

Gabriel Wikström

4/3
Deltar vid Kvalitetsdagarna på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

7/3
Deltar vid seminarium om folkhälsa, motion och kost, Mora

10/3
Deltar i interpellationsdebatt, riksdagen

11/3
Deltar vid Svenska psykiatrikongressen i Göteborg

12/3
Deltar i frågestund, riksdagen

Utbildningsdepartementet

Aida Hadzialic

6/3
Medverkar på Språklärarnas konferens, Uppsala



Helene Hellmark Knutsson

3/3
Deltar vid Ministerrådet för konkurrenskraft (KKR), Bryssel

Utrikesdepartementet

Margot Wallström

2/3
Besöker Genève och MR-rådets högnivåsession

3-5/3
Deltar i statsbesöket till Finland

6/3
Deltar i informellt utrikesministermöte, Riga

Isabella Lövin

3/3
Deltar vid högnivåkonferens om ebola, Bryssel



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Myndigheten för radio och tv ska
förbereda myndighetsförändring
för presstödsfrågor
Publicerad 26 februari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Regeringen har idag gett Myndigheten för radio och tv i
uppdrag att förbereda inordnande av uppgifter från
Presstödsnämnden och inrättande av en nämnd för
presstöd som ett särskilt beslutsorgan inom
myndigheten från den 1 juli 2015.
Regeringen har idag även gett Presstödsnämnden i uppdrag att dels
förbereda en överföring av uppgifter från Presstödsnämnden till
Myndigheten för radio och tv, dels förbereda en avveckling av
Presstödsnämnden per den 30 juni 2015.

Regeringen avser att i mars 2015 lämna en proposition till riksdagen med
förslag om en förändrad organisation för frågor om presstöd.

Uppdragen gäller med förbehåll för riksdagens beslut i nödvändiga delar.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
9-10
Publicerad 20 februari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

23 februari – 8 mars
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven

25/2
Utrikes resa

5/3
Statsministerns frågestund, riksdagen

Kristina Persson

24/2 
Uppvaktning av S-studenter

25/2
Artighetsvisit av Frankrikes ambassadör, Stockholm

3/3
Anförande i Riksdagsgruppen

Arbetsmarknadsdepartementet

https://www.regeringen.se/


Ylva Johansson

27/2
Kommundialog om unga i jobb, Arlanda

3/3
Kunskapsseminarium om ny arbetsmiljö-strategi, Stockholm

5/3
Studiebesök vid skyddsrond, Stockholm

Finansdepartementet

Magdalena Andersson

Inga engagemang rapporterade

Ardalan Shekarabi

4/3
Anförande vid Upphandlingsdagen, Göteborg

Per Bolund

Inga engagemang rapporterade

Försvarsdepartementet

Peter Hultkvist

4/3
Myndighetsbesök på Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (TRM),
Stockholm

Justitiedepartementet

Morgan Johansson

Inga engagemang rapporterade



Anders Ygeman

Inga engagemang rapporterade

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke

5/3
Inrikes resa

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson

6/3
Frukostmöte med Green Growth Group, Bryssel

Deltar i Miljörådsmöte, Bryssel

Ibrahim Baylan

27/2
Deltar vid EU-nämnden, riksdagen

Inrikes resa, Luleå

2/3
Invigning av gasstation E.ON, Huddinge

5/3
Deltar i TTE-råd, Bryssel

Näringsdepartementet

Mikael Damberg

Inga engagemang rapporterade

Anna Johansson



26/2
Möte med Danmarks transportminister, Danmark

27/2
Anförande på seminarium Aktiv Kommunikations kapitalmarknadsfrukost,
Malmö

Mehmet Kaplan

5/3
Anförande på Göteborgsmarknaden, Göteborg

6/3
Invigning av Passivhus, Alingsås

Sven-Erik Bucht

23/2
Besök i Luleå och Piteå

24/2
Deltagande på 100-årsjubileum till minne av Ragnar Lassinantti, Haparanda

 

Socialdepartementet

Åsa Regnér

25/2
Utrikes resa

3/3
Prisutdelning för näringslivets mäktigaste kvinnor, Stockholm

4/3
Inledningstal på konferens om jämställdhet, Stockholm

4/3
Anförande och prisutdelning för välfärdens viktigaste kvinnor, Stockholm

8/3



Utrikes resa

Annika Strandhäll

Inga engagemang rapporterade

Gabriel Wikström

26/2
Deltar vid Skid-VM, Falun

3/3
Deltar vid Högnivåmöte, Bryssel

4/3
Deltar vid Kvalitetsdagarna på Sahlgrenska Sjukhus, Göteborg

Utbildningsdepartementet

Gustaf Fridolin

Inga engagemang rapporterade

Aida Hadzialic

6/3
Medverkar på Språklärarnas konferens, Uppsala

Helene Hellmark Knutsson

27/2
Deltar vid EU-nämnden, riksdagen

3/3
Deltar vid KKR, Ministerrådet för konkurrenskraft, Bryssel

Utrikesdepartementet

Margot Wallström



Inga engagemang rapporterade

Isabella Lövin

3/3
Deltar vid högnivåkonferens om ebola, Bryssel



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Museerna ska göras mer
tillgängliga i hela landet
Publicerad 12 februari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Regeringen har i dag fattat beslut om tilläggsdirektiv till
Museiutredningen 2014/15. Den särskilda utredaren
Clas-Uno Frykholm ska inom ramen för sin översyn av
den statliga museipolitiken nu även analysera och
föreslå hur verksamhet och samlingar vid de centrala
museerna i högre utsträckning kan göras tillgängliga för
människor i hela landet. Utredningen ska vara slutförd
senast den 15 oktober 2015.
De centrala museerna finansieras till största delen med statliga anslagsmedel.
De har kunskapsuppbyggande och förmedlande uppdrag och har ofta en
ledande roll inom sina respektive ämnesområden.

Flertalet av de centrala museerna är lokaliserade till Stockholm. Samtidigt är
deras verksamheter en angelägenhet för alla och de centrala museerna har
ett ansvar för att människor i hela landet på olika sätt kan ta del av dessa
verksamheter.

Regeringen bedömer att det är angeläget att de centrala museernas samlingar
och verksamhet i högre grad än i dag blir tillgängliga i alla delar av landet.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
8-9
Publicerad 05 februari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

16 februari – 1 mars
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven

17/2
Deltar vid Utrikesnämnden, riksdagen

18/2
Återrapportering från Europeiska Rådet, riksdagen

 

Kristina Persson

17/2
Anförande vid Norsk-Svenska Handelskammarens seminarium, Stockholm

18/2
Samtal med Swedbank Family Office, Stockholm

19/2
Anförande för PRO Global ”Framtidsfrågorna inom Regeringskansliet”

https://www.regeringen.se/


25/2
Artighetsvisit av Frankrikes ambassadör, Stockholm

Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson

17/2
Anförande på Stockholms Handelskammare, Stockholm

18/2
Kommundialog om unga i jobb, Luleå

20/2
Kommundialog om unga i jobb, Östersund

27/2
Kommundialog om unga i jobb, Arlanda

Finansdepartementet

Magdalena Andersson

17/2
Deltar vid Rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin), Bryssel

19/2
Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

Ardalan Shekarabi

16/2
Anförande vid Dagens Industri, Stockholm

Per Bolund

16/2
Inrikes resa

17/2
Inrikes resa



19/2
Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

20/2
Inrikes resa

Försvarsdepartementet

Peter Hultkvist

17/2
Deltar i Folk- och Försvarseminarium, Stockholm

20/2
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Justitiedepartementet

Anders Ygeman

16/2
Inrikes resa

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke

17/2
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson

19/2
Myndighetsbesök på Formas

20/2
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen



Näringsdepartementet

Mikael Damberg

20/2
Möte med Mexikos utrikesminister

25/2
Företagsbesök, Stockholm

Anna Johansson

18/2
Medverkar på SEKO-möte, Stockholm

20/2
Håller anförande på Järnvägsforum, Sundsvall

26/2
Utrikes resa

27/2
Håller anförande på seminarium, Malmö

Sven-Erik Bucht

16/2
Inrikes resa

18/2
Högnivåmöte, Rosenbad

24/2
Inrikes resa

Socialdepartementet

Åsa Regnér

18/2
Anförande på seminarium om våld i nära relationer, Stockholm



19/2
Inrikes resa

25/2
Utrikes resa

Gabriel Wikström

19/2
Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

26/2
Inrikes resa

Utbildningsdepartementet

Aida Hadzialic

18/2
Deltar i debatt, riksdagen

Tal och prisutdelning på Visita, Stockholm

Helene Hellmark Knutsson

18/2
Besök på Science for life laboratory, Solna

20/2
Besök på Umeå Universitet

27/2
Deltar vid EU-nämnden, riksdagen

Utrikesdepartementet

Margot Wallström

18/2
Utrikes resa



Isabella Lövin

16/2
Utrikes resa



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Presstödsnämnden ska utreda
innovationsstöd för dagspressen
Publicerad 05 februari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

I dag har regeringen beslutat att ge Presstödsnämnden
i uppdrag att ta fram ett förslag till ett nytt
innovationsstöd för dagspressen. Branschen genomgår
en stor omställning och innovationer och nytänkande
kommer att krävas för att skapa utrymme för en
ekonomiskt bärkraftig tidningssektor i det nya
medielandskapet.
– Dagspressen i hela landet är avgörande för att vi ska kunna ha en levande
demokrati. Det är särskilt viktigt att kunna utveckla den redaktionella
verksamheten så att journalistiken även kan fortsätta att vara stark i en
digital verklighet, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Presstödsnämnden har fått i uppdrag att utveckla ett stöd som inom ramen
för det nuvarande presstödet ska kunna sökas av en eller flera tidningar
tillsammans för olika projekt inom en rad områden.

