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§6
Betänkandet Konstnär – oavsett villkor? (SOU
2018:23). Svar på remiss från Kulturdepartementet
Dnr 1.1/2445/2018
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen:
1) Kulturnämnden godkänner och överlämnar förvaltningens
tjänsteutlåtande till Kulturdepartementet som svar på
remissen för Stockholms stads räkning
2) Kulturnämnden överlämnar förvaltningens
tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen för kännedom
3) Kulturnämnden förklarar beslutet omedelbart justerat
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2018-09-14.
Sammanfattning

Betänkandet Konstnär - oavsett villkor? (SOU 2018:23) är
resultatet av den statliga konstnärsutredningen. Utredningen
lägger fram trettio reformförslag till en samlad kostnad av 225
miljoner kronor årligen från 2020. Digitalisering, nya konstnärliga produktionshus för ungdomar, stärkt stöd till centrumbildningarna, en ny allians för upphovspersoner, en ny fond finansierad av konstförsäljning och ökade resurser till Kultursamverkansmodellen är de viktigaste ekonomiska delarna. Vidare
föreslås många åtgärder för att stärka konstnärerna i samhället.
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Kulturförvaltningen ställer sig i huvudsak positiv till utredningens förslag och bedömningar och har inga invändningar.
Detta är några av synpunkterna i sammanfattning:
 Kulturförvaltningen är positiv till utredningens förslag om
stöd till konstnärliga produktionshus för unga. Huvudmannaskapet för dessa är viktigt och kulturförvaltningen
framhåller att Stockholm har särskilt goda förutsättningar
att medverka i insatsen.
 Kulturförvaltningen stöder tanken på en samlad strategi
för digitalisering av den offentligt finansierade kulturen
men är tveksam till om förslaget som det är utformat
kommer att få tillräcklig nytta för konstnärerna.
 Kulturförvaltningen föreslår att regeringen preciserar det
osäkra rättsläget när det gäller inköp av offentlig konst
och tillämpningen av LOU.
 Kulturförvaltningen ser det som särskilt viktigt att inriktningen mot professionell konst och kultur blir tydlig i
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bidragsgivningen enl. förordningen om vissa statsbidrag
till regional kulturverksamhet. Det är även angeläget att
Stockholm, som inte ingår i kultursamverkansmodellen,
inte missgynnas när nya medel tillförs.
Kulturförvaltningen anser att de föreslagna reformerna
bör finansieras utan att decimera kulturbudgetens andra
delar. Vidare är pris- och löneomräkningen viktig för att
hålla jämna steg med kostnadsutvecklingen.
Kommuner och lokala perspektiv är centralt för varje
konstnär och detta hade förtjänat en tydligare belysning i
utredningen. Detta gäller även den viktiga kopplingen
mellan kommunala, regionala och statliga insatser.
Fastighetsskatten är ett område som utredningen bortsett
från och kulturförvaltningen anser att en genomlysning
bör göras för att se om det är möjligt att låta fler kulturlokaler än idag vara undantagna från denna skatt.

Kulturförvaltningen ger i remissvaret en kort bakgrundsbild av
Stockholms stads verksamheter och stöd inom kultur och konst.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Ordförande Emilia Bjuggren (S) finner att nämnden beslutar
enligt förslag från kulturförvaltningen.

Askbykroken 13
Box 8100
163 08 Spånga
www.stockholm.se/kulturforvaltningen

