
 

  

 

 

  
  

Plats för kultur och idrott 

i samhällsplaneringen 
Kungl. Myntkabinettet den 29 januari 2016 

Den 29 januari anordnade Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen i Stockholms län, 
FSKF/Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer och Stockholms stad ett se-
minarium om förutsättningar samt smarta verktyg och modeller för god samhällspla-
nering med rum för kultur och idrott. Under förmiddagen gavs korta inblickar i på-
gående kartläggningar och planprocesser samt exempel på metoder i länets kommu-
ner. 

 
Moderator för dagen var Torbjörn Neiman, kultur- och fritidsdirektör i Järfälla 
kommun och ordförande i FSKF. 
 

Plats för kreativitet 

 
Anders Frennberg, VD för Cirkus Cirkör, och Olle Strandberg, regissör 
berättade om den personliga resan till dagens stora verksamhet. 
 
Nycirkusen, Contemporary cirkus, har vuxit fram ur cirkuslek för barn och 
unga och etableringen av den nya konstformen bygger på att den konstnärliga 
och pedagogiska verksamheten hänger ihop. Visionen är att förändra världen 
med nycirkus och att vara en aktiv samhällsaktör. Föreställningarna växer 
fram och utvecklas på olika platser och i samverkan med kommuner och andra 
aktörer. Anders betonade hur viktigt det varit för Cirkör att kunna ta plats på 
olika ställen, tillfälligt och permanent. Festivalerna har också haft stor bety-
delse. Olle Strandberg berättade hur han som 10-åring upptäckte nycirkusen 
genom de kurser som Cirkör gav på Kulturhuset och hur han därefter genom 
att träffa andra unga i parker och öva, öva, öva så småningom kommer in i ut-
bildningen Cirkuspiloterna, föregångaren till den nuvarande cirkusutbild-
ningen vid Dans- och cirkushögskolan. Cirkör hade inte funnits om man inte 
getts plats i samhällsplanering och flytten av verksamhet till Alby är en sam-
manvägning av gemensamma behov hos Cirkör och Botkyrka kommun. Nu har 
en högskola i världsklass vuxit fram i en kommun en bra väg från Stockholms 
centrum och med en befolkning från hela världen. 



 

  

   

 

 

RUFS 2050  

 
Hanna Wiik, Förvaltningschef på SLL Tillväxt- och regionplaneförvaltningen 
talade om vikten av kultur och idrott inom regional planering. Att med ut-
gångspunkt i RUFS, den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen 
skapa förutsättningar för kulturens och idrottens aktörer i samhällsplane-
ringen är en viktig pusselbit i arbetet med att skapa en attraktiv region. Hanna 
Wiik bjöd in seminariets deltagare att delta i det kommande samrådet kring 
RUFS som startar i april. 
 

Regional tillväxtpolitik – utmaningar och  

prioriteringar  

 
Elsmari Fjällström, utvecklingsledare på enheten för näringslivsutveckling 
på Länsstyrelsen i Stockholm talade om nationell utvecklingskraft med stärkt 
lokal och regional konkurrenskraft som ett led i den nationella strategin för 
hållbar regional tillväxt och attraktionskraft. I strategin lyfter länsstyrelsen 
fram de regionala planerna och vikten av samordning av olika politikområden. 
Utmaningarna ligger i den demografiska utvecklingen, globaliseringen, klimat-
, miljö- och energifrågorna samt att stärka den sociala sammanhållningen. Pri-
oriterade områden i strategin är bland annat attraktiva miljöer och tillgänglig-
het där flera aktörer måste samverka för en tvärsektoriell styrning inom kul-
turpolitik, bostadspolitik, samhällsbyggnad och jämställdhet. Kultur och kul-
turmiljöer skapar utveckling och förnyelse och påverkar positivt en innovativ 



 

  

   

 

 

företagsutveckling där de kulturella näringarna är starka bärare av innovat-
ionsförmåga och där de idéburna organisationerna och idrottsföreningarna bi-
drar till social sammanhållning och attraktiv livsmiljö. 
 