Stöd ska kunna ges för att utveckla tidningarnas digitala affärsmodeller. Det
kan handla om redaktionell innehållsutveckling i digitala kanaler såväl som
förbättringar när det gäller digital publicering för att t.ex. öka spridningen av
elektroniska tidningar.

Presstödsnämnden ska redovisa uppdraget senast den 15 maj.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
7-8
Publicerad 05 februari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

9 - 22 februari
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven

12/2
Deltar vid Europeiska rådet, Bryssel

Kristina Persson

9/2
Anförande på Rotary, Stockholm

Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson

12/2
Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

13/2
Kommundialog om unga i jobb, Umeå

https://www.regeringen.se/


17/2
Anförande på Stockholms Handelskammare, Stockholm

18/2
Kommunkonferens, Luleå

20/2
Kommunkonferens, Östersund

Finansdepartementet

Magdalena Andersson

13/2
Deltar vid EU-nämnd, riksdagen

17/2
Deltar vid rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin), Bryssel

19/2
Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

Ardalan Shekarabi

16/2
Anförande Dagens Industri, Stockholm

Per Bolund

16/2
Inrikes resa

17/2
Inrikes resa

19/2
Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

20/2
Inrikes resa



Försvarsdepartementet

Peter Hultkvist

11/2
Myndighetsbesök

17/2
Folk och Försvar seminarium, Stockholm

Justitiedepartementet

Anders Ygeman

10/2
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

16/2
Inrikes resa

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke

11/2
Panelsamtal mot Afrofobi, Uppsala Universitet

12/2
Besök Redline Recordings, Norsborg

14/2
Deltagande i manifestation, Stockholm

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson

11/2
Paneldebatt, Stockholms universitet



12/2
Deltar vid frågestund, riksdagen

19/2
Myndighetsbesök på Formas

Ibrahim Baylan

10/2
Seminarium om effektreserven, Rosenbad

11/2
Verksamhetsbesök ABB, Västerås

12/2
Frågestund, riksdagen

Näringsdepartementet

Mikael Damberg

9/2
Företagsbesök, Stockholm

11/2
Utrikes resa

Anna Johansson

18/2
Medverkar på SEKO möte, Stockholm

20/2
Anförande på Järnvägsforum, Sundsvall

Mehmet Kaplan

10/2
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

11/2



Inrikes resa

Sven-Erik Bucht

9/2
Besöker tillväxtverket, Östersund

12/2
Deltar vid frågestund, riksdagen

18/2
Högnivåmöte, Stockholm

Socialdepartementet

Åsa Regnér

9/2
Inrikes resa

10/2
Möte med Pensionärskommittén

11/2
Möte med Funktionshinderdelegationen

18/2
Anförande på seminarium om våld i nära relationer, Stockholm

Annika Strandhäll

9/2
Inrikes resa

12/2
Anförande på Terminsstart Pension, Stockholm

13/2 
Inrikes resa

Gabriel Wikström



13/2
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

13/2
Deltagande på Alla hjärtansmingel (RFSU), Stockholm

19/2
Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

Utbildningsdepartementet

Aida Hadzialic

18/2
Tal och prisutdelning på Visita, Stockholm

Helene Hellmark Knutsson

10/2
Seminarium om effektreserven, Rosenbad

11/2
Möte med parterna om lärarlöner, Stockholm

18/2
Besök på Science for life laboratory, Solna

20/2
Besök på Umeå Universitet

Utrikesdepartementet

Margot Wallström

9/2
Deltar vid utrikesministermöte, Bryssel

11/2
Deltar vid utrikespolitisk debatt, riksdagen

18/2



Utrikes resa

Isabella Lövin

11/2
Möte inom Världsbanken, Helsingfors

13/2
Invigning av det europeiska tema året, Rosenbad

16/2
Utrikes resa



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke besöker
Jokkmokks marknad
Publicerad 03 februari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Den 5 och 6 februari besöker kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke den årliga
Jokkmokks marknad. Ministern kommer bland annat att
uppmärksamma Samiska nationaldagen den 6 februari
tillsammans med Jokkmokks sameförening samt ha
möte med Sametingets styrelse.
Torsdag 5 februari
10.00 – 12.00 Besök på Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum för att titta på museets utställning ”De namnlösa –
motsatsen till mångfald”.
Adress: Kyrkogatan 3, Jokkmokk

13.00 – 13.30 Boksläpp av antologin ”Mån lav synonyma” av åtta nya
samiska författare. Boksläppet är resultat av ett års studier på författarskolan
vid Samernas utbildningscentrum.
Adress: Borgargatan 2, Jokkmokk

13.30 – 15.00 Möte med Sametingets styrelse om aktuella samefrågor. 
Adress: Kyrkogatan 3, Jokkmokk

16.00 Vernissage för utställningen "Árbi traditionell kunskap i modern tid"
på Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji. Fem unga samiska konsthantverkare
ställer ut.
Adress: Porjusvägen 4, Jokkmokk

Fredag 6 februari
9.30 – 11.00 Samråd med ungdomsorganisationen Sáminuorra och
Sametingets ungdomsråd.
Adress: Kyrkogatan 3, Jokkmokk

https://www.regeringen.se/


13.00 – 14.00 Samiska nationaldagen uppmärksammas av Jokkmokks
sameförening.

14.00 – 15.00 Renrace på Talvatissjön som kulturministern deltar i. Efter
renracet finns tillfälle för media att ställa frågor på Hotell Jokkmokk.
Adress: Solgatan 45, Jokkmokk

16.00 – 17.00 Elevutställning på Samernas utbildningscentrum.
Adress: Borgargatan 2, Jokkmokk

19.00 – 20.00 Samiska nationaldagen ”Samefolkets dag” uppmärksammas på
Östra skolan tillsammans med eleverna vid Samernas utbildningscentrum.
Adress: Kyrkogatan 4, Jokkmokk



Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
6-7
Publicerad 29 januari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

2 februari - 15 februari
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven

5/2
Inrikes resa

12/2
Utrikes resa

 

Kristina Persson

2-3/2
Anförande på seminarium Nordmod, Berlin

4/2
Anförande på bokseminarium, Stockholm

5/2
Frågestund, riksdagen

https://www.regeringen.se/


Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson

4/2
Kommundialog om unga i jobb, Malmö

6/2
Kommundialog om unga i jobb, Kalmar

10/2
Interpellationsdebatt, riksdagen

11/2
Kommundialog om unga i jobb, Karlstad

12/2
Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

13/2
Kommundialog om unga i jobb, Umeå

Finansdepartementet

Magdalena Andersson

11/2
Guvernörsmöte Världsbanken, Helsingfors

13/2
EU-nämnd, riksdagen

Per Bolund

4/2
Anförande DI Försäkring, Stockholm

Anförande ”Innovation Financing as Business opportunity”, Stockholm

10/2
Anförande på Nordnet Spareevent, Stockholm



Ardalan Shekarabi

4/2
Anförande seminarium ”Ny styrning bortom New Public Mannagement”,
Uppsala universitet

