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I detta medlemsbrev sammanfattar vi KLYS arbete och aktiviteter under andra halvåret 2021.  

Du hittar KLYS senaste yttranden och skrivelser samt annat läsvärt på vår webbsida. Vi gör också 
löpande uppdateringar på KLYS Facebooksida, Instagram- och Twitter-konton (@KLYS59). Där finns 
aktuell information, nyheter och kommentarer från KLYS. Följ oss gärna där! 

Trevlig läsning

 

NATIONELL KULTUR- OCH MEDIEPOLITIK  

CORONAPANDEMIN 

Den 29 september slopades deltagartaken vid allmänna 
sammankomster och offentliga tillställningar. P.g.a. den 
ökande smittspridningen under hösten har regeringen 
meddelat att vaccinationspass kommer att införas fr.o.m. 
den 1 december vid allmänna sammankomster och 
offentliga tillställningar med fler än 100 personer. 

Den – troligen – sista ansökningsomgången krisstöd från 
Kulturrådet ägde rum i september och för omsättnings-
stödet för enskilda firmor i oktober. 

Den 20 september presenterades budgetpropositionen med 
kulturbudgeten för 2022, som endast innebär marginella 
förändringar med den m, kd och sd-budget som regeringen 
nu ska regera med. KLYS välkomnade de stora kultur- och 
konstnärspolitiska satsningarna, som tar höjd för 
återstartsutredningens förslag, och uppmärksammade också 
i sitt pressmeddelande förlängningen av a-kasselättnaderna 
för egenföretagare under hela 2022. Det blir alltså möjligt 
att vilandeförklara sin enskilda firma flera gånger och 
samtidigt vidta vissa marknadsföringsåtgärder, även under 
nästa år. Något som KLYS drivit. 

ÅTERSTARTSUTREDNINGEN 

Den 30 september presenterades återstartsutredningen 
SOU 2021:77 Från kris till kraft, som innehåller en lång rad 
förslag, både kortsiktiga och långsiktiga, som syftar till att få 
i gång kulturlivet igen efter pandemin. Förslagen innehåller 
en hel del åtgärder som KLYS har drivit gentemot 
utredningen och regeringen. För arbetet med återstarts-
utredningen har KLYS tillsatt en särskild arbetsgrupp som 
träffats vid två tillfällen under hösten, och vars uppgift är att 
ta fram ett prioriteringsdokument över utredningens förslag. 

 

 

Vår numera f.d. kulturminister Amanda Lind meddelade i 
november att återstartsutredningen ska remitteras i sin 
helhet. KLYS återstartsgrupp kommer därför också att bistå 
KLYS i arbetet med remissyttrande över utredningen, som 
ska vara klart i februari.  

Den 10 november deltog KLYS genom ordförande Karin 
Inde, Grethe Rottböll, Författarförbundet, Sara Edström, 
Konstnärernas Riksorganisation, Martin Jonsson Tibblin, 
Föreningen Svenska Tonsättare och Simon Norrthon, 
Fackförbundet Scen och Film, vid ett seminarium om 
återstarten av kulturen, som arrangerades av Arena Idé, ABF 
Stockholm och filmaren Gunnar Lindholm på ABF-huset i 
Stockholm.  

Karin Inde modererade seminariet tillsammans med Gunnar 
Lindholm.  Filmen Fritt fall – om kulturskapares villkor under 
Coronakrisen, visades och utredaren Linda Zachrisson 
redogjorde för återstartsutredningens förslag. Seminariet 
avslutades med att kulturpolitikerna Ulf Dernevik, mp, 
Catarina Deremar, c, Viktor Wärnick, m, och Ewa Carlsson, s, 
fick berätta hur deras partier vill agera för att återstarta 
kulturen i landet. Seminariet spelades in och finns att se på 
YouTube.   

KLYS VALSTRATEGI 2022  

Precis som inför tidigare riksdagsval arbetar KLYS med en 
valstrategi och ett program från KLYS inför valet i september 
2022. Programmet kommer att innehålla KLYS viktigaste 
frågor och ska presenteras i olika sammanhang under våren, 
bl.a. vid ett seminarium på Folk och Kultur i Eskilstuna den 
10 eller 11 februari samt vid vår konstnärspolitiska 
konferens, som planeras till den 26 april på Moderna 
Museet i Stockholm. 

