
Interpellation av Tomas Rudin (S) angående de kraftigt minskande resurserna till 

kultur i Stockholms stad 

 

Kultur- och fastighetsborgarrådet Madeleine Sjöstedt (fp) pratar ofta om stadens satsningar på 

kulturen. Hon har som exempel hävdat att ”I Stockholms stad har vi sedan maktskiftet 2006 

arbetat målmedvetet med hur kulturen ska nå ut till fler och ta större plats i samhället. Ett 

arbete som inneburit höjda offentliga kulturanslag, incitament för det fria kulturlivet att nå ut 

till fler men framför allt hur redan anslagna medel ska användas på mest effektiva sätt.”  

 

Men trots detta ser det i praktiken tvärtom ganska bekymmersamt ut. Madeleine Sjöstedt har 

konsekvent skurit ner på resurserna till kulturen. Vi har analyserat de olika s.k. 

”budgetpåsarna” och som exempel kan vi titta på hur mycket resurser kulturen får per 

Stockholmare, eller kultur per capita. Då ser vi att kulturkostnaden per stockholmare har 

minskat från 1 349 kr år 2007 till 977 år 2013. Till detta ska läggas att Stockholm växer 

snabbt. Årligen med ungefär 17 000 invånare. Tidigare har staden matchat 

befolkningsökningen med mer resurser till kulturen. Om fler människor flyttar till Stockholm 

så blir det logiskt att kulturbudgeten tar hänsyn till det. 

 

Ett annat exempel: i KF:s budget 2012, fördelades 57,1 mnkr till stadsdelsnämndernas kultur- 

och föreningsverksamhet. För 2013 beräknas summan bli 56,5 mnkr. Tillsammans med 

stadsdelsnämndernas övriga verksamheter inom Barn- och ungdomspåsen var utfallet ca 246 

mnkr förra året. I debatten hörs ofta att staden satsar på kulturen men ser man på hur mycket 

medel som har satsats i Kultur- och föreningspåsen de senaste åren syns tydligt att beloppet 

sjunker vilket oroar oss Socialdemokrater.  

 

 
 

När man sedan analyserar detta ytterligare visar det sig att av stadens budget för Kultur och 

förening gick hela 65 procent, eller ca 37 mnkr av dessa medel för att täcka upp andra 

underfinansierade verksamheter, t.ex. parklekar, fritidsgårdar, öppen förskola och 

fältassistenter ute i stadsdelarna - de går alltså inte till kulturen. 

 

 

1. Anser borgarrådet att minskningen av kulturresurserna i Stockholm stad är förenliga 

med målsättningen ett Stockholms stads vision 2030 om ett Stockholm i världsklass? 

2. Anser borgarrådet att det är rimligt att medel som är avsedda för kultur och förening i 

stadsdelarna, t.ex. kulturstöd, konsumentrådgivning och bidragsgivning till föreningar 

används till andra ändamål än det de var avsedda för? 

 

Tomas Rudin (s) 


