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Inledning 

Unesco har under 2019 fortsatt vara en viktig arena för internat-
ionellt samarbete, kontaktbyggande och genomförandet av 
svenska utrikespolitiska prioriteringar. Sverige var under 2019 en 
av Unescos största givare av frivilliga bidrag.  

Svenska Unescorådet har under 2019 handlagt inbetalningen av 
Sveriges medlemsavgifter till Unesco, som 2019 uppgått till 30, 3 
MSEK. Svenska Unescorådet har även bidragit extrabudgetärt till 
tre av Unescos kulturkonventioner med sammanlagt 2,25 MSEK.  

Strategin för Svenska Unescorådets verksamhet i Sverige har haft 
fortsatt stor betydelse för inriktningen av och prioriteringen för 
arbetet.   

Unescorådet har under året upprätthållit samt etablerat nya sam-
arbeten i Sverige med ett stort antal myndigheter och civilsam-
hällesorganisationer med Unesco-kopplingar. Detta har inte 
minst skett genom att ett flertal olika myndigheter och organisat-
ioner involverats inför och under Unescos 40:e generalkonferens.  

Generalkonferensen utgjorde en viktig del av arbetet under 2019.  
Utfallet av generalkonferensen blev positivt, Sveriges stora  
satsning på ett ändringsförslag till Unescos stadga gällande att 
öka betalningsviljan bland medlemsstater röstades igenom med 
god marginal. Utbildningsminister Anna Ekström samt statssek-
reterare på kulturdepartementet Helene Öberg, fick gott  
utrymme att framföra svenska positioner och prioriteringar för 
organisationens framtida verksamhet i det svenska nationella an-
förandet. Under kulturministermötet som hölls under general-
konferensen samt genom medverkan på sidoevenemang. I samt-
liga ämneskommissioner lyfte den svenska delegationen viktiga 
prioriteringar som mänskliga rättigheter med fokus på yttrande-
frihet, agenda 2030 och ett effektivt FN.  

Vidare har Unescorådet, tillsammans med Region Västra Göta-
land och Göteborgs universitet, arrangerat Unescos globala kon-
ferens för medie- och informationskunnighet, som hölls i Göte-
borg den 24-26 september i anslutning till Bok-och biblioteks-
mässan.  

Under året har Sverige fått två nya Unesco biosfärområden, Vox-
nadalen och Vindelälven-Juhtatdahka, vilket betyder att Sverige 
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nu har totalt sju Unesco biosfärområden. Detta innebär att 4% av 
Sveriges befolkning numera bor i ett biosfärområde, samt att bi-
osfärområdena sammantaget utgör 7% av Sveriges yta. Var tionde 
kommun och hälften av länen ingår i ett biosfärområde. 

Unescorådet har också skickat in en ansökan till Unesco om att 
Platåbergen ska bli utsett till Sveriges första globala geopark.  

Svenska Unescorådets verksamhet under 2019 

Svenska Unescorådet ska enligt direktiv (se bilaga) vara Sveriges 
nationalkommission till Unesco. I uppdraget ingår att bidra till 
att genomföra Sveriges strategi för samarbete med Unesco. Detta 
har gjorts genom ett stort antal insatser och aktiviteter inom om-
rådena utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation, vilket 
redovisas nedan.  

Utbildning 

Med utgångspunkt i Unescos rapport ”Global Education Moni-
toring” (GEM) med temat migration, förflyttningar och utbild-
ning, arrangerade Sida och Svenska Unescorådet den 15 januari 
ett seminarium för att diskutera hur Sida bättre kan integrera  
utbildning i insatser som rör migration, konflikter och humani-
tära kriser. Under hösten 2019 slöt Sida ett nytt avtal med Unesco 
om finansiering till bland annat utbildning vid kris och konflikter. 
Därmed stödjer nu Sverige alla områden inom Unescos utbild-
ningsarbete. 

Vetenskap 

Arbetet inom vetenskapsområdet har under året fokuserat på 
hållbarhet, inkludering och akademisk frihet. 

