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Introduktion

Kulturrådet har i regeringsuppdrag att verka för fler fristäder för förföljda konstnärer och för en utveckling av fristadssystemet i Sverige. Kulturrådet vill genom
denna handbok underlätta städernas viktiga arbete och verka för att fler svenska
städer blir fristäder för författare och andra konstnärer som lever under hot i
sina hemländer.
Handboken beskriver vad som ingår i att vara fristad inom nätverket International Cities of Refuge Network (ICORN) och hur det fungerar i Sverige. Det
finns två syften med handboken:
1. Att ge övergripande information om vad det innebär att vara och hur man blir
fristad inom ICORN i Sverige.
2. Att tillhandahålla relevant information som möjliggör och underlättar arbetet
för fristäderna och fristadsperioden för fristadskonstnärerna.
Handboken ger konkreta råd och information om perioden före, under och efter
tiden i fristaden. Under rubrikerna finns länkar till sidor där det finns mer detaljerad information kring till exempel avtal, regler med mera. I slutet av handboken finns en checklista. Mer information finns också på Kulturrådets webbplats
www.kulturradet.se/fristad. Där finns också en lista med vanliga frågor och svar
som fristäder kan stöta på och som fristadskonstnärer kan ha. Exempel på överenskommelse samt information som kan vara bra att ge till fristadskonstnären
presenteras också, på svenska och engelska.
På ICORN:s webbplats www.icorn.org finns mer information anpassat för
fristäder, potentiella och nuvarande fristadskonstnärer, press och andra intresserade av fristadssystemet.
Inom fristadsprogrammet kan man stöta på lite olika begrepp gällande de
konstnärer inom områdena ord, ton, bild/form och scen/film som söker skydd
genom programmet; fristadsgäst, fristadsstipendiat, fristadsförfattare med mera.
I denna handbok har vi valt att använda begreppet fristadskonstnär.
Fristadshandboken för svenska fristäder presenterades i sin ursprungliga
version 2013. Denna uppdaterade version har tagits fram i samarbete med de
svenska fristäderna.
Innehållet i handboken bygger främst på erfarenheter från koordinatorer och
fristadskonstnärer i de svenska fristäderna, ICORN:s huvudkontor, samt information från berörda myndigheter som Försäkringskassan, Migrationsverket,
Skatteverket och Sveriges Kommuner och Landsting. Svenska kulturorganisationer som tillfrågats i arbetet är Svenska PEN, Sveriges författarförbund, KRO/
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KIF, Illustratörcentrum, Författarcentrum, Teaterförbundet, Teaterunionen och
Svenska Tecknare.
Flertalet av myndigheterna samt en referensgrupp med representanter för
fristäderna har haft möjlighet att kommentera innehållet innan publicering.
Dokumentet uppdateras vid behov.
För frågor kring handboken och kontakt till representanter för Sveriges fristäder, fristadskonstnärer, intresseorganisationer samt myndigheter hänvisas till
Kulturrådet.
För frågor kring fristadssystemet inom ICORN, kontakta ICORN:s huvudkontor i Stavanger, Norge.
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Kulturrådets uppdrag

Kulturrådet har i uppdrag av regeringen att verka för fler fristäder för förföljda
konstnärer samt för en utveckling av fristadssystemet i Sverige. Kulturrådet ska
även främja uppmärksamhet kring fristadsfrågor samt verka för att de fristadskonstnärer som finns i Sverige ska få ökad möjlighet att bli en del av offentligheten. Uppdraget ska genomföras i samverkan med berörda myndigheter och
organisationer i det civila samhället samt med kommuner och landsting.
Kulturrådet kan ge bidrag för kostnader i anslutning till inbjuden författares,
bild- eller scenkonstnärs vistelse i Sverige. Som fristad och fristadskonstnär kan
man söka stöd från Kulturrådet för:
– projekt som ökar konstnärens möjlighet att ta del av och delta i den konstnärliga och kulturella offentligheten; debatter, seminarier, uppläsningar, möten
och andra publika evenemang,
– översättning av konstnärers verk inför evenemang eller publicering i bok-,
tidnings- eller tidskriftsform,
– verksamhet som stöder den inbjudna konstnärens eget skapande,
– insatser som främjar fristadskonstnärens deltagande i konstnärliga och sociala
sammanhang.
• Webbplats: www.kulturradet.se/fristad
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Fristadsprogrammet ICORN

ICORN är en internationell medlemsorganisation för städer, kommuner, landsting eller regioner som arbetar för yttrandefrihet. Varje medlem i ICORN är en
fristad som ger temporärt skydd genom residens för förföljda författare, journalister, bloggare, fotografer, curatorer, konstnärer, skådespelare, regissörer etcetera.
Residenset är vanligtvis i två år.
Fristadsprogrammet skiljer sig från andra konstnärliga residensprogram då
det viktigaste kriteriet vid urval inte är konstnärliga meriter, utan istället behovet
att komma i säkerhet och/eller att få sin röst hörd och sina verk publicerade. Det
är alltså ofta frågan om att förflytta en författare eller annan konstnär från en
farlig situation där personen genom sitt arbete riskerar att bli förföljd, hotad eller
fängslad.
En viktig uppgift för fristaden är att ge möjlighet till arbetsro, kollegial och
social gemenskap, samt möjligheten till självständigt arbete fritt från påtryckningar och trakasserier. Det är upp till fristadskonstnären själv att avgöra om
hen vill vara en offentlig person. Fristaden kan inte ställa några krav på att
konstnären ska medverka vid evenemang eller presentera sig för medborgarna.
Kort historik
Sedan början av 1990-talet har städer runtom i världen tagit initiativ till att
under en viss tid bjuda in en författare eller journalist som inte har möjlighet att
verka fritt inom sitt yrke i sitt hemland. Detta skedde först genom organisationen International Parliament of Writers (IPW), där författaren Salman Rushdie
var ordförande. När detta nätverk lades ner startade de då befintliga fristäderna,
bland annat Stavanger och Barcelona den nuvarande organisationen ICORN
2006. När ICORN grundades omfattade programmet endast författare men sedan
2014 är systemet vidgat och omfattar nu konstformer inom text, bild, konst,
musik, och scen.
Juridik
I Sverige prövades fristadssystemet i domstol 2014. Ärendet gällde om ett medlemskap i ICORN ligger inom kulturområdet eller om det rör sig om utrikespolitik
och därmed är en statlig angelägenhet. 2015 beslöt kammarrätten i Sundsvall att
det är förenligt med kommunallagen att vara fristad då de ansåg att det finns
samhälleliga angelägenheter som kan betecknas som både statliga och kommunala. En sådan är att stå bakom yttrandefriheten. Domen slog även fast att ett
medlemskap i ICORN framförallt är ett beslut inom kulturområdet, och då det
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inte ligger i kommunens uppgift att välja ut de personer som får fristad inom
ICORN, så blir den enskilda kommunen inte heller avsändare för den kritik som
eventuellt riktas mot de hotade fristadskonstnärernas respektive hemländer.
Organisationen ICORN
ICORN:s styrelse består av medlemmar från sex fristäder, med olika nationaliteter och infallsvinklar som representerar ICORN:s värderingar. Medlemmarna i
styrelsen väljs på fyra år.
Det administrativa kontoret ligger i Stavanger, Norge. Medarbetarna på kontoret har många års erfarenhet av fristadsarbete i olika länder och kan därför
ge bra stöd och information till fristäderna. Det är det administrativa kontoret som sköter kontakten med dem som ansöker om medlemskap både som
fristadskonstnär och fristad. Administrationen arbetar nära till exempel Internationella PEN, andra organisationer för mänskliga rättigheter och residens som
hjälper till att stötta för att både validera personer som ansöker, och ge skydd för
dem som är i behov.
Varje år arrangerar ICORN ett medlemsmöte i någon av de europeiska fristäderna, vartannat år i form av en generalförsamling där man bland annat
väljer styrelse. Alla medlemmar av ICORN förväntas närvara på dessa möten.
Förutom information från styrelsen arrangeras workshops som tar upp aktuella
frågor och som ger möjlighet att utbyta erfarenheter. Dessa möten är i synnerhet viktiga för fristadskonstnärerna, då det oftast är det tillfälle per år som de får
möjlighet att träffas.
• Läs mer om ICORN:s organisation: www.icorn.org/people
Det svenska ICORN-nätverket
Det svenska nätverket inom ICORN består av koordinatorer i de svenska fristäderna, fristadskonstnärerna, tjänstemän på Kulturrådet och nationella samarbetsparter samt andra som har erfarenhet av, eller engagerar sig i arbetet med
fristadsprogrammet i Sverige.
Koordinatorer och fristadskonstnärer i de svenska fristäderna brukar träffas minst en gång om året. Det är fristäderna som arrangerar mötena och turas
om med värdskapet. På mötena diskuteras aktuella frågor som kommit upp
under året och gästföreläsare bjuds in för att uppdatera koordinatorerna om
aktuell lagstiftning eller samarbetsmöjligheter. Framförallt ger dessa möten
koordinatorerna och fristadskonstnärerna i Sverige en möjlighet att träffas för
att utbyta erfarenheter och möjliggöra nya projekt.
• För aktuella fristäder i Sverige och kontaktuppgifter till respektive stad kontakta ICORN www.icorn.org/contact-icorn eller se Kulturrådets sida för fristäder www.kulturradet.se/fristad
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Att vara fristad