 

 

Medlemsbrev andra halvåret 2021 

 

http://www.klys.se/
https://www.youtube.com/watch?v=aLvqCJ0RuWo
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UPPHOVSRÄTT OCH YTTRANDEFRIHET 

GENOMFÖRANDE AV EU:S UPPHOVSRÄTTSDIREKTIV  

Den 8 oktober presenterade regeringen slutligen sitt kraftigt 
försenade förslag till genomförande av EU:s DSM-direktiv i 
svensk rätt Ds 2021:30. KLYS arbetar nu för fullt med 
yttrande över förslaget, som ska vara inlämnat senast den 
13 december. KLYS fokuserar i första hand på artikel 18-23 
(rätt till skälig ersättning, information och hävning), med 
stöd av den arbetsgrupp i KLYS som finns för dessa artiklar. 
Arbetsgruppen leds av Ulrica Källén och har hittills haft två 
möten under hösten.  

Arbetsgruppen för artikel 17 (internetplattformarnas ansvar) 
leds av Thorbjörn Öström, som på uppdrag av STIM kommer 
att skriva Stims yttrande i den delen. Stim bjöd in 
intresserade remissinstanser till ett möte om artikel 17 
fredagen den 19 november.  

Arbetsgrupperna för artikel 15 (presspublikationer) och 
artikel 3-12 (inskränkningar och avtalslicens) leds av Olle 
Wilöf, SJF, respektive Lars Grönqvist och Peter Carls, 
Copyswede. 

Parallellt med remissarbetet kommer KLYS tillsammans med 
medlemsorganisationerna att skaffa sig beredskap när det 
gäller opinionsbildning och påverkansarbete (politiker och 
media). Strategi för detta kommer diskuteras i KLYS au och i 
KLYS strategigrupp för DSM-direktivet. Ett särskilt möte för 
detta är planerat till den 17 december, då även 
ordförandena i KLYS medlemsförbund är inbjudna. 

ERSÄTTNINGSRÄTTSUTREDNINGEN  

I våras tillsatte regeringen en särskild utredning (Dir 
2021:31) för genomförande av två frågor i DSM-direktivet, 
dels frågan om en s.k. oavvislig ersättningsrätt för 
upphovspersoner och utövare i on demand-situationer, t.ex. 
vid streaming av film och musik (artikel 18.2), dels en 
särskild tvistlösningsmekanism för upphovsrättsfrågor 
(artikel 21). Från KLYS är Susin Lindblom utsedd till expert i 
utredningen. 

KLYS har inrättat en referensgrupp inom KLYS som löpande 
träffas och diskuterar utredningens texter. En rad 
synpunkter på dessa texter har inlämnats från KLYS och 
medlemsorganisationerna under hösten. 

ÖVERSYN AV PRIVATKOPIERINGSERSÄTTNINGEN  

Förra året tillsattes en utredning som ska se över PKE-
systemet (Dir 2020:82) i Sverige. Utredningen skulle ha 
lämnat sitt slutbetänkande senast den 21 februari 2022, 
men har nu bett om förlängd utredningstid med två 
månader. KLYS verksamhetsledare Ulrica Källén är en av 

experterna i utredningen. En särskild arbetsgrupp inom KLYS 
och Copyswede finns för förankring och samordning av 
synpunkter i förhållande till utredningen. Expertgruppen har 
haft två möten i mindre grupper under hösten, som bl.a. 
diskuterat resultatet av den kartläggning av PKE som gjordes 
i somras samt de förslag som utredningen hittills 
presenterat.  

KONSTNÄRSNÄMNDENS SEMINARIUM OM 
DIGITALISERINGENS EFFEKTER FÖR KONSTNÄRER 

Den 8 oktober deltog KLYS genom Ulrica Källén och Carl 
Liungman i två olika paneler vid Konstnärsnämndens 
seminarium om Digitaliseringens konsekvenser för 
konstnärers villkor. Seminariet följde upp den rapport i 
ämnet som Konstnärsnämnden presenterade i våras och 
som KLYS bidrog till på olika sätt.  