Svenska Unescorådet anordnade tillsammans med Vetenskapsrå-
det, Formas, Forte, Vinnova, Riksbankens jubileumsfond och 
Vetenskap & Allmänhet en konferens den 25 september om  
öppen vetenskap där resultaten av en omfattande undersökning 
om forskares syn på forskningskommunikation och öppen veten-
skap presenterades. 

L’Oréal - UNESCO For Women in Science-priset med stöd av 
Sveriges unga akademi delades ut för fjärde gången i Sverige. 2019 
års pris gick till Aishe Sarshad, Göteborgs universitet, och Eleni 
Stavrinidou, Linköpings universitet. Priset delades ut av  
ministern för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans. 
Priset uppmärksammades bland annat i Ny Teknik och tidskrif-
ten Femina samt i TV4:s Nyhetsmorgon.  
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Unescorådet har under året stöttat geoparken Platåbergen i sitt 
arbete med en kandidatur för att bli en av Unescos globala  
geoparker. Unescorådet skickade in Platåbergens ansökan till 
Unesco i november. Unescorådet har även inlett dialog med  
Sveriges geologiska undersökning (SGU) och den svenska kom-
mittén för det internationella geovetenskapsprogrammet 
(ICGC) kring att upprätta strukturer för svenskt geoparksarbete 
samt tydliga synergier mellan SGU:s svenska geoparker och Une-
scos globala geoparker.  

Kultur 

Den 5 april arrangerade Svenska Unescorådet, i samarbete med 
Institutet för Språk och Folkminnen (ISOF) och Sagobygden i 
Kronoberg, ett evenemang om Unescos konvention om tryg-
gande av det immateriella kulturarvet. Fokus för eventet var  
konventionsarbetet i Sverige och information om den nationella 
förteckningen. Det civila samhällets arbete lyftes särskilt, bland 
annat i det inledande talet av kultur- och demokratiminister 
Amanda Lind.  

Den 14 maj arrangerade Unescorådet och Statens kulturråd ett 
rundabordssamtal om Unescos konvention om skydd för och 
främjandet av mångfalden av kulturyttringar med berörda myn-
digheter och civila samhället. Deltog gjorde bland annat represen-
tanter från Kulturdepartementet, Institutet för språk och folk-
minnen, Konstnärsnämnden, Riksantikvarieämbetet, KLYS med 
flera.   

Den 17 september möttes myndighetssamverkansgruppen mot  
illegal handel med kulturföremål, i vilken Unescorådet och 
Riksantikvarieämbetet är sammankallande. Inom ramen för 
denna grupp har Unescorådet bland annat informerat om hand-
böcker och informationsmaterial inom ämnesområdet som  
Unesco tillhandahåller, vilket ökat den samlade kunskapen hos 
centrala myndigheter om Unescos arbete inom området. 

Unescorådet har under året haft ett nära samarbete med Riksan-
tikvarieämbetet för att fullfölja deras regeringsuppdrag att ta fram 
en nationell världsarvsstrategi. Strategin presenterades den 31 ok-
tober och reflekterar Unescorådets prioriteringar väl, framför allt 
Agenda 2030 och den globala dimensionen av världsarvsarbetet. 
Strategin blir nu en plattform och utgångspunkt för hela det 
svenska världsarvsarbetet.  

Gällande arbetet med Unescos kreativa städer i Sverige har  
Unescorådet tagit fram nationella riktlinjer som förtydligar  
ansvarsfördelning mellan de olika aktörerna och samt beskriver 
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det arbete som de kreativa städerna ska bidra till nationellt och 
internationellt. Dessutom har Unescorådet tagit fram en ny rutin 
för ansökningar från städer som vill bli medlemmar i nätverket 
med syfte att säkerställa långsiktighet och engagemang i arbetet. 

Kommunikation och information 

Region västra Götaland arrangerade tillsammans med Göteborgs 
universitet, Bok- och biblioteksmässan och Svenska Unescorådet 
Unescos globala konferens om medie- och informationskunnig-
het (MIK) den 24-26 september i Göteborg. Konferensen hålls 
årligen och temat för 2019 års konferens var ”MIK Medborgare: 
Informerade, Engagerade, Stärkta”. Frågan om hur MIK kan  
bidra med att stärka tillgängligheten av information, engagemang 
och medborgare att diskuterades. Den 26 september arrangerades 
även en internationell ungdomskonferens på samma tema.  