Fristadsprogrammet syftar till att värna yttrandefriheten och försvara det fria
ordet genom att ge en förföljd kulturarbetare, inom film, litteratur, musik,
konst, möjlighet att utöva sitt yrke i en trygg miljö, som erbjuder såväl goda
levnads- som arbetsvillkor. Fristadskonstnären erbjuds skydd, främjande av sitt
yrkesutövande samt deltagande i värdstadens kulturliv. Fristaden kan inte ställa
några krav på motprestationer från fristadskonstnären så som framträdanden,
workshops, möten med journalister eller politiker. Det är konstnärens trygghet,
säkerhet, behov och önskemål som står i första rummet.
Initiativet till att bli fristad inom ICORN kan till exempel komma från en
tjänsteman inom den framtida fristaden, en politiker eller någon inom kulturlivet eller civilsamhället. Därefter sker ofta en utredning om hur och på vilket sätt
fristaden ska formas. Det som bör undersökas är:
• Vem ska ansvara för fristaden – kommunen, regionen, landstinget?
• Har den framtida fristaden ekonomi som kan täcka stipendier, boende för
konstnären, resor, visum, koordinatortjänst?
• Finns det ett lokalt och/eller regionalt nätverk av kulturaktörer, arbetsmöjligheter, kontakter för frågor rörande sjukvård och välfärd för konstnären att ta
del av om hen vill?
Om responsen är positiv och alla frågor har fått svar efter utredning beslutar
vanligtvis kulturnämnden i respektive kommun/region/landsting att äska medel
från kommun-, region- eller landstingsstyrelsen för att driva fristadsprogrammet och att ansöka om medlemskap i ICORN. Beslutet kan även komma direkt
från kommun-, region- eller landstingsstyrelsen.
Alla städer, regioner, kommuner och landsting i Sverige som vill kan arbeta för
yttrandefrihet för författare, musiker och konstnärer. Det är upp till varje fristad
att utforma sitt fristadsprogram utifrån sina egna förutsättningar så länge fristaden följer avtalet med ICORN. Detta avtal innebär att fristaden ska vara värd för
en fristadskonstnär under en period om två år. Värdskapet avslutas när fristadsperioden tar slut. Då påbörjas arbetet med att bjuda in en ny konstnär. Förutom
att tillhandahålla lägenhet och stipendium ska fristaden stå för en koordinator
som ska arbeta för konstnärens integration i staden, bland annat genom att
skapa sociala och professionella plattformar.
• Mer information om medlemskap i ICORN och medlemsavtalet hittar du på
www.icorn.org/cities-guide-icorn-membership
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Fristadskoordinator
Fristadskoordinatorn arbetar med konstnärens och eventuell medföljande
familjs möjligheter till en trygg, fungerande och stimulerande vardag i arbete
och vila. Koordinatorn ska sträva efter att underlätta fristadskonstnärens integration i fristaden genom att initiera kontakt med lokalsamhällets fria kulturliv
och institutioner, samt erbjuda eller hänvisa till lämpligt stöd i olika uppkomna
situationer gällande arbets- eller privatliv.
Koordinatorn är stadens representant i ICORN:s internationella och nationella
nätverk av fristäder och samarbetar med övriga koordinatorer i organisationen.
Koordinatorn fungerar också som kontaktperson för ICORN och ska delta i
ICORN:s arbete genom att närvara vid ICORN:s konferenser, seminarier och
dylikt. Det nationella nätverket av fristadskoordinatorer utgör en viktig resurs
för koordinatorn att ta hjälp av och konsultera.
Vad koordinatorns roll är och vilka arbetsuppgifter hen har är i grunden
samma i alla svenska fristäder men det kan till exempel skilja sig åt när det gäller
vilken förvaltning som har huvudansvar, arbetstid och vilka stödfunktioner som
finns. Vanligast är att koordinatorn ansvarar för fristadens struktur, planering,
genomförande samt representerar staden i fristadssammanhang. I arbetsuppgifterna ingår också kontakt med myndigheter samt sökande av uppehållstillstånd.
Stadens fria kulturutövare, dess kulturinstitutioner med flera ingår i koordinatorns lokala nätverk och utgör möjliga samarbetsparter.
Uppgifterna kan med fördel delas mellan flera personer, men det är viktigt att
fristadskonstnären alltid vet vem som är kontaktperson och huvudansvarig för
stadens fristadsprogram. Oftast är fristadskoordinatorn anställd inom kulturförvaltningen, men det kan vara en idé att förstärka med personer som är särskilt kunniga i andra frågor. Till exempel en socionom som ansvarar för psykosociala frågor,
sjukvård och kontakt med Migrationsverket, och en annan person som kan ansvara
för att stötta fristadskonstnären i den konstnärliga karriären och arrangemang.
• Till fristadskoordinatorns hjälp finns också en checklista med de delar som
man behöver gå igenom inför ankomst, under vistelsen och inför avslut. Läs
mer under rubriken Checklista för koordinatorer.
Budget
I avtalet med ICORN förbinder sig fristaden att stå för fristadskonstnärens
bostad samt ett stipendium under fristadsperioden. Den totala årliga budgeten
kan skilja sig åt mellan de olika städerna, beroende på till exempel hyresnivån på
bostaden, om fristadskonstnären har medföljande eller familj med sig, eller om
koordinatorns arbetstid är inräknad i fristadsbudgeten.
Medlemsavgift i ICORN beslutas vartannat år på det internationella medlemsmötet. Avgiften för medlemskap är 2016 för en stad/kommun 2 000 euro per
år, och för en region 1500 euro per år. För de städer/kommuner som är del av en
region som är fristad är medlemsavgiften 1 500 euro per år.
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Vad ingår och vad ingår inte i fristadsbudgeten?
Följande poster bör man räkna med när man budgeterar för fristadsprogrammet:
• Stipendium till fristadskonstnären
• Avgift för ansökan hos Migrationsverket
• Hyra av lägenhet samt el, bredband, TV-avgifter, mobiltelefon
• Resa till och från Sverige
• Medlemskap i ICORN
• Kostnad för årsmöte i ICORN, samt resa och uppehälle för fristadskonstnär
och koordinator
• Arbetstid för koordinator och eventuell extern resurs totalt ca 20–25 procents
tjänst
• Vissa informationskostnader och översättning av grundläggande information
till fristadskonstnärens hemspråk
Följande kostnader ingår som regel inte i budgeten:
• Administration och övriga internkostnader hos förvaltningen
• Vardagliga levnadsomkostnader som livsmedel, tvål, schampo, rengöringsprodukter, tvättmedel, kläder, medicin
• Sjukvård och tandvård
• Personförsäkringar och i vissa fall extra hemförsäkringar som fristaden inte
redan tecknat för bostaden
• Förbrukningsmateriel, tidningar, tidskrifter och liknande
• Sport, fritid och rekreation
• Arbetsresor, om inte annat överenskommits
• Lokaltransport
• Eventuella betaltjänster som tillförts telefonräkningen eller utlandssamtal
Så väljs fristadskonstnären
Fristaden och ICORN har en dialog gällande valet av fristadskonstnär. Vanligast
är att fristaden har en styrgrupp som utifrån förslag från ICORN väljer ut den
kandidat de tror kan få bästa möjliga vistelse i staden.
En styrgrupp kan bestå av fristadskoordinator och institutions- eller förvaltningschef. Ibland tas även hjälp av en referensgrupp bestående av representanter
från stadens kulturliv. Det viktigaste är att gruppen är så liten som möjligt för att
skydda dem som söker fristad.
Arbetsgång:
1. Fristaden meddelar ICORN att staden är redo att ta emot en fristadskonstnär.
Här specificerar man: Vilka förutsättningar finns gällande boende? Kan man
ta emot en singelperson eller en konstnär med familj/medföljande? Har staden
ordnat med ekonomin? Har man undersökt nätverk gällande säkerhet (till
exempel etablerat kontakt med fristadens säkerhetsavdelning), det sociala (till
exempel med Socialkontor) och professionella (till exempel kulturella aktörer
11

