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SOU 1997:184

Till statsrådet och chefen för

Kulturdepartementet

Regeringen beslutade den oktober17 1996 tillkalla särskildatt en
utredare med uppgift utarbeta förslag till utformningatt ett ettav
kulturpolitiskt grundat generellt stöd till främst konstnärliga och
litterära egenföretagare redovisa konstnärers och författares eko-samt
nomiska förhållande. Den 1 november förordnades dåvarande1996
generaldirektören Claes Ljungh särskild utredare. aprilDen 14som
1997 entledigades Claes Ljungh och förordnades dåvarande avdel-
ningschefen Modig Tham särskildAgneta utredare.som

Kammarrättsassessor EmanuelssonLars Korsell, förbundssekrete-
Susin Lindblom och kanslirådet Brita Lundh den decem-utsågs 19rare

ber till1996 utredningen.i 2 maj entledigadesDen 1997 Britaexperter
Lundh och utsågs departementssekreterama ochEric Groat RolfDe
Johansson till i utredningen.experternya

Kammarrättsassessom Christina Ridderman har sedan den decem-4
ber 1996 varit sekreterare i utredningen. BerglundMonica och Anneli
Giorgi har utredningensvarit assistenter.

Utredningen har antagit Konstnärsstödsutredningen fårnamnetsom
härmed överlämna sitt slutbetänkande, Generella konstnärsstöd SOU
1997: 184. Vårt uppdrag därmed avslutat.är

Stockholm decemberi 1997

Agneta Modig Tham

/Christina Ridderman
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Sammanfattning

Utredningen har haft i uppdrag utforma förslagatt ett ett nyttom gene-
rellt ekonomiskt stöd till konstnärliga yrkesutövare. Olika alternativ har

Material har frånövervägts. insamlats andra länder. Konstnäremas
ekonomiska förhållanden har kartlagts i särskild undersökning. Enen
analys har gjorts hur konstnärerna påverkas olika regelverk utan-av av
för kulturornrådet, nämligen skatter och avgifter, arbetsmarknadsstöd
och andra trygghetssystem.

Enligt direktiven skall det stödet ha tydligt kulturpolitisktettnya
syfte, det skall generellt så det kan vissa objektivaatt prövas motvara
kriterier, minska yrkesverksamma konstnärers beroende icke konst-av
närliga försörjningsarbeten, till i verklig mening konstnärligt verk-ges

dvs. till konstnärer kan uppfylla vissa kvalitetskriteriersamma, som
inkomstprövat.samt vara

Generellt har konstnärerna låga inkomster sitt konstnärligasett av
arbete. I genomsnitt kommer endast omkring femtedel konstnä-en av

inkomster från det konstnärliga arbetet. kommer frånResten olikarers
s.k. brödjobb. Konstnäremas sammanlagda bruttoinkomster ocksåär
låga, omkring 140 000 kronor, vilket 80 % genomsnittetmotsvarar av
för befolkningen totalt Skillnaderna kan relativt mellansett. storavara
konstnärsgruppema. Bildkonstnärema den har de lägstaär grupp som
bruttoinkomstema, knappt kronor100 000 i vilketgenomsnitt, motsva-

knappt 60 % genomsnittet för befolkningen i övrigt. Kartlägg-rar av
ningen konstnäremas antal, Verksamhetsinriktning och inkomsterav
redovisas i kapitel 2 i bilaga.samt separaten

Den grundläggande orsaken till konstnärers låga inkomster och för-
sörjningssvårigheter den obalans råder konstnäremasär påsom
arbetsmarknad, obalans har tilltagit under 1990-talet. Samtidigten som

antalet vill försörja sig på konstnärligt arbete harsom personer som
fortsatt öka så har efterfrågan på deras tjänsteratt sjunkit, bl.a. som en
följd de offentliga anslagen har skurits och företagensatt sats-av ner
ningar på det kulturella området har minskat.

Det övergripande syftet för konstnärspolitiska insatser ärattstatens
skapa sådana villkor för de professionella konstnärerna de kanatt
basera sin försörjning på ersättning för utfört konstnärligt arbete
prop. l996/97:3. syfteDetta leder förstai hand till åtgärder kansom
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underlätta publikför konstnärer på marknad, nå sinetablera sig sinatt
verkeller kundkrets få full de utför och deoch för det arbeteersättning

de producerar.
undersökaI vår utrednings uppdrag har legat ett nyttatt gene-om

rellt problemen med de lågainkomststöd till konstnärerna kan lindra
konstnäremas be-och ojämna inkomsterna så de yrkesverksammaatt

delroende konstnärliga försörjningsarbeten kan minska. Enicke avav
dessa Skatteregler, arbetsmarlcnadsstödproblem hör med attsamman
och olika socialförsäkringar anpassade till de särskilda inkomst-inte är
och arbetsförhållanden lever och verkar under. kapi-konstnärer Isom

har iden-tel har flertal dessa regelverk. Vi4 vi gjort analys etten av av
tifierat föreslår särskild utredningantal "systembrister" ochett att en
tillsätts för fram förslag förbättrar de egenföretagande konst-att ta som

ställning socialförsäkringsområdet och närliggande områ-pånäremas
förden. bedömningen det mycket talarVi också ärgör attatt som

för kulturpolitiken.skattereglema verkningsfullt instrumentär ett
Ifrån andra länder har hämtat exempel på hur konstnärsstödvi är ut-

formade. kapitel Särskilt de generellt verkanderedovisas iDessa
stöden har det finns generella ekonomiskakartlagts. Vi konstaterar att
stöd Irland och används främsttill konstnärer flera länder. I Frankrikei
skattesystemet särskilt stöd till konstnärer. Tyskland ochför Iettatt ge
Österrike främst via socialförsäkringssystemet. Neder-lämnas stödet I
länderna behandlat regeringsförslag direkthar åri ett ett nyttomman
bidrag till finns sedan tidigare generellt ekonomisktkonstnärer. Där ett

socialbidragsgivningen.stöd inom för våra nordiskaI grann-ramen
länder, däremot färd deoch Danmark i med byggaNorge är utattman
selektiva stödformema.

analysera och bedöma möjligtEnligt direktiven skulle vi det ärom
utredningsförslagenbearbeta egenavgiftsfond ochde tidigareatt om

konstnärstillägg. kapitel analys, sedanI 6 redovisar denna vivi som
bygger Vidare utformningen inkomstför-på vid för denreglernaav
stärkning vi skulle fungerandekunna system,ettsom menar menvara

vi ändå avråder från införa.attsom
kapitelI konstaterar införa7 vi det fullt möjligtär att ett systematt

med generellt verkande egenföretagandeinkomstförstärlcning för
konstnärer uppfyller för kvalitet, yrkes-antal objektiva kriterierettsom
verksamhet inkomstprövat och fall måni varje i vissärm.m., som som
skulle minska yrkesverksamma konstnärers beroende icke konstnär-av
liga försörjningsarbeten. Den utfommingen stödet finnsnärmare av
redovisad i kapitel 7. Trots detta vill rekommendera dennavi inte att
form stöd införs. Och det beror främst Delspå två orsaker. har deav
ekonomiska beräkningarna visat den budgetram kan dispone-att som

34 miljoner kronor och 48 miljoner kronor brutto, inte räckernettoras,
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till bidrag på 800 kronorett än månad brutto, före skatt ochmer per
avgifter. Det tveksamt bidragär i den storleksordningenett påom
något kan skapanämnvärt förutsättningarsätt för konstnärer minskaatt
sina "brödjobb", från vilka de har inkomster på i genomsnitt tio gånger
så mycket, alltså 8 000 kronornärmare månad. andraDen orsakenper

konstnärernaär själva mycketatt tveksammaär till bidrag dettaett av
slag. De vill bliogärna "bidragberoende"är andraänen grupp som mer
medborgare i samhället. föredrarDe ställeti stöd inriktas påatt statens

öka de i verklig meningatt yrkesverksamma konstnärernas möjligheter
få ersättning för det arbeteatt de utför och dem tillfälle visaattsom ger

och framföra sina verk inför publik. Av dessa skäl vill vi inteen
rekommendera denna form inkomstförstärkningatt införs, ävenav om
det både tekniskt och administrativt fullt möjlig.vore

Vårt förslag till generellt verkande stöd blir i stället insatser kansom
deunderlätta i verklig mening yrkesverksamma konstnäremas möjlig-

heter nå sin publik och erhålla fullatt förersättning det arbete de utför
och de verk de producerar, paket för ökad efterfrågan på konstnä-ett

arbete". Förslaget kapiteli harDet utformatspresenteras sårers att
och leden mellan denvart yrkesverksammaett konstnären ochav

hans/hennes publik skall stärkas.
Förslagen kommer också sin utfomuning bl.a. tuméstöd,genom

arrangörsstöd, ökat stöd till Länsmusiken, till kollektivverkstäder m.m.
bli viss motvikt till denatt starka koncentration kulturutbudeten av som

för närvarande finns till storstadsområdena.
Vidare har förslagen utformats så de med deatt överensstämmer

behov den Konstnärliga arbetsmarknadsutredningen har identifie-som
och de förslag till förändringrat det arbetsmarknadspolitiska stödetav

denna utredning föreslåsDär 50 miljoner kronorpresenterar.som att
överförs från Arbetsmarknadsdepartementet till Kulturdepartementet
för finansiera åtgärder för förmedlingatt konstnärers arbete och för-av
stärkning deras inkomster. Med detta tillskott vår medelsramväxerav
till 84 miljoner kronor. Våra förslag innebär det ökade stödet påatt av
totalt 84 miljoner kronor skall miljoner50 kronor, tillmerparten, ca
förmedlande insatser olika slag.av

Förslagen har utformats med hänsyn till de skilda verksam-tagen
hetsförutsättningar råder mellan de olika konstnärsområdena. Desom
marknadsmässiga villkoren och inkomst- och utgiftsförhållandena
skiljer sig starkt åt mellan olika konstformer och mellan olika konst-
närsyrken. De insatser behövs för förstärka förmedling ochattsom av

förersättning de konstnärliga arbetena behöver därför till deanpassas
specifika förutsättningar gäller för respektive konstnärsområde.som

Vid utformningen stöden har vi också tagit hänsyn till vilkaav
ersättningar redan finns och vilka andra eventuella stöd respektivesom
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deförolikablivitdärmedhar storaredan åtnjuter. Insatsemagrupp
för Tonkronor,miljonerföreslåsBildområdet 27,5olika områdena. För

för Scenochkronormiljonerkronor, för Ord l1miljonerockså 27,5
utställnings-utökadeföreslås inbegripaStödenmiljoner kronor.15

Centrumbildningar,tillbidragarrangörsstöd,tumestöd,ersättningar,
kollek-utställningslokaler,förhymingfonogramutgivning,stöd till av

ochutomlandsutställningarkonstnärerssvenskativverkstäder, till
utbyteinternationelltannat m.m.

olika konstnärsgrup-för deåtgärdersammansättningMed den av
väsentligtfårkonstnärernabedömer viföreslåshär att enperna som

nämligenförespråkat,klartde så attdetuppnåchansstörre att som
ocksåinnebärbidrag.för Det attställetarbete ikunna leva sitt avav

inriktning påkulturpropositionens attdenförslagen fullföljer senaste
kandekonstnärernayrkesverksammaför de attskapa sådan villkor

arbete.konstnärligtutförtförersättningpåbasera sin försörjning
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1 Utredningsuppdraget

1 l Direktiven
.

Utredningen har haft i uppdrag utarbeta förslag till utformningatt ett av
generellt verkande förstöd konstnärliga och litterära yrkesutövare.ett

Stödet skall främst rikta sig de enskilda näringsidkare. Denärmot som
eller de stödformer skall ha tydligt kulturpolitisktövervägs ettsom
syfte, innebärande förbättra villkoren för de konstnärligasträvan atten
yrkesutövarna så de kan basera försörjningsin förpå ersättningatt
utfört konstnärligt arbete. Utredningens förslag skall grundas på en rea-
listisk bild konstnärernas antal, Verksamhetsinriktning ochav
ekonomiska förhållanden. ytterligareEtt underlag för arbetet skall vara
det utredningsarbete gjorts i utredningarna Konstnärens villkorsom
SOU 1990:39 och Kulturpolitikens inriktning SOU 1995:84. Ut-
redningen skall enligt direktiven belysa hur vissa andra regelverk,även
främst inom skatter och avgifter, socialpolitik och arbetsmarknads-
politik, fungerar förhållandei till konstnärliga yrkesutövare. Förebilder
kan också sökas i nordiska eller internationella erfarenheter på dessa
områden.

Direktiven intagna bilaga till betänkandet.är som en

1 Utredningsarbetet

Utredningen påbörjade sitt arbete decemberi 1996.
Genom enkät till de svenska ambassaderna har vi samlat infor-en

mation befintliga konstnärsstöd utlandet.i Kompletterande besökom
har gjorts vid kulturinstitutioner och organisationer i några länderna.av
De intressanta stödforrnema utredningenmest deltagitsom av
redovisas i kapitel 6 hänvisas till i avsnitt redogör för aktuellasamt som
frågor.

Utredningen har haft löpande kontakter med konstnärsorganisation-
I september anordnades hearing med dessa organisationer. Videma. en
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och Litteräraför Konstnärligadenna ocksådeltog representanter
ochKonstnärsnämndenYrkesutövares Samarbetsnämnd, KLYS, samt

medhaftförfattarfond. Utredningen har också möteSveriges ett
november.nämndmöte iarbetsutskott deltagit vid KLYSKLYS samt

informeratsammanträffanden har utredningenVid dessasamtliga om
till utform-förslagmöjligadet utredningen ochpågående arbetet i om

konstnärsorga-vidare inhämtatstöd. Utredningen harningar av
de ekono-arbetsförhållandena ochbl.a.uppgifternisationemas om

konstnärsområdena.olikamiska villkoren deinom
medkontakthaft fortlöpandegångunder arbetetsUtredningen har

Konstnärsnämnden ochförfattarfond.Konstnärsnämnden och Sveriges
kartläggamedarbetetmedverkat iFörfattarfonden har också att

förhållanden.och socialakonstnäremas ekonomiska
Bildkonstnärsfonden,förmed företrädareskettSamråd har även

kulturinstitutioner.andraKulturrådet och
för andra utredningarmed företrädareförtsharDiskussioner även

Konstnärsersättningsutredningen Kukonstnärsornrådet, bl.a.inom
konstnärer SOUfond förmed betänkandena En96:05, unga

Bokutredningen1997:140,SOUFonogramersättning1997:106 och
TV-produktion SOUför tillstödutredningenSOU 1997:141 och

1997:172.
Konstnärliga arbetsmarknads-medskettsamarbete harsärskiltEtt

uppgiftbl.a. haftutredning har1997:04.utredningen Ku Denna som
vid arbetslöshettillstödet konstnärernaekonomiskakartlägga detatt

aktiva arbetsmarknads-nuvarandedehurefter analyssamt, aven
fungerar, lämnakonstnäreryrkesverksammaförpolitiska insatserna ev.

arbetsmarknadspolitiska medlen kan användasförslag detill hur
och åtgärdssys-arbetsmarknadspolitiska stöd-effektivare deinom

uppdrag till SCBgivitUtredningama har gemensamt attetttemen.
delsskettharundersöka konstnäremas inkomstförhållanden. Detta
ochKonstnärsnämndensamkörning ansökningsregister hosgenom av

Författarfonden bl.a. delsmed SCB:s inkomstregister, engenom
också iharenkätundersökning bland Utredningama3 000 konstnärer.

förslag ide för sinadelar relevanta båda utredningarna utformatärsom
samråd.

utformaskan självfalletgenerellt ekonomiskt stöd till konstnärerEtt
längspå frammånga olika Vi har under arbetets söktgång tresätt. oss

generellt ekono-principiellt olika huvudlinjer. första linjenDen är ett
ungefärmiskt bidrag betalas direkt till konstnären, ensomsom

skattesystemet ikonstnärslön. andra linjen generellt stödDen viaär ett
form generella skattelättnader för konstnärliga yrkesutövare. Denav

efterfrågan på konst-tredje linjen generella för ökainsatserär att
arbete.näremas
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Efter ha diskuterat de möjliga formernaatt stöd medav repre-
för konstnärsorganisationernasentanter och andra berörda har vi valt

i detta betänkande redovisa förslagatt stöd dels i formom av en
inkomstförstärkning direkt till konstnären, dels i form generella in-av

för öka efterfrågan på konstnäremassatser arbete.att
utredningenI redovisar vi också bedömning hur de nuvarandeen av

regelverken för skatter, arbetsmarknadsstöd och andra sociala
trygghetssystem fungerar för de konstnärligt yrkesverksamma.
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konstnärliga yrkesutövama:2 De
ochVerksamhetsinriktningantal,

förhållandenekonomiska

Inledningl

antal,konstnärernasöversiktligt studiumskallEnligt direktiven ett av
Tidi-redovisas.förhållandenekonomiskaochVerksamhetsinriktning
frammed fåsvårigheternaredogörelser visar påutredningars attgare

inkomstförhål-gäller konstnärernasfrämst vadtillförlitliga uppgifter,
Kultur-ochKonstnärsutredningenutredningarnalanden. tidigareDe

1990:39villkor SOUbetänkanden Konstnärensutredningen har i sina
delsunderlaginhämtat1995:84inriktning SOUoch Kulturpolitikens
bo-Folk- ochuppgifterna iVilken byggerfrån yrkesstatistik,SCB:s

bostads-Folk- ochmedlemsregistrering.stadsräkningama, dels KLYS
dåår 1990,femte framgenomfördes år,räkningarna FoB, t.o.m.Vart

upphörde.undersökningardessa
antalsiffror angående konstnärersredovisasKulturutredningenI
frånfrån 1990hämtats FoBVerksamhetsinriktningoch samtsom

inkomstförhål-Beträffande konstnärernaskonstnärsorganisationerna.
betänkandetframförts Konstnärensvad ilanden hänvisades till som

förmedianinkomstuppgifternämndeVillkor. Härutöver ett omparman
emellertidkomrespektive år 1993. Man1989några yrkeskategorier år
undersök-olikahämtad frånbristfällig ochfram till statistiken äratt

jämförbara.ningar heltinte ärsom
bostadsräkningens sistaFolk- ochtill detta tillMed hänsyn attsamt

redogörelsenvill framförabefintliga uppgifter från år 1990, vi attär om
översiktligVerksamhetsinriktning just blirkonstnärernas antal och en

medredovisad statistik tillsammansstudie, tidigarevi baserar påsom
uppgifter inhämtat från konstnärsorganisationerna.Visom
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2.2 Konstnäremas antal och

Verksamhetsinriktning
Antalet yrkesverksamma konstnärer har ökat stadigt under de senaste

Ökningen20 åren. väljer studera den i Folk-oavsett attsyns om man
och bostadsräkningen, ellerFoB, konstnärsorganisationernasi med-
lemsstatistik. Enligt FoB ökningen 33 exklusive joumalis-procentvar

mellan åren 1975 ochterna 1990. Det särskilt kvinnornaär ström-som
Årtill konstnärsyrkena under dennamat period. 1975 utgjorde kvin-

31 konstnärerna och år 1990 derasprocent andel 42norna av var pro-
Framför allt märks ökningencent. antalet kvinnor inom bildornrådetav

där 2 700 kvinnliga bildkonstnärer tillkommit mellan åren 1975 och
1990.

I redovisningen ingår följande yrkesgrupper inom de olika konst-
närliga områdena:

Ord; författare, dramatiker och översättare.
Bild- och form; målare, skulptörer, grafiker, tecknare, fotografer,

konsthantverkare, formgivare och designer m.fl.
Ton; kompositörer, musikertonsättare, och sångare.

konstnär/erScen- och film; huvudsakligen arbetar med film,som
dans, mim ochteater, intilliggande konstaiter. Här ingår skådespelare,

filmare, regissörer, dansare, scenografer m.fl. dock inte danspedagoger.
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åren 1975-1990.antalet konstnärligt yrkesverksammaFörändring av

AndelFöränd- AndelAntal AntalAntal män
kvinnor1990 ring i %1975 1985

19901990 19751975-90 1975 00
5644 69Bild och 18719 21 149 19 3117055

form
6832 71Ord, exkl. 857 986 41 29701

journalister
4258 43Scen 2 660 3 207 3 777 42 57

80 73361 48 20 27Ton 4 953 6 351 7
Övr. 5842 67litt. 2 302 3 210 3 618 57 33m o.
k0nstn.arb.

5842 69Delsumma 27 671 32 344 36 891 33 31

68 55Journalister, 16 011 46 32 4510 946 14 287
förlagsred

24Bibliotek, 73 76 2711 014 14 536 14 729 34
museitjm

59 50Summa 631 36 41 5049 631 61 167 67

Källa: FoB 1990.

konstnärligtFolk ökningen antaletoch bostadsräkningen visar att av
bild-yrkesverksamma ganska under tiden till 1990. Påvarit jämn 1975

Beträf-området har dock efter före.ökningen varit år 1985 änstörre
fande fördelningen manliga och kvinnliga konstnärer dominerarpå

bland författarna musikområdet.och inommännen
Bland scenkonstnärer antalet kvinnor.överväger

Kostymmästare, discjockey, sminkör, ateljéchef, rekvisitör.
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Antal medlemmar konstnärsorganisationerna KLYS åren 1975,i inom
1985, 1990 och 1995.

1990 19951975 1985

Sveriges Författarforbund 2431 528 1 947 2 026 2
Konstnäremas Riksorganisation 2 651 3 127 3 345 3 200
Föreningen Svenska Konsthantverkare 520 483289 556
och Industriformgivare
Föreningen Svenska Tecknare 270 644 880 994
Svenska Fotografernas Förbund 165 124900 1 500 1 1
Svenska Musikerförbundet 2 780 2 500 4 834 4 560
Föreningen Svenska 567Kompositörer 280 454 515

PopulärmusikAv
Svenska Tonkonsmärsforbundet 110163 74 96
Sveriges Yrkesmusikerförbund l 678 2 093
Föreningen Svenska 169 210Tonsättare 94 131
Svenska Teaterförbundet 3 350 2 536 3 068 3 783
Svenska Regissörsforeningen 160106 151 173
Sveriges Dramatikerförbund 330 382 425 500
Oberoende ilmares FörbundF 221 320

Summa 12 741 14 002 19 019 20 377

Källa: frånUppgifter inhämtade organisation.resp.

Till detta Konstnärsförbun-antal adderas medlemmar i Svenska750
det, vilket totalsumma organiserade konstnärer på 21 269ger en perso-
ner.

En jämförelse betänkandet vill-gjordes år 1988 i Konstnärerssom
kor visar antalet konstnärer enligt medlemsantaletFoB iatt översteg
KLYS-organisationerna med ungefär skillnaden10 000. Den största
fanns i formgivare där fler det yrke6 000 angivit inäragruppen som
FoB vad KLYS-statistiken visade. På motsvarande förfat-än sätt var

mindre hälften så många i de medlems-FoB i KLYStarna än som var
statistik. orsak till den bristandeEn överensstämmelsen kan attvara

använder skilda definitioner ingår konstnärsgruppen.iman av vem som
En orsak kan då lämnar uppgifter till skallFoBattannan vara man man

sin huvudsakliga sysselsättning. Många kulturarbetare har ettange
huvudyrke de då När det gäller antalet kulturarbetareannat som anger.

enligt KLYS medlemsregister, finns antal inte anslutna tillärett som
någon konstnärsorganisation ingående i KulturutredningenKLYS. I

några olika skäl till detta, bl.a. inte vill fackligtnämns att man vara
organiserad, tillhör någon organisation inte ingår iatt man annan som
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KLYS, eller inte uppfyller kriteriernaatt för medlemskap deniman
konstnärsorganisation vill tillhöra.man

De uppgifter antal konstnärer och deras Verksamhetsinriktningom
vi använder i denna utredning baserade på konstnärsorgani-ärsom nu

sationernas uppgifter. harVi efter förfrågan erhållit uppgifter med-om
lemsantal i organisationen, fördelningen denna siffra på mänav re-
spektive kvinnor, antal medlemmar 65 år frånär över samtsom en
organisationemas sida uppskattad uppgift totalt antal yrkesverk-om

konstnärer inom deras konstnärsområde. Förfrågan avsågsamma även
uppgift inkomstförhållanden inom respektive konstnärsornråde. Detom

flertaletstora organisationer hade dock svårt lämna någon sådanatt
uppgift, varför denna redovisning tabelleni tämligen bristfällig.är En
utförligare redovisning konstnäremas inkomstuppgifter igörs textenav
nedan i särskild bilaga.samt Dessa uppgifter bygger påen senare en
särskild undersökning från SCB. följandeI tabell redovisas de in-
komstuppgifter ändå har lämnats från konstnärsorganisationema.som
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Sammanställning konstnärsorganisationernasöver på förfrågansvar
konstnärernas antal, Verksamhetsinriktning och inkomstförhållan-om

den.

Konstnärs- Antal i Over % Antal Inkomst-
organisation år65 kvinnor totalt uppgiftorg.

i %
Sv. Författarförbund 2 300 32 olika inom median-stor

anslutning inkomst 93resp. genre
116 000 kr

Sv. Dramatikerför- 541 33,5 stor
bundet anslutning
Konstnäremas Riks- 3 200 28 53 5 000ca
organisation
Sv. Konstnärsför- 750 17 50 10-20 %
bundet försörjer

påsig end
konstn ink

Fören. Sv. Tecknare 0501 10 50 1500-ca
1800

Fören. Sv. Konsthant- 463 10 75 1200 lågamktca
verkare och Industri-
formgivare
Sv. Fotografernas Förb. l 819 7,5 21 5 000 50-200 krca

beroende på
sektion

Fören. Sv. tonsättare 210 14 7st låg ink.stor
anslutning

Fören. Sv. Komposi- 569 20 14,5 2 500ca
törer Populärmusikav
Sv. Musikerförbundet 7 069 25
Sv. Tonkonstrrforb. 140 10 50 10% for-stor

anslutn sörjer sig
endast

konstn ink
Sv. Yrkesmusikerförb. 2 158 1,7 36 2 200
Sv. Teaterfor. 3 751 2 52 stor

anslutn
Sv. Regissörsfören. 180 30 200
Ober. F ilmares Förb. 250 30 varierar
Sveriges Författarfor-
bund
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hartabelluppgiftema: Flera organisationerkommentarer tillNågra
deras konst-konstnärer inomflesta yrkesverksammauppgivit deatt

valtuppgift har vidennaanslutna till organisationen. Förnärsområde är
totalauppgiften detgällerdetskriva in stor anslutning". Näratt om

institutionsfotografer,anställdainnehållerantalet fotografer denna även
totalafotouppdrag.fotoateljé med Detpressfotografer och de harsom

således betydligt lägre. Inom Fotogra-konstnärliga fotograferantalet är
tillhörallmänna sektionen, 550fernas denförbund tillhör 780 caca

reklamsektionen.och 470fotoförfattar/illustratörsektionen ca
yrkeskategorier.rad olika DeTeaterförbundet finnsInom störstaen

personer,personer, dansare 550skådespelare 9361ärgrupperna
scenografer 214 personer.ochregissörer 316 personer

förhållandenekonomiska2.3 Konstnärernas

inkomstför-yrkesutövamasdet uppgifter de konstnärligaNär gäller om
Utredningenmycket bristfällig.hållanden tidigaredenna nämntsär som

undersökninggenomföravalde därför uppdragSCB i attatt avenge
redovisas iUndersökningenkonstnäremas ekonomiska förhållanden.

deförredogör här någrasärskild bilaga till betänkandet. Vi aven
resultat framkommit.som

och ka-förvärvs-bruttoinkomsten,genomsnittligaDen summan av
kronor.000konstnärsgrupper 142pitalinkomster, för samtliga var

kronor. Konst-befolkning 172 000Motsvarande siffra för Sveriges är
för hela be-lägreinkomstnivå således 17 ännäremas procentcavar

undersökning konstnärernafolkningen SCB:si åldern 20-64 år. I av
andelkvinnor. Kvinnornas53 och 47män procentprocent varvar

och Kvinnornashögst dansare sångare.i formkonstnärer,grupperna
befolk-helainkomster genomsnitt 85 Föri männens.procent avvar

Inkomstskillnaden mellanningen motsvarande tal 73 mänär procent.
Beträffandesamhälletoch kvinnor mindre i isåledes något än stort.är

antalet observa-kvinnor räckte dockverksamma intetonsättaresom
inkomstenför redovisa den genomsnittligationer kvinnor för kunnaatt

för dem.
134 000Medianinkomsten, för samtliga konstnärsgrupperbrutto är
kronor.kronor, genomsnittsinkomsten på 142 000jämföra medatt

lägreMedianinkomsten de flesta konstnärsgrupperinom än genom-var
snittsinkomsten

genomsnittsinkomsten lägstBland de olika konstnärsgrupperna är
bland bildkonstnärena. Genomsnittsinkomsten för denna vargrupp
endast för bildkonstnärernakronor. Medianinkomsten98 500 var
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bruttoinkomst under92 000 kronor och hade25 procentca ca en
40 000 kronor.

bruttoinkomsten hade formgivareDen lägsta genomsnittliganäst
och konsthantverkare kronor. uppåt imed 102 000 Nästa grupp
inkomstnivån fotograferna med genomsnittlig inkomst påvar en

Övriga sedan mellan129 000 kronor. konstnärsgmpper ligger ca
bruttoin-140 och kronor. högsta genomsnittliga000 200 000 De

komstema har instrumentalister, sångare och de arbetar inom tea-som
terornrâdet.

förgenomsnittliga taxerade förvärvsinkomsten samtligaDen var
konstnärsgmpper taxerade inkomsten000 kronor. Den125 är summan

inkomst näringsverksamhet minskat med allmännatjänst ochav av
avdrag periodiskt understöd, underskott aktivpensionssparande, av

dennäringsverksamhet. hela befolkningen i åldern 20-64 årFör var
Även bild-genomsnittliga taxerade inkomsten kronor. här låg166 000

konstnärema lägst med genomsnittlig taxerad inkomst 00085en om
kronor.

det gäller inkomst konstnärligt arbete framgår dennaNär attav
endast femtedel för deomkring den totala inkomstenutgör en av
konstnärliga yrkesutövarna.

