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Förord

Hösten 2020 startade en arbetsgrupp för att utarbeta ett kulturpolitiskt program med sikte
på 2025. I arbetsgruppen ingick Maria Nerpin, Pernilla Ingelsson, Eva Marcusdotter, Pontus
Persson, Alma Karlsson, Robert Uitto.

Arbetsgruppen har haft dialog med relevanta aktörer, aktiva inom kultursektorn och
socialdemokratiska kulturpolitiker och medlemmar. Kulturpolitiken gränsar till och är mer
eller mindre invävd i en rad andra politikområden; utbildning, äldreomsorg, näringsliv, idrott,
och folkrörelsepolitik för att nämna några. Därför tangerar föreliggande kulturpolitiska
program delvis dessa områden. Programmet berättar om vår socialdemokratiska kultursyn.
Det pekar på utmaningar som ligger framför oss, liksom på nödvändiga prioriteringar och
inriktningar. Det reser också krav på angelägna långsiktiga satsningar. Det kulturpolitiska
programmet är inget färdigt handlingsprogram utan ett levande dokument, och
förhoppningsvis en inspirationskälla för det fortsatta kulturpolitiska arbetet för
socialdemokraterna i Östersunds kommun. Det är nu det börjar!

Östersund oktober 2021
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Socialdemokraternas kultursyn

Kunskap och kultur är verktyg för människors personliga frihet och utveckling. Men de är
också redskap för samhällets utveckling och vår gemensamma välfärd. De är ett mått på
samhällets värdighet. Kunskap och kultur ger människor möjlighet att vidga sina perspektiv och
att frigöra sina tankar och sin skaparkraft. Denna frigörande förmåga är en avgörande motvikt
mot ekonomiska och sociala eliters strävan att ta makten över tanken.

Ur Socialdemokraternas partiprogram antaget 2013

Kultur är ingen prydnad. Kultur och konst är frigörande och bidrar till mänsklig växt och
gemenskap. Kultur hjälper oss att vidga perspektiven, få nya tankar och nya idéer. På så sätt
är kulturen viktig för både individens och samhällets utveckling. Vi vill ge den lekande,
lärande, diskuterande och skapande människan goda förutsättningar.

Socialdemokraternas kultursyn utgår från alla människors lika värde. Den svenska modellen
bygger på att du, oavsett bakgrund, ska kunna förverkliga dina drömmar och nå din fulla
potential. Alla måste kunna ta del av och själv få möjlighet att skapa kultur för att leva ett
gott och meningsfullt liv. Därför måste kulturen vara tillgänglig för alla. Det handlar om allas
rätt till respekt, om rätten att få delta och höra till, om allas rätt till orden, till bildning och
skapande.

Vår kulturpolitiska syn är förankrad i övertygelsen att klasskillnader och sociala orättvisor
inte bara kommer till uttryck som ekonomiska klyftor utan också som kulturell ojämlikhet.
Klasstillhörighet, kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning,
sexuell läggning eller ålder ska inte avgöra möjligheten att ta del av och utöva kultur. Vår
kultursyn utmanar.

Det socialdemokratiska samhällsbygget grundar sig på medborgarnas engagemang. Det är
viktigt att alla människor deltar och bidrar till demokratin och välfärden. Därför ska alla i hela
kommunen också kunna ta del av kulturen och delta i kulturskapandet. Vi är övertygade om
att kultur som möjliggör möten och låter olika erfarenheter och åsikter komma till uttryck
har en långsiktigt helande inverkan. Den stärker demokratin, sammanhållningen och tilliten i
samhället.

Kulturpolitikens mål och styrning

Tillgänglighet och delaktighet är grundläggande för en socialdemokratisk kulturpolitik och
viktiga argument för att samhället ska investera mer i kultur. Alla medborgare ska ha både
rätt och reell möjlighet att ta del i kulturen som konsumenter och kulturskapare. Det är en
fråga om rättvisa och jämlikhet. Detta är viktiga skäl till att kulturen behöver offentligt stöd,
vilket innebär att hela kommunen ska ha rätt och möjlighet att ta del av och skapa konst och
kultur. Kulturpolitiken ska möjliggöra människors möten, ett fritt utbyte av erfarenheter och
åsikter och ge förutsättningar för att berättelser från alla delar av samhället berättas.
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Kulturen är en ofta underskattad resurs. Men om politiken missköts på andra områden, till
exempel om vår välfärdsmodell urholkas, kan kulturpolitiken som sådan bara marginellt
kompensera för dessa tillkortakommanden.

Vi vill utöka satsningarna på kulturens område. Östersund behöver ligga bättre till
i ”kulturkronor per invånare”. Det är också gynnsamt för kommunens attraktionskraft. För
det behövs mer resurser och nya kulturpolitiska uppdrag.

