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Förslag till ny förordning inom bildkonst-, form- och 

konsthantverksområdet  

Konstnärsnämnden har fått promemorian Förslag till ny förordning inom bildkonst-, form- 

och konsthantverksområdet på remiss. Den föreslagna nya förordningen ska ersätta de tre 

förordningarna; Förordningen (1982:502) om statsbidrag till konsthantverkskooperativ, 

förordningen (1998:1370) om statligt utrustningsbidrag till kollektivverkstäder samt 

förordningen (1998:1368) om statsbidrag till vissa utställare inom bild- och formområdet.   

Konstnärsnämnden lämnar härmed sitt yttrande.  

 

Konstnärsnämnden delar bedömningen i promemorian att de nuvarande förordningarna 

behöver förändras för att bättre stödja det samtida bildkonst-, form- och 

konsthantverksområdet. Förslaget ökar möjligheten för de verksamheter stöden riktar sig till 

att bedriva en bredare verksamhet, vilket vi ställer oss positiva till. 

Konstnärsnämnden instämmer i behovet av fler mötesplatser för samtida svenskt och 

internationellt konsthantverk.  Vi stödjer också förslaget att kvalitativ och nyskapande 

verksamhet som bedrivs i andra slags konstellationer än kooperativa sammanslutningar ska 

kunna få ta del av statsbidraget.  

Vi instämmer också i behovet av förändring gällande bidrag till kollektivverkstäder. Idag 

ges endast statligt utrustningsbidrag. En större flexibilitet i bidragsgivningen som möjliggör 

stöd för bland annat utbildningsprojekt, kommer att underlätta för kollektivverkstäderna att 

verka som en än större resurs inom bild- och formområdet i regionerna.  

Konstnärsnämnden ser positivt på den föreslagna förändringen gällande bidrag till 

utställningsarrangörer. Det är viktigt att även mindre eller temporära arrangörer kan få stöd 

för att främja områdenas förnyelse. Vi instämmer i att kravet på att konstnärer ska vara 

verksamma i landet ska tas bort då detta motverkar internationaliseringen av konstområdet.  
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Konstnärsnämnden vill avslutningsvis understryka vikten av att följa bidragens ekonomiska 

utveckling. Eftersom den föreslagna förordningen ger möjlighet till fler och andra 

verksamheter att söka medel kan en ekonomisk förstärkning behövas.  

 

BESLUT  

Beslut i detta ärende har fattats av myndighetens direktör Anna Söderbäck. Föredragande 

har varit enhetschef Pernilla Högström.  

 

 

Anna Söderbäck  

 

 

    Pernilla Högström  


