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Sammanfattning
Peter Wallmark (SD) och Martin Westmont (SD) har i en motion
föreslagit att berörda parter ges i uppdrag att utreda hur svensk
kultur kan prioriteras vid ansökning av kulturstöd.
Kulturförvaltningen betonar att principen om armlängds avstånd
och konstnärlig frihet ska vara vägledande i fördelningen av
kulturstöd. Kulturstödet ska bidra till en mångfald av
kulturuttryck som är angelägna och intressanta för olika
målgrupper. Motionens vilja att prioritera en viss typ av
kulturuttryck överensstämmer inte med dessa principer.

Underlag för beslut
•

stockholm.se

Remiss av Motion om att projekt som främjar svensk
kultur ska prioriteras vid tilldelning av kulturstöd (Dnr KS
2020/397). Remissen inkom till kulturförvaltningen den
31 mars 2020. Remisstiden sträcker sig till den 30 augusti
2020.

Tjänsteutlåtande
Dnr 1.1/1361/2020
Sida 2 (3)

UTLÅTANDE
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom kulturstrategiska staben i samarbete
med kulturförvaltningens övriga avdelningar.

Bakgrund
Peter Wallmark (SD) och Martin Westmont (SD) har i motion
föreslagit att berörda parter ges i uppdrag att utreda hur svensk
kultur kan prioriteras vid ansökning av kulturstöd. Motionärerna
betonar vikten av att den kultur som staden premierar är
konstruktiv och positivt för samhället i stort samt inkluderande
och främjande för samhällsgemenskapen. Motionärerna menar att
Sveriges och Stockholms historia samt kulturellt svenska
fenomen är en bra utgångspunkt för detta.

Förvaltningens synpunkter
Möjligheten att skapa och uttrycka sig fritt är en förutsättning för
ett kulturutbud av hög kvalitet och bredd i Stockholm. Ett brett
kulturutbud är, i sin tur, viktigt för att tillgängliggöra kulturen för
fler.
I Stockholms stads budget för 2020 framgår att stadens kulturstöd
ska fördelas med armlängds avstånd mellan politiker och
kulturskapare. Kulturstöden ska även utdelas enligt tydliga och
transparenta principer som gynnar självständighet och en
mångfald av verksamheter.
De som söker kulturstöd beslutar själva om innehållet i den
aktivitet/verksamhet som de söker medel för. I prioriteringen av
ansökningar utgår kulturförvaltningen från villkor som är
beslutade av Kulturnämnden. Dessa villkor ligger i linje med
stadens ambition om ett kulturliv av hög kvalitet, en mångfald av
kulturverksamheter och ett ökat deltagande i kulturlivet.

Ställningstaganden
Principen om armlängds avstånd och konstnärlig frihet ska vara
vägledande i fördelningen av kulturstöd. Kulturstödet ska även
bidra till en mångfald av kulturuttryck som är angelägna och
intressanta för olika målgrupper. Motionens vilja att prioritera en
viss typ av kulturuttryck överensstämmer inte med dessa
principer.
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Bilagor
1. Remiss av Motion om att projekt som främjar svensk
kultur ska prioriteras vid tilldelning av kulturstöd (Dnr KS
2020/397).