På yttrandefrihetens grund

Kulturen är lekfull och skapande men kan också vara ifrågasättande och upprorisk. Kulturen
är inte och ska inte vara en pålitlig bundsförvant till den rådande ordningen, utan den ska
vara fri och oberäknelig.
En socialdemokratisk kulturpolitik har yttrandefriheten som utgångspunkt. I länder där
friheten inskränks är det första angreppet nästan undantagslöst riktat mot kulturens frihet,
mot konstnärlig verksamhet och journalistik.

Det är helt avgörande att garantera yttrandefriheten och den konstnärliga och skapande
friheten. Men vi menar också att det inte räcker att erbjuda alla formell rätt att uttrycka sig,
att ta del av och delta i kulturskapandet. Alla måste också ges verkliga förutsättningar att
göra det. Därför står frågor om kulturens tillgänglighet i centrum för vår kulturpolitik.

Kultur som samhällsbyggare och samhällsförändrare

Konst och kultur är ett sätt att närma sig svåra frågor och bearbeta dem. Vi socialdemokrater
utgår från att människans fantasi är större än vad som ryms i det nuvarande samhället och
ser kulturen som en källa till och ett redskap för samhällsförändring. En kraft som kan visa på
och kritisera klassamhället och avslöja olika maktstrukturer, som kan inspirera och
mobilisera.

Kulturpolitiken har en både samhällsbyggande och samhällsförändrande roll. Kultur bidrar
till att skapa sammanhållning, stärka demokratin och utveckla gemensamma förhållningssätt.
Kulturupplevelser som musik och dans kan bygga broar även när det saknas gemensamt
språk.

Vill man öka förståelsen för olika traditioner och villkor och stärka sammanhållningen, vare
sig det handlar om att åstadkomma det i ett bostadsområde, inom ett land eller mellan
länder, är det nödvändigt att främja ett kulturellt utbyte mellan enskilda människor,
samhällsklasser och grupper. Det är grunden för de gemensamma berättelser som binder oss
samman i ett samhälle och i världen.

Av den anledningen är det också viktigt att tillgången till kultur och möjligheten till eget
utövande tillgodoses i hela kommunen. Kulturell verksamhet är dessutom en attraktionskraft
som kan stärka besöksnäringen och öka intresset för att bo i vårt län, även utanför större
tätorter.
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Kulturens egenvärde och nytta

Kulturen har ett egenvärde. Detta egenvärde kommer först. Den konstnärliga friheten är en
förutsättning för den kreativa processen och för att skapa konst och kultur av hög kvalitet.
Att garantera denna frihet är politikens viktigaste uppgift.

Men det hindrar inte att kulturen också skapar nytta på andra områden. Kulturen kan stärka
demokratin, utveckla vårt språk, skapa jobb, bidra till att en ort blir attraktiv eller förbättra
människors hälsa. Det är bidragande argument till varför vi anser att kulturen ska få
offentligt stöd och vara tillgänglig för alla.

I debatten ställs ofta kulturens egenvärde i motsatsställning till att kulturen kan bidra till att
nå andra mål. Vi ser det som att kulturen både har ett egenvärde och kan vara till nytta på
andra områden. För oss socialdemokrater handlar det om att bejaka bådadera. De kreativa
näringarna kan bidra till såväl arbetstillfällen och företagande, som att Östersund blir en mer
attraktiv kommun med fler kulturupplevelser och tillfällen till skapande.

Kulturens ”infrastruktur”

Om målen om tillgänglighet för upplevelser och eget skapande ska nås, behöver samhället i
bemärkelsen stat, region och kommun ta stort ansvar för att kulturens ”infrastruktur” finns
på plats, i form av bibliotek, museer, kulturskola, mötesplatser och lokaler för konst, teater,
musik.

Civilsamhället, med kulturföreningar, hembygdsföreningar, studieförbund m fl är starka och
viktiga garanter för ett vitalt kulturliv, och ska därför ha ekonomiskt stöd och uppmuntran
och stimulans. I vår kommun är det avgörande att institutionerna kan kompletteras av
kulturföreningarnas och studieförbundens verksamhet. Det är angeläget att denna funktion
uppmärksammas och uppskattas.

Privat finansiering av kultur och kultursponsring är också viktig i vår kommun. Det handlar
bland annat om konsthallar, muséer, festivaler och musikarrangemang, som bidrar till en
större mångfald och att det för kulturutövarna finns flera olika arrangörer.

Den kommersiella kulturen och kulturindustrin ger oss tillgång till kultur - musik, film, böcker
med mera - som vi ”vill ha” och kan betala för. Den bidrar också till kulturell förnyelse.

