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MUTÅTALET OGILLAT	
Det s.k. mutåtalet mot företrädare för musiklivet ogillas av Stockholms tingsrätt. Det handlar om de
middagar, t.ex. julmiddagar och vårfester, som FST och SKAP regelbundet bjudit chefer för några musikinstitutioner på.

D

etta är f.ö. ingen nymodighet. För FSTs del har middagssammankomsterna med företrädare för musiklivet anor ända till
1926, påpekar FSTs ordförande.
De myndighetschefer som avsetts, har sina tjänster vid Statens Musikverk, Konstnärsnämnden och Statens Kulturråd. Därutöver ordförandena för FST och SKAP förutom själva organisationerna, således
nio tilltalade.
I domen läser man: ”Myndigheternas närvaro har varit berättigad
även om det kan hävdas att det varit dyra och fashionabla tillställningar. Detta mot bakgrund av de krav staten ställer på myndigheterna att följa det som händer på musikområdet och på att samverka med
dem som kan främja musiklivet.”
Det har tagit hela hösten för rättsmaskineriet att komma fram till
detta beslut. Under tiden har kulturdepartementet ansett att myndighetscheferna skulle vara olämpliga som företrädare för sina respektive institutioner under tiden den rättsliga prövningen pågått, varför de
samtidigt varit avstängda från sina tjänster.
Få förespråkare för musiklivet är särskilt överraskade över domslutet. Ska man vara positiv över själva processen, skulle det vara att det
är bra att saken blivit prövad – men då ska man vara väldigt positiv.
Det man djupt måste beklaga är att det tagit så lång tid att komma fram

till det här beslutet. Och jämfört med kostnaden för ”en fashionabel
tillställning”: man ska betänka att den här rättsprocessen enbart för
de åtalades försvarare kostat 1 950 313:-, en kostnad som ska bäras
av staten eftersom åtalet ogillades. Till detta kommer självfallet lönekostnader för tingsrättens administration med t.ex. domare och nämndemän.
De tjänstemän det gäller är:
Stina Westerberg, generaldirektör för Statens Musikverk
Jonas Burman, chef för Musikplattformen vid Statens Musikverk
Ann Larsson, generaldirektör för Konstnärsnämnden
Benny Marcell, vice generaldirektör för Statens Kulturråd
Marika Romanus, avdelningschef på Statens Kulturråd
Åtalet avsåg som bekant att de tilltalade ansågs ha tagit muta, vilken ju
i själva verket skulle ha bestått av måltider. En komisk detalj i domsformuleringen med anledningen av åklagarens yrkande är:
”Yrkandet om förverkande av de mottagna förmånerna ogillas.”
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