Kommittémotion M

Motion till riksdagen
2019/20:3327
av Lotta Finstorp m.fl. (M)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier,
trossamfund och fritid

Förslag till riksdagsbeslut
1. Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier,
trossamfund och fritid enligt förslaget i tabell 1 i motionen.
2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en satsning på Skapande
skola och tillkännager detta för regeringen.
3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka bibliotekens
arbete för barn och ungdomars integration och tillkännager detta för regeringen.
4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en riktad satsning till
idrotten för brottsförebyggande arbete i särskilt utsatta områden och tillkännager
detta för regeringen.
5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett äldrelyft och
tillkännager detta för regeringen.

Sammanfattning
Moderaterna vill över tid föra över resurser från kultur som i första hand konsumeras av
vuxna till satsningar för barn och unga, inte minst i utsatta miljöer. De första stegen tar
vi i och med budgeten för år 2020. Moderaterna avvisar regeringens förslag om fri entré
till statliga muséer till förmån för att stärka kultur riktad mot i första hand barn och
unga.

Anslagsanvisningar
Tabell 1 för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Tusental kronor
Ramanslag

Regeringens

Avvikelse

förslag

från regeringen
(M)

1:1
1:2

Statens kulturråd
Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt

56 717

−400

533 084

internationellt kulturutbyte och samarbete
1:3

Skapande skola

1:4

Forsknings- och utvecklingsinsatser inom

176 465

+30 000

45 153

kulturområdet
1:5

Stöd till icke-statliga kulturlokaler

9 852

1:6

Bidrag till regional kulturverksamhet

1:7

Myndigheten för kulturanalys

2:1

Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner

2:2

Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål

213 614

2:3

Statens musikverk

119 490

3:1

Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter

180 735

3:2

Myndigheten för tillgängliga medier

125 957

3:3

Institutet för språk och folkminnen

68 760

4:1

Statens konstråd

31 753

4:2

Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön

42 947

4:3

Nämnden för hemslöjdsfrågor

11 714

4:4

Bidrag till bild- och formområdet

40 069

5:1

Konstnärsnämnden

22 481

5:2

Ersättningar och bidrag till konstnärer

476 031

6:1

Riksarkivet

411 006

7:1

Riksantikvarieämbetet

285 382

7:2

Bidrag till kulturmiljövård

270 542

7:3

Kyrkoantikvarisk ersättning

460 000

7:4

Bidrag till arbetslivsmuseer

8 000

8:1

Centrala museer: Myndigheter

8:2

Centrala museer: Stiftelser

8:3

Bidrag till vissa museer

75 519

8:4

Forum för levande historia

49 301

8:5

Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa

1 518 605
16 533
1 104 748

1 347 035

+30 000

−90 000

268 714

80

kulturföremål
9:1

Myndigheten för stöd till trossamfund

13 085

2

9:2

Stöd till trossamfund

81 919

10:

Filmstöd

11:

Sändningar av TV Finland

9 721

11:

Forskning och dokumentation om medieutvecklingen

3 392

11:

Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet

11:

Statens medieråd

23 320

11:

Stöd till taltidningar

48 856

12:

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

51 656

12:

Bidrag till nationell och internationell

553 444

1
1
2
483

3
4
5
1
2

240 680

ungdomsverksamhet
12:

Särskilda insatser inom ungdomspolitiken

2 000

13:

Stöd till idrotten

13:

Bidrag till allmänna samlingslokaler

52 164

13:

Stöd till friluftsorganisationer

50 785

13:

Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer

15 000

13:

Insatser för den ideella sektorn

14:

Bidrag till folkbildningen

4 319 683

14:

Bidrag till tolkutbildning

59 331

14:

Särskilda insatser inom folkbildningen

150 000

14:

Särskilt utbildningsstöd

193 158

15:

Spelinspektionen

3
1 974 311

+200 000

1
2
+30 000

3
4
171 758

5
−200 000

1
2
3
4
76 247

1
Summa

16 061 280

−400
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Politikens inriktning
Inledning
Moderaterna lovar inte allt till alla. Vår prioritering ligger på att tillgängliggöra kultur
för barn och unga, inte minst i utsatta miljöer.
Barn och ungdomar ska kunna gå gratis på statliga muséer, upp till 19 års ålder.
Däremot säger Moderaterna nej till fri entré för alla på statliga muséer. Det är en reform
som utvärderats och visat sig mest gynna vuxna boende i Stockholms innerstad samt
turister.
Vi konstaterar att folkbildningen under de senaste åren fått betydande ekonomiska
förstärkningar, som en följd av tidigare flyktingmottagande, varför Moderaterna nu
föreslår en viss justering nedåt av anslaget. De frigjorda resurserna vill Moderaterna
istället använda för en satsning på idrott för barn och unga i utsatta områden.