Av de egenföretagande har bildkonstnärema den lägstakonstnärerna
genomsnittliga inkomsten konstnärligt arbete med drygt 11000av
kronor. Därefter formgivarekommer konsthantverkare, samt
kompositörer med inkomster mellan högsta18 000-24 000 kronor. De
inkomsterna konstnärligt medarbete har tecknare och illustratörerav
56 000 kronor Därefter författarei genomsnitt. kommer dramatiker,
och med 53 000 honor.översättare

Sammanfattningsvis framgår undersökningen de konstnärligaattav
yrkesutövarna har lägre befolk-inkomster genomsnittet för Sverigesän
ning. Vidare har det framkommit konstnärernas inkomster frånatt
deras konstnärliga verksamhet endast femtedelomkringutgör en av
deras totala inkomster. innebär dessvärre det flertaletDetta äratt stora

ha arbete vid sidan konstnärsskap försitttvungna att ett annat attom
kunna försörja sig.
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till konstnärerNuvarande stöd3

Sammanfattning

flertalet konstnärerländer har detlikaväl i andraI Sverige storasom
marknadsmässigaenbart påklara försörjningsvårt sin rentatt

försäljningsintäkter hararbets- ochnormalavillkor. Vid sidan om
frånfrån inkomstertill ochdärför flesta etablerade konstnärerde
harstöd,kommunala stödordningar. Dessaellerolika statliga som

viktig del itrygghet och kreativitet,fram för främja ärväxt att en
kulturpolitiken.

antalutgårkonstateras detSammanfattningsvis kan ett stortatt
år 1997och bidrag till konstnärer. Förersättningar avsatte staten

för ändamålet.kronor Desammanlagt drygt miljoner största237
kro-miljonerdrygt 100för biblioteksersättningutgiftsposterna är

inkomstgarantierkronor,miljonervisningsersättning 49nor,
miljoner kro-12,6långtidsstipendierkronor ochca miljoner17

runda talblandfördelades medlen i1995/96nor. Under budgetåret
litte-konstnärer inomdessakonstnärer. 6 0007 500 Närmare varav

erhöllupphovsmänomkring 4 800raturområdet häri ingår de som
inkl.översättarpenningen,författar- ochdet individuellt beräknade

avlidna upphovsmän.

Inledningl

ochhans arbetesärdrag.konstnärs ekonomi uppvisar vissa ArtenEn av
målsätt-kulturpolitiskareglering ochdess koppling till upphovsrättslig

genomsnittligaintäktsbild hosmångfacetteradningar änger en mer
försäljningsintäkternormala arbets- ochinkomsttagare. Vid sidan om

olikafråntill och från inkomsterhar de flesta etablerade konstnärer
befintligaredovisas därförformer stödordningar. detta avsnittI er-av

och bidrag till konstnärerna.sättningar
till upphovsmänstatligt stödMed sådantersättning som gesavses

upphovs-eller därförpå grund inskränkningar i upphovsrätten attav
sådanoffentliga utnyttjandeträttslig reglering saknas det är av enmen
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omfattning det kulturpolitiskt motiveratäratt ersättning Iatt ges.
konstnärens ekonomi ingår dessa ersättningar normala intäkter ochsom
uppfattas rimlig betalning för nyttjande upphovsmannenssom en av
verk. de fallI ersättningen utbetalas direkt till individen skattas ersätt-
ningen antingen i tjänst eller näringsverksamhet.

Utöver ersättningarna finns också flertal bidragsformer. Dessaett
motiveras kulturpolitiska skäl och saknar direkt koppling till olikaav
former nyttj anden. Sådana bidrag kan betalas till enskilda konstnärerav
eller konstnärer formi bl.a. projektbidrag och arbets-grupper av av
stipendier. Beskattningen dessa stipendier huvudsakligen beroen-ärav
de de periodiska eller ej. Huvudregeln ochär attav om ett-anses som

Äventvååriga stipendier skattefria. resestipendierär skattefriaär men
dessa minskar till avdrag för resekostnader.rätten Stipendier som er-
hålls under minst år i följd periodiska och beskattas därförtre anses

periodiskt understöd i tjänst.som
de följandeI avsnitten översikt de ersättningar och bidragges en av

väsentligt inslag i konstnärskårensutgör ett ekonomi. Dennasom över-
sikt visar också tydligt hur fram, ofta konstnärs-systemen växt genom
organisationemas medverkan, för främja både trygghet ochattegen
kreativitet. Målsättningen har varit dels skapa rättvisa ersättnings-att

dels använda direkta bidragsmedelsystem att på så effektivt sättett
möjligt. Ofta har inom bidragsordningarna sökt tillskapa sti-som man

pendier täcker olika behov uppkommer under konstnärssom som en
verksamhetscykel.

3.2 Nuvarande statliga stödformer

I nedanstående tablå har sammanställning gjorts nuvarandeöveren
statliga ersättningar och bidrag till konstnärer.
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3.2.1 Vissa offentligrättsliga ersättningar till

upphovsmän för utnyttjande deras verkav

Biblioteksersättning och talboksersättning

Bestämmelser biblioteksersättning finns förordningi 1962:652om
Sveriges författarfond. Ersättning betalas till upphovsmän för denom

utlåning deras verk sker bibliotek. Biblioteksersätt-av som genom
ningen offentligrättslig och finansieras årligt statligtär ettgenom an-
slag till fonden. förErsättning utlåning folkbibliotek ochges genom
skolbibliotek litterärt verk i original upphovsman skrivit påav av som
svenska eller upphovsman har sin vanliga vistelseort i Sverigeav som

för utlåning verk till svenska. Ersättning församt översatt ävenav ges
böcker folk-ingår i och skolbibliotekens referenssamlingar.som
Genom riksdagsbeslut bestäms årligen hur belopp skall till-stort som
föras fonden. Anslaget beräknas med hjälp gnindbeloppettav per
hemlån litterärt verk i original. Grundbeloppet 96 för år 1997öreav
fastställs efter förhandlingar mellan regeringen och företrädare för rät-
tighetshavama, dvs. författarförbund,Sveriges Föreningen Svenska
tecknare och Svenska Fotografers Förbund. Anslagets storlek fram-
kommer sedan produkt olika belopp, dvs. olika öretal, base-som en av
rade på gmndbeloppet och omfattningen den ersättningsgrundandeav
utlåningen beståndet referensexemplar. Omfattningen bestämsresp. av
i huvudsak på grundval SCB:s statistik utlåning och referens-överav
exemplar från folk- och skolbiblioteken.
För år 1997 uppgår biblioteksersättningen till 102 kronor.385 000 I
nämnda förordning regleras hur medlen skall fördelas. första handI
skall det ske formi individuella ersättningar, s.k. författar- ochav

betalasöversättarpenning, till upphovsmän till litterära verk iutsom
original skrivna på svenska eller upphovsmän "har sin huvud-av som
sakliga vistelseort i Sverige till litterära verk tillöversättaresamt av
svenska. Författarpenning betalas till målare, tecknare fo-ochäven
tografer till kompositörer under förutsättning deras alstersamt utgöratt

väsentlig del det litterära verket.en av
För kunna räkna den individuellaatt ersättningen till författareut

och genomför fondenöversättare stickprovsundersökningar vid folk-
och skolbiblioteken för få reda på utlåningens fördelning påatt upp-
hovsmän. Produkten författar- och översättarpenningens örestal ochav
antalet utlån det belopp sedan betalasutgör Dock med hänsynut.som
till vissa avtrappningsregler.

Vidare kan fonden besluta s.k. garanterad författarpenning.om
Denna möjlighet fördela kollektiv beräknad ersättning användesatt en
år 1996 för 239 upphovsmän garanterad författarpenningatt ge om
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vardera författar-113 500 kronor. Sedan och översättarpenningar har
betalats, används återstoden fondens medel till administration,av ar-
bets- och resestipendier, och andra ändamål.pensioner

Författare och erhåller den statliga budgeten vissöversättare över en
ersättning för utnyttjandet deras verk form talböcker.i För årav av
1997 har anslagits omkring miljoner kronor för4 ändamålet. Ersätt-
ningen offentligrättsliginte upphovsrättslig, och motiverasär utan av
kulturpolitiska skäl. betalas till Författarförbund,Medlen Sverigesut

fördelar enligt regler förbundet fastställer.ersättningensom som

Särskilda biblioteksutläninginsatser för musikaliska verkav

Även upphovsmännen på musikområdet och fonogramartister har fått
viss kollektiv kompensation för deras verk används bibliote-påatten

ken. förKompensationen musikalieutnyttjandet bibliotek tillpå är
skillnad biblioteksersättningen för boklån inte direkt relaterad tillmot
antalet lån. Beloppet har i stället efter rimlighets-allmänavpassats en
bedömning. Från och med budgetåret 1988/89 erhöll Konstnärsnämn-
den särskilda medel för formi bidrag och stipendier kompenseraatt av

och fonogramartister för deras verk används bibliotek.tonsättare påatt
Konstnärsersättningsutredningen har i höst lämnat slutbetänkandet

Fonogramersättning SOU betänkandet1997:140. föreslås detI att
införs till fonogramersättningersättning för utlåningenrätten av- -
musikfonogram, dvs. ljudupptagningar innehåller från folk-musik,som
och skolbibliotek. Fördelningen ersättningar skall ske enligtav upp-
hovsrättsliga principer, dvs. ersättningen till upphovsman skallvissen

beroende omfattningen utlåningen hans eller hennesgöras av av av
verk. Upphovsrättsorganisationema STIM och föreslåsSAMI inom
respektive område för fördelningen ersättningar.svara av

Visningsersättning

Staten anvisar årligen medel visningsersättning bild- form-ochsom
konstnärer för deras verk offentligai institutioners visas föratt ägo
allmänheten eller används på allmännyttigt SFS 1982:600.sättannat
För år 1997 uppgick ersättningen till drygt miljoner49 kronor. Ersätt-
ningen fördelas styrelsen för Sveriges bildkonstnärsfond till bild-av
och fonnkonstnärer har huvudsakligasin verksamhet i Sverigesom
eller stadigvarande bosatt i landet. Fördelningen sker formär isom av
bl.a. projektbidrag och arbetsstipendier. fonden harInom valt attman
koncentrera insatserna innebärande fördelar färre arbetsstipen-att man
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dier fast med beloppstörreett stipendium de ettåriga stipendiemaper
utgår med 75 000 kronor och de tvååriga med 100 000 kronor/år Er-
sättningen kan fås efter ansökan kan erhållasäven ansökan.utanmen

En form visningsersättning den s.k. individuellaärannan av vis-
ningsersättningen SFS 1996:1605 fördelas upphovsrättsorga-som av
nisationen BUS Bildkonst Upphovsrätt i Sverige. Ersättningen, som
för år 1997 uppgick till 10 miljoner kronor, syftar till yrkesverk-att ge

konstnärer ekonomisk och yrkesmässig trygghet.samma Till skillnad
från den ersättning fördelas styrelsen för Sveriges bildkonst-som av
närsfond den individuellaär visningsersättningen beroende deav en-
skilda verkens utnyttjande.

Ersättning till rättighetshavare på musikområdet för privat-
kopiering fonogramav

syfteI i viss mån kompenseraatt upphovsmän för privatkopiering av
fonogram regeringenavsätter årligen medel fördelas Svenskasom av

internationellatonsättares musikbyrå STIM, Svenska thegruppen av
International Federations of the Phonographic Industry IFPI och
Svenska artisters och musikers intresseorganisation SAMI. För år
1997 uppgick den totala statsanslaget till 3 375 000 kronor.summan av

3.2.2 Bidrag

Inkomstgarantier

Bidragsformen inkomstgaranti infördes år 1976 och då det äldreersatte
med s.k.systemet konstnärsbelöningar. I enlighet med förordningen

1976:504 inkomstgarantier för konstnärer kan inkomstgaranti be-om
viljas konstnärer står för konstnärlig verksamhet hög kvalitetsom av
och betydelse förstor svenskt kulturliv. Regeringen fattar årligen beslut

innehavare inkomstgarantier efterom förslag frånav gemensamt
Konstnärsnämnden och styrelsen för Sveriges författarfond eller efter
yttrande dessa Då med inkomstgarantiemaav systemet in-organ. är
komstrelaterad innebär det innehavare kan,att beroende på huren stora
konstnärens inkomster få högstär, fem gånger detegna basbeloppsom

gällde vid utgången kalenderåret.som Det maximala beloppet mins-av
kas med innehavarens årsinkomst till basbelopp och medett 75upp

årsinkomsten förprocent övrigt. Bidragetav konstnärengaranterar en
lägsta inkomstnivå vilket konstnären möjligheter fullt sigger att ägnaut

konstnärligt skapande hög kvalitet och betydelse. Inkomstgarantinav
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kan på livstid. Antalet s.k.vara garantirum har regeringen fastställtsav
till 157.

Bidrag till konstnärer

Enligt förordning 1976:528 bidrag till konstnärer kan bidragom av
statsmedel till dramatiker,utges författare, översättare eller kultuijour-
nalister, de skriver på svenska ellerom stadigvarandeär bosatta i Sve-
rige, till konstnärsamt han har sin huvudsakligaannan konstnärligaom
verksamhet i Sverige eller bosatt landet.är i Bidrag kan i formges av
konstnärsbidrag, projektbidrag eller långtidsstipendier. Frågor för-om
delning dessa bidrag prövas styrelsen förav Sveriges författarfondav i
vad dramatiker, författare,avser översättare och kulturjournalister och

Konstnärsnämnden i vadav andra konstnärer.avser

Långtidsstipendier

De tioåriga långtidsstipendiema kan komplementett till in-ses som
komstgarantiema. Enligt nämnda förordning 1976:528 kan lång-
tidsstipendium utgå för aktivatt konstnär, under längrege en tidsom
dokumenterat konstnärlig verksamhet god kvalitet, arbetsmässigav
trygghet för utveckla dennaatt verksamhet. Långtidsstipendiema er-hålls, till skillnad från inkomstgarantiema, årligt fast,ett skatte-som
pliktigt belopp. Det basbeloppmotsvarar tre f.n. 110 000 kronor/årca
enligt lagen 1962:381 allmän försäkring. Antalet långtidsstipen-om
dier har regeringen fastställts till 102 förav år 1997. Det ankommer på
styrelsen för Sveriges författarfond och Konstnärsnämnden kommaatt
överens fördelningen långtidsstipendiema.om av

Konstnärsbidrag

Konstnärsbidrag är samlingsbeteckning för olikaen tidsbe-typer av
gränsade stipendier och bidrag. Till konstnärsbidragen räknas arbets-
stipendier, pensionsbidrag, tillfälliga stipendier olikasamt typer avinternationellt riktade bidrag. De bidragsfonner framför allt prio-som
riterats arbetsstipendiernaär och de internationellt riktade bidragen.

Syftet med arbetsstipendierna främstär aktivatt konstnärge en ensådan ekonomisk trygghet han elleratt hon under viss tid kan koncent-
sig på konstnärligt arbete.rera Ett arbetsstipendium kan också använ-

das för investeringar i lokaler och utrustning. Vidare sker fördelning i
form projektbidragav till omfattande konstnärligtsom ges mer expe-
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målinriktatsigmåsteutvecklingsarbete. Det ettröraochriment- om
betydelsefåkanarbetekonstnärligt antaskostnadskrävandeoch som

projekttillocksåBidrag kankonstområdet.inomför utvecklingen ges
tillverksamhetkonstnärliganvändningenvidgasyftar till att avsom

samhällsområden.nya
studievistel-ocharbets-tillgårbidragenriktadeinternationelltDe

Bidragutlandet.utställningar ianordnaeller förutlandeti gesattser
ateljéervidvistelserförutländska konstnärerochsvenskaockså till
in Swe-Studio ProgramArtistsInternationalför IASPISinom ramen

förutbetalaspensionsbidragformiskerFördelningden. även somav
äldre konstnärer.förunderlättaviss månatt

konstnärs-formvilkenipåpekaviktigtdetAvslutningsvis attattär
bidragsgivandedeutsträckningifördelasbidragen avgörs orga-stor av

förbättresiglämparbidragsforrnerVissaKonstnärsnämnden.inomnen
andrabättreandramedankonstnärsgruppviss avgagnasgrupperen
de bi-bilddragiRedogörelsenbidrag. stora aventyper gerovanav

från.utgåharbidragsgivande attdedragsformer organensom

Konstnärsnämnden3.3

form-bild-,främjauppgift ton-,tillKonstnärsnämnden har att scen-,
konstnärligtkvalificeratsigmöjlighetfilmkonstnärers ägnaoch att

bl.a.konstnärsutbyteintenrationellt attfrämjaarbete er-genomsamt
ökade kunskapertillbidranämndenskallVidaregästateljéer.bjuda om

förhållanden.socialaekonomiska ochkonstnäremas
0rd-därregeringenstyrelseledsVerksamheten utses avsomav en

handförstabehandlar iStyrelsenmyndighetschef.tillikaförande är
bi-fördelning1988:831. FörSFSprincipiellfrågor natur avav mer

för Sve-styrelsennämndenfyrafinns inomstipendierdrag och organ -
musikområ-påupphovsmänförbildkonstnärsfond, arbetsgruppenriges

förarbetsgruppenmusiker och sångareförarbetsgruppendet, samt
filmkonstnärer.ochscen-

gäller Konst-vadändringarkommer vissamed 1998och årFrån
yrkesutöva-och litteräraKonstnärligagälla.styrelsenärsnämndens att

iledamöterfemvadfår förslagsrättKLYSsamarbetsnämnd avserres
bildkonstnärs-för Sverigesstyrelsengällerdetnämndens styrelse. När

vadförslagsrättkonstnärsorganisationerfond får vissa samman-avser
beslutaövrigtfår förstyrelseKonstnärsnämndenslagt ledamöter.sju

närvarande åttaförkansli harNämndensorganisation.internasinom
anställda.
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3.4 Sveriges författarfond

Sveriges författarfond statlig institution med uppgift bl.a. för-är atten
dela den s.k. biblioteksersättningen. Kammarkollegiet förvaltar fondens
medel. Verksamheten leds styrelse består ordförande ochav en som av

ledamöter.13 Ordförande och ledamöterna regeringen.tre utsesav av
Av de övriga tio ledamöterna åtta Sveriges författarförbund,utses av en

Föreningen Svenska tecknare och Svenska Fotografers För-av en av
bund. Fondens administration sköts kansli med sju anställda.ettav

2 17-1603
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4 Analys regelverken för skatter,av

arbetsmarknadsstöd och andra
sociala trygghetssystem

l Skatter

Sammanfattning

Enligt direktiven det viktigt utredningenär belyser hur konst-att
påverkasnärerna olika regelverk utanför kulturområdet, bl.a.av an-

skatter och avgifter.ges
I vår undersökning stödsystem i andra länder finnerav man en

rad exempel på användandet skattesubventioner sättett attav som
Ävenförbättra konstnäremas ekonomi. inom det svenska systemet

återfinns exempel på detta. Skatte- och avgiftsregler kan användas
på två sätt:

förbättra efterfrågan lågatt påt.ex. ochgenom moms varor
tjänster inom kulturområdet

utforma fördelaktiga Skatteregler alternativtatt skattesubven-
tioner direkt sänker skatter och avgifteruttaget hossom av
konstnärema.

Enligt vår bedömning det mycketär talar för skatte-attsom
reglema verkningsfulltär instrument förett kulturpolitiken.

4. l Skatterna kulturpolitiskt instrumentettsom
för ökad efterfrågan

Utredningen har undersökt vilka stödsystem finns i andra länder.som
flestaDe länder har endast individuella stöd till konstnärliga egen-

företagare stipendier, och inte stödt.ex. generell Däremotnatur. ärav
det vanligt stödja efterfrågan på kulturatt olika formergenom av
skattesubventioner dvs., skattesystemet används kulturpolitisktettsom
instrument. kanDetta gälla både direkt t.ex. företagsbeskattning och
indirekt t.ex. mervärdesskatt beskattning.
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Sverige har förhållandevis begränsat skattereglerinslagett av som
syftar till mervärdesskatteområdet finns detstödja kulturutbudet. Påatt
emellertid kulturpolitiskt skatteregler.exempel på motiverade Mervär-
desskatt aldrig föremål för samordnadoch kultur har dock varit någon
utredning. istället underlaget försituation resultatetDagens är attav

breddats alltmermervärdesskatten, med hänsyn till bl.a. EU-direktiv,
kultur-och samband med dessa förändringar tagit vissaiatt man

politiska hänsyn. exemplet införandet mervärdesskattDet ärsenaste av
kultur-på upphovsrätt se 1996/97:10 där valde att avprop. man

politiska skäl införa låg skattesats.en
En översikt idag gällande skattesatser inklusive sk undantagöver

visar långt ifrån sk enhetlig kulturmoms. StuderarSverige äratt manen
därefter förhållandena finner på flerade europeiska Sverigeattman
områden bokornrådet.uppvisar höga skattesatser, påt.ex.

mediaområdet 1997Momssatser på kultur- och I/4E Uinom
Källa: EU-kommissionen

Böcker Dagstid- Tidskrifter Upphovs- Konst-
verkningar rätt

Belgien 0 6 66 0
25Danmark 0 2525 -
7Tyskland 77 7 7
8Grekland 4 4 4 8

6Spanien 4 4 74
5,5Frankrike 2,1 2,1 5,55,5

Irland 0 12,5 2,1 21 12,5
9lItalien 4 4 4 10

6Luxemburg 33 3 3
6Nederländerna 6 6 6 17,5

Österrike l O10 10 10 20
17Portugal 5 15 5 7
22Finland 12 0 0 -
25Sverige 25 6 25 6
OStorbritannien 0 0 0 17,5

1 25 procentMomssatsen för Sverige inte konstnären själv säljernäravser
12 procent.
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Ett område används kulturpolitisktannat i flera länder ärsom
särskilda regler möjliggör för näringsidkare avdrag förgöraattsom
anskaffning konst. I Sverige bedöms sådana avdrag enligt deav
generella reglerna för värdeminskningsavdrag för inventariekostnader
p. 12-14 anvisningarna till 23 § KL. Detta medför avdragsrättenatt är
mycket begränsad då konst enligt praxis inte minskar i värde. Ytter-
ligare område används kulturpolitisktett flerai länder haärsom att en
särskild avdragsmöjlighet för näringsidkare stödjer kulturlivet.som
Syftet naturligtvisär stimulera företagen skänkaatt medel till kultur-att
institutioner m.m.

I Sverige råder principiellt avdragsförbud förett gåvor. En närings-
idkares stöd till exempelvis kulturinstitution måste därför bedömasen
enligt de generella reglerna för driftkostnader i näringsverksamheten.
Det blir då fråga kostnaderna föravgöra reklamatt ochom om spons-
ring företagsekonomisktär motiverade eller inte. Det ofta svårtär att
vissa den kommersiella sponsorinsats kulturlivet.nyttan i Det harav en
bl.a. med de begränsadegöraatt möjligheterna för atten sponsor

sitt eller varumärke kultursammanhang.iexponera namn
Det finns, framgått, möjligheter ändrade Skattereglerattsom genom

öka kulturstödet och stimulera efterfrågan på kulturutbudet. Från
kulturarbetamas organisationer har länge krävt enhetligegna man en
kulturmoms utökad till avdrag för konstinköp.samt rätt kanDet därför
övervägas utreda hur skattesystemetatt kan användas för främjaatt
kulturområdet, bl.a. med stöd exempel från andraatt länder påav se
möjligheterna till ändrade momsregler och bedöma hur skattesystemet
kan bidra till skapa högre efterfrågan på kultur.att

4.1.2 Konstnärernas skatte- och avgiftssituation

Skattelagstiftningen och de med skatte- och uppbördssystemet
intregrerade egenavgiftema har under lång tid kritiserats de konst-av
närliga yrkesutövama. Kritiken sikte på förhållanden.tvåtar förstaDet

konstnärerär i regelatt inte anställda bedriverär sin verksamhetutan
fria yrkesutövare. I Sverige räknas yrkesutövaresom inte ärsom

anställda i allmänhet näringsidkare. Härigenom inordnas konst-som
och författarenärer i skatte- och avgiftsregler gäller församma som

näringsidkare i allmänhet. Kritiken går på konstnärerut ochatt
författare har helt andra syften med sitt arbete näringsidkare.än
Konstnärlig verksamhet bedrivs primärt inte med vinstsyfte, utan
drivkraften slag.är liggerDet inte hellerannat deni konstnärligaav
eller litterära verksamhetens utvidga "företaget"natur att attgenom
anställa personal o.d. Genom inordnas under deatt generella reglerna
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och svår-omfattandekunskapochbokföringställs krav på ettom
tillämpligt skattesystem.

pågäller nivånpåriktar in sigkritikenpunktenandraDen som
Även med kom-beskattasinkomsterlågamycketavgifter.skatter och

allmännaegenavgifter ochskallinkomstskatt.munal Dessutom egen-
lågamycketregel harkonstnärerEftersomavgifter betalas. som
kandem inteflertaletbeskattningenmedför den högainkomster att av

verksamhetenkonstnärligafrån den utaninkomstenförsörja sig på
arbete.frånerhålla inkomstmåste annatäven

låg-beskattningenhögadenhävdasvisserligenkanDen att av
ochbåde löntagaredrabbarproblemgenerelltinkomsttagare är ett som

problem förintedärför primärtyrke och är ettnäringsidkare oavsett
för-finns någradetriktig,delvisAnmärkningenkonstnärer. är men
Deandrafrånskiljer sigkonstnärerhållanden gör att grupper.som

med andrajämförtmöjlighetersmånäringsidkama harkonstnärliga
produk-ochrationaliseringaröka inkomsternaföretagare att genom

dendvs.normalt givnasinaVerksamheten hartivitetsökningar. ramar,
inteomfattning. Detmåttligrelativt äriexpanderakan inte änmer
ochnäringsidkareAndrainkomster.saknasheller arbete utansom

inkomstnivån. Denhöjasyfteiarbetsinsatslöntagare kan öka sin att
arbetegällerdet intebuds,tillsällan konstnärermöjligheten står avom

därförkanenda alternativet attkonstnärliga. Detslag detän varaannat
brödjobb, situations.k.andra arbetentillfälligt eller varaktigt ta en

liksomandra yrkesgrupperblandmindre vanligtorde som,varasom
intekvalificerat arbete,ochsjälvständigtockså utförkonstnärerna, ett

bakom sig.högskoleutbildningsällan med långvarig
levaförutsättningarskiljer sig konstnärersSammanfattningsvis att

Diskussionenandrajämfört medväsentligtpå sina yrken omgrupper.
villkor harspeciellatill konstnäremasskattereglemaanpassning av

specialstad-innehåller någradagredan ilagstiftningenmedfört att
ganden.

för konstnärerinkomstbeskattningen gjort äranpassningarDe som
betydelse ihabestämmelserna kanbegränsade,relativt stormenav

1979:611enligt lagenUpphovsmannakontotfall.enskilda upp-om
inkomstermed ojämnaför upphovsmänhovsmannakonto möjliggör att

underfördela inkomsternabankkontosärskiltpåvia insättning ett en
till inkomst-möjlighetUpphovsmannakontotfemårsperiod. störreger

förfunktionviktigperiodiseringsfond och fyllerutjämning än t.ex. en
varierande inkomster.kraftigtkulturarbetare harsom

föravdragmöjlighetenreglerasKL göraI 46 § 1 attmom.
konstnärlig eller"litterär,näringsverksamhetunderskott i avsersomen

eftersom debetydelseRegeln harverksamhet".därmed jämförlig stor
och tio-inkomstslag.olika Fem-beskattas ikonstnärliga inkomsterna
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åriga stipendier beskattas inkomstslagetit.ex. tjänst, medan kostnads-
avdragen i inkomstslagettas näringsverksamhet. Regelnupp möj-ger
lighet lösa problem förknippadeatt med gränsdragningen mellan tjänst
och näringsverksamhet.

Beträffande resekostnader gäller principer för avdragsrättsamma
för andra näringsidkare. Avdrag medges försom hän-är attresor som

föra till driftkostnader i näringsverksamheten. Betydelsen avdrags-av
förrätt i den konstnärliga verksamheten har framhållitsresor attgenom

i 28 anvisningarna till 23 § KL särskiltp. av avdrag medges iattange
den mån inte personliga levnadskostnader.utgörresorna I Skatte-
lagskommitténs betänkande SOU 1997:2 föreslås emellertid dennaatt
förtydligande regel bort.tas

Utöver befintliga regler har från kulturarbetama ofta aktua-man
liserat behovet anpassningar. T fråganär arbetslokalav nya iex om
bostaden alltmer svårhanterad. Enligt praxis krävs normalt att ett
arbetsrum skall ha ingång och helt avskilt frånegen övrigavara
bostaden för avdrag skall medges.att Undantag gäller ateljéer där-
hälsovådliga förvaras.ämnen Om nekas avdrag återstår möj-man
ligheten till sk schablonavdraget på 4000 kr lägenhet och 2 000
villa. I verkligheten det ofta såär kulturarbetarensatt enda möjlighet

ha arbetslokalatt inrättaär den i hemmet.egen att Man kan bära kost-
naden för lägenhetstörre har absoluten inte ekonomisktmen man-

förutrymme hyra lokalatt utanför hemmet. Schablonavdrag innebären
får avdragatt för liten del sin verkligaman kostnad. Inga andraen av

yrkesgrupper kan ha så väldokumenteratett behov arbetslokal iav
hemmet. Att avdragsrätten skall beroende går ivara utav om man
trapphallen för nå arbetsrummetatt förefaller illa till verk-anpassat-
ligheten. Här kan förutse de trendernaatt avseende distans-man nya
arbete kanske tvingar lagstiftaren hänsyn tillatt merkostnaderta för
arbetslokaler i hemmet.

