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Kultur 
  

Kulturpolitik – motion 11.1, 11.2, 11.3 
11.1.1 Att Centerpartiet skall se över sin kulturpolitik med syfte att arbeta fram en 

hållbar borgerlig kulturpolitik och verka för att bli det ledande kulturpartiet i Sverige  

 

11.1.2 Att Centerpartiet ska granska respektive kulturpolitik från partierna till vänster 

 

11.2 Att Centerpartiets riksdagsgrupp skyndsamt tar initiativ till ett kulturlyft för hela 

Sverige med de intentioner som beskrivs ovan. 

 

11.3.1 Att Centerpartiet verkar för en politik som inriktar sig på strukturer för att 

förbättra möjligheter för kulturarrangörer och kulturentreprenörer 

 

11.3.2 Att Centerpartiet verkar för ett sökbart kulturstöd som i större omfattning avser 

finansiering för strukturella investeringar 

 

11.3.3 Att Centerpartiet verkar för att döda ytor i urbana miljöer upplåts kostnadsfritt 

för kulturändamål 

 

Partistyrelsens yttrande:  

I Centerpartiet finns en bred och väl förankrad kulturpolitik. Under de åtta år vi senast 

satt i regeringsställning genomfördes kultursamverkansmodellen och skapande skola, 

två mycket betydande centeridéer som nu har blivit väletablerade och ligger kvar även 

efter det senaste regeringsskiftet. Det finns betydande delar av vår kulturpolitik som inte 

kunde genomdrivas under tiden i regeringsställning som alltså återstår tills nästa gång. 

En sådan är vårt mycket ambitiösa förslag att göra en översyn av skatte- och 

avdragsregler för att skapa likvärdiga och goda förutsättningar för företagare inom 

kultursektorn och allmännyttiga föreningar. Det är ett förslag som är tydligt borgerligt 

och ser möjligheterna i det konstnärliga entreprenörskapet. Centerpartiet har också 

tydligt uttalat att den offentligt finansierade kulturen ska vara tillgänglig för alla oavsett 

var i landet man bor och statliga kulturinstitutioner och dess verksamheter ska göras 

mer tillgängliga över hela landet.  

 

På regional och kommunal nivå finns Centerpartiet representerat på många tunga 

poster, som exempelvis kulturnämndsordförande. Fram till nu i vår var det också 

centerpartister som ledde samarbetsorganen för såväl länsteatrarnas samarbetsförbund, 

länsmuseernas samarbetsförbund som länsmusikens samarbetsförbud. Det är ett tydligt 

tecken på vår starka ställning regionalt som kulturparti. Vi har också ett aktivt och 

mycket engagerat kulturnätverk i partiet som består av personer som antingen har 

förtroendeuppdrag inom kulturområdet eller helt enkelt är engagerade i frågorna. Detta 

är en väldig styrka. Många kulturengagerade centerpartister är också aktiva i 

Studieförbundet vuxenskolan och Bygdegårdarnas riksförbud liksom andra 

organisationer.  

 

Kulturfrågorna länkar också väl in i partiets prioriterade frågor om företagande och hela 

landet. Kultur bidrar till regional tillväxt och är betydelsefull som lokaliseringsfaktor och 

för att främja besöksnäringen. Här kan ytterligare steg tas för att arbeta än mer kring 

detta. 

 

Vi har en kontinuerlig bevakning av övriga partiers kulturpolitik och nu inte minst de 

som tillhör det nuvarande regeringsunderlaget. Det finns anledning att nu i opposition i 

ännu högre grad granska deras politik och föra en offentlig debatt kring det. 
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Samverkansmodellen är en mycket viktig centerreform. Vi delar motionärernas 

uppfattning att mer resurser krävs till den regionala kulturen och att modellen behöver 

stärkas och utvecklas. Det har också hittills skett för små förändringar utifrån 

kulturrådets samråd med regionerna och detta behöver åtgärdas. Ett kulturlyft som 

motionärerna benämner en sådan satsning vore mycket gynnsamt för att öka 

självständigheten och särarten i den regionala kulturen. Se även resonemang och 

beslutspunkt i ställningstagandet om kultur i denna fråga.  