5/2
Medverkan vid välfärdsseminarium, Arena Idé, Stockholm

Justitiedepartementet

Morgan Johansson

12/2 
Frågestund, riksdagen

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke

5-8/2
Besöker Jokkmokks vintermarknad, Jokkmokk

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson

3/2
Utrikes resa

11/2
Paneldebatt, Stockholms universitet

12/2
Frågestund, riksdagen

19/2
Myndighetsbesök på Formas

Ibrahim Baylan



6/2
Energiministermöte, Bryssel

10/2
Seminarium om effektreserven, Rosenbad

11/2
Verksamhetsbesök ABB, Västerås

12/2
Frågestund, riksdagen

13/2
Utrikesresa

Näringsdepartementet

Mikael Damberg

3/2
Interpellationsdebatt, riksdagen

9/2
Företagsbesök, Stockholm

11/2
Utrikes resa

Mehmet Kaplan

6/2
Paneldebatt Svenska Teknik- & Designföretagen, Stockholm

10/2
Interpellationsdebatt, riksdagen

11/2
Inrikes resa

Anna Johansson

2/2



Besöker Swedavia, Landvetter och AB Volvo, Göteborg

Sven-Erik Bucht

2/2
Inrikes resa

5/2
Delar ut pris till Årets kock, Göteborg

12/2
Frågestund, riksdagen

Socialdepartementet

Åsa Regnér

2/2
Anförande på PRO:s konferens, Stockholm

4/2
Inrikes resa

5/2
Interpellationsdebatt, riksdagen

10/2
Möte med Pensionärskommittén

11/2
Möte med Funktionshinderdelegationen

Annika Strandhäll

9/2
Inrikes resa

12/2
Anförande på Terminsstart Pension, Stockholm

13/2 



Inrikes resa

Gabriel Wikström

3/2
Anförande på Temadag Jämlik hälsa, Stockholm

4/2
Anförande på Världscancerdagen, Stockholm

5/2
Anförande för Dagens Medicin på Primärvårdens dag, Stockholm

6/2
Paneldiskussion på Skolläkardagarna, Örebro

13/2
Interpellationsdebatt, riksdagen

Utbildningsdepartementet

Gustav Fridolin

5/2
Frågestund, riksdagen

11/2
Möte med Funktionshinderdelegationen

Helene Hellmark Knutsson

3/2
Lärarutbildningskonvent, Sergel Plaza, Stockholm
4/2
Besöker Kungliga Vetenskapsakademin, Stockholm

6/2
Anförande på Kommunförbundet Skåne Välfärdskonferens, Lund

6/2
Besök på Lunds universitet



18/2
Besök på Science for life laboratory, Solna

20/2
Besök på Umeå Universitet

Utrikesdepartementet

Margot Wallström

11/2
Utrikespolitisk debatt, riksdagen

Isabella Lövin

8/2
Utrikes resa



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Kultur- och demokratiministern till
minnesceremonin för befrielsen av
Auschwitz
Publicerad 23 januari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Tisdagen den 27 januari deltar kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke vid
minnesceremonin för 70-årsdagen av förintelselägret
Auschwitz befrielse.
– Denna dag är viktig för att både minnas det som hände, men också agera
här och nu för att motarbeta de mörka krafter som återigen fått fäste runt om
i Europa, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

På plats i Polen deltar bland annat kronprinsessan Victoria, riksdagens
talman Urban Ahlin samt överlevande från Förintelsen.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
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Publicerad 22 januari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

26 januari - 6 februari
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven

26/1
Konselj, Kungliga slottet

29/1
Statsministerns frågestund, riksdagen

Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson

4/2
Inrikesresa

6/2
Inrikesresa

Finansdepartementet

https://www.regeringen.se/


Magdalena Andersson

27/1
Deltar i Ekofinrådets möte i Bryssel

Per Bolund

26/1
Utrikesresa

Anförande DI Försäkring, Stockholm

Anförande Innovation Financing as Business opportunity, Stockholm

Ardalan Shekarabi

27/1
Anförande seminarium Ny styrning bortom New Public Mannagement,
Karlstad universitet

28/1
Anförande Upphandlingsdagarna 2015, Nacka

30/1
Anförande seminarium Ny styrning bortom New Public Mannagement,
Lunds universitet, Lund

4/2
Anförande seminarium Ny styrning bortom New Public Mannagement,
Uppsala universitet, Uppsala

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson

26/1
Konselj, Kungliga slottet

Paneldebatt Svenskt Näringsliv, Stockholm

3/2



Utrikes resa

11/2
Paneldebatt, Stockholms universitet

Ibrahim Baylan

26/1
Konselj, Kungliga slottet

28/1
Utrikes resa

30/1
Besöker Svensk Kärnbränslehantering AB och Forsmark, Östhammar

6/2
Energiministermöte, Bryssel

Näringsdepartementet

Mikael Damberg

26/1
Talar på framtidens mineral och grovindustri, SGU, Stockholm

29/1
Seminarium med OECD på Utrikesdepartementet, Stockholm

Mehmet Kaplan

26/1
Konselj, Kungliga slottet

27/1
Interpellationsdebatt, riksdagen

28/1
Anförande på Trästadsnätverksmöte, Stockholm

6/2
Paneldebatt Svenska Teknik & Designföretagen, Stockholm



Anna Johansson

30/1
Anförande på Stora Infrastrukturdagen, Näringslivets hus, Stockholm

2/2
Besök Swedavia, Landvetter och AB Volvo, Göteborg

Sven-Erik Bucht

26/1
Jordbuksråd, Bryssel

5/2
Delar ut pris till Årets kock, Göteborg

Socialdepartementet

Åsa Regnér

26/1
Konselj, Kungliga slottet

28/1
Guldbaggegalan, Cirkus, Stockholm

28/1
Galapremiär ”3vänner”, Rigoletto, Stockholm

Annika Strandhäll

27/1
Möte med Riksdagsjournalisternas förening, riksdagen

Gabriel Wikström

26/1
Konselj, Kungliga slottet

28/1
EM i konståkning, Globen, Stockholm



Utbildningsdepartementet

Gustav Fridolin

26/1
Invigningstalar på Museernas skolmässa 2015, Moderna Museet, Stockholm

30/1
Invigning av skola, Södertälje

Helene Hellmark Knutsson

27/1
Anförande vid invigning av KTH:s superdator, KTH, Stockholm

29/1
Anförande vis sjukvårdens forskningsdag 2015, Bonniers Conference Center

3/2
Lärarutbildningskonvent, Sergel Plaza, Stockholm

4/2
Besöker Kungliga vetenskapsakademin, Stockholm

6/2
Anförande på Kommunförbundet Skåne Välfärdskonferens, Lund

6/2
Besöker Lunds universitet, Lund

Aida Hadzialic

28/1
Anförande på Linneuniversitet, Växjö

29/1
Anförande på Språkintroduktionskonferens, Spårvagnshallarna, Stockholm

Utrikesdepartementet

Isabella Lövin



26/1-27/1
Möte med Gavi, Berlin



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke till nordiskt
ministermöte om våldsbejakande
extremism
Publicerad 22 januari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Måndagen den 26 januari deltar kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke på ett nordiskt
ministermöte om våldsbejakande extremism. Mötet sker
inom ramen för Nordic Network to Prevent Extremism.
Mötet sker på inbjudan av det norska Justis- og beredskapsdepartementet
och hålls med andra nordiska ministrar med ansvar för frågor som rör
förebyggandet av våldsbejakande extremism.

Måndag 26 januari
12.00 - 17.00 Oslo

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Kulturminister Alice Bah Kuhnke
inviger Göteborg International Film
Festival
Publicerad 21 januari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Fredagen den 23 januari kommer kulturminister Alice
Bah Kuhnke att inviga den 38:e Göteborg International
Film Festival. Invigningen tar plats på biograf Draken.

Information Göteborg International Film Festival

Den årliga Göteborg International Film Festival är en av Nordens största
filmfestivaler. 2014 visades knappt 500 filmer från 76 länder. Besökarantalet
var över 35 000 personer. På filmfestivalen hålls även seminarier och
festivalens pris Dragon Awards delas ut.

Fredag 23 januari
17.00-19.30 Biograf Draken
Adress: Olof Palmes plats 3, Göteborg

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Nya regleringsbrev beslutade för
Kulturdepartementets myndigheter
Publicerad 23 december 2014 Uppdaterad 02 april 2015

I dag har Kultur- och demokratiminister Alice Bah
Kuhnke skrivit under de regleringsbrev som ska gälla
för Kulturdepartementets myndigheter under
verksamhetsåret 2015. Samtliga regleringsbrev kommer
att publiceras i sin helhet på www.esv.se inom ett par
dagar.

1. Övergripande frågor

Jämställdhet

Sex myndigheter får ett uppdrag i regleringsbreven om att ta fram en plan för
jämställdhetsintegrering. De myndigheter under Kulturdepartementet som får
detta uppdrag är Konstnärsnämnden, Statens musikverk, Riksutställningar,
Statens konstråd, Statens kulturråd och Diskrimineringsombudsmannen.

2. Kultur

Scenkonsten

I Kulturrådets regleringsbrev har 40 mnkr öronmärkts till
kvalitetsförstärkande insatser inom scenkonstområdet inom anslag 1:6
Bidrag till regional kulturverksamhet.

"Av anslagsposten ska 40 000 000 kronor användas för kvalitetsförstärkande
insatser inom scenkonstområdet. Medlen ska fördelas till verksamhet som
främjar utveckling, förnyelse och kompetensutveckling inom
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scenkonstområdet samt ökar dansaryrkets attraktivitet.

