
 

 

Utlåtande 
Ett kulturlyft för Stockholm 
 
Motionen är ett välkommet bidrag till debatten om hur kulturen kan och ska utvecklas med hjälp 
av en progressiv kulturpolitik. Kultur och konst är, precis som motionen hävdar, frigörande, 
bidrar till mänsklig växt och gemenskap samt hjälper oss att vidga perspektiven, få nya tankar och 
nya idéer.  
 
Styrelsen instämmer till fullo i att kulturen är viktig för både individens och samhällets utveckling 
samt att vi vill ge den lekande, lärande, diskuterande och skapande människan goda 
förutsättningar. 
 
Motionen illustrerar tydligt många av de insatser som gjordes under åren 2014 till 2018 då 
kulturen gavs förutsättningar att spela en viktig roll i Stockholm. Resultaten var tydliga. Fler 
kunde ta del av kulturskolans verksamheter, ytterligare bibliotek öppnades, kulturen tilläts ta plats 
i det offentliga rummet. Men mycket återstår att göra, precis så som motionens ambitioner visar. 
Alltför många får aldrig ta del av kulturens frigörande kraft. Tillgången till kultur beror 
fortfarande alltför mycket på socioekonomiska faktorer. Kulturens roll som tillväxtfaktor är ännu 
alltför outvecklad. Listan skulle kunna göras längre – men det är uppenbart att en progressiv 
kulturpolitik behövs. 
 
Med det som utgångspunkt blir det desto mer nedslående att se vilken kulturpolitik som förs av 
den nuvarande majoriteten av de borgerliga partierna och Miljöpartiet. Anslagen till kulturen har 
minskats med realt 45 miljoner kronor. Det har inneburit massiva krav på besparingar i 
kulturskola och biblioteksverksamhet. Samtidigt har anslagen till stadsdelarnas 
verksamhetsområde Barn, Kultur och Fritid reducerats med drygt 60 miljoner kronor. Det är 
alltså en historisk reduktion av stadens kulturpolitik som vi nu ser. Samtidigt växer staden och 
med den behovet av verksamheter och institutioner inom kulturområdet. Detta blir inte minst 
viktigt i en tid av växande intolerans och högerpopulism. 
 
Med detta sagt är det uppenbart att socialdemokratin på kort sikt har en viktig uppgift i att 
begränsa skadeverkningarna av den borgerliga politiken och på lite längre sikt i att stärka 
kulturens roll genom en offensiv kulturpolitik. 
 
Det är därför välkommet att KSF vill initiera ett uppdaterat kulturpolitiskt program. Styrelsen 
delar den uppfattningen och tycker att inte minst diskussionen kring ett sådant är en viktig del i 
att utveckla kulturpolitiken. Däremot är styrelsen tveksam till att anta föreliggande dokument rakt 
av som ett program för partidistriktet. Dels för att nödvändig debatt och diskussion i s-föreningar 
riskerar att utebli vid en sådan hantering. Dels därför att ett sådant program behöver 
kompletteras med ett antal perspektiv exempelvis om utvecklingen av stadsbiblioteket, 
konstnärlig utsmyckning i hela staden samt kultur och debatt i det offentliga rummet. Därtill är 
styrelsen tveksam till att i ett program alltför detaljerat fastslå exakta tal för anslag och lokaler då 
detta riskerar att inte ställas i relation till andra viktiga områden inom kulturen (och välfärden). 
 
Med detta sagt är styrelsen positiv till ett uppdaterat kulturprogram som signalerar ett kulturlyft 
för Stockholm med utgångspunkt i det förslag som KSF arbetat fram. 
 
Socialdemokraterna i Stockholms styrelse föreslår representantskapet besluta att  
 
1. anse motionen besvarad 
 
2. uppdra åt styrelsen att i god tid innan valet 2022 anta ett kulturpolitiskt program 


