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Yttrande över kulturstrategi för Stockholmsregionen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande över kulturstrategi för
Stockholmsregionen, samt att yttrandet ska skickas till Stockholms läns landsting.
Bakgrund
Nynäshamns kommun har bjudits in att lämna synpunkter på Stockholms läns landstings förslag
till kulturstrategi för Stockholmsregionen. Kommunens remissvar ska vara Stockholms läns
landsting tillhanda senast den 15 december 2017. Det ankommer på kommunstyrelsen
enligt 20 § i kommunstyrelsens reglemente att avge yttrandet.
Ärendet
Stockholms läns landsting, SLL, har arbetat fram ett förslag till kulturstrategi för
Stockholmsregionen. Strategin är tänkt att fungera som ett vägledande dokument för både
landstinget, regionala och lokala aktörer. Kulturstrategin ska ge vägledning i det övergripande
arbetet med kulturfrågor och avser att tydliggöra både landstingets roll som regional
kulturpolitisk aktör och att peka ut kulturpolitiska utvecklingsområden. Strategin är även tänkt
att fungera som ett stöd och inspiration till kommuner i deras arbete med långsiktiga planer och
kulturutveckling.
Strategins genomförande är kopplat till genomförandet av RUFS 20501, vilket innebär att
strategin ska bidra till att uppnå målen i RUFS 2050. I Stockholmsregionen saknas dock en
struktur för formaliserad dialog och samverkan mellan aktörer inom kulturområdet vilket SLL
bedömer är en viktig förutsättning för genomförandet av kulturstrategin. SLL kommer därför att
initiera en process för att ta fram en sådan struktur.
Målen som föreslås i RUFS 2050 bildar utgångspunkten för de mål som kulturstrategin omfattar.
Kulturstrategins mål är:
 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 till en regional utveckling i en
ledande tillväxt- och kunskapsregion.
 Kultur och kulturmiljö bidrar till att skapa en hållbar utveckling i en resurseffektiv och
resilient region.
SLL:s förslag till kulturstrategi för Stockholmsregionen remitterades till kultur- och
fritidsnämnden, som den 10 november 2017 inkom med ett remissyttrande.
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Kultur- och fritidsnämnden ser en inspiration i strategin då den belyser områden som kultur- och
fritidsnämnden kan utveckla ytterligare. Det avser kulturarv, barn och ungas möjlighet att
uppleva och utöva kultur, tillgänglighet, främja kvalitet, digital kompetens samt
medborgardialoger. Kultur- och fritidsnämnden har dock uppmärksammat att en del av
innehållet i kulturstrategin kräver samverkan med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
gällande planprocesser, kulturmiljöer och kulturarv.
Avsnitt 4.4 i förslaget till kulturstrategi, som handlar om att använda kulturmiljöer som resurs i
samhällsplaneringen, berör miljö- och samhällsbyggnadsnämndens stadsbyggnadsavdelning.
Yttrande från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har inte hunnit inhämtas. Avsnittet har
istället stämts av med stadsbyggnadschefen som inte hade några synpunkter.
Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Strategins mål ligger i linje med Nynäshamns kommuns mål som stadgas i Mål och budget, samt
i kommunstyrelsens, miljö- och samhällsbyggnadsnämndens och kultur- och fritidsnämndens
verksamhetsplaner.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer, utifrån kultur- och fritidsnämndens yttrande, att
strategin uppfyller syftet att fungera som ett stöd och inspiration till kommuner i deras arbete
med långsiktiga planer och kulturutveckling. Kommunstyrelsen har i övrigt inga synpunkter på
SLL:s förslag till kulturstrategi för Stockholmsregionen.
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Yttrande över kulturstrategi för Stockholmsregionen
Nynäshamns kommun har bjudits in att lämna synpunkter på Stockholms läns landstings (SLL)
förslag till kulturstrategi för Stockholmsregionen. Strategin är tänkt att fungera som ett vägledande
dokument för både landstinget, regionala och lokala aktörer. Kulturstrategin ska ge vägledning i det
övergripande arbetet med kulturfrågor och avser att tydliggöra både landstingets roll som regional
kulturpolitisk aktör och att peka ut kulturpolitiska utvecklingsområden. Strategin är även tänkt att
fungera som ett stöd och inspiration till kommuner i deras arbete med långsiktiga planer och
kulturutveckling.
Strategins mål ligger i linje med Nynäshamns kommuns mål som stadgas i Mål och budget, samt i
kommunstyrelsens, miljö- och samhällsbyggnadsnämndens och kultur- och fritidsnämndens
verksamhetsplaner.
Nynäshamns kommun bedömer att strategin uppfyller syftet att fungera som ett stöd och inspiration
till kommuner i deras arbete med långsiktiga planer och kulturutveckling. Nynäshamns kommun har
i övrigt inga synpunkter på SLL:s förslag till kulturstrategi för Stockholmsregionen.
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