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Sammanfattning 

En särskild utredare ska, under förutsättning att riksdagen fattar 
beslut i nödvändiga delar, föreslå den närmare utformningen av 
en ny nationell plattform för musiken. Utgångspunkten är att 
den nya verksamheten ska inleda sitt arbete under 2011. 

Utredaren ska bl.a. 
• föreslå vilka statliga insatser som bör göras på nationell 

nivå för att främja utvecklingen på musikområdet, 
• identifiera vilka av Stiftelsen Svenska rikskonserters nuva-

rande ansvarsområden som bör tillvaratas av den nya mu-
sikplattformen, 

• komma med förslag gällande den nya musikplattformens 
kompetens- och lokalbehov, 

• lämna förslag på myndighetsnamn.  
En utgångspunkt ska vara att kopplingen mellan statens insatser 
för det musikaliska kulturarvet och det konstnärligt nyskapande 
ska stärkas. 

Uppdraget ska redovisas senast den 15 februari 2010. 

Bakgrund 

I propositionen Tid för kultur (prop. 2009/10:3) gör regeringen 
bedömningen att de statliga insatserna på central nivå för mu-
sikområdet behöver reformeras och i hög utsträckning samlas i 
en myndighet. Vidare föreslår regeringen att statens stöd till 
Stiftelsen Svenska rikskonserter ska avvecklas.  
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Stiftelsen Svenska rikskonserter, som har sitt ursprung i 
1960-talet, inledde verksamheten i sin nuvarande form 1988 
och har till syfte att främja utvecklingen av musiklivet i hela 
landet inom olika musikaliska uttrycksformer. Rikskonserter 
har sedan starten haft en viktig roll för att sprida musik av hög 
kvalitet till hela landet, framför allt genom verksamheten med 
turnéproduktion men också genom samarbetsprojekt. Den re-
gionala nivån och musiklivet i stort har utvecklats positivt, och i 
dag erbjuds musik av hög konstnärlig kvalitet runt om i landet. 
Det finns också en bredd och mångfald i musikutbudet.  

Regeringen anser därför att det statliga stödet till musik-
området behöver vidareutvecklas för att motsvara de behov som 
nu präglar det svenska musiklivet. En ny nationell plattform 
behövs där statens insatser inriktas på nationell överblick, kom-
petensuppbyggnad och internationell samverkan. Kopplingen 
mellan det musikaliska kulturarvet och det konstnärligt 
nyskapande bör också stärkas. Däremot bedöms det som mer 
ändamålsenligt att den regionala nivåns resurser för att produ-
cera konserter och turnéer förstärks och att statens roll i den 
delen därmed förändras. Från ett nationellt perspektiv och 
genom kunskap om de olika nätverken ska musikplattformen 
bidra till en ökad samverkan utifrån musiklivets villkor och 
behov.  

Statens musiksamlingar har i uppdrag att dokumentera, 
samla in och hålla musikens kulturarv levande och därigenom 
främja musikintresset, musikvetenskapen och den långsiktiga 
kunskapsuppbyggnaden. Enligt vad som anges i budgetpropo-
sitionen för 2010 kommer verksamheten även att inrymma upp-
drag inom teater och dans (prop. 2009/10:1, utg. omr. 17). 
Myndigheten arbetar redan i dag i nära samverkan med såväl 
utövande musiker som forskare och allmänhet; myndigheten har 
därmed goda förutsättningar att ytterligare fördjupa sin kompe-
tens på musikområdet. Regeringen bedömer därför att Statens 
musiksamlingar bör få ett samlat ansvar för statliga insatser på 
musikområdet. Därmed kommer myndigheten att få en ny och 
utbyggd verksamhet som samlar musikområdet på nationell 
nivå. Även verksamheten vid Elektroakustisk musik i Sverige 
(EMS) och vissa frågor när det gäller Caprice Records bör, 
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enligt propositionen Tid för kultur, ingå i den nya plattformen. 
Bidrag till musiklivet kommer dock även fortsättningsvis att 
beslutas och fördelas av Statens kulturråd. De statliga insatserna 
på musikområdet kommer således att vara fördelade mellan 
Statens musiksamlingar och Statens kulturråd. 