 

Vår politik för en översyn av avdrags- och skattevillkor för kulturföretagare är en tydligt 

strukturell fråga. En annan fråga som vi länge arbetat för är tillgång till samlingslokaler 

för bland annat kulturändamål, vilket också är en strukturell fråga. I ställningstagande 

för kulturfrågor finns också ett resonemang om ökad andel grundstöd istället för 

projektstöd. Även det kan beskrivas i termer av strukturellt stöd som påverkar i frihetlig 

riktning.  

 

Det finns på många håll ”döda ytor” som skulle kunna bli livfullare och tryggare med 

konstnärlig verksamhet. Där sådant lokalt bedöms lämpligt är detta en intressant idé 

som vi bejakar.  

  

 

Partistämman beslutade att Centerpartiet verkar för: 

Att lämpliga döda ytor i urbana miljöer upplåts kostnadsfritt för kulturändamål 

 

 

Partistämman beslutade att anse följande motioner besvarade: 

11.1 

11.2 

11.3.1  

11.3.2  

 

Partistämman beslutade att avslå följande motioner: 

11.3.3 

 

 

Fritidsfrågor - motion 11.4, 11.5 
 

11.4.1 Att uppmana kommuner och föreningsliv att mer aktivt jobba med könsneutralt 

stöd och satsning på fritidssysselsättning för barn och ungdomar 

 

11.4.2 Att se till så att kommuner skapar nyckeltal för sin verksamhetsuppföljning så att 

det går att följa utvecklingen mot en mer jämlik satsning på 

fritidssysselsättningsområdet.  

 

11.5.1 Att Centerpartiet på lämpligt sätt tar initiativ till att främja ungas engagemang 

när det gäller spel över internet. 

 

 

Partistyrelsens yttrande:  

Jämställhet i såväl föreningslivet som inom andra områden är en mycket viktig fråga för 

oss och något som vi driver i partiet. Mycket har gjorts och inom exempelvis idrotten så 

fördelas stöd i stort sett jämställt. Givetvis är detta en fråga vi kommer att fortsätta 

driva.  
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När det gäller nyckeltal kring jämställdhet så är vår generella hållning att vi vill ha en 

uppdelad statistik så att detta går att följa. Det gäller då också på kommunal nivå. 

 

I Centerpartiet har vi stort engagemang kring utvecklande miljöer för unga. Det finns 

enorma möjligheter för spännande aktiviteter för unga på internet med en sådan bredd 

att många unga kan hitta en aktivitet som ger glädje och skapar engagemang. Bland 

annat finns mycket e-sport på internet som är en intressant utveckling. Vårt 

engagemang har redan kommit till uttryck på riksnivå i motioner och i den offentliga 

debatten. På kommunal nivå krävs också en lyhördhet för nya former för ungas 

engagemang och intressen. Det kan behövas en översyn av bidragskriterier så att 

engagemang som finns på internet kan främjas.  

 

 

Partistämman beslutade att anse följande motioner besvarade: 

11.4 

11.5  

 

 

 

Public service- motion 11.6, 11.7 
 

11.6 Att Centerpartiets riksstämma ska ge riksdagsgruppen uppdrag att arbeta för att 

avskaffa radio- och TV-avgiften och att den ska ersättas med en public service-avgift på 

skattsedeln 

 

11.7 Att allt public service-producerat material, både nyproducerat och arkiverat, läggs 

ut till fritt och gratis användande för både andra medier, medborgare och andra 

intresserade 

 

Partistyrelsens yttrande:  

Centerpartiet anser att public service ska bibehållas med ett brett programutbud, 

säkerställt politiskt och kommersiellt oberoende, och att dagens TV-avgiftssystem ska 

avskaffas till förmån för en public serviceavgift/medieavgift för alla. 

