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Inriktningsbeslut gällande regional kulturstrategi  

Ärendebeskrivning 

 

Kulturförvaltningen har i uppdrag att medverka i arbetet med den kommande 

regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050, och bidrar i 

samråd med Tillväxt- och regionplaneförvaltningen med den regionala strate-

gin för kulturen som ska ingå i RUFS 2050. Som ett led i detta arbete present-

eras här ramverk på strukturen till en sådan strategi i form av ett inriktnings-

beslut. 

 

I ärendet föreslår förvaltningen fyra områden/frågeställningar, som kopplar 

till de övergripande målen i RUFS 2050, på inriktningen för kulturstrategin. 

Dessutom beskrivs övergripande utifrån dessa ett antal utmaningar och strate-

giska områden som strategin bör förhålla sig till.  

 

Beslutsunderlag 

 

Som ett viktigt led i framtagandet av den regionala kulturstrategin har förvalt-

ningen under våren och hösten 2016 genomfört workshops med representan-

ter från länets kommuner, kulturskapare, civilsamhället, länskulturfunktion-

erna samt samlat med förvaltningens medarbetare. Temat för arbetet har varit 

”Vilken roll spelar kulturen i en växande och hållbar Stockholmsregion?”.  

 

I övrigt har förvaltningens arbete tagit avstamp i kulturnämndens nya målfor-

mulering för 2017, samt den vision och de mål som finns beskrivna i förslaget 

till RUFS 2050.  

 

Förslag till beslut 

 

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta 

 
att förvaltningen får i uppdrag att i samråd med tillväxt och regionplaneför-
valtningen arbeta med framtagandet av den regionala kulturstrategin enligt de 
intentioner och i enlighet med det ramverk till struktur som beskrivs i tjänste-
utlåtandet 
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Förvaltningens motivering 

 

Bakgrund 

Utgångspunkten i dagsläget är att kulturstrategin ska fungera som en integre-

rad del av och komplement till RUFS 2050. Utgångspunkten även i det fort-

satta arbetet är kulturnämndens mål samt den vision som finns i RUFS 2050 

om Stockholm som Europas attraktivaste storstadsregion samt de fyra övergri-

pande målen för RUFS 2050.   

 

Förvaltningen vill genom kulturstrategin peka på och lyfta fram kulturfrågor-

nas betydelse i regionen. Ett levande och aktivt kulturliv är ett, bland andra, 

kännetecken för en dynamisk region.  

 

Vidare vill förvaltningen peka på kultursektorns potential som en regional ut-

vecklingsfaktor samt synliggöra hur sociala och kulturella värden kan bidra till 

en god livsmiljö för regionens invånare.  Hit hör också möjligheten att utveckla 

kulturens roll för livsmiljön i de regionala stadskärnorna.  

 

Slutligen är det angeläget att poängtera att kulturutbudet i regionen ska 

präglas av en hög konstnärlig kvalitet. 

 

Kulturstrategin ska ge en samlad vägledning i det övergripande regionala arbe-

tet med kulturfrågor. Den ska också kunna ligga till grund för fortsatt strate-

giskt arbete med specifika konstformer och framtagandet av en strategi för 

barn och unga. 

 

Överväganden  

Förvaltningen menar att de fyra områden/frågeställningar som beskrivs nedan 

bör utgöra ramverket i strategin. Dessa ska ses som direkt relaterade till vart 

och ett av de fyra övergripande målen i RUFS 2050. Punkterna under var och 

en av de övergripande områdena ska i detta sammanhang endast ses som ex-

empel som framkommit i arbetet som beskrivits ovan, och kommer att behöva 

bearbetas ytterligare i den fortsatta processen. 

