MEDLEMSBREV NOVEMBER 2017
I detta medlemsbrev sammanfattar vi KLYS arbete och aktiviteter för andra halvåret 2017. Mycket av
KLYS arbete, yttranden och nyheter finns också dokumenterat på KLYS nya hemsida.
Vi gör löpande uppdateringar på KLYS Facebook, Instagram- och Twitter-konton (@KLYS59). Där hittar
du all den information och de nyheter som vi sprider inom KLYS verksamhetsområden. Följ oss gärna!
Trevlig läsning!

NATIONELL KULTUR- OCH MEDIEPOLITIK

PUBLIC SERVICE
Public service-kommittén presenterade den 16 oktober sitt
betänkande Finansiering av public service (SOU 2017:79), som
innebär en ny public service-avgift i form av en specialdestinerad
skatt. Det nuvarande licenssystemet föreslås avskaffas. Förslaget är
ute på remiss och KLYS mediegrupp har sammankallats till ett möte
för samordning i KLYS den 8 december. Remisstiden går ut den 24
januari. Kommittén arbetar för närvarande vidare med förslag till
nya sändningsvillkor, som kommer att presenteras i ett
slutbetänkande i slutet av juni 2018.

KONSTNÄRSPOLITISKA U TREDNINGEN
Den konstnärspolitiska utredning som pågår sedan november 2016,
har under året presenterat två delrapporter. En rapport om
Digitaliseringens konsekvenser för konstnärligt yrkesutövande, och
en om Kulturskapares villkor i kulturpolitiken – internationella
exempel. Båda dessa finns att läsa på
konstnarspolitiskautredningen.se. I dagarna presenteras också en
kartläggning av kulturskapares villkor i förhållande till de sociala
trygghetssystemen.

VALSTRATEGI INFÖR 20 18 OCH MÖTEN MED
RIKSDAGSPOLITIKER

KLYS har löpnade kontakt med utredningen och dess deluppdrag
genom möten och skrivelser och har samordnat
medlemsorganisationernas konstnärspolitiska prioriteringar i ett
samlat dokument: http://www.klys.se/klys-konstnarspolitiskaprioriteringar.html

KLYS arbetar med att ta fram en valstrategi med prioriterade frågor
från KLYS inför valet 2018. Centrala frågor kommer att vara
upphovsrätt, social trygghet och en offensiv konstnärpolitik, som
också innefattar en stark kulturell infrastruktur i hela landet.

Utredningen ska presentera sitt slutbetänkande senast den 28
februari 2018, varpå den kommer att remitteras. KLYS kommer
därför att ägna mycket tid under våren åt samordning och
påverkansarbete i konstnärspolitiska frågor.

KLYS har också börjat träffa kulturpolitiker från olika
riksdagspartier. Liberalerna och Vänsterpartiet har själva tagit
initiativ till möten med KLYS, och Socialdemokraterna har - i
samband med sitt arbete med att ta fram ett nytt kulturpolitiskt
program - bjudit in KLYS till ett möte i januari.

BUDGETPROPOSITIONEN 2018
Regeringen presenterade i budgetpropositionen för 2018 en stor
konstnärspolitisk satsning om 115 miljoner till den fria konsten, bl a
i form av medel till Sveriges Författarfonds och Konstnärsnämndens stipendier till enskilda kulturskapare. KLYS ordförande
och verksamhetsledare var särskilt inbjudna till kulturministerns
pressträff om detta den 14 september, och gjorde i samband med
det uttalanden i media samt ett formellt pressmeddelande från
KLYS.

KLYS planerar som en del av det valstrategiska arbetet att delta
med ett seminarium under det kulturpolitiska konventet Folk och
Kultur som anordnas för första gången i Eskilstuna i början av
februari 2018. Läs mer under Social trygghet nedan.

När det gäller satsningar på regionala verksamheter inom ramen
för kultursamverkansmodellen var utdelningen sämre i
budgetpropositionen. De uppräkningar av anslagen för landets
kulturinstitutioner som skulle behövas uteblev, vilket innebär en
reell försvagning av den kulturella infrastrukturen i Sverige.