Ulla Carlsson, Unescoprofessor i yttrandefrihet, medieutveckl-
ing och global politik vid Göteborgs universitet, tilldelades 2019 
års Svenska Unescopris, det fjärde i ordningen, för sitt arbete 
med att främja medie- och informationskunnighet i Sverige.  

Unescorådet har under året arbetat för att förbättra och stärka 
världsminnesprogrammet. Detta kulminerade i ett beslut om en 
ny kommitté för det svenska programmet, samt att Riksarkivet 
tar över det administrativa huvudansvaret för programmet i Sve-
rige. 

Råd och underlag till regeringen 

Svenska Unescorådet ska enligt direktivet ”bistå regeringen med 
råd, underlag, förslag och yttranden i frågor som rör Unescos verk-
samhet och Sveriges deltagande i denna verksamhet”. 

Unescorådet har under året haft en aktiv roll i arbetet med att 
utarbeta en nationell världsarvsstrategi. Huvudansvarig för stra-
tegin är Riksantikvarieämbetet som, tillsammans med Natur-
vårdsverket och Unescorådet, har haft i uppdrag att ge en samlad 
beskrivning av hur Sverige arbetar med Unescos världsarvskon-
vention och inriktningen på arbetet framöver.  

Unescorådet var remissinstans vid flera tillfällen under året, vilket 
bland annat har innefattat frågor som ett bygglovsärende för till-
fälliga bostäder intill världsarvet Skogskyrkogården, instiftandet 
av en nationell institution för mänskliga rättigheter, ett yttrande 
angående Agenda 2030-delegationens slutbetänkande, kommen-
tarer på Sveriges forskningspolitik och på den nya biblioteksstra-
tegin Demokratins skattkammare.  
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Utöver detta har Unescorådet bidragit med underlag och inform-
ation inom en rad olika områden:  

• Utkast till svenska ståndpunkter och inlägg inom ramen 
för Unescos generalkonferens, både vad gäller sakfrågor 
och inför val till olika styrelser och kommittéer.  

• Deltagande i Utbildningsdepartementets referensgrupp 
inför framtagande av underlag om SDG 4 inför High Level 
Political Forum (HLPF) i New York i juli.   

• Underlag inför regeringens deltagande i MIK- 
konferensen i Göteborg i september. 

• Inspel till UD:s skrivelse om Sveriges multilaterala bistånd 
som ska överlämnas till Riksdagen.  

Information om Unesco 

Svenska Unescorådet ska enligt direktivet ”informera, sprida kän-
nedom om och skapa intresse i Sverige för Unescos verksamhet”. 

Unescorådet har fortsatt att hålla en hög profil genom ett mycket 
aktivt kommunikationsarbete, inklusive genom föreläsningar,  
sociala medier, debattartiklar och medverkan i media.  

Under året sågs ett fortsatt stort intresse för kulturarvsfrågor,  
inklusive kulturarvsbrott, vilket reflekterats i kommunikations-
arbetet.  

Journalisters säkerhet har också varit en prioriterad fråga. Une-
scorådet sprider Unescos generaldirektörs fördömanden av mord 
på journalister till de som arbetar med frågorna inom Regerings-
kansliet, vid berörda representationer och delegationer, till Sveri-
ges ambassader i det land där en journalist blivit mördad samt på 
sociala medier. Unescorådet medverkade också till att Unescos 
informationsmaterial vid pressfrihetsdagen och internationella 
dagen mot straffrihet för brott mot journalister spreds till Sveri-
ges ambassader.  

Antalet följare på sociala medier växte avsevärt och översteg totalt 
7 000 vid årsskiftet 2019–2020. 

Svenska Unescorådet i media 

Svenska Unescorådet publicerade ett 40-tal debattartiklar och  
inlägg under året. Detta skedde ofta i samarbete med andra orga-
nisationer, till exempel The International Cities of Refuge 
Network (ICORN), de FN-relaterade organisationerna i Sverige 
och Riksantikvarieämbetet. Artiklarna publicerades i flera olika  
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medier inklusive ett stort antal lokaltidningar, fackpress och 
större nationella tidningar som SvD, Aftonbladet och GP.  

