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Sammanfattning

Kulturnämnden har för yttrande fått en promemoria från Kulturdepartementet med förslag
rörande vissa statliga insatser på musikområdet. Statens kulturråd föreslås ta över uppgifter från
Musikverket vad gäller statlig bidragsgivning och nationell koordinering inom musikområdet.
Kulturförvaltningen ställer sig positiv till förslagen.
Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta
1. Kulturnämnden lämnar yttrande till kommunstyrelsen enligt förslag.
Beslutsunderlag







Följebrev Remiss
Missiv Remissinstanser Ds Musik
Vissa statliga insatser på Musikområdet Ds 2021:11
G-Tjänsteskrivelse - Remiss från Kulturdepartementet - Vissa statliga insatser på musikområdet
Yttrande - Remiss från Kulturdepartementet - Vissa statliga insatser på musikområdet

Beslutsplanering

Kulturförvaltningens Ärendeberedning 2021-04-26
Kulturförvaltningens Ärendeberedning 2021-05-03
Kulturnämndens Ordförandeberedning 2021-05-04
Kulturnämndens arbetsutskott 2021-05-12
Kulturnämnden 2021-05-26
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
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Malmö stad har för yttrande fått en promemoria från Kulturdepartementet med förslag om vissa
statliga insatser på musikområdet. Utgångspunkten för förslagen är att säkerställa att de statliga
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insatserna på musikområdet på bästa möjliga sätt bidrar till att uppnå de nationella kulturpolitiska målen.
Sammanfattning av förslagen i remissen
I promemorian ges förslag till förändringar gällande de uppdrag som åvilar myndigheten Statens
Musikverk. Statens Musikverk inrättades 2011, och har bland annat i uppdrag att arbeta med
samordning, koordinering och bidragsgivning inom musikområdet (den s k Musikplattformen)
samt med kulturarvsfrågor.
Musikplattformen vid Statens musikverk föreslås avvecklas, bland annat mot bakgrund av att de
intentioner som fanns vid bildandet av Statens musikverk har varit svåra att förverkliga. Det bedöms fortsatt finnas ett behov av samordning, koordinering och främjande på musikområdet
och en sådan funktion föreslås inrättas vid Statens kulturråd. Statens musikverks ansvar och
uppgifter bör renodlas till att fokusera på teaterns, dansens och musikens kulturarv samt Elektronmusikstudion.
Statens musikverks uppgift att fördela bidrag till musiklivet föreslås föras över till och inordnas i
Statens kulturråd. Statens kulturråd bedöms ha bättre förutsättningar för bidragsgivning på musikområdet. 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.
Kulturrådet har idag, parallellt med Musikverkets bidrag, omfattande bidragsgivning som även
inkluderar musikområdet.
Kulturförvaltningens synpunkter
Statens Kulturråd har goda förutsättningar att hantera den föreslagna bidragsgivningen till det
professionella musiklivets aktörer. Det är en fördel för de berörda aktörerna att det finns en
samlad instans på statlig nivå att vända sig till, som hanterar både tillfälliga projektstöd och långsiktiga verksamhetsstöd.
En främjande funktion för musikområdet inom ramen för Statens kulturråd bör ge goda möjligheter för myndigheten att ta ett helhetsansvar för utvecklingen av området, i linje med de kulturpolitiska målen. Statens kulturråd kan få fler verktyg för att möta behovet av nationella stödstrukturer och för att effektivt rikta nya insatser. Ett exempel är de insatser som behövs för att
kulturlivet ska kunna återhämta sig efter corona-pandemin. Statens kulturråd kan också få en
tydligare roll gentemot andra bidragsgivare, såsom Konstnärsnämnden, regioner och kommuner.
Sammanfattningsvis ställer sig kulturförvaltningen positiv till förslagen att den nuvarande Musikplattformen inom Statens Musikverk läggs ner och att Statens kulturråd tar över vissa uppgifter från Musikverket.
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