 

Det är inte längre hållbart att koppla TV-avgiften till hushållet när 

”mottagningsapparaten” kan vara TV´n i vardagsrummet men lika gärna datorn på 

jobbet eller mobiltelefonen. Teknikutvecklingen har 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. Detta är en politik som partiet aktivt driver sedan 

länge. 

 

Den finns också en alliansgemensam motion i riksdagen som behandlats under våren på 

detta tema och som efter överenskommelse med regeringen kommer att leda till en 

utredning. Var den kommer att landa är oklart, men vår linje är väldigt tydlig. 

 

Det finns stora fördelar med att tillgängliggöra den produktion public service har och har 

haft för allmänheten. Det är också viktigt att de nyheter och den samhällsdebatt som 

produceras på bästa sätt kan tillgängliggöras och kunna användas av också andra 

medier. Det finns inom vissa områden upphovsrätt att ta hänsyn till, som till exempel 

filmer. Men allt som är möjligt ur juridiskt och praktiskt perspektiv bör tillgängliggöras.   
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Partistämman beslutade att Centerpartiet verkar för: 

Att allt public service-producerat material som är juridiskt och praktiskt möjligt läggs 

ut till fritt och gratis användande för såväl andra medier som allmänheten 

 

Partistämman beslutade att anse följande motioner besvarade: 

11.6 

 

Partistämman beslutade att avslå följande motioner: 

11.7 

 

DAB-radio - motion 11.8, 11.9 
 

11.8.1 Att Centerpartiet tar ställning emot fortsatt satsning på DAB-radio 

 

11.8.2 Att Centerpartiet verkar för att FM-nätet ska finnas kvar 

 

11.9.1 Att Centerpartiet ska vara emot etableringen av ett DAB-nät i Sverige 

 

11.9.2 Att Centerpartiet ska vara emot släckningen av FM-nätet i Sverige 

 

Partistyrelsens yttrande: 

Den nuvarande regeringen har beslutat att för närvarande inte gå över till digitalradio, 

DAB. Bakgrunden är att en övergång i dagsläget vore förenad med för stora oklarheter 

kring bland annat radions roll i svensk krisberedskap. Centerpartiet anser också att ett 

eventuellt byte av teknik kräver en mer genomarbetad analys för att ett välgrundat 

beslut ska kunna fattas.  

 

För Centerpartiet är inte det viktiga vilken teknik som används utan att den uppfyller ett 

antal centrala kriterier. Dessa är att vid en eventuell övergång till annan sändningsteknik 

än dagens FM är viktiga krav att den nya tekniken minst har samma yttäckning i hela 

landet som dagens FM, att säkerheten i systemet för radiosändning via broadcasting är 

säkrad, att de demokratiska aspekterna är säkrade oavsett vilket system för 

broadcasting som väljs samt att tekniken som används är samhällsekonomiskt 

försvarbar.  

 

Partistämman beslutade att anse följande motioner besvarade: 

11.8 

11.9 

 

Begränsningar av reklam för spel och dobbel -motion 11.10 
11.10.1 Föreslår lagändring om förbud mot reklam för spel och dobbel på TV, radio, 

tidskrifter och svenskbaserade nätsajter alternativt förbud mot reklam för casinospel 

med kraftigare restriktioner på reklam för andra spelformer som odds, poker och bingo 

 

Partistyrelsens yttrande:  

Det är som motionären framhåller mycket oroande med en spelmarknad på nätet som 

genom bristande reglering gör att spelandets avigsidor som spelmissbruk förstärks. Med 

en ännu större tillgänglighet som spel på nätet ger blir också riskerna större.  

 

Ett överdrivet spelande är dock inte bara en fråga om reklam, även om det kan bidra. 

Det är också viktigt hur själva spelet är utformat och hur man lockas till mer spelande. 

