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Ärende 2, KFN/2011:127 

Yttrande över motion om kultur som finansieras med skattemedel bör vara 

politiskt neutral, öppen för alla, samt tydlig med sitt syfte och val av perspektiv. 
 

Den motivering som anges till förslaget att avslå motionen är inte hållbar. Det hänvisas bland 

annat till att det allmänna enligt grundlagen har ett uppdrag att verka för vissa värderingar, 

och till att kulturen inte ska detaljstyras av politiker. I det yttrande som ligger till grund för 

motiveringen framhålls också att kommunen har ett ansvar för att förmedla demokratiska 

värderingar, och att det allmänna ska verka med respekt för alla människors lika värde.  

 

Just detta, att förmedla demokratiska värderingar och verka med respekt för alla människors 

lika värde, är en grundläggande tanke bakom motionen. Om demokratin ska värnas och 

respekt visas för alla människors lika värde är det oacceptabelt att enskilda personer får 

använda skattemedel till att framställa åsikter och synsätt som vedertagna sanningar i syfte att 

nedvärdera och smutskasta människor som råkar ha ett annat synsätt än de själva.  

 

Det är oerhört viktigt ur demokratisynpunkt att kulturen får vara dynamisk, att den ifrågasätter 

och utmanar och tillåter olika perspektiv och åsikter att framföras. Någon politisk 

detaljstyrning av kulturen har därför aldrig föreslagits. Dock behövs en policy som 

säkerställer att åsikter och perspektiv som framförs inom kommunens egen kulturverksamhet 

framförs såsom just åsikter, och inte som objektiva sanningar. Ska en politisk ideologi, vilken 

som helst, problematiseras genom att det med stöd av skattemedel framförs åsikter om den 

innebär det alltså att kommunen bör ställa krav på att det framgår att det som framförs är ett 

synsätt, som inte alltid är med den objektiva sanningen överensstämmande.  

 

Extra viktigt är det att göra tydlig åtskillnad mellan åsikter och sanning då samverkan sker 

mellan kulturen och skolan i utbildningssyfte. Detta eftersom läroplanerna ställer krav på 

saklighet och allsidighet. 

 

Vi reserverar oss därför mot beslutet till förmån för bifall till motionen. 
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