Flera medier, inklusive Sveriges Radio, Sveriges Television och 
TV4, har intervjuat Unescorådets personal, främst gällande kul-
turarvsfrågor.  

Utöver detta publicerades ett flertal pressmeddelanden under 
året, inklusive i samband med Unescos beslut att anta Voxnadalen 
och Vindelälven-Juhtatdahka som biosfärområden samt Unescos  
rapporter Global Education Monitoring och World Trends in 
Freedom of Expression and Media Development. Pressmeddelan-
dena återpublicerades i en rad olika tidningar, inklusive Aftonbla-
det, lokalpress samt branschtidningar som Medievärlden. 

Föreläsningar och presentationer 

Svenska Unescorådet deltog vid en stor mängd seminarier och fö-
reläsningar under året. Exempel på organisatörer är den ryska 
handelskammaren, PRO Sofia, SvD Executive, Karlstad universi-
tetet samt Medelhavsmuseet (i samband med den internationella 
museidagen).  

Unescorådet arrangerade också tre seminarier om karriärmöjlig-
heter i Unesco, Unicef och UNHCR på Regeringskansliet, 
Stockholms universitet och Uppsala universitet samt medverkade 
den 4 april på en karriärmässa organiserad av Utrikespolitiska 
Föreningen vid Uppsala universitet.  

Handläggning och samordning av Unesco-ärenden  

Svenska Unescorådet ska enligt direktivet ”handlägga och sam-
ordna ärenden som Sverige har tagit emot från Unesco eller som rör 
Unescos verksamhet”. Gällande förberedande arbete inför  
Unescos generalkonferens har Unescorådet framför allt haft en 
nyckelroll i framtagandet av instruktion, samordning samt beslut 
om den svenska delegationen samt hanteringen av ett stort antal 
val till Unescos kommittéer och internationella program.  

Unescorådet handlägger varje år ett stort antal inkomna ärenden 
från Unesco som samordnas med berörda parter inom Regerings-
kansliet och andra relevanta myndigheter.  

Unescorådet har till exempel deltagit i arbetet med att ta fram un-
derlag till periodiska rapporteringar till Unesco avseende bland 
annat implementeringen av Unescos rekommendation om att 
främja flerspråkighet och tillgång till internet (2003), Unescos 
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konvention om illegal handel med kulturföremål (1970) och Une-
scos rekommendation om yrkesutbildning (TVET) (2015).  

Unescorådet har också samordnat och bidragit med underlag till 
Sveriges svar på Unescos olika frågeformulär vid flera tillfällen 
under året, bland annat inspel till utformningen av rapporterings-
instrumentet för Unescos nya rekommendation om öppen veten-
skap samt gällande framtagande av indikatorer för uppföljning av 
Agenda 2030 inom kulturområdet.  

Unescorådet har under året stöttat Sveriges kandidatur till styrel-
sen för Unescos Intergovermental Oceanographic Commission 
(IOC), vilket bidrog till att Sverige valdes in i styrelsen i juni. 
Sverige representeras i styrelsen av expert från SMHI.  

En viktig fråga under året har varit regeringens ställningstagande 
att kandidera till världsarvskommittén samt kommittén för det 
immateriella kulturarvet. Unescorådet har haft en nyckelroll  
under året och bidragit med underlag, stöd och samordning inför 
de besluten. 

Vidare har Unescorådet även bidragit till arbetet med att ta fram 
Sveriges position vad gäller tre principiellt viktiga frågor som har 
behandlats av Unescos styrelse och generalkonferens: dels försla-
get att medlemsländer som inte har betalat sin medlemsavgift inte 
ska kunna kandidera till styrelsen eller om de redan är medlem-
mar, inte ha rösträtt vid styrelsemöten, dels ett initiativ att öka 
rotationen av medlemsländer i Unescos styrelse, samt ett förslag 
om att förändra tillvägagångssättet för hur Unesco väljer ny  
generaldirektör. Vad gäller det förstnämnda förslaget var Sverige 
drivande. Det var också den enda stadgeändringen som godkän-
des vid Unescos generalkonferens.  

