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Yttrande över Stockholms läns landstings 
Kulturstrategi, dnr KUN 2017/707  
 
KMV forum verkar inom tvärsnitten kultur och kulturarv, miljö och samhälle. Vi har valt 
att lämna synpunkter utifrån vår roll som aktör inom flera samhällsområden som, direkt 
eller indirekt, berör kulturfrågor.   
 
 

Övergripande och strukturella kommentarer  
 
KMV forum ser med glädje att Kulturstrategin ska fungera som en integrerad del av och 
ett komplement till RUFS 2050, då det kan bidra till samverkan mellan olika 
samhällsprocesser.  
 
Det finns sannolikt gemensamma nämnare hos de prioriteringar som lyfts i 
Kulturstrategin. Vi tycker oss se att prioriteringarna i huvudsak kretsar kring fyra olika 
insatsområden: Dialog och samverkan, Sprida och skapa, Utvärdera och följa upp samt 
Kompetensfrågor. Vi tror att förståelsen för vilka prioriteringar som är aktuella skulle öka 
om de, som komplement, även strukturerades utifrån dessa eller liknande 
insatsområden. Detta särskilt med tanke på att kultur spänner över ett så brett fält. En 
strukturering skulle även göra det tydligare för länets olika aktörer hur just de kan bidra 
till de kulturpolitiska utvecklingsområdena. Vi vill som exempel på ovanstående lämna 
förslag till hur prioriteringarna inom utmaningen ”att öka tillgängligheten till och 
deltagande i kulturlivet” (4.1) kan struktureras: 

• Dialog och samverkan omfattar ”att utveckla metoder och långsiktiga 
arbetssätt…. (prioritering nr 1) och ”i högre grad samverka regionalt om viss 
kultur- och fritidsverksamhet..…” (prioritering nr 5). 

• Sprida och skapa omfattar ”att bidra till att möjliggöra kulturupplevelser…” 
(prioritering nr 2) och ”att tillgängliggöra kulturarvet….” (prioritering nr 4). 

• Utvärdera och följa upp omfattar ”att regelbundet genomföra 
kulturvaneundersökningar…” (prioritering nr 3). 

 
Vi ser att de prioriteringar som lyfts i Kulturstrategin är bra och viktiga. Men för att 
strategin ska ge god vägledning bör det framgå på vilket sätt prioriteringarna samspelar 
med varandra. Till exempel är insatser som bidrar till att möjliggöra kulturupplevelser och 
eget skapande (målet om ökad tillgänglighet och deltagande) och insatser som främjar att 
kulturella och sociala mötesplatser utvecklas (målet om kultur och kulturmiljö som en 
resurs i samhällsplaneringen) två sidor av samma mynt. Genom att möjliggöra 
kulturupplevelser ges förutsättningar för mötesplatser och genom kulturella mötesplatser 
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ges inspiration till eget skapande. Ett angreppssätt som förklarar sådana samband skulle 
kunna tydliggöra varför just dessa prioriteringar görs.  
 
Vi ställer oss också frågan om kulturstrategin skulle kunna utökas med ett avsnitt om 
konsekvenser eller förväntade effekter, som anger vad dessa prioriteringar leder till.   
 
Vi delar strategins ord om att dialog och samverkan är av stor vikt för att det stora 
flertalet av prioriteringarna ska komma till stånd (avsnitt Genomförande). Att bjuda in till 
workshops med utgångspunkt i strategins prioriteringar kan vara en del i detta.  
 
 
 

Kommentarer rörande kulturarv och kulturmiljö 
 
Vi noterar att målsättningar för kulturmiljö enbart finns under målet om en resurseffektiv 
och resilient region. Men kulturarv och kulturmiljö har erkänt stor betydelse även för en 
god livsmiljö, stärkt demokrati och regional tillväxt vilket framgår av forskning, 
erfarenheter och politiska ställningstaganden. 
 
För att tydliggöra ambitionen med de kulturpolitiska utvecklingsområdena i 
Kulturstrategin bör också strategins målområden och utmaningar avseende kulturarv och 
kulturmiljö tydligare samordnas med motsvarande i RUFS 2050. Till exempel pekar 
Kulturstrategin på att berörda parter ska samverka för att länets kulturmiljöer ska ses 
som en resurs vid samhällsplaneringen samtidigt som RUFS 2050 dels poängterar att 
kulturmiljöfrågor är viktiga att samverka kring, dels att det bör inkluderas ett 
kulturhistoriskt perspektiv vid utveckling.   
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