När det gäller län som omfattas av kultursamverkansmodellen ska
fördelningen ske efter förslag från landstingen. Medlen ska i första hand
fördelas till de institutioner som t.o.m. den 31 december 2014 var
förtecknade i bilaga A till förordningen (2003:56) om tjänstepension och
tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning."

Inom anslag 2:1 Bidrag till Operan, Dramaten och Riksteatern kommer totalt
20 mnkr att öronmärkas. I anslagsvillkoren för respektive institution kommer
det att framgå att:

"Medlen ska användas till verksamhet som främjar utveckling, förnyelse och
kompetensutveckling inom scenkonstområdet samt ökar dansaryrkets
attraktivitet."
Scenkonstallianserna kommer att förstärkas med 20 mnkr (reformmedel) och
ha följande anslagsvillkor:

"Av anslagsposten ska 35 060 000 kronor användas till Teateralliansen, 18
000 000 kronor till Dansalliansen och 29 000 000 kronor till Musikalliansen.
Medlen ska i huvudsak användas för öka antalet anställda men kan också
användas för insatser för karriärväxling. Allianserna ska inkomma med
årsredovisning till Regeringskansliet (Kulturdepartementet)."

Samverkan kring natur- och kulturreservat (RAÄ)

Riksantikvarieämbetet ska i samarbete med Naturvårdsverket redovisa hur
samverkan mellan naturvård och kulturmiljöarbete fungerar rörande
förvaltningen av natur- och kulturreservat. Redovisningen ska bland annat
omfatta goda exempel som kan inspirera till utvecklade förvaltningsmetoder.
Myndigheterna ska även redovisa hur man avser att utveckla samverkan och
stärka det gemensamma arbetet med natur- och kulturreservat.

Kulturarv i skogen (RAÄ)

Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen ska gemensamt redovisa hur man i
samverkan med berörda aktörer inom skogssektorn verkat för att förhindra
skador på kulturmiljöer i samband med skogsbruksåtgärder. Uppdraget ska
utföras i samråd med länsstyrelserna.

Traditionell småskalig matkultur (RAÄ, ISOF och



Sametinget)

Riksantikvarieämbetet, Institutet för språk och folkminnen, Sametinget och
Statens Jordbruksverk ska under 2015–2018 främja ett levande och
dynamiskt kulturarv kopplat till mat- och livsmedelsframställning.
Myndigheterna ska tillsammans synliggöra, tillvarata och utveckla bland
annat traditionell kunskap, mångfald av växtsorter och husdjursraser,
kulturmiljöer och landskap. Befintliga uppgifter enligt instruktion samt
myndigheternas pågående verksamheter inom områdena ska utgöra bas för
genomförandet. Uppdraget ska genomföras nära dialog med berörda aktörer
och ta sin utgångspunkt i befintliga samarbetsstrukturer.

Regional närvaro (NMW)

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde ska se över
möjligheterna för ökad samverkan med institutioner i regioner i Sverige som
myndigheten bedömer har mindre tillgång till äldre måleri, skulptur, teckning
och grafik, företrädesvis från tiden före år 1900, samt porträtt och
konsthantverk från äldre tid till nutid.

Bidrag till föreningen Laponiatjuottjudus

Av bidraget till kulturmiljövård får högst 2 000 000 kronor betalas ut som
bidrag till föreningen Laponiatjuottjudus för förvaltningen av världsarvet
Laponia enligt Laponiaförordningen (2011:840).

Avtalet om konstnärers medverkan och ersättning vid
utställning av konstverk (MU-avtalet)

Avtalet om konstnärers medverkan och ersättning vid utställning av
konstverk, det så kallade MU-avtalet, tecknades 2008 mellan staten och
Konstnärernas riksorganisation, Sveriges konsthantverkare och
industriformgivare, Svenska fotografers förbund och Föreningen svenska
tecknare. MU-avtalet syftar till att skapa förbättrade villkor för bild- och
formkonstnärerna genom att öka deras möjligheter att få ersättning för
konstnärligt arbete i utställningssammanhang. Avtalet har nyligen
omförhandlats och det nuvarande avtalet trädde i kraft den 1 juli 2014.

Staten är avtalspart, vilket innebär att enbart statliga arrangörer formellt
binds av avtalet. Tanken har emellertid varit att avtalet skall vara vägledande
för andra arrangörer, framförallt sådana med offentlig finansiering.



Regeringen har därför ansett det viktigt att föra in olika typer av skrivningar
rörande MU-avtalet i vissa regleringsbrev, riktlinjebeslut och bidragsvillkor.

De museer som inte är myndigheter där regeringen infört om ett krav på
tillämpning av MU-avtalet i sina riktlinjer är Nordiska museet, Skansen,
Tekniska museet, Arbetets museum, Millesgården, och Thielska galleriet,
respektive i bidragsvillkoren för Zornsamlingarna och Nobelmuseet.

Regeringen har dessutom föreslagit att ett särskilt uppdrag ges till
Kulturrådet att rapportera om vi vilken grad institutioner som omfattas av
kultursamverkansmodellen tillämpar avtalet.

Litteratur, läsfrämjande och bibliotek

Kulturrådet kommer att få i fortsatt uppdrag att initiera, samordna och följa
upp läsfrämjande insatser av nationellt strategiskt intresse. För uppdraget
avsätts 15 mnkr. Utgångspunkt för arbetet ska vara det handlingsprogram för
det läsfrämjande arbetet utanför skolan som myndigheten nyligen redovisat.
I Kulturrådets handlingsprogram föreslås bland annat en läsfrämjande
satsningen på familjer i socialt och ekonomiskt utsatta området.

Stödet till bibliotekssektorn värnas. Inga neddragningar på de medel som
fördelas till KB för bibliotekssamverkan kommer att ske (medlen fördelas
inom ramen för anslag 1:6 där riksdagen aviserat en neddragning på 15
mnkr).

3. Medier

Myndigheten för tillgängliga medier

Myndigheten tar över statens ansvar för lättläst litteratur och
nyhetsförmedling och stiftelsen Centrum för lättläst avvecklas.
Nytt uppdrag som ger Myndigheten för tillgängliga medier ansvar för
utgivning av tidningen 8 SIDOR.

4. Demokrati

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) tilldelas 5
000 000 kr att fördela som statsbidrag enligt förordningen (2011:1508)
om statsbidrag för verksamhet mot våldsbejakande extremism.
MUCF tilldelas 350 000 kr för att fungera som nationell kontaktpunkt



för EU-programmet Ett Europa för medborgarna.
Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) tilldelas 800 000 kr för
uppdrag att utvidga och fördjupa dialogen med trossamfunden i syfte att
stimulera arbetet med demokrati och demokratisk medvetenhet. SST ska
vidare i dialog med de trossamfund som vill utveckla sitt arbete för att
värna demokratin mot våldsbejakande extremism stimulera dessa
samfunds stöd till ungdomar, föräldrar och anhöriga.
Brottsförebyggande rådet (Brå) tilldelas 1 050 000 kr för fortsatt arbete
med en undersökning av omfattningen och utvecklingen av hot, våld och
trakasserier mot politiskt förtroendevalda under valåret 2014 i enlighet
med beslut 2014.
Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) tilldelas 700 000 kr
för uppdrag att genomföra en länderjämförande studie av valdeltagandet
i Europaparlamentet i EU:s samtliga medlemsländer.

5. Diskriminering

Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.

Socialstyrelsen får nytt uppdrag att fördela statsbidrag i enlighet med en ny
förordning som avser bidrag till kommuner och landsting för att öka
kunskapen om homoshomosexuellas, bisexuellas och transpersoners
situation. Därutöver får Skolverket fortsatt uppdrag om kunskapshöjande
insatser mot främlingsfientlighet och intolerans. DO får också fortsatt
uppdrag att följa upp insatser uppföljning av vidtagna åtgärder som rör
främlingsfientlighet och intolerans.

Åtgärder för nationella minoriteter och Åtgärder för den
nationella minoriteten romer

Förstärkt statsbidrag till kommuner i förvaltningsområden om 6 mnkr.

Vidare får MUCF nytt bidrag att fördela till organisationer som vill
genomföra hälsofrämjande insatser för romer och Forum för levande historia
får nytt bidrag för att finansiera anställning av pedagoger med romsk språk-
och kulturkompetens.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Claes Ånstrand ny ordförande i
Stiftelsen Svenska Filminstitutet
Publicerad 22 december 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Regeringen har i dag utsett Claes Ånstrand till ny
ordförande i Stiftelsen Svenska Filminstitutet för
perioden 1 januari 2015–31 december 2017.
– Claes Ånstrand är en mycket erfaren ledare och har goda kunskaper om
film- och medieområdet. Jag är övertygad om att han är helt rätt person att
leda Filminstitutets styrelse i en period av stor förändring i filmbranschen.
Filminstitutet spelar en mycket viktig roll i det arbete med framtidens
filmpolitik som vi just nu bedriver, säger Kultur- och demokratiminister Alice
Bah Kuhnke.

