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Till Region Kronoberg 

Folkets Hus och Parkers remisssvar angående förslag till kulturplan 2022-2024 

Folkets Hus och Parkers Sydöstra region (FHP Sydöst) ser positivt på skrivningarna om vikten av ett 

rikt kulturutbud i hela länet, genom välfungerande lokaler och ett aktivt lokalt arrangörskap.  

I nulägesanalysen kring den kulturella infrastrukturen nämns Folkets Hus och Parker som en viktig 

aktör. Våra Folkets Hus och folkparker tillhandahåller inte bara kulturlokaler, utan spelar också en 

regionalpolitisk roll som arrangör av kultur runt om i hela länet, även på mindre orter dit exempelvis 

barnteater eller konstutställningar annars inte skulle nå.  

Detta gäller även inom filmområdet, där det ideella arbetet som bedrivs bland våra medlemmar runt 

om i Kronoberg, är en förutsättning för att det fortfarande kan visas film på små landsortsbiografer 

runt om i länet. Det är positivt att den ideell biografverksamheten synliggörs i nulägesanalysen, 

liksom behovet av fortsatt teknik uppdatering.  

Där nämns också föreningen Film i Glasriket som är ett unikt samarbete mellan ett femtontal av 

Folkets Hus och Parkers biografer. Genom deras stora ideella engagemang finns det fortfarande 

möjlighet till filmupplevelser för människor utanför tätort, vilket ibland glöms bort eller tas för givet. 

En stor del av den breda kulturella verksamhet som Folkets Hus och Parker samlat bedriver i länet, 

stämmer väl överens med det som Kulturplanen lyfter fram som viktiga områden att stödja och 

utveckla. Det är främst frågor om kulturell infrastruktur, arrangörskap samt frågor kring ökad 

regional samverkan. 

Kulturell infrastruktur 

FHP Sydöst har ett tjugotal medlemsföreningar runt om i Kronobergs län. Hos våra medlemmar finns 

de grundförutsättningar som krävs för ett brett kulturellt utbud; teaterscener, biosalonger, dansgolv, 

replokaler, utrymmen för konstutställningar och plats för litterära samtal.  

Dessa ideellt drivna kulturlokaler är dessutom tillgängliga för alla, såväl utövare och kulturskapare 

som arrangörer och besökare, eftersom den kulturella infrastrukturen i detta fall finns som en del i 

en allmän samlingslokal.  

 

 



 

 

 

 

Här är det viktigt att hitta ett samarbete, så dessa lokaler ses som en del i den samlade 

infrastrukturen för kulturen i länet, även från Region Kronobergs sida. 

För att lokalerna även i framtiden ska vara ändamålsenliga kulturlokaler, behövs också ekonomiska 

tillskott för modernisering, till exempel när det gäller ny teknik inom ljus och ljud och en mer allmän 

digitalisering. Här finns det möjligheter för våra medlemmar att söka ekonomiskt stöd från 

exempelvis Boverket och SFI, men för att få del av dessa statliga utvecklingsmedel krävs det också ett 

engagemang från offentliga aktörer i länet. 

Arrangörskap 

När det gäller spridningen av kultur i hela Kronoberg, är det viktigt att påpeka att många av våra 

medlemmar också bidrar till detta genom ett aktivt arrangörskap. Förutom att tillhandahålla 

kulturlokaler för andras arrangemang och eget skapande, arrangerar våra medlemsföreningar även 

olika former av kulturverksamhet, själva eller i samverkan med andra aktörer. 

Fortsatt utveckling och samverkan.  

De positiva skrivningarna om civilsamhällets roll som kulturaktör i kulturplanen, behöver också 

resultera i konkreta utvecklingssatsningar som bidrar till att fler ideella kulturorganisationer kan få 

del av de regionala kultursatsningarna. För att kunna fortsätta att växa och frodas i hela Kronoberg, 

krävs inte bara positiv samverkan, utan också hållbara ekonomiska förutsättningar. 

 

Trots skrivningar om vikten av Folkets Hus och folkparker som kulturell infrastruktur i länet, finns 

fortfarande inget regionalt verksamhetsbidrag från Region Kronoberg, till varken Folkets Hus och 

Parkers Sydöstra region eller till den unika verksamheten inom den ideella paraplyföreningen Film i 

Glasriket.  

FHP Sydöst ser fram emot fortsatt kreativ dialog med Region Kronoberg, kring både långsiktig 

utveckling av kulturverksamheten och framtida finansiering och kommer med glädje att dra sitt strå 

till den fortsatt kulturstacken! 

 

 

Jan Näsström     

ordförande, Folkets Hus och Parkers Sydöstra region  