inom konstnärens arbetsområde)? Genom att gå igenom dessa förutsättningar
kan fristaden och ICORN tillsammans besluta om vilken typ av konstnär som
de kan ge bästa möjliga vistelse.
2. ICORN skickar en lista på kandidater.
3. Fristaden beslutar om kandidat att bjuda in och meddelar ICORN. Beslutet tas
antingen av styrgruppen och ibland är även presidiet i till exempel kulturnämnd
involverade. Återigen är det viktigt att hålla gruppen så liten som möjligt.
4. ICORN meddelar vem fristadskonstnären blir och förmedlar en första kontakt.
5. Staden bjuder in den tilltänkta konstnären och om denne tackar ja börjar
arbetet med att få personen till staden.
• Läs mer under rubrikerna Inför ankomst och Checklista för koordinatorer.
Kriterier för att bli fristadskonstnär
Vilken författare, journalist, musiker, bild- eller scenkonstnär som helst, i vilket
land som helst, som i sitt hemland är utsatt för hot eller förföljelse på grund av att
hen uttrycker sina åsikter genom sitt professionella, konstnärliga arbete, har möjlighet att ansöka om att få omfattas av ICORN:s fristadsprogram. Varje fristad har
sina egna kriterier för urval av konstnär till det lokala fristadsprogrammet, men
inga fristäder accepterar kandidater som förespråkar våld i någon form.
Ansökningsprocess för att bli fristadskonstnär
Ansökningsprocessen sker i tre steg:
1. Personen ansöker om medlemskap genom en ansökningsblankett på ICORN:s
webbplats. Om den sökande inte själv har möjlighet att fylla i blanketten kan
det göras av en ställföreträdande person. Alla uppgifter tas emot och behandlas konfidentiellt av ICORN:s administration i Stavanger.
2. Validering av inkommen ansökan görs. ICORN samarbetar med PEN International, vars underorganisation Writers in Prison Committee (WiPC)
och dess internationella nätverk gör en kontroll av den sökandes bakgrund
och skyddsbehov. Om ansökan godtas går den sökande vidare till att bli en
ICORN-kandidat.
3. Så fort det finns en tillgänglig plats i en fristad, kan ICORN:s administration
göra kandidatens profil tillgänglig på en lista där fristaden kan välja sin nästa
fristadskonstnär.
En kandidat har rätt att avböja inbjudan från en fristad utan att det påverkar
kandidatens möjligheter att få en inbjudan från en annan fristad i nätverket.
ICORN kan dock inte garantera någon kandidat en plats i en fristad.
• Mer information om hur man ansöker till ICORN som hotad kulturarbetare
samt ansökningsblankett finns på www.icorn.org/application-guide-writersand-artists-risk
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Inför fristadsperioden

När den fristadskonstnär som staden bjudit in har tackat ja börjar det praktiska
arbetet med att ordna visum, kontakta ambassader och Migrationsverket, ställa i
ordning bostaden, boka resa och förbereda det lokala nätverket.
Ansökan om uppehållstillstånd inför ankomst till Sverige
För att kunna resa in och bo i Sverige behöver konstnären och eventuellt medföljande familj ansöka om uppehållstillstånd. Detta görs på den beskickning som
finns i det land där konstnären befinner sig. Medföljande till konstnären ansöker
på samma blankett från Migrationsverket som konstnären ansöker på. Medföljande till konstnären beviljas, till skillnad mot konstnären, förutom ett uppehållstillstånd även ett arbetstillstånd. Det innebär att denna person har rätt att arbeta.
Migrationsverket kan också bevilja fristadskonstnären ett tillfälligt uppehållstillstånd för två år. Tillståndet ger konstnären rätt att arbeta i sin egen näringsverksamhet.
Arbetsgång vid visumansökan
• För att konstnären ska kunna ansöka om ett uppehållstillstånd ska blanketten ”Ansökan om uppehållstillstånd för fristadskonstnärer” fyllas i av konstnären och lämnas in på en svensk ambassad eller generalkonsulat utomlands.
Där kommer hen att identifieras och man tar fingeravtryck och foto.
• Ambassaden skickar handlingarna till Migrationsverket i Norrköping.
• Migrationsverket ska sedan skyndsamt handlägga ansökan, enligt det rättsliga
ställningstagandet SR 19/2015.
• Migrationsverket tar ut en avgift för en ansökan om uppehållstillstånd för
fristadskonstnärer. Denna avgift ska fristaden stå för.
• När ett positivt beslut är fattat skickas en beställning för att göra ett uppehållstillståndskort (UT-kort). Tillverkningen av detta kort tar ett par veckor.
När kortet är färdigt skickas det tillbaka till ambassaden där uppehållstillståndet söktes, där konstnären kan hämta UT-kortet och använda det för
inresa till Sverige.
• Om personen har ett Schengenvisum kan dokumenten hämtas ut vid ankomsten till Sverige. Det måste man dock meddela Migrationsverket och Ambassaden, annars kommer det automatiskt tillbaka till ambassaden där ansökan
gjordes (ibland kan personen behöva ta sig ut innan processen är klar).
Viktigt! Uppehållstillståndet måste beviljas innan personen anländer till Sverige.
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•

Till ansökan ska följande dokument bifogas
Kopior av pass som visar identitet, passets giltighetstid och eventuella tillstånd
för vistelse i annat land än konstnärens hemland.
Kvitto som visar att ansökningsavgiften är betald.
Inbjudan från kommunen, landstinget eller regionen.
Handlingar som visar att kommunen, landstinget eller regionen står för försörjningen av fristadskonstnären och dennes uppehälle.
PEN:s validering av fristadskonstnär. (Detta står inte på Migrationsverkets sida
men har hittills krävts vid ansökan gällande fristad.)

Uppehållstillståndet kan utökas till att även omfatta make/maka, sambo och
barn under 18 år, förutsatt att även deras försörjning är tryggad genom fristadens
försorg. Familjemedlemmar över 16 år kan beviljas arbetstillstånd enligt 6 kap. 3
§ utlänningslagen. En förutsättning för att bevilja familjemedlemmar mellan 16 år
upp till 18 år arbetstillstånd är att båda vårdnadshavarna ger sitt medgivande.
Om staden ska stå för ansökningsavgiften bör man be om bankuppgifter av
migrationshandläggaren på ambassaden i landet där konstnären befinner sig.
Det bör sedan räcka om konstnären har med sig ett utskrivet kvitto på att överföringen är genomförd.
I vissa fall kan det hända att konstnären redan befinner sig i Sverige av annan
anledning med uppehållstillstånd eller visering. Då ansöker man om förlängning av uppehållstillståndet på samma blankett som vid ny ansökan i samband
med att detta första visum går ut.
• Blanketten ”Ansökan om uppehållstillstånd för fristadskonstnärer” finns på
Migrationsverkets webbplats: www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Fristad-at-konstnarer.html
Villkor för att vara i Sverige
Under förutsättning att fristadskonstnären är inbjuden på två år kan Migrationsverket bevilja uppehållstillstånd för denna tid enligt principen om uppskjuten invandringsprövning. Det som är avgörande för principen är hur länge
personen har ekonomisk täckning – om det inte finns försörjningsåtagande för
två år kan inte heller ett tvåårigt tillstånd beviljas. Fristadskonstnären kan visa
på att hen har täckning genom den inbjudan som fristaden skickat med erbjudande om stipendium under två år.
Fristadskonstnären beviljas uppehållstillstånd av Migrationsverket med
stöd av 5 kap. 5 § andra stycket i utlänningslagen som säger: Uppehållstillstånd
får beviljas en utlänning som har sin försörjning ordnad på annat sätt än genom
anställning.
Försörjningskravet innebär att:
• fristadskonstnären själv ska kunna tillgodose sina behov, det vill säga personen
har tillräckliga medel för sina levnadskostnader utan bistånd från någon annan,
15

• kravet rörande försörjning uppfylls genom bidrag från fristaden,
• med försörjning avses kostnader för bostad, uppehälle, försäkringar med
mera.
Fristadskonstnären beviljas inte arbetstillstånd och har därmed inte rätt att ta
anställning. Hen har däremot rätt att starta en egen rörelse under tillståndstiden. Om fristadskonstnären får ett erbjudande om anställning måste denne
ansöka om arbetstillstånd enligt 6 kap. utlänningslagen.
Stipendieregler
Syftet med stipendiet är att ge fristadskonstnären frihet och oberoende för att
ostörd kunna ägna sig åt sitt arbete.
Stipendiet är skattefritt om det inte betalas ut periodiskt, det vill säga månatligt under längre tid än 12 månader eller med regelbundenhet under mer än två
år, och om det inte är ersättning för arbete som utförts eller ska utföras för utbetalarens räkning. Ett stipendium är däremot i princip alltid skattepliktigt om det
betalas ut av arbetsgivare eller förutsätter någon form av motprestation.
Det skiljer sig åt hur de svenska fristäderna betalar ut stipendiet. En del städer
betalar ut kvartalsvis och andra en gång per år.
Professionella nätverk
För att ge fristadskonstnären en så bra vistelse som möjligt och underlätta om
hen vill vara offentlig, arbeta eller skapa sig ett socialt kontaktnät är det bra att
försöka förbereda ett grundläggande nätverk i fristaden. Det kan vara svårt att
förutse vilka typer av professionella nätverk fristadskonstnären kommer att
behöva eller vilja ha. Även skyddsbehovet kan vara väldigt olika från person till
person. Vissa kan känna sig helt trygga när de väl är utanför farozonen, andra
är oroliga för närstående då kvarvarande familjemedlemmar kan bli utsatta i
konstnärens ställe. En del vill vara offentliga personer under fristadsperioden,
andra är tvingade att hålla en mycket låg profil och vill kanske inte ens gå ut
med sitt namn eller ursprung.
Men alldeles oavsett vilka val fristadskonstnär gör angående sin offentliga profil
är alla människor beroende av sociala och kollegiala kontakter. Var dessa finns
varierar förstås mellan de olika fristäderna. En start kan vara att ta kontakt med
någon av nedanstående verksamheter, antingen i sin egen fristad eller i en fristad
som man vet har ett professionellt nätverk som fristadskonstnären kan få hjälp av.
Bibliotek och kulturella center
Ofta är biblioteket en central institution i fristadsarbetet, men yttrandefrihetsfrågan är angelägen för många och det finns all anledning att involvera såväl museer
som teatrar och eventuella konstnärliga centrum. Möten mellan fristadskonstnären och människor inom fristadens kulturinstitutioner brukar leda till användba16

