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Frågor till partierna inför valet 2018: 
 

 Centerpartiet   
 

1. Vilken är den viktigaste kulturpolitiska frågan för Ditt parti just nu? 

 

Svar: Det är att sluta den kulturella klyftan mellan stad och land. Vi ser att det finns 

en mycket skev fördelning mellan regeringens kulturpolitiska prioriteringar där fri 

entré för vuxna i statliga museer främst belägna i Stockholm är ett exempel. Och där 

regeringen höjt momsen på biobiljetter vilket slår hårdast mot biografer på mindre 

orter och hotar därmed vissa av dessa biografers existens. Vi vill istället utveckla 

kultursamverkansmodellen så att regionerna får mer frihet och sprida den statligt 

finansierade kulturen mer över hela landet. Och givetvis utreda hur en sänkning av 

momsen på biobiljetter kan ske och under tiden kompensera de drabbade 

biograferna på ett adekvat sätt genom kultursamverkansmodellen. 

 
2. Nyligen presenterades den konstnärspolitiska utredningen med förslag om att 

stärka kulturskapares villkor (SOU 2018:23 Konstnär – oavsett villkor?) På vilket 

sätt vill Ditt parti stärka professionella kulturskapares villkor? 

 

- Inom ramen för kultur- och konstnärspolitiken? 
 

Svar: Mu-avtalet ska följas av alla som får statliga bidrag. Bild- och formkonstnärer 

ska också få betalt för arbetstiden kring de utställningar som finansieras med statliga 

medel. Vi anser också att de statliga stipendierna ska vara pensionsgrundande. Vi vill 

också utveckla allianserna. 

 

- När det gäller upphovsrätt? 

 

Svar: Vi vill att en upphovsrättskommission tillsätts som utreder upphovsrätten. En 

reformerad upphovsrätt behöver både garantera att upphovsrättsinnehavarna får 

ersättning för sina verk och kunna accepteras av allmänheten. Vi vill också att 

verksamma som exempelvis kulturarbetare ska vara med i den diskussionen. De som 

tar fram en immateriell vara måste kunna få betalt för den. Här finns ett 

äganderättsperspektiv att värna. Samtidigt är det viktigt att värna allmänintresset, till 

exempel att kunskap tillåts spridas på ett smidigt sätt samt skydd för den personliga 

integriteten. 
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- När det gäller social trygghet? 

 

Svar: Många kulturarbetare är företagare och frilansare och vi vill förbättra 

möjligheterna för dessa att kunna ta del av socialförsäkringarna. Vi har föreslagit 

särskilda informationsinsatser till företagare om pensionsplanering eftersom det är 

en grupp som ofta kan vara utan detta skydd. Vi är öppna för en utredning kring en 

modell som är valbar för företagare, som exempelvis frilansande kulturarbetare, som 

ger samma fördelar som anställdas kollektivavtalade tjänstepensioner. 

 

- När det gäller möjligheten att bo, utvecklas och verka som kulturskapare i hela 

landet? 

 

Svar: Vi satsar särskilt på samlingslokaler runt om i hela landet. Där sker mycket 

kulturverksamhet med bland annat möjlighet för kulturskapare inom bland annat 

teater, musik och litteratur att få uppdrag och nå nya grupper. Vi arbetar också för 

tillgång till bredband i hela landet. Det är en grundförutsättning för att kunna verka 

som kulturskapare i hela landet likväl som det är att kunna ta del av kultur och media 

oavsett var man bor. Vissa skatteregler behöver också ses över. Ett exempel är den så 

kallade dansbandsmomsen som innebär att det är lägre moms om ett band spelar för 

en sittande publik och högre om publiken dansar. Det är också viktigt med goda 

villkor för företagare och frilansare generellt i hela landet. 

 

3. Hur vill Ditt parti värna den konstnärliga friheten och konstens och kulturens eget 

värde? 

 

Svar: I kulturen får vi möjlighet att förstå oss själva och andra bättre. Vi kan utveckla 

vår kreativitet genom möten med det oväntade. Vi kan både leka och finna 

sammanhang och mening. Kulturen har sitt egenvärde och är något som måste vara 

tillgängligt för alla. Därför anser vi att politiken ska fokusera på att skapa 

förutsättningar för alla att delta i kulturlivet. 

 

För att säkra den konstnärliga friheten behöver konsten skyddas från direkt påverkan 

när den betalas av det offentliga, det som brukar kallas principen om armlängds 

avstånd. Det behövs också modeller för offentlig och privat samverkan i dessa 

sammanhang så att armlängds avstånd gäller även där.  

 

Kulturen kan också bli friare om den har flera olika finansieringskällor. Vi ser 

exempelvis gärna sponsring där den konstnärliga friheten samtidigt värnas. Vi vill 

också utreda möjligheten att införa avdragsrätt för förstahandsinköp av konst för 

företag. Det kan vara ett sätt att skapa en större marknad för ny konst utan statlig 
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styrning. 

 

4. Vilka regionalpolitiska perspektiv på konst och kultur är viktigast för Ditt parti? Bör 

kultursamverkansmodellen utvecklas, och i så fall hur? 

 

Svar: För att lyfta kulturlivet i hela landet vill vi utveckla kultursamverkansmodellen 

så att de regionala prioriteringarna får större genomslag. Vi vill också inrätta ett 

system för ett nationellt kulturhuvudstadsår. Då kan också mindre städer få 

uppmärksamhet och chans att visa upp och särskilt utveckla sitt kulturliv. 

 

De nationella kulturinstitutionerna måste sprida sin verksamhet och göra den mer 

tillgänglig i hela landet. Ett sätt är genom att låta ett antal framträdande regionala 

scener, som exempelvis Dalhalla, även få status som nationella scener. Då kan till 

exempel Kungliga Operan ha Dalhalla som sin scen under en tid varje år. 

 

 

 

 