AKTUELLA KULTURPLANE R SAMT ANDRA REGIONALA
REMISSER OCH DOKUMEN T

REGIONAL KULTURPOLITIK

De fyra regionerna Blekinge, Kronoberg, Jönköpings län och
Norrbotten har under 2017 kommit med nya kulturplaner på
remiss, som KLYS besvarat i samråd med medlems-
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organisationerna. I december kommer KLYS regionalpolitiske
sekreterare att färdigställa den årliga regionala tendensrapporten
över dessa planer. KLYS har under hösten också besvarat remissen
över Landstinget Sörmlands handlingsplan för kultur 2018, inom
ramen för gällande kulturplan.

KLYS SAMRÅDSGUIDE
Under hösten har KLYS kansli
färdigställt KLYS samrådsguide,
som lanseras digitalt inom kort.
Skriften ska fungera som ett
stöd för yrkesverksamma
kulturskapare som sitter i
regionala samråd, men också
vara en guide för andra berörda
aktörer i kultursamverkansmodellen. Guiden bygger på
KLYS enkät som kartlade
samrådsarbetet med
kulturskapare inom ramen för
samverkansmodellen.

KLYS har under hösten även yttrat sig över förslaget till
Stockholmsregionens nya utvecklingsplan RUFS 2050. I december
ska KLYS yttra sig över Stockholms läns landstings kulturstrategi,
som ska kopplas till RUFS 2050.
Remissvaren över regeringens promemoria med förslag till
förändringar i kultursamverkansmodellen, bereds nu av
kulturdepartementet Ett av de viktigaste konstnärspolitiska
resultaten av utredningen är att bild och form från 2018 föreslås bli
ett formellt eget område i modellens förordning. Några nya medel
för detta skjuts dock inte till från staten, vilket oroar. En annan
nyhet är att Stockholms läns landsting inte kommer att gå in i
samverkansmodellen från 2019.

MÅNGA REGIONALA KULTURPLANER 2018
2018 ser ut att bli ett regionalpolitiskt intensivt år. Förutom
valrörelsen i sig och remissvar över regeringens konstnärspolitiska
utredning, som också ska undersöka det regionala perspektivet,
kommer hela åtta regioner med nya kulturplaner på remiss under
året: Uppsala län, Dalarna, Gävleborg, Västmanland, Sörmland,
Kalmar län, Västernorrland och Jämtland/Härjedalen.

REGIONALA MÖTEN OCH KONFERENSER
I oktober var KLYS regionalpolitiske sekreterare inbjuden till
Västernorrland/Jämtland/Härjedalens kulturting i Örnsköldsvik för
att hålla föredrag om KLYS arbetet med regionala kulturskaparsamråd. Temat för konferensen var hur samverkansmodellen
fungerar i praktiken.
Vidare har det gjorts avstämningar och möten med regionala
kulturförvaltningar om remisser och kommande kulturplaner samt
om samrådsarbetet med professionella kulturskapare. Bland annat
har regionalpolitiske sekreteraren haft avslutande möte med
Region Jönköpings läns kultursamverkansgrupp inom ramen för
deras nya kulturplan.

UPPHOVSRÄTT OCH YTTRANDEFRIHET
ÖVERSYN AV UPPHOVSRÄ TTEN INOM EU
KLYS arbetar fortsatt aktivt med att försöka påverka arbetet inom
EU med reformer för att modernisera EU:s upphovsrätt, särskilt när
det gäller det s k DSM-direktivet (Digital Single Market Directive).
Direktivet handlar bl a om att skapa bättre tillgänglighet för
upphovsrättsligt skyddade prestationer online i Europa, samtidigt
som det också syftar till att stärka kulturskapares möjligheter att
träffa rimliga avtal och erhålla skäliga ersättningar för den
användning av deras prestationer, som sker digitalt.