Företräda Sverige i Unesco 

Svenska Unescorådet ska enligt direktivet ”i förekommande fall, 
enligt instruktion och i samråd med Regeringskansliet, företräda 
Sverige i Unesco och dess underliggande arbetsgrupper, nätverk och 
kommittéer”. 

Personal vid Unescorådet har företrätt Sverige vid Unescos gene-
ralkonferens, bland annat inom kommissionerna gällande kultur, 
vetenskap och kommunikation.  

Vidare har Unescorådet företrätt Sverige i samband med de nor-
diska samordningsmöten som arrangeras inför Unescos styrelse-
möten.  



 

 

8 

 

Vid det andra mellanstatliga mötet om en global konvention om 
erkännande av kvalifikationer inom högre utbildning represente-
rades Sverige av avdelningschef Lars Petersson, Universitets- och 
högskolerådet (UHR), och Per Magnusson, Unescorådets biträ-
dande generalsekreterare (till och med juni). Konventionen god-
kändes på generalkonferensen. 

Unescorådet ingick i delegationerna till ett flertal av Unescos 
statspartsmöten och kommittémöten, bland annat för Unescos 
konvention om illegal handel med kulturföremål (1970) samt 
Haagkonventionen om skydd av kulturföremål i händelse av väp-
nad konflikt (1954) Unescorådet har även deltagit i möten med 
Unescos internationella medieutvecklingsprogram (IPDC), där 
Sverige för närvarande innehar ordförandeposten.  

Underlag till Sveriges strategi för samarbete med Unesco  

Svenska Unescorådet ska enligt direktivet ”efter att ha rådgjort 
med berörda parter, komma in med underlag när det gäller regering-
ens Unescostrategier”.  

I början av juni höll Unescorådet det första organisationssamrå-
det för strategiperioden 2018–2021. Till organisationssamrådet 
bjöds representanter från Regeringskansliet, berörda myndig-
heter och civilsamhällesorganisationer för att diskutera genomfö-
randet av Sveriges strategi för samarbete med Unesco. På dagord-
ningen stod också information om organisationsbedömningen, 
MOPAN-utvärderingen av Unesco och generalkonferensen 
2019.  

Samverka inom och utom Sverige 

Svenska Unescorådet ska enligt direktivet ”samverka med andra 
berörda myndigheter och organisationer i frågor som rör Unescos 
verksamhet och samarbeta med andra länders motsvarande nation-
alkommissioner, särskilt i de nordiska länderna och i Europeiska un-
ionens medlemsländer”.  
 
Det nordiska samarbetet inom Unesco är fortsatt starkt och det 
gedigna förberedelsearbete som görs inför bland annat Unescos 
styrelsemöten har gett Norden stort inflytande i organisationen. 
Unescorådet har deltagit i det arbetet genom medverkan i video-
konferenser med de nordiska nationalkommissionerna samt nor-
diska förmöten inför styrelsemötena. Unescorådet var värd för 
det årliga mötet mellan de nordiska nationalkommissionerna som 
hölls i biosfärområdet Kristianstads Vattenrike. Fokus för det år-
liga mötet var förberedelser inför generalkonferensen.  
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Unescorådet har under året bibehållit och vidareutvecklat kon-
takter och samarbeten med ett stort antal berörda myndigheter, 
frivilligorganisationer och experter. Nedan kommer ett axplock: 

• Unescorådet deltar regelbundet i samarbete och överlägg-
ningar inom nätverket för de europeiska nationalkommission-
erna samt globala nationalkommissionsmöten. Unescorådet 
deltog i det europeiska nätverksmötet för nationalkommiss-
ioner i Slovenien. Vid mötet diskuterades bland annat Unescos 
strategiska transformation och Unescos roll inom artificiell in-
telligens. Unescorådet deltog även i det globala nationalkom-
missionsmötet i Paris i november. Vid mötet diskuterades 
bland annat Unescos kommande Medium Term Strategy.  

• Unescorådet deltog vid årsmötet för Föreningen Världsarv i 
Sverige (ViS).  