Landstingets kulturstrategi  

 
Eva Bergquist, Förvaltningschef för SLL Kulturförvaltningen informerade 
om det pågående arbetet med att ta fram en kulturstrategi för länet kopplat till 
RUFS 2050. Syftet med strategin är att kartlägga och utveckla Stockholms läns 
kulturutbud och att skapa förutsättningar för samverkan och mötesplatser för 
länets invånare. Eva B visade ett antal kartläggningar över länets kulturliv och 
avslutade med att bjuda in länets samtliga kommuner att delta i det fortsatta 
arbetet med strategin under våren. 
 

Idrottsplanering i den växande staden  

 
Sophie Dahlberg idrottsplanerare på Stockholms stads idrottsförvaltning ta-
lade om hur Stockholm har tagit fram en långsiktig investeringsplan för idrot-
ten. Prioriterade målgrupper är barn och unga, särskilt flickor, funktionshind-
rade samt barn med utländsk bakgrund. Genom ett antal nyckeltal för idrotts-
anläggningar tittar man på varje stadsdelsområde för att göra anpassade sats-
ningar samt se hur kostnaderna för anläggningarna fördelar sig i förhållande 
till behoven. Man undersöker också alternativ till traditionella byggen, till ex-
empel att bygga under mark och på befintliga tak. Det finns också stora behov 



 

  

   

 

 

av upprustningar av de anläggningar som byggdes under 60- och 70-tal. Kar-
tor har tagits fram över de lokala behoven och man tittar på antal barn i områ-
det och hur rimliga avstånd och restider är till befintliga och planerade anlägg-
ningar. Därigenom kan man identifiera upptagningsområde för respektive an-
läggning. En strategi är att bygga idrottscentrum för flera idrottsgrenar som 
kan underlätta för samordning av resurser och fungera som mötesplatser. I 
samverkan med skolan utvecklas idrottshallar vid nybyggnation av skolbygg-
nader som kan fungera både för skolans och fritidens behov.  
 

Att bygga stad med innehåll 

 
Emelie Grind, samhällsbyggnads direktör i Järfälla pratade om förändrings-
processer och kreativ förutsättningar genom att bygga med natur och kultur i 
symbios. Som exempel lyftes Barkabystaden i Järfälla, ett planeringsprojekt 
som inkluderar bland annat 18 000 nya bostäder och en ny stadskärna. Vidare 
beskrevs hur fysiskt planeringsansvar kan användas för att skapa utrymme för 
kreativitet och nya mötesplatser. 
 

Var finns kulturföretagen i Stockholms län? Och 

nya sätt att mäta idrottens värden och effekter 

 
Joakim Sternö och Tobias Nielsen, analytiker på Volante talade utifrån 
två aktuella undersökningar. Stockholms kreativa ekonomi tillhör de mest 



 

  

   

 

 

framgångsrika i Europa. Andelen kreativa företag i Stockholms län är 22 pro-
cent, man omsätter 260 miljarder kronor/år och har ett förädlingsvärde om 76 
miljarder vilket är 6,4% av BRP. Av Sveriges KKN-företag och anställda finns 
43% i Stockholms län. Kartläggningen visar ner på postnummernivå var de 
kreativa klustren finns där det finns en tydlig koncentration i Stockholms in-
nerstad, framför allt på Södermalm, av små företag medan större företag finns 
över hela länet. Dock konstaterar man att kartläggningen visar var affärsverk-
samheten finns, den kreativa processen kan också ske på andra platser runt 
om i länet. 

Idrottshallarnas värde 

På uppdrag av Stockholms idrottsförbund har Volante undersökt betydelsen 
av idrottsanläggningar. Man har tagit fasta på de vardagliga platserna Väster-
torpshallen, Åkershovshallen och Eriksdalshallen och ställt frågor till boende i 
närområdet. På frågan Hur viktigt är det att det finns en idrottsanläggning i 
närområdet svarar 85 % att det är mycket eller ganska viktigt, och på frågan 
Hur viktigt är det för barn och unga att det finns en idrottsanläggning i närom-
rådet svarar 97 % att det är mycket eller ganska viktigt. 
 