PUBLIC SERVICE-FÖRETAGEN OCH UPPHOVSRÄTTEN  

KLYS au har under året diskuterat public service-företagens 
hantering av upphovsrätten, inte minst SVT:s anlitande av 
Epidemic Sound för musik. Med anledning av detta skickade 
KLYS i juni en skrivelse till public service-företagens 
ledningar, där vi bad om ett möte för att diskutera bolagens 
hantering av upphovsrätten, i synnerhet deras friköp av 
musik via Epidemic Sound. 

Ett sådant möte ägde rum med företrädare för SVT, SR och 
UR den 30 september. Från KLYS deltog ordförande Karin 
Inde, vice ordförande Susin Lindblom, Dramatikerförbundet, 
au-ledamot Alfons Karabuda, SKAP och verksamhetsledare 
Ulrica Källén. 

ARBETSMARKNAD, SOCIAL TRYGGHET OCH SKATTER 

SOCIAL TRYGGHET 

Vid en presskonferens den 19 oktober meddelade 
regeringen att de tillsätter en utredning om anpassningar av 
sjukförsäkringen till frilansares och så kallade kombinatörers 
villkor. Särskild utredare blir Calle Nathanson, VD för Folkets 
Hus och Parker. Utredningen kommer att innehålla många 
av de frågor som KLYS länge drivit, t.ex. hur stipendier ska 
behandlas i SGI-sammanhang, och innebär att frilansande 
kulturskapare nu äntligen kan få en bättre social trygghet.  

KLYS har fått erbjudande om att ingå som expert i 
utredningen, och har nominerat verksamhetsledare Ulrica 
Källén. KLYS kommer inom kort att sammankalla sitt nätverk 
för socialförsäkringsfrågor för att diskutera utredningen och 
dess kommittédirektiv. Utredningen ska presentera sitt 
slutbetänkande i april 2023. 

 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2021/10/dir.-202190/
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I våras genomförde KLYS en enkätundersökning till 
kulturskapare inom alla konstområden om deras 
erfarenheter av sjukpenning och Försäkringskassan. 
Resultatet av undersökningen kommer att vara ett viktigt 
underlag för den nytillsatta utredningen.  

KLYS ordförande Karin Inde och verksamhetsledare Ulrica 
Källén hade möte med Sofi Knutas och Matilda Berggren på 
kulturdepartementet den 2 november om aktuella KLYS-
frågor, i synnerhet den aktuella SGI-utredningen och KLYS 
syn på frågan om stipendier i förhållande till SGI. 

Den utredning som på uppdrag av näringsdepartementet 
ska se över företagares sociala trygghet med särskilt fokus 
på beräkning av sjukpenninggrundande inkomst (SGI) för 
enskilda näringsidkare, ska presentera sitt slutbetänkande 
nu i december. KLYS har vid flera tillfällen träffat utredaren 
Mathias Tegnér och dennes sekreterare och gjort inspel till 
utredningen och delgivit dem resultatet av 
enkätundersökningen som nämns ovan. 

SKATTEFRÅGOR 

Ett yttrande från KLYS över SOU 2021:55 
Mikroföretagarkonto – schabloniserad inkomstbeskattning 
för de minsta företagen inlämnades den 8 november. 
Utredningen hade diskuterats vid ett möte i KLYS 
skattenätverk den 28 oktober. 

ARBETSFÖRMEDLINGEN KULTUR MEDIA  

Rådet för kulturarbetsmarknaden träffades den 21 
september då bland annat Sveriges A-kassor var inbjudna 
för att redogöra för den a-kassereform som är på gång. KLYS 
framförde en del synpunkter på förslagen och dess brister i 
förhållande till frilansande kulturskapare. 

Möte med den nya strategen på af Kultur media Martin 
Söderberg (som tagit över efter Philippa Wallér) ägde rum 
på KLYS den 29 september. 

