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VAD INNEBÄR DEN RÖD-GRÖNA 
KULTURPOLITIKEN? 

Under den här mandatperioden har mycket hänt inom kulturpolitiken i Stockholm. 
Den sittande majoriteten fokuserar politiken på bland annat tillväxt i 
kultursektorn, både i publik och i pengar. Genom flera förändringar i kulturstödet, 
kulturens relation till teknisk utveckling, en stor modernisering av stadens 
biblioteksstruktur, kulturens plats i det offentliga rummet samt nya mål för 
Kulturskolan ska flera Stockholmare få ta del av all den kvalitetskultur som 
produceras i staden. Så skapas också nya resurser för kulturskaparna. 

Den röd-gröna oppositionen i Stadshuset, som ofta är oense om mycket, är inom 
kulturen i de flesta fall rörande överens. De gillar inte tillväxt i kultursektorn, de 
vill inte fokusera på publiken och de vill återgå till den kulturskola som helt 
saknade kvalitetsmål och som prioriterade att göra skolans jobb istället för att 
erbjuda riktig kulturundervisning för fler barn på fritiden. De visar inget stort 
intresse för biblioteken, men vill däremot öppna en kommunal biograf. 

Men det finns mer än så att uppmärksamma inom oppositionens kulturpolitik. Alla 
partierna har till exempel en förkärlek för att styra i de kulturella detaljerna. 
Därför får den politiska klåfingrigheten ett eget avsnitt. Tre andra områden som vi 
vill uppmärksamma särskilt är uttalanden om satsningar som inte finansieras i 
några tabeller, alltså låtsassatsningar, alla de politiska motsägelser som finns i den 
röd-gröna kulturpolitiken och vänsteroppositionens tendens att vilja äga och styra 
så mycket som möjligt.  

ATT VILJA STYRA KULTUREN – RÖD-GRÖN 
KLÅFINGRIGHET I KULTURPOLITIKEN

Kulturen ska vara fri. Kulturpolitiken och det offentliga kulturstödet ska vara 
utformat så att det understödjer en stark och fri kultur. Därför har vi avskaffat de 
biblioteksråd vilka skulle vara en ”överrock” för biblioteken. Vi har fattat beslut 
om att politikerna i kulturnämnden ska vara på armlängds avstånd från 
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bidragsgivningen genom att avskaffa kulturstödsutskottet. Och vi säger nej till 
Socialdemokratins propåer om en litterär kanon i Stockholm. 

Vänsteroppositionen har en stark vilja att detaljstyra kulturen. Låt oss ta några 
exempel: 

Tydligast med sin klåfingrighet är Miljöpartiet. I partiets budgetförslag för 2010 
finns exempelvis följande skrivning: ”Repertoarerna på stadens livescener och 
biografer ska spegla den mångfald som finns i samhället”. Liknande skrivningar 
finns även i budgetförslagen för 2007, 2008 och 2009. 2008 görs tillägget ”Stärk 
mångkulturen genom att rekrytera konstnärliga ledare från underrepresenterade 
grupper”. 2007 görs tillägget ”Operan, till exempel, kan inte fortsätta med 
uppsättningar som bara lockar den kulturelit och vit medelklass som besöker 
Operan idag”. 

Inte nog med att Miljöpartiet i Stockholms stad vill styra vilka uppsättningar en 
offentlig, statlig(!), institution som Operan väljer att sätta upp. De vill också styra 
över repertoaren på fria scener och biografer och bestämma vilka konstnärliga 
ledare som ska anställas i det fria kulturlivet. 

Men Vänsterpartiet är lika goda kålsupare. I sitt budgetförslag för 2007 slås fast 
att ”Verksamheterna inom de egna kulturinstitutionerna samt inom det fria kultur-  
och föreningslivet ska präglas av jämställdhet”. Liksom Miljöpartiet vill 
Vänsterpartiet peta i hur det fria kulturlivet formar sina organisationer. Kanske 
också vilka uppsättningar de producerar? 

Folkpartiet och de andra allianspartierna anser inte att det är en politisk uppgift att 
välja filmer på Zita, hitta spelningar åt Fasching eller godkänna chefstillsättningar 
på Teater Tribunalen. Tvärtom ska politiker hålla sig långt borta från den typen av 
styrning. 

