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Det ekonomiska läget

• Osäkerheten i ekonomiska prognoser är stora, läget kan 

bli värre än förväntat

• Stabila statsfinanser är en förutsättning för att kunna 

hantera en djup lågkonjunktur

• Hela samhället behöver ta höjd för en svår tid
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Regeringsförklaringen 2022

• Fria medier och ett levande kulturliv är omistliga delar i det 

öppna samhället

• Tre vägledande värden: 

- Frihetlighet

- Principen om armlängds avstånd 

- En mångfald av medier och kulturuttryck
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Parallella kriser kräver prioriteringar

• Det ekonomiska läget kräver tuffa prioriteringar i 

samhällets alla sektorer

• Kulturen är en enande kraft i tider av parallella kriser
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Kulturbudgeten över tid
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Regeringens prioriteringar

• Kulturkanon – bildning bör vara en allemansrätt

• Finansieringen av public service ligger fast

• Värna kulturlivet långsiktigt – från tillfälliga stöd till robusta villkor

• Medier som en central del av den demokratiska infrastrukturen – ett 

nytt mediestöd
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Prioriterar de som drabbats hårdast

• Förstärkt stöd om 40 miljoner till 

konstnärer och kulturskapare

• Fler och längre stipendier till 

konstnärer prioriteras

• Högkostnadsskydd för höga elpriser 

– en lättnad för stora och små 

kulturinstitutioner
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Fortsatt extra stimulansstöd
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Förändring av fri entré till statliga 

museer

• Reformen löper ut årsskiftet 2022/2023 och har endast gällt för 

för statliga museer utan full kostnadstäckning

• Riksrevisionen konstaterar att reformen är underfinansierad

• Fri entré för barn och unga under 19 år kvarstår
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Sammanfattning

• I ett tufft ekonomiskt läge värnas kulturen

• Ett tufft ekonomiskt läge kräver tuffa prioriteringar

• Regeringen gör viktiga prioriteringar för att stärka 

kultursektorn, inte minst för barn- och unga samt de som 

visat sig vara mest sårbara under pandemin: 

kulturskaparna. 
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