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Handlingsplan för bild och form
Bild och form är ett område med många utövare
och stor publik. Ett starkt bild- och formområde
utgör en betydande del av ett levande och dynamiskt kulturliv i hela landet. Det är dock svårt för
många professionella bild- och formkonstnärer att
försörja sig på sin konst.
Regeringen presenterar därför en handlingsplan i
nio punkter som ska stärka bild- och formområdet,
med särskilt fokus på konstnärernas villkor.

1. Moderniserade stöd och
ersättningar till bild- och
formkonstnärer
Regeringen tar ett helhetsgrepp
om den statliga konstnärspolitiken i och med utredningen
”Konstnärernas villkor”, som
ska vara klar i februari 2018.
Utredningen ska bedöma hur
de statliga insatserna bidrar till
att nå de kulturpolitiska målen
samt föreslå förändringar av insatserna för att anpassa dem till
nuvarande förutsättningar och
behov. Målet är moderna, jämlika och flexibla stöd som skapar
goda förutsättningar för professionella konstnärer att vara yrkesverksamma.
Även Kulturrådets bidragsförordningar inom bild- och formområdet ska ses över för att
i högre grad gynna kvalitativa

och nyskapande aktörer inom
samtidskonsten.
2. Bättre förutsättningar
att verka som professionell
konstnär i hela landet
Utredningen ska analysera hur
kultursamverkansmodellen har
påverkat förutsättningarna att
verka som professionell konstnär samt föreslå förändringar för att förbättra möjligheterna att verka som konstnär i hela
landet.
3. God social trygghet för
bild- och formkonstnärer
Utredningen ska göra en översyn av hur de statliga ersättnings- och stödsystemen samt
socialförsäkringssystemen förhåller sig till varandra.
Att bild- och formkonstnärer

har goda villkor för sitt skapande arbete är av stor betydelse för
upprätthållandet av ett starkt
bild- och formområde.
4. Förstärkt individuell
visningsersättning
Regeringen gör en satsning för
att förstärka den individuella visningsrätten (IV) med ca 4
miljoner kronor under 2017.
IV-ersättningen och andra stöd
är viktiga för bild- och formkonstnärers möjlighet att leva på
sitt konstnärskap.
5. Breddad tillämpning av avtalet om medverkans- och
utställningsersättning
Regeringen har gett Kulturrådet
i uppdrag att redovisa i vilken
grad institutioner inom kultursamverkansmodellen tillämpar
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avtalet om medverkans- och ut- händer, som är en del av satsställningsersättning (MU-avtaningen Äga rum.
let). Kulturrådet ska också informera och föra dialog om avtalet. Statens konstråd får i uppdrag
att ta fram en rapport kring den
MU-avtalet ska vara som en fö- offentliga konstens roll för gerebild för hur andra offentliga
staltningen av boendemiljöer av
och privata utställare ersätter
hög kvalitet.
konstnärer.
Främjande av konstnärlig gestaltning möjliggör fler uppdrag
6. Fortsatt stöd till samtidstill konstnärer.
konstens utveckling i hela
landet
8. Ökat synliggörande av
Under våren 2017 avser regersvensk konst internationellt
ingen att ge en aktör i uppdrag
att överta Riksutställningars
Den ökande internationalisesamtidskonstuppdrag.
ringen av bild- och formområdet är ett sätt att vidga nätverk
Samtidskonstens utveckling och och möjliggöra nya uppdrag och
spridning i Sverige ska fortsatt
samarbeten.
främjas.
Inom ramen för exportstrategin satsar regeringen under fyra
7. Främjande av konstnärlig
gestaltning för att möjliggöra års tid 28 miljoner kronor på en
kommunikationsplattform för
fler uppdrag till konstnärer
svensk design.
Regeringen satsar 26 miljoner
kronor under tre år på ny ofStatens konstråd får i uppdrag
fentlig konst i vissa bostadsom- att i samarbete med Svensk
råden. Det sker genom Konst
Form ta fram en policy för hur

bild och form som representerar
det samtida Sverige hanteras på
utlandsmyndigheter.
9. Utpekande av bild- och
formkonstområdet som ett
särskilt verksamhetsområde
i kultursamverkansmodellen
Regeringen föreslår att bild- och
formområdet blir ett utpekat
verksamhetsområde i kultursamverkansmodellen.
Syftet är att stärka bild- och formområdet på regional nivå.
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