• Unescorådet deltog i det nordiska världsarvsmötet som i år 
hölls i Stockholm. Temat var världsarvens roll för hållbar ut-
veckling. 

• Generalsekreterare Mats Djurberg invigde Berättarfestivalen i 
Ljungby som firade sitt 30-årsjubileum. Festivalen arrangera-
des bland annat av berättarnätverket Sagobygden som 2018 
togs upp på Unescos register över goda exempel på hur man 
kan arbeta med immateriellt kulturarv.  

• Unescorådet uppmärksammade Unescos filosofidag tillsam-
mans med Svenska Sällskapet för Filosofisk Praxis och ABF 
Stockholm. 

• Unescorådet deltog i ett panelsamtal om journalisters säkerhet 
anordnat av FN-förbundet och FN:s utvecklingsprogram 
(UNDP), i samband med att FN-bion visade dokumentärfil-
men Under the Wire.  

• Generalsekreterare Mats Djurberg medverkade vid ett inter-
nationellt seminarium om förvaring av kärnkraftsavfall. Evene-
manget var arrangerat av Unesco professor Cornelius Holtorf 
vid Linneuniversitetet, Kärnkraftsavfallsrådet och Riksarkivet. 

• Unescorådet och Riksantikvarieämbetet organiserade ett möte 
i gruppen för myndighetssamverkan mot illegal handel med 
kulturföremål, för att uppdatera varandra om pågående arbete 
och informationskampanjer.  



 

 

10 

 

• Unescorådet deltog på ett nordiskt koordineringsmöte om il-
legal handel med kulturföremål.  

• Generalsekreterare Mats Djurberg talade på Wikimedias års-
möte på Riksarkivet om Agenda 2030 och hållbarhetsmål 
16.10(allas rätt till information) samt om Unescos och Une-
scorådets arbete med yttrandefrihet och inte minst medie- och 
informationskunnighet (MIK).  

• Unescorådets ordförande Lena Sommestad och ledamot Lisen 
Schultz inledningstalade vid invigningarna av både Vindeläl-
ven-Juhtatdahka (17 augusti) och Voxnadalen (7 september).  

• Unescorådets medverkade på Bok- och Biblioteksmässan, 
bland annat genom att moderera ett seminarium om MIK och 
dess roll för mänskliga rättigheter.  

• Unescorådet genomförde en kontaktresa till Hälsingegårdarna 
(världsarv) och Voxnadalen (nyutnämnt biosfärområde).  

• Unescorådet deltog vid ett möte rörande hur finansieringen av 
SIWI (och därmed även Unescos kategori II-center ICWC) i 
dagsläget fungerar. Utrikesdepartementet och Miljödeparte-
mentet deltog också. 

• Unescorådet anordnade tillsammans med Vetenskapsrådet, 
Formas, Forte, Vinnova, Riksbankens jubileumsfond och Ve-
tenskap & Allmänhet en konferens om öppen vetenskap och 
forskningskommunikation.  

• Unescorådet medverkade vid ett möte anordnat av WWF om 
möjligheterna till att Stockholms skärgård kan ansöka om att 
bli ett världsarv eller ett biosfärområde.  

• Riksarkivet, ny administrativt ansvarig myndighet för Världs-
minnesprogrammet, bjöd in Unescorådet till ett möte angå-
ende framtida det svenska arbetet med programmet. 

• Den 3 december presenterade Unescorådet verksamheten för 
Riksdagens utbildningsutskott. 

• Unescorådet har följt verksamheten i Lokalt Unescocenter för 
samverkan (LUCS) under året bland annat genom deltagande 
i styrelsemöten och på årsmötet. Ett nytt samarbetsavtal för 
den kommande 4-årsperioden har även tecknats. 
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Svenska Unescorådet under 2019 

Under 2019 har Svenska Unescorådet bestått av följande ledamöter. 

