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Återstartsutredningen betänkande Från kris till kraft – återstart 
för kulturen (SOU 2021:77) 

Bygdegårdarna är en hörnsten i svenskt kulturliv. Bygdegårdarna erbjuder teater, 
film, dansuppvisningar, konserter och andra kulturyttringar till människor i hela 
landet. I bygdegårdarna möts den ideella och professionella kulturen, opera och 
dansband, riksteater och revy. Bygdegårdsrörelsen är en rikstäckande ideell 
föreningsrörelse som samlar 1 452 bygdegårdsföreningar med 240 000 medlemmar. 
Under normalåret 2019 genomfördes exempelvis 36 000 arrangemang i våra lokaler. 
Våra allmänna samlingslokaler är öppna för alla med demokratisk värdegrund.  

 

Sammanfattning 

Bygdegårdarnas Riksförbund ser ett stort värde i att utredningen har genomförts och 
i utredningens förslag för ett starkt och långsiktigt hållbart kulturliv.  

Bygdegårdarnas Riksförbund menar att förslagen som berör civilsamhällets 
kulturaktörer och lokalhållande riksorganisationer är alltför svaga.  

Bygdegårdarnas Riksförbund menar att staten måste se till alla delar av kulturlivets 
ekosystem. Detta gäller nationella anslag såväl som civilsamhällets roll i den 
regionala och lokala strukturen.  

Bygdegårdarnas Riksförbund är tveksam till de långsiktiga effekterna av 
kulturcheckar.  

Det är bra att utredningen poängterar långsiktighet avseende stöd till kulturlivet.  

 

SYNPUNKTER 

7.2.2 Återstarts- och utvecklingsstöd 

Bygdegårdarna kan via stöd från Statens kulturråd möjliggöra en högre 
måluppfyllelse av de nationella kulturpolitiska målen. 

Bygdegårdarnas Riksförbund menar att det statliga ansvaret för kulturutbudet även 
på landsbygderna måste säkras. Nuvarande modell med statlig finansiering via 
Statens kulturråd och regionerna är bra, men innebär i realiteten en fokusering på 
stor- och residensstäder.   
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De nationella kulturpolitiska målen för tillgänglighet och delaktighet pekar i 
riktningen ett rikt kulturliv för alla. Det behöver tydliggöras att de statliga 
kulturpengarna i högre utsträckning ger stöd för ett mångfacetterat kulturliv oavsett 
var du bor.  

Det behövs också ett synliggörande av den infrastruktur som bygdegårdsrörelsen 
upprätthåller. Vi kompetensutvecklar kontinuerligt våra arrangörer och genomför 
insatser som motiverar till ett rikt kulturutbud i hela landet.  

7.2.3 Kulturcheckar 

Bygdegårdarnas Riksförbund ser det välvilliga i att förstärka konsumentmakten och 
rättviseperspektivet i förslaget. Vi ser dock framför oss en relativt sett omfattande 
administration och ställer oss tveksamma till den långsiktiga, reella nyttan av detta 
förslag av engångskaraktär.  

7.3.3 Stärk kultursamverkansmodellen 

Bygdegårdarnas Riksförbund är positivt inställd till förstärkningen, men efterlyser en 
ökad medvetenhet om vikten av att kulturinsatserna når hela regionerna. Våra 
föreningsdrivna allmänna samlingslokaler är en viktig resurs i detta 
utvecklingsarbete.  

7.3.4 Stärk förutsättningarna för civilsamhällets kulturaktörer 

Bygdegårdarnas Riksförbund anser att utredningens förslag är alltför svagt. Vi 
efterfrågar en förstärkning i paritet med förstärkningen av 
kultursamverkansmodellen.  

Bygdegårdarnas Riksförbund uppfattar att civilsamhällets kulturaktörer inte ses som 
en viktig resurs för Sveriges kulturella infrastruktur i de förslag som utredningen 
lämnar. Bygdegårdarna genomför årligen en omfattande verksamhet som har 
betydelse för landets kulturutövare då vi är en relativt sett stor arrangör av 
kulturevent. 

Anslaget till civilsamhällets kulturaktörer gör stor skillnad i landets kulturliv, men 
den statliga insatsen är tämligen begränsad kostnadsmässigt. Bygdegårdarnas 
Riksförbund konstaterar att rikskulturorganisationerna liksom lokalhållande 
riksorganisationer inte synliggörs i tillräckligt hög grad. I kulturens ekosystem är vi 
en omistlig del för kulturutövare.  
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