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Samlingsbeslut för ansökningsomgång 2013:2 

 

Ärende 

Fördelning av projektstöd från Musikplattformens ansökningsomgång 2013:2 efter beslut av Statens 

musikverks konstnärliga råd. 

Musikplattformen är den enhet inom Statens musikverk som hanterar fördelning av stöd till det fria 

musiklivet, enligt bidragsförordningen (SFS 2010:1921). 

 

Sökande 

Se beslutsbilaga 2. 

 

Konstnärliga rådets medlemmar 

Alfons Karabuda, kompositör 

Anna Lindal, musiker 

Eva Saether, docent 

Gustaf Sjökvist, professor 

Lennart Strömbäck, projektledare 

Paula af Malmborg Ward, tonsättare 

Sofia Jernberg, musiker 

Stefan Östersjö, musiker 

Stina Westerberg (ordförande), generaldirektör Statens musikverk 

 

Beslutande ansökningsomgång 2013:2 

Alfons Karabuda, kompositör 

Paula af Malmborg Ward, tonsättare 

Eva Saether, docent 

Gustaf Sjökvist, professor 

Lennart Strömbäck, projektledare 

Stina Westerberg (ordförande), generaldirektör Statens musikverk 

 

Ej beslutande ansökningsomgång 2013:2 

Sofia Jernberg, musiker 

Anna Lindal, professor, musiker 

Stefan Östersjö, musiker 

 

Sofia Jernberg och Stefan Östersjö har granskat och bedömt samtliga projekt men har p.g.a. förhinder ej 

deltagit vid beslutstillfället. 
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Det Konstnärliga rådets medlemmar är utsedda av Regeringen och har en mandatperiod som sträcker sig 

mellan 2011-05-01 och 2014-04-30. 

 

Beslut 
Statens musikverk beviljar projektstöd enligt beslutsbilaga 1. Totalt beviljat belopp vid denna fördelning är 

11 123 856 kronor. 

Övriga ansökningar om projektstöd avslås. 

 

Utbetalning av projektstöd sker via rekvisition från projektägaren.  

Projektstödet är förenat med särskilda villkor enligt förordning om statsbidrag (SFS 2010:1921). 

 

Sammanfattning ansökningsomgång 2013:2 

Vid denna ansökningsomgång (2013:2) har 189 ansökningar behandlats varav 47 har beviljats stöd till en 

summa av 11 123 856 kr. Det totala sökbeloppet uppgår till totalt 43 411 840 kr.  

 

Ärendets beredning 

Musikplattformen har tillsammans med Konstnärliga rådet berett ärendet. Varje projekt har granskats av 

Musikplattformen och administrativt godkända projekt har efter det fått enskild bedömning av Konstnärliga 

rådets ledamöter.  

 

Musikplattformen har sammanställt resultatet av Konstnärliga rådets bedömningar och därefter berett förslag 

till samlingsbeslut. Samtliga mottagare av projektstöd har stämts av med Skatteverkets register för att 

säkerställa att det ej föreligger någon skatteskuld vid datum för beslut, enligt 6 § Förordning om statsbidrag 

till musiklivet (SFS 2010:1921)  

 

Jäv 

Enligt Statens musikverks jävsföreskrifter har rådsmedlem Anna Lindal ej deltagit i denna 

ansökningsomgång (2013:2). 

  

Nedan följer lista med övriga enskilda projekt där rådsmedlem avstått från bedömning och beslut.  

I de fall då Stina Westerberg varit jävig har rådsmedlem Eva Saether ersatt som ordförande. 

 

Dnr.  Projektnamn       Jävig rådsmedlem  
1168/13 A burst of Sparks - förenande av syriska musiker  SW 

1290/13 Acqua Alta - från kust till kust     LS 

1311/13 De 5 elementen - en musikalisk undersökning   SW 

1220/13 Elektronmusik och Ljudkonst i Stockholms skärgård   SW 

1240/13 Extensions Hagen      SJ 

1230/13 Förstudie Global musik - tur och retur     SW 

1240/13 Extensions Hagen      SJ 

1230/13 Förstudie Global musik - tur och retur     SW 

1164/13 Härjedalspipan revisited 2013, folkmusikfestival  SW 

1273/13 Nordiskt samarbete kring svensk operaskatt   AK, PaMW, SW 

1178/13 O/sanning 2014       PaMW 
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Dnr.  Projektnamn       Jävig rådsmedlem 

