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Dnr KOFN 2017/161 

§ 146 Remiss: Förslag till kulturstrategi för 
Stockholmsregionen 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsförvaltningen har av Stockholms läns 
landsting/Kulturförvaltningen fått Förslag till kulturstrategi för 
Stockholmsregionen (KN 2017/707) på remiss och har möjlighet att 
lämna synpunkter senast 2017-12-15. Syftet med kulturstrategin är att 
fungera som en integrerad del av och ett komplement till Regional 
utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Strategin ska 
lyfta fram den potential som kultursektorn har som regional 
utvecklingsfaktor och synliggöra hur sociala och kulturella värden i 
samverkan kan bidra till en god livsmiljö för regionens invånare. Den 
ska tydliggöra landstingets roll som regional kulturpolitisk aktör och 
fungera som stöd och inspiration till kommunernas arbete med 
kulturutveckling. 

Förvaltningens synpunkter 

Förvaltningen välkomnar framtagandet av Förslag till kulturstrategi 
för Stockholmsregionen. Förvaltningen anser att strategin är 
genomtänkt och väl formulerad. 

Underlag för beslut 

- Remiss 2017-09-29 – Förslag till kulturstrategi för 
Stockholmsregionen 

Förslag till beslut 

1. Förvaltningens svar godkänns och sänds till Stockholms läns 
landsting/kulturförvaltningen. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Överläggningar i arbetsutskottet 

Ärendet överlämnas till nämnden utan eget ställningstagande. 

Överläggningar i nämnden 

Kristoffer Eriksson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag med 
tilläggsförslag från Liberalerna och Moderaterna (bilaga). 
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Raymond Svensson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag 
och avslag till tilläggsförslaget från Liberalerna och Moderaterna. 

Propositionsordning 

Ordförande frågar först om grundförslaget från förvaltningen kan 
antas och finner att så är fallet. 

Ordförande ställer därefter proposition på tilläggsförslaget, bifall mot 
avslag, och finner att nämnden beslutar avslå tilläggsförslaget. 

Votering begärs. 

Nämnden godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för att avslå tilläggsförslaget 

Nej-röst för att bifalla tilläggsförslaget 

Omröstningsresultat 

Christer Erlandsson (S) JA 

Pia Lublin (L) NEJ 

Roja Isaksson (S) JA 

Gunilla Fredlund (S) JA 

Raymond Svensson (C) JA 

Kristoffer Eriksson (M) NEJ 

Michael Fridebäck (M) NEJ 

Catharina Alderskans (SD) NEJ 

Mehmet Coksürer (MP) JA 

Med 5 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar nämnden att avslå 
tilläggsförslaget. 

Nämndens beslut 

1. Förvaltningens svar godkänns och sänds till Stockholms läns 
landsting/kulturförvaltningen. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
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Reservationer 

Michael Fridebäck (M), Kristoffer Eriksson (M) och Pia Lublin (L) 
reserverar sig mot beslutet. 

__________ 

Expedieras: Akt, SLL/kulturförvaltningen 

För verkställighet: 

För kännedom: 
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