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Kultur

KOMMITTÉ 1 - KULTUR
INLEDNING – ATT TILLGÄNGLIGGÖRA MÄNSKLIGHETENS STORHET
STOR HET
Kulturen hjälper oss att se världen med skilda ögon. Vi kan med hjälp av en berättelse
skriven i en annan tid se oss själva med en klarare blick. Vi kan genom en teaterföreställning
förstå andras livsvillkor med en känsla som sitter kvar långt efter att ridån gått ner. Vi kan
uppfyllas av kraft, lust och glädje under en körrepetition, som skänker styrka även till vårt
vardagliga liv. Kulturen kan berika oss i alla livets situationer. Den kan roa och oroa. Den
kan skänka tröst i svåra situationer. Den kan förstärka glädjen och sammanhållningen vid
högtider. Den följer oss genom hela livet.
Rubriken på detta avsnitt ”Att tillgängliggöra mänsklighetens storhet” är fritt inspirerad
från målet med den franska kulturpolitiken. För Centerpartiet handlar det om att
tillgängliggöra storheten i oss alla. Vi ska alla, oavsett bakgrund och livsvillkor, utifrån våra
önskemål och förutsättningar kunna ta del av ett starkt kulturutbud. Vi ska också alla ha
möjligheten att själva skapa. Det ska inte spela någon roll om du exempelvis har ditt
ursprung i ett annat land, om du har någon funktionsnedsättning eller var du bor. Kulturen
ska vara till för oss alla som en självklar del i en civilisation.
I Centerpartiet ser vi kulturens betydelse i många dimensioner. Dess unika värde för oss som
enskilda människor är en del. Vi ser kulturens betydelse för välbefinnande och hälsa, för
personlig och samhällelig bildning, för utmaning av konventioner. Vi ser hur kulturen
bidrar till ett mer tolerant samhälle. Vi ser också dess betydelse för innovationer och
entreprenöriell utveckling. Vi ser hur hela samhället mår bra av ett brett och omfattande
kulturliv. Vi är mångfacetterade både som människor och samhälle och vet att vi lockas och
inspireras av de mest skilda kulturella uttrycken. Den kulturella mångfalden som ger
utrymme för ett mänskligare, mer demokratiskt och friare samhällsliv.
Vår gemensamma uppgift är nu främst att skapa förutsättningar för det nya som växer fram,
som inte har någon självklar plattform i dag. Vi måste fortsatt värna den ideella sektorn som
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gör så stora insatser. Lokaler för kulturverksamhet till rimliga priser är centralt för
kulturlivet, här kan utökat samarbete med olika aktörer exempelvis kongresshallar och
andra samlingslokaler vara en väg framåt. Vi behöver också främja arenor för kulturdebatt
och vi behöver verka för en långsiktig utfästelse för resurser till kulturen.
För att vidareutveckla en klok och vidsynt kulturpolitik är det viktigt att fortsatt föra en
bred dialog med företrädare för exempelvis ideella organisationer, kulturarbetare inom olika
områden, näringsliv och forskare.
Centerpartiet vill
•

Att Centerpartiet värnar kulturens egenvärde och betydelse som samhällsberättare och
aktiv part i samhällsutvecklingen

•

Att Centerpartiet fram till nästkommande partistämma genomför ett omfattande
förnyelseprogram för Centerpartiets kulturpolitik

TILLGÄNGLIG FÖR ALLA
För att alla ska få chansen att uppleva kultur och själva aktivt delta krävs rätt
förutsättningar. I dag finns mycket god kultur att tillgå där samhället genom stat, regioner,
landsting och kommuner bidrar till finansieringen. Trots detta blir ibland biljettpriserna för
exempelvis en teater- eller operaföreställning så höga att de stänger ute vissa grupper. Det
kan också för en del vara ett stort steg att ta sig till de stora institutionerna för att se en
föreställning. För att öppna upp dörrarna till även denna del av kulturlivet för fler vill vi att
en del av de medel som satsas på kulturen ska gå till verksamhet som förläggs utanför
institutionernas väggar. Dessa föreställningar ska också vara utan avgift för att det ska vara
möjligt för precis alla att ta del av dem. Parkteatern i Stockholm är ett exempel på sådan typ
av verksamhet.
Folkbildningen spelar en viktig roll för ett tillgängligt kulturliv och för livslångt lärande.
Studieförbunden och folkhögskolorna står för en stolt och bred bildningstradition och har ett
brett utbud av utbildning och kulturverksamhet. Många nås av denna verksamhet som har
stor betydelse som arena också för samhällsdebatt. Folkbildningens och folkhögskolornas
betydelse ökar också i en tid då många ungdomar inte klarar skolan med godkända resultat.
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Centerpartiet vill
•

