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Så stöttar Sveriges kommuner kulturlivet i Coronakrisen! 

Kontaktnätet – Riksorganisation för ideella kulturföreningar har gjort en kartläggning av hur 

landets kommuner arbetar under Coronakrisen och publicerar detta på hemsidan  

www.kontaktnatet.se 

Bakgrund 

Kulturlivet påverkas stort av Coronakrisen, med inställda evenemang och verksamheter. Många av 

kulturföreningarna runtom i landet brottas med utmaningarna som följer och många gånger är det 

också tufft ekonomiskt. 

Staten har gått ut med krisstöd till arrangörer som lidit förluster på grund av inställda evenemang, 

men dessa stöd omfattar inte alla verksamheter och riktas främst till det så kallade professionella 

kulturlivets aktörer. 

Föreningarna är viktiga infrastrukturer som bär upp kulturlivet i vardagen. Det finns också många 

kulturverksamheter som drabbats och som inte nås av statens stöd. Många evenemang omfattar inte 

yrkesverksamma. Många kulturverksamheter drabbas på andra sätt än genom rena förluster eller 

inkomstbortfall och kan ha stora ekonomiska utmaningar i att överleva. 

Förutom staten är även regioner och kommuner viktiga aktörer i Coronakrisen. Just kommunerna kan 

ha en avgörande roll för förutsättningarna för kulturlivet att klara sig. Beroende på var i landet en 

aktör befinner sig ser det olika ut gällande vilka stöd som kan vara möjliga att få från sin kommun och 

kommunerna har alla olika förutsättningar. 

Kartläggningen 

Kontaktnätet har som riksorganisation gjort en kartläggning över hur kommunerna i landet arbetar 

och vilken information som finns för allmänheten att ta del av via kommunernas hemsidor som 

belyser vilka insatser kommunerna gör i krisen gentemot kulturlivet i synnerhet, men även för 

föreningslivet i stort. 



Utöver denna kartläggning har Kontaktnätet även sammanställt information från regioner, 

studieförbund och statliga myndigheter, med mera.  

Syftet med kartläggningen har varit att få en riksomfattande överblick och samla information som vi 

kan nå ut med till våra föreningar och till kulturlivet i stort kring vad som gäller och vilka stöd som 

finns att få nu i kristider. Vi hoppas att informationen ska kunna hjälpa utsatta kulturaktörer och nå 

ut till många som kanske inte annars skulle ta del av den. 

Kartläggningen har pågått i perioden 30 mars till 5 maj och fortsätter löpande. Vi har själva sökt och 

funnit information från 34 kommuner medan resterande 256 har kontaktats via mail. 167 av dessa 

kommuner har ännu inte svarat och de har haft mellan 6-28 dagars svarstid. 

Resultaten 

Av landets 290 kommuner kan vi se att i dagsläget har 38,6%, eller 112 kommuner, någon slags 

åtgärd rörande Coronakrisen och kultur/föreningslivet. Med åtgärder menar vi allt från antagna 

program med krisstöd till att de utreder frågan, hänvisar till kontaktpersoner eller dylikt. Vi ser stora 

variationer, från de som aktivt stöttar till mer reaktivt förhållningssätt med hänvisning till att de följer 

SKR men inte själva gör insatser. 

61,4% eller 178 kommuner har inga åtgärder alls enligt vår kartläggning, då vi inte vid eftersökan 

funnit information eller fått svar. Vi uppdaterar sidan med information löpande. 

Vi ser också att det finns stora skillnader som kan bero på olika förutsättningar. Stora kommuner som 

även har egna kulturnämnder och förvaltningar har såklart andra förutsättningar än exempelvis små 

kommuner där kultur kan vara del av en större enhet. Likaså var i landet kommunerna ligger påverkar 

både insatser och behov av information. Många mindre kommuner menar också att de har koll på 

sina aktörer och för direkt dialog utan stora behov av utåtriktad information. 

Goda exempel 

Kontaktnätet vill passa på att framhålla vad vi tycker kan vara goda exempel på hur kommunerna tar 

ansvar för att stötta kultur- och föreningslivet. Det är såklart bara ett axplock. 

 

Flera kommuner agerar med särskilda stödpaket. Bland andra Alingsås, Botkyrka, Jönköping, 

Linköping, Umeå och Österåker är exempel på detta. Flera kommuner är också proaktiva och tar 

dialog med föreningar de har i sina nätverk för att kartlägga och hitta lösningar. 

Piteå kommun har lanserat "Föreningsakuten", som ska underlätta för föreningar att navigera mellan 

beslut, rekommendationer och aktuella stödåtgärder. Andra intressanta initiativ är exempelvis 

kommuner som samverkat kring onlineplattformar där lokala aktörer kan få uppdrag. 

Sidan 

Kartläggningen hittar ni här: http://www.kontaktnatet.se/coronakrisen-information-fran-kommuner/ 

 

Kontakt 

www.kontaktnatet.se  

kansli@kontaktnatet.se 
(Vänligen ha överseende med att det kan ta några dagar för oss att hinna svara nu i kristiderna.) 