ra nätverk. Nätverken är ofta byggstenar som kan leda konstnären vidare, även om
ett formellt fristadsarbete kanske inte passar i en viss verksamhet för tillfället.
Universitet och högskolor
Den expertkunskap och erfarenhet som fristadskonstnären har, värderas ofta
högt av universitet och högskolor. Det är inte ovanligt att fristadskonstnären
har varit knuten till, eller har haft nära kontakt med universitet i hemlandet och
därför kan känna sig hemma i den akademiska miljön. Möjligheterna att knyta
kontakter och bli aktuell för uppdrag även efter fristadsperioden kan också öka
om man har ett gott samarbete med universitet och högskolor. Fristadskonstnärerna är även ofta uppskattade föreläsare på gymnasieskolor och folkhögskolor.
Det fria kultur- och föreningslivet
Inom det nationella, och internationella, fristadsnätverket finns det fria och privata aktörer som arbetar med konstnärer inom olika områden, som till exempel
förlag, musikproducenter, scener, festivaler, mässor, studieförbund med flera.
Dessa aktörer är viktiga för konstnärens möjligheter att etablera sig i Sverige och
bygga ett professionellt nätverk.
Nationella intresseorganisationer
Fristadsprogrammet har ett brett stöd inom det nationella kulturlivet. Ett flertal
nationella intresseaktörer erbjuder medlemskap under fristadsperioden för konstnärer, samt råd och stöd i olika frågor. De nationella aktörerna är viktiga då de
kan erbjuda fristadskonstnärerna ett brett nätverk av kontakter till förlag, mässor,
residens, gallerier, studios att arbeta i och scener både i och utanför Sverige.
Nätverk i Sverige
I Sverige finns det ett flertal aktörer och organisationer som stöttar fristadssystemet.
Författarcentrum
Författarcentrum erbjuder gratis medlemskap för fristadskonstnärer verksamma
som författare. Författaren fyller då i en medlemsansökan och skickar till sitt
regionombud.
Författarcentrum är en ideell förening för yrkesverksamma författare med
syfte att skapa möten mellan författare och läsare och sprida litteraturen i samhället. De förmedlar och bokar författare för framträdanden på bibliotek, konferenser, litteraturfestivaler och skolor. De driver även läs- och skrivprojekt i olika
former, både för barn och vuxna, och arrangerar litterära evenemang, författardagar och olika möten och samtal kring litteratur. Författarcentrum drivs i fyra
regioner med stöd av Kulturrådet och flera regionala och kommunala bidragsgivare såsom Region Skåne, Region Västra Götaland och Malmö stad.
• Webbplats: www.forfattarcentrum.se
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Illustratörcentrum
Illustratörcentrum erbjuder fristadskonstnärer inom områdena illustration, grafisk form och animation gratis medlemskap under fristadsperioden. Medlemskapet i Illustratörcentrum innefattar en portfolio på organisationens webbplats
som används av uppdragsgivare för att hitta kreatörer. Deras medlemmar marknadsförs aktivt med nyhetsbrev, via sociala medier och genom en årlig illustrationskatalog, Swedish Illustrators & Graphic Designers, som skickas ut till 2 500
uppdragsgivare. De anordnar även aktiviteter i regionerna Stockholm, Göteborg,
Malmö och Umeå, där de bland annat erbjuder möjligheter till nätverkande med
både kollegor och uppdragsgivare.
• Webbplats: www.illustratorcentrum.se
KRO/KIF
Under perioden som fristadskonstnär i Sverige erbjuds gratis medlemskap i
Konstnärernas Riksorganisation/Konsthantverkare och Industriformgivare.
KRO/KIF arbetar för att förbättra konstnärernas ekonomiska och sociala villkor.
Genom medlemskapet kan hen ta del av organisationens utbud i form av rådgivning, kurser, förmåner med mera.
• Webbplats: www.kro.se
Svenska PEN
Som fristadskonstnär får man gratis medlemskap i Svenska PEN under fristadsperioden. Ansökan sker via webbplatsen eller genom att mejla till kansliet. När
styrelsen har godkänt invalet skickas ett officiellt välkomstbrev till konstnären.
Medlemskapet innebär att man regelbundet får information om vilka frågor/
fall som Svenska PEN arbetar med, inbjudan till medlemsmöten i Stockholm två
gånger per år (april och december) samt inbjudan till evenemang. Som medlem
kan man också vända sig till kansliet med frågor som rör kontakt med andra
författare eller översättare. Svenska PEN kan dock själva inte hjälpa till med
utgivning eller översättning. De kan inte heller hjälpa ekonomiskt.
• Webbplats: www.svenskapen.se
Svenska Tecknare
Svenska Tecknare erbjuder kostnadsfritt medlemskap under fristadsvistelsen.
Svenska Tecknare är en intresseorganisation som organiserar yrkesverksamma
illustratörer, grafiska formgivare, animatörer och serieskapare. Som medlem får
man tillgång till juridik- och arvodesrådgivning, avtals- och offertmallar, kurser
och seminarier, rabatter i utvalda butiker och kulturinstitutioner, 6 nr av tidningen Tecknaren, möjlighet att söka stipendier samt kontinuerlig information
om områden som rör branschen och medlemmarnas yrkessituation.
• Webbplats: www.svenskatecknare.se
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Sveriges författarförbund
Sveriges författarförbund erbjuder fristadsförfattare två års gratis medlemskap.
Medlemskapet innebär att man kan få hjälp med aktuella stipendier och residens både i och utanför Sverige, delta i medlemsmöten och kurser, ta del av olika
medlemsförmåner. Sveriges författarförbund har en guide till vad förbundet är,
hur det är att vara verksam som författare i Sverige och vilka möjligheter som
finns. Guiden finns tillgänglig på engelska, tyska, spanska och farsi. Förbundet
testar även ett program för fristadskollegor, det vill säga att förbundet uppmanar
sina medlemmar i de kommuner/regioner som fristadsförfattarna finns, att bli
författarkollegor.
• Webbplats: www.sverigesforfattarforbund.se
Teaterförbundet för scen och film
Teaterförbundet för scen och film är ett fackförbund inom scen- och filmbranschen. Förbundet organiserar professionella yrkesutövare inom konstnärliga,
administrativa och tekniska yrken inom scen- och filmområdet. De organiserar
både löntagare och egenföretagare. Ansökan om medlemskap prövas i varje enskilt fall efter inkommen ansökan. Grunden för verksamheten är att förhandla
fram bra villkor på arbetsmarknaden för förbundets medlemmar, framförallt
genom kollektivavtal. Arbetsmiljö-, jämställdhets- och kompetensutvecklingsfrågor tillhör också förbundets kärnverksamhet vid sidan av att bevaka upphovsrättsfrågor för medlemmar. Som medlem i Teaterförbundet för scen och film har
man också tillgång till ett stort antal medlemsförmåner.
• Webbplats: www.teaterforbundet.se
Teaterunionen
Teaterunionen erbjuder fristadskonstnärer på scenkonstområdet enskilt medlemskap under sin fristadstid. Detta innebär att de får ett stort kontaktnät med
alla teaterhus runt om i Sverige. Alla medlemmar blir inbjudna till möten och
seminarier och därigenom kan konstnären få en inblick i scenkonstlivet i landet.
Teaterunionen har lokaler i centrala Stockholm och kan också erbjuda mötesrum om det skulle vara aktuellt. Vartannat år anordnar Teaterunionen en stor
festival för svensk scenkonst.
• Webbplats: www.teaterunionen.se
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Under fristadsperioden