Att en del av kulturstödet ska ha kriteriet att aktiviteterna dels ska nå ut till nya grupper
och områden, dels vara avgiftsbefriade

•

Att fortsatt starkt stöd till folkbildningen säkras

BLOMSTRANDE KULTURELLA
KULTUREL LA OCH KREATIVA NÄRINGAR
NÄRI NGAR
De kulturella och kreativa näringarnas betydelse för nationell och regional tillväxt, jobb och
innovationer blir allt tydligare. Ett livskraftigt kulturliv bidrar också till en ort eller regions
attraktionskraft både vad gäller att locka till sig nya invånare och för att öka kulturturismen.
Centerpartiet i regeringen har därför tagit fram en handlingsplan för de kulturella och
kreativa näringarna. Målet är att göra det enklare för konstnärerna och kulturskaparna att
leva på sitt skapande och på så sätt minska bidragsberoendet. Handlingsplanen går ut på att
skapa långsiktigt goda villkor för dessa näringar. Det kan handla om insatser så som
rådgivning till de som vill starta eller utveckla sitt företag, att lära ut entreprenörskap i de
kulturella och kreativa utbildningarna och att skapa mäklarfunktioner där konstnärerna har
möjlighet att skapa kontakter, sälja sina varor och tjänster samt att lära sig ta betalt för sitt
skapande. Mäklarfunktionerna fungerar som regionala resurscentra för främjande av dessa
näringar. Dessa resurscentra kan ha lite olika karaktär och finansieras av olika typer av
intressenter, det kan handla om företagarföreningar eller samarbeten med en region.
Centerpartiet vill bidra till att främja utvecklandet av fler regionala resurscentra.
Inom ramen för arbetet har Centerpartiet i regeringen också inrättat ett råd för de kulturella
och kreativa näringarna. Rådet har till uppgift att bistå regeringen i arbetet med den
nationella handlingsplanen och att initiera och stimulera en bredare diskussion om kultur
och kreativitet och vad det kan innebära både för företagen och för samhället i stort. Hela
satsningen omfattar 73 miljoner kronor under åren 2009-2012.
En fråga som är av stor vikt för många verksamma entreprenörer inom de kulturella och
kreativa näringarna är införandet av avdragsrätt för företag på förstahandsköp av konst.
Detta stärker många konstnärers möjlighet att leva på sitt skapande. Centerpartiet vill också
se ett mer dynamiskt kulturliv och har därför i regeringen till exempel tagit bort systemet
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med livslånga inkomstgarantier för ett fåtal konstnärer. Nu finns istället fler längre
stipendier så att fler konstnärer för möjlighet att engagera sig i fördjupande projekt.
Entreprenörskap och konstnärskap har många beröringspunkter - båda handlar ytterst om
att tänka och skapa nytt. Därför finns det mycket att vinna på att utveckla mötet mellan
kulturen och näringslivet.
Centerpartiet vill
•

Främja utvecklande av regionala resurscentra med ”kulturföretagarlotsar”

•

Att avdragsrätt för företag för förstahandsinköp av konst införs

VITALT KULTURLIV I HELA
H ELA LANDET
I Centerpartiet bejakar vi att regionerna i Sverige får utvecklas utifrån sina speciella styrkor
och förutsättningar i stort. Därför ser vi hur viktigt det är att statens nya modell för
kulturstöd till regionerna, samverkansmodellen, tas tillvara och används optimalt. Modellen
bygger på att regionerna för dialog med de ingående kommunerna, det fria kulturlivets
organisationer, studieförbunden, de ideella kulturorganisationerna med flera. De senare är
särskilt viktiga att säkerställa en plats för i dessa samtal, de kan lätt missas eftersom de oftast
saknar kansli och anställd personal. Utifrån dessa dialoger tas sedan fram ett underlag som
ska ligga till grund för en dialog med staten genom kulturrådet om dess resurstilldelning till
regionen. Med en väl genomförd dialog och ett gott samarbete inom regionen kan
kulturlivet få ett uppsving. Det är viktigt för såväl ett rikt nära kulturutbud och för en
attraktiv region i stort, inte minst är det bra för regional tillväxt.
En erfarenhet som har gjorts vid framtagandet av dessa regionala kulturplaner är att det
funnits stora förhoppningar bland fria och nya kulturutövare att kunna få ta del av
resurserna. Mycket resurser går till de större institutionerna. Ett extra statligt resurstillskott i
form av en ”kulturstimulanspott” som kunde fördelas när dessa regionala planer beslutas
skulle fungera som ett smörjmedel för kulturlivets utveckling i regionerna.
För att de regionala kulturplanerna verkligen ska få fäste och bidra till en generellt god
utveckling i regionerna behöver de integreras med de regionala utvecklingsplanerna. Både
kulturen och samhället i stort vinner på detta.
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Centerpartiet vill
•