Det har rapporterats fortsatta problem inom 
Arbetsförmedlingen, som drabbar inskrivna kulturskapare på 
Af Kultur Media. Frågan kommer att tas upp igen med 
ledningen för Af Kultur Media vid nästa förmöte, och sedan 
eventuellt lyftas med Arbetsförmedlingens ledning. 

KONSTEN ATT DELTA 

Den 23 november besökte Ola Öhlin, projektledare för 
Konsten att delta (KAD), mötet i KLYS arbetsutskott och gav 
en uppdatering om projektet och planerna för 2022. KAD 
finansieras med stöd av Kulturrådet och ansökan om medel 
för 2022 skickades in i oktober. Besked väntas under 
december månad.  

KAD har under lång tid arbetat för att få till ett bättre 
samarbete med Arbetsförmedlingen Kultur Media vilket 
bland annat resulterat i att det nu finns skriftlig information 
om projektet på Arbetsförmedlingens webbsida. En podd 
har också producerats och kommer att publiceras på 
Arbetsförmedlingens hemsida inom kort. 

Under Folk och Kultur i februari 2022 arrangerar KAD ett 
seminarium där Mångkulturellt centrum och 
Arbetsförmedlingen tillfrågats om att delta i panelen. 

Fokus för 2022 är att få fler regioner att ansluta till 
projektet.  

Fortsatt är det mestadels bildkonstnärer som är anslutna till 
projektet, men arbete pågår för att nå ut bredare. Tack vare 
systerprojektet Kollega till kollega har också författare och 
journalister hittat till och anslutit sig till KAD. Att KAD inte 
har nått ut till fler (konstnärliga) yrkesgrupper beror till stor 
del på covid som gjort det svårare att nå ut med information 
om projektet under 2020 och 2021.  

Den 1 september 2021 tog Fotografernas förbund över 
projektutförandet av KAD efter Svenska Tecknare. KLYS 
kvarstår som projektägare. 

KULTURELLA OCH KREATIVA NÄRINGAR (KKN)  

En ny utredning har tillsatts för att ta fram en nationell 
strategi för kulturella och kreativa näringar i Sverige. Tobias 
Nielsén har utsetts till utredare. Utredningen ska presentera 
sitt slutbetänkande i maj 2021.  
KLYS arbetsgrupp för kulturella och kreativa näringar - KKN 
har sitt nästa möte den 2 december. Mötet är digitalt och 
gästas av Emy Widén och Ulrica Risso från 
Kulturdepartementet som inleder mötet med att kortfattat 
presentera departementets arbete med KKN och den nya 
utredningens direktiv. Sammankallande för KKN-gruppen är 
Eva Månsson, Konstnärernas Riksorganisation.  

 

REGIONAL KULTURPOLITIK 

REGIONALA KULTURPLANER 

Blekinge, Kronoberg och Värmland har nu alla tre politiskt 
fastslagit sina i år remitterade kulturplaner, vilka börjar gälla 
2022 och sträcker sig till och med 2025. KLYS kommer i 
december med en s.k. regional tendensrapport om hur de 
konstnärspolitiska perspektiven behandlas i de olika 
planerna. 
 
Under 2022 kommer följande nio regioner att remittera nya 
kulturplaner: Uppsala län, Dalarna, Gävleborg, Västmanland, 

https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/sa-hittar-du-jobbet/tips-inspiration-och-nyheter/artiklar/2021-08-26-utlandsfodd-fa-hjalp-att-skapa-kontakter-i-svenska-kulturlivet
https://www.reportrarutangranser.se/rug-kollega-till-kollega/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2021/11/dir.-2021100/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2021/11/dir.-2021100/
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Norrbotten, Sörmland, Jönköpings län, Jämtland/Härjedalen 
och Västernorrland. 

