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                                                                                              Stockholm den 21 juni 2021 

 
    
Region Kronoberg  
351 88 Växjö 
kultur@kronoberg.se 
 

Remissyttrande	över	Region	Kronobergs	kulturplan	2022-2024	

Ideell kulturallians är en samarbetsorganisation för det civila samhällets riksorganisationer på 
kulturområdet. Ideell kulturallians företräder 20 medlemsorganisationer som i sin tur företräder över 
en miljon medlemmar, där verksamheten till stor del bedrivs ideellt. Ideell kulturallians 
riksorganisation samordnar även ett antal regionala ideella kulturallianser runt om i landet. 

Inledning 
Kronoberg är ett glest landsbygdslän. Ungefär hälften av invånarna bor i Växjö kommun. Var femte 
invånare bor utanför en tätort och 75 % av länets befolkning bor inom två mil från någon av de tre 
största orterna i länet, Växjö, Ljungby och Älmhult. 

Ideell kultursektor är i praktiken en förutsättning för att det ska finnas kultur i hela landet. Det civila 
samhällets småskaliga kulturverksamheter ger förutsättningar för delaktighet oavsett bostadsort, 
etnisk bakgrund, inkomst, utbildning eller kulturellt kapital.  

Det ideella kulturlivet har under coronakrisen på många håll lamslagits och olika stödformer har i stor 
utsträckning inte nått fram. De mindre ideella aktörerna har haft svårt att erhålla stöd, många har på 
grund av förutsättningarna inte ens sökt. Den ideella kulturens föreningar utgör de minsta 
beståndsdelarna i kulturens infrastruktur och det kan därför vara svårt att fullt ut se dess betydelse. 
Men de små föreningarna är kapillärerna som syresätter hela den stora kulturella kroppen och ger 
den dess myllrande liv.  

Den ideella kulturen är ofta underfinansierad. Krisen har synliggjort och fördjupat de brister som 
existerade redan innan corona. Därför är Ideell kulturallians glada över att vi har kunnat bidra till att 
stötta det lokala kulturlivet under corona. I projektet ”Kulturens kapillärer” har vi med stöd från 
Postkodstiftelsen kunnat dela ut medel till 216 föreningar runt om i hela landet. I Region Kronoberg 
har vi nu sju pågående projekt som vi givit stöd till:  
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Kulturvagnen i Lessebo, Teater 16 i Ljungby, Almundsryds Hembygdsförening, Lammhults Folkets 
hus, Jäts Hembygdsförening, Växjö Amatörteaterförening LinneaTeatern samt Älmhults 
konstförening. 

Förmågan att samverka har, som det väl beskrivs i Region Kronobergs nulägesanalys, betydelse för 
möjligheterna till konstnärlig produktion och kulturell välfärd i hela landet samt kulturlivets 
återuppbyggnad och framtid. Det är positivt att Region Kronoberg vill verka för en balanserad och 
tydlig ansvarsfördelning mellan kulturpolitikens kommunala, regionala och nationella nivåer. Att 
regionen ser vikten av att utveckla samverkan med länets kommuner kring kulturpolitiska strategier 
är också lovande för att särskilt främja samverkan mellan kommunerna och det civila samhället. På så 
vis kan Region Kronoberg ytterligare bidra till att syresätta sitt levande lokala kulturliv. 

Den ideella kulturen i Kronoberg 

Kulturplan Kronoberg 2022–2024 är den fjärde regionala kulturplanen. Region Kronobergs 
kulturpolitiska vision är att Kronoberg ska erbjuda ett hållbart och inkluderande kulturliv med bredd 
och spets. Ideell kulturallians ser positivt på skrivningarna om vikten av ett rikt kulturutbud i hela 
länet, genom välfungerande lokaler och ett aktivt lokalt arrangörskap. Kulturplanen lyfter fram 
viktiga områden att stödja och utveckla, exempelvis frågor om kulturell infrastruktur, arrangörskap 
samt ökad regional samverkan. 

Det civila samhället har stor betydelse för att nå kulturpolitikens delaktighetsmål och möta 
utmaningarna kring den kulturella välfärdens likvärdighet. Konkret kan det handla om lokal närvaro, 
mötesplatser och strukturer för arrangörskap. I bilagan till remissutgåvan blir det tydligt att Ideell 
kulturallians medlemsorganisationer står för en stor del av denna infrastruktur. 

Studieförbunden har en stark närvaro i Region Kronoberg, alla tio studieförbund är verksamma i olika 
utsträckning och bedriver en bred verksamhet inom många områden med lokal närvaro i hela länet. 
De ger invånarna tillgång till mötesplatser och arenor för eget utövande i form av scener, 
repetitionslokaler, ungdomshus, verkstäder och utställningslokaler. De är producenter och 
arrangörer av kultur i form av program inför publik och studiecirklar med möjlighet till eget skapande 
inom de flesta konstområden. 
 
Mötesplatser, scener och utställningsplatser, har stor betydelse i Region Kronoberg. 
Bygdegårdsrörelsen, Folkets hus och parker och andra samlingslokaler utgör viktiga mötesplatser, 
inte minst utanför centralorterna. Folkets Hus och Parkers medlemmar i Kronoberg, är en 
förutsättning för att det fortfarande kan visas film på små landsortsbiografer runt om i länet. Det är 
positivt att den ideella biografverksamheten synliggörs i nulägesanalysen, liksom behovet av fortsatt 
teknisk uppdatering.  