Den 1 januari 1997 infördes mervärdesskatt på upphovsrätt vilket
medförde de flesta kulturarbetareatt redovisningsskyldigaär förnu

Som lagstiftningen utformadmoms. är uppkommer månganu
tillämpningsproblem. Konstruktionen med fribelopp ej vidmoms om-
sättning under 300 000 kronor användes bildkonstriäremasnärsom

försäljning verk blev momsbelagdegen gäller inteav upphovsrätt--
sområdet. Detta innebär mycketatt även små verksamheter måstenu
lära sig hanteraatt Det vinster på lyftagörmoms. påatt sinaman moms
kostnader konsumeras snabbt ökade administrativa kostnader t.ex.av
bokföringshjälp.
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kanidagmomspliktförfattareskonkret på tOm enex -serman
problem:raddefinieragenast enman

redovisningshj älp.oftaochbokföringdetaljeradkrävermomsen- utförsvadpåberoendeskattesatsolikamedutgåkan som -moms- skattebefriat,skolan ettförfattarbesök i är6harupphovsrätt ettprocent,
upplåsningmedan%med 25belagt urbibliotekföredrag på är moms

vidklaradra gränseromöjligtdetOfta attskattebefriat. ärverk äreget
tillämpningen.

ochmomsfriabådeharattverksamhetblandads.k. man- komplicerasDettaregelmässigt.uppkommerinkomstermomsbelagda
ytterligare.deklarationochbokföring

kost-utlandetfrån samtintäktervidmomshanteringreglerna om- riktigttillämpaskanintedessakompliceradeså attutlandet-nader i är
skallutomlandsinhandlar litteraturförfattareenskilde. Omden enav
om-hansamtidigtutomlandsskattenåterbetalning somsökahan av

Sverige.iförvärvsmomsbetalaskallvalutasvenskräknat i
här återbliroch näringtjänstmellangränsdragningproblematiken- be-skaintäktenatttrotsunderlåter uttaaktuell. Om att momsman -

föransvarigblisjälvkulturarbetarenkan momsennäringskattas i - anställaattkringgåvilluppdragsgivare-många genommomsen
påeffekternegativafårdag. Dettaundert.ex.kulturarbetareolika en
tillledakanochupphovsrättenbehållamöjlighetkonstnärens att

näringsverksamhet.bedrivenunderskott i
betalasskallsocialavgiftergälltbl.a.harkritik attKonstnäremas

socialav-betalarnäringsidkareEnskildainkomster.obetydligapåäven
lindringförförebildegenavgifter. En egen-formgifter avi enav

socialavgifter inedsättningförfinnsreglerdeavgifterna avär som
lagenstödregionalpolitisktglesbygdsområden genomvissa som

socialavgifterslopadesocialavgifter. Attnedsättning1990:912 avom
Tjänstebeskattnings-hararbetenvissastimuleraföranvändaskan att

s.k.fördettaföreslagitnyligenoch1997:17,SOUutredningen visat
ned-socialavgiftemaavsnitt 7framgått ärSomtjänster.hushållsnära av

Österrike.Tyskland ochiför konstnärersatta
föreslagit attkonstnärsorganisationemaharsammanhangtidigareI

harBakgrundenkulturarbetare.förinförasskallinkomstslagsärskiltett
be-kulturarbetare,anställdalikställaönskemålbl.a. varit somattett

arbets-betalararbetsgivarenvilkaförochtjänstinkomstslagetskattas i
närings-inkomstslagetbeskattas inäringsidkare,ochgivaravgifter, som

egenavgifter.socialavgiftemaförsjälvaochverksamhet svararsom
in-sinaredovisaegenföretagarnaenbartlåtavariantEn är attannan

inkomstslag.särskiltikomster ett
företags-frivilligerbjudakanalternativ attYtterligare enett vara

egenföretagare.och litterärakonstnärligaanpassad tillform ärsom
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Singelföretag form för förvärvsarbeteen ny-

Ett skissartat förslag s.k. självanställning eller singelföretag harom
tagits fram ek. dr. Bo Persson på uppdrag Storstadskommitténav av
jfr. SOU 1996:151, foch167 SOU 1997:111, Bakgrunden398s. s.

hinder för deär anställningslösas förvärvsarbeteatt ett existe-är att
rande företagsfonner blivit för krångliga. Härigenom hämmar de ny-
företagandet och förorsakar kostnader för samhället.

Singelföretag avsedd förenklad formär för förvärvs-att vara en ny
arbete. Verksamheten skall bedrivas inte kan förenaav en person som
singelföretagandet med förvärvsarbete.annat

Kostnadsavdragen i verksamheten schabloniserade. Skatter ochär
avgifter också schabloniserade.är Singelföretagandet kan stimuleras

bestämma låg skattesats. Skatten tänktatt är ersättaattgenom en av-
gifter och skatter i verksamheten, dvs. socialavgifter ochäven mer-
värdesskatt. Ett exempel illustrerar:

Intäkterna beräknas till 150 000 kronor. dessaFrån görs ett
schablonmässigt kostnadsavdrag med 30 45 000 kronor ochprocent
skatteunderlaget blir således 105 000 kronor. Skattesatsen 15är procent
15 750 kronor och den skattskyldige har kvar 134 250 kronor brutto,
dvs. bortsett från de faktiska kostnaderna.

Tjänstegiupplivförsälcring, trygghetsförsälcring vid arbetsskada och
ansvarsförsäkring skall utformas kollektiva försäkringar och görssom
obligatoriska. Sjukförmåner och andra socialförsäkringsförmåner
skulle utgå under villkor för egenföretagare, medsamma som men en
grundtrygghetsprincip i stället för inkomstbortfallsprincip.

Man etablerar sig singelföretagare singel-öppnaatt ettsom genom
företagskonto hos kontoförande singelföretagsbevisEttett ut-organ.
färdas. Samtliga intäkter singelföretagaren har förvärvsarbetesom av
betalas in till det kontoförande och krediteras kontot. Dettaorganet or-

beräknar och betalar definitiv skatt. Det kontoförandegan organeten
för all information rörande singelföretaget till myndigheter ochsvarar

andra. Den löpande administrationen avlastas singelföretagaren och
sköts det kontoförande Det gäller redovisning, krav på revi-organet.av

deklaration, uppgiftslämnande Samtliga singelföretagar-sor, m.m.
konton uppdateras dagligen centralt. kontoförandeDet vi-ärorganet
dare tänkt kunna utföra fakturerings- och factoringtjänster.att Genom

det kontoförandeatt har tillgång till all information kan för-organet
värvsintensiteten bland singelföretagama löpande följas.

Den redovisade modellen för singelföretagande kan intressevara av
för konstnärligt verksamma egenföretagare i två hänseenden. förstaDet
fördelen är enkelt eftersom detatt inte krävssystemet är någon bokfö-
ring. Samtliga intäkter skall redovisas på bankkonto, kostnadsav-ett
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scha-kontoförandedetschabloniserade ochdragen görorganet ettär
till Förskattenoch levererar inblonmässigt skatteavdrag staten.

fåföretagaredrivkraften ägnakonstnärer, där inte utan attär att vara
förenklingar. Denmodelleninnebärskapande,sig konstnärligt stora

sådan nivåtillkan bestämmasbeskattningenandra fördelen attär att en
effekten kan givetvisstimuleras.verksamhet Denkonstnärlig senare

ochkonventionella skattesystemetför detuppnås inom ramen
exempelsingelföretagandeförutsätter någon ärinte eget system, som

pa.
uppkommerproblemfrågor ochnaturligtvis många närDet är som

verk-konstnärligtdet gällerradikalt diskuteras. Närochett systemnytt
och det gäller defrågasärskiltuppkommeregenföretagare ensamma

mellanskiljer sigKostnadsnivånkostnadsavdragen.schabloniserade
fack be-mellan konstnärer inomolika konstnärer samttyper sammaav

för lo-kostnaderhöga fastaharroende inriktning. Vissa konstnärerpå
andra krävermedanbildkonstnärerskulptörer,kal- och ateljéhyra

har dyrbarkonstnärerförfattare. Vissadramatiker,mindre utrymme
dyrbarmindreandra krävermusiker medanfotografer ochutrustning

höga kost-harbildkonstnärer. Vissa konstnärerförfattare,utrustning
andra har lågamedanfotografernader för material bildkonstnärer,

bero-kan vissayrkesområdeförfattare.musiker, Inom varasamma
hemmaplan. Detarbeta påandra har valt ärende medan attresorav

flerasamtidigt verksamma inomkonstnärerheller ovanligtinte äratt
till enbartkategoriserasområden och enkelt kaninte grupp.en

Även kostnadsavdragen for konst-det kan svårt att anpassavaraom
frivilligämnadsingelföretagandepåpekasbör ärnärer att ensom

bästdet befintligaföretagsform. denFör systemetatt passarsom anser
näringsidkare.skulle kunna kvarstå enskildsom
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4.2 Regler inom de sociala trygghets-
systemen

Sammanfattning

Enligt direktiven det viktigtär utredningen belyser hur konst-att
påverkasnärerna olika regelverk utanför kulturområdet, bl.a.av

social- och arbetsmarknadspolitiken.anges
De omfattande kontakter utredningen haft med konstnärs-som

organisationerna bekräftar det socialpolitiska områdetatt är storav
betydelse för de enskilda konstnärerna. Bilden entydig frånär orga-
nisationemas sida, nämligen socialförsäkringama ochatt angrän-
sande fungerar mindre väl eftersomsystem de inte anpassade tillär
de förhållanden under vilka konstnärerna lever och verkar under. I
det följande därför kortgörs redovisning reglerna inom deen av
sociala trygghetssystemen och hur dessa fungerar för de konst-
närliga yrkesutövama.

Vi inleder med de ersättningar inkomstrelateradeär ochsom som
utgår från inbetalda socialavgifter sjukförsäkring och pension.
Därefter redogörs för de bidrag behovs- och inkomstprövadeärsom
arbetslöshetsförsäkring, bostadsbidrag och socialbidrag. Beskriv-
ningen utgår från reglernas lydelse den l januari 1998 och i något
fall har beaktats regeringsförslag inte beslutatsännu novembersom
1997.

Utredningens förslag

En särskild utredning tillsätts i syfte fram förslag för-att ta som
bättrar de egenföretagande konstnäremas ställning på socialförsäk-
ringsområdet och närliggande områden. Ett sådant arbete bör inledas
med redovisning hur deöver sociala trygghetssystemen fungeraren i
förhållande till de konstnärliga yrkesutövama. Vidare skulle förslag
lämnas på hur regelverken skall så dessa fungeraratt ävenanpassas
för konstnärema och deras särskilda arbets- och inkomstför-
hållanden.
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sjukpenning

denharförsäkring, AFL,allmän1962:381Enligt kap. lagen3 1 § om
sjukpenningtillförsäkringskassaallmäninskriven hos rättär omsom

till 24uppgår minstsjukpenninggrundande inkomsthans procent av
basbeloppet.

de förstaför sjuklön underarbetsgivarenarbetstagareFör svarar
först därefterochsjuklönl99l:l047fjorton lagendagarna om

de förstaavseendeändringförslagträder sjukförsäkringen in. Ett om
harriksdagen. intenärvarande i Debehandlas fördagarnas antal som

reglernaomfattasföljaktligen inteochnågon arbetsgivare omav
frånsjukpenninghar tillkonstnärer,egenföretagandesjuklön, bl.a. rätt

motsvarande tid.försäkringskassan under
sjukförsäkringsavgifter. Dessasjälva sinaEgenföretagarna betalar

inkomstberäknas på denegenavgiftema ochingår delpost iensom
efter vilketreglerasAvgiftens storlekhaft näringsverksamheten.iman

ochvälja mellan 3 30kanväljer ha. Manantal karensdagar attman
stigande dagar.med antaletsjunkerkarensdagar, varvid avgifterna

sjuk-storlek denför sjukpenningensavgörande betydelse ärAv
denAFL.3 kap. 2 § Denpenninggrundande inkomsten motsvarar

få förtills vidarekommakanårliga inkomst attantassom en person
enskildeller tjänstallmänarbetstagare iarbete, antingen såsomeget

grund inkomstinkomst anställning eller på annatavannanav
från närings-inkomstegenföretagare konstnärsförvärvsarbete. En

för-inkomsttekniska mening,verksamheten dennai egetär av
inkomstensjukpenninggrundandedenvärvsarbete. Vid beräkning av

bas-och halv gångeröverstiger sjubortses från inkomster ensom
beloppet.

skall, därinkomstensjukpenninggrundandedenBeräkningen av
grundas på deförsäkringskassan,förhållandena kända förinte är

försäkrade eller dennesinhämta denupplysningar kassan kan avsom
viduppskattning,framgå denarbetsgivare eller kan somsom av

förInkomst arbeteförsäkrades inkomst.taxering gjorts den egenavav
avlöning förskäligräkning får beräknas högreinte än motsvararsom

liknande räkning.arbete för annans
till egenföre-försäkringskassansjukpenning skall betalasNär av

beräkningssättpraktiken tvåtagande konstnärer använder sig i avman
för sjukpenninggrundande inkomsten. Detbestämma denatt ena

sjukpenninggrundande in-bygger möjligheten beräkna denpå att
eller förväntadekomsten den redovisadetill högre belopp änett

uppbyggnadsskede ellerinkomsten. gäller under verksamhetsDet en
förluster eller höga skulder.andra skäl föreligger, tillfälligat.ex.om
egenföretagare, vilketRegeln aktuell för nyetableradeär mest man
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under de första verksamhetsåren.tre Här grundaranses vara man
ersättningen på jämförelse med vilken inkomst utgår fören som
motsvararande yrkesarbete i anställningsförhållande.ett Det andra
beräkningssättet, gäller för icke nyetablerade, grundar sig påsom
taxerade inkomster under de åren, varvid beräknarsenaste man en
genomsnittlig och för kommande år trolig inkomst. Utgångspunkten är
nämligen försöka uppskatta inkomst framåtatt i tiden, gören men man
uppskattningen på grundval tidigare inkomster. viktAv deärav om
tidigare inkomsterna ökar kontinuerligt år frånt.ex. år eller de ärom
mycket ojämna under åren.

Det finns inte någon skyldighet anmäla sig hosattnumera
försäkringskassan och sin inkomst i fall begäränannat näruppge man
ersättning. Vid uppkommet sjukdomstillfálle kan försäkringskassan,

inte tidigaretrots anmältatt någon inkomst, bakåt i tiden Vilkaman se
inkomster förelegat och retroaktivt grunda ersättningen på dessasom
inkomster. Tidigare utgick inte ersättning på icke anmälda inkomster.
Detta således förbättringär för de plötsligt blir långtidssjuka,en som

inte tidigare sig elleranvänt anmält sig till sjukför-men som av
säkringssystemet.

Som framgått skall försäkringsskyddet arbetsinkomsterersätta i
händelse sjukdom. För löntagare det sällan någramöter svå-av en
righeter beräkna den sjukpenninggrundandeatt inkomsten. Eftersom
sjukpenningen i princip den lön löntagarenersätter går mistesom om
till följd sjukdom fyller sjukpenningen också sitt syfte. Förav en
egenföretagare situationen komplicerad.är Det har dengöraatt attmer
sjukpenninggrundande inkomsten och därmed sjukpenningens storlek
grundas på nettoiinkomsten, dvs. på det blir i verksamhetenöversom
sedan utgifterna dragits av.

Problemet för egenföretagare svårighetenär skilja företagarenpåatt
och företaget. Detta förhållande särskilt tydligtär för konstnärer vars
arbete huvudsakligen består den personliga arbetsinsatsen. Omav egna

egenföretagare blir sjuk drabbas inte enbart egenföretagarensen privata
ekonomi, sjukpenningen sikte på,tar företagets.som utan även Kan
egenföretagaren inte utföra sitt arbete minskar intäkterna i företaget.
Om intäkterna i verksamheten uteslutande beroende företagarensär av
arbetsinsats, kan intäkterna upphöra helt och hållet vid sjukdom. De
fasta kostnaderna Ävenemellertid oförändrade.är konstnären ärom
sjuk skall således ateljéhyra, räntekostnader, abonnemang betalas:m.m.
kostnader sjukpenningen således inte täcker. Den ekonomiskasom
effekten bortfall den arbetsinsatsen vid sjukdom kan därförav av egna
bli betydligt vadstörre än framgår den skattemässigasom av
nettoinkomstnivån, dvs. den sjukpenninggrundande inkomsten. Således
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sjukförsäkradborde ävendet enbart konstnären utaninteär varasom
verksamheten.den konstnärliga

tilläggssjukpenninginförakanproblemetlösning påEn att envara
speglar inkomst-bättreinkomstbegrepppå grundval annatett somav

närings-inkomstengällandedensjukdomförlusten vid än avnu
verksamhet.

kompletterasbordesjukpenningentankenågonDet inte attär ny
i Riks-finns beskrivetProblemområdetmed tilläggssjukpenning.en

egenföre-förSjukpenningförsäkringRFVförsäkringsverkets rapport
skulleegenföretagareföreslog1989:5. RFVRFV Anser atttagare ges

tekniskaOlikatilläggssjukförsäkring.frivilligmöjlighet tecknaatt en
skulletilläggsförsälcringentillAvgifternapresenterades.varianter

skullebeloppet. Härigenomtillförsälcrade överens-beräknas detpå en
avgift.ochförmånmellanstämmelse uppnås

ersättningensockså påverkaskulletilläggsförsäkringsådanEn
påminnersjukförsäkringsfönnånerandrastorlek föräven omsom

föräldraförsäkring,nämligeninkomstförlust,sjukpenningen ersätter
arbetsskadeförsäkring.ochhavandeskapspenning

företagarförsäkringar därerbjuderförsäkringsbolagenprivataDe
kane.dyl.stilleståndskostnaderförsäkringen täcker olika typer somav

konstnä-sällanmöjlighet stårsjukdom.följd bl.a. Dennauppstå till av
frivillig privatbetalarådde hartill buds eftersom inte att enrerna

betalassjukförsäkringenobligatoriskadenförsäkring utöver som
egenavgiftema.genom

för-frivilligatecknafackföreningarkan sinaArbetstagare genom
inkomstförlustendeltäcker den utgörssäkringar avsomavsom

arbets-kanHärigenomoch lönen.mellan sjukpenningenskillnaden en
vidinkomstförlustdrabbas någonundvikaallt väsentligti atttagare av

står inteförälcringslösningarsådanalångtidssjukskrivning. Några
buds.konstnärerna till

del detill någonsjukpenningen inteSammanfattningsvis täcker
häri-kommerkonstnärermångafasta verksamheten. Förkostnaderna i

demindre del in-enbartsjukpenningen att motsvara avengenom
Problemenföljd sjukdom.förlorar tillkomster konstnären äravsom

finns detdagens situationtids sjukdom. Inaturligtvis vid längrestörst
försäkringslösningarprivataknappast möjligheternågra att genom

inkomstbortfallet.kompensera
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Pensionssystemet

Från och med den månad den försäkrade fyller 65 år utgår folkpension
formi ålderspension 6 kap. lagen1 § allmän försäkring, AFL.av om

Utöver folkpension finns försäkring för tilläggspension, ATP. Rätten
till tilläggspension grundas på inkomst förvärvsarbete, dvs deav
inkomster anställning och förvärvsarbete den försäkradeannatav som
haft under tidigare år 11 kap. § AFL.l

Till grund för beräkning inkomst anställning och inkomstav av av
förvärvsarbete under visst år skall läggasannat tilltaxeringen statlig

inkomstskatt. Pensionsgrundande inkomst in-utgörs av summan av
komst anställning och inkomst förvärvsarbete i den månannatav av

överstiger basbelopp. Vid beräkning denett pensions-summan av
grundande inkomsten bortses från inkomster överstiger ochsjusom en
halv gånger basbeloppet.

För varje år pensionsgrundande inkomst fastställs, skall densom
försäkrade tillgodoräknas pensionspoäng. Den tilläggspension som
sedermera betalas grundar sig på pensionspoängen.ut Pensionens stor-
lek bestäms efter medeltalet de pensionspoäng tillgodoräknatsav som
den försäkrade under de 15 år den försäkrade haft högst pensions-som

Pensionenpoäng. minskas på viss den försäkrade inte harsätt om upp-
nått sammanlagt 30 intjänandeår med pensionspoäng.

Riksdagen fattade under våren 1994 principbeslut införaett attom
pensionssystem.ett Detnytt kommer högrei gradsystemet attnya vara

inkomstrelaterat jämfört med ATP-systemet, utgår frånattgenom man
1ivsinkomsten, från 16 år till den dag pension betalas i stället förut,
de bästa 15 åren 30 års inkomster.av

Konstnärer har regelmässigt låga inkomster och fördelen med ATP-
pensionen intesystemet är lika beroendeatt inkomstär varje årsav som

det reformerade pensionssystemet livsinkomsten. konstnärär En som
lyckas nå till hyggliga inkomster under 15 år kan enligt ATP-upp
reglema rimlig pension. Med de reglerna riskenären stor attnya
ålderspensionen blir låg eftersom livsinkomsten låg.är

Endast de stipendier och konstnärsbidrag längre två ochär änsom
därmed skattepliktiga, pensionsgrundande.är För många konstnärer

ochutgör tvåårigaett- stipendier del försörjningsin-storen av
komstema. Eftersom konstnären inte får några pensionspoäng för dessa
stöd missgynnas de både i ATP- och det reformerade pensionssystemet.

I enlighet med stipendiesystemets uppbyggnad, ersättningar tillsom
konstnärer för deras konstnärliga arbetsinsatser, borde de skatte-även
fria stipendiema pensionsgrundande. Särskilt viktigt blir detta ivara
och med införandet det pensionssystemet eftersom samtligaav nya
inkomstår då kommer ligga till grund för pensionsberälmingen,att dvs.
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under vilkenverksamhetstid,konstnäremasårende första tioäven av
pensionsgrundande sti-ickemindreerhåller deendastallra flestade

pendiema.
livsinkomstenharpensionssystemet,reformeradeDet somsom

regelbundna in-storlek,pensionensberäkninggrund för gynnarav
lågakännetecknasarbetetkonstnärligalång tid.under Detkomster av

konst-kännetecknarfaktorerinkomster. Deoch oregelbundna som
reformeradedetalls in isåledes inteinkomsternäremas pen-passar

sionssystemet.
reformerade pensionssystemet,detkonsekvensEn gynnarsomav

stimulerastid, konstnärerlång att taunderregelbundna inkomster är att
Visserligenpensionsgrundande inkomsten.höja denbrödjobb för att

detskillnadenden är attgäller detta i ATP-systemet, storaäven men
under år. Det15hyggliga inkomstermedräckakommerlängreinte att

uppbyggnad skaparför pensionssystemetsdärför riskfinns viss atten
strävandenkulturpolitiskastatsmakternasmotverkaranpassning somen

arbetetkonstnärligadetsiggrad skallhögrekonstnärerna i ägnaatt
brödjobb.och mindre

detfaktorerhelt andra änarbetet tra-konstnärligaDet styrs av
andra yrkentill sätteryrkesarbetet. Iföretagandet ochditionella motsats

konstnärförnaturlignågon attpensionsålder inteuppnådd gräns enen
grundenidärför inteverksamhet. Pensionssystemetupphöra med sin är

den mallidessa införhållandenkonstnäremasbaserat på utan pressas
förutsättningar.ochbehovyrkesgruppersskapats efter andrasom

stödsystemolikavillkor harkonstnärernasförbättra de äldreFör att
författare,tillkompletterande pensionFörfattarfondeninförts. utger en

pensionemakompletterande ärlåg ålderspension. Deför fylla utatt en
författarnaintepensionssystemetdet ordinarietecken på attett enger

ålderdomen.trygghet påtillräcklig
situationförfattarnasframför alltharskattereformårsGenom 1990

lagenlöneskattensärskildadeninförandetförsämrats avgenom
förvärvsinkomster. Denlöneskatt på vissasärskildl990:659 om

deldenochtill 23,52särskilda löneskatten uppgår motsvararprocent
dvs. inteskatt,betraktasocialavgiftema är att ensom en rensomav

författarepensioneradevanligtfönnåner.avgift Det är attsom ger
in-särskilda löneskatten,från royalty.uppbär inkomster Den samt

längreminskar och intekraftigtmedför inkomstenkomstskatten, att ger
konstnärligaskattereformen.före Detilltillskott pensionen somsamma

försörjningsäkra sinrådyrkesutövarna har i regel inte attatt genom
utnyttjahellrevanligtvis intepensionsförsäkring. kanteckna Deen

grundpåpensionsförsäkring,avdragsmöjlighet föregenföretagarens av
överskott.rörelsen sällanatt ger
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reformeradeeller detvarken ATP-Sammanfattningsvis pen-ger
socio-till konstnäremasanpassningtillräckligsionssystemet en

reformeradedettroligtförhållanden. Detekonomiska attär pen-
konstnäremasförsämramed kommertill ochsionssystemet att

utreda konstnäremasskälstarkafinns därförsituation. Det närmareatt
villkor.rimligaresyfte skapapensionsförhållanden i att

socialbidragsordningenStöd via

ekonomisktsocialbidragutgår1980:620SocialtjänstlagenEnligt 6 §
försörjningsintillgodosekantill den inteefter ansökanbistånd som

och livsföring på sätt.annat
bestämmamöjlighetvissahar inomVarje kommun attramar

skallSocialbidragetsocialbidragen. prövasstorlek påutformning och
anvisningarråd ochutformatSocialstyrelsen harindividuellt. om

omfattande dom-finnssocialtjänstlagen. Dessutomtolkningen enav
stolspraxis

del vissayrkesutövamasoch litterära görsde konstnärligaFör
in-erhållits räknasstipendierAllasärskilda bedömningar. somsom

påverkarförsörjningbehovettillgodosekomst. stipendiema kanDå av
klartemellertid intesocialbidrag.beviljandet Detdessa således ärav

ateljé-material,kostnader förtäckautdelats förstipendierhur attsom
det rimligtbedömningutredningensEnligthyra, bedöms. ärresor m.m.

det aktuellaförmed förutsättningarnaförknippadeutgifterde äratt som
socialbidrag.stipendiet vid beräkningminskarstipendiet också av

underkonstnärtillfälligt tillkan betalas över-Socialbidrag enen
konst-påförsörja på sitt yrke. Kravetkan siggångstid denne inteom

påförsörja sigför andra. skall kunnadetsamma Dedocknärer är som
deyrke,de byterkrävaverksamhet. Socialtjänsten kan intesin att men
påförsörja sigde kansocialbidragsansökan intefår avslag på sin om

månader.härvidkonstnärsyrket sikt. brukarpå Praxis sexvara ca
socialnämndemapåtalatsharflera konstnärsorganisationerFrån att

förvad krävstolkningrestriktivpå olika håll har intagit attsomaven
förfogande.arbetsmarknadenstillståbidragssökande skallen anses

Även konstnärergrundläggande problemet,här framkommer det att
social-Bakgrunden tillandra företagare.inte kan likställas med

upphöra med sinmåsteföretagarennämndemas bedömning är att
förfogandearbetsmarknadenstillverksamhet ställa sigoch på så sätt

knappast bottnar itidigareför få socialbidrag, vilket nämntsatt ensom
skapande. Frånkonstnärligtgäller förrealistisk de Villkorpå somsyn
särskilt kravetsida,konstnärsorganisationernasden aspekten, frånhar

socialbidrag, förtsfåförutsättning, förateljépå avyttring attav som en
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fram bekymmer för deett berördastort sökandena. Sammanfatt-som
ningsvis utredningen socialbidragsreglemaävenatt inte i till-anser
räcklig omfattning hänsyn till konstnäremastar särskilda förhållanden.

Bostadsbidrag

Enligt 1 § i lagen 1993:737 bostadsbidrag till bostads-är rättenom
bidrag och bidragets storlek bl.a. beroende sökandens bidrags-av
grundande inkomst. Andra faktorer påverkar bidraget hushålletsärsom
sammansättning, bostadskostnaden och bostadsytan. Bostadsbidraget
betalas löpande preliminärtut bidrag, beräknatett eftersom en upp-
skattad bidragsgrundande inkomst. Bostadsbidraget bestäms sedan
slutligt i efterhand och baseras på fastställd bidragsgrundande inkomst.

Enligt 4 § lag den bidragsgrundandeutgörs inkomstensamma av
förvärvsinkomst inkomst tjänst och inkomst näringsverksamhetav av
jämte inkomst kapital vissa andra inkomster, bl.a.samt ickeav
skattepliktiga stipendier överstigande 3 000 kronor månad.per

Beträffande möjligheten erhålla bostadsbidragatt jämställs sti-
pendier med förvärvsinkomst till den del de överstiger 3 000 lcr per
månad vid beräkningen bidragsgmndande inkomst. Härvidav ses
stipendier inkomst möjlighet till försörjning ersättningsom en som ger
för arbete medan skattefria stipendier i övrigt i helhetsin inte betraktas

inkomst för utfört arbete då de varkensom grundar till sjuk-rätt
ersättning eller pension.

Från konstnärsorganisationema har framförts många konstnäreratt
får bodstadbidrag går miste dess eller fårsom dem sänkta till följdom

de uppbär skattefriaatt stipendier överstigerav 3 000 kr. i måna-som
den. Stipendier leder härigenom till marginaleffekt. Bostadsbidrageten

emellertidär kraftigt behovsprövat och därför beaktas skattefria sti-
pendier vissöver nivå och exempelvis förmögenhetävenen intesom
når till de skattepliktiga nivåer.upp

4.3 Arbetsmarknadsstöd

Enligt lagen 1997:238 arbetslöshetsförsäkring omfattar arbets-om
löshetsförsäkringen både arbetstagare och företagare. Med företagare

i lagen direkt elleravses indirekt elleren person ägersom är~ -delägare i näringsverksamhet den försäkradeen personligenärsom
verksam i och har väsentligt inflytandeett 34 §. Vissaöver särskilda
regler i arbetslöshetsförsäkringen gäller för företagare 34-37 §§.
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Arbetslöshetsförsäkringen grundförsäkringbestår ersättersomav en
och inkomstbort-nuvarande kontant arbetsmarknadsstöd KAS en

fallsförsälcring. arbetslöshets-Arbetslöshetsförsäkringen handhas av
lagenkassor verksamhet finns ioch bestämmelserna dennaom

grundförsäkringenenligt1997:239 arbetslöshetskassor. Ersättningom
arbetslöshetskassa, ellerlämnas till den inte medlem i ärär somsom en

gäller förmedlem uppfyller de villkori sådan kassa inte somen men
inkomstbort-enligttill inkomstrelaterad ersättning. Ersättningrätt en

arbets-fallsförsäkringen lämnas till den varit medlem i ensom
förutsättning med-löshetskassa under tolv månader, underminst att

lagenlemmen efter det inträdet i kassan uppfyllt det isenaste upp-
ställda arbetsvillkoret.

underMedlemskap arbetslöshetskassa beviljas endast deni somen
sammanhängande period fem veckor har förvärsarbetat minsten av

fyra kravetveckor med timmar vecka. Tidigare påminst 17 varper
förvärvs-arbetad tid lägre beredskapsarbete räknadessamt att som

arbete.
Enligt arbetslöshetsförsäkring skall vid9 § lagen ersättningom

arbetslöshet under förutsättning den försäkradebetalas ärut att
oförhindrad åta arbete för arbetsgivare minst 3 timmarsigatt en per
arbetsdag skall denoch minst timmar i veckan. Vidarei genomsnitt 17
försäkrade erbjudet arbete under sådanberedd lämpligtatt anta ettvara
tid den hos arbets-försäkrade inte anmält godtagbart hindersom
löshetskassan anmälda offentligaarbetssökande hos densamt somvara
arbetsförmedlingen få tilloch inte kunna lämpligt arbete. För rättatt

skall föreligga uppställs vidare krav arbetad tidersättning på viss innan
arbetslösheten uppkommit.

företagare,lagen arbetslöshetsförsäkring framgårAv 35 § attom en
huvudregel, skall arbetslös företagarens personliganärsom anses vara

verksamhet ha upphörti rörelsen vid samlad bedömning kan ansesen
tillfälligt. Reglerna innebär företagaren måste avveckla sinänannat att

rörelse helt för kunna detfå har emellertidersättning. Detatt ansetts att
bör finnas möjlighet denför företagare vid arbetslöshet låtaatten egna
rörelsen vila Därförtid. skall företagare tillfälligt upphör atten en som
bedriva verksamhet förutsättningi rörelsen, arbetslös underanses vara

uppehållet i rörelsen verk-inte säsongskaraktär och någonatt är attav
samhet inte bedrivs i rörelsen. enligt denna undantags-Ersättning
bestämmelse tillfälligt fårupphörande bara utnyttjas gångom en per
rörelse. Företagaren bör dock ha företaget sammanhängandedrivit i en
period tolv månader före vilandeförklaringen.om

haFör till skall företagarenersättning också ha varit medlemrättatt
i arbetslöshetskassa föri minst tolv månader. underlaget beräk-Nären
ning dagsförtjänsten bestäms skall för företagare dagsförtjänstenav
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bygga på den genomsnittliga inkomsten från rörelsen under de tre
åren, exklusivesenaste avvecklingsåret.

