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Kulturdepartementet

Myndigheten för kulturanalys
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405 21 Göteborg

Uppdrag till Myndigheten för kulturanalys att göra en översyn av
den kulturpolitiska styrningens effekter på den konstnärliga
friheten

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för kulturanalys att göra en översyn av
den kulturpolitiska styrningens effekter på den konstnärliga friheten.
I uppdraget ingår att analysera hur de kulturpolitiska insatserna kan påverka
den konstnärliga friheten, såväl inom bidragsgivning som inom
verksamhetsstyrningen. Översynen ska omfatta konstområdet men inte
behandla de sektorer som regleras genom speciallagstiftning (dvs. arkiv,
bibliotek, museer och kulturmiljö).
Översynen av bidragsgivningen ska avgränsas till kulturpolitiska insatser på
statlig nivå. När det gäller verksamhetsstyrningen ska fokus vara på lokal och
regional nivå. Tillämpningen av principen om armlängds avstånd i
verksamhetsstyrningen bör särskilt belysas. Frågor som bl.a. ska belysas är
om beslut fattas av sakkunniga eller av politiker och hur
kulturinstitutionernas relation till den politiska beslutsnivån ser ut.
Myndigheten ska senast den 15 maj 2020 lämna en delredovisning till
regeringen (IZulturdepartementet). Uppdraget ska slutredovisas till
regeringen (IZulturdepartementet) senast den 15 februari 2021.
Redovisningar ska hänvisas till det diarienummer detta beslut har.

Telefonväxel: 08-405 10 00
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Drottninggatan 16
E-post: ku.registrator@regeringskansliet.se

Skäl för regeringens beslut

Myndigheten för Kulturanalys har i rapporten Kulturanalys 2019 (2019: 1)
bedömt att den politiska styrningens effekter på den konstnärliga friheten
behöver utredas. Någon systematisk kartläggning eller analys av frågan har
inte gjorts på nationell nivå, även om Riksrevisionens rapport Konstens att
styra (RiR 2019: 10) konstaterade att regeringens styrning av de statliga
institutionerna på kulturområdet förefaller rimma väl med principen om
armlängds avstånd.
Enligt de nationella kulturpolitiska målen ska kulturen vara en dynamisk,
utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha
möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet
ska prägla samhällets utveckling. (prop. 2009 / 10:3, bet. 2009 / 10:KrUS, rskr.
2009 / 10:145).
Målen ska styra den statliga kulturpolitiken men ska även kunna vägleda
kulturpolitiken i kommuner och regioner.
Som riksdagen slagit fast i de nationella kulturpolitiska målen ska de statliga
insatserna på det kulturpolitiska fältet främja en mångfald av kulturuttryck i
samhället och allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att
utveckla sina skapande förmågor, vilket innebär att det finns behov av
riktade kulturpolitiska insatser. En avgörande fråga i detta sammanhang är
hur den styrning som följer av dessa insatser är organiserad och om den
främjar konstnärlig frihet.
På regeringens vägnar
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