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YTTRANDE ÖVER
DEPARTEMENTSSKRIVELSEN VISSA
STATLIGA INSATSER PÅ
MUSIKOMRÅDET (DS 2021:11)
SAMMANFATTNING
Svensk Jazz instämmer i skrivelsens förslag enligt 4.2 men har synpunkter gällande
inrättandet av en främjande funktion för musikområdet inom Statens kulturråd.
Riksförbundet Svensk Jazz representerar idag närmre 400 medlemmar: arrangörer, musiker,
skivbolag och intresseorganisationer. Dessa utgör del av det som i departementsskrivelsen
benämns fria musiklivet. Med anledning av de mångfacetterade behov inom fältet som
skrivelsen beskriver menar förbundet att det är av högsta vikt att en eventuell flytt av
Musikplattformen till Statens kulturråd följer med en tydligare instruktion för uppdraget till
myndigheten - för att såväl bidragsmedel som personalresurser fortsatt ska nyttjas till att på
bästa sätt stärka det fria musiklivet.

SYNPUNKTER PÅ FÖRSLAGEN
4.1 EN FRÄMJANDE FUNKTION FÖR MUSIKOMRÅDET INRÄTTAS INOM
STATENS KULTURRÅD
Svensk Jazz avstyrker förslaget om att inrätta ytterligare främjande funktioner för
musikområdet inom Statens kulturråd med hänvisning till att koordinering och främjande av
musiklivet bör uppdras organisationer inom musiklivet för att myndigheten ska kunna leva
upp till legalitets- respektive objektivitetsprincipen i Förvaltningslag (2017:900).
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I det strategiska och praktiska främjandearbetet som musiklivet behöver menar Svensk Jazz
att organisationerna inom musiklivet bedriver detta arbete kontinuerligt och
Kulturdepartementet bör utreda vidare hur uppdrag till det fria musiklivets organisationer
kan utformas, i enlighet med skrivelsens sammanfattning om kritik mot centralt styrd
koordinering som framkommit vid rundabordssamtalet. Kompetensen och erfarenheten för
exempelvis turnésamordning finns inom musiklivets organisationer, men resurser för att
självständigt kunna bedriva ett sådant främjandearbete är alltför begränsande i dagsläget. I
dagsläget konkurrerar riksförbunden för musikarrangörer om samma medel som sina
respektive medlemmar, och detta i en ytterst ansträngd budget som i mycket stor
utsträckning påverkar möjligheten att erbjuda ett kvalitativt musikutbud för hela landets
invånare.
Vidare skriver Statens kulturråd i Kulturrådets översyn av bidrag till arrangörer inom
musikområdet, s 36: ”Även om riksorganisationer tar uppgiften att vidareförmedla bidrag på
största allvar är deras främjande roll överordnad rollen som bidragsgivare.”. På liknande vis är
Statens kulturråds bidragsgivande uppdrag överordnat det främjande uppdrag som
myndigheten har i dagsläget i relation till resursfördelning, och Svensk Jazz vill framhäva att
ett nationellt uppdrag till organisationer inom musiklivet skulle stärka den redan
upparbetade verksamhet och möjligheter som finns på nationell nivå och på så vis
komplettera de regionala uppdragen inom musiklivet med nationella insatser. Förbundet vill
lyfta Riksteatern som ett gott exempel på hur ett sådant uppdrag skulle kunna fungera i
praktiken.
Om förslaget att inrätta en främjande funktion för musikområdet inom Statens kulturråd
ändå beslutas understryker Svensk Jazz vikten av att tydliggöra uppdraget och resurserna för
detta i förordning till myndigheten i syfte att separera den främjande funktionen från
myndighetens tidigare främjande uppdrag enligt 1-6 § Förordning (2012:515) med
instruktion för Statens Kulturråd.

4.2 MUSIKPLATTFORMENS BIDRAGSGIVNING FÖRS ÖVER TILL STATENS
KULTURRÅD
Svensk Jazz har inga synpunkter på förslaget.
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ÖVRIGT
Genom uppropet Ett musikliv för alla har Svensk Jazz och många andra organisationer inom
det fria musiklivet arbetat under flera år för att uppmana politiken till en översyn av statens
insats inom musikområdet. Vi ser fram emot ett större grepp av de statliga insatserna där inte
bara Musikplattformen ses över.

Gunno Sandahl
Ordförande
Louise Nordgren
Verksamhetsledare
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