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Kultur, medier och fritid
http://regeringen.se/sb/d/1607  

Kultur, medier och fritid 
 Begravningsverksamhet

  Folkrörelsefrågor
  Idrottsfrågor
  Kultur
  Medier
  Trossamfund
  Ungdomspolitik
  Spel- och lotterimarknaden

Kultur, medier och fritid är ett brett intresseområde. Såväl 
museibesökare och föreningsaktiva som mediekonsumenter och 
bostadssökande ungdomar påverkas av den politik regeringen 
driver i dessa frågor.

Idrottsministern bjuder in till samtal
Arbetet med att ta fram en policy för hur Sverige ska locka fler 
stora evenemang pågår inom Regeringskansliet. För att få en 
tydligare bild av idrottsrörelsens argument och inställning 
bjuder Lena Adelsohn Liljeroth in representanter för 
Riksidrottsförbundet och Sveriges Olympiska Kommitté. 
 ▪ Pressmeddelande: Idrottsministern 

bjuder in till samtal

             ▪ Lagrådsremiss: Tillfälliga bestämmelser om 
 tillstånd att sända lokalradio

Nordiskt seminarium om tillgänglighet till scenkonsten
Utgångspunkten för den nationella kulturpolitiken och 
handikappolitiken är alla människors lika värde och rättigheter. 
Med utgångspunkt i detta anordnar Statens kulturåd, i 
samarbete med Nordiska Handikappolitiska rådet och 
Riksteatern, ett nordiskt seminarium 14-15 februari 2008. 
Diskussionen kommer att kretsa kring hur personer med 
funktionshinder kan delta i scenkonstupplevelser av olika slag. 
Seminariet äger rum i Riksteaterns lokaler i Hallunda. 
 ▪ Läs mer om seminariet på Kulturrådets 

webbplats
  

    ▪ Pressmeddelande: Regeringen utser ny chef för 
Granskningsnämnden för Radio och TV

  Bildkonstnärer och konsthantverkare nya 
ledamöter i styrelsen för Sveriges 
bildkonstnärsfond 

  Sveriges projekt under EU:s år för interkulturell 
dialog 2008 

  Beslut om sändningsutrymmet för marksänd 
TV 

  Delbetänkadet Tillfälliga regler om tillstånd att 
sända kommersiell radio överlämnat 

  Regleringsbreven för kulturområdet beslutade  

Senaste publikationer

  Tillfälliga bestämmelser om tillstånd att sända lokalradio 
  Tilläggsdirektiv till Koordinator för museisektorn (Ku 

2007:02) I 
  Nationell handlingsplan mot sexuell exploatering av barn 
  Alla publikationer

Skapande skola
En satsning på mer kultur i skolan!
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ANSVARIGT STATSRÅD
  Lena Adelsohn Liljeroth
  Nyamko Sabuni
  Anders Borg

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Kulturdepartementet
  Integrations- och jämställdhetsdepartementet
  Finansdepartementet

Folkrörelsefrågor
http://regeringen.se/sb/d/1982

  Mål och budget för folkrörelsepolitiken
  Dialog med ideella sektorn
  Folkrörelseforum

Målet för folkrörelsepolitiken är att människor ska ha bästa 
möjliga förutsättningar att bilda och delta i olika typer av 
folkrörelser och föreningar. Folkrörelsefrågor omfattar generella 
frågor om villkoren och förutsättningarna för folkrörelser och 
övrigt föreningsliv.

Folkrörelsepolitiken är inriktad på att dels stimulera och stödja 
människors organisering i föreningar och liknande 
sammanslutningar, dels bidra till goda förutsättningar för dessa 
föreningar att verka och bedriva verksamhet. Idrottspolitiken 
ingår, liksom social ekonomi, som områden inom 
folkrörelsepolitiken.