För egenföretagande konstnär således förutsättningenär fören att
ersättning skall utgå vid arbetslöshet denne upphör med verk-att

Ävensamheten. här kommer reglerna i konflikt med de förutsättningar
under vilka konstnärer arbetar under. konstnärEn kan i grunden
knappast avveckla sin verksamhet eftersom det inte går någongöraatt
åtskillnad mellan konstnären och den konstnärliga skapandet. Det är
egentligen enbart på symboliskt plan konstnärenett upphör medmer
sin verksamhet, vid avregistrering firma, återkallelse F-skatt-av av
sedel, uppsägning ateljékontrakt, avyttring utrustning Kravetav av osv.
på verksamheten skallatt upphöra såledesär tillanpassat ett tra-
ditionellt företagande.

Från arbetslöshetsperspektivett konstnärens problemär inte bristen
på arbete bristen på inkomster.utan Möjligheten till framtida inkomster
befrämjas inte arbetslöshetskassan ställeratt formella krav påav att
verksamheten skall upphöra för ersättning skall utgå.att Med
utgångspunkt i de belysta arbetslöshetsreglema borde det finnasnyss

möjlighet för konstnären "behålla" sin verksamheten att och sedan, på
gågrund konstnärinkomstlöshet, på deltid ochav ner som vara

arbetslöshet den återstående tiden.
En helt fråga vilka krav samhälletär skall kunna ställa påannan en

konstnär med bristande inkomster, det gällernär ställa tillsigatt
arbetsmarknadens förfogande. Här kan olika uppfattningar komma i
fråga från konstnären måsteatt yrke för klarata ett annat att
försörjningen till ersättning utgår för kompenseraatt perioderatt av
låga inkomster.

Möjligheterna för uppdragstagare erhålla arbetslöshets-atten
ersättning vid brist på uppdrag föreligger uppdragstagare harom en
högst två olika uppdragsgivare, under förutsättning uppdragsgivamaatt
betalar in skatt och sociala avgifter, dvs. uppdragstagaren inteatt harF-
skattsedel. Vidare bör uppdragstagare uppfyller följande kriteriersom
betraktas arbetstagare i försäkringen: Den arbetslöse skallsom i sin
verksamhet ha omfattats kollektivavtal, där det framgår kollek-av att
tivavtalspartema anställningsliknandeatt ett förhållande före-anser
ligger. Den arbetslöse får inte inneha F-skattsedel för det aktuella
arbetet. Uppdragen skall den de förmedlas offentligarten attvara av av
arbetsförmedling. Den arbetslöse skall anmäld på arbets-vara
förmedlingen och det skall ha individuellupprättats handlingsplan,en

syftar till långsiktigt lösa hansattsom eller hennes arbetslös-
hetsproblem. I praktiken innebär reglerna de konstnäreratt isom
huvudsak arbetar egenföretagare, inte någon möjlighet tillsom ges
utökad till A-kassarätt uppdragstagare.som
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erhålla från arbetslöshetskassa finnsFör den inte kan ersättningsom
aktivtkontant arbetsmarknadsstöd, kan få varitKAS. Det man om man

arbetssökande den ändras reglerna ochi dagar. Från 1 januari 199890
arbetslöshetsförsäkringenKAS grundbeloppet i den allmännaersätts av

egenföretagare kanoch höjs till kr dag. konstnärer240 De ärper som
dock heller erhålla avsluta sinhuvudregel KASinte utan attsom

betydelse de har inkomster iverksamhet. har ingen inte någraDet om
framgått jämställasin verksamhet. sådant förhållande inteEtt är attsom

med arbetslöshet. Vad utredningen framfört konstnärernaattovan om
gmndbeloppetinte arbetslöshetssystemet gäller också för iin ipassar

försäkringen.

Sammanfattning och förslag

sociala trygghetssystemen anpassade efter konstnärernasDe inteär
arbets- och inkomstförhållanden. flesta bygger påDe ersättningama att

från anställ-den försäkrade har förvärvsinkomst utgårjämn etten som
ningsförhållande. flesta egenföretagande konstnärerna har regel-De

låga inkomster, mycket harmässigt också ojämna. Dessutomärsom
konstnärer ofta från andra arbeten, tillfällig anställning,sidoinkomster
uppdrag e.dyl.

likställessocialförsäkringssystemen och närliggande områdenI
konstnärer med andra näringsidkare. Regelsystemen därmed intetar

från vanligthänsyn till konstnärlig verksamhet skiljer väsentligtsigatt
företagande. konstnärlighelt andra drivkrafterDet är styrsom
verksamhet skiljelinje mellanoch det går inte dra någon egentligatt
konstnären Arbetslöshetsförsäkringens ochoch dennes verksamhet. so-
cialbidragens krav konstnärer skall upphöra med sin konstnärligapå att
verksamheten jämförtfår helt andra konsekvenser för konstnär meden
andra företagare.

Då konstnärliga yrkesutövare med låga och framförallt ojämna
inkomster få finns,har svårt del det sociala trygghetssystematt av som
borde särskilda sociala trygghetsregler utarbetas anpassade tillärsom
konstnärernas arbets- och inkomstförhållanden. medel deDe som
egenföretagande konstnärerna inbetalar egenavgiftema börgenom
användas till dem motsvarande trygghet andra yrkesgrupperatt ge som
har. I propositionen 1996/97:3 kulturpolitiken framfördes ocksåom

insatser borde syfta till regelverken alla poli-påatt statens att anpassa
tikområden, så rimlig hänsyn till konstnärernas speciellaatt tas
förhållanden.
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Mot bakgrund de problem harvi identifierat föreslår viav attsom
särskild utredning tillsätts med uppgift fram förslagen för-att ta som

bättrar de egenföretagande konstnärernas ställning på socialförsäk-
ringsområdet och närliggande områden.
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utlandetkonstnärsstöd iGenerella5

Sammanfattning

Tysk-konstnärsstöd iexempel på generellaUtredningen har funnit
Österrike, Irland.Holland, Frankrike ochland,

för enskilda närings-socialavgiftema halveradeTysklandI är
verksamhet. Hälfteneller litteräridkare bedriver konstnärlig avsom

konst-l/4 s.k. nyttjarenedsättningen finansieras staten, avavav
socialavgifter,verk betalarnärliga eller litterära teatert.ex. ensom

avgifternaoch slutligen betalas l/4uppför pjäs avavsom en
konstnären.

Österrike Tyskland.liknande ifinnsI ett system som
där särskiltlagförslagHolland förbereds i parlamentetI ettettnu

inkomster.med mycket lågabidrag skall betalas till konstnärerut
flexibelt stöd tillföreslagna har karaktärenDet ettsystemet av

marknaden. Stödetetablerakonstnärer behöver tid sig påattsom
riktarsocialbidrag sigpåminner också särskild typ somavom en

enbart till yrkesornråden.vissa
författare befriade från kom-ochFrankrike konstnärerI är en

grundav-liggermunal professionnelle. Vidareinkomstskatt, taxe
hög nivå. Följdendraget för den statliga inkomstskatten på är atten

nämnvärdflertalet författare betalar någonkonstnärer och inte
Även där nyttjareinkomstskatt. Frankrike har ett systern av

socialförsäkringssystemetkonstnärliga verk får bidra tilloch litterära
med avgifter.

konstnärefter ansökan frånPå Irland kan Skattemyndigheten en
konstnärligt ellereller författare inkomsterna frånbesluta ettatt

Skatte-litterärt från inkomstbeskattning.verk skall undantas
den konst-befrielsen generellt för inkomster frånkan också gälla
stipendier,närliga verksamheten. regler kombination mediDessa att

liksom de flesta länder, skattefria och tillämpningeni är att av
innebärasocialbidragsreglema relativt flexibla kan sägas attär

olika eko-konstnärer författare stöds generelltoch genommen
nomiska åtgärder.
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l Inledning

Efter ha inhämtat information från antal länder haratt ett stort
utredningen funnit exempel på generella konstnärsstöd i Tyskland,
Österrike, ÄvenHolland och Franlqike. Irland kan i någon mån anses
ha generellt stödsystem.ett

Utredningen har kontaktvarit i med flertal länder ochett även
besökt några dessa syfte kartläggai förekomsten generellaattav av
ekonomiska stödsystem till konstnärer och författare. bilaga redovisasI
resultatet undersökningen.av

Som framgår undersökningen har de flesta länder i varierandeav
grad olika former individuella stöd traditionell karaktär sti-av av som
pendier och priser. Av intresse utredningen har funnit fleraärstort att
exempel på generella stöd det slag våra utredningsdirektiv tarav som
sikte på och skulle kunna tjäna förebild svenskt stödnär ettsom som
skall konstrueras.

börDet anmärkas det inte alltid lätt entydigt definiera vadatt är att
med generellt stöd, eftersom det kan på olikaett sätt.utsom menas se

Det också tänkbart det kanär förekomma olika regler ochatt typer av
stöd för sig kaninte generella stödm.m. som var anses som men som
tillsammans kan sådant stödsystem. finns därförutgöra Detettanses en
risk för utredningen inte lyckats fånga samtliga generellaatt stödupp

faktiskt finns dei undersökta länderna.som
I det följande redovisas de irländska, franska, tyska, holländska och

österrikiska Tonvikten presentationen ligger på desystemen. ir-av
ländska och holländska stöden. Skälet det holländska stödet,är att om
det genomförs, det enda exemplet funnitär vi på generellt direktett
bidragssystem. Det irländska intresse detsystemet är stort attav genom
både i Sverige och internationellt förs fram föredöme förettsom
konstnärsstöd skattelagstiftningen.genom

Avslutningsvis redovisas kortheti de norska och danska stödssys-
intetemen, generell karaktär selektiva.är utansom av

5.2 Irland

De irländska konstnärernas och författarnas situation kan sammanfattas
med marknaden för deras arbetenatt begränsad, prisernaär på konst-
närliga verk låga eller måttligaär och inkomsterna regel låga ellersom

Åmycket låga. andra sidan underlättar socialbidrags- och skattesyste-
konstnärernas och författarnasmet situation. Dessa bestårsystern av

fyra komponenter:
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tillberättigadmed låga inkomsterförfattarekonstnär ellerEn är
kanförfattare inteellerskall konstnärsocialbidrag. Visserligen somen

förfogande,arbetsmarknadenstillyrke ställa sigförsörja sig på sitt men
visst måttlokalplanet medtillämpas pådenna officiella hållning ett av

flexibilitet och generositet.
högt lägstrelativtför inkomstbeskattningenGrundavdraget är

författareochinnebär konstnärervilketomkring kronor,34 000 att
beskattas.med låga inkomster inte

befriade från inkomstskatt.Stipendier är
grund-inkomster överstigerförfattare medochKonstnärer som

särskilt beslutinkomstskattavdraget kan befrias från ett avgenom
konstnärligafrån deninkomsternakanSkattemyndigheten. Antingen

kaneller så in-inkomstbeskattningundantas frånverksamheten helt
från beskattning.verk undantaskomsterna från visstett

anspråk påTillsammans kan de fyra komponenterna göra attanses
och förfat-stöd till konstnärerför ekonomisktgenerellt systemettvara

olikai situationer.tare
inkomstbe-sikte påirländskaNedan kommer det systemet tarsom

skattningen redovisas.att
från inkomsterundantag beskattningirländska förDet systemet av

Skatte-infördes år 1969.exemptionfrån konstnärligt arbete artists
bestämma vissamyndigheten kan, enligt Section Finance Act, att

kännetecknasand works"konstnärliga verk "original creativeär avsom
verk kanfrån sådana"cultural Inkomsterartistic merit". genomor

från inkomstbeskattning.skattemyndighetens beslut undantas

Vilka verk omfattas

föl-beskattning förundantag frånSkattemyndigheten kan besluta om
jande verk:typer av

bok eller skrift.En annan
pjäs.En
musikaliskEn komposition.
målning eller bildkonstverk.En annat
skulptur.En

musiker.gäller konstnärligaBestämmelserna inte utövare, t.ex.
skattelättnadema. detSlöjd och konsthantverk omfattas inte Närav

gäller originalverk,konsthantverk uppfylls regel inte kravet påsom
eftersom heller gäller detkonsthantverk ofta i serier. Integörs
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konstnärligt utövande fotografer; förhållande på årett som senare
för kritik.utsatts

Beslut undantagom

Som det Skattemyndighetennämnts är Revenue Commissioners som
beslutar undantag från beskattning. Som stöd för tillämpningenom av
skattereglema har riktlinjer utarbetats kultur- och finansdeparte-av

Beslut undantag fattasmenten. centralt inom skatteförvaltningen.om
Enbart fåtal för handläggningett och beslut. På detpersoner svarar

underlättassättet möjligheterna till enhetlig rättstillämpning, vilketen
särskilt angelägetär på detta område där inslaget bedömningarav rena
särskiltär stort.
Den ansöker undantag skall in de aktuella verken tillsom om ge

Skattemyndigheten. Vidare skall ansökan innehålla uppgifter ut-om
bildning, verksamhet o.d. Konstnären eller författaren kan också inge
intyg och yttranden. Skattemyndigheten kan begära in ytterligare upp-
gifter eller fler verk skall in föratt bättre beslutsunderlag.att ettges
Skattemyndigheten därför ansökningsförfarandet medförattanser att

får in tillräckligt bra beslutsunderlag.ettman
Skattemyndigheten har inte skyldighet, begärarätt, inatt ytt-men

rande från sakkunniga. Som regel begärs yttrande frånin Council,Arts
har tillgång till på olika områden. Yttranden frånexperter sakkun-som

niga aktualiseras i omkring 10 fallen. Skattemyndighetenprocent av
och Arts Council samarbetet fungerar mycket bra ochattanser att sys-

möjliggör kvalificeradetemet bedömningar till låga administrativa
kostnader.

Om undantag från beskattning beviljas skall fortfarande självdekla-
ration in. Ett skäl konstnären kan haär inkomsteratt integes ärsom
undantagna från inkomstbeskattning. Ett skäl deklarationenärannat att

instrument förär Skattemyndighetenett kontrollera inga beskatt-att att
Ävenningsbara inkomster undanhålls. beslut undantag skerom om

centralt kontrolleras deklarationen de lokala skattemyndigheterna,av
också kan besluta revision.som om

Närmare kvalzfikationsgrundernaom

Skattebefrielsen gäller inkomster från "original and creative work" som
kännetecknas "cultural artistic merit". Verket skall bådeav or vara
"original" och "creative". Det skall desssutom ha antingen "cultural
merit" eller "artistic merit".
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riktlinjerna förklaras vad med "cultural merit":I som menas

contemplations enhances the quality of"A work has cultural merit its
that works intellectual, spiritualindividual social life by virtue of oror

aesthetic form and content".

följande riktlinjerna:det gäller "artistic merit" framgårNär av

enhances"A work has when its combined form andartistic merit content or
the aesthetic apprehension of those who experienceintensifies or

contemplate it."

innefattar unikt arbete "whichUtrycket "original and creative" Varje
brought for first independant entity byinto existence the time as an

the exercise of creator‘s imagination".its

Facklitteratur

eftersomSom regel kan facklitteratur omfattas bestämmelsernainte av
sådana verk sällan kravet "original and creative".uppnår

fall facklitteratur "original andMen i vissa kan betraktasäven som
creative". gäller facklitteratur handlar skönlitteratur, pjä-Det som om

ord skallmusik, film, dans, mimkonst och bildkonst. Med andraser,
boken handla sådant område där skapande verk inomett ett avom

krävsområde omfattas de särskilda skattereglema. Därtill attsamma av
inriktningen boken bl.a. konst- och litteraturkritik, konst- och lit-på är
teraturhistoria eller biografisk.

Ytterligare krav facklitteratur skall omfattas deställs påett som av
särskilda skattereglema. skall redovisningBokens kärna vara en av
författarens förhållande till det valdaidéer eller insikter i ämnetegna
och tankarna eller betydelse arbetetinsikterna skall sådan attvara av
kan betraktas pionjärarbete belyser eller förändrarämnetettsom som
den allmänt vedertagna uppfattningen ämnet.av

Facklitteratur används vid undervisning eller handböcker isom som
olika yrken regel uppfylla kravet ursprunglighet ochinte påanses som
kreativitet. Enskilda artiklar uppfyller heller kravet ursprunglig-inte på
het eller kreativitet. Om däremot artiklar publiceras i bokserieen enav
kan kravet uppfyllt under förutsättning artiklarna skrivnaärattanses av

enda författare och dessutom hålls ett tema.en samman av
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Reklam

dramaEtt eller uppfyller kravet ursprunglighettonsättning inte påen
och kreativitet det har skrivits för användas reklam ochiattom som

kaninte fungera självständigt följdtill verkets kvalitet ellerav egen
längd. påKravet ursprunglighet och kreativitet uppfyllt förinteär mu-
sikaliska bearbetningar och utförs andravarianterarrangemang, som av
än tonsättare.en

påBosättning Irland

förutsättningEn för skattebefrielse konstnären bosatt Irland.påär äratt
På grund denna regel har konstnärer, författare,särskilt valt bo-attav

sig på Irland. Enligt Skattemyndigheten ökar ansökningarna frånsätta
utländska konstnärer. Eftersom fördet skattebefrielse krävs konstnä-att

eller författaren faktiskt bosätter sig på Irland innebär det, enligtren
Arts Council, betydelsefull restriktion minskar förutrymmeten som
missbruk.

Form 1-3artist

En konstnär kan ansöka skattebefrielse olika omfattning.i Enom er-
känd konstnär inom visst område kan grunda sin ansökan på deett att
verk skapas generellt uppnår graden "cultural artistic merit".som av or
Skattebefrielsen kan då generellt gälla inkomster från sådana verk
Form artist l. Alternativt kan skattebefrielsen bestämt verkettavse
Form artist 2.

För utomlands bosatta konstnärer flytta till Irlandöverväger attsom
kan Skattemyndigheten förhandsbesked inkomsterna från för-ge om
säljning verk skall bli skattebefriade eller inte Form artist 3.ettav

Överklagan

Om sökande inte får positivt beslut skattebefrielse kan beslu-etten om
överklagas till oberoendetet nämnd tribunal. Nämnden prövaren

överklagningar i olika skatteärenden gäller undantag fråntyper av som
beskattning. Den missnöjd med nämndens beslut kan sedanärsom
överklaga till domstol. domstolsprövningenFör gäller de vanliga pro-
cessuella reglerna.
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Antal undantag

Under tiden februari1969 1985 prövades 2 ansökningar176 om-
skattebefrielse skattemyndigheterna och bifölls. de skatte-l 233 Avav
befriade författare61 eller dramatiker, bild-33procent procentvar
konstnärer eller skulptörer och 6 tonsättare.procent

Under tiden 1969 april 1997 har sammanlagt ansökningar5 844-
undantag från beskattning kommit till skattemyndigheten.in Avom

dessa har Skattemyndigheten medgivit undantag fall.i 329 Antalet3
ansökningar förfallakan lågt förklaras flesta konstnärerdeattmen av

författareoch har så låga inkomster de ändå inte behöver betala skattatt
och därför saknar intresse ansöka undantag från beskattning.attav om

Bakgrund och motiv

Syftet med lagstiftningen motverka irländska konstnärer läm-att attvar
nade landet och dessutom betona konstnärernas betydelse föratt sam-
hället. Syftet har därför varit erkänna konstnärens viktiga rollatt änmer

ekonomiskt stödja konstnärerna, stödet kan betydelse-att även om vara
fullt det fråga framgångsrik författare.ärom om en

Bl.a. har det gjorts gällande det svårt förstå huräratt att en
konstnärs roll i samhället erkänns något grundeni ärgenom som en
enskild förhandling med Skattemyndigheten Anne Kelly, Cultural
policy in Ireland, 41. Vidare kan skattemyndigheterna ha svårt atts.
värdera konstnärligt arbete. En invändning är att systemetannan

konstnärer bosätta sig på Irland och konstnärligauppmuntrar att vars
verk inte sådan kvalitet bidrarde till den irländskaär kulturen.attav

Enligt Arts Council fungerar bestämmelserna huvudsaki bra och
kan inte uppfattas kontroversiellt. stället stödersystemet Isom

konstnärsorganisationema undantagsreglema. CouncilArts och skatte-
myndigheten förlorar obetydliga belopp skattein-iatt statenmenar
komster på grund undantagsbestämmelsema. denFör enskildeav
konstnären å andra sidan bestämmelserna ekonomiskär bety-storav
delse, vikt bedöms det erkännandestörre konstnärligtmen av vara av
arbete reglerna uttryck för. följdTill reglerna har Irlandsom ger av
också fått mycket positiv uppmärksamhet i andra länder.
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5.3 Frankrike

FrankrikeI det gammal tradition stödja konstnärlig verksam-är atten
het, det först 1960-talet modern kulturpolitik infördes.påmen var en
Kultursatsningar sker former finns bl.a.i olika och på olika plan. Det

särskilt lagstiftningspaket sikte konstnärlig verksamhet.påett tarsom
hårt bl.a. amerikaner och engels-Det regelsystem kritiserasär som av

Skälet fransmännen stöder kulturarv.sittmän. är att eget
Administrativt indelade de-består Frankrike 26 regioner, i 100av

med-och sammanlagt omkring 36 000 kommuner. Det ärpartement en
decentraliseras.förvaltningsfrågor skilda slag skallsträvanveten att av

Så med kulturfrågoma. del de offentliga medlen hante-Enäven stor av
på kommunal det kan därför före-nivå år 1993 40,9 %. Detras var

komma finns detlokala stöd generell karaktär. Dessutom enav
kommunal skatt, d‘habitation, bas fastighetstaxeringen.ärtaxe vars

skattebe-Kommunerna har möjlighet besluta lokal reducering ochom
frielse för finnas denna skatt.vissa Därför kan det stöd viagrupper.

lokalaUtredningen har emellertid fått några uppgifter sådanainte om
stöd.

Frankrike finns skattelättnader för konstnärerI det antalett som
tillsammans kan generellt stöd till konst-bilda ekonomisktsägas ett

inkomster verksamhet kanFör bl.a. konstnärlig och litterärnärer. av
den skattskyldige begära medelinkomstenbeskattningen grundas påatt
under det aktuella fyra tidigare be-beskattningsåret och de två eller
skattningsåren.

Konstnärer bosatta i Frankrike kan välja källskatt revenue åatt en
source på % dras på deras inkomst vilken skattegrund15 oavsett

inkomsterna har.
Konstnärer helt befriade från professionelle,är ärtaxe som en

kommunal inkomstskatt.
Grundavdraget ligger hög beror bl.a. grund-på nivå. Det på storaen

avdrag och på familjen vid skatteberäkningen får dela familje-att upp
inkomsten på andelar med hänsyn till antalet familjemedlemmar.
Enbart hälften fransmännen betalar därför statlig inkomstskatt.av
Genom det höga grundavdraget i kombination med skattebefrielsen
från professionelle betalar flertalet konstnärer och författare intetaxe
någon nämnvärd inkomstskatt.

Konstnärer och författare olika slag, driver verksamhetsinav som
självständigt och alltså saknar anställning, har socialförsäkrings-som

Ävenförmåner liknandepå anställda. familjemedlemmar harsätt som
sådana rättigheter. Avgifter betalas den enskilde konstnären, baseradav
på inkomsten från den konstnärliga verksamheten. socialförsäk-Detta
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ringssystem har också andra finansiärer, har inkomster från sprid-som
ning konstnärliga verk. konstnärerFör har svårt betala sinav attsom
avgift finns särskild social fond från vilken de kan få hjälp betalaen att
sina sociala avgifter.

5 Tyskland

Den tyska kulturpolitiken kännetecknas decentralisering och iärav
huvudsak angelägenhet för de delstaterna och 20 000 kom-sextonen

Decentraliseringen bidrar till betydande variation stöd-munerna. en av
forrner. Skillnaderna jämförelsenär störst mellan delstatema.görsom

Den decentraliserade kulturpolitiken har inte enbart konstitutionella
grunder också historisktär betingadutan Tyskland blevatt sentgenom

nationalstat.en
Med hänsyn till decentraliseringen det möjligt det finnsär lokalaatt

eller regionala stöd kan generell karaktär,som ut-anses vara av men
redningen har inte fått fram några uppgifter förekomsten sådanaom av
stöd.

Även delstatema och kommunerna har de viktigaste funktio-om
för kulturpolitiken förbundsstaten för några centrala frå-nerna svarar

Det gäller generella har relevans för bl.a. kulturområ-systemgor. som
det, bl.a. lagstiftning upphovsrätt, beskattning och socialförsäk-om
ringar.

Deutsche Künstlerhilfe

Genom Deutsche Künstlerhilfe lämnas bidrag till äldre behöversom
ekonomiskt stöd på grund ålderdom, sjukdom eller särskildaav
svårigheter. Stödet betraktas uttryck för tacksamhetett ochsom er-
känsla från samhället för det konstnärliga arbete den enskildesom
stödmottagaren utfört. Det betyder stödet lämnas enbartatt till etab-
lerade konstnärer eller författare. Stödet har karaktär generelltettav
stöd, med stark socialpolitisk inriktning.men en

Stödet kan lämnas månatligt bidrag i regelett omkring 1 000som
DM, dvs. cirka 4400 kronor eller med engångsbelopp förett att
exempelvis bekosta medicinsk behandling.en

Man räknar med behovet stöd frånatt Künstlerhilfe kommerav att
minska allt fler och med tidenatt samtliga konstnärergenom omfattas

pensionssystemet. Emellertid medelinkomstenav är för egenföretagan-
de konstnärer omkring 20 000 DM, vilket förhållandevis lågger en
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behovvisstkvarstådärfördet ettkommerframtiden attpension. I av
stöd.kompletterande

Socialförsäkringssystemet

förersättningpension,delar:fembestårSocialförsäkringssystemet av
olycksfallarbetslöshet, samtsjukdom,medsambandinkomstbortfall i

äldre.omvårdnad försärskild
socialförsäkrings-tillanslutnaautomatisktkonstnärerAnställda är

arbetsgivaravgifter.huvudsakbetalas iavgifternaochsystemet genom
finnsnäringsidkareenskildajournalisteroch ärkonstnärerFör som

betraktasKünstlersozialkasse,ñnansieringssystemsärskilt somett
anmälaskallnäringsidkareSådanauniktinternationellt system.ettsom
social-omfattasdet trepåkommeroch sättet atttill kassansig av

äldre.för Enomvårdnadsärskildochsjukdompension,försäkringar:
grundpåersättningfåaldrigsåledesnäringsidkare kanenskild av

till 19,2 13,5uppgårförsäkringardessatillAvgifternaarbetslöshet. tre
föreavdragefterinkomstennettoinkomsten1,7 menprocent avresp.
vidkostnaderavdragsgillasedanEgenavgiftemainkomstskatt. är som

behöverKünstlersozialkasseiMedlemmarinkomstbeskattningen.
Socialförsäkringssystemet utgöravgiften.enbart halvabetalaemellertid

subven-viaförfattareochtill konstnärergenerellt stödsåledes ett
delsbekostashalvanåterstående statenegenavgifter. Dentionerade av

från1/4avgiftersocialförsäkringssystemettillförsoch delsl/4
arbetedettill följdinkomsterharinstitutionerochnäringsidkare avsom
radio-gallerier,nyttjare,utföroch författare t.ex.konstnärersom

med 3-7avgifter utgår procentDessamuséer,stationer, avteatrar osv.
författarna.ochkonstnärernatillersättningarnyttj amas

konst-grundas påberäkningarpreliminärabestämsNivån somav
kommande åretsdetuppskattningarförfattarkollektivetsochnärs- av

eftertill konstnärernautbetalningarnaredovisarNyttjamainkomster.
utgång.avgiftsårets

och har iavgiftsskyldigabland de ettkontroversiellaAvgifterna är
fördel.lagstiftarenstillFörfattningsdomstolen,fall prövats av

årsinkomstenmåstesocialförsäkringssystemetomfattasFör att av
förny-emellertid integällerMiniminivån080 DM.uppgå till lägst 7
Även ifem år.periodunderförfattareochetablerade konstnärer aven

exempel påsocialförsäkringssystemethänseendedetta ettutgör gene-
gällerdetbegränsningenden nystartare.konstnärsstöd, medrellt att

Künstler-tillanslutnaförfattareochkonstnärer är000Omkring 90
sozialkasse.
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Enligt vad utredningen inhämtat har kassan inte några större pro-
blem med vilka skall anslutna till den subventionerade social-som vara
försäkringen och vilka skall betraktas konstnärer.intesom som
Prövningen Künstlersozialkasse utförs med stöd ifyllti ettav
frågeformulär olika inlämnade bevis betyg från utbildningt.ex.samt
eller publikationer, recensioner, utställningskataloger, kontraktexamen,
för för konstnärlig verksamhet,intyg priser ellerengagemang,
stipendier, från yrkesförbundmedlemsintyg osv. för konstnärs-
respektive publicistegenskapen, också för försäkringspliktensmen
övriga förutsättningar. har betydelse bedömningenKvalitet ingen vid
eftersom Konstnärssocialkassan får fungera konstkritiker.inte som

förEtt beslutsunderlagen Künstlersozialkasse lagensutgörsav av
tillämpningsföreskrift, innehåller visserligen uttömmandeintesom en-

uppräkning konstnärliga och publicistiska yrken. Om kassan väg-av-
anslutning kan saken domstol.prövasrar av

