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Frågor till partierna inför valet 2018: 
 

Kristdemokraterna 

 

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

 

Svar: Kultursamverkansmodellen är vår viktigaste fråga eftersom den får genomslag 

runt om i landet. Pengarna som tidigare har fördelats av Kulturrådet fördelas nu av 

varje landsting/region i samverkan med kommuner och föreningsliv. På så sätt flyttas 

besluten närmare medborgaren. Kristdemokraterna satsar 25 miljoner kronor mer än 

regeringen på detta. 

 

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: Konsten skänker ett mervärde i livet för alla människor. Det är därför viktigt att 

de konstnärer och kulturskapare som skapar de konstverk, musikstycken, dansverk 

och böcker som vi alla får glädje av kan få drägliga livsvillkor och möjligheter att 

utöva sin konst. Därför menar vi att fler kommuner tecknar MU-avtalet med 

konstnärerna. Vi betonar också tumregeln att en procent av byggkostnader ska gå till 

konstnärlig utsmyckning. Dessutom värnar vi upphovsrätten, då den är själva 

fundamentet i en fri marknad och möjliggör att konstnärer kan leva på sitt skapande. 

 

- När det gäller upphovsrätt? 

 

Svar: Kristdemokraterna värnar upphovsrätten - även på nätet. Upphovsrätten är 

själva fundamentet i en fri marknad och möjliggör för konstnärer att kunna leva på 

sitt skapande. 

 

- När det gäller social trygghet? 
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Svar: En betydelsefull målsättning med svensk kulturpolitik bör vara att uppmuntra, 

stödja och underlätta alternativa finansieringsvägar för kultursektorn och för 

kulturarbetare. Socialförsäkringssystemet ska ge trygghet även för konstnärer. 

Kulturskaparna ska betraktas som andra men deras speciella omständigheter kräver 

särskild kompetens hos alla myndigheter. Vi menar också att det är angeläget att se 

över stipendiefrågorna. 

 

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

landet? 

 

Svar: Det handlar om politisk vilja och attityd. Vi tror, till skillnad från regeringen, 

som är alltför Stockholmsfixerad och dessutom saknar intresse för privata initiativ, på 

insatser som når ut i hela landet. Det gäller t.ex. stöd till landets många museer 

istället för gratis inträde vid statliga museer i Stockholm. 

 

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

värde? 

 

Svar: Politikens uppgift är att medverka till ett mer dynamiskt kulturliv. Målet är att 

stödja utan att styra och att ge alla människor möjlighet att delta i ett fritt kulturliv. 

Den kristdemokratiska ideologin innefattar förvaltarskapstanken. Innebörden i 

denna, på kulturområdet, är att varje generation är skyldig att förvalta det som 

lämnats till den av tidigare generationer för att sedan föra det vidare till nästa. Att 

värna och vårda det gemensamma kulturarvet är därför en central del i den 

kristdemokratiska kulturpolitiken. Detta vill vi göra genom en aktiv medvetenhet och 

förmedling av de värden som byggt och håller samman vårt samhälle och genom en 

varsam och noggrann vård av vårt fysiska kulturarv. Även språket är en del i vårt 

kulturarv och vi arbetar därför för en aktiv vård av det svenska språket till exempel 

genom satsningar på bibliotek och läsfrämjande insatser. 

 

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

kultursamverkansmodellen utvecklas, och i så fall hur? 

 

Svar: Staten har ett övergripande strategiskt ansvar för den nationella 

kulturpolitiken. I Kultursamverkansmodellen som alliansregeringen införde, flyttas 

dock tyngdpunkten för beslutsfattandet från staten ut till landets regioner. Det är i 

enlighet med subsidiaritetsprincipen, som är en viktig grundbult i kristdemokratiskt 

tänkande.  

Tidigare har staten avgjort vilka regionala kulturinstitutioner som blivit berättigade 

till statligt stöd. Förändringen av den regionala kulturpolitiken förutsätter ett 

närmare samarbete mellan de olika myndigheter och organisationer som har 
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ekonomi och/eller starka intressen i kultursamverkansmodellen. Landsting/regioner 

som ingår i modellen beslutar nu, i samverkan med länets kommuner, det civila 

samhället och kulturlivet, hur det statliga bidraget fördelas till regional 

kulturverksamhet. Detta har visat god potential men som alla nya initiativ behöver 

modellen utvecklas. Kristdemokraterna ville därför satsa ytterligare 25 miljoner 

kronor på kultursamverkansmodellen under 2018.  
 

  

      

    


