
Hej. 
Föreningen Barnkultur i Sverige (BaS) är en oberoende intresseförening för barn och ungas rätt till 
kultur. 
 
För medlemmarnas räkning frågar vi nu de olika riksdagspartierna om deras syn på och politik för 
barn- och ungkultur: 
 

1. Är barn- och ungkultur ett prioriterat område? 
Svar: Ja, vi Socialdemokraterna prioriterar barn och unga i vår kulturpolitik och vi prioriterar 
också att alla ska ha möjlighet att ta del av kultur och själva utöva kultur. 

2. Hur ser partiet på barn- och ungkultur? 
Svar: Vi tror att det är mycket viktigt för barn och unga och deras utveckling att få utöva och 
ta del av kultur. Det stärker deras fantasi och självkänsla och utvecklar dem som människor. 
Därför har den socialdemokratiskt ledda regeringen gjort historiskt stora satsningar på 
kulturområdet. 

 

 Kulturbudgeten har ökat med nästan 1,6 miljarder under mandatperioden. Det är den 
högsta siffran någonsin för kulturbudgeten, både räknat i reda pengar och som 
kulturens andel av den totala statsbudgeten.  

 

 En samlad satsning på kultur i områden med socioekonomiska utmaningar har 
genomförts. Satsningen kallas Äga rum och är uppdelad i Kreativa platser och Konst 
händer. Satsningen omfattar totalt 130 miljoner kronor 2016-2018 och syftar till fler 
kulturella mötesplatser och ökat kulturellt deltagande  

 

 Unga Klara har fått uppdrag och finansiering för att verka som nationell teaterscen 
för barn och unga.  

 

 Projektet Bokstart som syftar till att stimulera små barns språkutveckling har utökats. 
Regeringen tillför 10 miljoner kronor årligen 2017-2020 till Kulturrådets läsfrämjande 
insats Bokstart. Initiativet  

 

 Regeringen tillför 5 miljoner kronor årligen 2017-2020 för läsfrämjande insatser 
under skollov.  

 

 Läsfrämjande insatser i förskolan har förstärkts. I vårpropositionen 2018 tillfördes 
Kulturrådet 50 miljoner kronor för läsfrämjande insatser och inköp av litteratur vid 
förskolor.  

 

 Det fria kulturlivet har tillförts ytterligare 115 miljoner kronor per år. Stöden har höjts 
till enskilda konstnärer, fria grupper inom scenkonst, utställare och arrangörer, 
konsthallar, litteratur och kulturtidskrifter, konstnärlig gestaltning av offentliga 
miljöer och annat inom det fria kulturlivet.  

 



 Vi har återinfört fri entré på vissa statliga muséer. Vi tycker det är viktigt att alla, 
barn, unga och äldre har tillgång till vårt gemensamma kulturarv. 

 

3. Vilka områden vill man eventuellt utveckla? 
Svar: Vi vill fortsätta att utveckla de områden vi hittills prioriterat bland annat kultur- och 
musikskolan och olika läsfrämjande åtgärder.  

4. Synen på barn- och ungkultur i grundskola, Kulturskola, övrig fritid? 
Svar: Vi tror att det är viktigt att man har en integrerande syn på kultur för barn och unga 
som en del i deras vardag och skola. Vi vill utveckla samverkan mellan fritidshem och 
föreningsliv så att fler barn kan få ägna sig åt fritidsaktiviteter på eftermiddagarna. Läxhjälp, 
idrottsträning och Kultur- och musikskola inom ramen för fritidshemmets verksamhet skulle 
underlätta livspusslet för många familjer, ge alla elever samma stöd i skolarbetet och samma 
chans till en meningsfull fritid.  
 
 

 Ett nytt stöd om 100 miljoner kronor till år riktas till kulturskolan för att stärka 
tillgängligheten och bredda kulturskolans utbud i hela landet.  

 

 Ett kulturskolecentrum har inrättats vid Kulturrådet. I satsningen Kulturskoleklivet 
investeras under 2018 först 25 miljoner kronor och därefter 40 miljoner kronor per år 
för att skapa nya utbildningsvägar för arbete i kulturskolan.   

 

 Vi har ökat stödet till idrottsrörelsen och 2018 kommer idrotten ha fått 258 miljoner 
mer jämfört med 2014 

 

 Vi har ökat stödet till friluftslivsorganisationer med 20 miljoner kronor - från 28 
miljoner kronor till 48 miljoner kronor 

 

 Satsningen Skapande skola har stärkts och omfattar nu även förskolan till viss del. 

 

 Vi avsåg att åter göra att estetiska ämnen obligatoriskt i alla gymnasieprogram. De 
borgerliga partierna och SD avslog tyvärr förslaget i riksdagen.  

 

Svar från Socialdemokraterna, 2018-08-14 
Ansvarig för svaren: Ulla Bab Rydbeck, politisk sekreterare, ulla.bab.rydbeck@riksdagen.se  
070-513 13 97 
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