Men i samlad tropp vill oppositionen gå ännu längre genom att ha synpunkter om 
de kommersiella biografernas repertoar. I ett förslag till beslut om en skrivelse 
från Ann Mari Engel (V) och Mårten Andersson (V) om monopol-tendenser inom 
Stockholms biografvärld (kulturnämnden 28 augusti 2007) skriver Roger Mogert 
m.fl. (S), ledamöterna Ann Mari Engel (V) och Kerstin Wickman (P): ”De få  
förortsbiograferna Filmstaden Kista, Filmstaden Vällingby och Filmstaden Heron 
City visar märkligt nog i huvudsak angloamerikanska eller svenska filmer. Många 
stockholmare med rötter i andra kulturer och som bor i dessa delar av staden 
förvånas över att så få filmer från t ex Latinamerika, Egypten och andra länder i  
Afrika, Iran eller Turkiet finns på repertoaren. Det finns anledning för kommunen 
– eventuellt i samarbete med landstinget eller vissa kranskommuner – att  
diskutera problemet med SF Bio och att överväga insatser.”
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Denna inställning till kulturen är om möjligt ännu mer häpnadsväckande än de 
tidigare exemplen. Här vill oppositionen blanda sig i den kultur som inte ens har 
stöd från Stockholms stad. Folkpartiet och den övriga alliansen har inga planer på 
att ta SF i örat för deras val av filmer – utbudet i Heron City och de andra 
biograferna är helt en fråga för SF och deras kunder.   

Men oppositionen nöjer sig inte med kulturen. De vill ha ett finger med i 
forskningen också. I ett särskilt uttalande på ett ärende om forskningsprojektet 
”Makten i stadshuset – partier och politiker i fullmäktige efter 1945” 
(kulturnämnden 12 juni 2007) skriver Roger Mogert m fl (S), Ann Mari Engel (V) 
och Kerstin Wickman (MP) ”Forskningsprojektet ”Makten i Stadshuset” har ett  
spännande och intressant syfte. Det är dock viktigt att projektet tar vara på den 
breda kompetens som finns inom området, och gärna har en varierande grupp 
politiker som referensgrupp. Till exempel är det viktigt att kvinnor deltar i  
projekt- och forskningsgrupper, arenor där män ofta är i majoritet.” 

Makten i Stadshuset är ett forskningsprojekt som inbegriper samtal med politiker. 
Självklart blir helheten säkert bäst med en variation av referenspersoner. Men hur 
forskarna väljer att lägga upp sin forskning och vilka de önskar anlita som 
referensgrupp, är helt upp till forskarna själva. Forskningen ska, liksom kulturen, 
vara fri från politisk styrning. Folkpartiet kommer inte att blanda sig i 
könsuppdelningen i forskarnas referensgrupper. 

Folkpartiet kommer också att fortsätta att hålla emot kraven på politikerstyrning 
av prioriteringarna inom verksamhetsstödet, återinrättande av biblioteksråd samt 
förslagom inom olika kulturområden. Vad kommer efter litterär kanon? Kanske en 
kommunal teaterkanon? Det vore oss främmande. 

ATT LOVA RUNT OCH HÅLLA TUNT OM 
BIBLIOTEKEN – RÖD-GRÖNA LÖFTEN UTAN 
FINANSIERING

Under Folkpartiets år vid makten har historiska satsningar skett på biblioteken. De 
försöker oppositionen nu utmana genom stora ord i sina budgetförslag. Mycket 
ska bli guld och gröna skogar. Men flera löften har ekonomiskt försummats. 

På olika ställen talar sig alla oppositionspartier varma för biblioteken. Bland annat 
lägger oppositionen i februari 2008 en skrivelse i kulturnämnden med förslag om 
”…att Stockholms stadsbibliotek får i uppdrag att undersöka möjligheten till  
etablerandet av små enheter i kollektivtrafiknära lägen, riktade till Stockholms 
pendlare”. Förslaget ligger mycket nära delar av den modernisering av stadens 
biblioteksstruktur som just nu pågår. Positivt så långt. Men hur ser det ut med 
finansieringen?
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Oppositionen missar inte ett tillfälle att klaga. Bland annat skriver oppositionen i 
ett förslag till beslut om ”Stockholms bibliotek i världsklass – strukturplan för 
bibliotek i rörelse” (kulturnämnden den 20 maj 2008):”De goda intentioner som 
återfinns i strukturplaner är dock inte möjliga att genomföra om Stadsbiblioteket  
inte tillförs ökade resurser. I dagsläget dras Stadsbiblioteket, tillsammans med 
stadens hela kulturverksamhet, med besparingar som den borgerliga majoriteten  
fattat beslut om”. 

När den ovan nämnda skrivelsen behandlas i nämnden (20 maj 2008) skriver de: 
”Vi tror dock att Stadsbiblioteket måste tilldelas ökade resurser för att ha en reell  
möjlighet att utveckla nya filialer och utöka sin verksamhet”. 