 

RUFS mål: En tillgänglig region med god livsmiljö 

 

Kulturupplevelser, möten och bildning bidrar till en god livsmiljö genom att:    

 

• Skapa gemenskap och en känsla av sammanhang 

• Ge människor en meningsfull fritid och möjlighet till eget skapande 
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RUFS mål: En ledande tillväxt- och kunskapsregion 

 

Kulturdriven tillväxt och det kreativa företagandet bidrar till en regional ut-

veckling genom att: 

 

• Stärka den regionala identiteten 

• Stärka den regionala attraktionskraften  

• Stärka den regionala arbetsmarknaden 

 

RUFS mål: En öppen, jämställd, jämlik och inkluderande region 

 

Kulturen bidrar till att stärka demokratin genom att:  

 

• Ge förutsättningar för delaktighet och inkludering 

• Skapa möten och mötesplatser 

• Skapa möjlighet till inflytande och tillit 

 
RUFS mål: En resurseffektiv och resilient region 

 

Kulturen och kulturmiljön bidrar till att skapa en hållbar utveckling genom att: 

 

• Stärka levande kulturmiljöer  

• Bidra med det humanistiska perspektivet i de regionala stadskärnorna 

• Ge sammanbindande referensramar  

Utmaningar och strategiska områden i en regional kulturstrategi 

 

Kopplat till de fyra utgångspunkterna ovan identifieras ett antal utmaningar 

och områden som är av vikt att hantera i kulturstrategin. Också dessa går att 

koppla till de utmaningar som finns i förslaget till RUFS 2050. Exempelvis vill 

förvaltningen här lyfta: 

 

Ökad tillgänglighet till och deltagande i kulturlivet 

Möjliggöra kulturupplevelser och eget skapande som är tillgängliga för invå-

narna i hela länet. Särskilt viktigt är detta då det gäller barn och unga. 

 
En stärkt konstnärlig utveckling 

Ett rikt kulturutbud i länet förutsätter tillgång till bildning och kultur, samt att 

de konstnärliga uttrycken ges möjlighet att utvecklas. 
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Kulturutövares villkor 

Goda förutsättningar behöver ges för fria kulturaktörer och kreativa företag att 

verka i länet vilket exempelvis ställer krav på goda näringsvillkor och naturliga 

mötesplatser. 

 

Stadsplanering och kultur 

Kulturen ska vara en naturlig del i stadsplaneringen, inte minst när områden i 

de regionala stadskärnorna planeras och i särskilt utsatta områden.    

 

Digitaliseringens möjligheter  

Digitaliseringens möjligheter då det gäller skapande och förmedling av kultur 

är stor och bör främjas ytterligare. Nya plattformar för användargenererad 

kultur behöver utnyttjas i högre grad. 

 

Tidplan för fortsatt arbete  

Kulturnämndens inriktningsbeslut är ett underlag för de inriktningsbeslut 

som Tillväxt- och regionplanenämnden tar i början på 2017 gällande det fort-

satta arbetet med RUFS 2050.  

 

Under våren 2017 arbetar förvaltningen fram ett förslag till en regional kultur-

strategi och därefter kommer förslaget att återkopplas för inhämtande av syn-

punkter till bland annat länets kommuner och representanter för kulturlivet. 

 

Hösten 2017 behandlar kulturnämnden strategin och under 2018 behandlas 

RUFS 2050 av landstingsfullmäktige där strategin ingår som en del. 

 

Under ovan beskrivna tidsperiod samarbetar förvaltningen med Tillväxt- och 

regionplanekontoret kring både kulturfrågorna i RUFS 2050 och den regionala 

kulturstrategin.  Vidare kommer förvaltningen i sitt arbete också att beakta de 

svar som remissinstanser givit inom kulturområdet i RUFS 2050.  

 

Ekonomiska konsekvenser av beslutet 

 

Inga omedelbara ekonomiska konsekvenser av förslaget som inte hanteras i 

kulturnämndens årliga budgetarbete.  

 

Miljökonsekvenser av beslutet 

 

I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn till 

miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en miljökonse-

kvensbedömning i detta ärende. 
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Eva Bergquist 

Förvaltningschef  

 

Catharina Fogelström  

Enhetschef, kultur- och föreningsstöd  

 