Holland5.5

Bakgrund till nuvarande BKRsystem:

tiden föreFör andra världskriget fanns inte någon egentlig konstnärs-
politik i Holland. Under kriget verkade de tyska förockupantema att
införa det nationalsocialistiska konstidealet Kulturkamer, vilket aktivt
motarbetades holländska konstnärer. I Holland deltog många konst-av

i motståndsrörelsen.närerna
Konstnäremas insatser under kriget och den till följd kriget have-av

rerade konstmarknaden motiven för år införa stödsystemet1947attvar
BKR. Det gick på konstnärer, leverera verk till det all-ut att mot att

fick understöd för täcka levnadskostnadema.männa, Innanett att en
konstnär kunde anslutas till kommittémåste bedöma detsystemet en
kulturella värdet dennes konstnärliga produktion.av

När infördes fanns inte så många konstnärer, taktisystemet men
med antalet konstnärer ökade uppkom rad nackdelar med BKR.att en
Det blev allt dyrare samtidigt genererade konstnärersystemetsom nya

de gick konstskolornaigenom det fannsvisste godaatt attgenom som
förutsättningar för avsättning deras verk. Systemet inverkade ocksåav
negativt på den allmänna konstmarknaden aldrig någon riktigtogsom
fart. Konstpriserna hölls också till följd systemet.nere av

När BKR avskaffades år 1987 uppgick antalet understödda konstnä-
till omkring och offentliga3 000 den sektorn hade halv miljonrer en

verk, hälften förvarades lagerlokaler.ivarav

3 X7-1603
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socialförsäkringssystemetstödBakgrund; via

ochkonstnärersför mångagrunden bortupphörde rycktesNär BKR
intede konstnärerförlitade sigställetförfattares försörjning. I som

socialbidrags-holländskasocialbidrag. Detförsörja sig påkunde
började1991Omkring årförhållandevis generöst.systemet manvar

socialbidragskostnaderna.med de högaskullevaddiskutera göraman
fram.socialbidragenpårestriktiv växteEn mer syn

månaderpåabsolutmedinfördes år 1993,regler gränsNya sexen
ocherhållas. konstnärerkan Försocialbidragtidden längsta somsom

nyetable-särskiltperiod slå hårt,kortförfattare skulle så motpassen
försörja sigeller författarenkonstnärenrade yrket. Lyckas intei att

skulleFöljdenvidare betalasskulle socialbidrag inteefter halvår ut.ett
tillyrke och stålämna sittförfattaren måsteellerbli konstnärenatt

medinkomsternafyllaförfogande ellerarbetsmarknadens ut annan
tillåtelsefåttövergångsvisDärför har kommunernaverksamhet. att

och för-socialbidrag till konstnärerprövningenigenerösa avvara mer
fattare.

efterutarbetats,stödsystembakgrund hardenna ettMot ett nytt som
parlamentet.behandlas i1997halvårs fördröjning, höstennu

Hollandföreslagna konstnärsbidragetDet i

problemekonomiskaföljande tvåFörslaget grundar sig på typer somav
detstartproblemet;konstnärsyrket.karaktäristiska för Det är tarär ena

inkomsternaandrakonstnär. ärlång tid etablera Detsig är attatt som
tiden.ojämna över

guldencirka 2,55gulden 1100Holland existensminimum 1I är
underkonstnärförslag går påkronor. Regeringens attut sam-en

biståndberättigad tilltioårsperiod skallmanlagt fyra år under varaen
Konstnärsorganisation-existensminimum.motsvarande 60 procent av

existens-stället skall 75har begärt nivån i procentatt vara avema
minimum.

kommu-förskott denbistånd betalas iFörslaget bygger på utatt av
inkomsteråretsnala socialbyrån. Efter slut sker avstämningårets aven

uppgifter från inkomsttaxe-biståndet. har tillgång tilloch Socialbyrån
återbetalning.betalats reduceras detringen. för mycket biståndHar ut

faktorer: inkomsterbiståndet avhängig tvåeventuell reduktionEn ärav
kostnadernainkomster hurfrån konstnärlig verksamhet eller andra samt

den konstnärliga verksamheten beaktas.i
undertillfälle år,vidEn konstnär kan in i t.ex.systemet ett per

dessaunder månader. Undermånaderna februari-juli, dvs. sexsex
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månader uppbärs bistånd. kan emellertidKonstnären inte undersenare
året återigen inträda måste till kalenderår. Genomutan vänta nästa att

månader har förbrukats återstår 3‘/2 år.sex
Enligt regeringens förslag sker inkomstprövning deså atten sam-

manlagda inkomsterna från konstnärlig verksamhet, andra inkomster
bistånd fårinte överstiga 115 existensminimum.samt procent av

Konstnärsorganisationerna har föreslagit inkomsterna bör få uppgåatt
till 150 extremfall där inkomster från konstnärligI verk-procent. ett
samhet och andra inkomster kan bistånd uppgå till 60är procent av
existensminimum. Bidragstagaren skulle kunna ha konstnärliga och
andra inkomster uppgående till 55 115-60 existens-procent av
minimum biståndet reduceras. Egentligen kan dock inkomster-utan att

högre eftersom schablonavdrag medges för kostnader i denettna vara
konstnärliga verksamheten.

Kostnadsavdraget 10 gulden för000 skapande konstnärerär
upphovsmän och 000 för konstnärliga5 Avdraget bygger påutövare.
det schablonavdrag medges vid inkomsttaxeringen. Avdrag fårsom

kostnaderna under-göras eller detta belopp.överstigeroavsett om
Vidare får avdrag med 28 nettoinkomsten. Den regelngöras procent av
gäller för nyföretagare och avdraget beaktas biståndssammanhangi
under fyrade biståndsåren.
De krav uppställs för få bistånd följande.att ärsom

Utbildning skolor anges.
Arbeta konstnär krav på arbetad tid.som
Inkomster från den konstnärliga verksamheten.
Utrustning, lokal, ateljé.
Utställningar, produktioner, beställningar.

Samtliga krav behöver heltinte uppfyllda, meningen ärutan attvara
faktorerna skall deti enskilda fallet. självlärd konst-vägas Ensamman

konstskolor kan alltså kommanär fråga föri bistånd.utan
Om försäkringskassan tveksam till sökande berättigadär ärom en

till bistånd kan frågan särskild nämnd, bestående olikaprövas av en av
Att konstnäreringa eller författare skall finnasexperter. är inotera att

nämnden. Dessutom det inte fråga någon kvalitetsprövningär utanom
bedömning konstnärlig eller litterär yrkesverksamhetsnarare en om

föreligger eller inte. Systemet bygger på bistånd betalas först efteratt ut
det konstnären kan visa intyg frånatt nämnden.ettupp

Tanken det föreslagna skallär utvärderas år efteratt in-systemet tre
förandet.

föreslagnaDet har kritiserats eftersom det inte möjligtsystemet är
klara levndskostnaderna enbartatt med hjälp bistånd det krävsutanav

andra inkomster. Konstnärsorganisationerna räknar med konstnäratt en
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förmånadengulden i att800inkomst på 1behöverbiståndetutöver en
levnadsnivå.acceptabelnå en

tillMed hänsyninkomsten. attbeskattningsbaradeniBistånd ingår
efter-inkomstskattbetalas ingenlågainkomsterbiståndstagares ären

Sverige.ihögreländer,andra änmånga ärigrundavdraget, somsom
betalas.socialavgifterskallDäremot

exempel illustrerar:Ett

guldenBelopp i
00026verksamhetkonstnärligfrånInkomst
00016kostnaderFaktiska
00010får beaktasfaktisktKostnader som

16 000biståndgrund fortillNettoinkomst,
4804årnystartaravdrag, 4medminska 28får procentKonstnärer
52011nystartaravdragefterNettoinkomsten
8469existensminimumbetalas 60biståndMaximalt procentut av
36621846bistånd 520+911inklusiveInkomst
27118Minus 115 procent
0943Återbetalning biståndav

6 752Bistånd netto

inkomstenfyllaskallbiståndettill så utgårInkomstprövningen att
denskallDärefter271.18existensminimumtill 115 procent avupp
till-betalas094och 3med 18 271,minskas36621totala inkomsten
752till 6uppgåbiståndetkommer attHärigenomslut.efter åretsbaka

094.9 846-3

Finansiering

enligtharförslagetförkostnadenberäkningenförUtgångspunkten av
00014uppgiftenvarit attSocialdepartementetnederländskadet caom
inteStödet kommersocialbidrag.beroendedagikonstnärer är av

harantalet använtstill dennariktatenbart somatt mengrupp,vara
årligdagiharSocialministerietkostnadsberäkningen.underlag vid en
Mangulden.miljonerpå 50till konstnärersocialbidragförkostnad ca

000till 6år 1träda iinVäljerantalet systemethar uppskattat att casom
existens-vissbidragsstorlek procentsatsUtifrånstycken. avomen

med 60utgåkandetförslagetnärvarandeför mestminimum är att som
förslagetharkronor,3 300existensminimum, ärprocent casomav

kronor. Avmiljoner142gulden, dvs.miljonerkosta 47beräknats caca
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detta belopp erlägger Socialministeriet 37 miljoner gulden tillca
Skillnaden mellan de beräknade socialbidragsutgiftemasystemet. om

miljoner50 gulden och insatsen i med kostnärsbidrag 37systemet om
miljoner gulden, dvs. miljoner13 gulden till Kulturministerietges som
dels bidrag med 10 miljoner gulden till dels användersystemet,ca

Årmedel till föra fram kulturpolitiskt. och följande2 år haratt systemet
kostnaden beräknats till 100 miljoner gulden, Socialministerietca varav
står för 75 miljoner gulden och Kulturministeriet för 25 miljonerca ca

Ökningengulden. beräknas bero bl.a. på ökad anslutningen av
konstnärer till systemet.

Österrike5.6

För bildkonstnärer finns sedan år 1962 fond, Künstlerhilfefondsen som
varje månad skjuter till hälften pensionsförsälcringsavgiften för fri-av
lansande konstnärer. Pensionsförsäkringsavgiften uppgår till 12 procent

inkomsten. förutsättningEn för fonden skall betala hälftenattav av
avgiften inkomsten inteär överstiger 29 021 ATS månad.att Fon-per
den får generellt stöd till bildkonstnärer via reduceradeettanses vara
egenavgifter.

författarområdetPå finns socialfond bl.a. lämnar tillfälligaen som
eller återkommande bidrag till författare, och deras efterle-översättare
vande. För pensionerade författare med låga inkomster fyller fonden

månadsinkomsten med tillskott.upp

5.7 Norge

Uten samanlikning detSverige landet har likskap medstorster som
Noreg både når det gjeld generell kulturpolitikk tiltak overfor kunst-og
narer" St meld 47, 1996-97, 74. På tid har konstnärernasnr s. senare
ekonomiska villkor uppmärksammats, bl.a. omfattande stu-genom en
die redovisades år 1996 INAS Rapport 96:1. Av undersökningensom
framgår de ekonomiska skillnadernaatt mellan olika konst-är stora

Förhållandenanärsgmpper. har förändratsinte sedan 1980-nämnvärt
talet. De statliga stöden har hela tiden ökat sedan slutet 1970-talet,av

samtidigt har antalet konstnärer ökat med 30-40men procent.
Norges konstnärsstöd individuell karaktär. finnsär Det olikaav

Årstipendiesystem, bl.a. arbetsstipendier. 1996 fick sammanlagt 524
konstnärer garantiinkomst. En konstnär med garantiinkomst, för-som
blir aktiv i yrket, har till garantiinkomsträtt pensionsåldern.t.o.m
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konstnärer,påsatsningarkonstnärsstödendel ärviktigEn yngreav
regeringensnorska senastedenområde. Iprioriteratblivit ettsom

Sammanlagt 59konstnärerna.till destödetutökasreforinförslag -yngre
tillstipendieriårligenkommerkronor att utnorskamiljoner ungages
beviljas.stipendier kommer attmed 165räknarkonstnärer. Man att
fonnEnåret.kronornorskatill 136 000uppgårStipendierna avnyom

teaterinstitutioner,ochmusik-vidocksåinrättaspraktikanttjänster som
arbete.konstnärernyutexamineradekan ge yngre

Danmark5.8

kunstfond.Statenskanaliserasstöd till konstnärerEkonomiskt genom
bildkonstnärer,omfattade den1960-taletunderinrättadesfondenNär

omfattatillutvidgatsfondenHärefter har attochförfattare tonsättare.
film-påkonstnärerarkitekterformgivare,konsthantverkare, samtäven

danska kronor.miljoner56fondenförfogarår överteaterornrådet. Ioch
och engångs-till årperioderförstipendier treStödformema är upp

inköpocksåKunstfond görStatensellerarbetenstöd för vissa avresor.
påsedanplacerasKonstverkendesign.ochkonsthantverkbildkonst,

utsmyckningförstödocksåFondenoffentliga institutioner. avger
bi-fondenVidareallmänheten.förtillgängligabyggnader är gersom

musik.danskbeställningarmedsambanditilldrag tonsättare av ny
konstnärer,tillydelserlivsvarigeinkomstgarantierFonden lämnar

livsverk.konstnärligtbetydandepåtillbakakan se ettsom
stödjasyftetdärstipendieform, är attår inrättasNästa ungaen ny

till 6 000uppgårStipendietmarknaden.påetablera sigkonstnärer att
1998 harårtvå år. Förunderutgårmånaden ochdanska kronor i

stipendier.sådanafinansiera 135medel för attavsatts
egenföre-konstnärligadefråganAvslutningsvis kan nämnas att om

omfattandeDanmark. Eniintressetilldragit sigsituation storttagamas
situationomfattar konstnärernasgjorts,har nyligenundersökning som

lag-utarbetades1980-talet ettUnder slutetoch 1994.under 1993 av
Förslagetför konstnärer.intäktslöshetsförsäkringförslag genom-om en

hardettafram,förslag tagitsHärefter harfördes dock inte. ett nytt men
"intäkts-införavillintemotstånd eftersompolitisktmött enman

yrkesgrupp.särskildförlöshetskassa en
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6 Tidigare utredningsförslag

Enligt direktiven skall utredningen vid utarbetandet generellt konst-ett
närsstöd fullfölja det arbete påbörjades i utredningarnasom
Konstnärens villkor SOU 1990:39 och Kulturpolitikens inriktning
SOU 1995:84.

denI första dessa utredningar lades förslag inrättandeav om av en
egenavgiftsfond. Förslaget kom aldrig genomföras. denlatt senare
utredningen analyserades det tidigare förslaget egenavgiftsfriom
egenavgiftsfond samtidigt förslag till stödsystemett nyttsom presen-
terades. Båda förslagen ansågs dock ha nackdelar och Kultur-
utredningen valde föreslå ökad satsning på selektiva konstnärs-att en
stöd. detI följande vi kort de båda förslagen och denpresenterar
utvärdering sketti tidigare utrednings- och remissarbete. Däreftersom
följer vår analys hur dessa förslag kan utvecklas föregen attav
åstadkomma generellt konstnärsstöd.ett

6.1 Förslaget egenavgiftsfondom

I betänkandet Konstnärens villkor föreslogs inrättandet skav en
egenavgiftsfond. Förslaget skall bakgrund konstnärsorgani-motses av
sationemas krav förändringarpå skatte- och avgiftsreglema påav
konstnärsområdet. Kombinationen genomsnittligt låga intäkter ochav
höga skatt ochuttag egenavgifter ledde till många fria yrkes-attav

hadeutövare svårt försörja sig.att
Egenavgiftsfonden kulturpolitiskär stödordning använderen som

det faktiska egenavgiftsuttaget underlag för beräkning konst-som av
närsstödet. Förslaget innebär inga förändringar skatte- och avgifts-av
reglerna.

Enligt förslaget alla näringsidkande upphovsmän sökarättges att
bidrag fonden. sinI ansökan upphovsmannen totalsummanur anger av
intäkter för vilka han själv erlägger egenavgifter. Därefter hananger
hur andel intäkterstor för vilka stöd kan utgå. stödberät-Desom avser
tigade inkomsterna finns uppräknade i fondförordningen. förstaI hand

upphovsrättsliga ersättningar, andra närliggandeavses även ersätt-men
ningar kan ingå. I samband med Skattemyndigheten debiteraratt ege-
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uppgifterdessafondenverksamhet, begärnavgifter för konstnärens ut
fast-Fördebiteringen.andeltill attfastställsstödbeloppetoch aven

inkomstertill vilkahänsyndelsmåsteställa andelen ta upp-man
för beräk-fått avdragskattskyldigedendels tillhar,hovsmannen att

tillmaximerasskattefritt bidragUtbetaltdeklaration.nade avgifter i sin
Konst-förslaget hanterasenligtskulleStödordningen000 kronor.15 av

närsnämnden.
verkandegenerelltförslagetframfördesbetänkandet ettI att var

ochskatte-högaundanröja deteffektenhadekulturstöd att av-som
framhöllsVidareinkomster. systemetattkonstnärernasgiftsuttaget på
upphovsmannaintäktertillanknytningenochadministreralätt attattvar

förKostnadenupphovsmannakonto.lagentidigare prövats omgenom
år.kronortill miljonerberäknades 25stödet per

30-31bil 10,1990/912100,prop.1991budgetpropositionenAv s.
Konstnärsorganisatio-eniga.interemissinstansemaframgår att var

. tillstyrkteKLYSförslaget.tillm.fl. anslötkonstnärsnämndennema,
RSVytterligare.bearbetasborde motsatteansåg detförslaget attmen

hademedan RFV intesjälvdeklarationematill de årligakopplingensig
principiella invändningar.några

budgetpropositionen.avvisades iegenavgiftsfondenFörslaget om
anställdatillförhållanderättvisesynpunkter ibl.a.skälSom angavs

konstnärer.
utredningenKultur-tilldirektiveniEgenavgiftsfonden återkommer

uppgifttillfickKulturutredningen attinriktningpolitikens som
konstnärernasför finansieringstödordninghuruvidaanalysera aven

förslagetanalyserarKulturutredningenskulle införas.egenavgifter om
egenavgifts-Invändningamasärskild studie. motegenavgiftsfond i en

huvudlinjbetänkandetfonden, följer i tre er.
kulturarbetareanställdaförslagetden första missgynnarEnligt som

viasocialförsäkringssystemetförkostnaderrealiteten bär sinaockså i
s.k. allmännainförtocksåpåpekasarbetsgivaravgifter. Här att man

samtligaförutgårnärvarande 3,95 %föregenavgifter på som
egenföretagare.anställda ochbådebelastararbete, dvs.inkomster av

kopplingsinträffa felandra kan stödetEnligt den mottagare genom
tillhänsyninteochintäkterupphovsrättsligatill begreppet att tagenom

inkomstnivå hos mottagaren.
högrebliför stödetkostnaden änberäknas avsevärtEnligt den tredje

innebärindirektstödetocksåinvänderberäknat. analysenI mot attman
gällandestriderskattefria bidragochskattesubvention motatten

Vidareskattelagstiftningen.principer inom tar resonemanguppman
kring bidragsanpassning.ev
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6.2 Förslaget konstnärstilläggom

Med hänsyn till egenavgiftsfondens redovisade nackdelar lät Kultur-
utredningen utarbeta alternativt förslag till generellt stöd sk konst-ett
närstillägg.

Enligt förslaget skall konstnärstillägget utgå till den yrkesmäs-som
sigt sig åt konstnärlig, litterär eller därmedägnar jämförlig verksamhet.
Stödet kan utgå till både näringsidkare och anställda. Krav på kontinu-
itet, kvalitet yrkeskunnighet skall kopplas till stödet.samt Avgräns-
ningar bör också ske med hänsyn till vilka det kul-grupper som anses
turpolitiskt angeläget stödja.att

Stödet beräknas på grundval inkomsten från konstnärlig och litte-av
verksamhet. Den sökandes deklarationrär underlagen förär ett attav

beräkna stödet. Stödet skall inriktas på låginkomsttagama och ökar med
inkomsterna till nivå 50 000 kronor. Maximalt stöd utgårupp en av
med 50 % inkomsterna dvs högst kronor.25 000 En avtrappningav av
stödet föreslås vid inkomster överstiger kronor.70 000 In-som
komstnivåema kunde ändras beroende hur mycket medel stats-av
makten tillsköt. Avtrappningen skall arbeteeget attgynna genom
konstrueras så alltid får behållning högre inkomster iatt störreman av
kombination med konstnärsstöd enbart konstnärsstöd. Stödetän av
skall skattepliktigt och påverkar därför inkomst och stöd förvara
påföljande år.

betänkandetI redovisas antal nackdelar med det skisseradeett sys-
detFör förstatemet. avgränsningsproblemen olösta. Det svårtatt är är

skapa objektiva kriterier för bestämmaatt vilka bör få stöd.att Försom
det andra krävs omfattande administration för hanteraatt stö-en
dordningen.

6.3 Analys tidigare förslag till generelltav

stöd

Under följd år har från konstnärsorganisationema riktats kritiken av
det höga skatte- och avgiftstrycketmot vid låga inkomster. harDetta

generellt problemsetts dvs höginkomsttagareett inom kol-ävensom
lektivet drabbas från sina första intjänade royaltykronor denna högaav
skatteeffekt. En effekt kan hanterbar för andra närings-som vara mer
idkande har möjlighet planera och ekonomiserastörre attgrupper som
sin verksamhet konstnärskollektivet.än Denna pågående diskussion är
inte heller unik för Sverige vilket avspeglas i kapitel-
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fri-därför aldrig heltkonstnärsstöd kanFörslagen generellaom
disponibel inkomstofrånkomligtkopplas från skattesystemet. Det är att

stöd.ekonomisktökar behovetefter skatt och avgifter minskar eller av
konstnärs-andra områdenkopplingen vanlig inomDen änär även

socialpolitik.området bostads- ellert.ex.
därförkonstnärstillägg haregenavgiftsfond ochförslagenDe två om

förinkomstenden disponiblagrunden syfte: ökaegentligen i attsamma
myckettill hurkonstnären. första fallet knyterdetI egenav-man an

fallet knyterdet andragifter har betalat för inkomstår. Ikonstnären ett
använder två ob-har.ifråga Mantill hur inkomststor personenman an

för bestämmataxeringen,jektiva faktorer, fastställs attgenomsom
storleken bidraget.på

egenavgiftsfondförslagenvalt istället för påVi har att att omsenu
fleraförslagen. Påför föraoch konstnärstillägg sig sammanvar -

analysensådan kombination ipunkter kan hur ger nyase enman
möjliga lösningar.

underavsnitt.sittfrågor här behandlas iviktiga kommerTre att var
stödets storlekdet gällergällerDet avgränsningen samtmottagare,av

den administrativa hanteringen.

Avgränsningen6.3.1 mottagareav

olika modeller förtvå mycketbåda förslagen återspeglar härDe av-
med stödobjektivt kriteriumEgenavgiftsfonden skapargränsning. ett

upphovsmannaintäkt.faktiskt avgifter begreppetdebiterade samtav
anställda uppdragstagare,denna konstruktion uteslutsGenom samt som

Konstnärstilläggetfrån stödet.själva betalar de sociala avgifterna,inte
allmännamed stödvid måstestannar säga utsesatt att mottagarna av

kriterier kvalitet, kvantitetyrkeskunskap, Här ävenattangessom m.m.
anställda få del stödet.och uppdragstagare bör av

för vilkadärför här måste bestämma sigDet står klart att man
omfatta. Vill endast haavsikten stödet skallär att mangrupper

bildkonstnärer,näringsidkande kulturarbetare författare, tonsättaret.ex.
m.fl. inträdeskrav.fungerar modellen med näringsverksamhet som-
Vill påandra skall omfattas stödet måste ettatt av manman grupper

intebeskriva de objektiva avgränsningama. Detsätt ärannat
konstruktivt börja diskuterahär, i Kulturutredningenatt t.ex.som

ellerrättviseaspekter. Eftersom det handlar sänka skatteninte attom
avgiften för näringsidkarna stället använda näringeni ettutan som-

träffaurvalsinstrument. viktiga frågan i stället sigDen är trorom man
med denna avgränsning.rätt mottagare
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Att kravet på näringsverksamhetutöver också ha koppling till fö-en
refintliga upphovsrättsliga intäkter skapa ytterligareär sättett att ett
objektivt kriterium. Samtidigt förslageti närliggandeävenattanges
intäkter skall bidragsgrundande. krävsHär alltså katalog för-ivara en
ordningstexten.

Den slutsats kan dra för inslag objektivitet lederär att stortman av
till träffsäkerhet medan helt subjektivasämre prövningar leder till stor
träffsäkerhet med svåra tillämpningsproblem.

kombineraAtt kravet på näringsverksamhet, vilket bidragetgenom
kommer till de s.k. fria yrkesutövama, med tilläggskravatt ettges avse-
ende både intäktemas dvs. dessa skall komma från konstnärligart att
och litterär verksamhet avgränsning på yrkeskategoriersamt en
liknande den idag tillämpas författarfond/konstnärsnämnd ärsom av -
troligen genomförbart. Man kan tänka sig modell där allat ex en som
någon gång under den tioårsperioden erhållit bidrag förfat-senaste ur
tarfond/konstnärsnämnd kan enkelt med kryss på blankettanges en
automatiskt har tillträde till medan skallövrigasystemet- ettpassera
prövningsforfarande. På får på ansökan hursätt storsamma man ange
del bruttoinkomstema i näringen kommer från den konstnärligaav som
verksamheten. Analysen avgränsningen stödetmottagarnaav av av

Överväganden.fortsätter i kapitel 7

6.3.2 Stödets storlek

Även här återspeglar de två förslagen helt olika Egenav-synsätt.
giftsfonden stödet alltid ska ha den avsedda effekten förattanser en
viss andel inkomsterna dvs hur hög inkomst konstnäroavsettav to-en
talt har. En konstnär med miljoninkomstersett i sin näringsverksamhet
får, under förutsättning ansökan, stöd den tjänarav samma som som

100 000 kronor. Konstnärstilläggetrunt bygger istället på att upp-
inkomst tillmuntra viss nivå 50 000 kronor, därefteregen upp en

utgår maximalt stöd fram till inkomstgräns 70 000 kronor dåen
bidraget stegvis tilltrappas ner

Men det finns också drag i förslagen. T.ex. attgemensamma
bidraget ökar med den inkomsten det finnssamt att ettegna
maxibelopp. På konstnärsätt ökar sin inkomst frånsamma som en som
10 000 till 20 000 kronor får höjt konstnärsstöd så får han också ett
högre bidrag egenavgiftsfonden. dåDetta debiterade avgifter ökarur
med inkomsten. Kurvan för stödets ökning brantare förslagetiär om
konstnärstillägg.

En kombination förslagen skulle kunna innebärat.ex. attav man
behåller kopplingen till egenföretagama, samtidigtattmen man
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Införandetutgår.längrebidrag intedärinkomstgränsbeslutar avom en
betydligttillledaalltiddockkommer attinkomstgräns meren

beräkningensynpunkter påUtredningensprövningar.komplicerade av
överväganden förslag.ochavsnitt 8underfortsätterstödets storlek

kostnadstödetsochAdministration6.3.3

hanterasstöd börpunkt. Ettdennapå nyttFörslagen överensstämmer
vadpreciseringarkräverförslagenBådaKonstnärsnämnden. avserav

ansökningsförfarande etc.
avseendepreciseringarallafinnerSammanfattningsvis attman

administrationskostnaden.ökarstorlekstödets etc.mottagare,
KulturutredningenuppskattasegenavgiftsfondenförKostnaderna av

60kostaberäknaskonstnärstilläggetmedankronortill miljoner80
miljoner kronor netto.
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7 Generell inkomstförstärkning

l Inledning

Utredningen har haft i uppdrag utforma förslag generelltatt ett nyttom
ekonomiskt stöd till konstnärliga yrkesutövare. Under utredningsarbetet
har vi många olika stödet kan utformastestat på.sätt En grundläg-som
gande utgångspunkt för har varit det stödet skall uppfyllaattoss nya
det i kulturpropositionen prop. 1996/97:3 uttalade syftet med statens
insatser, nämligen "skapa sådana villkor för de professionellaatt:
konstnärerna de kan basera sin försörjning på ersättning för utförtatt
konstnärligt arbete. Detta innebär våra förslag i första hand skallatt
syfta till underlätta för konstnärer kunna försörjaatt sig detatt av egna
konstnärliga arbetet.

I direktiven har också rad andra, detaljerade syftenangetts en mer
med det stödet. skall:Detnya

främst rikta sig de konstnärer enskilda näringsidkare,mot ärsom-
generellt, dvs. förenat med vissa objektiva krav närvara vara som-

de uppfylls till stöd,rättger
minska yrkesverksamma konstnärers beroende icke konstnärligaav-
försörjningsarbeten,

till i verklig mening konstnärligt verksamma, dvs. till konstnärerges-
kan uppfylla vissa kvalitetskriterier,som

till konstnärer uppfyller viss grad yrkesverksamhet,ges som en av-
dvs. arbetar med sitt konstnärliga arbete viss minimitid.som en
ha tydligt kulturpolitiskt syfte,ett-
underlätta möjligheten för konstnärer utjämna sina inkomsteratt-

tiden,över
konstnärensprövas inkomster konstnärligtmot respektive ickeav-

konstnärligt arbete.

