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Nr 180. Motion av Pavel Gamov (SD) 
om stöd för den konstnärliga yttran-
defriheten 
KSN-2013-0259 
 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att avslå motionen. 
 
Uppsala den 19 juni 2013 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Cecilia 
Forss, Magnus Åkerman, Mats Gyllander (alla M), 
Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda FP), 
Stefan Hanna (C), Ebba Busch (KD), Marlene 
Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde 
Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Frida Johnsson 
(båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande: Christopher Lagerqvist, 
Simone Falk (alla M), Peter Nordgren (FP), Karin 
Ericsson (C), Bengt Westman, Irene Zetterberg 
(båda S), Rickard Malmström (MP) och Emma 
Wallrup (V). 
 
Ärende 
Pavel Gamov (SD) föreslår i en motion, väckt den 
28 januari 2013, att kommunfullmäktige uppdrar 
till kulturnämnden att erbjuda Lars Vilks möjlig-
heten att visa upp sin konst på Uppsala stads-
bibliotek, ärendets bilaga 1.  
 
Remissbehandling 
Motionen har remitterats till kulturnämnden, 
ärendets bilaga 2. Nämnden föreslår att motionen 
avslås i sin helhet. Kulturnämnden värnar prin-
cipen om armlängds avstånd till konstnärliga 
bedömningar inom de kulturverksamheter som får 
uppdrag från kulturnämnden. Kulturnämnden 
framhåller att enligt 3 kap. 9 § kommunallagen ska 
kommunfullmäktige besluta i ärenden av princi-
piell beskaffenhet eller som annars är av större vikt 

för kommunen. Vilka utställningar som ska visas 
inom ramen för kommunens kulturverksamhet är 
inte en sådan fråga. 
 
Föredragning 
Armlängds avstånd mellan politiska beslut och 
konstnärliga bedömningar är en bärande princip 
inom kulturpolitiken. Det innebär att bedömningar 
av konstnärlig kvalitet inte ska göras av politiker 
utan av ämnesexperter. Politiska beslutsfattare ska 
stödja kultur och konst, men inte blanda sig i 
konstnärliga överväganden och beslut. Detta för att 
säkerställa den konstnärliga friheten och yttrande-
friheten.  
 
Kommunfullmäktige har fattat beslut om ett kultur-
politiskt program (KF 2005) där övergripande mål 
och inriktningar anges för Uppsalas kulturpolitik. I 
programmet anges; 
  
”Uppsala är en mångkulturell stad och en inter-
nationell mötesplats med livaktiga och goda rela-
tioner till omvärlden. Integration, tolerans och de-
mokrati utvecklas i ett öppet samhälle som har 
många kontaktytor och uppmuntrar mångfald. Här 
finns internationellt framgångsrika kulturutövare 
inom olika områden och med olika etnisk bak-
grund. Dessa utgör en stor tillgång som ska till-
varatas på olika sätt, exempelvis i kommunens 
egna internationella samarbeten”.  
 
Programmet gäller för samtliga kommunala verk-
samheter. Kommunfullmäktige ska inte detaljstyra 
kommunal utställningsverksamhet. Därför föreslås 
att motionen avslås.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ej aktuellt med föreliggande förslag till beslut.  
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