Alla fristadskonstnärer är olika och har olika förväntningar på vad de två
fristadsåren kommer att innebära. Vissa vill, eller måste, vara helt anonyma och
då får fristaden fokusera på att erbjuda en trygg och säker vistelse med några få
sociala kontakter. Andra har behov av att etablera sig och så snabbt som möjligt bli integrerade i det svenska kulturlivet. Det är därför viktigt att redan så
snart konstnären har anlänt, och är redo, att prata om till exempel hur kommunikationen mellan konstnären och koordinatorn ska ske och vad konstnären
förväntar sig av värdstaden.
Det första som bör ske efter att fristadskonstnären har anlänt till fristaden är
att ordna med personnummer. Först därefter kan konstnären öppna bankkonto
samt ta del av fri sjukvård. Det kan dröja flera veckor innan handläggningen av
folkbokföring och personnummer är färdig och innan dess kan fristadskonstnären inte öppna ett bankkonto. Därför kan det vara bra att ha alternativ för de
första stipendieutbetalningarna.
Om konstnären i början av sin vistelse vet att hen vill ansöka om permanent
uppehållstillstånd i Sverige som fri yrkesutövare, är det viktigt att redan tidigt ge
tillgång till lämpliga nätverk och arenor. Det kan också vara lämpligt att skaffa
F-skattsedel och skapa rutiner kring fakturering. Vill fristadskonstnären vid
sidan av stipendiet skaffa sig en anställning finns det möjlighet att ansöka om
arbetstillstånd enligt ordinarie regler från Migrationsverket.
Folkbokföring och personnummer
Folkbokföringen är den grundläggande registreringen av befolkningen i Sverige.
Det är Skatteverket som ansvarar för registreringen och för uppgifter om vilka
som bor i Sverige och var de bor. Många rättigheter och skyldigheter grundas
sedan på att man är folkbokförd och var man är folkbokförd. Om man har uppehållstillstånd i Sverige i över ett år kan man bli folkbokförd på en svensk adress.
Man ska bli folkbokförd på den adress som man har sin dygnsvila.
Efter att man har blivit folkbokförd kan man ansöka om ett personnummer.
Det kan i sin tur berättiga till sjuk- och tandvård. Personnummer behövs också
för att öppna ett bankkonto. Uppgifterna i folkbokföringen delar Skatteverket
automatiskt med andra myndigheter som till exempel Migrationsverket och
Försäkringskassan.
För att få ett personnummer vänder man sig till närmaste skattekontor. Det är
viktigt att man uppger att man har för avsikt att stanna i landet i mer än ett år.
Fristadskonstnären folkbokförs på den adress där hen bor under fristadstiden.
21

Viktigt! Alla uppgifter som lämnas in till Skatteverket blir offentliga. För att
skydda fristadskonstnären från att få sin adress publicerad på webbplatser som
listar kontaktuppgifter, rekommenderas att i anslutning till ansökan om svenskt
personnummer, även ansöka om att få en sekretessmarkering. I denna ansökan
behöver konstnären visa att hen är i behov av sekretessmarkering. Detta kan
göras bland annat med hjälp av PEN:s validering.
• Läs mer om sekretessmarkering under rubriken Sekretess och säkerhet.
Handlingar att ta med till Skatteverket:
• Pass
• Uppehållstillståndskort och/eller beslut om uppehållstillstånd/visum
• Födelsebevis/pass för eventuella barn och övriga familjemedlemmar som ska
skrivas på adressen
Socialförsäkring och sjukvård
I Sverige är socialförsäkringen en viktig del av samhället. Den ger ekonomiskt
skydd åt familjer och personer med funktionsnedsättning så som tandvård,
barnbidrag, föräldrapenning med mera. Fristadskonstnären omfattas av det
som kallas bosättningsbaserad försäkring, där det grundläggande villkoret är att
personen är bosatt i Sverige längre än ett år. Försäkringen upphör när man inte
längre anses bo i Sverige.
Observera att det inte sker någon automatisk registrering till Försäkringskassan efter att konstnären fått sitt svenska personnummer. Försäkringskassan har
fått uppgifterna från Skatteverket men konstnären måste själv registrera sig.
Blanketten 5456 för att anmäla bosättningsbaserad försäkring finns på Försäkringskassans webbplats www.forsakringskassan.se
Så fort fristadskonstnären har fått sitt svenska personnummer är hen berättigad till sjuk- och tandvård på samma villkor som svenska medborgare. Om
konstnären inte har fått sitt personnummer och blir akut sjuk, får hen uppsöka
akutsjukvården. Om fristadskonstnären är bosatt utanför EU/EES och konventionsländer, betalar hen själv hela vårdkostnaden samt hjälpmedel om hen inte
har ett svenskt personnummer.
Gällande betalning för kostnader för sjukvård och tandvård kan det variera
mellan fristäderna i Sverige om konstnären själv står för dessa eller om fristaden täcker upp hela eller vissa delar. I vissa fristäder står regionen för sjuk- och
tandvård till dess att konstnären har fått sitt personnummer, och i andra står
fristaden för kostnaderna upp till en viss gräns eller inte alls.
Att arbeta i Sverige som fristadskonstnär
Uppehållstillståndet från Migrationsverket som fristadskonstnären fått ger
denne rätt att arbeta i sin egen rörelse.
Om fristadskonstnären blir erbjuden en anställning måste hen ansöka om
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arbetstillstånd oavsett om det är inom det yrke som konstnären är i Sverige för,
eller om det är något utanför den kulturella sfären. Att starta en egen rörelse och
bli egenföretagare kräver dock inte arbetstillstånd och är därför tillåtet ur migrationsrättslig synpunkt.
Enligt Skatteverket är fristadskonstnären obegränsat skattskyldig då hen är
folkbokförd och kommer vistas mer än 6 månader i Sverige. Detta betyder att
om fristadskonstnären får inkomst för sina uppdrag som lön eller liknande
ersättning ska konstnären betala svensk skatt. Detta görs genom att antingen
betala F-skatt eller A-skatt:
• F-skatt gäller om fristadskonstnären har F-skatt och eget företag. Då står hen
själv för inbetalning av skatt och sociala avgifter.
• A-skatt gäller om fristadskonstnären inte har eget företag och vill ha ersättning som lön. Då klassas det som A-skatt och det är arbetsgivaren som betalar
skatt enligt gällande skattetabell och sociala avgifter.
Tips: I andra länder kan det vara vanligt att såväl författare som musiker företräds av agenter som ansvarar både för att få in uppdrag och att fakturera. I Sverige sköter de flesta kulturarbetare detta själva. Ibland kan därför möjligheten att
få uppdrag eller framträdanden vara beroende av huruvida man kan fakturera,
särskilt när man anlitas av små kulturorganisationer. Om man inte vill (eller har
hunnit) starta egen firma, finns det faktureringsservice man kan anlita mot en
viss procent av gaget.
• På webbplatsen www.verksamt.se har Skatteverket, Bolagsverket och Tillväxtverket samlat information om hur det går till när man startar företag i Sverige.
Webbplatsen finns även på engelska: www.verksamt.se/en/web/international/
home
• Mer information om arbetstillstånd: www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Arbeta-i-Sverige.html
Studier på högskola eller universitet
Fristadskonstnärens uppehållstillstånd ger rätt till studier utan kostnad på alla
utbildningar på högskola eller universitet, så länge konstnären antas under den
period uppehållstillståndet gäller. Det betyder att om konstnären blir antagen
under denna period men utbildningen fortsätter efter det att uppehållstillståndet
gått ut, fortsätter utbildningen att vara avgiftsbefriad.
Inför ansökan är det viktigt att konstnären skickar med beslutssidan från
Migrationsverket, endast UT-kortet räcker inte.
• På www.universityadmissions.se går det att läsa mer om hur det fungerar att
studera i Sverige.
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Svenskundervisning
Det finns olika sätt att lära sig svenska men det vanligaste sättet är genom Sfi,
svenska för invandrare. Sfi ger förutom språkundervisning information om
svenska lagar och det svenska samhället.
Efter det att fristadskonstnären har blivit folkbokförd i Sverige har hen rätt att
delta i Sfi och det är hemkommunen som är skyldig att erbjuda undervisningen.
Utbildningen ska finnas tillgänglig så snart som möjligt och kunna påbörjas
inom tre månader om det inte finns särskilda skäl.
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Efter fristadsperioden