Av budgetpropositionen för 2010, utg. omr. 17, framgår att 
regeringen har för avsikt att under 2011 avveckla verksamhets-
stödet till Stiftelsen Svenska rikskonserter samtidigt som medel 
överförs till Statens musiksamlingar och till de anslag som 
Statens kulturråd i dag bl.a. disponerar för bidrag till musik-
aktörer på regional och lokal nivå samt till fria musikgrupper 
och arrangörer. 

Uppdraget 

En särskild utredare ska föreslå den närmare utformningen av 
en ny plattform för musiken som kan komma hela landet till 
del. Målsättningen är att den nya verksamheten ska påbörja sitt 
arbete under 2011. Med utgångspunkt i de nationella kultur-
politiska målen ska statens insatser syfta till att ett vitalt musik-
liv utvecklas i hela landet och att mångfalden i musikutbudet 
ges goda förutsättningar att utvecklas i samspel med musikak-
törer på lokal och regional nivå. Statens insatser ska, utöver 
Kulturrådets bidragsgivning till musiklivet, inriktas på nationell 
överblick, kompetensuppbyggnad och internationell samverkan. 
Insatserna ska vidare syfta till att främja ett musikaliskt kultur-
arv som används och utvecklas.  

Utredaren ska föreslå vilka insatser på nationell nivå som 
bör göras för att främja utvecklingen på musikområdet. Utöver 
verksamheten Elektroakustisk musik i Sverige (EMS) och frå-
gor i samband med Caprice Records ska utredaren identifiera 
vilka av Stiftelsen Svenska rikskonserters nuvarande ansvars-
områden som bör tillvaratas av den nya musikplattformen.  

Verksamheten vid Statens musiksamlingar kommer med 
regeringens förslag att utvidgas. Utredaren ska belysa hur de 
nya uppgifterna kan integreras i myndigheten. Vidare ska utre-
daren lämna förslag på hur myndigheten ska bidra till en ökad 
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samverkan inom musiklivet samt med andra konstområden. 
Även förslag på myndighetsnamn ska lämnas.  

Utredaren ska analysera vilka konsekvenser förslagen får för 
andra statliga insatser på musikområdet och bedöma eventuellt 
övriga insatser som bör ingå i en ny plattform för musiken. 
Utredaren ska redovisa de verksamhetsmässiga, ekonomiska 
och personella konsekvenserna för myndigheten av sitt förslag. 
Myndighetens lokalbehov ska uppmärksammas. 

Utredarens förslag ska rymmas inom den ram som anges i 
budgetpropositionen för 2010 för anslagen till Statens musik-
samlingar och Stiftelsen Svenska rikskonserter. Utredaren ska 
därmed beakta att regeringen, i samband med att bidraget till 
Rikskonserter avvecklas under 2011, avser att överföra medel 
dels till Statens musiksamlingar dels till anslag som Statens 
kulturråd disponerar bl.a. för bidrag till musikaktörer på regio-
nal och lokal nivå, fria musikgrupper, arrangörer samt till ett 
reformerat inspelnings- och distributionsstöd. 

Arbetssätt och redovisning av uppdraget 

Utredningsarbetet ska bedrivas i nära samverkan med Statens 
musiksamlingar, Stiftelsen Svenska rikskonserter, Statens kul-
turråd och musiklivets företrädare. Samråd ska även ske med 
andra berörda statliga myndigheter och organisationer liksom 
med institutioner inom musiklivet samt med kulturansvariga på 
regional nivå. Utredaren ska ha kontakt med utredningen om en 
ny modell för fördelning av statliga bidrag till regionala och 
lokala kulturverksamheter (Ku2009:02). 

Utredaren ska hålla berörda centrala arbetstagarorganisa-
tioner informerade om arbetet och ge dem tillfälle att framföra 
sina synpunkter. 

Uppdraget ska redovisas senast den 15 februari 2010. 

(Kulturdepartementet) 