Arbetet med folkrörelsefrågor kan delas in i fyra 
verksamhetsgrenar:
- generella förutsättningar rörande villkor och förutsättningar 
för folkrörelser och föreningar,
- generella frågor rörande bidrag till folkrörelser och ideella 
föreningar, 
- regeringens och dess förvaltningsmyndigheters dialog med 
föreningslivet, samt
- statistik, forskning och övrig kunskapsbildning om 
föreningslivet och dess verksamhet.
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Folkrörelsernas villkor och förutsättningar styrs bl.a. av lagar 
och möjligheter till finansiering. Att se över bidragens roll för 
föreningarnas förutsättningar att bedriva sin verksamhet är 
därför en aktuell fråga, liksom att kartlägga de lagar som 
påverkar ideella föreningar. Även frågan om tillgången till 
allmänna samlingslokaler är väsentlig för många föreningar.

Folkrörelsepolitiken är ett komplement till andra 
politikområdens hantering av frågor som rör det specifika 
politikområdets olika föreningar. Frågor som rör folkrörelser 
hanteras alltså inom samtliga departement.

Folkrörelseforum
Folkrörelseforum är namnet på den dialog med företrädare för 
olika folkrörelser som regeringen tagit initiativ till. Målet med 
dialogen är att utveckla folkrörelsernas möjligheter att påverka i 
samhället, och därigenom stärka demokratin.

Social ekonomi
Ett begrepp som ibland nämns i samband med folkrörelsefrågor 
är "social ekonomi". Med social ekonomi menas en verksamhet 
- som bedrivs för att göra konkret nytta för medlemmar eller 
andra grupper,
- som inte tillhör den offentliga sektorn, och
- där vinstintresset är underordnat.

En förutsättning för den sociala ekonomin är att människor går 
samman och organiserar sig, i t.ex. föreningar eller kooperativ. 
Inom folkrörelsepolitiken formas alltså förutsättningarna för 
den sociala ekonomin.

ANSVARIGT STATSRÅD
  Nyamko Sabuni

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Integrations- och jämställdhetsdepartementet

RELATERAT
  Rapport: Former för samhällsengagemang - en 

jämförande studie av gamla och nya rörelser
  Skrift: Våga öppna!
  Rapport: Medborgarnas insatser och engagemang i 

civilsamhället - några grundläggande uppgifter från en ny  
befolkningsstudie

  Prop. 2005/06:4 Statligt stöd för kvinnors organisering
  SOU 2004:59 Kvinnors organisering
  SOU 2003:118 Allmänna samlingslokaler - demokrati, 

kultur, utveckling

EXTERNA LÄNKAR
  Utredningen om den statliga folkrörelsepolitiken i 

framtiden
  Delegationen för fördelning av statsbidrag för kvinnors 

organisering och jämställdhetsprojekt
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Dialog med den ideella sektorn
http://regeringen.se/sb/d/9735

  Peter Örn har ordet
  Bakgrundsmaterial inför dialogen med den ideella 

sektorn

Den ideella sektorn har på många sätt en viktig roll i det svenska 
samhället, inte minst när det gäller att möjliggöra människors 
egen makt att påverka såväl sin vardag som samhället i stort. 
Den ideella sektorn och dess organisationer återfinns idag inom 
alla delar av det svenska samhället, med en mängd olika typer 
av uppdrag och verksamheter. Regeringen anser att det är 
angeläget att ge organisationerna utrymme att kunna utvecklas 
på sina egna villkor. Organisationernas kunskap och 
engagemang måste tas tillvara.

Nu inleds en dialog med den ideella sektorns aktörer på det 
sociala området. Syftet är att skapa ett förslag till en 
överenskommelse om hur relationen mellan stat och ideell 
sektor kan utvecklas. Processen ska bidra till att stärka den 
ideella sektorns oberoende och självständighet.

