
Reservation punkt 31, KS 15/2 2022 
 

Remiss på kulturplan 
Kulturplanen innehåller vissa olämpliga skrivningar som inte bör finnas med i den slutgiltiga 
versionen. 

• Avsnittet "Armlängds avstånd"(s.9) bör strykas i sin helhet. 
Om vi ska ha av skattebetalarna finansierad kultur i Sverige så är det inte orimligt att 
skattebetalarnas företrädare också kan ha synpunkter på vad pengarna används till. Det är 
ingen skillnad på just kultursektorn jämfört med annan offentligt finansierad verksamhet. Det 
betyder inte att man inte får utöva viss kultur, bara att man inte kan förutsätta skattemedel 
för vad som helst. 

• Stycke 6 sidan 11 bör strykas. 
Kanske är Uppsala län mångkulturellt, men det ska inte vara det. 

• Stycke två under rubriken "Allas rätt till kultur" strykes 
Det är väl självklart att man inte bryter mot lagstiftningen. Mer än så behövs inte och stycket 
är därför överflödigt. 

• Sista meningen s. 14 bör strykas. 
Det är vår mening att kulturplanen främst bör verka för att lyfta fram svensk kultur och 
måhända de nationella minoriteterna, men inte all kultur överhuvudtaget. 

• Andra meningen i första stycket s.25 bör strykas ("Ett kulturarv.." osv). 
Det går möjligen att argumentera för att kultur i och för sig kan förändras med tiden, men 
inte att ett historiskt kulturarv gör det. Det här är en s.k. "vessleformulering" som används av 
den som vill ägna sig åt ständig omvärdering (i realiteten ett förringande) av vår historia. Det 
tycker jag inte att vi ska medverka till. 

• Avsnittet "Samtida cirkus"(s.34)  och punkten om  samtida cirkus under punkt 3 sidan 14 
strykes 
Man måste prioritera. Cirkusverksamhet är inte prioriterad verksamhet (även om det mycket 
väl kan vara trevligt). Det handlar helt enkelt om vad det är rimligt att skattebetalarnas 
pengar ska gå till och jag har svårt att försvara inför väljarna att skattemedel ska gå till cirkus. 
 

Jag yrkar att Tierps kommun remiss på kulturplanen skrivs om så att ovanstående synpunkter tas 
med i remissen. 
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