Lena Sommestad, ordförande, landshövding i Halland och f.d. 
statsråd  
Niclas Lindberg, vice ordförande, Västerås kommun 
Betty Malmberg, ledamot, Riksdagen 
Knut Weibull, ledamot, Riksantikvarieämbetet 
Ulrika Källén, ledamot, KLYS 
Julia Bielik, ledamot, Sveriges ungdomsorganisationer LSU  
Richard Sannerholm, ledamot, International Legal Assistance 
Consortium  
Lisen Schultz, ledamot, Stockholm Resilience Centre, Stock-
holms universitet 
Paul Alarcon, ledamot, Daniel Sachs Stiftelse 
Per Nordlund, ledamot, Stiftelsen Dag Hammarskjölds Minnes-
fond 

Miljö och klimat 

För att minska antalet resor har Svenska Unescorådet arrangerat 
ett stort antal nationella och internationella möten, seminarier 
och samtal via videolänk. I övrigt följer Unescorådet Regerings-
kansliets resepolicy, till exempel sker så gott som alla tjänsteresor 
inom Sverige med tåg. 
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Ekonomisk redovisning 

(tkr) 2019 2018 

Tillgängliga medel    
Anslag (UO16 4:3) 10 483 10 380 

Anslagssparande 207 306 

Summa tillgängliga medel 10 690 10 686 

    
Verksamhetens kostnader    
Kostnader för personal 7 021 7 128 

Kostnader för administrativa påslag 2 744 2 669 

Övriga driftskostnader 597 480 

Lämnade bidrag 80 202 

Summa verksamhetens kostnader 10 442 10 479 

Verksamhetsutfall 245 207 

 

Personalkostnaderna minskade något under 2019, till följd av  

personalomsättning vilket periodvis resulterat i vakanser vid 

kansliet. Av personalkostnaderna avser 70 tkr arvoden till Svenska 

Unescorådets ledamöter.  

Kostnaderna för det administrativa påslaget ökade med 75 tkr, till 

följd av ökade utlägg för den svenska permanenta delegationen till 

Unesco i Paris. Overheadkostnaderna för Unescorådets kansli 

har varit lägre än 2018 till följd av ovan nämnda vakanser. Inom 

övriga driftskostnader ryms bland annat resekostnader (ökade 

från 270 tkr 2018 till 346 tkr) och kostnaderna för externa evene-

mang (ökade från 74 tkr 2018 till 179 tkr). De högre kostnaderna 

2019 för resor och externa evenemang beror framför allt på delta-

gande vid Unescos generalkonferens samt att Sverige 2019 anord-

nade det årliga nordiska Unescomötet.  

Lämnade bidrag gick under 2019 till Naturvårdsverket för  

finansiering av den löpande verksamheten av det svenska Biosfär-

programmet, Berättarnätverket Kronoberg för samarrange-

manget av en konferens i Bogotá rörande Unescos konvention 

om det immateriella kulturarvet och föreningen Svenska  

Sällskapet för Filosofisk Praxis för arrangerandet av ett  

seminarium under Filosofidagen. 
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BILAGA 

Direktiv till Kommittén Svenska Unescorådet (U 2013:123)  

Svenska Unescorådet ska vara Sveriges nationalkommission till Unesco 
och uppfylla de krav som åläggs Unescos medlemsländer enligt artikel 
VII i Unescos konstitution från 1945. I uppdraget ingår att bidra till att 
genomföra den vid var tid gällande Unescostrategin. Kommittén ska  

• bistå regeringen med råd, underlag, förslag och yttranden i frågor 
som rör Unescos verksamhet och Sveriges deltagande i denna verk-
samhet,  

• informera, sprida kännedom om och skapa intresse i Sverige för 
Unescos verksamhet, 

• handlägga och samordna ärenden som Sverige har tagit emot från 
Unesco eller som rör Unescos verksamhet,  

• i förekommande fall, enligt instruktion och i samråd med Rege-
ringskansliet, företräda Sverige i Unesco och dess underliggande 
arbetsgrupper, nätverk och kommittéer,  

• efter att ha rådgjort med berörda parter, komma in med underlag 
när det gäller regeringens Unescostrategier, och 

• samverka med andra berörda myndigheter och organisationer i frå-
gor som rör Unescos verksamhet och samarbeta med andra länders 
motsvarande nationalkommissioner, särskilt i de nordiska länderna 
och i Europeiska unionens medlemsländer.  