Dialogen kommer att omfatta olika frågeställningar, till exempel 
hur ideella aktörer kan utvecklas som utförare av service och 
tjänster och samtidigt fortsätta fungera som röstbärare och 
opinionsbildare. Ett 80-tal organisationer har bjudits in till 
samtal, däribland flera paraplyorganisationer. Sveriges 
Kommuner och Landsting är också inbjudna att delta.

Dialogen är ett gemensamt initiativ från Socialdepartementet 
och Integrations- och jämställdhetsdepartementet. En 

arbetsgrupp har tillsatts med delat ordförandeskap mellan 
Karin Johansson, statssekreterare med ansvar för hälso- och 
sjukvården, och Christer Hallerby, statssekreterare med ansvar 
för folkrörelsepolitiken med mera. I arbetsgruppen ingår också 
statssekreteraren Ragnwi Marcelind med ansvar för äldre- och 
folkhälsofrågor. Regeringens representant i dialogen är Peter 
Örn, politiskt sakkunnig vid Integrations- och 
jämställdhetsdepartementet. Förslaget till en överenskommelse 
ska presenteras senast den 31 mars 2008.

Kalendarium
6 september 2007: Regeringen beslutar att inleda dialog med 
ideella sektorn

24 oktober 2007: Möte med myndigheter inom det sociala 
området

November-december 2007
Dialogmöten med urval organisationer inom det sociala 
området

22 november 2007: Peter Örn talar på Folkrörelseforum 2007

11 januari 2008: Möte med förslagsgrupp 

18 januari 2008: Möte med förslagsgrupp

24 januari 2008: Möte med dialoggrupp

29 januari 2008: Hearing

31 januari 2008: Möte med förslagsgrupp

13 februari 2008: Möte med myndigheter
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28 februari 2008: Möte med dialoggrupp

4 mars 2008: Hearing

31 mars 2008: Förslag till överenskommelse presenteras

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Integrations- och jämställdhetsdepartementet
  Socialdepartementet

RELATERAT
  Webbutsändning: Nyamko Sabuni och Peter Örn talar på 

Folkrörelseforum 2007
  Artikel av Nyamko Sabuni och Göran Hägglund: Satsning 

på ideella krafter löser landets vårdproblem
  Pressmeddelande: Ideella sektorn aktör för ökad 

mångfald
  Webbutsändning: Pressträff med Nyamko Sabuni och 
  Peter Örn

LADDA NER
  Regeringsbeslut 6 september 2007: Dialog om 

relationerna mellan staten och den ideella sektorn (pdf 
73 kB)

Folkrörelseforum
http://regeringen.se/sb/d/1984

  Folkrörelseforum 2007
  Folkrörelseforum 2005
  Folkrörelseforum 2004
  Folkrörelseforum 2003

Folkrörelseforum är ett samlingsbegrepp på en struktur för 
samråd och kontinuerlig dialog mellan å ena sidan regeringen 
och dess förvaltningsmyndigheter och å andra sidan företrädare 
för folkrörelser, föreningar och andra 
medborgarsammanslutningar.

Ett starkt föreningsliv som ger människor möjligheter till 
inflytande och delaktighet utgör själva basen i ett demokratiskt 
samhälle.

Under hösten 2002 påbörjades regeringens arbete med att 
genomföra återkommande folkrörelseforum. Forumen ska 
behandla folkrörelsernas och föreningarnas villkor vad gäller 
lagstiftning och finansiering samt hur man på bästa sätt - på 
såväl EU-nivå som nationell och lokal nivå - ska tillvarata 
föreningslivets samlade kunskaper och resurser.

Dialogen ska handla om hur man kan undanröja hinder för och 
främja föreningsengagemang. Tanken är också att dialogen 
särskilt ska uppmärksamma sammanslutningar som organiserar 
personer med utländsk bakgrund liksom ungas organisationer, 
såväl nya som redan etablerade. Det är även viktigt att små, nya 
och okonventionella - ibland löst organiserade - 
sammanslutningar ges möjlighet att delta. Det övergripande 
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målet är att människor ska ha bästa möjliga förutsättningar att 
bilda och delta i olika typer av folkrörelser och föreningar.