I centralorterna är snarare bristen på lokaler samt hyreskostnaden en utmaning för civilsamhällets 
organisationer. Ett fungerande och väl utvecklat arrangörskap är en förutsättning för kultur på olika 
platser. Länets arrangörer är ofta ideella föreningar som kulturföreningar och Folkets Hus och Parker. 
Generationsväxling, digital utveckling och delaktighet är tre stora utmaningar. 
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När det gäller spridningen av kultur i hela Kronoberg, är det viktigt att åter påpeka att Ideell 
kulturallians medlemmar i hög utsträckning bidrar till en levande kulturell infrastruktur. Förutom att 
tillhandahålla kulturlokaler för andras arrangemang och eget skapande, arrangerar 
medlemsföreningarna även olika former av kulturverksamhet, själva eller i samverkan med andra 
aktörer. Detta bör tas fasta på eftersom regionens egna utvecklingsarbete i dessa frågor har 
synliggjort att civilsamhällets regionala strukturer tenderar att försvagats, vilket påverkar 
förutsättningarna för samverkan. 
 
Riksteatern Kronoberg beskrivs väl i nulägesanalysen, hur de stöttar och stärker de lokala 
riksteaterföreningarna i länet. Den regionala riksteaterföreningen är en del av den turnerande 
nationalscenen och folkrörelsen Riksteatern. Riksteatern Kronoberg utvecklar arrangörsstrukturerna 
och tillgängliggör scenkonst och mötesplatser i hela länet genom lokalföreningar i samtliga 
kommuner. Riksteaterföreningarna tar emot produktioner från många olika aktörer vilket skapar 
arbetstillfällen för kulturskapare. Riksteatern Kronoberg har ett utvecklat interregionalt samarbete 
inom Scenkonst Sydost och sjulänssamarbetet.  

Länet har även flera arrangörsföreningar inom musik, både generella och genrespecifika inom 
exempelvis jazz, folk- och världsmusik, pop och rock samt nutida konstmusik. Arrangörskapet är ofta 
beroende av ideellt engagemang.  

Kronobergs läns hembygdsförbund är ett samlande organ för länets hembygdsrörelse som verkar för 
kultur- och miljövård samt att öka kunskapen om bygdens historia. 
 

Förslag för att utveckla och stärka den ideella kulturen i Kronoberg 

I viljan att bevara och utveckla det levande ideella kulturliv som finns i länet i samklang med de goda 
ambitionerna i Region Kronobergs kulturplan, har Ideell kulturallians ett antal inspel, frågor och 
förslag för att stärka och utveckla det ideella kulturlivet: 

• Lägg till en långsiktig och konkret skrivelse i kulturplanen för hur det ideella kulturlivet ska 
värnas och stärkas under den svåra tid som kulturlivet genomgår under coronakrisen och i 
kulturens återstart. 

• Sedan 2019 finns Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, placerad i 
Växjö. Finns det möjlighet att undersöka hur Region Kronoberg kan samarbeta med dem för 
att stärka regionens ideella kultursektor? 

• 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. 

• Ideell kulturallians föreslår att det förtydligas ytterligare hur kulturplanen är framtagen i 
dialog och samverkan med det ideella kulturlivet.  

• Ideell kulturallians ser allvarligt på tendensen att kulturen ska detaljstyras av politiken, det är 
något vi vill bemöta med att påtala kulturens egenvärde och armlängds avstånd.  
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• Det kan tilläggas och förtydligas hur det ideella kulturlivet står för en stor del av kulturens 
infrastruktur genom mötesplatser och allmänna samlingslokaler. Exempelvis Bygdegårdarna, 
Folkets Hus och Parker, Våra gårdar, hembygdsgårdarna och studieförbunden. 

• Det kan tilläggas att den kulturella infrastrukturen till stor del utgörs den ideella kraft som 
finns i Region Kronoberg. Utan alla dessa ideella timmar som läggs ner hade kulturen inte 
varit lika stark. 

• Det saknas en skrivning om finansiering av den ideella kulturen. Förtydliga gärna hur Region 
Kronoberg ser på finansieringen av den ideella kultursektorn, exempelvis genom 
verksamhetsbidrag, utvecklingsbidrag eller upphandling. 

•  På flera ställen i kulturplanen står det att samarbeten med den ideella kulturens föreningar 
ska ske, men det saknas information om vilka det gäller och konkretion kring hur samarbetet 
ska gå till.  

• Kulturplanen tar upp digitaliseringens möjligheter. Här finns möjlighet att nå nya målgrupper 
och främja mångfald för att tillgängliggöra kultur för alla framöver. Hur skulle detta kunna gå 
till rent konkret och går det att avsätta medel för detta arbete? 

• Relationen mellan arrangörsledet och den levande musiken är avgörande för en musikalisk 
mångfald på länets scener. Arrangörsledet behöver fortsatt främjas för att nå en breddad 
och utökad publik med nya deltagare. Hur ska Region Kronoberg bidra till att attrahera nya 
deltagare och skapa ett mer hållbart och utvecklande arrangörskap? 

• Fördjupad samverkan mellan studieförbund, folkhögskolor och civilsamhället samt regionala 
kulturverksamheter och kommuner är viktigt för att den lokala kulturen ska kunna utvecklas. 
Vi ser gärna en fördjupad analys av hur detta arbete ska gå till. 

• Använd er gärna av den ideella kultursektorns nationella organisationer och 
paraplyorganisationer för utökad samverkan, dialog och stöd. 
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Verksamhetschef    Ordförande 
Ideell kulturallians    Ideell kulturallians 


