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Frågor till partierna inför valet 2018: 
 

Socialdemokraterna 

 

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

 

Svar: Vi vill att fler människor ska ta del av kultur och utöva kultur. Mer kultur till fler 

– ökad tillgänglighet och delaktighet. Vi prioriterar barn och unga och vill också värna 

både kulturarvet och det nyskapande kulturlivet. 

 

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: Den konstnärspolitiska utredningen är nu på remiss, och vi ser fram emot att ta 

del av synpunkter på de förslag som utredningen lagt. Vi tror på att utveckla 

kultursamverkansmodellen, stärka och utveckla scenkonstallianserna, samt stöd till 

fria grupper och enskilda konstnärliga utövare. 

 

- När det gäller upphovsrätt? 

 

Svar: Vi anser att det är oerhört viktigt att musiker får en rättvis ersättning. Sverige 

jobbar i flera internationella forum för att harmonisera immaterialrätten. Regeringen 

kommer därför inom snart att presentera en ny proposition där det föreslås att 

lagstiftningen om varumärken moderniseras och förenklas samt att den svenska 

varumärkeslagen närmar sig lagstiftningen i andra EU-länder och de regler som gäller 

för EU-varumärken 

 

- När det gäller social trygghet? 

 

Svar: Vi anser att det är viktigt med social trygghet för alla yrkesgrupper. Vi har därför 

drivit igenom flera förslag i riksdagen. Ett förstärkt skydd för företagare som väljer att 

starta aktiebolag vilket innebär att SGI ska beräknas utifrån samma principer som för 
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enskilda näringsidkare. Det införs krav på arbetsgivare att redovisa utbetalda löner 

och avdragen skatt månadsvis. Införande av karensavdrag motsvarande en 

genomsnittlig veckoersättning varav avdrag gör upp till 20 procent istället för en 

karensdag vilket kan slå orättvist beroende på yrke. 

 

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

hela landet? 

 

Svar: Vi anser att det är viktigt att det finns kulturinstitutioner i hela landet och att 

kulturellt yrkesverksamma kan bo och verka överallt. Det skapar ett kreativt och 

levande Sverige. Kultursamverkansmodellen är ett av verktygen för att säkerställa 

detta. 

I proposition 2017/18:179 ”En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder - för ett 

Sverige som håller ihop” säger den socialdemokratiskt ledda regeringen följande: 

Tillgången till kultur bör vara god i hela landet. Skillnader över landet i tillgången till 
kultur bör minska. 

Kultur i alla dess former och uttryck samt det lokala och regionala 

arbetet för att främja kultur spelar en viktig roll för att skapa attraktiva 

livsmiljöer och social hållbarhet som kan bidra till landsbygdernas 

livskraft och utveckling.  

Staten bidrar på olika sätt till att 

främja allas möjligheter till kulturskapande och till att få ta del av kulturupplevelser 

i hela landet, också i landsbygderna. Kultur och kulturarv 

är ofta en av flera anledningar till att människor väljer att besöka olika 

platser och är därför en viktig del i besöksnäringens fortsatta utveckling 

och i utvecklingen mot ett diversifierat näringsliv. 

 

I arbetet för integration utgör också det civila samhället och det aktiva 

föreningslivet inom till exempel idrott, friluftsliv och kultur viktiga 

resurser för att främja möten mellan människor och etablering på orten. 

Utvecklingen av besöksnäringen kopplat 

till natur- och kulturmiljöer i Sveriges landsbygder, och i synnerhet 

naturturismen, bör stärkas. 
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Inom ramen för exportstrategin finns även ett ”Team 

Sweden” som arbetar med kulturella och kreativa näringar som har betydelse 

för landsbygderna, bland annat i samverkan med besöksnäringen. 

 

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

värde? 

 

Svar: Kulturen har ett egenvärde. Den konstnärliga friheten är en förutsättning för 

den kreativa processen och att garantera denna frihet är politikens viktigaste uppgift.  

 

Men det hindrar inte att kulturen också är till nytta på andra områden, kan skapa 

jobb, stärka demokratin och vara turistattraktion  

 

I debatten ställs ofta kulturens egenvärde i motsatsställning till att kulturen kan bidra 

till att nå andra mål. Vi ser det som att kulturen både har ett egenvärde och kan vara 

till nytta på andra områden. För oss socialdemokrater handlar det om att bejaka 

bådadera. 

 

Politiker och tjänstemän måste klara av att balansera de övergripande målen för 

kulturpolitiken mot den konstnärliga friheten. Som kulturpolitiker är det viktigt att 

hålla sig till inriktning och uppföljning, att skapa förutsättningar för ett rikt, fritt och 

blomstrande kulturliv, men inte att konstnärligt styra eller besluta om detaljer. 

Kulturen och konsten får inte bli föremål för kortsiktiga dagspolitiska och 

partipolitiska strävanden. 

  

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

kultursamverkansmodellen utvecklas, och i så fall hur? 

 

Svar: Vi vill utveckla kultursamverkansmodellen, stödja turnerande fria grupper inom 

musik, teater och dans. Nationella kulturinstitutioner ska nå ut i hela landet, antingen 

via turnéer eller genom att utnyttja möjligheten till digitala sändningar. 
      

   


