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Kulturutredningen (SOU 2009:16) 

Utöver de myndigheter och organisationer som erhållit remiss på Kulturutredningen önskar 

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva framföra sina synpunkter, närmast för att förstärka 

och komplettera vad flera av våra medlemsorganisationer framför. 

Sammanfattningsvis är vi positiva till Kulturutredningen och håller med om att kulturpolitiken 

behöver förändras och förnyas. Vi vill understryka att vi ska ha en kulturpolitik för hela 

Sverige och som omfattar också de små byarna i de glest befolkade delarna av landet. Det ska 

avspeglas i fördelningen av samhällets resurser till kulturen.   

Vi vill framhålla det kulturella engagemang som finns hos våra 4 500 lokala 

utvecklingsgrupper över hela Sverige. Många av dem har startats genom att människor gått 

samman i bygderna för en kulturaktivitet. Här finns inte enbart kulturkonsumenter utan också 

kulturutövare och arrangörer av kultur. Vi hänvisar till Glesbygdsverkets rapport 2009 

”Kultur kan göra skillnad! En termometer och receptsamling om kultur i glesbygdstäta 

kommuner”. 

För vår del vill vi framhålla vikten av samverkan som modell för ett nytt och mer modernt sätt 

för statens myndigheter att fungera, sinsemellan och i sina relationer regionalt med kommuner 

och landsting liksom det civila samhället. Det är för övrigt en stor förtjänst hos 

Kulturutredningen att man lyfter fram det civila samhället och dess många aktörer som en 

viktig del av det kulturella livet.  

Vi anser att sektorstänkandet inom den offentliga verksamheten är ett stort problem och att 

det behövs mycket mer av samverkan och helhetssyn. Det behövs tydliga mål om samverkan 

mellan myndigheter som också följs upp. De möjligheter till styrning som finns har hittills 

inte utnyttjats.  Vi har nyligen yttrat oss över betänkanden från Förvaltningskommittén och 

Serviceutredningen och helhjärtat ställt upp på förslag i denna riktning.  

Yttranden kommer att lämnas av flera av våra medlemsorganisationer, däribland Sveriges 

Hembygdsförbund, samlingslokalorganisationerna och studieförbunden. Dessa omnämns 

också i utredningen på ett tydligt sätt. Svenska kyrkan, medlem i vår organisation genom två 

stift, har många samlingslokaler och är en stor musikutövare, vilket också gör den till en 

viktig kulturaktör. Hos såväl våra medlemsorganisationer som lokala grupper finns betydande 

kulturkompetens. Hela Sverige ska leva deltar gärna i den dialog som föreslås mellan staten, 

kommunerna och det civila samhället. 
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Hela Sverige ska leva (HSSL) vill sammanfattningsvis särskilt framhålla följande: 

HSSL efterlyser förslag om den virtuella arenan och Internets betydelse för kulturen, 

Satsningen på ”Digitala hus” bör utvecklas att omfatta också de små samlingslokalerna på 

landsbygden, 

HSSL delar Kulturutredningens bedömning att kulturpolitiken och utbildningspolitiken bör 

samarbeta närmare om folkbildningen, 

HSSL tillstyrker i stort Kulturutredningens förslag beträffande ”Kulturpolitik, Civilsamhälle 

och folkbildning” 

HSSL tillstyrker i huvudsak förslaget till överenskommelse mellan civilsamhällets 

organisationer, Sveriges kommuner och landsting och regeringen och medverkar gärna i en 

sådan dialog,  

HSSL tillstyrker förslagen i ”Kulturpolitiken som aspektpolitik – samspelet med andra 

samhällsområden”,   

HSSL saknar förslag om barn och ungas kulturupplevelser och egna skapande på fritiden, 

HSSL delar uppfattningen att förändringar i kulturpolitikens organisation och struktur har stor 

betydelse för möjligheterna att åstadkomma en reformering av kulturpolitiken. Målet skall 

vara att åstadkomma en helhetssyn som bryter med sektoriseringen och skapar aktualitet för 

kulturfrågorna inom samhällets alla delar – över hela landet, 

HSSL tillstyrker förslaget om ”ökat samspel mellan stat, landsting och kommun –

portföljmodellen”.  

Vi  hänvisar i övrigt till yttrandet från Sveriges Hembygdsförbund som vi ställer oss bakom.   

 

 

Karl-Erik Nilsson  Staffan Bond 

Ordförande   Verksamhetschef 

 

 