Claes Ånstrand (född 1945) är verkställande direktör för konsultföretaget
LoveOne som utför uppdrag när det gäller samhällsutveckling och
systemutveckling inom IT. Han är för närvarande även ordförande i Rådet
för Etisk plattform för öppenhet och insyn i vård och omsorg.

Ånstrand var statssekreterare 1999–2006 på Socialdepartementet,
Näringsdepartementet och senast åt Leif Pagrotsky vid Utbildnings- och
kulturdepartementet, med ansvar för kultur och medier.

Stiftelsen Svenska Filminstitutets styrelse består av högst nio ledamöter,
varav en ordförande. Ordförande och samtliga ledamöter utses av
regeringen. Filmbranschen och tv-företagen får nominera fyra av
ledamöterna.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Ny styrelse utsedd för Stiftelsen
Nordiska museet
Publicerad 22 december 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Regeringen har i dag fattat beslut om ny styrelse för
Stiftelsen Nordiska museet.
Följande personer ingår i Nordiska museets nämnd från och med den 1
januari 2015 till och med den 31 december 2017:

Landshövdingen Lena Sommestad
Professorn Peter Aronsson 
Marknadschefen Julia Kalthoff
F.d. riksantikvarien Inger Liliequist
Kammarrättspresidenten Thomas Rolén
Professorn Sverker Sörlin

Regeringen har samtidigt utsett Lena Sommestad att under samma tid vara
ordförande i styrelsen. Stiftelsen Nordiska museets styresman är självskriven
ledamot av styrelsen.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Ulrika Stuart Hamilton blir ny
ordförande i styrelsen för Statens
kulturråd
Publicerad 22 december 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Regeringen har i dag utsett Ulrika Stuart Hamilton till ny
ordförande i styrelsen för Statens kulturråd. Ulrika
Stuart Hamilton tillträder den 1 januari 2015 och
efterträder journalisten Kerstin Brunnberg som har haft
uppdraget sedan 2009.
– Jag är väldigt glad att vi har kunnat rekrytera Ulrika Stuart Hamilton till
ordförandeposten i Statens kulturråd. Hon har ett brett samhällsengagemang
och är väl lämpad att tillsammans med generaldirektören och den övriga
styrelsen leda Kulturrådets viktiga och komplexa arbete. Ulrika har en lång
och gedigen erfarenhet av chefsuppdrag och styrelsearbete inom både privat
och offentlig verksamhet, säger Kultur- och Demokratiminister Alice Bah
Kuhnke.

Fakta om Ulrika Stuart Hamilton

Ulrika Stuart Hamilton är 56 år och civilekonom från Handelshögskolan i
Stockholm. Under perioden 1991-1994 var hon stabschef hos finansminister
Anne Wibble. Nu senast kommer hon från en tjänst som statssekreterare hos
den förra regeringens jämställdhets- och biträdande utbildningsminister
Maria Arnholm. Hon har mångårig erfarenhet av lednings- och styrelsearbete
i kommunala, statliga och privata företag, bland annat inom medieområdet.

Fakta om Statens kulturråd

Statens kulturråd (Kulturrådet) är en central myndighet inom det
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kulturpolitiska området. Myndighetens uppgift är att verka för konstens och
kulturens utveckling och tillgänglighet genom att fördela och följa upp
statliga bidrag och genom andra främjande åtgärder. 
Myndigheten fördelar årligen ca 1,9 miljarder kronor i bidrag till
kulturområdet, varav 1,2 miljarder kronor fördelas inom ramen för
kultursamverkansmodellen, en regional modell vars syfte är att ge ökat
utrymme för regionala prioriteringar och variationer. 
Myndigheten har ca 80 anställda och har sina lokaler i Filmhuset, på Gärdet i
Stockholm.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen förordnar ordförande,
vice ordförande och suppleanter i
Presstödsnämnden
Publicerad 18 december 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Regeringen har i dag utsett ordförande och suppleanter
i Presstödsnämnden för perioden 1 januari 2015 - 30
juni 2015. Nämnden har fått en ny ordförande och en
ny suppleant för ordförande.
Ordförande
Kammarrättslagmannen Thomas Norling
Ordförandens suppleant
Rådmannen Ann-Jeanette Eriksson

Förste vice ordförande
Universitetslektorn Annika Bergström
Suppleant
Lektorn Mart Ots

Andre vice ordförande
Redaktionschefen Sofia Olsson Olsén
Suppleant
Strategiske rådgivaren Anders Öhberg

Regeringen kommer efter avslutad nominering av representanter från de åtta
riksdagspartierna att utse ytterligare ledamöter och suppleanter.

Mot bakgrund av pågående beredning om den framtida
myndighetsorganisationen för Presstödsnämndens uppgifter har
förordnandena tidsbegränsats till den 30 juni 2015.
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Fakta om Presstödsnämnden

Presstödsnämnden är en statlig myndighet med uppgiften att fördela det
statliga stödet, så kallat presstöd, till dagstidningar. Nämnden ska bestå av
högst elva ledamöter. En av ledamöterna ska vara ordförande och två vara
vice ordförande. För varje ledamot ska det finnas en personlig suppleant.
Ordförande ska vara eller ha varit ordinarie domare.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke besöker
Botkyrka
Publicerad 18 december 2014 Uppdaterad 02 april 2015

I morgon, fredag 19 december, besöker kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke Botkyrka. På plats
kommer hon att besöka olika verksamheter som ingår i
kommunens satsningar inom ramen för Kreativa
Botkyrka.
Media är välkomna att delta under dagen.

11.30 Provins i Gula villan, Alby 
Botkyrka kommuns politiska representanter hälsar välkommen.

11.45 Möjlighet för press att göra intervjuer.

12.15 Lunch med inbjudna gäster 
Josefin Uhnbom, verksamhetsledare och initiativtagare till det sociala
företaget Provins, deltar vid lunchen.
Lunchen har i övrigt fokus på interkulturalitet och demokratifrågorna i
kommunen.

13.15 Besök på Subtopia
Karin Lekberg, verksamhetschef på Subtopia, berättar om verksamheten och
guidar genom huset.

13.45 Besök hos Cirkus Cirkörs lokaler på Subtopia 
Anna Ljungqvist, vice VD Cirkus Cirkör, och cirkusdirektör Tilde Björfors
berättar om Cirkus Cirkör i Botkyrka.

14.10 Kultur, demokrati och samhällsutveckling - fyra nedslag.
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1) Ceylan Holago, projektledare kultur och fritid, om Kulturjägarna,
metodutveckling för och med Unga Vuxna i Botkyrka, ungas kulturdriv idag.

2) Ali Khalil, projektledare, entreprenör och föreningsaktiv i Alby om ungas
engagemang för sin ort och ungt entreprenörskap

3) Uno Karlsson, enhetschef Botkyrka kulturskola om kulturskolans för-
ändring mot en öppen kulturmötesplats för medskapande

4) Shakhlo Altieva, om projektet Fittjakvinnors rösters som möjliggjorts
genom Botkyrkas Kreativa fond.

15.00 Slut



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Ingrid Lomfors ny överintendent
och chef för Forum för levande
historia
Publicerad 18 december 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Regeringen har i dag utsett Ingrid Lomfors till ny
överintendent och chef för Forum för levande historia.
Ingrid Lomfors tillträder den 13 april 2015 och
efterträder Eskil Franck som går i pension efter att ha
innehaft uppdraget sedan 2007.
– Jag är väldigt glad att vi har kunnat rekrytera Ingrid Lomfors till uppdraget
att leda Forum för levande historias viktiga arbete. Hon har djupa kunskaper
inom myndighetens ansvarsområde och bred erfarenhet från forskning,
kunskapsförmedling, offentlig förvaltning och olika delar av kulturlivet,
säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

– Forum för levande historia har ett mycket angeläget samhällsuppdrag som
jag ser fram emot att fortsätta att utveckla tillsammans med myndighetens
kompetenta medarbetare, säger Ingrid Lomfors.

Katarina Kristensson, avdelningschef på Forum för levande historia,
förordnas som chef för myndigheten till dess att Ingrid Lomfors tillträder.

Fakta om Ingrid Lomfors

Ingrid Lomfors är 57 år och docent i historia. Hon disputerade 1996 på en
avhandling om de judiska flyktingbarnen från Nazityskland och är sedan
2013 generalsekreterare i Judiska centralrådet i Sverige. Hon har tidigare
varit kanslichef vid Kulturbryggan, museichef vid Göteborgs stadsmuseum,
föreståndare vid Grundtvig-institutet samt lärare vid Museion vid Göteborgs
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universitet. Hon har också medverkat som expert och sakkunnig i olika
nationella och internationella sammanhang.