När som idag en stor del av spelandet pågår på nätet utanför en reglerad marknad finns 

också en högre risk för spelaren att hamna i ett spelmissbruk. 
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Centerpartiet vill se en spelmarknad som samtidigt erbjuder god underhållning och 

skydd mot missbruk och som med en del av sin avkastning, genom staten, bidrar till 

samhällsnytta. Då är också resurser till vård av spelmissbrukare en del i detta.  

 

I Sverige har vi en reglerad spelmarknad. Det som regleras är bland annat vilka som har 

rätt att bedriva fysiska spel och förhållanden kring själva spelandet, exempelvis 

åldersgränser och hur stor del av omsättningen som ska delas ut som vinst till spelarna. 

Denna är dock sedan en tid satt ur spel eftersom en stor del av spelandet sker på nätet 

utanför regleringen. 

 

Det mesta av spelandet sker idag online, utanför den reglerade spelmarknaden. Ett sätt 

att få en bättre fungerade spelmarknad är att införa ett licenssystem för de aktörer som 

idag driver online-spel. Med licensen skulle följa krav på att följa vissa regler liksom en 

avgift för licensens och att betala skatt. På så sätt skulle konkurrensen ske på mer 

likvärdiga villkor vad gäller både fysiska spel som spel online. Inte minst vad gäller 

skydd för konsumenten. Dessutom skulle spelverksamheten även fortsättningsvis ge 

intäkter till samhällsnyttig verksamhet. 

 

En omreglerad marknad för spel online skapar också bättre förutsättningar för att 

begränsa spelandets baksidor. Ett förbud mot reklam för spel menar vi inte är en bra 

väg att gå. Däremot behöver andra typer av skydd för konsumenten regleras i en 

omreglering.  

 

Centerpartiet har länge drivit frågan om en omreglering av spelmarknaden på nätet och 

kommer att fortsätta vara pådrivande tills en sådan kommer på plats. Det finns nu en 

samsyn mellan alliansen och regeringspartierna att en omreglering av detta slag behövs. 

 

 

Partistämman beslutade att avslå följande motioner: 

11.10 

 

Kyrkofrågor - motion 11.11, 11.12 
11.11.1. Att Centerpartiet verkar för att åtskilja kyrka och stat i de delar där 

separationen inte är färdig 

 

11.11.2 Att Centerpartiet verkar för att förändra Successionsordningen så att statschef 

och statschefspretendenter får religionsfrihet. Särskilt bör hänvisningen till den 

Augsburgska trosbekännelsen strykas. 

 

11.11.3 Att begravningsmonopolet (de facto) avskaffas och att begravningsväsendet 

överförs i kommunal regi, samt att begravningsavgiften tas ut via kommunalskatten.  

 

11.11.4 Att beskattningsrätt för Svenska kyrkans medlemmar upphör (Svenska kyrkan 

upptar sina medlemsavgifter som andra föreningar) 

 

11.11.5 Att Riksdagen stryker från sitt officiellt kommunicerade program vid Riksmötets 

öppnande deltagande i tacksägelsegudstjänst i Stockholms domkyrka, att frivilligheten i 

deltagandet poängteras. 

 

11.11.6 Att Civiläktenskap införs 

 

11.11.7 Att vigselrätten (den civilrättsliga) fråntas religiösa samfund 

 

11.11.8 Att Centerpartiet inte ställer upp som parti i framtida kyrkoval16.2 
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11.12 Att se över rätten till ledighet för att utföra förtroendeuppdrag inom kyrkan 

 

Partistyrelsens yttrande:  

Kyrkan och staten separerades slutligen och fullt ut från den 1/1 2000. I en 

överenskommelse därefter (separationen) ingår exempelvis att staten ersätter Svenska 

kyrkan för kulturhistoriskt ansvarstagande i byggnader, att Svenska Kyrkan i all 

huvudsak är huvudman för begravningsväsendet i landet etc. Men separationen kyrka-

stat innebar ett definitivt skiljande av kyrka-stat i vårt land. Delar av separationen 

genomfördes redan innan 1/1 2000, tex överfördes Folkbokföringen från Svenska kyrkan 

till Skatteverket redan i mitten av 90-talet. 

