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Frågor till partierna inför valet 2018: 
 

Liberalerna 

 

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

 

Svar: Kulturens frihet! Vi lever i en tid då det blivit allt vanligare att politiker vill styra 

och ställa med kulturen. Det finns de som tycker att ”stötande” konst inte ska få 

synas, och det finns de som vill att kulturens uppgift ska vara att stärka den nationella 

identiteten. För oss som liberaler är det helt förfärligt. Kulturen ska utmana, den ska 

få oss att tänka fritt och stort! 

 

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? 

- När det gäller upphovsrätt? 

- När det gäller social trygghet? 

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

hela landet? 

 

Svar: Vi vill att en utredning ska se över kulturskapares sociala trygghet (i syfte att 

förbättra den). I det ingår till exempel att sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen 

behöver ge trygghet även för den med oregelbundna inkomster, och för den som har 

inkomster i form av stipendier. Försäkringskassan – och Skatteverket – bör erbjuda 

specialiserad rådgivning och handläggning till kulturskapare. I det offentliga stödet till 

kulturskapare vill vi se mer av långa stipendier (5-10 år).  

Upphovsrätten ska fungera så att kulturskapare har möjlighet att få betalt för det de 

skapar. Teknikutvecklingen har skapat nya möjligheter att nå ut, men den har också 

skapat nya frågetecken. Ska till exempel plattformarna betraktas som passiva 

mellanhänder trots att deras intäkter till stor del bygger på det kreativa innehållet?  

Vi tycker att det är bra att sådana här frågor diskuteras på EU-nivå, för 

gränsöverskridande frågor behöver gränsöverskridande lösningar. Regelverken 
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behöver följa med den tekniska utvecklingen och utvecklingen av nya affärsmodeller, 

och vara balanserat mellan rättighetshavares och användares intressen. 

 

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

värde? 

 

Svar:  Genom att hålla armlängds avstånd till kulturen – även när frestelsen är stor att 

lägga sig i, och även om det handlar om att styra kulturen till sådana värderingar som 

vi liberaler delar. Stödet till kulturen ska se till att fler möter kultur av hög kvalitet, 

punkt. 

Ett annat sätt är att se till att politiken underlättar för kulturen att få finansiering från 

många håll. Ju fler finansieringskällor, desto större frihet att utmana. Liberalerna vill 

därför skapa goda villkor för kulturföretagande och införa skatteregler som 

underlättar sponsring, gåvor till och konsumtion av kultur. 

 

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

kultursamverkansmodellen utvecklas, och i så fall hur? 

 

Svar: Vi vill att fler ska få tillgång till kultur av hög kvalitet, och då behöver det finnas 

mer av kultur i hela landet, inte bara i storstäderna. Vi vill öka anslagen till 

kultursamverkansmodellen, och ge större frihet åt regionerna att fördela medlen. 

Stödet till fri entré till statliga muséer (som eftersom de flesta statliga museer finns i 

Stockholm nästan bara går dit) vill vi ska vara frivilligt för museerna och sökbart även 

för bl a länsmuseer och stadsmuseer. Vi vill komplettera stödet till Dramaten, Operan 

etc med ett tillfälligt men långsiktigt nationellt uppdrag till någon lokal/regional scen.
      

   


