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Liberal kulturpolitik syftar till att garantera det fria ordet genom att skapa goda möjligheter 

för ett dynamiskt och oberoende kulturliv. Kulturlivet skapar ett samtal som spänner från 

frågor om livets mening till krass dagspolitik – detta samtal är något det mest värdefulla vårt 

öppna samhälle har skapat.  

 

En röd tråd i vår kulturpolitik är att Stockholms kulturliv skall växa och nå fler människor 

oftare. Teatrar, bibliotek, offentlig konst – allt detta är delar i en kulturell infrastruktur och 

ett samtal som vi vill att fler skall delta i. 

 

Kultur handlar om att möta andra människor 

Den nästan obegränsade tillgången till kultur i den digitala världen har också skapat ett 

större sug efter fysiska mötesplatser. Det är i mötet med andra människor vi lär oss att 

förstå varandra och världen. Staden har ett ansvar för att det finns möjligheter och rum för 

dessa möten för alla stadens invånare. Stockholm skall vara en stad där kulturella 

upplevelser är ständigt närvarande och där gatubilden inbjuder till aktiviteter.   

 
• Därför öppnar vi fler bibliotek. Stockholms bibliotek är i utvecklingens framkant. Biblioteken 

ska ligga där stockholmarna är och vara öppna när stockholmarna vill gå dit.  

 

• Därför vill vi bygga ett nytt bibliotek vid Slussen 

 

• Därför kommer vi starta fler T-banebibliotek, främst vid stationer med stor omsättning av 

resenärer som Gullmarsplan och Tekniska högskolan/Östra station. Vi vill utveckla Spånga 

bibliotek till ett pendelbibliotek enligt samma idé som t-banebiblioteken. 

 

• Därför vill vi skapa innovationsbibliotek i de nya stadsdelarna Norra Djurgårdsstaden och 
Norra stationsområdet – bibliotek som växer fram tillsammans med stadsdelarnas invånare, 

utbildningsinstitutioner, kulturverksamheter och företag. 

 

• Därför ska alla stadens kulturverksamheter arbeta med bemötande och tillgänglighet. 

 

• Därför kommer vi behålla fri entré till stadens museer. Museerna skall vara gemensamma 

öppna rum i staden, man skall inte behöva betala för att kliva över tröskeln. 
 

• Därför vill vi öppna upp friluftsteatrarna för kulturevenemang genom att införa ett system 

för bokning av dessa. Vi har tagit initiativet att samla informationen om vilka platser som 

finns och hur man får tillträde till dem.  

• Därför vill vi det lättare för kulturentreprenörer och föreningar att starta verksamhet på 

outnyttjade platser i staden till exempel under broar, i parker och på rivningsfastigheter. 

Initiativen, idéerna kreativiteten finns bland medborgarna – från stadens sida skall vi 

underlätta genom att göra det enkelt att hitta dessa platser och få tillträde till dem. 

 

• Därför skall staden i sin planering ta hänsyn till behovet av lokaler som kan användas för 

kulturella ändamål. Hyressättning skall ske därefter. 

 



 

 

Stockholm är en stad för frihet och utveckling 

Stockholms kulturliv skall det vara högt till tak och plats för alla. Storstadens styrka är mångfalden 

och friheten. Det är endast i ett fritt och öppet klimat som människor kan utmana sig själva och 

andra.  

 

• Därför kommer vi fortsätta att värna om Stadsteatern och dess oberoende. Tack vare sina 

många scener kan teatern erbjuda ett brett utbud av pjäser. Spännande ny teater skapas när 

det finns ett ekonomiskt utrymme att experimentera och misslyckas. 

 

• Därför har vi under mandatperioden flyttat makt från politiker till opolitiska tjänstemän. Det 

är inte politiker som skall bestämma vilka böcker som skall köpas in eller vilka teatrar som 

skall få stöd. Den konstnärliga bedömningen skall göras av experter och det är 

bibliotekarierna som är bäst på att avgöra vilka böcker som skall köpas in. 

 

• Därför skall Stockholm fortsätta den framgångsrika satsningen på skolbibliotek och läsning i 

skolan. Böcker är av enorm betydelse för att barn skall lära sig läsa och utveckla sina 

läskunskaper. Det är inte alla barn som har böcker hemma så skolbiblioteken fyller en viktig 

roll.  

 

• Därför skall Kulturskolan vara en skola som utvecklar barns kulturella färdigheter genom 

professionell undervisning på deras fritid. Nya samarbeten med föreningar och andra 

kulturverksamheter skall främjas. 

 

• Därför vill vi fortsätta stimulera elevernas kulturintresse genom att de får ta del av 

professionell kulturverksamhet och utveckla det egna skapandet. Webbplatsen Kulan är en 

unik mötesplats för kultur och skola. Vi vill fortsätta utveckla Kulan och på andra sätt 

stimulera till mer kultur i skolan. 

