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Frågor till partierna inför valet 2018: 
 

Moderaterna 

 

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

 

Svar: Moderaterna anser att konstens frihet ska var fokus för kulturpolitiken. 

Kulturen ska verka fritt från politisk klåfingrighet. Samtidigt ska fler kunna leva på sin 

konst, fler arenor för konsten behöver skapas och konsten ska nå fler människor. Vi 

lever i en orolig tid och vi ser allt större motsättningar, både här hemma och 

utomlands. Då behövs kulturens berättelser mer än någonsin.   

 

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: Moderaterna ser positivt på att många professionella kulturskapare också är 

egenföretagare. Detta lägger grunden för kulturell mångfald samt skapar jobb och 

tillväxt över hela landet. Vi ser behov både av regelförenklingar för kulturskapare 

med eget företag och utbildningar i grundläggande entreprenörskap med 

information om såväl rättigheter som skyldigheter.  

 Vidare vill vi bygga ut reformen Skapande skola till att omfatta även gymnasieskolan, 

detta ger kulturarbetare möjlighet att arbeta med att sprida sin konst till barn och 

ungdomar i alla åldrar. 

 En stark upphovsrätt spelar stor roll för professionella kulturskapares villkor, men 

även för att skydda de kulturella och kreativa näringarna som är en viktig och 

växande bransch. Därför vill vi bland annat införa ett grovt upphovsrättsbrott för att 

den som systematiskt tillgängliggör eller kopierar upphovsrättsskyddat material för 

egen vinning ska hållas ansvarig. Upphovsmäns rätt till ersättning måste värnas. 
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Det är självklart viktigt att kulturskapare, oavsett anställningsform, har bra och trygga 

villkor. 

Kulturpolitiken hänger samman med alla andra politiska områden. Om man höjer 

skatter och minskar hushållens disponibla inkomster drabbar detta kulturområdet 

med kirurgisk precision. Kulturpolitik får därför inte reduceras till en tävlan om vem 

som kan ge mest i bidrag. Frågan om kulturens villkor är mycket större och mer 

komplex än så. 

 

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

värde? 

 

Svar: Moderaterna anser att kulturpolitikens uppgift är att skapa goda villkor för ett 

rikt och självständigt kulturliv – inte att detaljstyra. Vi vill till exempel ta tillvara på 

digitaliseringens möjligheter för att nå fler och nya grupper, och vi vill skapa utrymme 

för den nyskapande kulturen. Moderaterna vill dessutom förbättra förutsättningar 

för kulturella och kreativa näringar. Det handlar bland annat om att kulturarbetare 

ska kunna utveckla sina verksamheter och företag utan att hållas tillbaka av 

administration och onödigt regelkrångel. 

  

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

kultursamverkansmodellen utvecklas, och i så fall hur? 

 

Svar: Kultursamverkansmodellen infördes av alliansregeringen och bygger på idén 

om att bejaka de kulturella regionala olikheterna. Samverkansmodellen har 

utvärderats, och där har både fördelar och brister påtalats. Moderaterna tror att 

modellen under nästkommande mandatperiod behöver reformeras och utvecklas. 

Modellen som sådan har dock tjänat kulturen väl och skall långsiktigt värnas och 

reformeras utifrån idén om att mångfald är en rikedom.    

      

    