Vi kan konstatera det fullt möjligt utforma detatt är ekono-att nya
miska stödet så det uppfyller de flesta dessa syften.att kanDet görasav

formantingen i direkt inkomstförstärkning till konstnären eller iav en
form olika insatser förstärker konstnärens möjligheter för-av attsom
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alter-båda dessaredovisakommerarbetet. Visörja detsig attav egna
väljs.alternativetdetoch förordarutforrrmingar,nativa att senare

in-dvs. huralternativet,det förstaredovisar videtta kapitelI en
analyskan konstruerastill konstnärenkomstförstärkning direkt samt en

sådanteffekterna system.ettav av
dvs. förslagandra alternativet,detkapitel viI nästa presenterar om

arbete.konstnärensefterfrågan påförstärkeråtgärder som

till konstnärerInkomstförstärkning7.2

Sammanfattning

inkomstför-direktutformaskonstnärerdet stödet tillOm som ennya
följandepåkonstruerasdet, enligt vår mening, sätt.stärkning kan

konstnärtill denInkomstförstärkningen som:ges

Är enskild näringsidkare.
konstnärligfrånnäringsverksamhet härrörinkomstHar somav

verksamhet.
yrkesverksamhetkonstnärligasinOffentligen har dokumenterat

erhållnaoch/ellerproduktionoffentligutbildning,genom viss
författar-eller SverigesKonstnärsnämndenfrånarbetsstipendier

fond.
verksamhet.konstnärligakontinuitet i sinHar en

till denkonstnärligt, ellerickemedyrkesverksamInteP annatär
omfattningarbete iknutet,verksamhetenkonstnärliga nära en

årsarbetstid.normalhälftenmotsvarande än av enmer

såinkomstprövatstödetbedömning bör vidareEnligt vår attvara
ochföre skatterårkronorinkomstförstärkning, 10 000maximal per

Inkomstförstärk-kronor.000till årsinkomst på 20avgifter, ges upp en
fråninkomstermeddärefter 15ningen skall procentavtrappas av

överstigande in-denarbete respektive 25konstnärligt procent av
komsten från arbete.annat

för administra-Konstnärsnämndenlämpligt låtaDet att svaravore
inkomstförstärkningen.tionen av

och ansökanförerhållas år iInkomstförstärkningen kan taget,ett
ansökandet årföre utgångenlämnas till Konstnärsnämnden somav

avser.
utkast till för-framgår detdetta stödregleringenDen närmare avav

detta betänkandei slutetordning med kommentarer, redovisas avsom
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Utgångspunkter för utformningen stödetav

Vi har i enlighet med direktiven arbetat fram förslag stödord-ett om en
ning innebär för viss yrkesverksammarätt konstnärersom en en grupp
till direkt ekonomiskt bidrag, inkomstförstärkning.ett Utformningenen

stödet och dess avgränsningar har gjorts utifrån analys de tidi-av en av
utredningsförslagen egenavgiftsfond och konstnärstillägg, detgare om

förslag konstnärsstöd behandlas i det Nederländska Parla-om som nu
olika synpunkter konstnärsorganisationemamentet samt och andrasom

har lämnat. De sistnämnda redovisas utförligt bilagaimer
arbetetI med utforma det stödet har eftersträvatviatt detattnya

skall bli lätt förstå och lätt administrera.att Det bör uppbyggtatt vara
på sådant konstnärerna på förhandett sätt kan beräkna vilketatt stöd de

berättigade till. kriterierär De väljs för ochatt avgränsasom gruppen
bestämma stödets storlek bör så enkla tillämpa, så det inteatt attvara
skall bli nödvändigt bygga någon administration föratt störreupp
hanteringen stödet.av

Kriterier för denatt avgränsa stödberättigade gruppen

Egenföretagare

Som har direktivennämnts stödet i första hand skallangett in-att vara
riktat på de konstnärliga yrkesutövare, verksammaärsom som egen-
företagare. harVi funnit starka skäl talar för sådanatt avgränsningen
på grund de egenföretagande konstnärerna generelltatt harav sett en

ekonomisksämre grundtrygghet. Dels omfattas de flesta dem inteav av
ersättning frånsystemet arbetslöshetskassa, dels socialförsäk-ärom

ringssystemet inte efter deras arbets- och inkomstförhållanden.anpassat
De olika sociala trygghetssystemen i första hand utformadeär med
tanke på försörjer sig på regelbundna inkomster frånpersoner som en
anställning. Dessutom har de egenföretagande konstnärerna i regel den

oregelbundenhetenstörsta i sina inkomster, samtidigt de mångasom
gånger har höga fasta kostnader för sin yrkesutövning.

Därför föreslår vi den stödberättigade skallatt konst-gruppen vara
enskildanärer näringsidkare.är harVi då hänsyntagit tillävensom att

den Konstnärliga arbetsmarknadsutredningen lägger förslag för-som
stärker försörjningsmöjlighetema för de konstnärer anställdaärsom
och uppdragstagare.
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yrkesverksamhetkonstnärligaOjfentligen dokumenterat sin

meningverkligidemtillriktasdirektiven ärenligtStödet skall som
nödvändigtdet attnå denna ärverksamma. Förkonstnärligt att grupp

vissiyrkesverksamhetgraden samtavseendeavgränsningarutforma av
gradenfastställaarbete. Förkonstnäremaspå attmån kvaliteten av yr-

inledningsvis vissakankvalitetenkonstnärligaoch denkesverksamhet
finnsområdet Detkonstnärliga t.ex.denutbildning inomkrav på anges.

dennivå påvissskolorochakademier garanteravissa enansessom
autodidakter böruteslutainteyrkesverksamheten. Förkonstnärliga att
dokumenterakande konstnärerförmöjligtdet därutöver ensomvara

framföranden,offentligavissaområde,inom sittverksamhetviss t.ex.
till stödet.berättigadebliocksåutställningar,ellerbeställningar att

KonstnärsnämndenfrånarbetsstipendiererhållitharKonstnärer som
kankvalitetskravuppfyllt deocksåregelharFörfattarfonden ioch som

ställas.

verksamhetenkonstnärligadenKontinuitet i

konstnärernayrkesverksammameningverkligde iprioritetFör att ge
bedrivsarbetetkonstnärligadetkrav påfinnasbör det också attett

produktionresulterar i setttid, och änvisskontinuerligt över enmeren
tid.längreöver en

arbetetkonstnärligahalvtid detMinst i

konstnäremasyrkesverksammademinskaskall stödetdirektivenEnligt
uppnådelsförsörjningsarbeten. Förkonstnärliga attberoende ickeav
konst-yrkesverksammameningverkligde isyfte, dels prioriteradetta

konstnä-tiddenställa krav pålämpligtkan det attattnärerna somvara
till minstuppgåskallverksamhetkonstnärligamedskall arbeta sinren

haruppfattning ävenårsarbetstid.normal Dettahälften är somenav en
konstnärsorganisationer.flertaletframförts av

syftekulturpolitisktTydligt

kultur-tydligtskall hainkomstförstärkningenfinns stöd för ettDet att
konstnär-främjardetsådantanvändas påsyfte ochpolitiskt sätt attett

formu-dock svårtverksamhet. Detkonstnärlig attskapande och ärligt
klargöroch önskvärtrimligt sättpålera avgränsningar ett varsom

andrasyftet ochkonstnärliga/kulturpolitiskamellan detgårgränsen
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kundeandra. övervägaManpolitiska ellerkommersiella,syften såsom
verkIrland,används på ettattdefinitiondentillämpa somatt som

självständigtfungerakanoch intereklamanvändas iförgjorts att som
kravetuppfyllaskullelängd inteellerkvalitetverketsföljdtill egenav

ickefåkandockRisken gränsensyfte. attkulturpolitiskt storpå är en
Mångakonsten.nyskapandedeneffekt förhämmandeavsedd,
fleranvändas ikan änverksamheterocksåharkonstnärsgrupper som
tillåtasskulleverksamhetendeldå hurblirsyfte. Frågan stor somett av

användning.kulturpolitiskickeeller hakommersiell annanenvara
påmed kravuppställtskriterierde tidigareSannolikt kommer som
tidoch visskontinuitetproduktion,dokumenteradoffentligtutbildning,

tillgodoseocksåförtillräckligaarbetet attkonstnärligaför det att vara
syfte. Vikulturpolitiskttydligtskall hastödetönskemålet ettattom

detregel försärskild prövanågoninför attintedärförföreslår att man
syftet.kulturpolitiska

Inkomstprövning

verklig meningför de iinkomstförstärkningtillStödet syftar att ge en
konst-på sittsigförsörjasvårtharkonstnäreryrkesverksamma attsom

intäkterlågakompenseradirektivenenligtskallStödetnärliga arbete.
fåkankonstnärer störredessasåverksamhetenkonstnärligaden attav

skapande arbete.sittsig åtmöjligheter ägnaatt
eko-del997/8:lprop.för år 1998 attbudgetpropositionenI anges

medöka 34skallstödför dettainsatserförnomiska statensramarna
dettafrånutgångspunktMed1999.och med årfrånmiljoner kronor

bli, harkanstödberättigadedenhuruppgifteroch från stor gruppenom
förinkomstförstärkningenhuranalyseraförberäkningar storvi gjort att

vilkenvilka inkomstgränserbli, samtkankonstnärenden enskilde
lämpliga.kanavtrappningstakt varasom

ochpensions-inkomstförstärkningenbörbedömningEnligt vår vara
skatte-bördå ocksådenföljersjukförsäkringsgrundande att varavarav

inkomstför-kommeruppläggningMed sådanpliktig. mottagaren aven
inkomstförstärkningendeltillbakabetalastärkningen somatt aven

till miljoner34skall uppgåstödetavgifter till Förochskatter attstaten.
miljo-till 48uppgåfördelas bruttokanbeloppkronor skall det casom

uppgå tillberäknasavgifter kansocialaocheftersom skatterkronor,ner
inkomstlägena.aktuellahäri deomkring 40 procent

beräk-vårakronor visarmiljonerpå 48utgiftsram bruttoMed en
kronor000till högst 10uppgåkaninkomstförstärkningenningar att per

vidinledsinkomstprövningenavgifter,ochföre skattår enom
år.kronor000på högst 20konstnärligt arbetefrånnäringsinkomst per
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En inkomstgräns vid 20 kronor000 kommer ligga underatt strax
medelinkomsten konstnärligt arbete, för de näringsidkandeav som
konstnärerna ligger på 23 000 kronor.

Ett syftena med stödet det skall det möjligt förär konst-att göraav
minska beroendenärer sitt inkomsteratt från det konstnär-änannatav

liga arbetet. kanDet därför motiverat inkomstprövningengöraattvara
för de inkomstersnävare härstammar från arbete detänannatsom

konstnärliga. Därigenom blir det lönsamt" för konstnären byta frånatt
inkomster arbete till inkomster det konstnärligaannat arbetet. Viav av
föreslår därför avtrappningstakten för inkomster frånatt konstnärligt
arbete blir lägre, 15 för inkomster arbete före-änprocent, annatav som
slås minska stödet med 25 den del inkomstenprocent över-av av som
stiger 20 000 kronor.

Bedömning Inkomstförstärkningens effekterav

Med ledning de ekonomiska beräkningar vi har gjort och deav som
avgränsningar den stödberättigade redovisats kanav gruppen som ovan

konstateravi den tillgängliga medelsramen påatt 34 miljoner kronor
och miljoner48 kronor brutto,netto, kommer räcka till stöd påatt ett

högst 10 000 kronor brutto år.per
Av de totalt 6 800 egenföretagande konstnärerna bedömsca om-

kring konstnärer5 500 tillhöra den stödberättigade dessaAvgruppen.
kan omkring få700 reducerat bidrag, medan fårett 4 800 det maxi-ca
mala bidraget på 10 000 lcronor år, eller 800 kronor månad,per ca per
brutto. Omkring 1 200 de egenföretagande konstnärerna har så högaav
inkomster de helt faller utanför bidragssystemet.att

Det tveksamt bidragär i storleksordningen 800 kronorettom per
månad kan få den effekt för konstnären regeringen har uttalat isom

Ävensina direktiv till vår utredning. inkomstförstärkning på 800om en
kronor månad bättre ingenting,är det knappastän troligtärper sär-att
skilt många konstnärer kommer kunna avstå från de brödjobbatt som
deras försörjning kräver. För inkomstförstärkning detta slagatt en av
skall kunna få de önskade effekterna konstnärenspå ekonomi måste
den bli Som framgåravsevärt denstörre. statistiska kartläggningenav
har de egenföretagande konstnärerna medelinkomst på 23 000en
kronor konstnärligasitt arbete och 94 000 kronor arbete.av annatav
Det sig självtsäger inkomstförstärkning på 800 kronoratt månaden per
inte kan räcka till för byta inkomst på 94 kronoratt 000ut annaten av
arbete. Endast undantagsvis kommer därför inkomstförstärkningen
inom för statlig nettoutgift på 34 miljoner lcronor årramen en attper
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sinakanomfattningnämnvärdtill konstnärer i någonleda trappaatt ner
skapandet.konstnärligapå detsigoch koncentrerasidoverksamheter

skulleinkomstförstärkningenjämförelse kanSom nämnas att omen
nettoutgift förskullesåår,kronorhöjas till högst 35 000 statensper

hol-jämförelse detkronor. En ärmiljonerstödet till 212stiga annan
beräknas kostakonstnärsstödgenerelltförslaget tillländska nytt som

kronormiljoneroch drygt 300första året,detmiljoner kronorl4Oca
ungefärtill antaletkonstnärerför ärdet andra åretfr.o.m. somgruppen

tilltveksammaskäl videttasvenska. Redan attden ärlika stor avsom
införs i Sverige.inkomstförstärkningföreslå denna typatt av

framkommitdessutomgång annatunder utredningens ettharDet
inkomstförstärkning.formentänktainföra denskäl atttungt mot av

tvek-mycketsjälvamed konstnärsgruppema ärOch det hör ihop att
viktigastedetslag. konstnärernadetta För atttill bidrag ärett avsamma

arbete. Detkonstnärligasitt ärlevafå betalt för och kunna attav
konstnärsstödet ihuvudsyfte meddetta framhävsockså ettsomsom

propositionen.kulturpolitiskaden senaste
konstnärsorganisa-ochenskilda konstnärerkontakter medVid våra

blivillde ärframkommittionema har det ogärnaatt som mergruppen
föredrar isamhället. Demedborgare iandrabidragsberoende än

verkligde iökardet på olikautformas såstödstället sättattstatensatt
full ersättningmöjligheteryrkesverksamma konstnäremasmening att

och/ellertillfälle Visademför arbete de och avyttradet attgör gersom
betalande publik.införsina verk en

ställningstagandeUtredningens7.3

inkomstförstärkning visartänktredovisade utformningenhärDen av en
prövningsgrunder.och enklaförhållandevisutifrånstödet kanatt ges

stabiltenkelt ochtämligendärför kunna bli attskulle systemDet ett
möjligtfulltdetkonstruktion velat visadennahantera. har med ärVi att

direktiveniuppfyller kravenstöd,införa någorlunda enkeltatt somen
till vår utredning.

införs.form stöddennarekommenderavilldetta vi inteTrots att av
tilloch med hänsynekonomiska förutsättningarnaMed hänsyn till de

inkomstförstärkningenden tänktainställning tillkonstnäremas egen
påstället förordar vi insatserinförs.avråder från sådan Ivi att somen
påpublik ochnå sinför konstnärernaolika kan underlätta attsätt som

fullvärdigkonstnärernanärvarande kanbättre försätt änett er-enge
skildatill debehöverför de arbeten de Insatsemasättning gör. anpassas



84 Generell inkomstfbrstärkning SOU 1997: 184

förutsättningar råder för det konstnärliga arbetet inom de olikasom
konstartema. följandeI kapitel förslagvi till åtgärderpresenterar som
täcker samtliga konstnärsgmpper och utformats med hänsyn tagensom
till de skilda förutsättningarna dem emellan.
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förslag:Utredningens8

påefterfråganökadförpaketEtt
arbetekonstnärers

Inledningl

utredningar,tidigarebelysts i mångaarbetsmarknad harKonstnäremas
SOUKulturutredningen1990:39,SOUvillkorbl.a. Konstnärens

Konstnärligaarbetandeparallelltmeddenoch1995:84 senast ossnu
skall här inte1997:183. ViSOUarbetsmarknadsutredningen upprepa

samstämmigadenendast konstaterautredningar,innehållet i dessa att
kulturarbetsmark-obalansen på1990-talet harunderbild är attsom ges

tilltagit.naden
konstnärligtpåförsörja sigvillantaletSamtidigt personer somsom

sjunkitderas tjänsterefterfrågan påöka så hararbete har fortsatt att
företagensochhar skuritsanslagenoffentligadeföljd att neravsom en

minskat.också harområdetkulturelladetsatsningar på
nyckelnmarknadenpå den privatadetLikväl konstateras äratt som

konstnärerna.förinkomstmöjligheter liggerochtill ökade arbets-
hållbar lösninglångsiktigtintebidrag bedömsEkonomiska envara

påförsörja sighar svårtallmänhetimed konstnärer attproblemetpå att
fort-ställetistrategilångsiktigarbete. En är attkonstnärligasitt mer

statligadeoch inriktahuvudlinjenkonstnärspolitiskalängs densätta
professionella konstnä-för devillkorsådanaskapapåinsatserna att

utfört konstnär-förersättningförsörjning påkan basera sindeattrerna
1996/97:3.arbete prop.ligt

arbetsmarknadsutredningenskonstnärligadenihar framkommitDet
ochkonstnärsorganisationermedkontaktervåraanalyser likaväl isom

stärka konstnärernasförstatliga insatsernadeenskilda konstnärer attatt
förstärka konstnärer-inriktas påbörfrämstförsörjningsmöjligheter att

förmedlingenförbättraoch påutfört arbeteför attersättning avnas
väl-tredjetill publik. Ettnårkonstnärernaderas arbete så utatt en

internationellttillmöjligheternaförstärkabehovdokumenterat är att
statliga insatsernadekombinationsådanutbyte för konstnärerna. En av

för sittfullt betaltfårutsträckningiinnebär dels konstnärerna störreatt
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arbete formi framföranden, försäljningar verk och andra produk-av av
tioner, dels efterfrågan på deras arbeten ökar. inriktaatt Att insatserna
på öka efterfrågan på det konstnärligaatt utbudet- i Sverige såväl som
i utlandet på längre sikt det bästa alternativetär för lösa konstnä-att-

ekonomiska problem. ökadEn efterfrågan leder till ökaderemas
arbetsmöjligheter och därmed till ökade inkomster.

Försörjningsmöjlighetema mycket olika för olika konstnärs-utser
Såväl de marknadsmässiga förutsättningarna inkomst-grupper. som

och utgiftsförhållandena skiljer sig starkt åt mellan olika konstarter och
mellan olika konstnärsyrken. Detta har bl.a. belysts deni särskilda
undersökningen konstnäremas inkomst- och arbetsförhållandenav
bilaga 4. insatserDe behövs för förstärka förmedling ochattsom av

förersättning de konstnärliga arbetena behöver därför till deanpassas
specifika förutsättningar gäller för respektive konstnärsområde.som

Under utredningsarbetet har vi inventerat alla möjligheter till för-att
stärka förmedling och ersättningar inom de olika områdena. harVi
också diskuterat de tänkbara alternativen med konstnärsorganisatio-

och andra sakkunniga i syfte framnå till så realistiska ochattnema
vältöranlcrade förslag möjligt.som

Enligt vår bedömning det fullt möjligt utforma detär stödetatt nya
så det blir generellt verkande förstärkningaratt förmedling, ersätt-av
ning och internationellt utbyte för de yrkesmässigt och kontinuerligt
verksamma konstnärerna.

förslagDe vi lägger har valts så de skall förstärkningatt ge en
och leden mellan den i verkligvart mening yrkesverksammaett av

konstnären och hans/hennes publik. Förslagen kommer vidare genom
sin utformning bl.a. tuméstöd, ökade stöd till länsmusiken, till
Röhsska till kollektivverkstäder m.m.att bli viss motvikt tillmuseet, en
den starka koncentration kulturutbudet för närvarande finns tillav som
storstadsområdena.

Sist inte minst förslagen utformade så de skallär att överens-men
med de behovstämma den Konstnärliga arbetsmarknadsutred-som

ningen har identifierat och de förslag till förändring det arbetsmark-av
nadspolitiska stödet denna utredning Den omläggningpresenterar.som

arbetsmarknadsstödet till konstnärer där föreslås innebär 50av attsom
miljoner kronor skall överföras från Arbetsmarknadsdepartementet till
Kulturdepartementet för förstärka förmedling konstnärers arbeteatt av
och förstärkning deras inkomster. Med detta tillskott vårväxerav
medelsram till 84 miljoner kronor. Vårt förslag innebär det ökadeatt av
stödet på totalt miljoner84 kronor skall cirka miljoner50merparten,
kronor, gå till förmedlande insatser olika slag. Förslagen medgerav
därutöver visst belopp till deatt ett organisationeravsätts skasom
administrera stöden.
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förde-ökade statliga insatserredovisar förslagdetta kapitel viI om
harFörslagenbild, ochlade följande fyra områden: Ord,på ton scen.

verksamhets-skildatill deutformats med hänsynnämnts tagensom
de olika områdena.förutsättningar råder mellansom

olika områdena. Avolika för dedärmed blivitharInsatsema stora
före-statligt stödfördelas i ökatmiljoner kronorde sammanlagt 84 som

tillmiljoner kronorBildområdet,kronor till 27,5slås miljoner27,5
till Scen. Attmiljoner kronortill Ord och 15miljoner kronorTon, 11

både medlåter sig motiverasolika mellanutfallet blir så grupperna
konst-vilka deras inkomsterhänsyn till hur ärär,stora avgrupperna -
redanomfattandehur ersättningarnärligt och arbete,annat grupperna

redaneventuella stöd de åtnjuter.har och vilka andra
olikadessaefter sammanvägningförslag utformadeVåra är aven

aspekter.

stödåtgärder inomgenerellatillFörslag8.2

konstnärsområdenade olika

förverkande insatsergenerelltförslagdet följande redovisar vi attI om
deutbyte förinternationelltochersättningförstärka förmedling,

Förslagen harkonstnärerna.kontinuerligt verksammayrkesmässigt och
ochOrd, bild,konstnärsområden:fyradelats in i följ ande ton scen.
betydelsenframföravill utredningenBeträffande ersättningama av

tombandspridningvidupphovsrättslig ersättningförslag tillatt ett av
upphovs-kompenseraförinförs. ersättningkassettersättning En att

ochmusik-främst inomde utövande konstnärerna,ochmännen scen-
gradskulle i högderas verkområdena, för den kopiering görs avsom

förbättra deras inkomster.bidra till att
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8.2.1 Ord

Författarna

Utredningens förslag: statligt stöd formEtt i verksam-ettav
hetsbidrag till Författarcentrum införs. Verksamhetsbidraget skall
utgå med miljoner5 kronor årligen och fördelas mellan de olika
regionerna. Stödet skall användas dels till följa de förslagatt upp om
läsfrämjande åtgärder lades fram betänkandeti Boken Tiden,Isom
SOU 1997:141, dels till för förmedlingövriga insatser författar-av

arbeten.nas

Stöd till internationellt utbyte bland författarna skall utgå med l-
miljon kronor.

Skälen för utredningens förslag: På litteraturområdet har raden
insatser skett de åren. bibliotekslag reglerarEnsenaste som
biblioteksverksamheten infördes fr.o.m. Under1997. år 1997 inrättades
också två statliga stöd för stimulera läsningen bland barn ochattnya
ungdom: 25 miljoner för inköp litteratur till folk- och skolbibliotekav

engångsanslag på miljoner kronor för främjande barn och5samt ett av
ungdomars läsning. bådaI fallen har stöden intresse.mötts ett stortav

kanT.ex. ansökningar bidrag till läsfrämjande åtgärdernämnas att om
uppgick till 30 miljoner kronor, Vilket innebär mångaän attmer
läsprojekt blir stöd.utan

I betänkandet Boken Tiden SOU föreslåsI 1997:141 ytterligare
insatser för litteraturspridningen. statligt stöd för distributionEtt av
böcker till bibliotek och bokhandlare miljonersammanlagt 13,5om
kronor och förstärkning till destödet mindre bokhandlarnaen av om
3,5 miljoner kronor några förslagen. Bokutredningen lägger dock,är av
med hänsyn till andra pågående utredningars direktiv, förslaginte något
avseende Författarcentrums verksamhet och roll det läsfrämjandei
arbetet.

En del Författarcentrums verksamhet består författar-av av en
förmedling med arbetsmarknadspolitisk inriktning. Under harårsenare
dock det läsfrämjande arbetet med särskild inriktning på barn och
ungdom kommit öka i omfattning. Författarcentrum driver dag,i iatt
fyra regioner, rad viktiga projekt för främja läsningen i landet.atten
Inom Författarcentrum har under verksamhettrettio årsän växtmer
fram kompetens med dagens små inte kan utnyttjasstoren som resurser
fullt T.ex. måste verksamheten i nuläget drivas helt hålletochut. nästan



förslag 89UtredningensSOU 1997:184

Tid föreffektivt.projektmedel, vilket intetillfälligamed attär
helt.saknasoch metoderprojektvidareutveckla och utvärdera nästan

skallför litteraturökaför intressetsamhällets insatserFör attatt
därförDetadministrativt, krävsbl.a. ärkunna genomföras resurser.

Författar-iförs inpå läsningsatsningarnaväsentligt de storaatt
och andrasbådeoch utvecklaverksamhet. För stöttaattcentrums egna

verksamhetsbidrag. DettaFörfattarcentrumprojekt behöver ett ger
utveckling.regionalmöjlighet till ökadoch kontinuitetstadga samt en

utbrett intematio-Författarförbundet,bl.a.Författarna har ettgenom
Författarförbundet harländer.andramed författare inellt samarbete

internatio-anställdhaverksamhetenkunnat administrera att engenom
samarbetetinternationelladetangelägetnell sekreterare. Det är att

stödet till denökningkan fortgå. Enolika ländermellan författare i av
verksamhetdenföreslås därför såverksamheteninternationella att som

förmedlas StatensStödetomfattning.minska ifinns behöverinte avnu
kulturutbyte.internationellttillbidragkulturråd anslagetinom om

Dramatikerna

beställ-främjaförinförsstatligt stödförslag: EttUtredningens att
kronormiljoneruppgår till 3Stödetsvensk dramatik.ningar av ny

dramatikerna.tillbeställningsarvodeoch betalasårligen som
förinrättasmiljon kronordriftsbidrag lårligtEtt nytt upp-om-

pjäsbank.digitaladministrationbyggnad och av en
medförstärksför dramatikernautbyteinternationelltStödet till-

miljon kronor.l

kommunikativdirektDramatikutredningens förslag:Skälen för är en
dramatikernaförmöjligheterskapagäller således attkonstforrn. Det att

viduppsättningarsåvälgällerpublik.förmedla arbete till Dettasitt en
konstaterakunnatVi harradio och TV.framföranden i attteatrar som

genomförts. Dessutomdramatik intesvensknågon utredning om-om
rörandeutredningarnärliggandeandra,sällan dramatikema inämns
ochbidrag sti-nuvarandeområden.och Avandra konstnärskategorier
kronor,miljonersammanlagttill 2,5tillgångpendier har dramatikerna

dramatikernaenskildafördela till devilket relativt liten attär summaen
området.och verksamheten inom

insatserbehovdramatikerna ihar framkommitDet äratt somav
tillmed demverk och nåuppföra sinamöjliggör för dem utatt en pu-

för scendrama-områdetförstärkning inomblik. Framför allt behövs en
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tik. regleringsbrevetI för år framförs1997 mål stödja nyska-attsom
pande svensk teaterkonst beställa och framföra nyskrivenattgenom

Åtgärdersvensk dramatik. behövs för beställningar scendramatikatt av
skall öka bl.a. från de fria kan skeDettateatrama. att teatramagenom

bättre ekonomiska förutsättningar avseende sådana beställningar.ges
Vidare kan insatser för förbättra förmedlingen dramatiker-göras att av

arbeten deras tillgängliga fört.ex. göraatt teatrama.nas genom manus
Stödet till svensk dramatik kan utökas de friaatt teatramany genom
möjlighet beställa dramatiker för uruppföranden. Teat-attges manus av

ansöker härvid bidrag till beställningsarvodet för dramatikern.rama om
Kostnaden projekt beräknad till mellan 60 kronor000-200 000ärper
och den totala kostnaden för stödinsatsen beräknas till mil-uppgå 3ca
joner kronor. Stödet bör förmedlas Dramatikerutskottet, ärav som nu
inordnat under författarfond.Sveriges

Dramatikerförbundets uppbyggnad digital pjäsbank syftar tillav en
sprida dramatikemas både till för eventuella beställ-att teatrarmanus

ningar uppföranden till intresserad allmänhet. Utredningensamtav en
denna verksamhet kommer viktig del den för-att attanser vara en av

medling behövs för den svenska dramtiken bättre skall nåatt utsom
och efterfrågas. Vi föreslår Dramatikerförbundet årligt drifts-att ettges
bidrag för denna förmedling.

Dramatikerna behöver förstöd lansera svensk dramatikatt utom-
lands. Om deras verk därmedoch kan uppförasöversätts även utom-
lands, skulle deras arbetssituation förbättras. föreslår därför för-Vi en
stärkning stödet för internationellt utbyte och lansering svenskav av
dramatik. Kulturrådets anslag för bidrag till internationellt kulturutbyte
förstärks för fördelning till dramatikema.
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8.2.2 Bild

Bild- och formkonstnärer fotografertecknare ochsamt

Utredningens Stöd till konstfrämjandeförslag: organisationers
utställningsersättning förstärks med miljoner kronor. Stödet skall6
utgå till främjar utställningsverksamhetorganisationer inomsom
bildkonst inklusive grafisk konst, fotografier, installationer och

formgivning.experimentell konst, konsthantverk och

bildornrådet för utökaEn statlig stödforrn inrättas inom attny-
bild- formkonsmäremasoch utställningsmöjligheter inom olika
konstforrner. Stödet i form verksamhetsbidrag tillutges av
institutioner och organisationer med utställningsverksamhet.

skallInstitutioner och organisationer erhåller stöd ävensom
erhålla till konst-medel för betalning utställningsersättningav

kronor för det stödet.8 miljoner bör anvisasnärer. nya
förstärks med fördelasVisningsersättningen 3 miljoner kronor att-

individuell visningsersättning.som
statligt till förhyming utställningslokaler införs. StödetEtt stöd av—

skall för enskild eller konstnärermöjlighet attgrupp avge
förhyra köpa utställningslokal för kollektivt bruk.eller 500 000
kronor förbör anvisas stödet.
Stödet kollektivverkstäder förstärks med miljoner kronor.till 3-

förförstärkning Röhsska särskilda bidragEn nät-museetsav-
medverksansvaret avseende konsthantverk och formgivning görs

500 000 kronor.
Stödet till Illustratörcentrum för deras arbetsskapande verksam-—

Stödethet för tecknarna förstärks med miljoner kronor. utgår3
årligt verksamhetsbidrag.ettsom

Stödet för främjandet foto- och bildböckerutgivningav av-
förstärks med miljoner kronor.2

förstärkning internationellastödet till ModernaEn museetsav-
internationella med kronor för svenska1 500 000 att geprogram
konstnärer ökade möjligheter ställa utomlands och delta iatt ut
internationella projekt.

