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Remissyttrande: Kultursamverkan för ett samhälle som håller ihop – framtida 
inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen (Ds 2017:8) 
 
 
Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta 
 
att  besvara remissen från Kulturdepartementet enligt upprättat förslag. 
 
Sammanfattning 
Uppsala kommun har inbjudits att lämna ett remissyttrande till Kulturdepartementet gällande 
promemorian Kultursamverkan för ett samhälle som håller ihop – framtida inriktning och 
utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen (Ds 2017:8). Promemorian omfattar 
förslag och bedömningar om den framtida inriktningen av modellen i syfte att minska 
skillnader i tillgång till kultur i hela landet samtidigt som utrymme ges för regionala 
prioriteringar. 
 
 
Ärendet 
I Kulturdepartementets promemoria lämnas förslag och bedömningar för den framtida 
kultursamverkansmodellen. Bild- och formområdet föreslås bli ett eget verksamhetsområde 
och samtidigt tas konst- och kulturfrämjande verksamhet bort som eget område och 
inkluderas istället inom respektive verksamhetsområde. Vidare görs bedömningen att 
filmområdets roll och utveckling inom ramen för modellen bör utvärderas.  
Utvecklingsbidrag bör fortsatt fördelas av Statens kulturråd för att främja strategiska 
utvecklingsinsatser. Därtill görs bedömningen att förordningen (1996:1598) om statsbidrag 
till regional kulturverksamhet bör upphöra att gälla. Fr.o.m. 2019 bör statens stöd till regional 
kultur regleras i förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional 
kulturverksamhet.  
Bedömningen görs även att dialogen med det civila samhället bör utvecklas inom 
kultursamverkansmodellen. Dialogen mellan den nationella och den regional politiska nivån 
bör formaliseras för att främja ökad samverkan och möjliggöra en utvecklad dialog om 
gemensamma politiska prioriteringar. 
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Kulturnämnden har fått i uppdrag att besvara remissen å Uppsala kommuns vägnar. 
Remissyttrandet ska vara Kulturdepartementet tillhanda senast 14 juni 2017.  
 
Enligt upprättat förslag till remissvar är Uppsala kommun positiv till promemorians förslag och 
bedömningar och framhåller särskilt det positiva i att bild- och formområdet blir ett nytt 
verksamhetsområde då det breddar utvecklingsmöjligheten på konst- och museiområdet i 
kommunen. Remissvaret framhåller även möjligheten till ett regionalt uppdrag till Uppsala 
konstmuseum för att arbeta långsiktigt med bild- och formområdet i regionen. Ett regionalt 
uppdrag ger Uppsala möjlighet till starkare regional samverkan och ger även 
konstverksamheten en stärkt regional spridning. 
 
Vidare ser Uppsala kommun ser positivt på promemorians förslag att skapa ett enhetligt 
system för statens bidrag till regional kulturverksamhet genom att stödet från år 2019 i sin 
helhet regleras i förordningen (2010-2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional 
kulturverksamhet och att samtliga län är med i kultursamverkansmodellen. Idag regleras 
stöden i två förordningar (2010-2012) samt (1996-1598) om statsbidrag till regional 
kulturverksamhet. Ett enhetligt system skapar en större legitimitet för 
kultursamverkansmodellen  
Kulturutskottet påpekar i utvärderingen av modellen att storstadskommuner, som står för en 
ansenlig del av finansieringen av kultur, har fått minskat inflytande vid införandet av 
kultursamverkansmodellen. Det gäller i synnerhet Uppsala kommun som i remissvaret 
framhåller vikten av att fortsatt utreda hur storstadkommuner ges utrymme inom 
kultursamverkansmodellen och att den kommunala finansieringen av de institutioner som 
finns med i modellen inräknas och tydliggörs vid uppföljning av densamma. 
 
Slutligen framhålls att Uppsala kommun gärna ser att uppdragen till den regionala 
musikverksamheten i relation till kommunernas kulturskoleverksamheter tydliggörs inom 
kultursamverkansmodellen och att regionens roll när det gäller att stärka samverkan mellan de 
kulturverksamheter som finns i regionen, oavsett finansiering och huvudmannaskap framgår 
genom modellen.  
 
 
 
 
Kulturförvaltningen 
 
Sten Bernhardsson 
direktör    
  
 
 
 
 
Läs promemorian på www.regeringen.se:  
http://www.regeringen.se/rattsdokument/departementsserien-och-promemorior/2017/03/ds-20178/ 

http://www.regeringen.se/rattsdokument/departementsserien-och-promemorior/2017/03/ds-20178/
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Remissyttrande: Kultursamverkan för ett samhälle som håller ihop – framtida 
inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen (Ds 2017:8) 
 
 
Sammanfattning 
Uppsala kommun instämmer i promemorians förslag och bedömningar om den framtida 
inriktningen och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen. Nedan utvecklas kort 
det som kommunen särskilt vill framhålla. 
 
Allmänna synpunkter 
Uppsala kommun ser gärna att uppdragen till den regionala musikverksamheten i relation till 
kommunernas kulturskoleverksamheter tydliggörs inom kultursamverkansmodellen. 
 
Vidare bör regionens roll när det gäller att stärka samverkan mellan de kulturverksamheter 
som finns i regionen, oavsett finansiering och huvudmannaskap framgå genom modellen.  
 
2.2 Kultursamverkansmodellens inriktning och omfattning 
Uppsala kommun ser positivt på att bild- och formområdet blir ett nytt verksamhetsområde 
inom kultursamverkansmodellen. En förstärkning av bild- och formområdet välkomnas då det 
breddar utvecklingsmöjligheten på konst- och museiområdet i kommunen.  
Uppsala kommun ser gärna ett regionalt uppdrag till Uppsala konstmuseum för att arbeta 
långsiktigt med bild- och formområdet i regionen. Ett regionalt uppdrag ger Uppsala 
möjlighet till starkare regional samverkan och ger även konstverksamheten en stärkt regional 
spridning. 
Uppsala kommun ser inga risker med promemorians förslag att låta konst- och 
kulturfrämjande verksamhet inkluderas i respektive verksamhetsområde.  
 
2.5 Samtliga landsting med i kultursamverkansmodellen 
Uppsala kommun ser positivt på promemorians förslag att skapa ett enhetligt system för 
statens bidrag till regional kulturverksamhet genom att stödet från år 2019 i sin helhet regleras 
i förordningen (2010-2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 
och att samtliga län är med i kultursamverkansmodellen.  
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Kulturutskottet påpekar i utvärderingen av modellen att storstadskommuner, som står för en 
ansenlig del av finansieringen av kultur, har fått minskat inflytande vid införandet av 
kultursamverkansmodellen. Det gäller i synnerhet Uppsala kommun som vill framhålla vikten 
av att fortsatt utreda hur storstadkommuner ges utrymme inom kultursamverkansmodellen 
och att den kommunala finansieringen av de institutioner som finns med i modellen inräknas 
och tydliggörs vid uppföljning av densamma. 
 
 
 
 
Kulturnämnden 
 
 
Peter Gustavsson   Ingela Åberg 
ordförande    nämndsekreterare  
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