REGIONALA MÖTEN OCH KONFERENSER HÖSTEN 
2021 OCH BÖRJAN 2022  

• 12 oktober: KLYS Mötesplats för kulturskapare från 

landets regioner 

• 26 oktober: KLYS höstmöte med den regionala 

referensgruppen 

• 5 november: KLYS ordförande ledde samtal med 

bl.a. regionala kulturpolitiker vid ett seminarium 

som arrangerades under pågående Dansmässan 

2021 av Danscentrums regionala organisationer 

och där den nya skrivelsen Dansplan Sverige 

diskuterades 

• 11 november: Region Stockholms kulturting 

”Stockholmstinget” hölls digitalt. KLYS ordförande 

medverkade 

• 17 november: KLYS regionalpolitiska strateg möttes 

med Malmö stads kulturförvaltning om reviderad 

kulturstrategi 

• 19 november: Stockholms stads dialogmöte med 

KLYS medlemsorganisationer 

• 26 november: Region Jönköpings läns möte med 

samverkansgrupp om ny kulturplan på remiss 2022. 

KLYS regionalpolitiska strateg deltog 

• Januari 2022: KLYS regionala referensgrupp ska ha 

extra möte om de många regionala kulturplanerna 

på remiss 

• 21 januari: Region Västmanland håller 

remisskonferens i Västerås om arbetet med ny 

regional kulturplan 

• 10 eller 11 februari: KLYS arrangerar seminarium på 

Folk & Kultur i Eskilstuna 

• 16 mars: Region Stockholm håller dialogmöte med 

företrädare för KLYS medlemsorganisationer. 

 

KLYS REGIONALA GRUPPS HÖSTMÖTE  

26 oktober höll KLYS ett möte med sin regionala 

arbetsgrupp som består av medlemsförbundens 

representanter för regionala frågor. En skriftlig rapport finns 

från mötet. Det beslutades att gruppen håller ett extra möte 

i januari med anledning av det stora antalet regionala 

kulturplaner på remiss under 2022; hela nio planer. 

 

 

KLYS REGIONALA MÖTESPLATS GÄSTADES AV 
KULTURRÅDET 

Den 12 oktober hölls det årliga mötet för kulturskapare från 

regionala samråd runt om i landet. Mötet hölls digitalt med 

ca 60 deltagare. Vi fick lägesrapporter från ett tiotal regioner 

från yrkesverksamma kulturskapare inom olika 

konstområden. Till årets möte hade KLYS även bjudit in 

företrädare för myndigheterna Kulturrådet och 

Konstnärsnämnden för att lyssna på vad som rapporterades. 

Kulturrådet har just nu ett regeringsuppdrag att undersöka 

kulturskaparnas villkor i landets regioner, vilket ska vara klart 

i december 2021. En skriftlig rapport från KLYS Mötesplats 

har sammanställts. 

KULTURUTVECKLINGEN I STOCKHOLMS STAD  

I början av oktober lämnade KLYS och en rad av KLYS 

medlemsorganisationer in remissyttranden över Stockholms 

stads strategi för nattklubbar och livescener. Utöver denna 

strategi följer KLYS implementeringen av en del av förslagen 

i den ”nystartsrapport” som presenterades i våras, samt av 

Stockholms stads förslag till kulturstrategiskt program, som 

kopplas till stadens övergripande Vision 2040 och främst har 

fokus på kulturella och kreativa näringar och hur kultur kan 

vara en del av stadsutveckling, besöksnäring och 

marknadsutveckling. 

19 november höll staden ett dialogmöte med företrädare 

för KLYS medlemsorganisationer inklusive ordförande Karin 

Inde. Det finns planer på att inrätta en formell dialoggrupp 

med representanter för kulturlivet samt att ta fram en 

specifik konstnärsstrategi för Stockholms stad. 

NYHETER FRÅN REGIONER OCH KOMMUNER  

Region Skånes arbete med en regional handlingsplan för sin 

särskilda konstnärspolitiska strategi är försenat. Status och 

tidsplan är oklara i skrivande stund. I Region Skånes andra 

fördelning 2021 av produktions- och utvecklingsstöd satsas 

nu 6,1 miljoner kronor på 45 olika projekt inom 

kulturområdet. 

Region Norrbotten har tillsatt en ny regional kulturchef; 

Peppe Bergström Hesselbom. 

Region Jönköpings län har tillsatt Magnus Jonsson (tidigare 

kulturchef i Gislaved) som ny regional kulturchef. 