För oss socialdemokrater är det en grundläggande kulturpolitisk uppgift att fortsätta stödja
olika arrangemang och aktörer som gör kultur och konst närvarande och levande.

Förändringskraften i folkrörelserna och folkbildningen

Folkrörelserna och civilsamhällets organisationer spelar en stor roll för demokratin och den
svenska välfärdsmodellen. Folkrörelsearbete och föreningsliv handlar om att lita till den egna
kraften. Genom självorganisering och folkbildning grundläggs ett brett deltagande i
beslutsfattande och kulturliv. Denna folkrörelsetradition utgör en hörnsten i
socialdemokratisk kulturpolitik.
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Folkbildningen bygger på ett bredare och friare bildningsideal än skolan och den
yrkesinriktade utbildningen. För socialdemokratin är folkbildning och kultur oupplösligt
sammanvävda. Det är i folkrörelser, i studieförbund och på folkhögskolor, som många
människor på allvar möter kulturen för första gången. Det är även där som tilltron för
demokratin ofta uppstår i samtal och diskussioner. Folkrörelser och folkbildning kan bli
starka förändringsmotorer, som bidrar till att människor mobiliseras, växer och kan engagera
sig i sin omvärldsutveckling.

Kultur i välfärden

Kultur är en källa till glädje och livslust. Den är också en möjlighet att närma sig och uttrycka
svåra frågor och känslor, att få skratta, gråta och tänka efter. Att kulturen finns i och
kommer till välfärdens olika verksamheter innebär möjligheter att ta tillvara kultursektorns
särskilda kompetens, och använda den för att göra verksamheten bättre. Det gäller inte
minst i förskolan, skolan och på våra LSS- och äldreboenden – verksamheter där vi vistas
längre tider. Vi vill därför satsa mer på kultur i skolan och på våra särskilda boenden.

Barn och ungas tillgång till kultur och eget skapande

Alla barn som växer upp i vår kommun ska möta kultur och få utvecklas som skapande
människor. Kulturen i förskolan, skolan kulturskolan spelar en stor roll för att uppnå detta.
Även kulturföreningar och studieförbund är viktiga för att ge barn och ungdomar upplevelser
och möjligheter till eget skapande.

Vi vill se mer uppsökande kulturverksamhet som involverar alla barn och ungdomar och ger
dem möjlighet att möta och samarbeta med professionella kulturutövare. Alla barn ska ha
rätten att uppleva professionell kultur. Ett framgångsrikt exempel på det arbetssättet är El
Sistema som ger barn möjlighet att lära sig spela orkesterinstrument och spela med en
professionell symfoniorkester. Den kommunala kulturskolan är en grundbult i den
socialdemokratiska kulturpolitiken. Den tillkom för att ge alla barn möjlighet att till låg
kostnad få lära sig spela ett instrument. Sedan de första kommunala musikskolorna startade
på 1940-talet har verksamheten växt och breddats till andra konstuttryck som dans, teater
och bildkonst. Vi socialdemokrater har under många år drivit och vill fortsätta driva frågan
om att sänka avgifterna samt nå nya målgrupper, med målet att så småningom klara en helt
avgiftsfri kulturskola för alla barn.

Vi vill också på andra sätt – genom skapande i skolan, mobila föreställningar och
utställningar, genom småskalig och vardagsnära verksamhet av bibliotek m fl ge barn och
familjer förutsättningar att grundlägga trygghet och vanor i kulturutövande.

Våra anställda i kulturskolan har hög kompetens. Vi ser dock behovet av en bättre
arbetsmiljö, som också gagnar deltagare i kulturskolan. Idag saknas en del lokaler och
behovet av en samordningmellan skola och kulturskola är mycket viktigt.
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Kulturarvet

Jamtli är dels vårt museum med friluftsmuseum, dels finns här också nya Nationalmuseum
Jamtli, med konst av högsta kvalitet. Jamtli bär länets historia vidare, men är också en röst
för samtiden, konsten och därmed det fria ordet och den fria kulturen.

Jamtlis utställningar spänner från historisk konst, kulturhistoria, nutidshistoria till att vara en
på många olika, spännande sätt spegla samhället och samhällsutvecklingen.

Jamtlis utveckling de senaste åren har varit enorm och vi vill fortsatt värna möjligheten att
utveckla detta viktiga kulturella centrum och denna demokratiska röst.

Inte minst för barn och ungas tillgång till historia och samtidsbeskrivningar måste Jamtli
fortsätta att utvecklas. Jamtlis och Nationalmuseets samarbete med länets kulturskolor
behöver stärkas.

Vi ser också med glädje på den utveckling som sker hos Gaaltije Kulturcenter, och de
möjligheter som kan öppnas med en ny parlamentsbyggnad för Sametinget. Även här
behöver samarbetet med skolor och kulturskolor utvecklas.