Kulturpaket för barn och unga
Moderaterna gör en satsning på ett kulturpaket för barn och unga. Paketet innehåller en
satsning på idrott för barn och unga i utsatta områden. I första hand handlar det om
områden som Polisen anser som särskilt utsatta. Utöver detta förstärker Moderaterna
anslaget till friluftsorganisationer, med fokus på barn och unga.
Vidare innehåller paketet en kultursatsning på Skapande skola, som når alla barn i
grundskolan.
Moderaterna fortsätter sin satsning med att förstärka bibliotekens arbete för barn och
ungdomars integration.

Anslag 1:1 Statens kulturråd
Moderaterna minskar anslaget till följd av att pris- och löneomräkningen reduceras med
50 procent för att finansiera andra prioriterade reformer i budgetmotionen.

Anslag 1:3 Skapande skola
Skapande skola når barn och unga i den miljö där de befinner sig dagligen. Skapande
skola ger, kulturarbetare bättre möjligheter att sprida sin konst till barn och ungdomar i
alla åldrar. Tidigare utvärderingar av Skapande skola har visat att en stor majoritet bland
kommunerna regelbundet har använt sig av reformer med gott resultat. Det finns dock
kommuner och fristående huvudmän som inte sökt stöd i förväntad omfattning. En
analys av anledningen till detta bör genomföras i syfte att kunna identifiera och
undanröja eventuella hinder.
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Moderaterna förstärker Skapande skola med 30 miljoner kronor år 2020 och med 30
miljoner för år 2021 respektive år 2022.

Anslag 3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter
Läsning är grunden för ett barns språkliga och intellektuella utveckling. En god
läsförmåga är nyckeln till en framgångsrik skolgång och skapar möjligheter för resten
av livet. Språkinlärning handlar även om alla barns och ungas rätt till kunskap.
Moderaterna prioriterar arbetet med att stärka de kommunala bibliotekens arbete
gentemot skolorna med fokus på barn och ungas integration.
Moderaterna satsar 30 miljoner kronor varje år under åren 2020, 2021 och 2022 för
att stärka bibliotekens arbete för barn och ungdomars integration.

Anslag 8:1 Centrala museer: Myndigheter
Moderaterna vill att alla barn och ungdomar skall gå gratis på de statliga museerna.
Kulturanalysmyndighetens analys av regeringens satsning på fri entré för alla visar att
detta företrädesvis gynnar boende i Stockholms innerstad och turister. Moderaterna
anser att det i en prioriteringsdiskussion är rimligt att vuxna löntagare betalar en ganska
modest avgift för att ta del av museernas utställningar. Moderaterna föreslår minskat
anslag om 90 miljoner kronor 2020 och 90 miljoner kronor för åren 2021 och 2022 för
att återinföra entréavgift för vuxna på statliga museer.

Anslag 13:1 Stöd till idrotten
Idrotten är mer än själva idrottsutövandet. I föreningar fostras hundratusentals barn och
unga av ideellt engagerade vuxna ledare. Dessa ledare förväntar sig att barn och unga
skall ta ansvar, komma i tid, anpassa sig till klubbens värdegrund och fungera socialt
med lag- och klubbkamrater. Det är givet detta idrotten anses vara världens bästa
brottsförebyggande organisation. Idrotten erbjuder unga människor allt det som
kriminella gäng erbjuder i form av social samhörighet, identitet och sammanhang men
med den väsentliga skillnaden att idrotten bygger upp och fostrar för livet medan
kriminella miljöer bryter ner och förstör.
För moderaterna är brottsbekämpning, bland annat i form av hårdare straff och fler
poliser, och brottsförebyggelse två sidor av samma mynt. Moderaterna satsar därför 200
miljoner kronor för år 2020 och framåt på idrottsprojekt i de områden som polisen anser
som särskilt utsatta.
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Anslag 13:3 Stöd till friluftsorganisationer
Moderaterna gör en satsning på friluftsorganisationerna och förstärker anslaget med 30
miljoner kronor per år, under åren 2020, 2021 och 2022. Detta för barn och ungas hälsa,
samt för att öka kunskapen om vår natur tillsammans med kunniga ledare. Det bidrar
också till en stärkt social gemenskap.

Anslag 13:5 Insatser för ideella sektorn
Idrotten är inte bara till för barn och unga. Med stigande ålder blir motion allt viktigare.
Ensamhet bland äldre är ett samhällsproblem. Även här kan idrotten erbjuda social
gemenskap. Moderaterna satsar 20 miljoner kronor på en så kallad idrottspeng riktat till
insatser för äldre.

Anslag 14:1 Bidrag till folkbildningen
Regeringen har under de senaste åren kraftigt ökat anslagen till folkbildningen. Detta
skedde i anslutning till den stora invandringen hösten 2015. Moderaterna anser det nu
vara rimligt att något minska detta stöd och föreslår en besparing med 200 miljoner
kronor för åren 2020, 2021 och 2022 på folkbildningen.

Lotta Finstorp (M)
Annicka Engblom (M)

Ann-Britt Åsebol (M)

Viktor Wärnick (M)

John Weinerhall (M)

Ulrika Jörgensen (M)
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