Region Jämtland/Härjedalen och Region Västernorrland har 

fått en del nya representanter i sitt gemensamma 

kulturskaparsamråd. Båda regionerna ska ta fram nya 

kulturplaner 2022. 
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Gotlands socialdemokratiska kulturförening håller en 

kulturpolitisk dag den 14 januari i Visby. KLYS ordförande 

och regionalpolitiska strateg m.fl. är inbjudna till 

panelsamtal. 

Region Örebro län ska 3-4 maj 2022 arrangera konferensen 

Agenda: KULTUR, en tvådagarskonferens med nationellt 

fokus på kulturpolitik och områden kopplade till kultur, som 

tillväxt, hållbarhet, hälsa, inkludering och demokrati. 

Göteborgs stad arbetar med en ny handlingsplan för 

kulturen med utgångspunkt från stadens kulturprogram. 

Synpunkter hämtas från stadens förvaltningar och bolag och 

utgör underlag för en remiss till hösten 2021. Ny plan ska 

presenteras sommaren 2022. Göteborgs stad har som första 

kommun i landet utlyst 100 stycken särskilda 

återstartsstipendier på 50 000 kr för yrkesverksamma 

kulturskapare i staden. 

KLYS har träffat företrädare för kulturförvaltningen i Malmö 

stad om kommunens revidering av sitt kulturstrategiska 

program. Tidsplanen är framskjuten p. g. a. pandemin. 

Programmet ska vara klart senast sommaren 2022. 

Norrköpings kommun arbetar nu fram en övergripande plan 

för kulturlivet. Den nya planen kommer peka ut strategiskt 

viktiga områden inom kultur, bl.a. utveckling av kulturella 

och kreativa näringar. Sommaren 2022 beräknas den nya 

planen antas av kommunfullmäktige. 

Region Värmland söker ny kulturchef. Vid halvårsskiftet 

2022 går regionens nuvarande chef i pension. 

KULTURRÅDETS UPPDRAG ATT UNDERSÖKA 
KONSTNÄRERS VILLKOR REGIONALT 

I regeringens regleringsbrev för 2020 gavs Kulturrådet 
uppdraget att undersöka konstnärernas villkor och de 
konstnärspolitiska perspektiven inom 
kultursamverkansmodellen. Uppdraget har p.g.a. Corona 
fått förlängd tid och ska redovisas den 31 december 2021. 
KLYS ska bidra med kunskap och fakta till denna utredning. 

KLYS KONSTNÄRSPOLITISKA KONFERENS FLYTTAS 
TILL 2022 

KLYS har beslutat att flytta fram sin konstnärspolitiska 
konferens, som skulle ha hållits under 2021, till att i stället 
genomföras den 26 april 2022 som upptakt till valrörelsen. 
Kulturrådet som finansierar arrangemanget har meddelat 
KLYS att beviljade medel får användas till en konferens 
under våren 2022 i stället. 
 
 
 

INTERNATIONELLT 

NORDISKT  

De aviserade neddragningarna i den nordiska kultur-
budgeten har stoppats, åtminstone för 2022. Vid ett möte i 
nordiska ministerrådet i november klubbades den nordiska 
budgeten för nästa år. KLYS har, liksom många andra 
kulturorganisationer i de nordiska länderna, vid upprepade 
tillfällen protesterat mot förslaget till kraftiga neddragningar 
i det nordiska kultursamarbetet. Protesterna har 
uppenbarligen haft effekt, åtminstone för 2022 då en 
lösning har hittats för att slippa skära i de nordiska 
kulturstöden. Vi måste nu se till att kulturbudgeten återställs 
och ökar permanent inför 2023 och framåt.  

EUROPEISKT 

Den 8 december deltar KLYS vid ECCDs – European 

Coalitions for Cultural Diceristy – årsmöte. ECCD är IFCCDs 

europeiska gren. Mötet äger rum digitalt och kommer att 

fokusera på pandemins effekter för kulturlivet i olika 

europeiska länder och på implementeringen av DSM-

direktivet i de olika medlemsstaterna.  

UNESCO 

Den 17-19 november deltog KLYS verksamhetsledare Ulrica 

Källén i den svenska delegationen under kultur-

kommissionen vid Unescos generalkonferens i Paris. 