Mötesplatser och lokaler

En viktig del i utvecklingen av kommunens kulturliv är att se och möta upp kulturlivets behov
av mötesplatser och lokaler, med bra funktion.

Vi behöver se till att våra befintliga lokaler är ändamålsenliga, och det gäller inte minst vårt
stadsbibliotek, som har helt undermåliga lagerlokaler i källaren. Huset är arkitektoniskt
mycket intressant.

I kommunens kulturstrategi slås fast att utvecklingen av mötesplatser och lokaler ska vara en
viktig del av det fortsatta arbetet. Ett nytillskott är Exercishallen på stadsdel norr, som kan ge
möjligheter till utställningar, föreläsningar mm. Dessvärre har ännu inget underlag för
budget och långsiktigt ansvarstagande tagits fram. Vi menar att en viktig del i arbetet med
mötesplatser och lokaler är att de olika konstarterna har goda förutsättningar, oavsett
huvudman.

Internationellt kulturutbyte

En form av internationellt kulturutbyte är att förföljda kulturarbetare bjuds in av kommunen
och får en fristad under två år för att kunna leva i trygghet och fortsätta att arbeta med sitt
yrke. Systemet med ”fristadskonstnärer” startade 2006 då nätverket The International Cities
of Refuge Network (ICORN) bildades. Det finns i dag ett 20-tal fristäder i Sverige varav
Östersund är en, sedan år 2017, och en uppskattad sådan.

Kulturarbetarna får tillgång till boende och viss ersättning. Utöver att fortsätta utveckla sitt
skapande inom sin konstart kan också andra delar ingå. Med kommunens andra gäst på
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besök och inleddes t ex ett teaterprojekt, som kommer kommuninvånare – skolbarn m fl –
till del, och därmed kan öka förståelsen för kulturens och yttrandefrihetens roll.

Förändrad omvärld och nya utmaningar

Kulturpolitiken måste utvecklas för att möta en förändrad omvärld. Viktiga
samhällsförändringar som påverkar kulturpolitiken i dag är den digitala revolutionen och
ökade hot mot den konstnärliga friheten.

Hoten mot den konstnärliga friheten har ökat. I flera länder och även i Sverige växer
högerextrema och andra mycket konservativa partier och rörelser som för eller vill föra en
politik som begränsar den konstnärliga friheten och yttrandefriheten. Man vill också
begränsa stöd till folkbildning och public service-media. Deras kultursyn är exkluderande och
bygger på idéer om att avgränsa ett lands kultur. De vill skapa sammanhållning genom att
likforma, genom att främja det de definierar som den nationella kulturen och motarbeta
andra kulturyttringar. Det är motsatsen till en socialdemokratisk kultursyn som utgår från
demokratiska värden och vill ge utrymme för olika berättelser, för kulturens och konstens
mångfald och utveckling.
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Vi vill

 Skapa fler arbetstillfällen för kulturarbetare bland annat genom satsningar på kultur i
vård och omsorg

 Införa en samordnare för ökade kulturaktiviteter inom vård och omsorg.
 Tillämpa enprocentregeln för konstnärlig utsmyckning även vid markanvisning till

privata byggherrar
 Låta en del av den konstnärliga utsmyckningens ”enprocent” avsättas till underhåll
 Öka tillgängligheten och ge fler barn möjlighet till skapande och upplevelser genom

att sänka avgifterna i kulturskolan
 Låta kulturskolan arbeta uppsökande för att nå fler, till exempel genom ”prova-på-

aktiviteter” i samband med skolstart runt om i kommunen. Öka andelen deltagare till
snittet för liknande kommuner.

 Uppmuntra även andra av våra institutioner att arbeta mer uppsökande.
 Låta alla barn och unga uppleva professionell kultur, t ex i form av musik och

scenkonst
 Öka stödet till studieförbunden och särskilt stimulera arbetet för att nå nya

målgrupper
 Utöka bibliotekets uppdrag att även vara ett medborgarkontor
 Stärka kulturlivet i hela kommunen för mer jämlikhet och attraktiva boendemiljöer.
 Stärka föreningslivets och andra arrangörers förutsättningar att medverka till ett

vitalt kulturliv i hela kommunen.
 Initiera en arrangörsutbildning, även tar upp ämnen publikarbete och finansiering,

men även digitaliseringens möjligheter, och hållbarhet i evenemangens
genomförande.

 Stärka stödet till arrangörer och uppmärksamma fler på denna potential.
 Inrätta ett stipendium riktat till kulturföreningar, för att uppmärksamma det viktiga

ideella arbetet
 Utveckla informationen om kulturutbudet i kommunen
 Fortsätta Fristadsarbetet, och ge förföljda kulturarbetare skydd