Skälen för Bild- och fonnkonstnärema be-utredningens förslag: är
roende förkunna ställa sina verk ha möjlighet sinmötaatt ut att attav
publik. före-Utställningen kan här jämföras i betydelse med konserten,
ställningen, dagbokutgivningen de andra konstartema. bedömsinom I
det, de företräder flesta dettaorganisationer de konstnärer inomav som
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område, verk utställda. finns för få utställ-svårt sina Detattsom
Ävenplatsernaningslokaler och konkurrensen närär stor. enom

blir förtjänsten i regelkonstnär möjlighet ha utställning, såattges en
produktionskostnadema.liten och sällanmotsvarar

förersättningsordningarUnder förstärktes stöd- ochår 1997 vissa
infördesbild- och formkonstnärer. individuell visningsersättningEn om

från befintligamiljoner kronor. miljoner hämtades10 dessa tioFem av
förstärktes medförvaltningsanslagstödordningar. Konstnärsnärnndens

utveckling den intematio-miljoner kronor för möjliggöra3 att en av
erhålla utställ-för konstnärernanella verksamheten. Möjligheterna att

konstbildandestödet till organi-ningsersättning förbättrades attgenom
ökades med 4 miljonersationer utbetalas utställningsersättningatt som

under fördelats Sta-kronor och pennanentades. Stödet har år 1997 av
riksförbund, Folkrörelser-kulturråd till konstföreningarsSverigestens

konstfrämj ande och stiftelsen Konsthantverkcentrum.nas
för förbättrahar alltså under de årenVissa insatser gjorts attsenaste

konst-villkoren för första bild- och fonnkonstnärema. Dennai hand
försörja på in-svårigheter sighar dock dettanärsgrupp atttrots stora

flestaverksamheten och de konstnä-komsterna från den konstnärliga
kartläggningsidan den statistiskahar andra arbeten vid Avrerna om.

kapitel framgårutredningen låtit och redovisas i attgörasom som
inkomsterna från sittbildkonstnärema den har de lägstaär grupp som

författare eller drama-konstnärliga ungefär hälften vadarbete, enav
tiker har inkomst.i

stödjabehövs förhar funnit ytterligare insatserUtredningen attatt
området. be-de konstnärliga bild- och form Dettayrkesutövarna inom

börmycket kostsam. Insatsemadelvis på deras verksamhet ärattror
erhållerersättning konstnärenfrämst inriktas på dels förstärka denatt

för konstnärerna visaför utfört arbete, dels förbättra möjligheterna att
och förmedla verk.sina

förbörförstärkning utställningsersättningenEn ytterligare görasav
utfört arbete.förbättra konstnärernas för Somersättning nämnts ut-att

formkonstområdetbild- ochökades bidragen till organisationer på
till konstnärerna.under år i syfte öka utställningsersättningen1997 att

förbättrat möjligheterna förBidraget till utställningsersättning har att
landets mindreställa verk etablerade konstnärer iäven orter.ut av mer

utställande konst-Antalet till denutställningar medfört ersättningsom
Utg.områdehar l997/98:l 17,stadigt ökat under år prop.nären senare

utställningsersätt-61. denna bakgrund utredningenMot atts. anser
möjligheterningen ytterligare bör förstärkas för uppnå bättreännuatt

Viktigtför konstnärerna få verk. emellertidställa sina Det är attatt ut
arbetar medutställningsersättning tillkommer konstnäreräven ut-som

utställningssammanhang bl.a. påtrycksformer ovanligare iärsom
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grund konstforrnen kan innebära högre grad ekonomisktattav en av
risktagande utställaren. kanDet gälla både konstnärligaav nyare
uttryck såväl grafisk konst, illustrationer och fotografier. Dett.ex.som
ankommer på Kulturrådet tillse mångfalddenna beaktas vidatt att
fördelningen de medlen.av nya

Visningsersättningen ersättning till bild- formkonstnä-ochutgör en
för deras verk i offentlig visas för allmänheten eller användsatt ägorer

på allmännyttigt tidigareSom infördes den indivi-annat sätt. nämnts
duella visningsersättningen fr.o.m. budgetåret 1997. Ersättningen för-
delas individuellt mellan konstnärer i enlighet med kriterier fastställda

upphovsrättsorganisationen Bildkonst Upphovsrätt i Sverige BUS.av
Även förstärkning den individuella visningsersättningen bören av

enligt utredningen förbättra för konstnärer-ersättningamagöras gör att
arbete.nas

Konstnärema behöver tillgång flertill utställningslokaler. Antalet
bildkonstnärer har ökat under de åren samtidigtsenaste ut-som nya
trycksformer har tillkommit installationer, performance, video,t.ex.
multimedia och konceptkonst. det gäller fotografemasNär möjligheter

Visa det konstnärliga fotografiet utställningen viktig form.att Påär en
grund det inte finns något kommersiellt intresse detatt stort ärav
emellertid få gallerier ställer fotografier. Behovet utställ-utsom av
ningslokaler för mängd olika former bildkonst därför mycketären av
stort.

förstärkningenUtöver anslagna medel till utställningsersättningav
föreslår utredningen verksamhetsbidrag hosinrättas Statensatt ett nytt
kulturråd. Stödet skall fördelas Kulturrådet efter ansökan institu-av av
tioner och organisationer med utställningsverksamhet. Vissa kriterier
måste ställas för vilka kan ifråga.komma Motta-mottagareupp som

stödet skall förstai hand institutioner och organisationergama av vara
bedriva fortlöpande utställningsverksamhet vinst-att utansom avser en

syfte. Utställningsverksamheten skall bedrivas i lokaler lämp-ärsom
liga för uppgiften och har god offentlighet. Vidare skall verksam-som
heten samtida bild- och fonnkonst, huvudsakligen konstnäreravse av
verksamma i landet viss kvalitet. Verksamheten bör tillsamt vara av
sist innehålla konstbildningsaktiviteter med inriktning på publik-nya

Bedömningen med utgångspunkt från dessa kriterier får görasgrupper.
Kulturrådet. Stödet bör bl.a. användas för föra fram de konstfor-attav

under utställningsersättningen.nämnts Institutionen skallmer som ovan
ha erhålla medel från Kulturrådeträtt för betalning utställnings-att av
ersättning till konstnärer.

Ett stöd inrättas hos Statens kulturråd för konstnärerannat nytt som
tillsammans vill hyra lokal anordna utställningatten en gemensam
Därmed kompletteras möjligheterna för konstnärer få sina verkatt ut-
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Även börhäroetablerade konstnärer.ochställda, bl.a. föräven unga
tillämpas.kvalitetskriteriervissa

ofta dyr utrustningarbete kräverformkonstnäremasBild- och t.ex.
Även utvecklingenglastillverlcning.emalj- ochför keramik-, avugnar

illustratöremahelt andra krav påställerdet tekniska stödet t.ex.numera
och Enutrustningformgivama vadoch de grafiska resurser. van-avser

förvärvas konstnäreroch teknikutrustninglig lösning dyrbarär att av
500omkring 3bruk. dagkollektivverkstad för Itill ärgemensamt aven

kol-de omkring 20medlemmar iyrkesverksamma konstnärerlandets
kollektiv-tillstatligt bidraglandet.finns i Ettlektivverkstäder som

dessa konst-och bibehållandetutvecklandetförverkstäder viktigtär av
för-därförföreslårUtredningennäremas enresurser.gemensamma

fördelasStödet skallkollektivverkstäder.stärkning stödet till avav
kulturråd.Statens

ställning ioch formgivningenskonsthantverketssyfte stärkaI att
för år 1997budgetpropositionenregeringen ilandet föreslog att

uppdragtilldelasskulleGöteborg nät-Röhsska i ettmuseet som
landet och anvisa-och formgivning ikonsthantverkverksansvarig för

kom-har högRöhsskaändamål.för dettades kronor500 000 museet
konsthant-förspecialmuseumlandets endauppgiftenförpetens som

bidra-förstärkningUtredningenforrngivning.verk och att avanser en
skalltill Röhsska göras.museetget

stöd till för-formkonstnäremabild- ochbehöver liksomTecknarna
insatserallmänheten.till Utöverkonstnärliga arbetetmedling detav

tecknamasdistributionbl.a.behövsfler utställningslokalermed aven
produktionertecknamasförmedlingförbokform.arbeten i Insatser av

FöreningenEnligtIC.Illustratörcentrumredantill förlag görs avnu
förrnedlandeaktivtmycketIllustratörcentrumSvenska Tecknare är som

föreslårUtredningenuppdragsgivare.och attlänk mellan illustratörer
verksamhetsbidrag förårligterhållaskall attIllustratörcentrum ett

möjlighet bättremedverksamhetarbetsskapandekunna fortsätta sin att
verksamheten.planera

konstnärligt inrik-för både deutställningar,form,viktigEn utöver
och fåfå Visamöjligheterför tecknamastade fotografemas och att av-

framförande-Problemet med dennabildboken.för arbetesättning sitt är
illust-fotografier ellerbildböcker medform dock utgivningenär att av

medförvilketproduktionskostnader,förenad med högarationer attär
mycket höga.marknaden blirpåböckernade slutliga priserna på ute
främjandetkulturråd försärskild stödordning på StatensfinnsDet aven

bred kompetensmedarbetsgruppoch bildböcker. Enutgivning foto-av
rådet.tilloch bild knutenfotobedöma konst,det gäller ärnär att

för verksamheten.medlenförstärkningUtredningen föreslår aven
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Den internationella utställningsverksamheten tidigare bedrevssom
Nämnden för Utställningar Nutida Svensk Konst i Utlandetav av

NUNSKU sedan den januari1är 1997 inordnad i Moderna Museets
Internationella Program. harDetta givit möjligheter expanderaatt en
verksamhet och i denna verksamhet inkludera internationellanya
konstprojekt. Som exempel kan de forum bedömts viktiganämnas som
för svensk samtidskonst de åren där finansiering visatsenaste sigmen
problematisk; den internationella Biennalen Johannesburg,i European
Biennal of Contemporary Manifesta,Art, th9 International Triennale,
New Dehli. Kontakter finns också för utveckla utställnings-att ett
samarbete med konstcentret Darait Funun i Amman, Jordanien och
Soros Center for Contemporary i BaltikumArt och Ukraina. Genom
dessa projekt får svenska konstnärer helt möjligheter att mötanya
internationella konstforum och där utföra konstnärliga uppdrag. För att
på bästa utnyttja dessa tillfällensätt och idéer fler svenskasamtnya ge
konstnärer möjlighet delta i bredare internationellt konstliv krävsatt ett

finansieringsmöjligheter. Moderna Museet möjlighetennya attger
administrativt expandera internationell verksamhet kommersom
svenska konstnärer tillgodo. Därför föreslår vi ytterligare 1 500 000att
kronor för fortsatt utvidgatavsätts internationellt utbyte inom bild-ett
konsten inom Moderna Museets Internationella Program.



1997:184SOUförslagUtredningens96

8.2.3 Ton

kompositörerochTonsättare

kompletterandestöd formistatligtEttförslag:Utredningens enav
kompensera tonsättareErsättningeninförs. attarbetsersättning avser

de komponeratdå ettarbetsinsatsför deraskompositöreroch
stödet.föranvisasbörkronormiljonerCirka 6beställningsverk.

medelökadeerhållerRadioSverigesochrikskonserterSvenska-
vardera,kronormed miljon1konstmusikbeställningsverktill av

kronor.miljonerförstärkning 2sammanlagddvs. omen
beställningsverk inommedel förökadeerhållerLänsmusiken-

kronor.miljonermedoch jazz 5konstmusik
Stödetkronor.miljonermed 2arrangörsstödetförstärkningEn av-

ochkonstmusikensamtidadenförmedlingenskall främja av
arrangörsstödenförstärkningensammanlagdaDenjazzen. av

musiker.undernedankronor,miljonertilluppgår 4 se
kronor.miljonermed 3fonogramutgivningtillanslagUtökade-

fono-angelägnakulturpolitisktpåinriktasskallBidragsgivningen

gram.
kro-000500med 1verksamhetinternationellstöd tillFörstärkt-

utomlandsjazzmusikkonstmusik ochsvenskför lanseraattnor
och kom-etableradeinternationellt tonsättareinbjudaför attsamt

till Sverige.positörer

beställs tonsättareverkNärförslag:utredningens ettförSkälen av en
beställarenför attavtaletomfattar ensamrättkompositöreller urupp-en

upphovsmannenhar rätturuppförts attverketSedanverket.föra upp-
dvs.Beställningsarvodet,verket.framföralåta någon attannan

mini-särskildaefterbestämsuruppförande,tillförersättningen rätten
Arbetsgivarföre-ochRiksförbundfastställda Teatramasmitariffer, av

sidan. Dennaandraåoch SKAPoch FSTsidanåSRAOningen ena
och inteersättningenupphovsrättsligadensåledesersättning utgör

verket.med komponeraarbetetsjälvaför attersättningegentlignågon
förersättning ettjanuari 1997 t.ex.denfrån lutgårtariffemaEnligt

symfoni-bl.a.verk fördvs.kompositionsområdeorkesterverk i
mellan 15-format, ärkammarmusik ioch störreorkester som

elektro-kammarensembleverk,kronor. För42 000långt ett20 minuter
tidslängdorkesterjazzverk föreller störreakustiskt verk sammaav
orkester-förArbetet störrekronor.med 000 ett30ersättningutgår
månader,till tioåttauppskattningsvis15-20 minuterstycke tarom
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två månader går till renskriva partitur och korrekturläsa.attvarav ca
kammarensembleverk,Ett elektroakustiskt verk eller jazzverk för större

orkester 15-20 minuter kräver uppskattningsvis fem till sjuom
månaders arbetstid. innebärDetta beställningsarvodet skulleatt, om

förersättning nedlagd arbetstid,utgöra så skulle ersättningtonsättarens
för komponera verket bli månadsinkomstatt på 4 200-5 kronor250en
respektive 4 300-6 000 kronor. innebärDetta att tonsätta-ca
ren/kompositören erhåller oerhört låg förersättning sin arbetsinsats.en

bakgrundMot härav utredningen förstärkningatt ersätt-anser en av
ningen för utfört arbete vid komponerandet beställningsverkettav
borde utgå till och kompositörer omfattas komposi-tonsättare som av
tionsområde och ifrågavarande3 4 i avtal. En stödordning inrättasny
enligt vilken tonsättaren/kompositören erhåller kompletterande ersätt-
ning för arbete, efter det avtal tecknats mellanatt tonsätta-
ren/kompositören och beställaren.

Utredningen föreslår den stödordningen inrättas hos Konst-att nya
närsnämnden, utbetalar den kompletterande ersättningen. Frågansom
vilket belopp skall utbetalas kan lösas på olika lösningEnsätt. ärsom

knyta det till de belopp uppställdaatt i avtalets tariffer, såär attsom
50 det där angivnat.ex. ersättningsbeloppet utgårprocent av som

kompletterande arbetsersättning. En lösning Konst-är attannan
närsnämnden fördelar medlen och utbetalar kompletterande ersättning
efter bedömning respektive beställningsverks omfattning, kvaliteten av

Stödet kan uppskattningsvis beräknas kosta cirka miljoneretc. 6 kronor
utifrån uppgiften det, efter tillägg förslagen ökade medel tillatt av om
beställningsverk, utgår beställningar från musikinstitutionema på ca
10-12 miljoner kronor.

Svårigheten för det finnsinte tillräcklig avsättningtonsättama är att
på marknaden för konstmusiken. Det svårt komma in arbets-påär att
marknaden för den komponerar modern konstmusik. saknasDetsom
framförallt effektiva och breda distributionskanaler för förmedlaatt
musiken till publik. Det mellanled nödvändigt för konst-är atten som
musiken och övriga smala skall nå publiken består arrangö-genrer av

medierna; radio och TV, fonogramutgivning förlag.samtrer, genom
konstrnusikenInom har dock instrumentalmusiken möjlighetstörre att

nå till publik den elektroakustiska, bl.a. därför den framförsut än atten
utövande musiker, inom elektronmusiken sker detta endast mindreiav

omfattning, det finns lång och betydande konserttraditionsamt att en
inom instrumentalmusiken.

De två främsta institutionerna speglar nyskapandet svensksom av
konstmusik och beställningar verk Svenska rikskonsertergör ochärav
Sveriges Radio P2. Svenska rikskonserter och Sveriges Radio är nära
knutna till distributionsledet musiken. Rikskonserterav genom arran-

4 17-1603
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Radiooch Sverigesfestivaler, tuméerkonserter, genomgemang av
fram-påmediet. få konsertarrangörersändningar i Det satsar attär som
förviktig funktionRadiomediet fyllerföra nyskriven konstmusik. atten

såle-harRadios public serviceansvarförmedla musik. Sverigesdenna
framfö-möjligheterför konstrnusikensdes särskilt betydelse attstoren

dennaefterfrågan.få ökad Motför publik och därigenom enras en
rikskon-till Svenskaförstärkt stödföreslår utredningenbakgrund ett

Vidtillför ökade beställningarRadiooch Sveriges tonsättare.serter
förmedling denbör betydelsenfördelningen beställningar avavav

konstmusiken beaktas.experimentella
instrumentalmusik,främstkonstmusik,Beställningar görs ävenav

skall bliexperimentella musiken inteLänsmusiken. denFör att enav
Länsmusikeninomdet viktigtstorstadsföreteelse, satsarävenär att man

förmöjligheternamusikforrner. Härvidotraditionellapå är sam-nya
betydelsefulla, såmusikerfrilansandemellan ocharbete atttonsättare

föreslårUtredningenlandet.den nykomponerade musiken når överut
beställ-för ökadeLänsmusikenstödet tilldärför förstärkning aven

skall fördelasLänsmusikenMedlen tillverk frånningar tonsättare.av
kulturråd.Statensav

efterfrågan påharjazz inteinomKompositörer sammagenrer som
hellerspelas intepopulärmusik ochmarknaden kompositörer avsom

Radio.lika ofta Sverigesi t.ex.
ochbeställningarform ökadeikompositörer insatserdessaFör är av

förstärkningar inomdärförföreslårfonogramstöd viktiga. Utredningen
dessa områden.

Kulturpropositionen,framfördesarrangörsstöd igällerdetNär
arrangörsleden upptagits ide lokalaförstärkning1996/97:3, att aven

och1998under årenmiljoner kronormed 9,6budgetpropositionen
musikföre-arrangerandebl.a.avsedd stödjaFörstärkningen1999. är att

fria musiklivet.för deti övrigtverksamhet och främja insaterningars
skallmusikendenbetydelsefulla föroerhörtArrangörsstöden attär nya

ökatocksåuppgiftlandet. dennanå alla delar Föri är ettut sam-av
musikerfrilansandeochtonsättare/kompositörerarbete mellan som

förstärk-ytterligareUtredningenframför musiken viktigt. attanser
för-medverksammaför lokala musikarrangörer,till stödningar att

Kultur-förstärkningskall Enmedla konstmusik och jazz, göras. av
miljoner kro-därför här med 2arrangörsstöd föreslåsrådets anslag för

tillarrangörsstöden uppgårförstärkningenDen sammanlagda avnor.
nedan under musiker.miljoner lqonor,4 se

distributionsledet formikonstmusiken harden modernaFör av
musiknykomponeradedennabetydelse förfonogramutgivning attstor
därförföreslårUtredningenåhörarkrets.skall kunna nå till bredut en
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för detta ändamål förstärkning Kulturrådets stöd för utgivningen av
och distribution fonogram med 3 miljoner kronor.av

Den internationella verksamheten för och kompositörertonsättare är
oerhört viktig inom de smalare såsom nutida konstmusik ochgenrema,
jazz. Verksamheten både lansering nämnda musik utomlandsavser av
och möjligheterna inbjuda internationellt etablerade ochatt tonsättare
kompositörer till Sverige med möjlighet komponera verk före-att samt
läsa. Utredningen föreslår anslaget för internationellt kulturutbyteatt
och samarbete hos Statens kulturråd förstärks för dessa ändamål. Av
dessa skall viss del gå till STIM-Svensk Musik för bred lanseringen av
svensk samtida musik utomlands.

Musiker

Utredningens förslag:
En förstärkning turnéstöden för frilansande musiker medav-

miljoner5 kronor.
förstärkningEn arrangörsstöden till de lokala arrangörsföre-av-

ningarna med miljoner2 kronor utöver de 2 miljoner före-som
slogs under tonsättare/kompositörer, dvs. den sammanlagdaovan
förstärkningen arrangörsstöden uppgår till miljoner lcronor.4av

förstärkningEn stödet för internationell verksamhet med 1av-
miljon kronor.

Skälen för utredningens förslag: Såsom utövande har musikerna
möjlighet arbeta anställda. betänkandetI Arbeteatt åt konstnärersom
lämnas redogörelse musikemas situation på arbetsmarknaden.en av

framgårDär bl.a. musiker med längre eller kortareävenatt anställ-om
ningar eller uppdrag har möjlighet erhålla frånersättning arbetslös-att
hetskassa, problemet det råder hårdär konkurrens de arbetenaatt om

grundar till ersättning. Under derätten åren har framföralltsom senaste
orkestertjänsterna blivit färre och tjänster inom länsmusiken kommer

minska de statliga bidragenatt skärs ned.attgenom
När det gäller arrangörsstöd framfördes i Kulturpropositionen,

1996/97:3, förstärkning de lokala arrangörsledenatt upptagits ien av
budgetpropositionen med 9,6 miljoner kronor under åren 1998 och
1999. Förstärkningen avsedd stödja bl.a.är arrangerande musikföre-att
ningars Verksamhet främja insatser i övrigt för det fria musiklivet.samt
De lokala musikföreningama framföranden musiksom arrangerar av
har mycket viktig funktion för musiken skall nå till alla delaratten ut



1997:184SOU100 Utredningens förslag

tonsättare/kompositörermellansamarbetetlandet. Viktigt ocksåärav
skallkonstrnusikennyskrivnabl.a. denoch frilansande musiker för att

tillförstärkningarytterligarekunna förmedlas. Utredningen attanser
kronor,miljonermed 2skallför musikarrangörerstöd lokala göras

tonsättare/kom-underföreslogsmiljonerutöver de 2 ovansom
arrangörsstödenförstärkningensammanlagdadvs. denpositörer, av

kronor.till miljoneruppgår 4
ha rådmusiker skallfrilansandeochensembler attOrkestrar,För att

viktigt.tuméstödetförstärkningocksåverksamhetfortsätta sin är aven
för tuméstödanslagetförstärkningdärförUtredningen att avenanser

skall ske.
oerhörtmusikerför utövandeverksamheteninternationella ärDen

ochför jazzområdenasåsomsmalareviktig inom de t.ex.genrema,
musiknämndafrämst lanseringVerksamheten utom-visa. avavser

kulturutbyteinternationelltföranslagetföreslårlands. Utredningen att
skall vissdessaändamål. Avför dessakulturråd förstärkshos Statens

svensk samtidabred lanseringförSTIM-Svensk Musikdel tillgå aven
utomlands.musik

8.2.4 Scen

Scenkonstnärer

fria dansamasdeochfriaförslag: DeUtredningens teatrarnas
bördessakronor. Avmed miljonerförstärks 10verksamhetsstöd en

kronor.med miljoner5för turneérökad satsning göras

konstnärerbetänkandet ArbeteIförslag:utredningensSkälen för
arbetssituation.scenkonstnäremasutövandedeutförligtredogörs om

kan åter-strukturgreppvidtaangelägetframgår detDär är attatt som
försörja sigkanåterdär konstnärernaskapa balans inom teatern ge-en

be-härvid ifriaarbete. stortför De ärersättning teatergmppemanom
förekonomiskt ochklara sigverksamheternafåstöd förhov attattav

medverkande konstnärerna.till deersättningarkunna utgeatt
tuméstödbehovbl.a. ifria och dansgruppema ärDe stortteater- av

fortsättadärmedochföreställningaråka ochför kunna sättaruntatt upp
fått alltharföreningaroffentligaSåvälverksamhet. arrangörersin som
föreslårUtredningengästbesökfinansierasvårare teatergrupper.att av

friaverksamhetsstöd till deKulturrådetsfördärför det, inomatt ramen
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och de fria dansgruppema,teatergruppema sker förstärkning stö-en av
det för turneér.

För de fria skall bättre råd anlitaatt fler aktörer frånteatrarna att
olika yrkeskategorier till sina föreslåruppsättningar utredningen för-en
stärkning verksamhetsstöden för de fria kanDet sigteatrama. röraav

anlita regissörer, scenografer,att sångare, musiker, koreografer ochom
dansare skådespelare. Bl.a.utöver inom barn- och ungdomsteatem är
det angeläget till uppsättningarna har möjligheteratt anlitaatt t.ex.man
musiker spelar, i stället för ha inspelad musik.attsom

TV-fondsutredningens förslag inrättandet fond, kanom av en som
betydande bidrag till fria TV-produktioner, bör leda tillge att ge

oberoende regissörer, scenografer, filmare m.fl. fler arbetstillfällen.
Vidare bör regeringens särskilda programstöd till Sveriges Televi-

sion innebära de olika yrkesgruppema inom scenornrådetatt erhåller
ökade arbetstillfällen.

Filmare

Utredningens förslag: Stödet till filmproduktion förstärks med
miljoner5 kronor.

Av regeringens särskilda programstöd till Sveriges Television för
kvalificerad filmproduktion bör del till de oberoende fil-avsättasen

produktion.mamas

Skälen för utredningens förslag: Konstarten film skiljer sig från
andra konstarter den ingår i industri, dvs. det krävsattgenom en en
finansiär/köpare innan produktionen kan genomföras. Oberoende fil-

kan inte kostnadsmässigt producera sina filmer själva och ävenmare
de erhåller stöd till produktioner, de verksamma under mycketärom

knappa ekonomiska förhållanden.
De fria filmarna arbetar främst inom områdena dokumentärfilm och

kortfilm. I Sverige det, enligt filmarna, inte på dokumentär-satsas och
experimentellfilm i någon utsträckning. utförlig redogörelsestörre En
för de fria filmamas situation på marknaden i betänkandet Bidraggörs
till fri svensk TV-produktion SOU 1997:172.

De oberoende filmarna i utsträckning beroendeär stöd förstor attav
kunna producera film inom olika Detta nödvändigt för deär attgenrer.

fria yrkesutövare produktionsbolag bakom skallsig, kunnautansom
konkurrera få sina filmer visade i medierna.attom
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tillstödanslag förKonstnärsnämndensföreslårUtredningen att
förstärks.filmproduktion

Film-Svenskafilmavtalet.filmproduktionstödjerStaten genomav
förslag bättreinnehåller bl.a.filmavtaltillförslaginstitutets nytt om

filmproduktiontillstödetförstärkningkvalitetsfilm ochtillstöd aven
med miljoner kronor.70

förbeloppmycket stö-del sigför filmamas attDå det rör storaom
betydelsenställetutredningen iunderstrykernågon verkandet skall ha

denTV-områdetochfilm-inomredovisatsmedel harde somav
delsförslag,TV-fondsutredningensdelstiden. sigDet rörsenaste om

Television.till SverigesprogramstödsärskildaRegeringensom
TV-produktion SOUfri svensktillbetänkandet BidragFörslaget i

tillbidragbetydandefond, kaninrättandet1721997: som geav enom
ökade möj-filmareoberoendetillledabörfria TV-produktioner, att ge

filmproduktion.ligheter för
förslagnovember 1997 permanentlade i ett nyttRegeringen ett om

Stödet skallTelevision.till Sverigesårmiljoner kronorstöd på 75 per
dokumentärer,bl.a.programproduktionkvalificeradtillanvändas av

Utredningenungdom.ochför barn attochdramatik enanserprogram
produktion.filmamasoberoendetill debelopp bördel detta avsättasav
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Kommittédirektiv
w

Dir-Generellt stöd till konstnärliga och
1996580litterära egenföretagare

Beslut vid regeringssammanträde den 17 oktober 1996

Sammanfattning uppdragetav

En särskild utredare skall lämna förslag till utformning kultur-ettav
politiskt grundat generellt stöd till främst konstnärliga och litterära
egenföretagare redovisa konstnärers och författaressamt ekonomiska
förhållanden.

Bakgrund

De problem särskilt förknippadeär med enskilt företagande på detsom
konstnärliga och litterära området har uppmärksammats olikai sam-
manhang under lång tid. Många konstnärliga och litterära egenföre-

har myckettagare låg disponibel inkomst konstnärligasin verk-en av
samhet sedan skatter, avgifter och övriga kostnader i rörelsen är
betalda. Verksamheten medger sällan produktivitetsökning eller ratio-
naliseringar den förekommerart i näringsverksamhet.av som annan
Även i seriös konstnärlig och litterär verksamhet förekommer vissen
anpassning till marknaden. Många konstnärer har dock svårt på detatt

höja sinasättet inkomster samtidigtutan avkallatt på den konst-göra
närliga integriteten. ställetI de beroendeär sidoinkomster för sinav
försörjning. För förbättra situationen haratt konstnärsorganisationerna
länge haft starkt önskemålett generellt utformat statligt konst-ettom
närsstöd med särskild inriktning på egenföretagare. Två utredningar har
under år behandlat denna fråga.senare
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slutbetänkandet Konst-iregeringentillskrivelse samtsärskildI en
Konstnärsutredningårs1989föreslog1990:39villkor SOUnärens

rörelseidkandeskulleegenavgiftsfond,s.k.inrättande gesomenav
inbetaladenivåvisstillåterbetalning egen-konstnärer avenupp

kronor. Rege-miljonertillkostnadsberälcnades 25Förslagetavgifter.
principiellasåväl stats-påförslagetavvisaderiksdagenoch somringen

1990/9l:KrU21,bet.bil. 10,1990/912100grunder prop.finansiella
1990/91:230.rskr.

konstnärspolitikenuttalandendebl.a.anledning somMed omav
de-15denbeslutade regeringenregeringsförklaringårsi 1994gjorts

1994:146.dir.Kulturutredningentilltilläggsdirektivcember 1994 om
förförutsättningarna attanalyserabl.a.utredningenskulleEnligt dessa

egenavgifter. Ut-konstnärersfinansieringförstödordninginföra aven
medbl.a.effekternaekonomiskadebelysaskulle av-redningen noga

både inomkundestödordningsådanincitamentvilkaseende på geen
utred-Omandraoch inomdenomfattasden grupper.avsomgrupp

skulle deninförasbordestödordningsådantillframkomningen att en
den.utformningtillförslagframlägga av

förslagKonstnärsutredningensdelsanalyseradeKulturutredningen
alternativtframtagetutredningendels inomegenavgiftsfond, ettom en

såvälomfattaavsågskonstnärstillägg,kallatstöd,tillförslag som
betänkandetframgårSomanställda konstnärer.näringsidkande avsom

inteutredningenvalde att1995:84SOUinriktningKulturpolitikens
konstnärsstöd.generellttillförslagfram någotlägga

regeringenframhåller attKulturpolitikl996/97:3propositionenI
stödsystemhittaförmåste attgöras somansträngningarytterligare

förmöjligtdetochvillkor görkonstnäremasförbättrargenerellt som
skapandet.konstnärligadetikontinuitethadem att

Uppdraget

Kul-ochKonstnärsutredningenpåbörjatsutredningsarbeteDet avsom
haskallutredare. Dennesärskildfullföljasskallturutredningen enav

generelltutfonnningtillförslag ettutarbeta ver-uppgifttill ett avatt
främstochyrkesutövareoch litterärakonstnärligaförstöd,kande avsett

näringsidkare.enskildadeinriktat ärmot som
arbete.utredarensförgällaskallriktlinjerFöljande
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Stödets syfte

ellerDen de stödformer skall ha tydligt kulturpolitisktövervägs ettsom
syfte. Stödet skall minska yrkesverksamma konstnärers och författares
beroende icke konstnärliga försörjningsarbeten och därigenom med-av
verka till stimulera konstnärligt och litterärt skapande.att

Stödets omedelbara funktion skall således kompensera lågaattvara
intäkter konstnärlig eller litterär verksamhet. Stödet skall ha generellav
karaktär, dvs. förenat med vissa objektiva krav denärvara som upp-
fylls till stöd.rättger

Avgränsningsfrågor

Det vikt, vilka kriterierär i övrigt förväljs stödetsstor oavsettav som
fördelning, de kommer fråga föri stöd i verkligatt meningärsom
konstnärligt eller litterärt verksamma. För den skull bör vissaäven
kvalitetslcriterier komma frågai grund för bestämningen densom av
stödberättigade Det utredarens uppgift finna praktisktär attgruppen.
hanterbara principer för sådan avgränsning.en

En viktig uppgift fastställa vilka inkomstgränserär attannan som
skall gälla för till stöd. Stödet skall utgå till dem,rätten har lågasom
inkomster den konstnärliga eller litterära verksamheten, stödetav men
får inte utformas så det minskar motivationen öka inkomsterna.att att

Många fritt verksamma konstnärer och författare har ojämna in-
komster. Det kan därför finnas anledning för utredaren övervägaatt
huruvida till stöd skall grundas på inkomstnivånrätten under längreen
tid tillbaka år.än ett

Särskild uppmärksamhet skall frågan vadi mån sidoin-ägnas
komster skall påverka stödet. Därvid skall beaktas inkomsteratt av

verksamhet ofta förutsättning för den konstnärligaär verk-attannan en
samheten skall kunna upprätthållas. stöd kan konstnärenEtt möjlig-ge
het sidoverksamheten och koncentrera sig på det konst-att trappa ner

Ånärliga skapandet. andra sidan kan visst mått sidoarbete inomett av
tangerande eller andra områden ha positiv effekt den konst-påäven en
närliga utvecklingen.

