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2011-2014
Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Statens musikverk att, i samverkan med Statens
kulturråd och Konstnärsnämnden samt andra berörda aktörer inom
musikområdet, stödja projekt i syfte att främja ökad jämställdhet inom
musiklivet.
Uppdraget löper under perioden 2011-2014 och omfattar totalt 8 000 000
kronor. Det långsiktiga målet med satsningen är att bidra till att män och
kvinnor blir mer jämställt representerade i musiklivet inom de
musikgenrer där behovet är som störst.
För genomförandet av uppdraget får Statens musikverk, avseende medel
för 2011, rekvirera högst 1 000 000 kronor från Kammarkollegiet senast
den 1 juli 2011. För 2012 får Statens Musikverk rekvirera högst 3 000 000
kronor respektive 2 000 000 kronor för 2013 och 2014.
Statens musikverk ska i samband med årsredovisningarna inom ovan
nämnda period lämna redovisningar av medlens användning till
Regeringskansliet (Kulturdepartementet och med kopia till
Utbildningsdepartementet). Av redovisningarna ska framgå vilka projekt
som fått stöd och en bedömning av resultaten och hur de bidragit till
målet för satsningen.
Kostnaderna för uppdraget ska belasta utgiftsområde 13, anslag 3:1
Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 12 Jämställdhetsinsatser
efter regeringsbeslut. Medel som inte använts för avsett ändamål ska
återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars året efter det år
medlen har rekvirerats.
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Ärendet och skälen för regeringens beslut

Under 2007 beslutade regeringen om särskilda medel till Statens
kulturråd med 3 000 000 kronor för att under tre år, tillsammans med
Konstnärsnämnden och dåvarande Jämställdhetsombudsmannen, fördela
medel till projekt i syfte att långsiktigt verka för ökad jämställdhet inom
scenkonstområdet. Myndigheterna fick samtidigt i uppdrag att göra en
fördjupad analys av jämställdheten inom scenkonstområdet som en
uppföljning av betänkandet Plats på scen (SOU 2006:42). Uppdraget
slutredovisades den 31 januari 2009.
Av slutrapporten framgår att könsfördelningen inom musikområdet
fortfarande är kraftigt avvikande från ambitionen om jämn fördelning.
Det gäller till exempel antalet musiker som är kvinnor inom vissa genrer
och andelen kvinnor som är komponister.
Mot den bakgrunden gör regeringen bedömningen att Statens musikverk
bör ges i uppdrag, i samverkan med Statens kulturråd,
Konstnärsnämnden samt andra berörda aktörer inom musikområdet, att
stödja och stimulera ett strategiskt och långsiktigt arbete för ett mer
jämställt musikliv.
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