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                                                                                              Stockholm den 14 april 2020 

 
    
Region Skåne  
Kulturförvaltningen 
205 25 Malmö 
 

Remissyttrande över Region Skånes kulturplan 2021-2024 

Ideell kulturallians är en samarbetsorganisation för det civila samhällets riksorganisationer på 
kulturområdet. Ideell kulturallians företräder 17 medlemsorganisationer som i sin tur företräder 
hundratusentals medlemmar, där verksamheten till stor del bedrivs ideellt. Ideell kulturallians 
riksorganisation samordnar även ett antal regionala ideella kulturallianser runt om i landet. 

Ideell kulturallians riksorganisation ställer sig härmed bakom remissyttrandet som Ideell kulturallians 
Skåne skickade in den 3 april.  

Yttrandet som följer består av två delar, övergripande synpunkter på Region Skånes kulturplan samt 
ett åtgärdsförslag för att stötta den lokala kulturen under coronakrisen. 

Synpunkter på Region Skånes kulturplan: 

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

• Verksamhetsområdena i kulturplanen är väl beskrivna, däremot bör det ideella kulturlivet 
lyftas fram ytterligare, då det utgör en betydande del av Skånes kulturliv.  

• I Skåne finns två Överenskommelser, både generellt mellan idéburen och offentlig sektor och 
specifikt inom folkbildningsområdet. Denna struktur är en förutsättning för ett starkt, 
demokratiskt och inkluderande kulturliv i Skåne. Ideell kulturallians ser gärna att dessa två 
dokument får en större plats i kulturplanen. 

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

• Ideell kulturallians saknar en beskrivning av den ideella kultursektorn och vad den bidrar med 
i Skånes kulturliv.  

• 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 att 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 står i kulturplanen att det är främst via olika kommunala verksamheter som barn och 
unga möter den organiserade kulturen. Påståendet kan förtydligas med att den ideella 
kulturen också har en stor roll här genom studieförbund, dansföreningar, teaterföreningar, 
musikföreningar och andra kulturorganisationer. 

• Det kan tilläggas att den kulturella infrastrukturen till stor del utgörs den ideella kraft som 
finns i Region Skåne. 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 
Skåne ser på finansieringen av den ideella kultursektorn, exempelvis genom idéburet 
offentligt partnerskap, verksamhetsbidrag, utvecklingsbidrag eller upphandling. 

Ideell kulturallians åtgärdsförslag för att värna den lokala kulturen under coronakrisen: 

På kort tid har Sveriges kulturliv lamslagits på grund av coronaviruset. Men Region Skåne kan bidra 
till att mildra effekterna. Ideell kulturallians har tagit fram förslag till åtgärder för att öka förståelsen 
för kulturens utsatta läge och föreslår bland annat hyresfria månader och riktade krispaket för att 
möta tappade intäkter. Nyligen skickades ett brev ut till samtliga av landets kommuner. Tanken är att 
ge stöd och inspiration i samarbetet med arrangörer, mötesplatser och kulturbärare. 

Regeringen har avsatt 500 miljoner i akut stöd till kulturen samt ett riktat krispaket om 15 miljarder 
till Sveriges kommuner. Finansminister Magdalena Andersson säger att det ”ska finnas stor frihet för 
kommunerna att fördela medel till de lokala aktörerna”. Men pengarna kommer inte att nå ut i tid 
och de kommer inte att räcka till alla. Region Skåne har därmed en viktig roll och en god möjlighet att 
göra skillnad i arbetet med att stärka både det regionala och lokala ideella kulturlivet.  

Förslag på åtgärder: 

• Föreningar ska ej bli återbetalningsskyldiga för redan utbetalda stöd trots att verksamheten 
inte går att genomföra. 

• Inför hyresfria månader för lokalbärande organisationer inom ideell sektor. 
• Besluta om riktade krispaket till ideell sektor för att möta tappade intäkter och kvarstående 

kostnader. 
• Stå i tät och lyhörd dialog med det ideella kulturlivets företrädare både regionalt och 

kommunalt för att på bästa sätt ta er genom krisen tillsammans.  
• Låt framtida bidrag som baseras på genomförda aktiviteter räknas på år 2019 istället för år 

2020. 
• Använd er av den ideella kultursektorns riks- och paraplyorganisationer för ytterligare råd 

och stöd. 
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