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En regional kulturstrategi  
- uppdraget 

• Beakta att en sådan ska ingå i kommande regional 
utvecklingsplan, RUFS 2050 

• Svara mot målen i denna 
• Nära dialog med tillväxt- och regionplanenämndens 

förvaltning 
• Tas i landstingets kulturnämnd och i 

landstingsfullmäktige  - samma process som för övriga 
strategier inom RUFS 

• Tas fram tillsammans med kommuner och företrädare 
kultur- och föreningsliv 

 



En regional kulturstrategi  
- innehåll 

• En övergripande strategi, inte en plan 
• Koppla till vision och övergripande mål i RUFS 
• Ge en vägledning i det övergripande arbetet med 

kulturfrågor på regional nivå 
• Peka ut viktiga områden för landstingets kulturpolitiska 

prioriteringar 
• Fungera som stöd och inspirera i kommunernas arbete 

med långsiktiga planer och kulturutveckling 
• Tydlig koppling till Kulturnämndens mål: ”Fri kultur som 

främjar upplevelser, möten, bildning och delaktighet” 



En regional kulturstrategi  
- processen 

• Vilken roll spelar kulturen i en växande, kreativ och 
hållbar stockholmsregion? 

• Dialog med länets kommuner, kulturliv, studieförbund, 
föreningsliv 

• Omvärldsspaning 
• Inriktningsbeslut togs nämnden december 2016 
• Fortsatt arbete våren 2017 
• Remissunderlag kulturnämnden 27 september 2017 
• Remissrunda under 2 oktober till och med 15 december 

2017 
• Bearbetning utifrån inkomna synpunkter 
• Antas av kulturnämnden mars 2018 
• Landstingsfullmäktige med RUFS 2050 juni 2018 

 

 



Vision och övergripande mål RUFS 

• Att bli Europas mest attraktiva storstadsregion 

 

• En tillgänglig region med god livsmiljö 

• En öppen, jämställd, jämlik och inkluderande region 

• En ledande tillväxt- och kunskapsregion 

• En resurseffektiv och resilient region utan 

klimatpåverkande utsläpp 

 

 



Fyra målområden 

Mål i RUFS 2050: En tillgänglig region med god livsmiljö 

Kulturstrategins målområde: Kulturupplevelser, möten och 

bildning bidrar till en god livsmiljö i en tillgänglig region 

 

 

  

 

 

 



Fyra målområden 

Mål i RUFS 2050: En öppen, jämställd, jämlik och 

inkluderande region 

Kulturstrategins målområde: Kulturen stärker 

demokratin i en öppen, jämställd, jämlik och 

inkluderande region 

 



Fyra målområden 

Mål i RUFS 2050: En ledande tillväxt- och kunskapsregion 

Kulturstrategins målområde: Kulturdriven tillväxt och det 

kreativa företagandet bidrar till en regional utveckling i en 

ledande tillväxt- och kunskapsregion 

 



Fyra målområden 

Mål i RUFS 2050: En resurseffektiv och resilient region utan 

klimatpåverkande utsläpp 

Kulturstrategins målområde: Kultur och 

kulturmiljö bidrar till att skapa en hållbar 

utveckling i en resurseffektiv och resilient region 

 



Utmaningar – strategins kärna 

• Att öka tillgängligheten till och deltagandet i kulturlivet 

• Att stärka möjligheterna till konstnärlig utveckling 

• Att omfatta digitaliseringens möjligheter och utmaningar 

• Att använda kultur och kulturmiljöer som resurs i 

samhällsplaneringen 

 



Prioriteringar - exempel 

Att öka tillgängligheten till och deltagandet i kulturlivet: 

• Utveckla metoder och arbetssätt för dialoger med 

civilsamhället, det professionella kulturlivet och länets 

kommuner för att identifiera möjligheter och hinder för 

ökad tillgång till kultur 

• Bidra till att möjliggöra kulturupplevelser och skapande 

för invånare i hela länet, särskilt barn och unga 

• Regelbundet genomföra kulturvaneundersökningar i 

syfte att synliggöra deltagandet i kulturlivet 



Prioriteringar - exempel 

Att stärka möjligheterna till konstnärlig utveckling: 

• Belysa den kulturella infrastrukturen bland annat genom 

kartläggningar 

• Identifiera former för skapandet av regionala kulturnoder 

med tidsbegränsade uppdrag i syfte att sprida kunskap 

om och främja utvecklingen inom områden i behov av 

större spridning och kunskapsutveckling 

 

 



Prioriteringar - exempel 

Att omfatta digitaliseringens möjligheter och utmaningar: 

• Ta till vara studieförbundens och folkbibliotekens 

erfarenheter av att öka den digitala kompetensen och 

delaktigheten hos regionens invånare 

• Främja digitala arenor inom kultursektorn 

• Ta till vara digitaliseringens möjligheter när det gäller att 

skapa, förmedla och tillgängliggöra konst och kultur 

 



Prioriteringar - exempel 

Att använda kultur och kulturmiljöer som resurs i 

samhällsplaneringen: 

• Prioritera insatser som främjar att kulturella och sociala 

mötesplatser utvecklas i länet i synnerhet i regionala 

stadskärnor, i landsbygdsnoder och i socioekonomiskt 

svaga områden 

• Det lokala kulturarvet används som en tillgång i 

utvecklingssammanhang och för besöksnäringen  

 

 

 



Remissförfarande 

• Många remissinstanser - kommuner, statliga aktörer, 

konstnärliga utbildningar, företrädare nationella 

minoriteter, centrumbildningar m fl.  

• Remisstid 2 oktober till 15 december 
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