KLYS har också startat upp en dialog med kulturutskottet i
regionsamverkan Sydsverige, som är ett nätverk för samverkan
mellan landets sex sydligaste län.
UTVECKLING AV REGIONALA KULTURSKAP ARRÅD
KLYS har genom de senaste årens regionalpolitiska arbete bidragit
till att det etablerats en rad konstområdesövergripande arvoderade
kulturskaparråd eller referensgrupper enligt KLYS-modell runt om i
landets regioner. En rad regioner har nu en direkt dialog med KLYS
om hur samrådsarbetet med de professionella kulturskaparna ska
organiseras och utvecklas.

KLYS har samordnat konstnärskollektivet synpunkter i skrivelser
både till den svenska regeringen inför förhandlingarna i EUs
ministerråd, och till EU-parlamentet, inför den pågående
behandlingen av direktivet där. Ett viktigt möte mellan KLYS och de
svenska förhandlarna från justitiedepartementet ägde rum i
somras. Sedan dess finns en tät dialog mellan departementet och
kulturskaparorganisationerna. Samordning mellan kulturskapargrupperna sker också på nordisk nivå. Läs gärna KLYS skrivelse om
DSM-direktivet på KLYS hemsida under ”Yttranden”.

Regionalpolitiske sekreteraren har bjudits in till Region Värmlands
(29/11) och Region Östergötlands (30/11) kulturförvaltningar för att
diskutera deras kulturskaparsamråd. Landstinget Dalarna för nu
samtal med KLYS om att utöka sin samrådsgrupp. Också Region
Uppsala län ska reformera sitt kulturskaparråd. Örebro län och
Gävleborg arbetar likaså med att formalisera sina samråd mer.

Sverige har tillsammans med Danmark och Storbritannien tagit
fram ett förslag till skydd för kollektiva ordningar såsom t ex
avtalslicenssystemet, i DSM-direktivet. Ett förslag som KLYS stödjer
och som den svenska regeringen aktivt driver.

Kulturförvaltningen i Västra Götaland fortsätter att samråda med
det professionella kulturlivet i första hand genom att träffa de
centrumbildningar som har regional verksamhet i Västra Götaland,
och har utöver det ännu inget särskilt formaliserat samråd med
kulturskapare från det professionella kulturlivet. I Göteborg har nu
en rad företrädare för olika konstområden i det fria kulturlivet
etablerat en samverkansgrupp med ambitionen att samlat föra en
direkt dialog med regionen.

EU-parlamentets olika utskott behandlar under hösten direktivet,
och det rättsliga utskottet (huvudansvarigt utskott för
upphovsrättsliga frågor) kommer att rösta om det i januari 2018.
Processen har dragit ut på tiden p g a en otrolig mängd
ändringsförslag och hård lobbying.
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PRV:S UTVIDGADE UPPDRAG OM UPPHOVSRÄTT

KONSTEN ATT DELTA: B ILD OCH FORM BLIR NA TIONELLT

Patent- och registreringsverket (PRV) har sedan 2017 fått nya
uppgifter. Det handlar dels om tillsynsuppdraget när det gäller den
nya lagstiftningen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt (LKFU),
som är ett av resultaten av det svenska genomförandet av det s k
CRM-direktivet. Dels om att informera allmänheten om
upphovsrätt, framför allt i syfte att minska den olagliga
användningen av upphovsrättsligt skyddat material.

Den 25 september arrangerades det
avslutande seminariet ”Hur kan
utrikesfödda kulturskapares
yrkesetablering underlättas?” för
projektet Konsten att delta: bild
och form. Marika Lagercrantz och
Katarina Jönsson Norling,
ordförande Konstnärernas Riksorganisation, ledde
seminariet tillsammans med Ola Öhlin, projektledare. Seminariet
var välbesökt och lyckat. Samtliga programpunkter går att se på
YouTube.

KLYS deltog vid ett informationsmöte anordnat av Musiksverige
den 19 oktober om ett finskt utbildningsprojekt om upphovsrätt,
som kommer att implementeras även i Sverige genom PRV. En
referensgrupp med branschkunniga kommer att tillsättas.

KLYS är glada över att projektet har fått förlängd finansiering från
PostkodStiftelsen för att kunna arbeta över hela Sverige. Det
nationella projektet inleds den 1 oktober.