Den kanske största utmaningen med fristadsprogrammet är att det är en tidsbegränsad lösning på ett problem som sannolikt inte upphör efter fristadsperioden. Programmet i Sverige erbjuder konstnären fristad under två år och i många
fall kan fristadskonstnären inte återvända till hemlandet efter avslut.
Fristadens ansvar för konstnären slutar när fristadstiden går ut. Detta innebär att fristaden inte längre står för boende, telefon, transport eller annat som
har täckts av fristaden under fristadsperioden. Därför är det viktigt att i god tid
innan fristadsperiodens sista dag börja planera för vad konstnären vill göra efter
sin tid i fristaden.
De fristadskonstnärer som hittills vistats i Sverige har valt olika lösningar.
Några har fått permanent uppehållstillstånd som fria yrkesutövare, en del har
valt att återvända till sina hemländer. Några har sökt, och fått, asyl i Sverige och
någon har slussats vidare till en annan fristad.
Ansökan om att stanna i Sverige
Fristadskonstnären kan ansöka om att få stanna i Sverige på olika sätt. Om
konstnären vill fortsätta verka och arbeta i Sverige rekommenderas att hen ansöker om att förlänga sitt uppehållstillstånd som fristadskonstnär. Ett godkännande av en sådan ansökan betyder att hen kan få permanent uppehållstillstånd.
Det är viktigt att konstnären söker utifrån de skäl hen har för att stanna: för att
fortsätta att leva och arbeta i Sverige, att hen har en anknytning till en person
bosatt i Sverige, eller av skyddsskäl (asyl).
Observera att om fristadskonstnären får avslag på sin ansökan om permanent
uppehållstillstånd kan hen fortfarande söka asyl men om konstnären först söker
asyl och får avslag på denna ansökan kan hen inte söka permanent uppehållstillstånd.
Ansökan om permanent uppehållstillstånd
Efter de två fristadsåren måste fristadskonstnären ansöka om förlängt tillstånd
om hen önskar stanna i Sverige. Om försörjningen då är tryggad genom konstnärens fria yrkesutövning, så kan permanent uppehållstillstånd beviljas (Rättsligt ställningstagande angående uppehållstillstånd för fristadskonstnärer [Migrationsverket, SR 19/2015]).
Migrationsverket gör då en utredning där de bedömer konstnärens möjligheter att försörja sig i landet det närmaste året. Om utredningen faller väl ut beviljas förlängning av uppehållstillståndet. Efter en viss tid, normalt fem år med de
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två åren inom fristadsprogrammet inräknat, kan personen om den så vill söka
svenskt medborgarskap.
Till ansökan om förlängning av uppehållstillståndet ska följande dokument
bifogas:
• Kopior av pass som visar identitet, passets giltighetstid och eventuella tillstånd
för vistelse i annat land än konstnärens hemland.
• Kvitto som visar att ansökningsavgiften är betald.
• Intyg om eventuella banktillgodohavanden.
• Affärsplan som visar hur konstnären kommer att försörja sig efter att fristadstiden är slut.
• Intyg och handlingar som visar de inkomster konstnären haft under tiden i
Sverige.
Migrationsverket tar ut en avgift för en ansökan om uppehållstillstånd för fristadskonstnärer.
Villkor för förlängt uppehållstillstånd:
– En ansökan om förlängning av uppehållstillståndet ska lämnas in innan föregående tillståndsperiod löper ut.
– Om försörjningen nu och framöver är tryggad genom den konstnärliga verksamheten kan förlängning av uppehållstillstånd beviljas.
– Bedömningen om försörjningen kan anses tryggad utifrån regler gällande
arbetstagare och ett schabloniserat minimibelopp om 13 000 kronor/månad.
– Inga krav på att inkomsten ska täcka försörjningen för medföljande familjemedlemmar.
• Blanketten ”Ansökan om uppehållstillstånd för fristadskonstnärer” finns på
Migrationsverkets webbplats och är i samma PDF som ansökan inför ankomst: http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Fristad-atkonstnarer.html
Ansökan om arbetstillstånd eller tillstånd på grund av anknytning
Om fristadskonstnären har andra skäl för att stanna, till exempel har fått
ett arbete som inte anknyter till fristadsuppehållet, eller vill stanna i Sverige
på grund av att en partner eller familj har uppehållstillstånd i landet, då ska
konstnären söka för att få arbetstillstånd eller tillstånd att stanna på grund av
anknytning.
Arbetstillstånd
För att få arbetstillstånd behöver fristadskonstnären ha fått ett erbjudande om
anställning och påbörjat ett anställningsavtal med den framtida arbetsgivaren.
Konstnären måste också vänta med att börja arbeta till dess att beslut är fattat av
Migrationsverket.
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Tillstånd på grund av anknytning
Om fristadskonstnären vill ansöka på grund av anknytning gäller samma ansökningsprocess men olika bedömning beroende på om konstnären söker då hen
redan är gift eller sambo, eller om hen planerar att gifta sig eller bli sambo.
• Information om uppehållstillstånd via arbete: www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Arbeta-i-Sverige.html
• Information om uppehållstillstånd på grund av anknytning: www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Flytta-till-nagon-i-Sverige.html
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Ansökan på grund av asyl

Om fristadskonstnären fruktar förföljelse i hemlandet och ansöker om asyl i
Sverige prövas ansökan på samma sätt som andra asylansökningar. En ansökan
om asyl görs på Migrationsverkets ansökningsenheter.
Sverige har skrivit under FN:s flyktingkonvention. Det betyder bland annat att
Sverige ska pröva varje persons ansökan om asyl individuellt. I den individuella
prövningen ingår att ta hänsyn till sökandens kön och sexuella läggning; om den
sökande exempelvis är homo- eller bisexuell eller är en transperson.
Sverige ska ge uppehållstillstånd till den som är flykting enligt FN-konventionen men också till ”alternativt skyddsbehövande” i enlighet med EU:s gemensamma regler samt till övriga skyddsbehövande i enlighet med den nationella
utlänningslagen.
Det finns inga särskilda regler för fristadskonstnärer inom ICORN-systemet
när det gäller asylansökan. På Migrationsverkets webbplats finns mer information om vilka skäl som gäller för att bli skyddsbehövande.
• Information om asyl: www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-ochasyl-i-Sverige/Att-ansoka-om-asyl.html
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Sekretess och säkerhet

I Sverige gäller offentlighetsprincipen. Denna princip innebär att alla har rätt att ta
del av allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda. Allmänna handlingar är
allt (pappershandlingar, datafiler, ljudband, etcetera) som förvaras hos, inkommer
till eller upprättas av en offentlig förvaltning. Den offentliga förvaltningen ska på
begäran lämna ut handlingar utan att försöka ta reda på vem som begär ut handlingen. Detta gäller dock inte handlingar som är markerade med sekretess.
Om en person begär ut e-post eller annan offentlig handling från fristaden ska
ärendet granskas av fristadens säkerhetsavdelning innan utlämning. Fristadskonstnären har möjlighet att bli skyddad enligt sekretesslagen OSL 21 kap 5 §.
Det kan inledningsvis vara svårt att ta ställning till frågor kring säkerhet och
sekretess, då det kanske inte finns så mycket information om konstnären. Men det
är grundläggande att börja tänka över läget. Säkerhets- och sekretessfrågor bör
diskuteras med lokal polis och säkerhetsansvarig inom kommunen innan fristadskonstnären anländer till staden. Vid behov kommer polis och säkerhetsansvarig
att kontakta SÄPO. Undersök vem i fristadens förvaltning som är säkerhetsansvarig så att denna instans lätt kan aktiveras när konstnären kommer. Bjud in till
möte och informera om det du vet om den kommande fristadskonstnären.
I kontakt med fristadskonstnär
I kontakterna med konstnären när denne fortfarande befinner sig utanför landet
bör man vara extra försiktig och inte ta upp frågor som kan vara laddade. Uttryck inte åsikter om landet eller regimen och hänvisa inte till andra personer i
nätverket. Utgå ifrån att all kommunikation kan vara övervakad och avlyssnad.
I många fall kan det räcka med att konstnären får vistas utanför ett visst lands
gränser för att befinna sig i säkerhet. Men man bör ha i åtanke att det inte är givet att kontakter med personer av samma nationalitet eller språkgrupp är trygga.
Man bör också tänka på att vad som sägs och skrivs i svenska medier kan få
återverkningar i konstnärens hemland och att den största kvarstående hotbilden
ofta kan vara kopplad till de anhöriga i hemlandet som riskerar att utsättas för
repressalier.
Det är viktigt med balans i diskussionen om säkerhet. Personens egna farhågor, eventuella politiska förändringar i konstnärens hemland och aktuellt läge i
Sverige eller lokalt i fristaden ska tas på allvar utan att risker och faror överdrivs.
ICORN och fristaden bör tydligt formulera vilken säkerhetsnivå det handlar om.
Staden måste vara tydlig med vilka förutsättningar som erbjuds säkerhetsmässigt vad gäller bostad, storlek på orten med mera.
30

