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  Kultur- och fritidsnämnden 2017-11-07 

Svar på remiss Förslag till kulturstrategi för 
Stockholmsregionen 

Ärende 
 
Stockholms läns landstings kulturnämnds förvaltning har tagit fram ett 
förslag till Kulturstrategi för regionen. Kulturstrategin ska ge en vägledning 
i det övergripande arbetet med kulturfrågor på regional nivå samt fungera 
som stöd och inspirera kommunernas arbete med långsiktiga planer och 
kulturutveckling 
Kulturens betydelse för en växande och attraktiv Stockholms region där 
människor vill bo och verka är stor. Kulturens arenor ger människor med 
olika bakgrund möjlighet att mötas i upplevelser och samtal, vilket bidrar 
till en ökad delaktighet och en positiv demokratisk samhällsutveckling. 
Kulturens sociala dimension blir allt viktigare, och en central uppgift för 
kulturpolitiken är att tillhandahålla mötesplatser för aktiviteter. 
 
 

Bakgrund 
Visionen och målen i RUFS 2050 bildar utgångspunkt för de fyra 
målområden som kulturstrategin omfattar 
Vision: 
Stockholmsregionen skall vara Europas mest attraktiva storstadsregion 
 
Mål: 

• 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 
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Kulturstrategins målområden föreslås vara: 

• Kulturupplevelser, möten och bildning bidrar till en god livsmiljö i 
en tillgänglig region 

• Kulturen stärker demokratin i en öppen, jämställd, jämlik och 
inkluderande region 

• Kulturdriven tillväxt och det kreativa företagandet bidrar til len 
regional utveckling i en ledande tillväxt- och kunskapsregion 

• Kultur och kulturmiljö bidrar till att skapa en hållbar utveckling i en 
resurseffektiv och resilient region. 

Regionen och omvärlden förändras ständigt och med dem förändras 
kulturens förutsättningar. Regionen behöver anpassas till globaliseringen 
och digitaliseringen och regionens aktörer behöver arbeta för att säkerställa 
omständigheter som bidrar till tillit och tillväxt.  
Det är en utmaning att vara en ledande storstadsregion i en växande global 
konkurrens samt att ha en fortsatt öppen region och samtidigt stärka 
inkluderingen, att öka tryggheten i regionen samtidigt som världen upplevs 
som osäker.  
 

Bildnings- och omsorgsförvaltningens yttrande  
Bildnings- och omsorgsförvaltningen i Danderyds kommun ställer sig 
positiv till den framtagna strategin. De prioriterade områdena är väl valda.  
Vi vill framförallt betona inriktningen barn och ungas delaktighet i 
kulturlivet och kulturens roll i en tillväxt- och kunskapsregion. 
De prioriterade områdena är i linje med den viljeinriktning som nämnden 
har. 
Stockholms läns landstings förslag till kulturstrategi för 
Stockholmsregionen är ett viktigt dokument för fortsatt regionalt arbete och 
samarbete.  Regionens samlade kultur är imponerande och en strategisk 
viktig faktor för en växande och attraktiv region där människor vill bo och 
verka.  
Förutom de kulturyttringar av nationellt intresse som finns spelar 
kommunernas satsningar på ett lokalt levande kulturliv inte minst för barn 
och unga mycket för medborgarnas livskvalitet och regionens attraktivitet. 
Tillsammans bildar det stora och det lilla till en stark attraktiv hållbar 
plattform för fortsatt arbete för kultur och utveckling. 
Alltmer kommer kulturens arenor att vara viktiga för möten, samtal och 
delaktighet. Kommunernas satsningar på öppna mötesplatser för kultur och 
möten är av största betydelse. Det bidrar till ett öppet samhälle med ökad 
delaktighet som ger en positiv demokratisk samhällsutveckling. 
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För att nå största möjliga effekt av de samlade resurserna är det viktigt med 
dialog och samverkan mellan olika aktörer inom kulturområdet. För att nå 
visionen att Stockholmsregionen skall vara Europas mest attraktiva 
storstadsregion är alla delar viktiga och kommunernas satsningar av största 
betydelse. 
 
 
 
 
 
Göran Hedström                                    Kerstin Hassner 
Bildningsdirektör                                   Kultur- och 
                                                               Bibliotekschef 

 
 

  
  
 
 
Expedieras 
Kulturförvaltningen  
Stockholms läns landsting. 
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