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Liberalernas prioriteringar för 
kultur, idrott och civilsamhälle 

REGELVERK SOM HÅLLER.  

Det är svårt att förstå logiken i att stormarknader fylls av folk medan konsertsalar och 

teatrar står tomma.  Det var rimligt i våras att sätta ett stopp för sammankomster för 

mer än 50 personer, men nu när vi vet att vi kommer att få leva med restriktioner 

under lång tid behöver vi riktlinjer som är bättre avpassade för och mer rättvisa 

mellan olika typer av verksamheter. Kan man gå och handla på stormarknad och äta 

på restaurang på ett säkert sätt, bör man kunna hitta regler för hur man också ska 

kunna gå på teater, konsert och fotbollsmatch. Respektive sektor bör i samråd med 

Folkhälsomyndigheten ta fram vettiga och säkra riktlinjer för hur 

teaterföreställningar, konserter, filminspelningar och idrottstävlingar mm ska kunna 

genomföras.  

FÖRLÄNG, FYLL PÅ OCH BREDDA STÖDPAKETEN.  

Stöd till kultur, event, idrott och civilsamhälle. 

Såväl kultur- som idrottsområdet har fortsatt svåra förutsättningar. Även med nya 

riktlinjer för sammankomster kommer det sannolikt att innebära en fortsatt situation 

med mindre publikintäkter. Det kommer att ta tid för stora delar av sektorerna att 

återkomma till verksamhet i samma omfattning som innan pandemin.  

Civilsamhällets organisationer har nästan helt lämnats utanför stödpaketen. Scouter, 

funktionshinderorganisationer, Röda korset och folkbildningen har fått ställa in 

vårbasarer och loppisar samtidigt som lägergårdar står tomma. Barn- och 

ungdomsverksamhet har ofta fortsatt men under andra former, men det som ger 

intäkter har fått ställas in. Civilsamhället behöver också få vara med i nya stödpaket. 

• Liberalerna anser att 1 miljard ska avsättas under hösten för förlängda 

krispaket, beredskap bör finnas för att förlänga ytterligare i det fall det 

bedöms nödvändigt med fortsatta restriktioner av allmänna sammankomster 

för att minska smittspridning. Vidare bör ett särskild stöd på 100 miljoner 

kronor införas som kan sökas för att möjliggöra genomförande av 

Coronasäkra evenemang. 
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EN OFFENSIV PLAN FRAM ÅT. 

• Stimulansbidrag för att nå nya grupper. Behovet fanns redan tidigare. Men 

med pandemin har det blivit ännu svårare att bredda deltagandet till nya 

socioekonomiska grupper.  Ett sökbart stimulansbidrag på 100 miljoner 

kronor bör införas. Stödet ska kunna sökas av olika aktörer inom såväl idrott- 

som kulturområdet. Även kulturskolor bör kunna få stöd.  

• Genomför en stor lässatsning. Inrätta ett läsråd som samlar och samordnar 

olika aktörer som vill och kan främja barn och ungas läsning – t ex författare, 

förläggare, kultur, skola, civilsamhälle, folkbildning och näringsliv. Bygg ut 

satsningarna på skol- och folkbibliotek och -bibliotekarier.  Lässatsningen 

bedöms kosta 100 miljoner kronor årligen. 

• Tillsätt en ny kulturutredning. Det var uppenbart redan före pandemin att 

kulturpolitiken behöver se över mål, medel och finansiering. Vi har sett hur 

digitaliseringen och de stora globala nätjättarna har förändrat 

förutsättningarna för stora delar av kulturlivet. Vi har sett hur sociala arvet 

fortsätter sätta djupa spår i hur barn tar del av kultur. Vi ser behov av att 

främja läsning. Vi behöver fundera mer kring hur berättelsens makt både kan 

brukas och missbrukas i en tid där många vill använda den till att styra, 

splittra och söndra. För detta och mycket mer behövs en bred översyn av 

kulturpolitikens mål, medel och finansiering. Det behövs helt enkelt en rejäl 

förnyelse av kulturpolitiken. Den bör starta nu och inte efter pandemin. Den 

bör starta med att regelverk reds ut men den får inte stanna där. 


