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Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för
kultursamverkansmodellen (Ds 2017:8)
(Dnr Ku2017/00761/KO)

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors yttrande utgår från
regeringens mål att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina
liv och inflytande över samhällsutvecklingen samt från regeringens mål att
förbättra villkoren för det civila samhället.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ställer sig positiv till
promemorians förslag om att utveckla kultursamverkansmodellen för att främja en
likvärdig tillgång till kultur oberoende av bostadsort.
Myndigheten vill särskilt kommentera förslagen om samråd med det civila
samhället och mer ändamålsenlig uppföljning av kultursamverkansmodellen.

Samråd med det civila samhället
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Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ställer sig positiv till att
promemorian lyfter fram att dialogen med det civila samhället bör utvecklas inom
kultursamverkansmodellen. Om dialog och samverkan mellan den offentliga
sektorn och det civila samhällets organisationer ökar, bör det i sin tur kunna leda
till att civilsamhällets möjligheter att belysa och påverka sina villkor i
samhällsutvecklingen och välfärden stärks.
Myndigheten vill särskilt understryka värdet av att arenor för dialog och
samarbete mellan det offentliga och civilsamhällets organisationer stärks inom
kultursamverkansmodellen. Myndigheten anser att den europeiska koden
(beskriven bland annat i Ungdomsstyrelsen 2009: Europeisk kod för idéburna
organisationers medverkan i beslutsprocessen, antagen av INGO-konferensen vid
mötet 1 oktober 2009) kan vara ett bra instrument för dialog och samverkan.
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Kodens principer för samråd, dialog och samverkan bör vara vägledande i arbetet
med utvecklingen av kultursamverkansmodellen.
Myndigheten ser en möjlig risk vid utformningen av den utökade dialogen med
civilsamhället. De flesta kulturorganisationer inom civilsamhället har idag inga
regionala föreningar som kan vara samrådspart vid utformningen av
kulturplanerna. Risken är att kultursamverkansmodellen vilar på förutsättningar
av hur föreningslivet såg ut förr men som inte stämmer in på hur det ser ut idag.
Detta kan bli ett problem och bör tas i beaktande vid utveckladet av
kultursamverkansmodellen.
Myndigheten ser positivt på att de nationella minoriteternas möjligheter till
påverkan stärks och tas i beaktande. Det är även av stor vikt att deltagande aktörer
från det civila samhället avspeglar och omfattar människor från olika delar av
befolkningen, och att ett jämställdhetsperspektiv tas i beaktande.
Det är positivt att regeringen öronmärker särskilda medel till det civila samhällets
medverkan i arbetet med att ta fram och genomföra regionala kulturplaner.
Dialogen bör vara öppen, återkommande och inkluderande samt präglas av
ömsesidighet och självständiga beslut. Organisationer ska kunna fungera som
röstbärare utan att riskera sin samverkan med offentliga aktörer eller sitt offentliga
ekonomiska stöd. Obefogad inblandning eller kontroll från regering eller
myndigheter ska inte förekomma.

Mer ändamålsenlig uppföljning av kultursamverkansmodellen
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ställer sig positiv till att
promemorian föreslår att en oberoende aktör ges i uppdrag att se över
uppföljningen och utvärderingen av kultursamverkansmodellen. Detta förväntas
kunna bidra till en mer ändamålsenlig uppföljning, vilket är eftersträvansvärt.
Myndigheten vill i detta sammanhang ta tillfället i akt att understryka vikten av att
uppföljningen och utvärderingen av kultursamverkansmodellen, där det är
relevant särskilt beaktar ett ungdomsperspektiv. Ungdomsperspektivet ska utgå
från ungas egen röst genom delaktighet och inflytande. Myndigheten vill även
lyfta fram vikten av att uppföljningen och utvärderingen inbegriper
civilsamhällets ökade delaktighet i kultursamverkansmodellen samt betonar
värdet av att civilsamhällets aktörer och medverkan synliggörs. Den mer
ändamålsenliga uppföljningen och utvärderingen bör även inbegripa ett
jämställdhetsperspektiv och ett hbtq-perspektiv.
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I detta ärende har generaldirektör Lena Nyberg beslutat. Handläggare Rebecka
Herdevall har varit föredragande. Avdelningschef Pontus Ekstedt har deltagit i
den slutliga beredningen av ärendet.

Lena Nyberg
generaldirektör

Rebecka Herdevall
handläggare
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