Det är nästan skrattretande. Sanningen är ju att alliansen har gjort historiska 
satsningar på biblioteken, medan den förra vänsterstyrda majoriteten gav dem 
kraftiga nedskärningar. Under sista året av den förra mandatperioden med 
alliansstyre, 2002, fick biblioteken ett påslag från staden med 16 mkr. 
Nettoanslaget ökade därmed med över 7 procent, från 219 mkr till 235 mkr. Under 
vänsterstyrets sista år vid makten, 2006, låg bibliotekens nettoanslag på 223 mkr, 
en nedskärning på 12 mkr. Efter det har bibliotekens budget bara ökat. Se tabellen 
här:

År Majoritet Nettobudget
2001 fp+m+kd 219
2002 fp+m+kd 235
2003 s+v+mp 234
2004 s+v+mp 222
2005 s+v+mp 223
2006 s+v+mp 223
2007 fp+m+kd 226,5
2008 fp+m+kd 226,5
2009 fp+m+kd 260,2
2010 Fp+m+kd 278,2

Det är tydligt att biblioteken inte har varit ett prioriterat område för de röd-gröna. 
Och ännu mer oviss är framtiden. I partiernas respektive budgetförslag för 2010, 
framgår det att Miljöpartiet vill ta bort 50 procent av den stora satsning på 
biblioteksstrukturen som gjorts i årets budget. Halva skärs bort och används till 
annat. En modern biblioteksstruktur med nya bibliotek i kollektivtrafiknära lägen 
vill de gärna ha, men det tycks inte få kosta något. 

Vänsterpartiet väljer att inte ens nämna biblioteken i sitt budgetförslag för 2010 – 
ett dokument som partiet går till val på. 
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Slutsatsen blir uppenbar: Den som vill skära i bibliotekens budget bör rösta på 
oppositionen. 

ATT TYCKA BÅDE SI OCH SÅ – RÖD-GRÖNA 
MOTSÄGELSER I KULTURPOLITIKEN

I många kulturpolitiska sammanhang tar den samlade oppositionen avstånd från 
alliansens mål om tillväxt i kultursektorn. De röstar emot det mesta som vi föreslår 
i syfte att få in andra pengar till kulturen, eller att öka publiken. Kulturbonusen har 
blivit deras största fiende. Oppositionspartierna skriver i ett förslag till beslut i 
kulturnämnden den 4 december 2007, då bonusmodellen fastslås: ”Införandet av 
ett bonussystem är ett uttryck för en ny syn på bidragsgivningen som är mycket  
oroväckande. Det är första steget mot en helt oacceptabel styrning av utbudet 
samt ökad kommersialisering av kulturen.” 

Att blanda krav på publikarbete med bidragsgivning är inte populärt hos de röd-
gröna. Då blir det kommersiellt. Men det konstiga är att alla tre 
oppositionspartierna samtidigt talar sig varma för att gå in med mer pengar i den 
regionala filmfonden. Alla tre partier omskriver detta i sina budgetförslag. 
Socialdemokraterna uttrycker det så här: ”Vi ser nu till att staden blir fullvärdig  
medlem i Filmpoolen och erlägger totalt 5 mkr, varav hälften skjuts till från 
Stockholm Business Region (SBR) för att stärka platsmarknadsföringen av 
staden”. 

En tydligare kommersiell kulturell inriktning får man leta efter. Filmpoolen är ett 
samarbete mellan stad och näringsliv, som går till en av de mest kommersiella 
konstformerna vi har. Oppositionen vill helt enkelt marknadsföra Stockholm med 
kulturpengar. Folkpartiet tycker att kulturnämndens bidrag är, och bör fortsätta att 
vara, ett stöd för att utveckla filmkonsten.

Men den kanske mest uppenbara motsägelsen är oppositionspartiernas syn på vad 
kulturpolitik ska vara. I ett förslag till remissvar på kulturutredningens rapport 
skriver S, V och MP: ”Vi avvisar den instrumentella synen på kulturen som 
innebär att den i första hand ska motiveras med nyttan för andra 
samhällsområden”. (kulturnämnden den 21 april 2009). 

Samtidigt innebär den rödgröna politiken precis just detta – att vilja använda 
kulturen för att uppnå andra syften, såsom jämställdhet och integration. Även om 
det inte skrivs rakt ut, så innebär den detaljstyrning som vi har beskrivit ovan att 
kulturen används som ett verktyg för andra ändamål. Genom att tvinga in sin egen 
ideologiska övertygelse i den fria kulturen, försvinner den frihet och otvungenhet 
som kulturen måste ha. 
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Vår politik har just som mål att verka för hög kvalitet och motverka 
instrumentaliseringen av kulturpolitiken. För Folkpartiet finns kulturen till för sin 
egen skull, utan pekpinnar och måsten. Däremot har den positiva effekter för 
exempelvis turism, tillväxt och integration, men det är bara positiva bieffekter.  

