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TRN 2016-0047 

RUFS 2050 – Samråd om nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen  

ÖMS 2050 – samverkan och planering i östra Mellansverige 

 
Synpunkter från Filmregion Stockholm-Mälardalen 
Filmregion Stockholm-Mälardalen (Filmregionen) har blivit tillfrågat att inkomma med 
synpunkter på samrådsförslaget RUFS 2050 samt ÖMS 2050. 

Nedan följer en kortfattad och översiktlig redogörelse av initiala observationer och 
synpunkter på materialet. 

Bakgrund 

Den kulturella och kreativa sektorn (KKN) är ett av Stockholmsregionens 
styrkeområden. Cirka 90 000 är anställda inom den kulturella och kreativa sektorn i 
Stockholm-Mälardalen och Stockholms län hamnar i topp vid en jämförelse av 250 
regioner i Europa när det gäller andel av arbetsmarknaden som är anställd inom just 
den sektorn.1 

Länsstyrelsen Stockholms län har låtit göra rapporten Kartläggning av styrkeområden 
i Stockholmsregionen (2015:4). Med utgångspunkt i begreppet ”Smart specialisering” 
identifierar rapporten bl.a. KKN som en av regionens styrkor av strategisk betydelse 
för regionens innovations- och konkurrenskraft. 

Samtidigt har det konstaterats att det råder en brist i Stockholmsregionens 
entreprenörs- och innovationssystem när det gäller hur den kulturella och kreativa 
sektorn möter andra områden. Länsstyrelsen skriver i en rapport att en särskild brist i 
systemet är ”De bristfälliga kopplingarna mellan olika aktörskluster. I synnerhet 
mellan aktörer inom de kulturella och kreativa näringarna och övriga aktörer.”2 

Den kulturella och kreativa sektorn är således en resurs som kan och bör användas i 
större utsträckning inom fler samhällsområden. Det finns en mängd kompetenser 
inom sektorn som kan användas inom andra sektorer, till exempel för att skapa mer 
attraktiva urbana miljöer. 

Filmregion Stockholm-Mälardalen är huvudstadsregionens samarbetsorganisation 
inom de kreativa och kulturella näringarna med fokus på film, TV och digital media.  
                                                           
1 Power, D. (2011), ”Priority sector report: Creative and Cultural Industries”, The European Cluster 
Observatory. 
2 Länsstyrelsen i Stockholm (2012), ” En GPS för Stockholmsregionens innovationssystem”, Rapport 
2012:24, sid. 60. 
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De kreativa och kulturella näringarna (KKN), inom vilka film och digital media är en 
central skärningspunkt, har kraftfull potential för tvärsektoriella synergier – t.ex. 
stadsutveckling. 
 
Filmregionen driver sedan juni 2015 ett flerårigt tvärsektoriellt projekt – Smart Kreativ 
Stad – där de kreativa och kulturella näringarna tillämpas strategiskt och operativt 
som en resurs för synergier med ett brett spektrum av andra sektorer. Projektet är 
baserat på en gedigen förstudie där RUFS 2010 och dess målhierarki har varit 
centrala ingångsvärden. 

Projektets förstudie och uppstart har snabbt resulterat i en bred uppslutning från flera 
sektorer inom både offentlig och privat sektor. Samtliga dessa sektorer har en hög 
relevans för att skapa hållbar regional tillväxt – ekonomiskt, ekologiskt och socialt. På 
kort tid har en resurs på 350 kreatörer samlats in en s.k. kreatörspool vars 
kompetens kan tillföras olika typer av lokala och regionala utmaningar inom 
stadsutveckling. 

Exempel på aktörer och sektorer/branscher som deltar i projektet Smart Kreativ Stad: 

• Kommuner och landsting 
• Kreatörer och aktörer inom kultur och konst 
• Fastighetsbolag och arkitekter 
• ICT 
• Dataspelsbranschen 
• Akademi och högskola 

Det här visar att KKN har en gränsöverskridande nyckelroll att spela inom regional 
utveckling. Projektets tvärsektoriella koncept och konstruktion innebär kontaktytor 
gentemot aktörer och beslutsfattare inom både kultur, näring och 
stadsbyggnad/planering, vilket bl.a. tydligt framgår av nämnder och förvaltningar på 
kommunal nivå som engagerar sig i projektet. Således fungerar projektet som en 
tvärsektoriell länk som överbryggar tillväxthämmande stuprörsproblematik inom och 
mellan privat och offentlig sektor. 
 

RUFS 2050 

Observationer och synpunkter 

1. ”Det konstateras att RUFS 2010 i många delar kommer att likna RUFS 2050.”  

Kommentar: 
Filmregionen och dess projekt Smart Kreativ Stad harmonierar i mycket hög 
utsträckning med RUFS 2010, vilket innebär att Filmregionen även fortsättningsvis 
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kan utvecklas till en regional samarbetsplattform för att öka genomförandegraden i 
RUFS. 

2. Betona KKN som strategiskt viktig sektor för regional utveckling: 
Filmregionen anser att om regionen menar allvar med att arbeta för att uppnå 
uppsatta mål i RUFS 2010 så är det av stor vikt att arbeta mer – KKN-sektorn.  

 
ÖMS 2050 
 
Synpunkter 

• Filmregionen ser positivt på ökad samverkan inom östra Mellansverige och 
arbetar redan med länsöverskridande samverkan. 
 

• Identifiera och betona KKN-sektorn som en strategiskt viktig sektor för regional 
utveckling 
Filmregionen anser – bl.a. baserat på forskning, aktuella rapporter och 
policyanalys på såväl regional som internationell nivå – att KKN-sektorn bör 
ges en väsentligt större och mer framskjuten roll i strategin för storregional 
samverkan. ÖMS 2050 – samverkan och planering i östra Mellansverige 
förefaller inte tillräckligt tydligt identifiera KKN som en strategiskt högrelevant 
sektor med starka tvärsektoriella synergier för hållbar tillväxt. Detta ser vi som 
en allvarlig brist i materialet som i det avseendet inte bara ger uttryck för en 
dåligt uppdaterad och omodern analys och samhällssyn, utan dessutom som 
direkt förbiser väsentliga möjligheter för innovation och hållbar tillväxt. 

 


