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FÖR SVERIGES LANDSBYGDER (SOU 2017:1)
Konstnärsnämnden lämnar härmed ett yttrande över betänkandet För Sveriges landsbygder (SOU 2017:1). Konstnärnämnden har inte fått betänkandet på remiss, men vill lyfta några frågor med anknytning till kulturens
och konstnärernas roll för en sammanhållen politik för arbete, hållbar
tillväxt och välfärd. En stor del av betänkandet berör inte myndighetens
verksamhet och lämnas därför okommenterad.

Kapitel 6.5 En kulturpolitik för hela landet
Konstnärsnämnden har i rapporten ”Konstnärernas demografi, inkomster
och sociala villkor” 2016, visat att konstnärerna inom samtliga konstområden, dvs ord, bild/form, musik, teater, dans och film till 70 procent är
boende i de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö och
att flyttmönstrena visar på en än mer ökad storstadscentrering. Konstnärer
är en i mycket hög mobil yrkesgrupp och deras bostadsort säger inte alltid
var de skapar, visar eller producerar sin konst. Den stora storstadskoncentrationen visar dock vikten av en strategisk kulturpolitik för att tillgängliggöra samtida konst i olika former i hela landet.
Kapitel 6.7.1 Kulturen behöver bli mer tillgänglig i landsbygderna
Konstnärsnämnden ställer sig bakom förslaget att Statens kulturråd får i
uppdrag att redovisa hur myndigheten arbetar för att bidra till att göra
kulturen tillgänglig i Sveriges landsbygder. Konstnärsnämnden anser dock
att även andra kulturmyndigheter bör omfattas av uppdraget såsom
Riksantikvarieämbetet, Konstnärsnämnden m.fl.
Konstnärsnämnden ställer sig också bakom förslaget att Myndigheten för
kulturanalys får i uppdrag att analysera tillgänglighet och deltagande i
kulturaktiviteter i Sveriges landsbygder. Däremot bör inte uppdraget att
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lägga förslag till åtgärder enbart läggas på Kulturanalys utan även på de
myndigheter som utför regeringens kulturpolitik och innehar expertisen
om hur nuvarande former verkar i förhållande till hur kultur- och konstområdena fungerar.
Kap 9. Civilsamhället
Kulturen och konsten är till stora delar självt en del av civilsamhället.
Civilsamhället är också en viktig part som varande arrangör av kultur- och
konstsammanhang. På den svenska landsbygden är det ofta den enda arrangör som finns för en konsert, en konstutställning eller en filmvisning.
Det är av stor vikt att dessa arrangörer synliggörs och stärks för att människor boende på svensk landsbygd ska kunna ta del av ett kvalitativt utbud
av konst och kultur.

AVSLUTNING
Beslut i detta ärende har fattats av Konstnärsnämndens direktör. Konstnärsnämndens ordförande Gunilla Kindstrand har deltagit i beredningen.
Föredragande i ärendet har varit Åsa Finnström, chef för administration
och verksamhetsstöd.
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