KLYS har inbjudits att delta vid PRV:s och Rättighetsalliansens
konferens om Immateriella rättigheter den 30 november genom
ordförande Marika Lagercrantz, som kommer att tala om
upphovsrätten ur kulturskaparnas perspektiv.

KLYS är projektägare, Konstnärernas Riksorganisation är ansvariga
utförare i samarbete med Svenska Tecknare, Svenska Fotografers
Förbund och Illustratörcentrum. Mer information och hur man
anmäler sig till projektet hittar du på Konstnärernas
Riksorganisations hemsida.

Ett uppföljningsmöte i kulturdepartementets rundabordssamtal om
upphovsrätt ägde rum den 15 november. Alfons Karabuda, SKAP,
representerade KLYS vid mötet. En uppförandekod har tagits fram
och skrivits under av berörda parter i arbetet.

KLYS RÅD OM FAKTURAA NSTÄLLNINGSFÖRETAG

NORDISK T UPPHOVSRÄTT SSAMARBETE

KLYS har i sitt nätverk för
skattefrågor närmare undersökt
utbredningen av och riskerna
med att anlita fakturaanställningsföretag (eller s k
egenanställningsföretag) på
kulturområdet. Yrkesverksamma
kulturskapare anlitar i allt större
utsträckning dessa tjänster.

KLYS verksamhetsledare deltog den 7-8 september vid det nordiska
upphovsrättssymposiet i Helsingfors, vars tema var den nordiska
avtalslicensmodellen.
Den nordiska upphovsmanna- och utövaralliansen träffades den 15
november i Köpenhamn för ett heldagsmöte om gemensamma
upphovsrättsliga frågor, såsom EU:s DSM-direktiv. KLYS
verksamhetsledare ansvarade vid mötet för den svenska
rapporten, som presenterades både muntligen och skriftligen.

KLYS kan nu presentera den skrift
som vi har arbetat fram under
året, med råd om vad man bör
tänka på om man vill använda sig
av ett fakturaanställningsföretag.
Inom kort finns den att ladda ner via klys.se

KONSTNÄRSNÄMNDENS UP PDRAG OM HOT OCH HAT
MOT KONSTNÄRER
KLYS deltog i september vid ett möte på Konstnärsnämnden som
ett led i deras uppdrag från regeringen om att utveckla insatser för
att ge stöd till konstnärer som utifrån sin konstnärliga verksamhet
utsätts för hot, våld och trakasserier. Uppdraget ska redovisas i
februari 2018.

SOCIAL TRYGGHET
Verksamhetsledare Ulrica Källén deltog i ett samtal i Svenska
Tecknares monter på Bokmässan den 27 september om
kulturskapares sociala trygghet och hur KLYS arbetar för att komma
till rätta med problematiken.

ARBETSMARKNAD, SOCIAL TRYGGHET OCH
SKATTER

Den pågående konstnärspolitiska utredningen lade i september ett
deluppdrag på utredaren Annika Creutzer att kartlägga problem
som konstnärligt yrkesverksamma kan ha i socialförsäkringssystemen. KLYS verksamhetsledare träffade Creutzer för ett möte
den 3 oktober, för att beskriva situationen ur KLYS perspektiv och
föra fram KLYS förslag till lösningar. Deluppdraget skulle redovisats
den 15 november, men har blivit försenat.

UPPROP MOT SEXUELLA TRAKASSERIER
Kampanjen #metoo har varit startskottet för flera gemensamma
upprop mot sexuella trakasserier och våld i en mängd olika
branscher, i synnerhet inom kultur- och medievärlden. KLYS
ordförande Marika Lagercrantz är en av de skådespelare som står
bakom uppropet #tystnadtagning. Flera av KLYS medlemsorganisationer arbetar aktivt med att motverka dessa strukturer nu
och i framtiden. #metoo, #tystnadtagning, #visjungerut,
#närmusikentystnar, #deadline, #tystdansa, #NotSurprised,
#Metoo och Litteraturen.

