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    Kulturdepartementet 
    Enheten för konstarterna 
    Sofi Knutas 
    103 33 Stockholm 
 
 
YTTRANDE 
över Betänkandet Konstnär – oavsett villkor? (SOU 2018:23) 
(2018-05-18, Ku 2018/00773/KO) 
 
Kyrkomusikernas Riksförbund (KMR) är ett yrkesförbund som samlar majoriteten av 
Svenska kyrkans anställda musiker. Svenska kyrkan är dessutom Sveriges största 
arbetsgivare för fristående och frilansande yrkesmusiker. Till dessa kategorier kommer 
en omfattande amatörverksamhet. 
 
Vi har tagit del av Betänkandet Konstnär – oavsett villkor? och konstaterar att KMR något 
förvånande inte står på listan för remissinstanser, trots att en rad andra fackliga 
organisationer och yrkesförbund inbjudits att inkomma med yttranden. 
 
Som Betänkandet framhåller (s. 172) i sin bakgrundstext är Svenska kyrkan "en av de 
största aktörerna på området", något som utredningen också belägger, utifrån siffror 
från 2001, som upplyser om att mer än 3 000 personer spelade i någon form av 
instrumentalensemble och runt 112 000 sångare samlades i körverksamheten. 
Dessutom, och det är i detta sammanhang möjligen ännu mer relevant, beräknas antalet 
anlitade fristående musiker under den aktuella tidsperioden till närmare 14 000 och 
fristående sångare runt 5 000. 
 
Så långt vi kan utläsa av Betänkandet leder detta konstaterande dock inte fram till något 
slutsats, inte heller finns det, såvitt vi kan se, någon reflektion över denna stora 
kulturresurs och hur interaktionen mellan kyrkans musikaliska verksamhet och andra 
aktörer inom musik- och konstområdet skulle kunna få ett fruktbart uttryck. Trots allt 
kan Svenska kyrkan i detta sammanhang bidra med ett vittförgrenat, nationellt 
heltäckande och genre-inkluderande musikaliskt och konstnärligt liv som bygger på 
mycket stora personella och ekonomiska insatser från kyrkan som sådan och därmed 
också från de medlemmar som bär upp henne. 
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Vi skulle uppskatta en konstruktiv respons på detta brev. Vi är också beredda att 
fördjupa kontakten med Kulturdepartementet och att vara en del av arbetet med att 
säkerställa och utveckla konstnärernas villkor. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
 
Ingela Sjögren    Henrik Tobin 
förbundsordförande    förbundssekreterare 