Folkrörelseforum 2006-2007
Under 2006 har aktiviteterna inom Folkrörelseforum 
genomförts inom ramen för 2006 års demokratisatsning, som är 
en insats inom demokratipolitiken. Ett antal rådslag har 
genomförts i syfte att diskutera hinder och möjligheter för 
inflytande. Ett av rådslagen har behandlat föreningslivet på 
temat mötesplatser, föreningsliv och maktstrukturer. Under 
2007 kommer bland annat ett Folkrörelseforum om forskning 
om den ideella sektorn att genomföras.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Integrations- och jämställdhetsdepartementet

RELATERAT
  Rådslag 1: Bygdens röst - Yes!
  Rådslag 2: Förortens röst
  Rådslag 3: Föreningslivets röst - Säg vad du tänker!
  Våga öppna!
  Rapport: Folkrörelseforum 2003

Idrottsfrågor

http://regeringen.se/sb/d/9349

  Utvärdering av statens stöd till idrotten
  Arbete mot dopning

Den nationella idrottspolitiken
Målen för idrottspolitiken är

 ▪ att ge möjligheter för flickor och pojkar, kvinnor och män 
att motionera och idrotta för att främja en god folkhälsa,

 ▪ att stödja en fri och självständig idrottsrörelse byggd på 
ideellt engagemang samt

 ▪ att ge kvinnor och män positiva upplevelser av idrott som 
underhållning.

De övergripande syftena med statens bidrag är att 
stödja verksamhet som:
 ▪ bidrar till att utveckla flickors och pojkars intresse och 

benägenhet för motion och idrott samt deras möjligheter 
att utöva inflytande över och ta ansvar för sitt idrottande,

 ▪ gör det möjligt för alla flickor och pojkar, kvinnor och 
män att utöva idrott och motion,

 ▪ syftar till att ge kvinnor och män lika förutsättningar att 
delta i idrottsverksamhet,

 ▪ främjar integration och god etik samt

 ▪ bidrar till att väcka ett livslångt intresse för motion och 
därmed främja en god hälsa hos alla människor.
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Idrottslyftet - en satsning på svensk idrott
I budgetpropositionen för 2008 föreslår regeringen att svensk 
idrott tillförs ytterligare 500 miljoner i den särskilda satsningen 
på svensk idrott som kallas Idrottslyftet. Bidraget ska skapa nya 
möjligheter för svensk idrott att utveckla verksamheten efter 
sina egna villkor och förutsättningar. Regeringen understryker 
den viktiga roll som idrotten spelar i många människors liv, 
såväl för aktiva idrottsutövare som intresserade åskådare.

Särskild utredare utvärderar statens stöd till idrotten
Utredaren ska utvärdera om effekterna av statens stöd till 
idrotten stämmer överens med de av riksdagen och regeringen 
angivna syftena samt föreslå en framtida inriktning av stödet. 
Läs mer till vänster.

Arbete mot dopning
Målet för insatserna är att aktivt motverka dopning inom 
idrotten. Det övergripande målet är att all idrottsverksamhet ska  
vara dopningsfri. Läs mer till vänster.   

ANSVARIGT STATSRÅD
  Lena Adelsohn Liljeroth

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Kulturdepartementet

Kultur

http://regeringen.se/sb/d/1897

  Mål och budget
  Arkitektur, form och design
  Arkiv
  Barn- och ungdomskultur
  Bildkonst
  Film
  Forskning inom kulturområdet
  Internationellt samarbete
  Konstnärernas villkor
  Kulturell mångfald
  Kulturlivets internationalisering
  Kulturråd i utlandet
  Kulturmiljö
  Litteraturen, läsandet och språket
  Skapande skola
  Teater, dans och musik

Riksdagen har beslutat om målen för en nationell 
kulturpolitik. Målen är:

 ▪ att värna yttrandefriheten och skapa reella 
förutsättningar för alla att använda den

 ▪ att verka för att alla får möjlighet till delaktighet i 
kulturlivet och till kulturupplevelser samt till eget 
skapande
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 ▪ att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och 
kvalitet och därigenom motverka kommersialismens 
negativa verkningar

 ▪ att ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, 
utmanande och obunden kraft i samhället

 ▪ att bevara och bruka kulturarvet

 ▪ att främja bildningssträvanden samt att främja 
internationellt kulturutbyte och möten mellan olika 
kulturer inom landet

 ▪ att främja internationellt kulturutbyte och möten mella 
olika kulturer

Gemensamt ansvar för kulturen
Ansvaret för det offentliga stödet till kultursektorn delas mellan 
staten, landstingen och kommunerna.

Riksdagen beslutar efter förslag från regeringen bl.a. om mål för  
politiken och om anslag till olika ändamål.

Regeringen lämnar propositioner till riksdagen om exempelvis 
den statliga budgeten och lagändringar och tillsätter också olika 
utredningar. Regeringen anger mål för och ger olika uppdrag till 
myndigheterna. Genom de årliga regleringsbreven ges 
myndigheterna ramar och regler för anslagen. Myndigheterna 
fördelar bidrag till olika kulturverksamheter.

Landstingen ansvarar för den regionala verksamheten. Denna 
omfattar dels bidrag till de regionala kulturinstitutionerna - 
länsteatrar, länsmusik, länsmuseer och länsbibliotek - dels 
bidrag till folkrörelser och organisationer.

Länsstyrelserna svarar för kulturmiljöarbetet på regional nivå 
tillsammans med länsmuseerna.

Kommunerna arbetar med verksamheten på lokal nivå; 
bibliotek, musikskolor och bidrag till exempelvis lokala 
orkestrar, teatrar, kommunala museer och lokalt 
kulturmiljöarbete.   

ANSVARIGT STATSRÅD
  Lena Adelsohn Liljeroth

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Kulturdepartementet
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Arkitektur, form och design
http://regeringen.se/sb/d/2418

  Designstafetten 2007
  Designstafetten 2006
  Designåret 2005 - kort summering

År 1998 lade den tidigare regeringen fram propositionen 
"Framtidsformer. Handlingsprogram för arkitektur, 
formgivning och design" till riksdagen. Riksdagen beslutade att 
följande sex mål ska gälla för den statliga politiken på området:

 ▪ Arkitektur, formgivning och design skall ges goda 
förutsättningar för sin utveckling.

 ▪ Kvalitet och skönhetsaspekter skall inte underställas 
kortsiktiga ekonomiska överväganden.

 ▪ Kulturhistoriska och estetiska värden i befintliga miljöer 
skall tas till vara och förstärkas.

 ▪ Intresset för hög kvalitet inom arkitektur, formgivning, 
design och offentlig miljö skall stärkas och breddas.

 ▪ Offentligt och offentligt stött byggande, inredande och 
upphandling skall på ett föredömligt sätt behandla 
kvalitetsfrågor.

 ▪ Svensk arkitektur, formgivning och design skall utvecklas 
i ett fruktbart internationellt samarbete.

Samma år infördes de så kallade skönhetsparagraferna i plan- 
och bygglagen, väglagen och i lagen om byggande av järnväg.

Ett stort antal myndigheter och institutioner under regeringen 
är verksamma inom arkitektur, form och design

Arkitekturmuseet
Har till uppgift att belysa byggnadskonsten, 
samhällsplaneringen och bebyggelseforskningen. Museet ska 
särskilt levandegöra den byggda miljöns samband med 
samhället och samhällsplaneringen. Samlingsområdet för 
museet omfattar de föremål som har samband med museets 
uppgifter.

Nationalmuseums
konsthantverksavdelning visar basutställningar med form och 
design ur ett historiskt perspektiv.

