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Kulturdepartementet

Förslag till yttrande – Remiss ”Vissa statliga
insatser på musikområdet” DS 2021:11
Sammanfattning
Kulturdepartementet har bjudit in Region Gävleborg att lämna
synpunkter på förslagen i promemorian ”Vissa statliga insatser på musikområdet”
(Ds 2021:11).
I Gävleborgs län har också Hudiksvalls och Gävle kommuner fått remissen.
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 Statens musikverk renodlas till att fokusera på teaterns, dansens och musikens
kulturarv samt Elektronmusikstudion.
De funktioner som Musikplattformen har haft gällande fördelning bidrag till musiklivet
förs över till Statens kulturråd som får en främjande funktion för musikområdet.
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.
Förslagen bedöms inte leda till några direkta ekonomiska konsekvenser för stat, regioner
eller kommuner.
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Kommentarer
Region Gävleborg är positiv till förslagen i promemorian ”Vissa statliga insatser på
musikområdet” DS 2021:11.
Region Gävleborg anser att Statens kulturråd har goda förutsättningar att ta över de
föreslagna uppgifterna inom musikområdet och ser tydliga fördelar med att ansvaret för
främjande insatser och bidragsgivning inom musikområdet flyttas från Statens musikverk
till Statens kulturråd. Inom ramen för kultursamverkansmodellen har Statens kulturråd en
god överblick över kulturlivets förutsättningar i hela landet.
.
Förslaget att Statens kulturråd får möjlighet att både lämna projektbidrag och
verksamhetsbidrag kommer att kunna bidra till ett mer långsiktigt
utvecklingsarbete för berörda aktörer vilket Region Gävleborg är positiv till.
Inom musiklivets olika genrer och uttryck är förutsättningar och behov olika, där det t.ex
finns behov av att utjämna nivån på gager och där behov och kostnader för teknik, lokaler
och geografisk förflyttning ser olika ut.
Region Gävleborg vill lyfta fram behovet av goda förutsättningar för konstnärlig
flexibilitet och hög kvalitet, såväl i glesbygd som i storstad, och att olika bidragsformer
behövs för ett mångfacetterat musikliv med såväl nya som etablerade aktörer.
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