1171/13 RANKs utvecklingsprojekt för Turnénätverk och  

  Artists In Motion + Internationellt, år 3    LS 

1190/13 Sacre        SW 

1306/13 Spectral Lands       PaMW 

1193/13 Stråf Movements      AK 

1128/13 Umm – en musikdramatisk föreställning för barn om den  

  arabiska storstjärnan Umm Khaltum    SW 

1237/13 Utbytesprojekt Botswana-Sverige/Sápmi   LS 

1231/13 Öppningskonsert Classical:Next    PaMW  

 

Skäl för beslutet 

Statens musikverk disponerar medel för projektstöd till musiklivet enligt regleringsbrev för budgetåret 2013 

avseende Statens musikverk (Villkor för anslag 2:3). Av anslagsposten ska årligen minst 25 miljoner kronor 

fördelas enligt förordningen (2010:1921) om statsbidrag till musiklivet. 

 

Utgångspunkter för bedömningen 

Projektstödet ska enligt regleringsbrevet främja utvecklingen av ett professionellt musikliv, tillvarata initiativ 

från musiklivet och koordinera och stödja samverkansprojekt av nationellt intresse inom musiklivet. De 

beviljade projekten ska tillsammans spegla Statens musikverks övergripande uppdrag om geografisk 

spridning nationellt/internationellt, musikalisk mångfald och olika uttryck, barn- och ungdomsperspektiv, 

jämställdhets- och publikperspektiv. 

 

Bedömning 

Med förordning om statsbidrag till musiklivet som grund har samarbetsprojekt av professionell art och av 

nationellt intresse beviljats stöd. Musikalisk mångfald och barn- och ungdomsperspektivet har beaktats 

liksom långsiktighet och internationell samverkan. Tillsammans skall beviljade projekt främja ett varierat 

musikaliskt utbud, präglat av konstnärlig förnyelse och hög kvalitet, i hela landet. Därmed har även 

geografisk spridning vägts in tillsammans med övriga aspekter i relation till proportionerna i den totala 

sökgruppen. 

 

Särskilt tillägg till beslut om beviljade av projektstöd för ansökningsomgång 2013:2: 

  

Dnr 1466/13 RANKs utvecklingsprojekt för Turnénätverk och Artists In Motion + Internationellt, år 3 

beviljas 1 200 000 kr (sökt summa: 2 000 000 kr) vilket motsvarar fas 3 i deras nationella utvecklingsprojekt. 

 

Dnr 1492/13 GoGrosso/Katastrof i djungeln beviljas 458 750 kr (sökt summa 633 750 kr) vilket avser 

projektet GoGrosso. Delprojektet Katastrof i djungeln avslås. 

 

Dnr 1505/13 Extensions Hagen beviljas 400 000 kr (sökt summa 411 800 kr) då inköp av inventarier inte kan 

beviljas enligt bidragsförordningen. 
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Dnr 1476/13 Jerez Kolkata Umeå beviljas 198 240 kr (sökt summa 245 204 kr) motsvarande en kortare 

förberedelseperiod. 

 

Dnr 1499/13 Stumfilmskonserter beviljas 500 000 kr (sökt summa 600 000 kr) då projektet bedöms kunna 

genomföras med detta belopp. 

 

Handläggning av ärendet 
Musikplattformens personal: Karl Tiderman, nationell koordinator (vik), Isabel Thomson, internationell 

koordinator, Daniel Thuresson, dokumentationskoordinator, AnnaKarin Rasmusson, administrativ 

koordinator, Jonas Burman, chef  

 

 

 

Stockholm 2013-11-08 

 

 

 

 

Alfons Karabuda, ledamot   Paula af Malmborg Ward, ledamot  

 

 

 

 

Eva Saether, ledamot     Gustaf Sjökvist, ledamot 

 

 

 

 

Lennart Strömbäck, ledamot   Stefan Östersjö, ledamot 

 

 

 

 

Stina Westerberg, ordförande   Jonas Burman, justerare 

  

 

         

 

 