Deltagandet skedde digitalt p.g.a. restriktioner i Unescos 

högkvarter i Paris. Ulrica Källén är ledamot i Svenska 

Unescorådet sedan 2018 och sitter på ett personligt 

mandat. 

KLYS I  MEDIA 

• Den 3 september intervjuades KLYS ordförande 

Karin Inde i Sveriges Radios Kulturnytt om behoven 

för återstarten av kulturen 

• Den 1 oktober intervjuades KLYS ordförande Karin 

Inde i P1 Kultur om återstartsutredningen  

• Den 6 oktober kommenterade KLYS 

verksamhetsledare Ulrica Källén i Sveriges Radios 

Kulturnytt rapporten från Myndigheten för 

kulturanalys om pandemistöden till kulturen. 

• Den 19 oktober intervjuades KLYS ordförande Karin 

Inde av Sveriges Radios Kulturnytt om regeringens 

nytillsatta utredning om sjukpenning för frilansade 

kulturskapare.  

 

https://sverigesradio.se/avsnitt/manga-sjalvmord-bland-turkiska-musiker
https://sverigesradio.se/avsnitt/manga-sjalvmord-bland-turkiska-musiker
https://sverigesradio.se/avsnitt/aterstartsutredningen-en-fantasi-eller-nagot-som-kan-bli-verklighet?fbclid=iwar1g2m23f-vz2wc46s3zesrkgbn0zf-ugknmzjcjvm_ldpvwvkucthfhpmm
https://sverigesradio.se/avsnitt/aterstartsutredningen-en-fantasi-eller-nagot-som-kan-bli-verklighet?fbclid=iwar1g2m23f-vz2wc46s3zesrkgbn0zf-ugknmzjcjvm_ldpvwvkucthfhpmm
https://sverigesradio.se/artikel/klys-kulturstod-for-enskild-firma-har-inte-fungerat?fbclid=iwar3xmsep15k-u-mybdl3coy3rhf75irbgxkswbqw9sb7hl4o2-1jdp65ovg
https://sverigesradio.se/artikel/klys-kulturstod-for-enskild-firma-har-inte-fungerat?fbclid=iwar3xmsep15k-u-mybdl3coy3rhf75irbgxkswbqw9sb7hl4o2-1jdp65ovg
https://sverigesradio.se/artikel/klys-kulturstod-for-enskild-firma-har-inte-fungerat?fbclid=iwar3xmsep15k-u-mybdl3coy3rhf75irbgxkswbqw9sb7hl4o2-1jdp65ovg
https://sverigesradio.se/artikel/regeringen-vill-forbattra-kulturskapares-arbetsvillkor?fbclid=iwar1tf2ekn0svp9yxd60zfmb_konc3c9aopxhtbz4lyjypg10uoy0g8eco94
https://sverigesradio.se/artikel/regeringen-vill-forbattra-kulturskapares-arbetsvillkor?fbclid=iwar1tf2ekn0svp9yxd60zfmb_konc3c9aopxhtbz4lyjypg10uoy0g8eco94
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Webb: www.klys.se 

 

Facebook:   KLYS 

Twitter:  @KLYS59  

Instagram: @KLYS59 

 

KONTAKT 

 

Om du har några frågor är du alltid välkommen att höra av 
dig till kansliet på tel.nr: 0709 48 09 63 eller klys@klys.se  

 
Karin Inde, ordförande 
Ulrica Källén, verksamhetsledare 
Carl Liungman, regionalpolitisk strateg 
Evelina Freiman, koordinator  
 
 

 

http://www.bing.com/images/search?q=instagram+official+logo&view=detailv2&&id=71EBE72FBB1202684933E8C981A26DED8E0E496B&selectedIndex=122&ccid=fSd77vYh&simid=608004135591739633&thid=OIP.M7d277beef62133ff73e796401b7ee047o0
http://www.klys.se/
https://www.facebook.com/klys.se/
https://twitter.com/KLYS59
https://www.instagram.com/klys59/
mailto:klys@klys.se