Att idrottsanläggningen har betydelse för livskvaliteten i stadsdelen anser  
84 % medan 34 % anser att det är mycket eller ganska viktigt för dem personli-
gen att idrottsanläggningen finns nära. Volante har gjort en uppskattning av 
det totala ekonomiska värdet av de tre undersökta anläggningarna där man 
vägt samman värdet för brukaren med ickebrukarvärdet. Man kom då fram till 
att medborgaren i de tre områdena är villig att betala mellan 72 och 98 kr/mån 
vilket motsvarar 26-41 milj/år i sammanlagda kostnader.  
 
Slutsatserna blir att idrott genererar effekter på en mängd områden i sam-
hället som exempelvis attraktivitet och att idrottsanläggningar alltså har ett 
betydande värde bortom det egna användandet. Vid planering bör man alltså 
tänka bredare än för de direkt aktiva.  
 

Stockholms stads översiktsplan  

 
Niklas Svensson, biträdande stadsbyggnadsdirektör i Stockholms stad ta-
lade om strategier och planeringsinriktningar inom Stockholms stad. Föredra-
get handlade om utmaningen med nybyggnation i en region med kraftig be-
folkningstillväxt, Stockholms stad står inför utmaningen att bygga  
40 000 nya bostäder till år 2020. Niklas S visade pågående projekt ibland  
annat Hammarby sjöstad, Norra Djurgårdsstaden och Slakthusområdet, 50 % 
av målet på 140 000 bostäder ryms i de nya stadsutvecklingsområdena.  



 

  

   

 

 

En förutsättning för arbetet är processen med att skapa hållbar och socialt bä-
rande stadsplanering är dialog och samverkan med stadens invånare. Över-
siktsplanen ska stödja en helhetssyn och ett samhällsperspektiv där människor 
och grannskap står i fokus. Och där kultur och idrott är frågor som involveras i 
allt tidigare skeden. 
 

Regional idrott- och kulturskola  

 
Torbjörn Neiman, kultur- och fritidsdirektör i Järfälla och ordförande i 
FSKF berättade att kommunerna i Stockholms län avsätter 5 miljarder/år i 
kultur och idrott. FSKF har nu initierat en undersökning för att undersöka hur 
en regional samverkan med långsiktigt fokus skulle kunna utformas för både 
idrotten och musik- och kulturskolorna. Hur kan verksamheten bli bredare 
och nå fler och var ska små verksamheter få plats? Genom samarbete över 
kommungränserna kan vi hitta plats om vi satsar gemensamt. Exempelvis har 
det byggts en hall för friidrott i Sollentuna som har flera grannkommuner som 
medbrukare. Inom kulturskolan kan vi samverka kring gemensamma regler 
och rutiner, orkesterverksamhet, specialiserad undervisning för funktionsned-
satta och de mindre konstarterna/instrumenten. Undersökningen ger förslag 
till kostnadstäckande ersättning, en ”köp av tjänst” som följer med det en-
skilda barnet. Det kräver längre avtal mellan kommunerna men också beslut 
om vad som måste vara kvar i den egna kommunen. 
 

Kulturlivsundersökning i slakthusområdet 

 



 

  

   

 

 

Patrik Liljegren, chef för Kulturstrategiska staben, Stockholms stads kultur-
förvaltning delade med sig av slutsatser och reflektioner i arbetet med kultur-
livsundersökningen i Slakthusområdet. Det har handlat om att ta fram kultur-
kunskap, att skapa verktyg och att utforma processer så att få in kulturen i den 
växande staden. 
 