Var tydlig med hur kontakter utifrån ska ske med fristadskonstnären. Ska
förfrågningar gå via koordinatorn eller direkt till konstnären?
Vid beslut om fristadskonstnär
I beslutsprocessen kring en enskild fristadskonstnär bör endast ett fåtal inom
förvaltningen ha tillgång till personens namn och bakgrundsinformation. Namnet
eller andra personuppgifter bör inte protokollföras. Regler om utlänningssekretess
finns i OSL 21 kap 5 § och kan tillämpas om man bedömer att det finns risk för
skada, till exempel ett allvarligt övergrepp eller annat men. Att röja sekretesskyddad information är ett brottsbalksbrott, brott mot tystnadsplikt, BrB 20 kap 3 §.
När ICORN skickar ut listan över tänkbara författare är det viktigt att följa
ICORN:s instruktioner. De har erfarenheten och kunskapen om konstnärens
situation och hur fristaden på bästa sätt ska arbeta gällande dennes säkerhet.
Ofta är det koordinatorn och ansvarig chef som föreslår en kandidat till fristadskonstnär efter rekommendation från ICORN. Kulturnämnden eller presidiet
kan i vissa fall därefter fatta beslut om vem som ska bjudas in. Ibland förekommer referensgrupper i hanteringen, men inte heller här bör namn och personuppgifter på enskilda kandidater finnas på dagordning eller i protokoll. Låt så få
personer som möjligt ha tillgång till information om fristadskonstnären. Använd
inte e-post för att dela personliga eller känsliga uppgifter, tänk på att e-post inom
offentlig verksamhet är allmän handling.
Kommunikation via e-post
När det gäller kommunikation via e-post är det viktigt att komma ihåg principen att ”e-post är ett vykort – allt är öppet”. Information sprids lättare via e-post
än utskriven text och allt som inte är krypterat kan läsas av annan part. Även
privat e-post räknas som tjänste-e-post om det som avhandlas har med tjänsten
och arbetsuppgifterna att göra.
Kontakta säkerhetsavdelningen eller kommunikationsavdelningen för att höra
hur fristaden på säkraste sätt kommunicerar kring fristadskonstnären.
Ett tips är att uppmana fristadskonstnären att öppna ett nytt e-postkonto
som förvaltningen kan lämna ut till personer i nätverket som vill ha kontakt. Gå
igenom med konstnären hur hen vill göra kring förfrågningar. Ska koordinatorn
till exempel meddela konstnären när hen har lämnat ut adressen eller telefonnumret till någon?
Offentlighet
Först när fristadskonstnären har anlänt kan man, om personen så önskar, offentliggöra namnet. I vissa fall kan man äventyra personens chanser att få utresetillstånd om nyheten når ut innan konstnären har hunnit lämna platsen där
hen står under hot. Räkna inte med att massmedia sätter konstnärens skyddsbehov före möjligheten att publicera en nyhet.
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Tips: vänta gärna ett par veckor efter konstnärens ankomst med eventuellt offentliggörande, så att hen hinner orientera sig och fatta ett tryggt beslut om hur
till exempel en pressrelease ska se ut.
Publicera ingenting om fristadskonstnären på fristadens webbplats, sociala
medier, på bloggar eller överhuvudtaget på internet utan att i detalj ha gått
igenom materialet tillsammans med konstnären och fått dennes godkännande.
Informera även personer inom det eventuellt etablerade nätverket om riskerna
med internet. En obetänksam kommentar i en blogg kan få förödande konsekvenser för fristadskonstnären eller dennes familj till exempel. Om skyddsbehovet bedöms som stort, anlita gärna en betrodd person som kan konstnärens
språk för att regelbundet se om till exempel en publicering eller ett framträdande
genererar ökad (eventuellt negativ) aktivitet på bloggar och i diskussionsgrupper.
Bostaden och mobiltelefon
När det gäller bostad och telefon finns här nedan några tips man kan förhålla
sig till. Kom ihåg att det mest grundläggande för att hålla bostadens uppgifter
anonyma är att aldrig lämna ut adressen samt att ansöka om sekretessmarkering
vid konstnärens ansökan om personnummer hos Skatteverket. Om lägenhetens
adress blir allmänt känd under fristadskonstnärens vistelse, kan det vara svårt
att garantera nästa konstnärs anonymitet om den personen har ett större skyddsbehov.
Det kan kännas tryggt för konstnären om bostaden:
• ligger i ett område med mycket folk i rörelse,
• inte är placerad på bottenvåningen,
• har kodlås på porten,
• har ett fiktivt namn av allmän karaktär på namnskylten på dörren.
Avseende säkerhet för mobiltelefon gäller det att tänka på att de flesta mobiltelefoner idag har GPS-funktion och att de ofta automatiskt visar var en person
befinner sig. För att undvika möjligheten att söka efter konstnärens telefonnummer registreras ofta fristadskonstnärens mobiltelefon på fristaden och inte på
konstnärens adress och person.
Informera nätverket
Om ett arbete har påbörjats med att bygga exempelvis säkerhets- eller professionella nätverk i fristaden, var noga med att informera dessa om säkerhetsläget.
Samla gärna till ett möte innan konstnären anländer och gå igenom vad som
gäller rörande kommunikation och information. Vid arrangemang och annan
offentlig medverkan som publicering, kan expertis på läget i det aktuella landet
kontaktas för bedömning av säkerhetsläget.
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Skyddade personuppgifter

Inom offentlig förvaltning kan alla dokument och beslut som rör fristadskonstnären sekretessbeläggas enligt Offentlighets- och sekretesslagen 21 kap 5 §. Det
starkaste skyddet för en person i Sverige att hålla sin identitet hemlig är dock
genom fingerade personuppgifter, det vill säga en helt ny identitet, men det finns
även andra sätt för konstnären att hålla låg profil eller till och med sin identitet
hemlig.
• Läs mer om de olika sätten att skydda fristadskonstnärens identitet på https://
www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/skyddadepersonuppgifter
Skyddade personuppgifter
Fristadskonstnären kan ansöka om skyddade personuppgifter för att bland annat hålla sin adress hemlig. All post förmedlas då genom Skatteverket. Det är
fristadskonstnären själv som måste ansöka om skyddade personuppgifter hos
Skatteverket. Därför kan det vara bra att låta fristadskoordinatorn ta kontakt
med ansvarig handläggare på Skatteverket för att förklara sammanhanget.
Beslut om skyddade personuppgifter gäller under ett år, därefter måste man
ansöka om förlängning. Om man har skyddade personuppgifter ansvarar man
själv för att meddela detta i kontakter med olika myndigheter. Det är väldigt få
i Sverige som har skyddade personuppgifter, ett enklare sätt att skydda konstnären kan vara att be om sekretessmarkering hos Skatteverket.
Sekretessmarkering
Sekretessmarkering fungerar som en varningssignal och gör det svårare för
andra att ta del av personuppgifter i folkbokföringsregistret. Det innebär att
Skatteverket för in en markering vid personuppgifterna som anger att ingen får
lämna ut uppgifterna utan tillstånd och säkerhetskontroll.
För att få sekretessmarkering på sin adress och telefon behöver man ansöka
om en sådan markering när man ansöker om svenskt personnummer hos Skatteverket, då det är kopplat till folkbokföringen. De särskilda förutsättningarna
för att få sekretessmarkering är att personen är utsatt för våld, hot om våld,
förföljelse eller andra trakasserier.
En sekretessmarkering innebär inte någon absolut sekretess. Vid en begäran om utlämnande av personuppgifter ska myndigheten göra en självständig
sekretessbedömning. Vid bedömningen kan myndigheten komma fram till att
uppgifterna ska lämnas ut. Det försvårar dock för webbsidor som listar kontaktuppgifter att publicera konstnärens adress.
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Sekretessmarkeringen omprövas varje år för att undersöka om behovet fortfarande finns kvar.
Kvarskrivning
Kvarskrivning fungerar som ett adresskydd och när personen som har kvarskrivning flyttar till annan, hemlig adress. I praktiken innebär det att den verkliga bostadsorten inte framgår av folkbokföringsregistret och därmed inte heller
sprids till andra myndigheter. Istället för att vara skriven på sin adress blir man
”på kommunen skriven”. Skattekontorets adress anges som en särskild postadress. En markering om att man har skyddade personuppgifter meddelas ut till
andra myndigheter tillsammans med adressen till skattekontoret.
Kravet för att få bli kvarskriven är att man har särskilda skäl och kan antas bli
utsatt för brott, förföljelser eller andra allvarliga trakasserier. Omständigheterna
ska i princip motsvara de som gäller för meddelande av kontaktförbud enligt
lagen (1988:688) om kontaktförbud.
Fingerade personuppgifter
Fingerade uppgifter är den sista delen i sekretesskedjan och innebär en helt ny
identitet för den skyddade. Vid särskilt allvarliga hot kan en person få tillstånd
att använda annan identitet, så kallat fingerade personuppgifter. Personen får
då nytt namn och nytt personnummer, personen måste också flytta till en ny
hemlig adress.
Ansökan om fingerade personuppgifter görs hos Polismyndigheten som fattar
beslut. Den nya identiteten registreras på ett sådant sätt att det inte framgår att
det rör sig om fingerade personuppgifter. Kopplingen mellan den nya och den
gamla identiteten finns endast hos Polismyndigheten.
Alla dokument och beslut som rör fristadskonstnären kan sekretessbeläggas
enligt Offentlighets- och sekretesslagen 21 kap 5 §. Det starkaste skyddet för en
person i Sverige att hålla sin identitet hemlig är genom fingerade personuppgifter, det vill säga en helt ny identitet, men det finns även andra sätt för konstnären
att hålla låg profil eller till och med sin identitet hemlig.
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Checklista för koordinatorn: inför ankomst,
under fristadsperioden och inför avslut

Introduktion till checklistan
Det är mycket att hålla reda på inför, under och inför avslutande av en fristadsperiod. Till hjälp finns följande checklista för fristaden och koordinatorn att förhålla sig till. Checklistan tar upp de vanligaste arbetsinsatserna, administrativa
såväl som praktiska, som koordinatorn ansvarar för. Det är att rekommendera
att man som fristad går igenom checklistan för att se vad som behöver ordnas
innan fristadskonstnärens ankomst och eventuellt förankras i budget, i förvaltningen och politiskt, samt vem som gör vad inom fristadsteamet eller förvaltningen som ansvarar för fristaden.