Att mer resurser avsätts till samverkansmodellen som smörjmedel, ”en
kulturstimulanspott”

•

Att de regionala kulturplanerna ska integreras med de regionala utvecklingsplanerna

EN BRA START
Att satsa på kultur för barn och ungdomar är centralt. Mycket bra verksamhet finns, men
detta behöver utvecklas vidare. Inte minst med tanke på att vi vet att man mår bra av kultur.
Att satsa på kultur för barn och unga stärker deras hälsa och välbefinnande. Man tränas
också i tolerans, kreativitet och att tänka nytt vilket är viktigt för livet i stort.
De kommunala kulturskolorna erbjuder på många håll en fantastisk utbildning. Hur det ser
ut varierar över landet och i alla kommuner finns inte kulturskolor. Som parti ser vi denna
verksamhet som väldigt värdefull och anser att denna typ av utbildning för barn och unga
ska finnas i alla kommuner. Hur verksamheten läggs upp måste avgöras utifrån de lokala
förutsättningarna. Det kan finnas fördelar att samarbeta mycket med den vanliga skolan.
Det viktiga är att tillgängligheten blir god och att hänsyn tas till att alla barn inte har
ekonomiskt resursstarka föräldrar.
”Skapande skola”, en satsning som Centerpartiet arbetat för och som har gjorts nu i
regeringsställning på kultur i skolan, har blivit en stor framgång. Satsningen ger möjlighet
för elever i grundskolan att ta del av kulturupplevelser, men också till eget skapande.
Centerpartiet vill på sikt bygga ut denna satsning så att den även når ungdomarna på
gymnasiet samt barnen i förskolan.
Centerpartiet vill
•

Att det ska finnas tillgång till kulturskoleverksamhet i alla kommuner

•

Att ”Skapande skola” på sikt utvidgas till att omfatta även förskolan och gymnasiet

TA TILLVARA DEN NYA TEKNIKEN
Möjligheterna som den digitala tekniken kan öppna för när det gäller tillgängliggörande av
kultur är svindlande. Tänk bara på alla böcker som man enkelt kan få ta del av, alla gamla
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klassiska TV-serier man kan vältra sig i nostalgi kring, men också alla tänkbara nya
konstupplevelser som kan möjliggöras. Tänk att med digitala verktyg kunna se en
utställning från ett stort konstmuseum hemma på torget eller i bygdegården i hemstaden.
Tänk att se den nya järnvägsbron prydas av nya konstverk varje gång man passerar.
Centerpartiet har drivit och åstadkommit en satsning på 60 miljoner kronor för
digitalisering av mindre biografer, ibland i bygdegårdar, som fördelas över fyra år och som
kommer igång under 2011. De biografer som det gäller är främst belägna på mindre orter.
Anledningen är att den digitala tekniken snabbt är på väg att stå för en större del av
filmdistributionen. Stödet bör vara utformat så att det även kommer de mindre biograferna
till del. Omställningen till den nya tekniken är väldigt kostsam och resurser att klara detta på
egen hand saknas på många håll. Genom en satsning av detta slag får många mindre
biografer möjligheten att satsa på den nya tekniken och kan därmed fortsätta sin
verksamhet. Den nya tekniken öppnar dessutom för många andra spännande och viktiga
möjligheter. Till exempel kan man på detta sätt i en bygdegård visa en direktsänd
teaterförställning från en teater i en annan del av landet. Man kan också digitalt delta i en
konferens som äger rum på andra sidan jordklotet. Det finns alltså fördelar också för den
demokratiska dialogen med denna teknik.
Möjligheterna är som sagt svindlande, och digitaliseringen av biograferna visar en del av vad
man kan åstadkomma, men det finns fler frågor som behöver lösas för att nå så långt som
möjligt med detta. Det kan handla om finansiering, upphovsrättsliga frågor med mera som
grundligt behöver gås igenom och tas fram lösningar kring. Därför är det klokt att ta fram
en nationell strategi för digitalt tillgängliggörande av kultur. Tillgängligheten till den
digitala tekniken, inte minst i bygdegårdar och andra samlingslokaler för bland annat
kulturändamål, är av oerhörd betydelse för ett rikt kulturliv i hela landet. Den nationella
strategin behöver innehålla lösningar som säkerställer att de vinster som görs med den
digitala tekniken kommer människor i alla delar av landet till del.
Inom litteraturområdet har biblioteken i dag inte tillräckligt goda förutsättningar att erbjuda
e-böcker. Det behöver vara möjligt för biblioteken att erbjuda ett smidigt system för ett
digitalt bibliotek som ett komplement till det klassiska biblioteket. Biblioteken kan då också
än mer fungera som ett kompetenscentrum för mediekonsumtion. Här finns många nya
möjligheter att utveckla nya tjänster. Det är nödvändigt att skapa bättre förutsättningar för
biblioteken i detta avseende för allas vår tillgång till litteraturen.
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Centerpartiet vill
•

