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Frågor till partierna inför valet 2018: 
 

Miljöpartiet 

 

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

 

Svar: Den är tredelad - i högre grad tillgängliggöra mer kultur till fler (t ex genom 

höjda statsbidrag till kultursamverkansmodellen), skapa bättre förutsättningar för 

konstnärer att leva på sitt arbete (t ex genom att göra konstnärsstipendier SGI- och 

pensionsgrundande) och genom att öka möjligheten till eget skapande för alla i alla 

delar av livet (t ex genom att återinföra estetiska ämnen på gymnasieskolans samtliga 

nationella program). 

 

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: Bl a genom att införa en konstnärsfond av samma typ som finns i Norge, stärka 

den sociala tryggheten för konstnärer och underlätta för näringsverksamhet inom 

kultursektorn. 

 

- När det gäller upphovsrätt? 

 

Svar: Bl a genom att stärka följerätten (vilket är på gång i kommande riksdagsbeslut) 

och vidga privatkopieringsersättningen, samt att stärka kulturskaparna som 

avtalsslutande part i förhållande till motparterna. 

 

- När det gäller social trygghet? 

 

Svar: Bl a genom att göra konstnärsstipendier SGI- och pensionsgrundande. 

 

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

hela landet? 
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Svar: Bl a genom att stärka anslagen till kultursamverkansmodellen, och genom att 

arbeta för att alla regioner och kommuner tillämpar MU-avtalet och det sk 

enprocentsmålet.  

 

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

värde? 

 

Svar: Genom att hela tiden upprätthålla armlängds avstånd mellan kulturpolitik och 

de konstnärliga uttrycken, och att aldrig reducera kultur till enbart instrumentella 

vinster i kulturdebatten, även om sådana effekter också kan uppstå. 

 

 

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

kultursamverkansmodellen utvecklas, och i så fall hur? 

 

Svar: Den viktigaste utvecklingen av samverkansmodellen är att Stockholm 

inkluderas. Så länge Stockholm står utanför måste statliga anslag som också riktas till 

Stockholm ligga utanför modellen, t ex stöd till bibliotek.  

 De regionalpolitiska perspektiven på konst och kultur måste kunna formuleras 

regionalt, men vissa perspektiv är sådana MP driver över hela landet, som t ex att 

enprocentsregeln ska efterlevas och att MU-avtalet ska efterlevas. 

Vidare vill vi förenkla byråkratin inom modellen och säkerställa inflytandet för 

kulturlivet och det civila samhället. 

      

    


