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Dags att agera: Stora statliga anslag till den 
regionala musiken kan försvinna 2021! 

Under många år hade Sveriges musikinstitutioner, såväl nationella som regionala, ett 
för branschen bortglömt schablonavdrag för musiker med egna instrument, både fast 
anställda och frilans. 
2014-15 upptäckte Yngve Gripple, tjänsteman vid Skatteverket, att ett sådant avdrag 
existerade och att det var oförenligt med modern svensk skattelagstiftning, och därför 
måste tas bort. Det handlade om ca 70mkr totalt, där de regionala 
musikinstitutionerna riskerade att förlora ca 18-20mkr i statligt stöd. Även de 
stora institutionerna och orkestrarna berörs: till exempel riskerade Kungliga Operan 
att förlora drygt 10mkr. 
 
Beslutet att avskaffa schablonavdraget 2016 flyttades fram ett år under vilket 
Kulturdepartementet istället utvecklade en modell för musikförstärkning, löpandes i 
första hand under fyra år – men uppfattades inte som en utfasning: 2017 innebar full 
kompensation, 2018 gick anslaget ned för att återigen gå upp 2019 och 2020. 
 
När statsbudgeten för 2021 började projiceras för ca 18 månader sedan, upptäckte 
Svensk Scenkonst att musikförstärkningen om ca 70mkr inte fanns med – inte utifrån 
statlig ovilja, utan troligen bara i syfte att balansera budgeten… 
 
Sedan dess har Svensk Scenkonst och dess medlemmar (bland annat i stort sett alla 
RMS-institutioner) bedrivit en lågintensiv kampanj gentemot Kulturråd, departement 
och minister. Det finns förståelse från statlig sida att dessa medel är av stor 
betydelse för alla musikinstitutioners verksamhet – men det gäller ju att säkra dessa 
medel i statsbudgeten nästa år, i konkurrens med ökade satsningar på bl a försvar 
och polis, som förhandlas under perioden mars-april 2020! 
Konsekvensen om musikförstärkning tas bort kommer i första hand att drabba den 
del av verksamheten som inte är intäktsgenererande, vilket i klartext utgör aktiviteter 
för barn, unga och äldre – dvs. grupper som har hög prioritet. 
Det är därför av yttersta vikt att ALLA regioner reagerar officiellt i frågan – och att DU 
som regional politiker eller verksamhetsföreträdare ser till att informera DIN 
region om konsekvenserna av ett eventuellt borttagande 2021, så att ärendet 
skyndsamt kan tas upp inom SKR liksom i dialogsamtal med regeringsföreträdare. 
 

 
 
Yngve Gripple, Skatteverket 
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