Att en nationell strategi för digitalt tillgängliggörande av kultur tas fram

•

Att förutsättningarna för bibliotek att erbjuda e-böcker stärks

FRÄMJA MÅNGFALD, ININ - OCH UTBLICKAR!
Influenser utifrån har i alla tider berikat oss. Vi i Centerpartiet vill bidra till att utveckla det
mångkulturella Sverige. Vi vill underlätta för möten mellan människor och traditioner.
Kulturen fungerar ofta som en brobyggare. För oss handlar mångfald om att alla ska få
chans att ta del av och, om man vill, vara en del av kulturlivet. Jämställdhet är här en fråga
som också är viktig att lyfta, det är vikigt att hålla en öppen diskussion om normer och
villkor för alla grupper i samhället. Kulturen är helt enkelt en arena där fördomar av alla
slag kan ifrågasättas.
Vårt språk bär våra minnen och mycket av vår kultur. Därför är det centralt att främja
språkkunskaper inte bara i modersmålet utan även i andra språk. Stöd till minoritetsspråk är
här en viktig del. Kunskaper i de andra skandinaviska språken är också viktigt att satsa på
eftersom det finns ett rikt kulturliv att enkelt nå den vägen och att en skandinavisk
språktradition är värd att värna.
För att stärka förståelsen och toleransen i samhället vill vi se ett större kulturutbyte generellt
sett. Vi vill se ett större internationellt utbyte och vi vill se ett större utbyte inom landet med
alla minoriteter som finns här. För att främja detta vill vi att en del av det samhälleliga stödet
till kulturföreningar och kulturinstitutioner ska innehålla ett kriterium om kulturutbyte.
Vi vet också att ett tolerant samhällsklimat är positivt för tillväxten. Där många idéer får
utrymme att brytas mot varandra och i möten mellan olika kulturer finns också fröer till nya
affärsmöjligheter.
För att på ett generellt plan skapa bättre förutsättningar för nya aktörer och konstnärliga
sammanslutningar även inom detta område är det viktigt att befintligt kulturstöd oftare
omprövas så att utrymme skapas för nya kulturyttringar.
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Centerpartiet vill
•

Att en del av stödet till kulturinstitutioner och kulturföreningar ska innehålla ett kriterium
om kulturutbyte, internationellt eller mellankulturellt inom landet

•

Att befintligt kulturstöd oftare omprövas så att mer fria resurser finns för att stödja nya
idéer och yttringar inom kulturområdet både nationellt och regionalt

