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Remiss - Vissa statliga insatser på musikområdet
Kommunstyrelsen beslutar
att lämna följande remissvar på statenspromemoria om vissa statliga insatser på
musikområdet
Sammanfattning
Kulturdepartementet har bjudit in Hudiksvalls kommun till att lämna
synpunkter på förslagen i promemorian Vissa statliga insatser på musikområdet
(Ds 2021:11).
Utgångspunkten för förslagen i promemorian är att säkerställa att de statliga
insatserna på musikområdet på bästa möjliga sätt bidrar till att uppnå de
kulturpolitiska målen. Förslagen innebär att den så kallade Musikplattformen
inom Statens Musikverk avvecklas och att de funktioner som Musikplattformen
har haft (samordning, koordinering och främjande på musikområdet) förs över
till Statens Kulturråd. I yttrandet ställer sig kultur- och fritidsnämnden positiv
till promemorians förslag.
2011 reformerades de statliga insatserna på musikområdet och en ny
myndighet, Statens Musikverk, bildades. Myndighetens avdelning
Musikplattformen, skulle främja ett varierat musikaliskt utbud i hela landet,
främja utvecklingen av ett professionellt musikliv och handlägga vissa statliga
bidrag till musiklivet. Verksamheten vid Statens Musikverk har utvärderats vid
flera tillfällen. I utvärderingar har det framkommit att myndigheten i vissa delar
inte uppfyller de intentioner som fanns när den bildades.
Promemorian har två förslag:
Förslag 4.1 - En främjande funktion för musikområdet inrättas inom Statens
Kulturråd
Musikplattformen avvecklas och en främjande funktion för musikområdet
inrättas inom Statens kulturråd.
Statens musikverks ansvar bör renodlas till att fokusera på teaterns, dansens
och musikens kulturarv samt Elektronmusikstudion.
Förslag 4.2 - Musikplattformens bidragsgivning förs över till Statens kulturråd
Uppgiften att fördela bidrag till musiklivet inordnas i Statens kulturråd.
Bidrag bör kunna ges i form av projektbidrag till bland annat projekt av tillfällig
och experimenterande art och som verksamhetsbidrag för att ge långsiktigt stöd
till hela musiklivet.
Hudiksvalls kommuns anser att:
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Statens kulturråd har goda förutsättningar att ta över de föreslagna uppgifterna
inom musikområdet.
Tack vare kultursamverkansmodellen har Kulturrådets kunskap om, och
överblick över, kulturlivets förutsättningar ökat. Det ger myndigheten goda
förutsättningar att främja ett musikliv som kännetecknas av nyskapande och
hög kvalitet i hela landet.
En fördel med att lägga över ansvaret på Statens kulturråd är det faktum att
Kulturrådet redan idag har kompetenser inom en rad olika konstområden.
Nyskapande konst kan vara svår att definiera in i ett specifikt område. Genom
att lägga uppgifterna i en myndighet med bred kompetens minskar risken att
värdefulla nyskapande initiativ hamnar ”mellan stolarna”.
Förslaget att Statens kulturråd får möjlighet att både lämna projektbidrag och
verksamhetsbidrag kommer att kunna bidra till ett mer långsiktigt
utvecklingsarbete för berörda aktörer.
Beslutsgång
Gerd Olsson (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2021-05-20 § 63
Kultur- och fritidsnämnden 2021-04-28 § 18
Remiss 2021-04-13
Missiv 2021-04-13

Beslutet skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
Ulrika Wenn
Kulturdepartementet
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