Det utredarens uppgift bedöma hur högaär inkomster konst-att av
närlig respektive icke konstnärlig verksamhet skall tillåtas samt attsom
finna metoder för avtrappning i syfte reducera problemen medattm.m.
de tröskeleffekter oundvikliga stöds omfattningär skall på-när ettsom
verkas inkomstens storlek.av

Ytterligare fråga ställning till det gäller inringa denatt ta när atten
stödberättigade graden yrkesverksamhet. Då intensitetenärgruppen av
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in-med ledningenbartkanverksamhet intekonstnärlig mätasi aven
konstnärligsåsomomständigheter in,andraskall vägaskomsterna även
arbeteochkonstnärligtmellantid annatfördelningproduktion, m.m.av

arbetsintensitetlågperioder är ettuppmärksammasbör dockDet att av
verksamhet.skapandeinslag inaturligt

Anställda konstnärer

samband medegenavgiftsfond iförslagetVid prövningen enomav
bet.bil. 10,1990/9l:lO0prop.budgetpropositionårs1991

dåvarande regeringenfann den att1990/91:230rskr.1990/91:KrU2l,
oskäligtskulleutformningenföreslagnamed denstöd egen-gynnaett

konstnärskåren.anställda inomframförföretagare
utreda-Även böregenföretagaretillsigbör riktastödet primärtom

i sittanställda,kanförfattareoch t.ex.kosntnärerbeakta att vararen
förekommerinkomster. Detmycket lågahaochenmansaktiebolag,eget

dåkanersättningenochuppdragstagareutförsockså arbetenatt som
Ävenlöneinkomst.motsvarandetjänstinkomstbeskattas under enav

verksamheteller litterärkonstnärligfråninkomsterredovisarden som
förhållandenliknandeunderverkaalltsåkantjänstunder inkomstslaget

stödetdärförbörUtredaren överväganäringsidkare.enskild omensom
och litterärakonstnärligatilllämnasneutralitetsskäl bör kunna ävenav

egenföretagare.inteinkomster ärmed lågayrkesutövare sommen
bidragsanpassningförriskenneutralitetsaspekt ärYtterligare omen

inkomstkategori.tillriktar sigstödet enbart en

utredningsarbetetförUnderlag

konstnäremasbildrealistiskgrundas påskallförslagUtredarens aven
förhål-ekonomiskaochVerksamhetsinriktningantal,författarnasoch

översiktligtredovisainledningsvisdärför ettskallUtredarenlanden.
Redovisningenhänseenden.nämndaiyrkesgrupperberördastudium av
författare. Detochkonstnärerkvinnligaochmanligapåskall fördelas

regel-olikapåverkashur dessafå belystviktigtäven attär avgrupper
ochskatterområdenaallt inomframförkulturområdet,utanförverk

arbetsmarknadspolitik.socialpolitik ochavgifter,
utrednings-detskallarbeteutredarensunderlag förEtt annat vara

tekniska,deanalyseraskallUtredarenhar gjorts.redanarbete som
bedömtsproblem,principiellamånoch i vissadministrativa varasom

förslagenbearbetningförslagen. Omtidigaremed deförknippade aven
oförhindradutredaren över-skall attframkomliginte vägutgör varaen
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andra åtgärderväga i syfte förbättra konstnärers och författaresatt vill-
kor.

Utredaren får söka förebilder i nordiska eller internationella erfa-
renheter på dessa områden.

Budgetfrågor

förslagDe läggs fram skall kostnadsredovisas. budgetpropositio-Isom
för år 1997 prop. 1996/97:1 de ekonomiska förnen anges ramarna

insatser detpå konstnärspolitiskastatens området för perioden 1997-
1999. Förslag inom dessa skall åtfoljas förslagsom ryms ramar av
till finansiering inom utgiftsområdet.annan

Arbetets bedrivande

Utredaren skall bedriva arbetet i kontakt mednära Konstnärsnämnden
andra berörda myndighetersamt och organisationer. denI mån det be-

döms påkallat skall utredaren samråd med den utredning konstnä-om
arbetsmarknad regeringen kommer tillsätta inom kortremas attsom

andra utredningarsamt betydelse för arbetet.av
Regeringens direktiv offentligapröva åtagandenatt dir.om

1994:23, redovisning regionalpolitiska konsekvenser dir.om av
1994:25, redovisning de jämställdhetspolitiska konsekvensernaom av
dir. 1994:124 och redovisning konsekvenserna för brottslig-om av
heten och det brottsförebyggande arbetet dir. 1996:49 skall beaktas.
Utredningsarbetet skall avslutat den 15 augusti 1997.senastvara

Kulturdepartementet
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Förslag till

Förordning inkomstförstärkning tillom

konstnärer

Härigenom föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 § dennaI förordning lämnas föreskrifter inkomstforstärloiing tillom
den yrkesverksam konstnär. Med yrkesverksamär konstnärsom avses
den yrkesmässigt bedriver konstnärlig, litterär eller därmed jäm-som
förlig verksamhet.

2 § Frågor inkomstförstärkning enligt denna förordning prövasom av
Konstnärsnämnden och, vad författare, och dramati-översättareavser
ker, i samråd med Sveriges författarfond.

Rätten till inkomstförstärkning

3 § Inkomstförstärkning kan beviljas den konstnärligt yrkes-ärsom
verksam och har inkomst näringsverksamhet härrör frånav som
konstnärlig verksamhet.

4 § Inkomstförstärlming lämnas enbart till den bosatt i Sverige.ärsom

5 § Inkomstförstärkning utgår till deninte vid ingången det årsom av
ligger till grund för beräkningen inkomsttillägget fyllt 65 år.som av

Inkomstförstärkning utgår hellerinte till den vid motsvarande tid-som
punkt uppbär hel förtidspension.

6§ För till inkomstförstärkning krävsrätt offentligen doku-att man
sin konstnärliga yrkesverksamhet.menterat Vid bedömningen denav

konstnärliga yrkesverksamheten bör högre utbildning inom konstnärligt
område beaktas.

Rätt till inkomstförstärlcning kräver vidare det föreligger konti-att
nuitet i den konstnärliga verksamheten. Härvid bör förekomsten of-av
fentlig produktion beaktas.
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Konstnärsnämnden ellerarbetsstipendie frånerhållitsökandenOm
kravet påregelifem årendeförfattarfond underSveriges senaste anses

yrkesverksamhetenkonstnärligadenoffentlig dokumentation upp-av
fyllt.

medyrkesverksamdentillutgår inteInkomstförstärlcning är7 § som
motsvarandeomfattning änarbete ikonstnärligticke merannat en

jämställs iarbetekonstnärligtMedårsarbetstid.normalhälften av en
verk-konstnärligatill denknutetarbetesammanhangdetta är närasom

samheten.

inkomstförstärkningBeräkning av

taxeradedenandelvissskallInkomstförstärkningen utgöra8 § aven
den del1928:370 tillkommunalskattelagenenligtförvärvsinkomsten

verk-konstnärligfrånhärrörnäringsverksamhetinkomsten utgör som
förvärvsinkomsterminskasskallInkomstforstärlcningensamhet. om

nivåer.överstiger vissa

föregåendepågrundasskallinkomstförstärlmingenBeräkning9 § av
kommunalskattelagenenligt 47 §förvärvsinkomsttaxeradeårs

1928:370.
inkomstför-beräkningförtidpunktenvidsketttaxering inteOm av

självdeklaration.ingivendenna påstärkning, grundas
fråninkomstdåkronor nä-med 10 000Inkomstförstärkning lämnas

redovisas.verksamhetkonstnärligfrånhärrörringsverksamhet som
konstnärligfrånhärrörnäringsverksamhetinkomstenOm somav

mins-inkomstförstärlcningenskallkronor000överstiger 20verksamhet
överskjutande inkomsten.denmedkas 15 procent av

inkomsttjänstinkomstensammanlagda samtdenOm avav
överstigerarbetekonstnärligtfrån ickenäringsverksamhet, härrörsom

medminskas 25inkomstförstärlcningen procentskallkronor20 000 av
överskjutande inkomsten.den

inkomsttilläg-beräkningskall vidA-skattsedelhardenFör avsom
arbetsgivaravgif-tillhänsynstyckenatredjeandra och attenligt tasget
framrälcnade be-beloppet.framrälcnade Detdetskall ingå iter anses

arbetsgivar-motsvarande debeloppmedminskasskall därförloppet ett
bidraget.utbetaldadetbelöper påavgifter som

ellerkapitalinkomsttaxeradredovisadgrunddet pål0 § Om avav
inkomstskattstatlig1947:576lagenkapital enligtunderskott omav
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oskäligt inkomstförstärkning utgåratt med visst belopp, får in-anses
komstförstärkningen bestämmas till lägre belopp följerän 8-som av
9 §§.

l 1 § Inkomstförstärkningen avrundas nedåt till jämnt hundratal kronor.

Ansökan inkomstförstärkningom

12 § Ansökan inkomstförstärkning skriftligen på blankettgörsom
enligt formulär Konstnärsnämnden fastställer. Ansökan inges tillsom
Konstnärsnämnden före utgången det år ansökanav avser.

Ansökan skall innehålla nödvändiga uppgifter för bedömande av
sökandens till inkomstförstärkningrätt förklaring på heder ochsamt en

de lämnade uppgifternasamvete riktiga.att Till ansökanär skall fogas
bestyrkt kopia självdeklarationen för beskattningsåret fore det åren av

ansökan avser.

Utbetalning

13 § Inkomstförstärkning utbetalas gång året.en om

Ändring inkomstförstärkningav

14 § Om taxeringen till kommunal och statlig inkomstskatt ändras eller
någon omständighet inträffar påverkar inkomstförstärk-annan som
ningen skall den uppburit inkomstförstärkningen underrätta densom
beslutande myndigheten dessa förhållanden.om

15 § Avviker taxeringen från självdeklaration legat till grund försom
beslut inkomstförstärkning skall beslutet ändras i enlighet medom
taxeringen. Om inkomstförstärkning utbetalats med för högt belopp,ett
skall återbetalning ske reglering eventuella utbetalningargenom av av
inkomstförstärkning framtiden.i

16 § Om den uppburit inkomstförstärkning lämna orik-attsom genom
tiga uppgifter eller underlåta fullgöra uppgifts-att ellerattgenom en
underrättelseskyldighet eller på förorsakat inkomstför-sättannat att
stärkning har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och hanett
skäligen bort inse detta, skall beslut återbetalning ske vadom av som
utbetalats felaktigt eller för mycket.
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enligtåterbetalningsskyldighetenskäl fårsärskildafinnsdet§ Om17
delvis.ellerefterges heltoch 1615

skattefrågor

intäkt iskattepliktigskallInkomstförstärlmingen18§ tas upp som
och kom-statligtillvid taxeringennäringsverksamhetinkomstslaget

utbetalas. Ominkomstförstärlmingenårunder detinkomstskattmunal
fårbetalatsinkomstiörstärlcning utlågt beloppeller förför högtett av

utbetaldarespektiveskall ske,återbetalningfallåterbetalda, i dedet
det årunderintäktrespektivedrasbeloppet tas somuppav

sker.utbetalningelleråterbetalning

kap.enligt 3inkomstförsälcringlämnasKontrolluppgift skall19 § om
kontrolluppgifter.ochsjälvdeklaration1990:325lagen20 § om

Överklagande

förvalt-allmänhosöverklagasfårförordningenligt dennaBeslut20 §
ningsdomstol.

till kammarrätten.överklagandevidPrövningstillstånd krävs

1999.januarikraft den lträderförordning iDenna
inkomsterförförsta gångenbeviljasInkomstförstärlcning som

ikraftträdandet.medochuppbärs från
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inkomst-förordningentillKommentarer om

förstärkning till konstnärer

ekonomiskt stödgenerelltKonstruktion ettav

stöd förstagenerellt idirektivens beskrivningSom nyttnämnts är ettav
konst-bidrag för kompenseraekonomiskthand inriktat på direkt attett

lågaharegenföretagare,närliga yrkesutövare, verksamma somsom
skallstödetSyftetverksamheten.konstnärligaintäkter den är attav

ochförsörjningsarbetenkonstnärligaberoende ickeminska deras attav
konstnärliga verk-och utveckla sinsig åtde i stället skall kunna ägna

samhet.
förslagframarbetatmed direktiven,Utredningen har, i enlighet ett

yrkesverksammavissinnebärpå stödordning att gruppenen som
Stödets utformningbidrag.ekonomiskterhåller direktkonstnärer ett

de tidigareanalysskett utifrån:harmed dess avgränsningar ut-aven
förslagdetkonstnärstillägg,egenavgiftsfond ochredningsförslagen, om

Parlamentet,Nederländskadiskussion iunderkonstnärsstöd ärsom
på stödet.lämnatkonstnärsorganisationemade synpunktersamt som

1§

yrkesutövare.for konstnärligaEnligt direktiven skall stödet avsettvara
bedriveryrkesmässigtdenMed yrkesverksam konstnär i l § avses som

jämförlig verksamhet.därmedkonstnärlig, litterär eller

2§

skallförordningenenligtinkomstförstärkningFrågor prövas avom
dramati-ochförfattare,och vadKonstnärsnämnden översättareavser

förutsätterUppdragetförfattarfond.medker, ske i samråd Sveriges att
ärende-organisationenförKonstnärsnämndens styrelse har avansvar

förordning.enligt dennaprövningnas
förord-följdändring måste iBestämmelsen innebär görasatt en

Konstnärsnämnden.ningen instruktion förom
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3§

Beträffande stödet framgår direktivenmottagargruppen stödetattav av
skall rikta sig de näringsidkare. dennaFör nå målgruppmot är attsom
har utredningen förslageti till stödordning knutit till stöd tillrätten
inkomst näringsverksamhet.av

För avgränsningen de konstnärer med inkomstatt av av
näringsverksamhet skall nå sitt syfte måste definitionen konstnär-vara
ligt yrkesverksam istället för yrkesverksam inom konstnärligt område.
Genom sistnämnda definition kan de med tekniska, administra-annars
tiva o.dy1. yrken, verksamma inom konstnärliga områden såsomärsom

film, musik räknas in. Exempel: producentteater, arbetar meden som
filmproduktion. För inräknas krävs dock inte arbetaratt atten man som

anställd och får ersättning tjänsteinkomst, harutan att ettsom man
uppdrag och ersättningen inkomst näringsverksamhet.utgör av

De ytterligare kriterier uppställts för den avseddaavgränsaattsom
målgruppen, dvs. de verkligi mening konstnärligt verksammaärsom

i 6anges

4§

Förutsättningen för inkomstförstärkning konstnären bosatt iär att är
Sverige. Eftersom stödet baserat på den taxerade förvärvsinkomstenär
krävs det konstnären skattskyldig i Sverige.att är

5§

Inkomstforstärlqiing inte till den uppnått pensionsåldem ellerutges som
uppbär hel förtidspension, konstnären fortsätter verk-även attom vara

budgetrnässigaAv skäl får inkomstförstärkningen koncentreras tillsam.
de konstnärer i den ålder då i regel i verkligär meningärsom man
konstnärligt verksam har behov förstärkt inkomst. Närsamt störst av en
pension börjar utgå får konstnären mindre beroende in-anses vara av
komsten från sin konstnärliga verksamhet och därmed frånäven en
inkomstförstärkning.

6§

Den föreslagna stödordningen har generell karaktär, dvs. tillrätten
stöd, inkomstförstärkning, förenad med vissa objektiva kriterier.är För

uppfylla direktivens krav på deatt skall komma i fråga föratt stö-som
det skall verklig konstnärligti verksamma harmening utredningenvara
i förordningen ställt antal kriterier.ettupp
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harhar förenats med krav påtill stödetSkälet till atträttatt man
ochproduktioneroffentligakonstnärsskapdokumenterat sitt attgenom

blir mycketdetverksamheten,det föreligger kontinuitet i är att annars
stödberättigad.svårt äravgöraatt somvem

skall tillfalla denstödetnödvändiga förocksåKriterierna attär
stödbe-förde enda kravendirektiven. Ombeskrivs igrupp som

verksam-inkomstverksam medskulle konstnärligträttigande avvara
näringsverksamhet, kan varjeheten i inkomstslaget uppgerperson som

konstnär-endaoch redovisarkonstnärligt verksammasig ettsomvara
produktionslutlignågonbehöver innebäraligt uppdrag, vilket inte att

stödbelopp.mycket högtförordningentill enligtha rättpresterats, ett
yrkesverksamhetdokumenteradpåförordningenKriterierna i

medväloffentligt,framförtsproduktioner överensstämmergenom som
framförde syfteikonstnärsorganisationerna avgränsade kriterier att

konstnärsområden detflestadestödberättigade Inom ärden gruppen.
offentligtfår produktionersinarelativt tillhöra densvårt att somgrupp

verksam förkonstnärligtmeningi verkligframförda. måsteMan vara
Flertaletmöjligheter.dessaoch konkurreraför kunna medatt omvara

framförda produktioneroffentligtkrav påharkonstnärsorganisationer
böcker utgivnaha fåttkanför till medlemsskap. Detta t.ex. atträtt vara

professionellauppförda eller sända idramatiska verkförlag, sam-av
konsthantverk,ochformgivningbildkonst,manhang, utställningar av

uppdragpubliceradeutsmyckningsuppdrag,offentliga kvalificerade av
framfö-fotografier, offentligaochformgivningillustrationer, grafisk

och fonogramut-radio/TVkonserter,musikaliska verk viaranden av
TV-produktioner.film- ochteateruppsättningar,professionellagivning,

uppfyllda skallförordningenkriterierna ihuruvidaBedömningen ärav
offentligenkonstnärsområderespektivesåledes från hur inomutgå man

produktionen.konstnärligadokumenterar den
föreligger börverksamhetkonstnärlighuruvidabedömningenVid

utbild-Med högrebeaktas.konstnärligt områdeutbildninghögre inom
utbild-högrejämförbarellerkonstnärlig högskolaning annanavses

ning.
konti-föreliggervidare detinkomstförstärkning krävertillRätt att

dettaVid bedömningenverksamheten.den konstnärliganuitet i omav
konstnärligoffentliggjordförekomstenkriterie uppfyllt börär pro-av

här.verk/prestation/ arbete beaktasduktion även
skalluttryckligenyrkesverksamfrågan kravet påVid att varaom
varitpåinskrivet kravskärpas förordningstexteni attett mangenom

utredningen fun-harefter utbildning,yrkesverksam under tid,viss t.ex.
offentliggjortsdokumenterad verksamhetkravennit på samtatt som

praxisför prövninghärvidkontinuitet räcker. lämnarMan öppet om
avslutad konst-efterexempelvisuppfylla dessa krav,någon kan anses
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närlig yrkesutbildning. kanHänsyn till verksamhet före utbild-t.ex. tas
ningen påbörjas praktik under utbildningen.samt

Kraven offentligtpå dokumenterad konstnärlig verksamhet överens-
med de kravstämmer Konstnärsnämnden och Sveriges törfattarfond

har bedöma vid utdelandet arbetsstipendier,att dvs förordningenav
uppställer grundkrav i det selektiva stödsystemetsamma som om
bidrag till konstnärer. Hos Konstnärsnämnden och Sveriges
författarfond bedömer bl.a. olikai arbetsgrupper, nämndaman, om
krav uppfyllda inom, och med hänsynär till verksamheten respektive
konstnärligt område. Meningen i det generellaär att ävenman
stödsystemet skall utgå från de olika konstnärsornrådena, med sina
olikheter avseende verksamheterna, vid bedömningen kravenav om
uppfylls den sökande. Dessa bedömningar överlämnas därför enligtav
förordningen till Konstnärsnämnden och Sveriges författarfond. För att
underlätta administrationen stödet har i förordningen angivits attav
kraven offentligpå dokumentation den konstnärliga verksamheten iav
regel uppfyllt sökanden erhållit arbetsstipendie frånanses om
Konstnärsnämnden eller författarfondSveriges under de femsenaste
aren.

7§

För stödet verkligen skall utgå till deatt i verklig mening konst-ärsom
närligt verksamma föroch främja de ekonomiska möjligheternaatt att

sig det konstnärligaägna arbetet, utgår inkomstförstärkning tillinte
den yrkesverksam med ickeär konstnärligt arbete iannatsom en om-
fattning hälften normal årsarbetstid, dvs.motsvarar änsom mer av en

löpande halvtidstjänst.än Avgränsningen gäller dock endastmer en
arbeten inte har någon anknytning till konstnärlig verksamhet.närasom
Detta innebär de tjänstgör lärare inom konstnärligtatt t.ex. ettsom som
område inte berörs den principiella avgränsningen i tid. arbetenFörav

knutna till konstnärligär verksamhetnära gäller därför endast desom
uppställda inkomstgränsema med avtrappningar.

8§

Stödformen skall ha tydligt kulturpolitiskt syfte. Förslaget in-ett om
komstförstärkning syftar till stärka de yrkesverksamma konstnärer-att

inkomster och därigenom bidra till de möjlighet sigatt ägnanas attges
den konstnärliga verksamheten och inte beroende ickevara av

konstnärliga törsörjningsarbeten.
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9-10

konst-lämnasinkomstförstärkning skallför ärFörutsättningen attatt
frånhärrörnäringsverksamhetredovisar inkomstnären somav

kan lämnasInkomstförstärkningverksamhet.konstnärlig även om
underskott.medverksamheten gårdvs.inkomsten negativ,är att

allmän-framgårkronor. Sominkomstförstärkning 10 000Full är av
beloppet.skäl bestämtbudgetmässigadetmotiveringen är som

inkomster.med ökadesedanreducerasInkomstförstärkningen
kronor.20 000inkomsten överstigerredanbörjarReduceringen när

Även avtrappningenskäl fåttbudgetmässigahär det attstyraär som
Inkomsterlåga inkomster.förhållandevisbörjar vid av

skallverksamhetkonstnärligfrån ickehärrörnäringsverksamhet som
Inkomstförstärkningenför sig.de räknasvid skallavtrappningen

konstnärligadeninkomstenminskas med 15 procent avav
lågaöverstigande 000 kronor. Denverksamheten 20 procentsatsen

bygga inSyftetnedtrappning.utdragenmedför förhållandevis är atten
ökafördelaktigareskalldetnämligenincitament, attattett vara

behållasyftelägre nivå ikvar påinkomsterna ligga attän att en
stöd.maximalt

måsteinkomstermed lågatill konstnärerEftersom stödet riktatär
gällerinkomster. Detmed stigandereducerasinkomstförstärkningen

kronor000verksamhet över 20konstnärliginte enbart inkomster av
Nedtrappningenverksamhet.icke konstnärligfråninkomsterävenutan

konstnärligförverksamhet brantareicke konstnärlig änärav
konstnärenstimuleraförsta hand skallstödet iverksamhet, eftersom att

näringsverksamheten.konstnärligadenöka inkomsterna i
konstnärligkonstnärgällaNedtrappningen kan utöversomen
redovisas iverksamhet,bedriververksamhet även men somannan

inkomst tjänst.gäller ocksåKL.förvärvskälla l8§ Det avsamma
bådefråninkomstertjänstkan inkomst ettVisserligen varaav

tillmed hänsynarbete,konstnärligt såvälarbete attannatett mensom
mednäringsidkarnaenskildastödet inriktat på de sämreettär

denenligtnedtrappningenarbetstagarna, skerskyddsnät jämfört med
änsteinkomster.för konstnärligahögre ävenprocentsatsen

närings-inkomsternaenstaka fall därförekommakanDet av
skall utgå,stödsådan nivåligger påverksamhet och tjänst att menen

behovdärför ikapitalinkomster och intedär sökanden har ärstora av
stödinförts sågeneralklausulDärför harinkomstförstärkning. atten

ned.kan stödetoskäligt. Alternativtskall detinte utgå sättasärom



Bilaga118 3 SOU 1997:184

14-17

Ändring inkomstförstärkningav

Om återbetalningsskyldighet uppstått uppsåt erhålla högreutan att
stödbelopp vad den uppburit inkomstförstärkningän be-varitsom
rättigad till, skall återbetalning regleras framtida utbe-genom ev.
talningar. Om uppsåt förelegat erhålla för högt belopp, skallatt
återbetalning ske direkt.
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direkt ekonomisktGenerellt stöd i form av

bidrag

angående denSynpunkter från konstnärsorganisationerna
stödberättigade gruppen

verk-riktas till deekonomiskt stöd skall enligt direktivenEtt inytt som
denna detlig konstnärligt verksamma. nåFörmening ärär att grupp

yrkesverk-nödvändigt utforma avseende gradenavgränsningaratt av
konstnäremas arbete.samhet i viss mån kvalitén på Avgräns-samt

påuppställda kriterier, kan väljasningarna, uttrycks i form avsom
betydelse deolika för målgrupp. Härvid detnå ärsätt rätt attatt storav
uppfattning ochkriterier med konstnäremasväljs överensstämmersom

olika konstnärliga områdena.hur verksamheterna utformade inom deär
har följande fram-Vid diskussioner med konstnärsorganisationer

för skallkommit angående vilka krav skall uppställas någonattsom
stödberättigad.konstnärligt verksam ochi verklig meninganses vara

inledningsvis skulle finnasSamtliga organisationer ansåg det ettatt
doku-krav konstnärligt område alternativtpå utbildning inom visst

området. dokumenterad verksamhet kanmenterad verksamhet inom En
visas olika konstnärsornråden. Flertalet organisatio-på olika inomsätt

hänvisade till de kriterier uppställs för medlemsskap i organi-ner som
framföran-sationen. innebär krav på viss produktion, vissaDessa t.ex.

den etc.
vidare skulle verksamOrganisationerna ansåg ha varit inomatt man

konstnärligt till stöd skulle föreligga.område viss tid innanett rätten
Stödet skall direkt efter konstnärlig utbildning,inte utgå avslutadt.ex.

den konstnärliga påbörjas.verksamheten på marknaden måsteutan ute
detNär gällde tidsaspekten föreslogs år rimligt.ett par som

Samtliga organisationer ansåg det, in1edningskravet påutöveratt
dokumenterad verksamhet, skulle föreligga krav på kontinuitet inomett
den konstnärliga verksamheten. kriterium skall bedömas utifrånDetta
de olika konstnärsområdena vad produktion, framförandenavser osv.
Härutöver skall behovet kortare eller längre uppehåll, nödvändigaav
för det konstnärliga skapandet, beaktas.

Beträffande ytterligare för verkligtavgränsningar verksamatt anses
framförde många organisationer viss tid skulle åt den konst-ägnasatt
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närliga verksamheten. Flertalet dessa ansåg det skulle uppställasattav
krav på för stödberättigad, skulle få arbeta medinteett att attman, vara

icke konstnärligt arbete motsvarande halvtidstjänst.änannat mer en
Angående vilka kriterier skulle uppställas för uppnå direkti-attsom

krav på stödet skall ha tydligt kulturpolitiskt syfte ansågatt ettvens
samtliga stödet främja konstnärligt skapandeorganisationer skallatt
och och skullekonstnärlig verksamhet. Några ansåg avgränsningaratt

skeruppställas stödet till verksamhet första hand iså inte går iatt som
kommersiellt syfte.

fastaFlertalet menade dock det skulle ställas någrainteatt av-upp
avseende vilken slags verksamhet eller vilka yrkes-gränsningar t.ex.

förslag ställetskall omfattas stödet. Olika på hur igrupper mansom av
skulle för syftet med stödja konstnärlig verksamhetuppnågöra att att
framfördes. skulle bedömning från fall tillNågra ansåg göraatt man en
fall huruvida huvudsakliga verksamheten konstnärlig verk-den utgör
samhet omfattas alternativt bedömning varjeoch stödet pro-av en av
jekt/uppdrag förför det grund stöd. Några organisa-utgöratt se om

verk-tioner ansåg skulle del kommersiellvissatt accepteraman en av
innehållasamhet, tillåta högst femtio verksamheten attt.ex. procent av

kommersiellt inslag. Slutligen framförde antal organisationerett attett
det inte skall finnas eller några be-några avgränsningargöras göras
dörrmingar alls, skall låta kriterier, dokumente-övriga såsomutan man
rad yrkesverksamhet, verksamheten ekonomiskakontinuitet i samt

vilka stödberättigade.avgränsningar avgöra ärsom
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