MOTIONER
E - BÖCKER,
BÖCKER , MOTION 1:1
1. Att Centerpartiet sätter blåslampa på frågan för att förbättra situationen för
biblioteken att tillhandahålla E-böcker/andra digitala medier
2. Att miljö, landsbygds och sociala förutsättningar ska ge e-böckerna högsta prioritet
som ett komplement och alternativ till de fysiska biblioteken
3. Att verka för att problemet med att förlagen låter biblioteken vänta med ett få
tillgång till e-böckerna dröjer oskäligt länge i förhållande till bokutgivningstillfället
förändras.
Motionsyttrande: En ökad tillgänglighet av e-böcker på biblioteken är en mycket angelägen
fråga. Den bereds också för närvarande i en bred utredning om litteraturens ställning som
ska vara klar den 1 september 2012. Se även texten om att ta tillvara den nya tekniken i
ställningstagandet om kultur där frågan om e-böcker på biblioteken belyses.
Vad gäller tidpunkten för när förlagen ger biblioteken tillgång till e-böckerna så är det en
fråga som hanteras av branschen och är inte något för politiken att agera i.
Partistämman beslutade:
•

Att motionens första att-sats anses besvarad

•

Att bifalla motionens andra att-sats

•

Att avslå motionens tredje att-sats
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ARKEOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR
UNDERSÖ KNINGAR,
KNINGAR , MOTION 1:2
1. Att Centerpartiet verkar för att staten anslår mer resurser till arkeologiska
undersökningar
Motionsyttrande: Bevarandet av kulturminnen är ett givet uppdrag för vårt samhälle.
Lagstiftningen på detta område kan ibland medföra komplikationer vid exploatering av nya
områden. Det är exploatören som bekostar arbetet kring undersökningar av fornlämningar.
Staten går bara in och bidrar i speciella fall. Det händer att dessa kostnader bli så stora att
tänkt ny bebyggelse inte blir av. Det finns skäl att fundera över alternativa sätt att fördela
kostnader för detta. Det finns ett stämmobeslut från 2009 att utreda hur ett alternativt sätt att
fördela kostnaderna kan se ut. Det är alltså en fråga som Centerpartiet redan nu verkar för i
sak även om formuleringen var lite annorlunda vid beslutet 2009. Centerpartiet har också
verkat för och fått till stånd en konkurrensutsättning inom detta område. Det bör leda till
metodutveckling och pressade priser. Centerpartiet har drivit på och fått resten av Alliansen
med oss i att inleda en översyn av regelverket på kulturmiljöområdet. Anledningen är att vi
anser att möjligheterna att leva i, bruka och utveckla kulturskyddade fastigheter och miljöer
behöver öka. Respekten för äganderätten behöver i högre utsträckning prägla arbetet med
att värna kulturminnen och kulturmiljöer.
Partistämman beslutade:
•

