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KLYS prioriterade frågor inför valet 2018 
 

En stark och självständig konstnärlig yrkeskår är en förutsättning för att uppnå de nationella 

kulturpolitiska målen om kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet. Goda villkor för 

yrkesverksamma kulturskapare är också en viktig faktor för att främja yttrandefrihet och 

demokrati i samhället. 

KLYS har identifierat ett antal kultur- och konstnärspolitiska utmaningar, som ligger till grund 
för våra prioriteringar. Dessa är: 
 

o Krafter i samhället som på olika sätt vill minska den konstnärliga friheten 

o Urbaniseringen och obalansen/klyftan mellan stad och land, som gör det svårt att 

verka som professionell kulturskapare i vissa delar av landet 

o Globaliseringen och digitaliseringen, som sätter press på enskilda kulturskapare och 

försvårar för dem att få rimliga ersättningar 

o Den ökande frilansarbetsmarknaden/gig-ekonomin, som skapar social otrygghet för 

de flesta kulturskapare 

För att möte dessa utmaningar behövs: 
 

1. Kultur- och konstnärspolitiska satsningar nationellt, regionalt och kommunalt 

 

o Förverkliga förslagen i den konstnärspolitiska utredningen i enlighet med KLYS 

kommande yttrande och budskapsdokument om utredningen 

o Värna om och bygg ut den kulturella infrastrukturen i form av satsningar på 

kulturinstitutioner inom samtida konst (scenkonst/film, musik, litteratur och 

bild/form) i hela landet, bl a genom uppräkningar av anslagen via 

kultursamverkansmodellen. Det är viktigt att berörda kulturinstitutioner har resurser 

att kunna erbjuda skäliga ersättningar, löner och villkor till professionella 

kulturskapare 

o Satsa på fria grupper och arrangörer inom samtida konst (scenkonst/film, musik, 

litteratur och bild/form) 

 

Dessa åtgärder kräver en höjd kulturbudget, som bör utgöra minst 1 % av den totala 

budgeten (idag utgör den 0,84 % av budgeten). Låt höjningen gå till den samtida konsten och 

satsningar på konstnärspolitiska åtgärder, enligt ovan. Denna del av kulturbudgeten har sen 

80-talet minskat till förmån för en allt ökande andel av kulturbudgeten till kulturarvet.  
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2. En rättvisare och mer ändamålsenlig upphovsrätt för kulturskapare 

 

o Satsa på att tydligare stärka kulturskapares rättigheter i EU:s DSM-direktiv i enlighet 

med KLYS skrivelse till justitiedepartementet och till nordiska EU-parlamentariker den 

31 januari 2018 

o Genomför KLYS förslag till förändringar i upphovsrättslagen i enlighet med skrivelse 

från KLYS till justitieministern den 11 maj 2015, vid den svenska implementeringen av 

DSM-direktivet och/eller vid annan översyn av den svenska upphovsrättslagen  

 

Dessa åtgärder syftar till att skapa en bättre balans på den upphovsrättsliga 

avtalsmarknaden och en rättvisare fördelning av intäkter för upphovsrättsligt skyddat 

innehåll, som ger kulturskapare bättre utdelning av sin upphovsrätt 

3. En social trygghet, som fungerar för frilansande kulturskapare 

 

o Genomför förslaget i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen om att kunna 

lägga den historiska inkomsten till grund för SGI och se till att alla inkomster kan ingå 

i beräkningsunderlaget 

o Genomför flera av förslagen i den konstnärspolitiska utredningen och dess delrapport 

Socialförsäkringssystemens konsekvenser för konstnärernas villkor, som  

presenterades den 25 januari 2018, bl a en särskild utredning när det gäller 

egenföretagares SGI 

o Anpassa sjukförsäkringen till den föränderliga arbetsmarknaden inom ramen för 

socialdepartementets satsning Åtgärdsprogram 3.0, som presenterades den 24 

januari 2018 

o Anpassa a-kassan till den föränderliga arbetsmarknaden i den nyligen tillsatta 

utredningen Dir. 2018:8 

 

4. Höjd status för konst, kultur och kulturpolitik i landet 

 

o Gör kulturen till en del av välfärden vid sidan av vård, skola och omsorg 

o Låt konst och kultur ta större plats i skolan, såväl professionell kultur som barn och 

ungas eget skapande 

o Återinför obligatoriet för estetiska ämnen på gymnasiet i enlighet med den 

proposition som regeringen presenterat under våren 2018 

 

5. En stark och oberoende public service med ett utvecklat kulturuppdrag 

 

o Säkerställ förutsättningarna för en public serviceverksamhet som både erbjuder ett 

brett och ett kvalitativt utbud. 

o Upprätthåll och utveckla public service-bolagens kulturuppdrag, i vilket ingår ansvar 

för att de konstnärligt yrkesverksamma som skapar och medverkar i program erbjuds 

rimliga villkor när det t ex gäller upphovsrättsliga och arbetsrättsliga regler och avtal. 

http://www.klys.se/wp-content/uploads/2015/11/Skrivelse-DSM-EUparl-JURI-180108.pdf
http://www.klys.se/wp-content/uploads/2015/11/Skrivelse-DSM-EUparl-JURI-180108.pdf
http://www.klys.se/wp-content/uploads/2015/11/KLYS-skrivelse-till-Morgan-Johansson-150511-1.pdf
http://www.klys.se/wp-content/uploads/2015/11/KLYS-skrivelse-till-Morgan-Johansson-150511-1.pdf
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o Gör inte om den nuvarande radio- och TV-avgiften till en skatt. En sådan kommer 

oundvikligen att flytta makten över public service och dess innehåll närmare 

politikerna 

o Ge public service-bolagen en stabil och långsiktig finansiering och se till att deras 

anslag kontinuerligt räknas upp med den allmänna pris- och löneutvecklingen, så att 

de kan fullgöra sina uppdrag  

o Ta ett bredare grepp om finansiering av svenskt audiovisuellt innehåll på en alltmer 

digitaliserad, internationaliserad och kommersialiserad mediemarknad 
 