Den färdiga rapporten är en etnologisk kartläggning av områdets kulturaktörer 
och konstnärer på plats samt näringsverksamhet och kulturella potential. Som 
framgångsfaktorer lyftes bland annat engagerade kulturaktörer, tillgång till lo-
kaler och mångfald och kulturinstitutioner på plats.  
 

Medborgarbudget – spännande sätt att utforma 

Väsbys nya stadspark  

 
Sofia Gullberg, projektledare och Ingela Karlsson, kommunikatör redovi-
sade ett projekt med medborgarinflytande i planeringen av Väsby nya stads-
park. Syftet var att låta invånarna skapa en flergenerationspark. Ramen var 2 
miljoner och målet att aktivera medborgarna. Genom dialogmetoder fick invå-
narna bestämma över en del av kommunens budget, arbeta fram förslag och 
sedan genom röstning utse ett av förslagen att genomföras. Arbetet inleddes 
med en aktiv marknadsföring för att få intresserade att delta. Man genomförde 
dialogmöten på plats och på webben där man också kunde se hur mycket 
pengar som går åt för de olika förslagen. Dialogerna genomfördes under tre 
veckor i augusti och viss uppsökande verksamhet gjordes för att få med sär-
skilda målgrupper såsom ungdomar och beroendeenheten. Genom en tydlig 
tidslinje kunde medborgarna följa hur förslagen vandrade genom processen. 
Tre koncept utvecklades och Hälsans park röstades fram och beslutades senare 
i fullmäktige. Ett år efter dialogerna invigdes parken.  
 
Framgångsfaktorer var: samarbetet mellan olika kontor och förvaltningar, 
olika dialogmetoder för att nå olika målgrupper, tydlig kommunikation, tydlig 
återkoppling och kort period från ax till limpa. 
 
Lärdomar var att demokrati kostar men lönar sig, att man behöver avsätta tid 
och resurser även till återkoppling och uppföljning och vara ute i god tid när 
många är involverade processerna. 



 

  

   

 

 

Minecraft – interaktiv stadsbyggnad  

 
Markus Bohm från Blockholm pratade om interaktiv stadsbyggnad med ut-
gångspunkt i Minecraft. Blockholm driver ett flertal projekt i syfte att skapa 
kreativ stadsplanering och de synergieffekter som kan uppstå i en delningskul-
tur med öppen data som grund. Föredraget avslutades med ett flertal exempel 
på innovativt byggande i Minecraft från bland annat Stockholm och Lund. 

Avslutande panel  

Eva Bergquist - Förvaltningschef landstingets kulturförvaltning,  
Olof Öhman – idrottsdirektör i Stockholm,  
Pernilla Järveroth – kultur- och fritidschef i Vallentuna,  
Hanna Wiik – TRF,  
Niklas Svensson – Sthlm stad 

Reflektioner 

Översköljd av nytt och gammalt. Vidga normen för vad vi tänker och gör. Det 
är en positiv process där det märks att vi kommit framåt i RUFS-processen. I 
den planeringen är mötesplatserna mellan våra olika kompetenser och verklig-
heter/roller. Landstinget måste hitta en ny roll inte vara den 27:e kommunen. 
Vi behöver kommunicera våra expertområden men vi måste ta in expertkun-
skapen från medborgarna. Inspirerande att höra planerarna tala om kultur och 
idrott, de har en än större betydelse i en tuff verklighet. Det betyder mycket för 
framtiden. I Stockholm är det idag problem med mark snarare än pengar. 

Hur gör vi verkstad? 

Det handlar om att träffas och diskutera över gränserna. Få in helhetssynen i 
början av alla processer. Nu måste vi arbeta vidare med länets kulturstrategi i 
dialog med er. Skapa flexibilitet i markanvändningen med offentlig och privata 
aktörer samverka. Planera för det oplanerade för att kunna skapa rum. Det 
handlar om vad vi gör varje dag, att jobba i den egna kommunen och tänka in-
novativt tillsammans mellan förvaltningarna – det behövs tid för interna pro-
cesser.  
 
 
 