Att motion 1:2 anses besvarad

TVTV- AVGIFTEN,
AVGIFTEN , MOTION 1:3
1. Att Centerpartiet ska verka för att TV-avgiften avskaffas
Motionsyttrande: Centerpartiet värnar ett starkt public service med en mångfald av olika
programtyper. Högkvalitativa samhälls- och kulturprogram har för oss en självklar plats i
utbudet, men det gäller även för sportsändningar och breda underhållningsprogram. När det
gäller det senare kan sponsringsintäkter vara avgörande för att ha möjlighet att sända
exempelvis fotbolls-VM. Det är därför viktigt att möjligheten till sponsring finns kvar.
Om uppdraget för public service skulle snävas av och de enbart skulle tillåtas att sända smala
program som andra aktörer på mediemarknaden inte gör, så skulle folkligheten falla bort.
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Färre skulle sannolikt ta del av utbudet och då skulle också folkbildningsfunktionen minska.
Det är inte minst viktigt ur ett demokratiperspektiv att många tar del av utbudet. Den
granskande journalistik som sker inom public service har en stor betydelse för att belysa hur
samhället fungerar. Då är det bra att många hittar till kanalerna.
I Centerpartiet upplever vi att det finns en bred uppslutning i samhället kring idén om
behovet av en av såväl politiken som marknaden oberoende radio och TV i allmänhetens
tjänst. Många skiftande intressen måste tillgodoses. Programmen behöver spegla hela
samhället och ha ett brett utbud som är tillgängligt också för personer med funktionshinder.
En finansiering som är stabil och förutsägbar över tiden är grunden för en oberoende radio
och TV i allmänhetens tjänst även i framtiden. Det är nog inte rimligt att på sikt finansiera
public service med dagens TV-avgiftssystem. Alternativet med skattefinansiering har också
sina komplikationer. Det finns en risk att oberoendet för public service undermineras om
anslaget bestäms politiskt i den ordinarie statsbudgeten. Då kan det uppfattas som att
politiken styr tillgången till resurser utefter vad man för tillfället tycker om
programproduktionen.
En annan modell är möjlig. Det är på sikt inte rimligt att koppla TV-avgiften till hushållet
när ”mottagningsapparaten” kan vara TV´n i vardagsrummet men lika gärna datorn på
jobbet eller mobiltelefonen. Teknikutvecklingen har helt enkelt gjort dagens modell
omodern. Istället kan man ta ut en public serviceavgift/medieavgift av alla skattebetalare
som man gör med till exempel begravningsavgiften. Detta oaktat människors medlemskap i
Svenska kyrkan och utan några liknelser i övrigt. Vi betalar för vår gemensamma public
service-produktion via en ”public serviceavgift/medieavgift”, lika för alla oberoende av
inkomst och omöjlig att smita från. Eftersom det är en modell som bygger på att man tar ut
avgiften av alla skattebetalare, så betyder det att ungdomar som ännu inte är skattebetalare
inte kommer att behöva betala denna avgift.
Motivet för att ta ut en public serviceavgift/medieavgift av alla skattebetalare är att public
service står för en grundläggande nyttighet som gynnar samhället i stort. Det är inte som
vilken tjänst som helst. Yttrandefrihet och tillgång till fördjupande journalistik är
grundläggande för en fungerande demokrati. Idén med public service är att vara oberoende,
både politiskt och kommersiellt. Det gör att public service har en speciell betydelse ur
demokratisynpunkt. Många kommersiella medier tar ett stort ansvar för granskning av
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makten och det demokratiska samtalet i stort. Tyvärr är det på stora delar av
mediemarknaden svårt att få lönsamhet på fördjupande journalistik när annonsintäkter
minskar eftersom många väljer att söka gratis nyheter på internet. Då blir det svårt att få råd
med fördjupande journalistik med tillgång till exempelvis utrikeskorrespondenter. Svaret på
det är inte att avlöva public service. Det blir istället mycket betydelsefullt att värna den
public serviceverksamhet som finns med sitt breda uppdrag. Den skapar en grund för
granskande journalistik som är av största vikt i vårt samhälle.
Centerpartiet vill också att de privata och kommersiella radio- och TV-företagen ska ha
möjligheter att verka på en fungerande marknad med långsiktiga och goda villkor. Den
mindre gråzon som finns i förhållande till public service när det gäller sponsorintäkter är
rimlig att hantera i förhållande till vinsterna det ger som beskrivits tidigare.
Centerpartiet anser att public service ska bibehållas med ett brett programutbud, säkerställt
politiskt och kommersiellt oberoende, och att dagens TV-avgiftssystem på sikt ska avskaffas
till förmån för en public serviceavgift/medieavgift för alla.
Partistämman beslutade:
•

Att motion 1:3 avslås

JUDISK FÖRSAMLINGSAVGIFT
FÖRSAMLINGSAV GIFT,
GIFT, MOTION 1:4
1. Att man snarat bör utreda möjligheten att bevilja skatteavdrag för den judiska
församlingsavgiften
Motionsyttrande: Trossamfund är mötesplatser som utgör en grund för bevarande och
utvecklande av ett religiöst och kulturellt arv. Där finns plats för bland annat samtal om
existentiella frågor och för ritualer som ger struktur och stöd i livet.
Staten stödjer trossamfund i form av statsbidrag eller avgiftshjälp. Stödet ska främja
samfundens möjlighet att bedriva en aktiv religiös verksamhet. Det handlar bland annat om
gudstjänster och själavård. Kravet för att kunna få detta stöd är att det ska bidra till att
upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på och att
samfundet är stabilt och har egen livskraft.
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En viktig del av finansieringen för trossamfunden är medlemsavgiften. Att det förekommer
att personer väljer att lämna en församling på grund av avgiftens storlek, som beskrivs i
motionen, är känt. Att utreda möjligheten att bevilja skatteavdrag för församlingsavgiften
för en del av den svenska befolkningen, som förslaget i motionen lyder, stämmer inte
överens med Centerpartiets grundläggande värdering om likabehandling.
Att som i det beskrivna fallet, en stor del av medlemsavgiften går till att hyra in vaktpersonal
för att skydda församlingarna och medlemmarna, är mycket beklämmande. Vi vill leva i ett
demokratiskt, öppet och tolerant samhälle. Vi lever i ett land med religionsfrihet och att man
har rätt att utöva sin tro. Hot mot religiösa grupper är ett hot mot demokratin och måste på
alla sätt motverkas. Det är ett gemensamt samhällsuppdrag. Därför vill vi att en utredning
tillsätts för att se över olika samfunds kostnader för säkerheten.
Partistämman beslutade:
•

Att motion 1:4 avslås

•

Att Centerpartiet vill att en utredning tillsätts för att se över olika samfunds kostnader för
säkerheten.