KLYS kommer att arrangera ett seminarium i samarbete med
Arbetsförmedlingen Kultur Media, under det kulturpolitiska
konventet Folk och Kultur i Eskilstuna den 8 februari 2018.
Seminariet kommer att fokusera på frilansande kulturskapares
villkor på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsministern,
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kulturministern samt socialförsäkringsministern är inbjudna att
delta. En analytiker från Arbetsförmedlingen kommer att ge en bild
av utvecklingen för frilansare och frilansande kulturskapare från
KLYS organisationer kommer att få beskriva verkligheten.

KLYS NYA SAJT!
Varmt välkommen till NYA klys.se. Vi hoppas att den nya formen
och strukturen gör det lättare för dig att hitta alla våra inlägg,
nyheter, yttranden, pressmeddelanden, skrifter och budskap!
Några förbättringar sedan förra sajten:

UPPDATERADE ARVODESR EKOMMENDATIONER

• Sajten är byggd utifrån desktop, men i en responsiv design vilket
gör att du lättare kan se den på dina andra skärmar
• Tydligare vad KLYS arbetar med för områden samt att relaterade
artiklar och yttranden syns direkt på samma sida
• Alla nyheter/inlägg finns kvar och är kategoriserade på
verksamhetsområden samt pressmeddelanden, lätt att söka och
att hitta
• Medlemsorganisationerna lyfts tydligare med respektive
Facebookflöde
• Tydligare samlat arkiv för KLYS
yttranden och andra skrivelser
(remissvar, rapporter, artiklar
osv)
• KLYS kalenderhändelser kan
läggas direkt i din egen kalender
med ett klick

KLYS har under året tillsatt en arvodesgrupp som arbetar med att
se över de arvodesrekommendationer som togs fram tillsammans
med medlemsorganisationerna under 2013. Målsättningen är att
ha nya minimiarvoden på plats till 2019. Nästa möte i
arvodesgruppen äger rum 21 februari 2018.

SKOLA OCH UTBILDNING
När det gäller frågan om återinförande av obligatoriet för estetiskt
ämne på gymnasiet kommer KLYS att yttra sig över en promemoria
från regeringen, där det föreslås att ett estetiskt ämne ska ingå i
alla nationella program i gymnasieskolan. KLYS, som drivit denna
fråga ända sedan obligatoriet slopades av den förra regeringen,
kommer att tillstyrka förslaget. Svar ska vara utbildningsdepartementet till handa senast den 6 december.

Välkommen in!
FÖLJ OSS!

INTERNATIONELLT
KLYS verksamhetsledare deltog i den officiella svenska
Unescodelegationen vid Unescos generalkonferens i Paris under
kulturkommissionen, som ägde rum den 8-9 november. Under
dessa dagar anordnades bl a ett sidevent om konstnärlig frihet. Ett
uppföljningsmöte för generalkonferensen äger rum på UD den 5
december, vid vilket KLYS kommer att delta.

Facebook:
Twitter:
Instagram:

KLYS kommer också att delta genom sin au-ledamot Stefan Moberg
(Regissörsföreningen) vid ECCDs General Assembly i Bryssel den 5
december.

KLYS
@KLYS59
@KLYS59

KONTAKT
Om du har några frågor är du alltid välkommen att höra av dig till
kansliet på tel nr: 0709 48 09 63 eller klys@klys.se

KARTLÄGGNING INTERNA TIONELLA SAMARBETEN
KLYS kartläggning över medlemsorganisationers och
upphovsrättsorganisationers internationella samarbeten finns att
ta del av via hemsidan under ”Samarbeten”.

Marika B Lagercrantz, ordförande
Ulrica Källén, verksamhetsledare
Jessica Lindeberg, koordinator
Carl Liungman, regionalpolitisk sekreterare

KOMMUNIKATION
NY ADMINISTRATÖR/KOO RDINATOR PÅ KANSLIET
Den 11 december börjar KLYS nya
koordinator på kansliet som kommer
att ansvara för administration,
ekonomi och kommunikation samt
KLYS aktiviteter och seminarier. Vi
hälsar varmt välkommen till Evelina
Lundkvist. En intervju med Evelina
finns på hemsidan.

4

