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Yttrande
Kulturförvaltningen, Stockholms läns
Landsting (KN 17/707)

Kultur- och fritisnämndens yttrande gällande förslag till
kulturstrategi
Sammanfattning av ärendet
Kulturförvaltningen i Stockholms läns Landsting har tagit fram en regional
kulturstrategi som är tänkt att vara ett strategiskt vägledande dokument för Landstinget
såväl som regionala och lokala aktörer. Lidingö stad har fått möjlighet att lämna sina
synpunkter på strategin.
Landstingets förslag knyter ihop den nationella kulturpolitiken med den regionala
utvecklingen och det lokala kulturuppdraget. Förslaget kanske inte sammanfaller på alla
punkter med den lilla kommunens mer handfasta uppdrag, men det kan ge god draghjälp
för att lyfta den lokala kulturpolitikens blick från just det handfasta uppdraget till att låta
kulturen också vara en självklar del och drivkraft i samhällsutvecklingen.
Kultur- och fritidsnämndens kommentarer
Kulturförvaltningen har gjort ett genomarbetat men också enkelt förslag till
kulturstrategi genom att tydligt knyta an till hela den regionala utvecklingens mål i
RUFSen. På så sätt förtydligas kulturens betydelse för en växande och attraktiv
Stockholmsregion samt kulturutveckling som en allt viktigare del i samhällsutveckling
och samhällsbyggnad. Tankarna om kultur, kulturarv och kulturmiljöer som resurs i
samhällsplaneringen är mycket intressanta.
Förslaget lyfter också kulturens sociala dimension, där kulturens arenor ger människor
möjlighet att mötas, delta och bidra till en demokratisk samhällsutveckling. Kulturen
blir ett verktyg för gemenskap och integration. Därför betonas också kulturpolitikens
uppgift att möjliggöra kulturella mötesplatser, något som redan idag ligger i linje med
vårt arbetssätt och vårt kommunala uppdrag.
Landstingets kulturförvaltning vill också ta på sig en större roll i en formaliserad dialog
och samverkan mellan regionens aktörer. Man har redan i dag utvecklat en början till
detta på ett bra sätt. Att träffas, skapa kontakter och utbyta erfarenheter är enkla men bra
första steg.
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Landstingets förslag knyter ihop den nationella kulturpolitiken med den regionala
utvecklingen och det lokala kulturuppdraget. Förslaget kanske inte sammanfaller på alla
punkter med den lilla kommunens mer handfasta uppdrag, men det kan ge god draghjälp
för att lyfta den lokala kulturpolitikens blick från just det handfasta uppdraget till att låta
kulturen också vara en självklar del och drivkraft i samhällsutvecklingen.
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