 

Centerpartiet hävdar religionsfriheten och den ska principiellt gälla alla, även 

statschefen. Centerpartiet står bakom ”Torekovskompromissen” från 1971 som ligger till 

grund för dagens lagstiftning på området. Denna innebär en avvägning mellan frågor 

som den motionären tar upp och en bred samsyn kring successionsordningen. I frågor 

rörande successionsordningen ska eventuella förändringar ske i stort parlamentariskt 

samförstånd. Det är därför inte aktuellt i dag att göra en översyn av lagen. 

 

Det finns inget monopol inom begravningsväsendet, däremot en praxis. Sveriges största 

begravningssamordnare är Stockholms kommun och är ju kommunal. Huvudmannen 

oaktat det är svenska kyrkan eller en primärkommun har också ansvar för att 

tillhandahålla konfessionslösa lokaler för dem som så önskar. Om man skulle göra en 

överföring av denna verksamhet, vilket kommunerna inte önskar, måste det föregås av 

mycket komplexa förhandlingar som att skilja kyrkotomter från begravningsplatser med 

mera.  

 

Någon beskattningsrätt för Svenska kyrkans medlemmar finns inte i dag. Skatteverket 

erbjuder sig däremot att ta upp medlemsavgifter åt alla olika svenska trossamfund.  

 

Den tacksägelsegudtjänst som hålls i samband med Riksmötets öppnande är inte en del 

av det officiella programmet och frivilligheten i deltagandet är tydligt kommunicerat. 

 

I Sverige finns i dag en typ av äktenskap och det är civiläktenskap. Att sedan religiösa 

samfund som exempelvis Svenska kyrkan också har rätten att förrätta juridiskt bindande 

äktenskap anser Centerpartiet är en praktiskt fungerade modell som skapar valfrihet 

vilket vi bejakar.  

 

I Centerpartiet har vi en lång tradition av engagemang i Svenska kyrkan. 

Utgångspunkten för Centerpartiet som nomineringsgrupp i kyrkovalet är viljan och 

intresset hos tusentals enskilda människor, som är engagerade i både Svenska kyrkan 

och Centerpartiet, att förverkliga visionen om folkkyrkan, närvarande och angelägen i 

hela det svenska samhället. För Centerpartiet är det viktigt att väljarna i kyrkovalet 

tydligt får ta del av vilka grundvärderingar och vilken ideologi som bär en 

nomineringsgrupp i valet. Alla människors lika värde och rättigheter, frivilligt 

engagemang, mångfald, lokala lösningar och hållbarhet är några utgångspunkter och 

kärnvärden i Centerpartiets politik. Genom att delta i kyrkovalet under partibeteckning 

blir det tydligt för väljarna att det är Centerpartiets värdegrund som våra kandidater 

utgår från. 

 

I Svenska kyrkan finns många förtroendevalda. Liknande ordning finns även i andra 

samfund. Det är positivt med arbetsgivare som är flexibla och kan bevilja ledighet för 

anställda för att de ska kunna ha olika typer av förtroendeuppdrag. Det kan också gälla 

andra föreningar som idrottsföreningar eller intresseorganisationer. Rätten att ta ledigt 

från arbetet för politiska förtroendeuppdrag är centralt för en fungerande demokrati. En 

juridisk rätt att vara ledig är det dock rimligt att det bara avser dessa uppdrag.  



                                        

8 

 

 

Partistämman beslutade att anse följande motioner besvarade: 

11.11.1 

11.11.4 

11.11.6 

11.12 

 

 

Partistämman beslutade att avslå följande motioner: 

11.11.2 

11.11.3 

11.11.5 

11.11.7 

11.11.8 

 

 

 


