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 Tillväxt, miljö och regionplanering (TMR)  
 

 

Yttrande över att bedöma aktualitet och användbar-
het i Regional utvecklingsplan för Stockholmsreg-
ionen (RUFS 2010)  

 

Kulturnämnden har främst koncenterarat sig på att besvara frågor kring hur 

kulturförvaltningen använder RUFS 2010 och på vilket sätt planen får genom-

slag i nämndens arbete samt hur nämnden bedömer genomförandet av RUFS 

2010 i de delar som berör kulturområdet och hur arbetet ytterligare kan stär-

kas.  

 

Kulturnämnden påpekade vid remissbehandlingen av RUFS och vid behand-

lingen av handlingsprogram Regionala stadskärnor att kulturfrågorna inte har 

fått tillräckligt utrymme i planen. Nämnden anser fortfarande att kulturen har 

en viktig roll att fylla för att nå visionen att Stockholmsregionen skall bli Euro-

pas attraktivaste storstadsregion. En av de stora utmaningarna inför framtiden 

är att göra Stockholm mer känt som kulturellt centrum.  

 

Kulturnämnden har som ambition att arbeta efter de intentioner som finns i 

RUFS 2010.  

 

Nämnden har givit förvaltningen i uppdrag att samordna insatser enligt rap-

porten Kreativa Stockholm.  I handlingsplanen skisseras 10 regionala samver-

kansinsatser inom KKN-sektorn. Planens skall utveckla förutsättningar för 

kulturella och kreativa näringar (KKN) i Stockholmregionen utifrån två infall-

svinklar: 

 

 Dels K-perspektivet eller Kulturperspektivet - att skapa förut-

sättningar för att Stockholmregionen fortsätter utvecklas som en plats 

som har en kulturdynamik grundad på en bra kompetensbas. 

  

 Dels N-perspektivet eller Näringsperspektivet – att skapa goda förut-

sättningar för att få ordentlig tillväxt från Stockholmsregionens krea-

tiva miljö och en god tillväxt av nya, växande och etablerade företag. 

 

 

 

 

 

Bilaga: 

Utdrag ur kulturnämndens protokoll § 91 

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-11-08 
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Ett av förslagen i handlingsprogrammet är bättre förutsättningar för banbry-

tande kulturprojekt vilket är ett av syftena med Innovativ Kultur. Under 2012 

påbörjades ett konkret samarbete mellan Stockholms läns landsting, Stock-

holms Stad, Huddinge kommun, Nacka kommun och Värmdö kommun i syfte 

att regionalisera fonden för Innovativ Kultur. Under året har parterna ingått 

ett avtal om samverkan kring Innovativ Kultur 2013. Nämnden ser detta som 

en del i ett regionalt samarbete och har förhoppningar att fler kommuner är 

intresserade att ingå i samarbetet framöver. 

 

Kulturnämnden tror det är ytterst viktigt att få in kultur i de regionala yttre 

stadskärnorna och därmed också bidrar till att minska utanförskapet.  Under 

2014 planerar kulturförvaltningen att ta kontakt med berörda kommuner för 

att inventera möjligheterna till kultursatsningar i de åtta s k regionala stads-

kärnor som skisseras i RUFS 2010. I det sammanhanget vill nämnden aktuali-

sera möjligheten att genom nämndens olika ekonomiska stöd aktivt bidra till 

etablera kulturverksamhet i de regionala kärnorna. Men det förutsätter inte 

bara en kommunikation med kommunerna utan också med företrädare för 

länets kulturliv. 
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