Fakta om Forum för levande historia

Forum för levande historia har till uppgift att vara ett nationellt forum som
ska främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med
utgångspunkt i Förintelsen. Myndigheten har särskilt till uppgift att informera
om Förintelsen och kommunismens brott mot mänskligheten. Myndigheten
ska sträva efter att stärka människors vilja att aktivt verka för alla
människors lika värde.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen förordnar ledamöter i
insynsrådet vid Statens historiska
museer
Publicerad 11 december 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Regeringen har i dag utsett fyra nya ledamöter i
insynsrådet vid Statens historiska museer.
Förordnandena gäller från och med 1 januari 2015 till
och med 31 december 2017.
De nya ledamöterna är:
Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen, agronom
Seher Yilmaz, ordförande Rättviseförmedlingen, kommunikationskonsult
Eskil Franck, överintendent Forum för Levande Historia
Anders Högberg, docent i arkeologi, Linnéuniversitetet

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Nya ledamöter i kommittén
Kulturbryggan
Publicerad 04 december 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Kulturminister Alice Bah Kuhnke har förordnat följande
ledamöter i kommittén Kulturbryggan:
Anna Furumark, projektledare vid Örebro läns museum 
Jytte Rüdiger, kulturchef i Haparanda.

Förordnandena gäller fr.o.m. 1 januari t.o.m. 31 december 2015.
Kommittén bedriver en försöksverksamhet med bidragsgivning till
nyskapande kultur. Bo-Erik Gyberg är sedan tidigare utsedd att vara
ordförande i kommittén och övriga ledamöter är filmregissören Osman
Karim och författaren Johan Kling.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Leif Grundberg ny överintendent
och chef för Statens maritima
museer
Publicerad 04 december 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Regeringen har i dag utsett Leif Grundberg till ny
överintendent och chef för Statens maritima museer.
Leif Grundberg tillträder den 1 februari 2015 och
efterträder då Robert Olsson som innehaft uppdraget
sedan 2006.
– Leif Grundberg har bred erfarenhet och djup kunskap inom många delar av
kulturarvs- och museiområdet, vilket är värdefullt i den spännande
utvecklingsfas som de svenska museerna är inne i, säger kulturminister Alice
Bah Kuhnke.

– Att fortsätta utvecklingen av Statens maritima museer till angelägna,
tillgängliga och relevanta kultur- och kunskapsinstitutioner för hela landet är
ett viktigt uppdrag och jag ser fram emot att få arbeta med detta tillsammans
med myndighetens kompetenta och hängivna medarbetare och
samarbetsparter, säger Leif Grundberg.

Fakta om Leif Grundberg

Leif Grundberg är 50 år och fil.dr i arkeologi. Han är sedan 2008
departementsråd och chef för enheten för kulturarv vid
Kulturdepartementet. Han är utbildad vid Umeå universitet och har tidigare
arbetat bl.a. på Statens maritima museer, Riksantikvarieämbetet,
Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Länsmuseet Murberget och
Örnsköldsviks museum.
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Fakta om Statens maritima museer

Statens maritima museer ansvarar för statens museer med maritim inriktning.
Myndigheten har till uppgift att bevara och utveckla det maritima kulturarvet
samt bygga upp kunskaperna om det. I myndigheten ingår Sjöhistoriska
museet, Marinmuseum och Vasamuseet.



Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Pressträff med FN:s arbetsgrupp
för personer av afrikanskt
ursprung
Publicerad 01 december 2014 Uppdaterad 02 april 2015

FN:s arbetsgrupp för personer av afrikanskt ursprung
(Working Group of Experts on People of African
Descent) besöker Sverige den 1-5 december. Besökets
syfte är att undersöka hur Sverige efterlever sina
åtaganden att motverka rasism och rasdiskriminering
riktat mot personer av afrikanskt ursprung. Besöket
avslutas med en presskonferens.
Arbetsgruppen etablerades av MR-kommissionen (föregångaren till MR-
rådet) den 25 april 2002.

Arbetsgruppen har under veckan följt ett digert program. Gruppen har bland
annat träffat kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke och Gustaf
Lind, chef för enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt,
tillika MR-ambassadör, samt olika tjänstemän inom regeringskansliet och
företrädare för rättväsendet. Arbetsgruppen har även träffat företrädare för
det civila samhället och besökt Malmö.

Besöket avslutas med en presskonferens fredagen den 5 december, klockan
14.00, i UD:s internationella presscenter, Fredsgatan 6. Vänligen medtag
pressleg.

5 december, klockan 14.00, i UD:s internationella presscenter, Fredsgatan 6.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Inbjudan till pressträff om planen
för övergång till digital radio
Publicerad 28 november 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Måndag den 1 december överlämnar regeringens
branschsamordnare Nina Wormbs en plan för
digitalisering av svensk radio till Kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke.
Planen har arbetats fram i samarbete med radiobranschen och beskriver ett
antal steg för att gå från radio på FM-nätet till digital marksänd radio med
standarden DAB+.

Planen presenteras av Nina Wormbs.

Medtag presslegitimation. Ingen föranmälan krävs, men uppskattas. 
Anmälan: Linus Fredriksson, 073-96 18 400

Pressträffen går att följa direkt på www.regeringen.se/kultur

Klockan 13.00
Pressrummet, Rosenbad
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Linda Zachrison nytt kulturråd i
Washington
Publicerad 27 november 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Regeringen har i dag utsett Linda Zachrison till nytt
kulturråd vid Sveriges ambassad i Washington.
Linda Zachrison är i dag konstnärlig chef för Parkteatern i Stockholm och
har tidigare bl.a. varit avdelningschef på Svenska Filminstitutet och VD för
Cirkus Cirkör.

Linda Zachrison är utbildad teater- och filmvetare. Hon har varit verksam
som både skribent, kommunikatör och producent inom teater, dans och film
och har även under en period varit politiskt sakkunnig på Utbildnings- och
Kulturdepartementet. 

- Med Linda Zachrison får vi ett kulturråd med erkänd förmåga att utveckla
verksamhet i samarbete med andra, bred erfarenhet av olika delar av
kulturlivet och ett stort kontaktnät. Jag är därför mycket glad att vi kunnat
rekrytera Linda Zachrison till denna viktiga uppgift, säger kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke i en kommentar. 

Tjänsten som kulturråd vid Sveriges ambassad i Washington innehas i dag av
Kristina Rennerstedt. Linda Zachrison tillträder tjänsten som kulturråd i
mitten av mars 2015.

Kulturrådstjänster finns för närvarande på Sveriges ambassader i Berlin,
London, Moskva, Paris, Peking och Washington, vid Sveriges
generalkonsulat i Istanbul samt vid Sveriges ständiga representation vid
Europeiska unionen i Bryssel. Kulturrådens övergripande uppgift är att
främja kulturutbytet med stationeringslandet och stimulera den kulturella
dialogen.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet, Miljödepartementet,
Utbildningsdepartementet

Åsa Romson, Gustav Fridolin och
Alice Bah Kuhnke besöker
Orrholmsgaraget
Publicerad 27 november 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Fredagen den 28 november gör Åsa Romson, klimat-
och miljöminister och vice statsminister, Gustav
Fridolin, utbildningsminister, och Alice Bah Kuhnke,
kultur- och demokratiminister, ett gemensamt
studiebesök på Orrholmsgaraget i Karlstad.
Media är välkomna att följa med på studiebesöket.

Tid: 13:00
Plats: Orrholmsgaraget, Orrholmsplan, Karlstad.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Myndigheten för tillgängliga
medier får i uppdrag att driva
hemsidan "Alla väljare"
Publicerad 21 november 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Regeringen har beslutat att ge Myndigheten för
tillgängliga medier (MTM) i uppdrag att fortsätta driva
hemsidan "Alla väljare" med lättläst nyhetsinformation.
Avsikten är att öka möjligheten för personer med
lässvårigheter att tillgodogöra sig information och ta del
av den politiska debatten under mellanvalsperioden.
– Det är angeläget att den politiska debatten når alla medborgare, både inför
och mellan val. Uppdraget är en långsiktig åtgärd i regeringens arbete för ett
högt och mer jämlikt valdeltagande, säger kultur- och demokratiminister
Alice Bah Kuhnke.

En utgångspunkt för regeringens demokratipolitik är att alla medborgare ges
så likartade förutsättningar som möjligt att vara delaktiga i den demokratiska
processen genom att följa politiska beslut och ta del av information om hur
var och en kan vara med och påverka det politiska beslutfattandet.

Hemsidan "Alla väljare" - www.allaväljare.se, vänder sig till alla som
behöver lättlästa nyheter och vill ta del i samhällsdebatten. Det kan vara
personer som har svenska som andraspråk, som är otränade läsare eller som
har en funktionsnedsättning. Hemsidan riktar sig därmed särskilt till grupper
med traditionellt lägre valdeltagande än övriga röstberättigade såsom unga,
utrikes födda och personer med funktionsnedsättning.