Svensk Form
har i uppdrag att ansvara för verksamheten vid en Mötesplats 
för form och design i Stockholm. Mötesplatsen ska fungera som 
ett utställnings- och kunskapscentrum och stimulera till 
forskning och dokumentation inom området.

Statens konstråd
förser byggnader och gemensamma miljöer med god 
samtidskonst. Som en del i detta uppdrag gör rådet inköp av 
konsthantverk och design samt ger uppdrag till formkonstnärer 
och beställningsuppdrag till textilateljéer.

Röhsska museet
har ett nationellt nätverksansvar för konsthantverk.

Nämnden för Hemslöjdsfrågor
tar initiativ till, planerar, samordnar och gör insatser för att 
främja hemslöjden. Nämnde fördelar inom sitt 
verksamhetsområde statligt stöd till hemslöjdsfrämjande 
verksamhet. Sedan den 1 januari 2004 har Svenska 
hemslöjdsföreningarnas Riksförbund ett treårigt nationellt 
uppdrag att driva projektet Slöjdcirkus. Projektet 
sammanlänkar slöjden med teaterns berättarkonst och musiken 
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och har som syfte att utveckla den pedagogiska och skapande 
verksamheten för barn.

Rådet för arkitektur, form och design
I februari 2004 tillsattes Rådet för arkitektur, form och design 
av den dåvarande regeringen. Rådets huvuduppgift är att driva 
på arbetet med arkitektur, form och design. I rådets uppdrag 
ingår bland annat att bredda och stärka intresset för arkitektur, 
form och design, fördjupa kunskapen inom området genom 
opinions- och kunskapsbildning samt frågor om offentlig 
upphandling. Rådet fungerade även som expertgrupp åt 
regeringen under Designåret 2005.

ANSVARIGT STATSRÅD
  Lena Adelsohn Liljeroth
ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Kulturdepartementet
RELATERAT
  Prop. 1997/98:117 Framtidsformer - Handlingsprogram 

för arkitektur, formgivning och design
  SOU 2000:75 Statens insatser för form och design
  Skr. 2002/03:129 Arkitektur, form och design
EXTERNA LÄNKAR
  Arkitekturmuseets webbplats
  Nationalmuseums webbplats
  Nämnden för hemslöjdsfrågors webbplats
  Statens konstråds webbplats
  Föreningen Svensk Forms webbplats
  Röhsska museets webbplats
  Rådet för arkitektur, form och designs webbplats
  Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbunds 

webbplats
  Läs mer om Slöjdcirkus på Svenska 

Hemslöjdsföreningarnas Riksförbunds webbplats

Kulturell mångfald
http://regeringen.se/sb/d/5682

  Mångkulturåret 2006

Sverige har utvecklats till ett land med stor kulturell mångfald, 
vilket bland annat är en följd av de senaste årtiondenas 
migration och ökande internationalisering. Detta måste 
avspeglas i de offentligt finansierade kulturinstitutionernas 
verksamhet.

Myndigheterna och vissa institutioner inom kulturområdet har 
sedan lång tid som mål att integrera ett mångfaldsperspektiv i 
hela sina verksamheter. Statens kulturråd har antagit en 
handlingsplan i syfte att mångkultur ska genomsyra all 
verksamhet inom kulturområdet.

För att ytterligare lyfta fram och förstärka mångfalden inom 
kulturlivet utsåg dåvarande Utbildnings- och 
kulturdepartementet 2006 till ett Mångkulturår.

Mångkulturåret 2006
Den tidigare regeringen utsåg en nationell samordnare för 
Mångkulturåret 2006. Tillsammans med myndigheter, 
institutioner och andra aktörer skulle samordnaren verka för att 
på ett bestående sätt öka alla invånares möjligheter att delta i 
kulturlivet och att skapa ett samspel mellan olika 
kulturtraditioner.