•
•
•

•
•
•
•
•

Arbetsgång inför mottagandet av en fristadskonstnär
Administrativa insatser innan konstnären bjuds in
Teckna medlemskap i ICORN.
Underteckna avtal mellan ICORN och staden/kommunen.
Utarbeta projektplan för fristaden. (Vilken typ av konstnärlig inriktning kan
konstnären ha som fristaden kan ge för bästa möjliga fristadsperiod? Kan
fristaden ta emot en singelperson eller en familj? Vilket skyddsbehov kan fristaden tillgodose? Vilka ska vara med i arbets- eller styrgruppen? Vad finns för
budget? Med vilket intervall ska stipendiet betalas ut?
Gör en plan för att lösa eventuella behov av sjukvård och utbetalningar av
stipendiet de första veckorna innan personnummer har beviljats.
Kontakta fristadens säkerhetsansvarig för en riskanalys.
Ordna med boende för konstnären.
Börja arbeta med lokala nätverkskontakter. Bjud till exempel in till ett informationsmöte för det fria kulturlivet och övriga intresserade och berätta om
vad en fristad är.
Ta kontakt med fristadsansvariga i övriga fristäder och Kulturrådet för uppdaterad information och erfarenhetsutbyte.

Så bjuds konstnären in
• Koordinatorn kontaktar ICORN och ger en bild av hur fristaden ser ut och
vilken typ av konstnär fristaden kan bjuda in. ICORN matchar därefter fristaden med möjlig fristadskonstnär och skickar tillbaka till fristaden.
• När ICORN:s förslag på konstnär kommer möts den eventuella styrgruppen
för att komma överens om vilken konstnär som ska bjudas in. I vissa fall är
även kulturnämndens ordförande och vice ordförande med i beslutet.
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• Efter beslut i fristaden om vem som ska bjudas in kontaktas ICORN som sedan återkommer med besked om den inbjudna konstnären har tackat ja eller
nej.
• Efter besked skickar koordinatorn en officiell inbjudan från fristaden till
konstnären, undertecknad av exempelvis förvaltningschefen och kulturnämndens ordförande.
Att ordna inför konstnärens ankomst
• Ställ i ordning bostad. Finns husgeråd? Fungerar datoruppkoppling, TV och
telefon? Behövs parkeringsplats? Se till att alla nycklar till lägenhet, tvättstuga
osv finns på plats och att lägenheten är städad.
• Kontakta Migrationsverket och ordna med visum och uppehållstillstånd. Vid
medföljande: se till att medföljande till konstnären ansöker på samma blankett
som konstnären ansöker på från Migrationsverket.
• Boka resa. Vad behövs inför resan? Boka extra möjlighet att ta med bagage?
Hur kommer konstnären från flygplatsen/tågstationen? Vem tar emot vid
ankomst?
• Gå igenom säkerhetsanalys med ansvariga och eventuellt ICORN. Behöver
den uppdateras?
• Gör plan för de första veckorna i fristaden och boka möten (om det behövs)
för personnummer, eventuell försäkring, bankkonto och alternativ till bankkonto de första veckorna.
• Ordna förskola/skola för eventuellt medföljande barn.
• Förbered arbetsutrustning och eventuell arbetsplats om fristaden står för
detta.
• Förbered svenskundervisning, till exempel genom Sfi så att det finns att tillgå
om konstnären vill lära sig svenska.
• Sätt samman ett välkomstpaket med viktiga telefonnummer, karta, busstidtabeller, kommuninformation (se förslag på mall i bilagan ”Guest citys guide”).
• Ha mailkonversation med konstnären och hör vilka önskemål hen har och
fundera därefter på vilka möten (professionella och sociala) som kan vara
aktuella de första veckorna.
• Förbered de professionella och sociala plattformarna. (Viktigt att komma
ihåg vid kontakt med andra aktörer är att konstnären kanske aldrig kommer
att träffa dessa grupper eller personer. Det kan räcka med att koordinatorn
skickar ett mail och berättar om fristaden och hör sig för om kontakterna är
intresserade av att vara behjälpliga om behov skulle uppstå.)
– Skapa en referensgrupp som består av det lokala kulturlivet i form av representanter från museet, biblioteket, högskolan, lokala förlag, arrangörer av
filmfestivaler, samtalskvällar och uppläsningsscener.
– Ta fram en profil av staden och vad den kan erbjuda konstnären.
– Undersök vilka starka diasporagrupper som finns och vilken kulturell infra37

struktur som existerar i form av platser att framträda på, feminist- och aktivistgrupper med mera.
– Aktivera övriga kontaktytor som konstnären kommer att möta: eventuellt
kollega – kollega nätverk, ICORN:s internationella och nationella möten,
arbetsplats med mera.
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

När konstnären anländer
Fyll i folkbokföringsblanketter hos Skatteverket för att få personnummer.
OBS: Vid ansökan om personnummer till Skatteverket, ansök alltid om att få
fristadskonstnärens uppgifter sekretessmarkerade så dennes adress inte hamnar på
hitta.se, ratsit.se etc.
När personnummer beviljats – ordna bankkonto.
Anmäl konstnären till försäkringskassan.
Erbjud undervisning i svenska.
Utbetalning av stipendium. Betala eventuellt den första månadens stipendiebelopp kontant eftersom det kan dröja några veckor att få personnummer och
bankkonto.
Om konstnären vill, gör en gemensam plan för den första tidens aktiviteter.
Orientera konstnären geografiskt i staden och visa centrala samhällsfunktioner.
Ordna kontakt med kollegiala organisationer som Svenska PEN, Sveriges författarförbund, Teaterunionen, KRO/KIF etcetera.
Om möjligt och vid intresse, ordna möten med andra fristadskonstnärer i närområdet.
Ge branschinformation, till exempel angående stipendier, bidrag att söka för
projekt, förlag, tidningar och tidskrifter.
Var behjälplig att samordna kontakter med olika arrangörer, om konstnären så
önskar.
Håll kontakt. Även om konstnären vill undvika offentligheten, behöver hen
sociala kontakter.
Var lyhörd för om konstnären kan behöva kontakt med psykolog eller psykiater.
Var behjälplig med skol- och dagiskontakter.
Informera om vad som är stadens uppdrag och ansvarsområde.
Informera om vilka vägar som finns för att stanna i Sverige efter fristadsperioden: Permanent uppehållstillstånd, via anknytning eller asyl. Fråga om konstnären vill börja planera för detta redan nu eller om ni ska ta upp frågan senare.
Om konstnären redan nu vet att hen vill stanna i Sverige och till och med var
hen vill bo, undersök möjligheterna för att ställa konstnären i bostadskö.
Om konstnären vill arbeta inom sitt uppehållstillstånd med sitt konstnärskap –
undersök möjligheterna att skapa företag och var behjälplig med kontakter för
att konstnären ska kunna göra detta.
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Olika sätt att introducera konstnären för fristaden
Om konstnären vill:
• Ordna ett välkomstevent med inbjudna gäster, till exempel stadens politiker,
representanter från andra fristäder, samarbetsorganisationer, lokala kulturlivet, media.
• Skriv en pressrelease.
• Ha en ”Säg hej till staden”- kväll. Ordna så att koordinatorn och konstnären
tillsammans sitter på ett fik eller en bar och be representanter från museet,
biblioteket, högskolan, lokala förlag, arrangörer av filmfestivaler, samtalskvällar och uppläsningsscener komma förbi och säga hej.
• Ordna så att konstnären har ett eget framträdande på lokal scen inför fristadsperiodens avslut.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbetsgång i början av år 2
Inled tidigt samtalen om vad som konstnären vill ska hända efter
fristadsperioden.
Var från början mycket tydlig med vad som kan förväntas av fristaden och
vilka möjligheter som finns.
Informera om vilka samhällsinstanser som ansvarar för vad och ge fristadskonstnären redskap att själv söka information. En hel del information finns på
flera språk.
Var behjälplig i att hitta tjänstemän och individer som har kunskap och
kompetens som inte finns inom kulturförvaltningen (om koordinatortjänsten
ligger inom denna förvaltning).
Vid ansökan om uppehållstillstånd, arbetstillstånd eller asyl, kontakta Migrationsverket i god tid innan avslut.
Mobilisera de professionella nätverken och de upparbetade kontakterna för att
se om det finns möjlighet till stödinsatser där.
Planera eventuellt avslutningsarrangemang.
Boka eventuell hemresa, alternativt resa till annan ort.
Avsluta leasing av dator och eventuell annan teknisk utrustning.
Förbered en plan för att bjuda in ny fristadskonstnär.
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