Under 2014 har Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur
(Centrum för lättläst) drivit hemsidan ”Alla väljare” med lättläst
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valinformation i samband med Europaparlamentsvalet och de nationella
allmänna valen 2014. Regeringen bedömer att satsningen har varit
framgångsrik. För att öka möjligheten för personer med lässvårigheter att
tillgodogöra sig information och ta del av den politiska debatten under
mellanvalsperioden är det enligt regeringen viktigt att fortsätta detta arbete.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke delar ut
Tucholskypriset
Publicerad 14 november 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Lördagen den 15 november delar kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke ut Tucholskypriset.
Utdelningen äger rum under Fängslade författares dag i
Stockholm.
I år går priset till den kurdiske författaren och juristen Muharrem Erbey med
motiveringen att han genom sitt språkliga och sociala engagemang med
fredliga medel försvarat sitt språk och minoriteters kulturella rättigheter.

Fakta om Tucholskypriset

Sedan 1985 delar Svenska PEN ut Tucholskypriset till en författare som gjort
särskilda insatser för yttrandefriheten. Priset instiftades till den tyske
journalisten och författaren Kurt Tucholskys minne.

Tid: Lördagen den 15 november klockan 15.00 
Plats: ABF, Sveavägen 41, Stockholm

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke till Mänskliga
rättighetsdagarna i Umeå
Publicerad 12 november 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Torsdagen den 13 november invigningstalar kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke på Mänskliga
rättighetsdagarna i Umeå. Ministern delar också ut årets
Per Anger-pris.
Den nepalesiska människorättsförsvararen Rita Mahato är 2014 års
pristagare av Per Anger-priset. Rita Mahato tilldelas priset för sin uthålliga
kamp mot sexuellt våld mot kvinnor och flickor i ett patriarkalt och våldsamt
samhälle.

Ministerns invigningstal
Tid: Torsdagen den 13 november cirka klockan 10.15 (invigningen inleds klockan 09.00)
Plats: Salen Idun, Folkets Hus, Umeå

Utdelning av Per Anger-priset
Tid: Torsdagen den 13 november klockan 13.00
Plats: Salen Idun, Folkets Hus, Umeå

För pressackreditering till MR-dagarna vänligen kontakta informatör Annika
Hallman: annika.hallman@mrdagarna.se 0722-80 93 82.

Fakta om Per Anger-priset

Per Anger-priset instiftades av regeringen 2004 för att stödja initiativ för
demokrati och mänskliga rättigheter. Nomineringsprocessen hanteras av
Forum för levande historia på uppdrag av regeringen.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke besöker Kiruna
Publicerad 06 november 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Torsdagen den 6 november och fredagen den 7
november besöker kultur- och demokratiminister Alice
Bah Kuhnke Kiruna. Besöket i Kiruna är Alice Bah
Kuhnkes första verksamhetsresa som minister. På
programmet står bland annat besök på Sametingets
kansli.
- Att ha en tät dialog med aktörer och människor som på olika sätt berörs av
de politikområden jag ansvarar för är för mig en förutsättning för att kunna
göra ett bra jobb som kultur- och demokratiminister. Därför kommer jag att
spendera en stor del av min arbetstid runt om i landet, säger kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Under torsdagen besöker ministern Norrbottens Medias mediehus i Kiruna
för att informera sig om medieverksamheten i nordligaste Sverige.

Ministern besöker även Kulturskolan i Kiruna som i år fyller 65 år, för
rundvandring och presentation av verksamheten.

Under fredagen besöker ministern Sametingets kansli för möte med bland
andra Sametingets styrelseordförande Håkan Jonsson.

För intervjuförfrågan med Alice Bah Kuhnke vänligen kontakta presskontakt
Hanna Lidström.

Fakta: Budgetsatsningar på musik- och kulturskolan
samt Sametinget

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2015 att sammanlagt 400
miljoner kronor ska avsättas under 2015-2018 för att bland annat stärka den
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kommunala musik- och kulturskolan. Bidraget ska möjliggöra sänkta taxor i
kultur- och musikskolan. Regeringen avser även att tillsätta en utredning
med uppdrag att ta fram förslag till en nationell strategi för musik- och
kulturskolorna.

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2015 att Sametingets
förvaltningsanslag förstärks permanent med 2 miljoner kronor per år, vilket
innebär en höjning med cirka 5 procent. Förslaget träder i kraft 1 januari
2015.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen stärker kultur- och
demokratiområdet
Publicerad 23 oktober 2014 Uppdaterad 02 april 2015

– De omfattande kultursatsningar som i dag presenteras
visar att regeringen prioriterar kulturen. Ett levande
kulturliv – tillgängligt för alla – ger bildning samt
kulturell och intellektuell stimulans, och bidrar till att vår
demokrati fördjupas. Det säger kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke med anledning av
att regeringens budgetproposition överlämnats till
riksdagen i dag.

Kulturbudgeten ökar med 252 miljoner kronor

Regeringen föreslår i budgetpropositionen att kulturbudgeten för 2015 ökar
med 252 miljoner kronor i jämförelse med 2014. Detta inklusive anslagens
pris- och löneomräkning som uppgår till cirka 41 miljoner kronor. Hela
kulturbudgeten omfattar 7,1 miljarder kronor.

- Regeringens kulturpolitik är tydlig - den ska skapa förutsättningar, en bra
jordmån, för den fria kulturen att utvecklas i, säger Alice Bah Kuhnke.

Fri entré på statliga museer

Fri entré införs på de statliga museer som är myndigheter. Regeringen
föreslår i budgetpropositionen att 80 miljoner kronor avsätts för reformen
från och med 2015.

Regeringens avsikt är att fri entré ska införas på de berörda museerna under
våren 2015. Exakt tidpunkt för införandet är ännu inte fastslagen.
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Mer information om vilka statliga museer där fri entré ska gälla, se
pressmeddelande nedan.

En nationell biblioteksstrategi tas fram

Regeringen föreslår att en nationell biblioteksstrategi tas fram för att främja
samverkan och kvalitetsutveckling inom hela biblioteksväsendet. Under
2015–2018 avsätts totalt 10 miljoner kronor årligen i detta syfte. Av dessa
medel beräknar regeringen att 6 miljoner kronor avsätts till Kungl.
biblioteket för framtagandet av en nationell biblioteksstrategi och för att
tillgängliggöra e-böcker via den nationella katalogen Libris.

– Med en nationell biblioteksstrategi kan samverkan mellan landets alla
bibliotek fördjupas. Det är viktigt för att alla människor, i såväl stad som
land, ska få god tillgång till våra samlade biblioteksresurser, säger Alice Bah
Kuhnke.

Fyra miljoner kronor avsätts till Kulturrådets läsfrämjande arbete i samarbete
med biblioteken.

400 miljoner kronor satsas på musik- och
kulturskolan

Regeringen vill ge barn och unga likvärdig tillgång till kultur och
kulturutövande. Därför föreslår regeringen att sammanlagt 400 miljoner
kronor ska avsättas under 2015-2018 för att bland annat stärka den
kommunala musik- och kulturskolan. Bidraget ska möjliggöra sänkta taxor i
kultur- och musikskolan. Regeringen avser att återkomma om formerna för
satsningen.

– Musik- och kulturskolan är central för att barn och unga ska få möjlighet
att ägna sig åt estetik och skapande. Därför ska den vara av hög kvalitet och
tillgänglig för alla. Mot denna bakgrund är jag mycket glad att regeringen nu
gör omfattande satsningar på musik- och kulturskolan, säger Alice Bah
Kuhnke.

Regeringen avser även att tillsätta en utredning med uppdrag att ta fram
förslag till en nationell strategi för musik- och kulturskolorna.

Samverkan för kultur i skolan



Regeringen föreslår att Skapande skola-insatsen förstärks med 25 miljoner
kronor för 2015 till att omfatta 199 miljoner kronor. Därefter tillförs 30
miljoner årligen mellan 2016-2018. Regeringen föreslår att Skapande skola-
insatsen breddas och fördjupas, och att det skapas möjlighet för den
kommunala kulturskolan att fungera som samarbetspart till exempelvis
grundskolan.

– Bildning och kultur hör samman. Därför bör samverkan mellan
kulturskolan och grundskolan stärkas. Större möjligheter för samverkan gör
att kulturskolans förtjänster även kommer grundskolan till del. Estetik och
skapande i skolan främjar lärande, utveckling och kreativitet, säger Alice
Bah Kuhnke.

230 miljoner kronor till kultursatsning i
miljonprogramsområden

Regeringen satsar under perioden 2015-2018 totalt 230 miljoner kronor på
kulturverksamhet i miljonprogramsområden och konstnärlig gestaltning av
områdenas boendemiljöer, varav 50 miljoner kronor avsätts 2015. Satsningen
ska främja lokala civilsamhällesorganisationers initiativ för att utveckla
kulturell verksamhet.

