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Arbetarnas Bildningsförbund är positiva till Kulturrådets förslag till utformning av kriterier för 
”Äga Rum” – satsningen på kulturverksamheter i vissa bostadsområden. 
 
Vi är särskilt positiva till den värdegrund som delrapporten genomsyras av, där förankring i 
bostadsområdet, invånarnas behov, långsiktig vision, eget skapande, lokalt partnerskap, 
samverkan och lärande förhållningssätt framhålls som viktiga bedömningsgrunder. Vi är även 
positiva till att det är ideella aktörer som är huvudmän för projekten – något som gör 
förutsättningarna större för en stark lokal förankring hos de satsningar som genomförs.  

 
För ABFs del rimmar satsningen väldigt väl med våra övergripande verksamhetsprioriteringar 
att motverka klassamhället och stärka folkrörelserna, som handlar om att stärka upp 
verksamheten gentemot områden och individer där behoven är som störst samt att organisera 
människors arbete med att förändra sin situation.  
 
Studieförbunden bedriver kontinuerlig verksamhet i snart sagt varje bostadsområde som kan 
komma i fråga för denna satsning. Vi samverkar med såväl etablerade som nystartade 
organisationer, och bidrar med kunskap, erfarenhet och långsiktighet till det lokala 
föreningslivet. Studieförbunden besitter ofta den kombination av kunskaper, långsiktighet och 
lokal förankring som efterfrågas i delrapporten. Därför tror vi att studieförbund många gånger 
kan vara bra huvudmän för denna typ av satsningar. 
 
Vi gläds över att Kulturrådet noterat att flera av studieförbunden – däribland ABF – arbetar 
med att hitta nya former för engagemang och för att involvera nya målgrupper. Samtidigt 
förvånas vi över att arbetsgruppen inte tycks ha tagit del av studieförbundens arbete under 
framtagandet av delredovisningen, och att varken de tio studieförbunden eller vår 
samarbetsorganisation Studieförbund i samverkan ingår bland de 120 remissinsatserna. 
Studieförbunden besitter väldigt stora erfarenheter från arbete i de berörda bostadsområdena i 
tät och kontinuerlig dialog med de boende.  
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Med tanke på delrapportens framhållande av den projekttrötthet som finns i många av de 
berörda bostadsområdena, och betoningen av långsiktighetens betydelse, förvånas vi över att 
det Kulturrådet trots allt ändå föreslår är just nya projekt. För även om begreppet ”projekt” 
konsekvent undviks i dokumenten, så kommer detta att bli satsningar med en treårig tidsram 
och det kommer att behövas tankar kring den långsiktiga finansieringen om de satsningar som 
görs inte ska bli dagsländor.  
 
Därför vill ABF inskärpa vikten av att regeringen och Kulturrådet redan i detta skede tänker 
kring den långsiktiga finansieringen av de satsningar som möjliggörs genom dessa medel. Vi 
vill även påpeka att studieförbunden är just en långsiktig verksamhet inom civilsamhället som 
bland annat syftar just till att öka delaktigheten i kulturlivet, och kan vara viktiga 
samarbetspartners i detta arbete. 

 
Studieförbunden har stor erfarenhet och förmåga att driva kulturverksamhet som sätter eget 
skapande och ett lärande förhållningssätt i centrum. Med tanke på den starka lokala förankring 
flera av studieförbunden har i de berörda bostadsområdena runt om i landet, är vi övertygade 
om att studieförbund kommer att vara involverade i många av de satsningar som blir 
resultaten av detta. Vi är beredda att föra samtal med såväl Kulturrådet som med lokala 
beslutsfattare om hur studieförbunden kan bidra till det fortsatta arbetet.  
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