FRÅGOR INOM SVENSKA KYRKAN,
KYRKAN , MOTIONERNA
MOTION ERNA 1:51:5- 1:7
Motionären föreslår i motion 1: 5 om trosbekännelser:
1. Att partiet ska verka för att athanasianska och augsburgska trosbekännelserna stryks
som sammanfattningar av Svenska kyrkans tro i kyrkoordningen.
Motionsyttrande: Partistämman är inte rätt forum för teologiska frågor. De hör hemma i de
olika samfunden. Eftersom denna fråga berör Svenska kyrkan och Centerpartiet är
representerade i Kyrkomötet är det lämpligt att utan åtgärd skicka över motion 1:5 till
kyrkomötesgruppen.
Motionären föreslår i motion 1:6 om huvudgudstjänster:
1. Att partiet ska verka för att §§ 3-5 i kap 17, kyrkoordningen, om
Huvudgudstjänster, upphävs i sina helheter, tillförmån för tilliten till att den lokala
församlingens medlemmar är bäst lämpade att tillsammans utifrån sina
Gudsrelationer gestalta gemensam kristen tro, liv, gemenskap och tjänst i sin bygd.
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Motionsyttrande: När Svenska kyrkan genom reformen om ändrade relationer mellan staten
och Svenska kyrkan och lagen om trossamfund, beslöt att acceptera den nya rättsprofilen –
registrerat trossamfund för egen del, så fullföljde man den ordning som pågått under några
årtionden. Genom denna process hade allt fler av grundläggande beslut överförts från staten
till Svenska kyrkans egna organ.
Ett exempel på detta är Svenska kyrkans gudstjänstordningar, som redan 1986 hade
fastställts av detta års kyrkomöte. Som en följd av denna frihet för Svenska kyrkan redan
före relationsordningen, har staten inte sett sig föranledd att ha synpunkter på samfundens
gudstjänstordningar.
Inom Centerpartiet har vi den uppdelningen i arbetet att riksdag och regering hanterar de
allmänna förutsättningarna i Lagen om trossamfund och i lagen om Svenska kyrkan.
Centerpartiets representanter i Kyrkomötet – Svenska kyrkans högsta beslutande organ
beslutar inom sitt mandat om kyrkans regelsystem – Kyrkoordningen. Därmed är det
lämpligt att utan åtgärd skicka över motionen 1:6 till kyrkomötesgruppen.
Motionären föreslår i motion 1:7 om församlingsnamn:
1. Att Centerpartiet verkar för att de gamla församlingsgränserna och
församlingsnamnen skall vara kvar
Motionsyttrande: Denna fråga är inomkyrklig och hör hemma i Svenska kyrkan. Eftersom
Centerpartiet är representerat i Kyrkomötet är det lämpligt att utan åtgärd skicka över
motion 1:7 till kyrkomötesgruppen. Centerpartiet konstaterar samtidigt att församlingsnamn
och sockennamn är av stort kulturhistoriskt värde.
Partistämman beslutade:
•