– Alla människor, oavsett bakgrund, bostadsort eller skede av livet, har rätt
till ett rikt och mångfacetterat kulturliv. Denna satsning är ett uttryck för vår
ambition att göra kulturen tillgänglig för fler, säger Alice Bah Kuhnke.

Scenkonstallianser tillförs 20 miljoner kronor

Scenkonstallianserna bidrar till att öka den sociala och ekonomiska
tryggheten för frilansande kulturarbetare.

Allianserna inom teater-, dans- och musikområdena tillförs ytterligare 20
miljoner kronor från och med 2015, vilket innebär en höjning från 62
miljoner kronor till 82 miljoner kronor. Förstärkningen möjliggör bland annat
att antalet anställda kan öka.

Arbetsmarknaden för yrkesverksamma inom teater, dans- och musikområdet
kännetecknas av få fasta anställningar och en stor andel tidsbegränsade
uppdrag. För att förbättra förutsättningarna för scenkonstnärerna har
scenkonstallianser inrättats där professionella skådespelare, dansare och
musiker kan få anställning och ersättning under perioder då de saknar



anställningar inom scenkonstområdet.

– De fria kulturarbetarna arbetar ofta under tuffa förhållanden. Regeringens
satsning gör att fler kulturskapare får möjlighet att arbeta under förbättrade
villkor, säger Alice Bah Kuhnke.

25 miljoner kronor till utbildningsinsats om rasism

Regeringen beräknar att Forum för levande historia tillförs totalt 25 miljoner
kronor under perioden 2015–2017 för att i samarbete med Skolverket
genomföra en stor utbildningsinsats om olika former av rasism i historien och
i dag. Satsningen ska vara riktad till samtliga grund- och gymnasieskolor.
2015 tillförs 10 miljoner kronor.

Värna demokratin mot våldsbejakande extremism

16 miljoner kronor avsätts per år under perioden 2015-2018 för insatser för
att värna demokratin och arbeta förebyggande mot våldsbejakande
extremism.

Insatserna handlar bland annat om att förebygga radikalisering och
rekrytering till strider i utlandet, stärka den nationella samordnarens uppdrag
samt ge stöd till det civila samhället. Flera av det civila samhällets
organisationer bedriver ett viktigt arbete för att främja demokratisk
medvetenhet, motverka radikalisering samt främja avhopp från
våldsbejakande extremistiska rörelser.

– Långsiktigt och enträget demokratiarbete behövs för att extremism ska
kunna förebyggas och motverkas. När människor känner mening och
delaktighet minskar risken att människor attraheras av extrema budskap,
säger Alice Bah Kuhnke.



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Statsråden presenterar
budgetpropositionen för 2015
Publicerad 22 oktober 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Budgetpropositionen för 2015 lämnas till riksdagen
torsdagen den 23 oktober. I samband med detta
presenteras budgetpropositionen på flera olika orter runt
om i landet av flera statsråd.
Kontakta respektive presskontakt för närmare uppgifter.

Borlänge
Ardalan Shekarabi, civilminister
Presskontakt Alejandro Firpo 072-585 80 75

Borås 
Biblioteket, Kulturhuset
Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister
Presskontakt Sanna Fransson 072-539 24 49

Eskilstuna 
Eskilstuna ABF, Kungsgatan kl 13.30
Kristina Persson, minister för strategi- och framtidsfrågor 
samt nordiskt samarbete
Presskontakt Anne Ekberg 072-542 69 40

Gävle
Future Position X i Teknikparken kl 14.00
Morgan Johansson, justitie- och migrationsminister
Presskontakt Tora Heckscher 072-212 62 64

Göteborg
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Centralhuset Konferens, Nils Ericsonplatsen 4, kl. 14.45
Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister, biträdande
finansminister
Presskontakt Anna Söderström, 072-532 17 13
Isabella Lövin, biståndsminister
Presskontakt Catarina Axelsson, 070-810 47 95

Halmstad 
Aida Hadzialic, gymnasie- och kunskapslyftsminister
Presskontakt Sofie Rudh 072-545 74 21

Helsingborg 
Arbetsförmedlingen, Södergatan 39 
Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister 
Presskontakt Joanna Abrahamsson 072-543 84 89

Jönköping 
Sven Erik Bucht, landsbygdsminister 
Presskontakt Sam Assadi 070-583 36 48

Luleå, Piteå
Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister
Presskontakt Juan-Pablo Roa 072-249 47 20

Norrköping 
Campus Norrköping kl 14
Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Presskontakt Mikael Sundesten 070-585 55 98

Skövde
Scandic Billingen kl. 13.45 
Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister
Pressekreterare Natalie Sial 072-520 54 49

Umeå
Anna Johansson, infrastrukturminister
Pressekreterare Kristian Brangenfeldt 072-543 95 89

Uppsala
Vaksalaskolan, Vaksala Torg kl. 15.00
Gustav Fridolin, utbildningsminister
Presskontakt Sandra Ahlstrand 072-219 19 77



Mehmet Kaplan, bostads- och stadsutvecklingsminister
Presskontakt Hannes Mård 070-208 94 43

Västerås
Mikael Damberg, närings- och innovationsminister
Pressekreterare Ann Wolgers, 072-543 87 07

Växjö
Linnéuniversitetet kl 13.30 
Anders Ygeman, inrikesminister
Pressekreterare Fredrik Persson 072-214 10 58

Örebro
Åsa Romson, klimat- och miljöminister, vice statsminister
Presskontakt Clara Lindgren 072-545 21 13
Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister
Presskontakt Emma Rung 070-235 32 36



Pressmeddelande från Kulturdepartementet, Miljödepartementet

Pressinbjudan: Åsa Romson och
Alice Bah Kuhnke presenterar
budgeten i Örebro
Publicerad 22 oktober 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Åsa Romson, klimat- och miljöminister och vice
statsminister, och Alice Bah Kuhnke, kultur- och
demokratiminister, presenterar regeringens
budgetproposition för 2015 vid en pressträff i Örebro
den 23 oktober.
Media är välkomna att närvara, presslegitimation krävs.

Välkomna!

Tid: torsdagen den 23 oktober, kl. 12.30-13.00
Plats: Örebro läns museum, Engelbrektsgatan 3, Örebro
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Pressmeddelande från Finansdepartementet, Kulturdepartementet

Fri entré på statliga museer
Publicerad 17 oktober 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Fri entré införs på statliga museer som är myndigheter.
Regeringen föreslår i budgetpropositionen att 80
miljoner kronor avsätts för reformen från och med 2015.
– Jag är mycket glad för att vi nu kan föreslå ett återinförande av fri entré
vid våra statliga museer. Införandet av fri entré är ett av flertalet viktiga steg
vi vill ta för att öppna dörrarna på vid gavel till allt det som är vårt
gemensamma kulturarv, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah
Kuhnke.

-Vi äger de statliga museerna tillsammans. Därför är det naturligt att de är
gratis och öppna för alla, säger finansminister Magdalena Andersson.

Reformen innebär att fri entré ska gälla vid följande av statens museer:
Armémuseum, Etnografiska museet, Flygvapenmuseum, Hallwylska museet,
Historiska museet, Kungl. myntkabinettet, Livrustkammaren, Marinmuseum,
Medelhavsmuseet, Moderna museet, Nationalmuseum, Naturhistoriska
riksmuseet, Sjöhistoriska museet, Skoklosters slott, Statens centrum för
arkitektur och design, Världskulturmuseet och Östasiatiska museet.

Regeringens avsikt är att fri entré ska införas på de berörda museerna under
våren 2015. Exakt tidpunkt för införandet är ännu inte fastslagen.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet, Kulturdepartementet

Pressinbjudan: Pressträff med
Magdalena Andersson och Alice
Bah Kuhnke
Publicerad 17 oktober 2014 Uppdaterad 02 april 2015

I dag fredagen den 17 oktober presenterar
finansminister Magdalena Andersson och kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke en satsning ur
kommande budgetproposition vid en gemensam
pressträff.
Föranmälan görs till marianne.andersson@regeringskansliet.se

Medtag presslegitimation.

För praktiska frågor vänligen kontakta Eleonor Johansson.

Välkomna!

Tid: I dag fredagen den 17 oktober klockan 10.00. Insläpp från 9.30.
Plats: Moderna Museet, Skeppsholmen, Stockholm

Obs! Använd entrén på baksidan/sjösidan av museet, Slupskjulsvägen 7, och
anmäl ankomst i vakten. (Personal finns på plats för att slussa rätt.) På
baksidan av museet finns parkeringsplatser. Vid anmäld ankomst tar personal
emot och parkeringstillstånd fås.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Ny statssekreterare på
Kulturdepartementet
Publicerad 09 oktober 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Regeringen har i dag utsett Per Olsson till
statssekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice
Bah Kuhnke.
Per Olsson kommer närmast från uppdraget som riksdagsledamot.
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