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Yttrande över Förslag till Kulturstrategi för Stockholmsregionen
Härmed avger Ideell kulturallians (nedan kallad IKA) i Stockholms län följande yttrande med
anledning av förslaget till remiss från Stockholms läns Landsting gällande kulturstrategi för
Stockholmsregionen.
IKA Stockholms läns medlemmar finns representerad över hela länet med mer än 500 lokala
kulturorganisationer inom civilsamhällets som arrangerar för barn, unga och vuxna.
IKA i Stockholms län anser att förslaget och dess del i helheten, kopplat till Rufs, årsmål och
budgetarbete är ett bra steg i rätt riktning. Även om det i förslaget slås fast att länet inte
omfattas av de statliga övergripande målen och kultursamverkansmodellen så leder
förslaget innehållsmässigt över i resonemang som handlar om just formaliserad dialog och
efterlysande utav synpunkter från remissinstanserna kring detta.
För IKAs del vill vi gärna se en formaliserad dialog som utgår från länet uppdelat i sin tur till
fyra regioner, Nord, Syd, City samt regionen Glesbygd/skärgård /utanförskapsområden.
Med dessa regionala områden som utgångspunkt kan landstinget gemensamt med
civilsamhälle och föreningsliv bjuda in till gemensamma samtal och dialog kring både de
övergripande förslagen och utmaningarna i kulturstrategin och hur den ska kunna
förverkligas i de olika delarna. Och samtidigt utgöra dialoggrund inför budget och
programarbete i regionen.
För vår del handlar det primärt om hur vi gemensamt kan öka tillgängligheten och jämna ut
skillnader i kulturdeltagande samt hur civilsamhället kan ges ett formaliserat utrymme och
bli den resurs i samhällsplaneringen som strategin beskriver. IKA är beredda att axla ett
större ansvar och finnas med som part i ett framtida arbete som syftar till att bryta ned och
förverkliga strategin till handlings- och åtgärdsplaner och samtidigt konkret vara lösningen
på att tillskapa fler mötesplatser för kulturella aktiviteter inte bara som remissinstans utan
också som en aktiv mötespart och arrangör.
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