ATT FLYTTA MAKT FRÅN STOCKHOLMARNA 
TILL STADSHUSET – RÖD-GRÖN SYN PÅ 
DET OFFENTLIGAS MAKT I KULTUREN

Det offentliga har en oumbärlig roll för kulturlivet. Såväl offentliga institutioner 
som offentligt kulturstöd är viktiga delar av detta. Men det gäller att hitta en 
balans mellan att äga och att stödja. Stadens roll ska vara att till viss del vara 
tillhandahållare, men framförallt agera understödjare. Det som staden inte äger, 
ska vi inte heller agera ägare för. Från Folkpartiet säger vi nej då kommunen 
börjar agera inom områden där enskilda kulturutövare eller näringsidkare skulle 
kunna bedriva en egen verksamhet.

Där har oppositionen en annan åsikt. Alla tre partier vill exempelvis öppna en 
kommunal biograf. Bland annat uttalas detta i ett förslag till beslut i 
kulturnämnden den 28 augusti 2007: ”En kommunal biograf öppnas för att  
garantera ett brett och kvalitativt filmutbud. I Norge har det stora flertalet av 
biograferna sedan länge drivits i kommunal regi.” Vänsterpartiet uttrycker det 
tydligt i sitt budgetförslag för 2008: ”En kommunal biograf är lika självklar som 
Stadsteatern”. 

Det är det inte för Folkpartiet. Det finns idag ett stort antal biografer i Stockholm, 
med stor variation i utbudet. Såväl medelbiokonsumenten som supercineasten har 
ett stort utbud att välja ur. Staden stöder både biografer och filmfestivaler och är 
dessutom medlem i Filmpool Stockholm-Mälardalen för att stödja filmproduktion 
i regionen. Det finns ingen anledning att öppna en ny biograf som konkurrerar 
med alla de biografer och filmfestivaler som redan finns. 

Oppositionen vill också gärna agera ägare och förvaltare för verksamheter utom 
stadens ansvar. Den största boven i dramat är Miljöpartiet. I sina budgetförslag för 
2009 och 2010 skriver partiet: ”Gallerier, småbutiker, lokaler för hantverk,  
ateljéer, teatrar, biografer och samlingslokaler ska värnas mot den ökade 
kommersialiseringen. Hyrorna för dessa verksamheter ska hållas nere eller 
kompenseras genom ökade bidrag”. En liknande skrivning finns 2008. 

Uppenbarligen vill Miljöpartiet att Stockholms stad ska bestämma vilka hyror 
privata hyresvärdar får sätta för olika verksamheter. Det håller inte Folkpartiet 
med om. Vi tycker inte heller att det är stadens uppgift att förse kommersiella 
butiker eller biografer i allmänhet med bidrag, så som Miljöpartiet föreslår. 
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Kulturstöd ska ges efter en noggrann kvalitetsbedömning, inte efter vilka inslag 
politiker tycker är trevliga att se i stadsbilden. 

Men Vänsterpartiet vill till och med ta över en del av statens ansvar. I sina 
budgetförslag för 2007, 2008, 2009 skriver Vänsterpartiet: ” Vi vill satsa på att  
Skeppsholmen ska utvecklas till en kulturens ö. Stadens invånare ska involveras i  
ett projekt för att komma med förslag till framtida verksamhet på Skeppsholmen.” 
Det kan låta som en fantastisk idé. Vad de glömmer är att fastigheterna på 
Skeppsholmen ägs av Statens Fastighetsverk, inte av Stockholms stad. Staden har 
därmed varken makt över hyror eller hyresgäster. Är inte det att lura 
stockholmarna? 

ETT ANNAT ALTERNATIV

Den röd-gröna oppositionen har visat med all önskvärd tydlighet att de står för en 
annan syn på kulturen och kulturpolitiken än Folkpartiet. Vi vänder oss mot 
klåfingrighet och maktberusning i kulturpolitiken. Istället vill vi fortsätta utveckla 
kulturpolitiken i syfte att öka tillväxten i kultursektorn, både i pengar och publik 
räknat, se möjligheterna för kulturspridning i den digitala revolutionen och låta 
biblioteken utvecklas som det offentligas avant garde. Vi har hunnit med mycket 
hittills under den här mandatperioden, men det finns mycket kvar att göra. 

Vår politik har omsatts i verkligenheten i de budgetar som vi presenterat under 
våra år vid makten, liksom i en mängd skrivelser och andra ärenden som vi lagt 
fram i kulturnämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. I vår går vi 
vidare med en ny valplattform. Vi vill att stockholmarna inte bara ska delta i 
kulturen i sin roll som utövare och publik. Vi vill också se stockholmarna som en 
partner i formandet av en ny politik. På Folkpartiet Stockholms blogg 
www.fpstockholm.wordpress.com pågår debatten om vår politik för nästa 
mandatperiod. 
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