Mångfald är framtiden (SOU 2007:50)
Betänkandet Mångfald är framtiden SOU 2007:50) 
överlämnades till regeringen den 28 juni 2007. När 
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remissbehandlingen avslutats kommer regeringen att precisera 
satsningen på etnisk och kulturell mångfald som aviserades i 
budgetpropositionen hösten 2007.

Regionala mångkulturkonsulenter
De regionala mångkulturkonsulenter, som riksdagen beslutade 
om 2002, finns idag i Stockholms läns landsting, 
Södermanlands läns landsting, Region Skåne, Västra 
Götalandsregionen, Västmanlands läns landsting, Jämtlands 
läns museum, Västerbottens läns landsting och Blekinge län.

RELATERAT
  Faktablad Mångkulturåret 2006
  Mångkulturåret 2006
  SOU 2005:91 Agenda för mångkultur - 

programförklaring och kalendarium för Mångkulturåret 
2006

EXTERNA LÄNKAR
  Statens kulturråds webbplats

Kulturråd i utlandet
http://regeringen.se/sb/d/6073

  Nyhetsbrev

Kulturrådstjänster finns för närvarande vid Sveriges 
ambassader i Berlin, London, Moskva, Tokyo, Vilnius och 
Washington samt vid Sveriges ständiga representation vid 
Europeiska unionen i Bryssel.

Ansvarig huvudman för kulturråden är Kulturdepartementet. 
Kulturrådet i Paris är kopplat till Svenska kulturhuset i Paris 
som är Svenska institutets filial i Paris. Kulturrådens 
övergripande uppgift är att främja kulturutbytet med 
stationeringslandet och stimulera den kulturella dialogen.

BERLIN
Ulrika Holmgaard Schwedische Botschaft
Rauchstrasse 1 107 87 BERLIN
KONTAKT Ulrika Holmgaard Kulturråd +49 30 50 50 60
e-post till Ulrika Holmgaard 

BRYSSEL
Jerker Stattin Représentation permanente de la Suède 
auprès de l'Union Européenne Square de Meeûs 30
B-1040 BRYSSEL
KONTAKT Jerker Stattin Kulturråd +32 2 289 56 35 e-post till 
Jerker Stattin

LONDON
Johanna Garpe Embassy of Sweden 11 Montagu Place
LONDON W1H 2AL
KONTAKT Johanna Garpe Kulturråd +44 20 791 76 431
e-post till Johanna Garpe
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MOSKVA
Lena Jonson  Embassy of Sweden Ulitsa Mosfilmovskaya 60
119590 MOSKVA
KONTAKT Lena Jonson Kulturråd +7 095 937 92 50 
e-post till Lena Jonson

PARIS
Annika Levin Centre Culturel Suédois 11, rye Payenne
FR-75003 PARIS
KONTAKT Annika Levin Kulturråd +33 1 44 78 80 20 +33 672 
91 91 62  e-post till Annika Levin

TOKYO
Anette Masui Embassy of Sweden 1-10-3-100, Roppongi, 
Minato-ku 106-0032 TOKYO
KONTAKT Anette Masui Kulturråd +81-(0)3-5562 5050
e-post till Anette Masui

VILNIUS
Torsten Schenlaer Embassy of Sweden Didzioji 16
LT-01128 VILNIUS
KONTAKT Torsten Schenlaer Kulturråd +370 5 268 50 10
e-post till Torsten Schenlaer

WASHINGTON
Mats WidbomEmbassy of SwedenHouse of Sweden
901 30th Street NWWASHINGTON, D.C. 20007
KONTAKT Mats Widbom Kulturråd +1 (202) 467 2600 
e-post till Mats Widbom

RELATERAT
  Nyhetsbrev från Sveriges utsända kulturråd
  Bildarkiv för kulturråd i utlandet

EXTERNA LÄNKAR
  Sweden Abroad - svenska utlandsmyndigheters 

webbplats

Ungdomspolitik

http://regeringen.se/sb/d/2479

  Mål och budget
  Den europeiska ungdomspakten

Drygt 1,4 miljoner av Sveriges invånare är ungdomar i åldrarna 
13-25 år. Ungdomars liv påverkas av offentliga beslut och 
insatser inom de flesta politikområden och på alla nivåer i 
samhället. Den nationella ungdomspolitiken handlar således om  
ungdomars livssituation inom en rad olika områden som arbete, 
boende, utbildning, hälsa, fritid och inflytande.