 

• Därför skall stadens kulturverksamheter aktivt experimentera med hur verksamheter kan 

utvecklas med hjälp av internet. Internet och digital teknik kommer de närmaste åren att ha 

större inverkan på kulturlivet och därmed på kulturpolitiken än vad någon kan förutse.  

• Därför skall Stadsarkivets och stadsmuseets stora arkiv med bilder, film, text, ljud mm som är 

viktiga delar av stadens kulturarv som göras tillgängligt i maskinläsbara öppna API-format för 

stockholmarna och hela världen. 

 

Extra allt och snabba puckar 

Vår stad bubblar av kreativitet och idéer. Vi har under mandatperioden höjt stödet till den 

fria kulturen och tänker fortsätta med det. Stödet till det fria kulturlivet ska utformas så 

att det främjar produktion av kultur med hög kvalitet och så att många människor tar del 

av den.  

 



 

• Därför vill vi utöka och förenkla det uppskattade systemet med ”Livecheckar”. På så sätt 

bidrar vi till den kultur som verkligen efterfrågas av Stockholmarna och ser till att 

kulturarbetarna får bättre arbetsförhållanden.  

 

• Därför vill vi utöka systemet med en kulturbonus. Verksamheter som får stöd från staden, 

därför att deras verksamhet håller hög kvalité, skall få extra stöd om de dessutom når ut med 

den till många. 
 

• Därför kommer vi fortsätta satsningen på så kallade växtpengar. Växtpengarna har inte bara 

gått till livecheckarna och kulturbonusen utan även till att stadens konstinstitutioner ska följa 

avtalet om utställningsersättningar som Konstnärernas riksorganisation och staten kommit 

överens om, till kulturverksamheter som söker EU-medel, till Kulturdirekt som kulturlivet 

inrättat för att skapa en gemensam marknadsföringskanal och till Fonden Innovativ kultur, 

vår kommunala variant av Framtidens kultur. 

• Därför satsar vi på offentlig konst och utsmyckning. Tack vare det nyinrättade Stockholm 

konst har den såkallade enprocentsregeln, som anger att en procent vid ny-, om- och 

tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning, genomdrivits mer 

effektivt under vår mandatperiod. Det arbetet skall fortsätta.  

• Därför har vi tagit initiativ till vad vi kallar ”konst i byggropar”. De stora pågående 

infrastrukturprojekt som pågår i staden skall under tiden smyckas med tillfällig konst. Med 

modern teknik och material är detta möjligt utan att störa byggarbetet. Detta gäller till 

exempel Odenplan och Slussen. 

 

Gränslös kultur, kreativ stad 

Stockholm skall vara en magnet för kulturutövare från hela världen – kultur skapas i mötet 

mellan människor som har olika erfarenheter och talanger.  

 

• Därför är det viktigt att man i stadsplanering tar hänsyn såväl till nya behov som till 

kulturmiljön. Som förebild när det gäller stadsplanering ser vi Paris, där man har varit varsam 

i stadens historiska centrum, men låtit nya moderna områden växa upp utanför stadskärnan. 

På så sätt skapas en modern stad som är i kontakt med sitt förflutna.  

 

• Därför driver vi på skapandet av en internationell scen i en av Gasklockorna. Detta utgöra 

grunden, navet för ett kulturkluster som kan locka hit internationella aktörer som vi inte ser 

idag.  

 

• Därför är det viktigt att Stockholm får ett nytt Operahus med ett bredare scenkonstuppdrag. 

Staten och staden måste samarbeta för att ge Sverige och Stockholm en modern 

nationalscen för opera och balett. 
 

• Därför säger vi ja till byggandet av nya lokaler för Musikhögskolan. Med förstklassiga och 

ändamålsenliga lokaler med bra läge i staden kan skolan locka till sig de bästa lärarna och 

eleverna och bidra till ett spännande musikliv i staden. 

 



 

• Därför staden i sin planering ta hänsyn till behovet av kulturverksamheten som ett viktigt 

inslag i stadsrummet. Dansmuseet vid Gustav Adolfs torg, som hotas av flytt av sin hyresvärd 

Statens fastighetsverk, bör få vara kvar. 

 

• Därför ska Konserthuset tillåtas att bygga ut och vara en arena för världsunika evenemang. 

Kungliga filharmonin berikar vår stad men behöver bättre möjligheter att verka i 

Konserthuset. Det finns också behov av en multifunktionell experimentscen, främst riktad till 

en yngre publik. 

• Därför kommer vi verka för att Nobelmuseet ska kunna flytta till större lokaler i 

Skeppsholmskyrkan.  

 
 