Att stämman utan åtgärd lämnar över motion 1:5 till kyrkomötesgruppen

•

Att stämman utan åtgärd lämnar över motion 1:6 till kyrkomötesgruppen

•

Att stämman utan åtgärd lämnar över motion 1:7 till kyrkomötesgruppen
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LAGEN OM SVENSKA KYRKAN
KYR KAN,
KAN , MOTION 1:8
1. Att partiet ska verka för att upphävande av lagen om Svenska kyrkan (1998:159) och
därmed att Svenska kyrkan ges full frihet att själv bestämma sin tro, organisation och
förvaltning av både prästlönetillgångar och medlemsavgifter
Motionsyttrande: När relationsförändringen mellan staten och Svenska kyrkan skedde 2000
var bakgrunden att Svenska kyrkan kom ur en kommunalkyrklig rättsprofil, som hade
utgestaltats under cirka 150 år. Relationen mellan kyrkans olika delar kunde i denna
rättsprofil klargöras med bland annat kommunal frihet gentemot bland annat staten.
Den svenska frikyrkligheten kom ur en föreningsrättslig rättsprofil, vilken vid 1900-talets
slut var främmande för en del av den svenska kyrkligheten.
Nu erbjöd staten efter överläggningar med samfunden en ny rättsprofil: trossamfundet, som
fick sin rättsliga grund i lagen om trossamfund. Svenska kyrkan hade med sin bakgrund ett
behov att i rättsligt sammanhang beskriva hur de olika delarna av Svenska kyrkan förhöll sig
till varandra och hur detta uttrycktes rättsligt. Riksdagen beslöt i lagen om Svenska kyrkan
att Svenska kyrkan rättsligt skulle vara samma kyrka efter den 1 januari 2000 som före.
Relationen mellan Svenska kyrkan och andra trossamfund påverkas inte i grunden av lagen
om Svenska kyrkan. I det fall Svenska kyrkan skulle vilja ha andra relationer mellan sina
egna delar och andra samfund, finns skillnaderna mer i samfundens bakgrund som
episkopala respektive kongretionalistiska samfund.
Lagen om Svensk kyrkan bygger på en tvåpartsöverenskommelse mellan Staten och Svenska
kyrkan som tillkom i samband med att Staten och Svenska kyrkan skildes åt. Många stora
frågor såsom hanteringen av begravningsväsendet och kulturarvsansvar regleras i denna lag.
Ett upphävande av lagen vore inte rimligt.
Partistämman beslutade:
•

Att motion 1:8 avslås
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STÖD TILL TROSSAMFUND
TROSSAMFUN D, MOTIONERNA 1:9 SAMT
SAM T 1:10
1. Att partiet ska verka för att Svenska kyrkan själva får bekosta uppbörden av sin
medlemsavgift och att statsbidrag till trossamfund avvecklas (motion 1:9)
1. Att avskaffa trossamfundsbidraget och därmed lägga ned nämnden för statligt stöd
till trossamfund (motion 1:10)
Motionsyttrande: Det statliga stödet till trossamfund beslutades av riksdagen 1971. Samma
år infördes presstödet och 1972 kom partistödet. Samtliga belastar statskassan. Stödet till
trossamfund tillkom för att ge möjligheter till ett mer mångreligiöst/kulturellt samhälle.
År 2000, när relationsändring skedde mellan staten och Svenska kyrkan, blev stödet till
andra trossamfund ännu viktigare för att markera att vi har ett mångkulturellt samhälle och
att någon statsreligion inte finns.
År 2007 inrättades Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfunden, som har följande
huvuduppgifter:
•

Förmedla 50 miljoner till ca 41 trossamfund som är godkända enligt riksdagens
lagstiftning. Bidraget avser organisationsbidrag: verksamhetsbidrag och
projektbidrag

•

Orientera nya samfund i det svenska samhället samt vad den svenska staten står för.

•

Samordna samfundens roll i krissamordning och göra detta känt för Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap.

•

Vara ett dialogtorg om samhällets värdegrund där angelägna frågeställningar som
respekt och tolerans hanteras.

Vara dialogbank för att ge information om trossamfund, en kunskap som hade gått
förlorad vid relationsändringen mellan staten och Svenska kyrkan.
Ansvarigt statsråd framförde nyligen: Bidrag till nya/mindre trossamfund är viktigt för att
•

acceptera ett mångfaldssamhälle och att öka integrationen.
Stöd för uppbörden:
Relationsändring mellan staten och Svenska kyrkan genomfördes i ömsesidighet. Svenska
kyrkan skulle alltjämt svara för Begravningsväsendet (förutom i kommunerna Stockholm
och Tranås som alltid har haft borgerlig huvudman) och dessutom svara för det
kulturhistoriska arvet i form av landets kyrkor med anor från 1100-talet och framåt i tiden.
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Staten skulle fortsätta att svara för uppbörden av kyrkoavgift och denna tjänst erbjöds även
till andra trossamfund, vilket några nyttjar.
Centerpartiet står upp för ett multikulturellt samhälle och vill därför underlätta för nya
grupperingar att både mötas i egen trosgemenskap och integreras i det svenska samhället.
Partistämman beslutade:
•

Att motion 1:9 avslås

•

Att motion 1:10 avslås

16

