
Till Region Kronoberg

Remissvar på Regional kulturplan (diarienummer 19RGK739)

Kronobergs distrikt av Bygdegårdarnas Riksförbund vill lämna följande synpunkter som remissvar:

I den tidigare kulturplanen är ett av de prioriterade områdena Kultur i hela Kronoberg. Ett av de 
uttalade målen under denna rubrik är ”en kulturell infrastruktur som är tillgänglig i hela länet”. Det 
perspektivet saknas i förslaget till kulturplan för 2022- 2024, men vi anser att i ett län med ett stort 
befolkningscentrum och bara två städer men en stor landsbygd är målet om kultur i hela Kronoberg 
fortsatt viktigt.

I förslagets utvecklingsområde Breddat deltagande anges målet att i Kronoberg har alla invånare 
rätt till kulturell välfärd. Där borde perspektivet ”hela länet” finnas med som ett delmål exempelvis 
formulerat som
”främja en kulturell infrastruktur som är tillgänglig i hela länet”. 

Vi vill peka på den stora betydelse som bygdegårdar och andra samlingslokaler har  för olika 
kulturaktiviteter och som finns i hela länet. I distriktet finns 38 bygdegårdar. Därutöver finns 
samlingslokaler inom Folkets Hus-rörelsen och inom Våra Gårdar. I bygdegårdarna genomförs 
varje år ett stort antal kulturarrangemang av de mest skiftande slag – teaterföreställningar, 
konstutställningar, föreläsningar, musikarrangemang, filmvisning med mera.

Vi vill också betona folkbildningen som en viktig del i den regionala infrastrukturen i hela länet och
de möjligheter som finns att folkbildningen kan bidra till både bredd och djup i kulturutvecklingen i
hela länet. Studieförbunden är en viktig samarbetspartner till bygdegårdarna i de flesta 
kulturaktiviteter. 

Vi anser också att det civila samhällets roll för ett aktivt kulturliv och ett gott kulturklimat behöver 
förstärkas i programmet jämfört med förslaget. Ambitionen i det gamla kulturprogrammet att 
”stärka förutsättningarna för det civila samhället med särskilt fokus på stödsystem och lokaler” 
anser vi bör gälla även i framtiden. Det är inte minst viktigt efter pandemin, som orsakat stora 
svårigheter inte minst för det civila samhället liksom för hela kultursektorn.

För Kronobergs distrikt av Bygdegårdarnas Riksförbund

Solveig Carlsson Yngve Sunesson
ordförande sekreterare