Integrations- och jämställdhetsdepartementet ansvarar för 
samordning av regeringens ungdomspolitik, för frågor som rör 
ungdomsorganisationer och internationellt ungdomsutbyte.

Uppgiften att samordna regeringens ungdomspolitik innebär ett 
aktivt sektorsövergripande arbete inom Regeringskansliet och 
gentemot andra myndigheter. Det innebär en mängd kontakter 
med bland annat ungdomsorganisationer, Sveriges kommuner 
och landsting (SKL) och en rad nyskapande ungdomsprojekt. 
Den centrala myndigheten Ungdomsstyrelsen är en viktig aktör  
för den nationella  ungdomspolitikens genomförande. 

Ungdomsstyrelsens webbplats

ANSVARIGT STATSRÅD
  Nyamko Sabuni

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Integrations- och jämställdhetsdepartementet
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Spel om pengar medför risker både för den enskilde och för 
samhället. Spelandet kan till exempel medföra sociala 
skadeverkningar som spelberoende och ekonomiska problem. 
Det kan också leda till kriminalitet som bedrägerier och 
penningtvätt.

Målen för spelpolitiken är en sund och säker spelmarknad där 
sociala skyddsintressen värnas genom att efterfrågan på spel 
tillgodoses under kontrollerade former. Ambitionen är att 
motverka ett överdrivet spelande, som kan leda till 
spelberoende, och därigenom uppnå ett av målen inom 
folkhälsoområdet. Överskottet från spel ska gå bland annat till 
folkrörelserna och hästsporten och därmed komma allmänheten 
tillgodo.

Reglering
För att motverka de risker som är förknippade med spel om 
pengar krävs en reglering av spelmarknaden. Den svenska 
spelregleringen bygger på principerna att endast vissa aktörer 
får anordna lotterier, att anordnande kräver tillstånd och att 
verksamheten står under offentlig tillsyn. Tillståndsgivning och 
tillsyn hanteras av kommuner, länsstyrelser och 
Lotteriinspektionen, som är central förvaltningsmyndighet på 

spelområdet. Även regeringen svarar för tillståndsgivning, bland 
annat när det gäller AB Svenska Spel och Aktiebolaget Trav och 
Galopp (ATG).

Regleringen innehåller bland annat olika begränsningar av 
skyddskaraktär såsom åldersgränser och förbud mot kreditspel 
samt krav på den som ska anordna lotteri. Det är förbjudet och 
straffbelagt att utan tillstånd anordna (tillståndspliktigt) lotteri i 
Sverige, liksom att främja deltagande i lotterier som anordnas 
utom landet, till exempel genom att göra reklam.

De lagar som styr spelverksamheten i Sverige är i första hand 
lotterilagen och kasinolagen. Lotterilagen reglerar alla former av  
lotterier med undantag för kasinospel med internationella 
spelregler, vilket regleras i kasinolagen. Lagen om anordnande 
av visst automatspel reglerar spel på så kallade 
förströelseautomater, det vill säga automatspel som inte ger 
vinst eller endast ger vinst i form av frispel på automaten som 
till exempel flipperspel. Regeringen beslutade den 20 juni 2007 
att tillsätta en utredning på spelområdet med uppdrag att 
föreslå en långsiktigt hållbar svensk spelreglering. Den nya 
regleringen ska förena kravet på en stark och förbättrad social 
skyddsnivå med behovet av en anpassning till ny teknik och EG-
rätt. (Dir. 2007:79)
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