Kulturdepartementet
103 33 Stockholm
Remissvar: Kultursamverkan för Sverige som håller ihop. Framtida inriktning och
utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen Ds: 2017:8
Sverigefinländarnas delegation/Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta (nedan delegationen)) har med
intresse tagit del av rubricerade departementsskrivelse och redovisar följande synpunkter.
1.5.2 Myndigheten för kulturanalys utvärdering, 1.5.3 övriga rapporter och utvärderingar
Den ökade mångfalden i befolkningen avspeglas inte i kultursektorns personal. SKL konstaterar 2015
att kultursamverkansmodellen sammantaget är en uppskattad modell men att det finns flera
utvecklingsområden. Rubr skrivelse lyfter fram mycket som utmanar olika politikområden, och som
förutsätter formaliserad dialog mellan den nationella och den regionala politiska nivån.
Delegationen anser att ett av prioriterade områden bör vara att ständigt söka efter konkretisering av
på vilket sätt samhället kan bidra till främjandet av samernas och nationella minoriteternas kultur.
Ett exempel skulle vara att i samverkan förmå olika huvudmän till en mera medveten personalpolitik
innebärande att det skulle vara en merit att kunna ett minoritetsspråk.
2.2 Kultursamverkansmodellens inriktning och omfattning
Delegationen är positiv till att bild- och formområdet föreslås ingå i kultursamverkansmodellen. Ett
sådant beslut förutsätter att ytterligare statliga medel tillförs.
Delegationen anser att konst- och kulturfrämjande verksamhet även i fortsättningen ska ingå som
eget område i förordningen. För samverkan mellan olika aktörer är konsulentverksamheten mycket
viktig.
2.4 Utvecklingsbidrag för strategiska prioriteringar
Delegationen ställer sig bakom syften med utvecklingsbidrag. De kan bidra till utvecklandet av
likvärdiga möjligheter bl a för den sverigefinska kulturen. Det förutsätter bl a interregionalt
samarbete.
2.6 Samråd med det civila samhället
Med hänsyn till det allmännas särskilda ansvar att främja det samiska folkets och de nationella
minoriteternas kulturliv och kultur behöver deras möjligheter till inflytande i framtagandet och
utförandet av de regionala kulturplanerna öka. Därför bör, som föreslås i departementsskrivelsen,
dialogen med det civila samhället inom kultursamverkansmodellen utvecklas. Även i detta
sammanhang är konsulentverksamheten en viktig ingång, detsamma gäller för den regionala
samverkan.
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