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Yttrande över utställning av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050

Som svar på utställningsförslaget av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050 yttrar sig kulturnämnden enligt nedan. Kulturnämnden yttrar sig endast i de avseenden som bedöms falla under kulturnämndens ansvar.



Kulturnämnden anser att förslaget till RUFS 2050 tar upp viktiga frågeställningar som rör regionens framtida utveckling, och ser det som angeläget att landstingets samtliga verksamhetsdelar än tydligare samlas under en gemensam syn på regionens utveckling. Planen fyller en viktig funktion som regionens planeringsinstrument, och förvaltningen ser vikten av att regionen har en gemensam strategi för att möta framtidens utmaningar. 



Kulturnämnden menar vidare att nämndens målformulering, ”Fri kultur som främjar upplevelser, möten, bildning och delaktighet”, väl passar in på och knyter an till både vision och de fyra övergripande målen som finns i förslaget till RUFS 2050. Kulturen har en självklar del i att hantera de visioner och inriktningar som målen anger.



Kulturnämnden ser positivt på att utställningsförslaget har strukturerats och blivit mer överblickbart, men vill lyfta fram några frågeställningar som vi anser bör beaktas i det kommande arbetet.



I likhet med yttrandet över samrådsförslaget konstaterar  nämnden att ansatsen med mätbara och omedelbart kvantifierbara delmål är begriplig, men att den samtidigt innebär att kulturens bidrag till måluppfyllelsen inte blir omedelbart synlig. Kulturnämnden menar att detta är problematiskt. Kulturens måluppfyllelse är av mer kvalitativ natur, inte desto mindre är denna kulturmåluppfyllelse ofta väl synlig och tydlig för medborgaren. 



Kulturnämnden påpekade i sitt yttrande över samrådsförslaget att en större  tyngdpunkt i delmålen borde bland annat kulturella värden som kan bidra till en god livsmiljö i regionen.  Nämnden anser fortfarande att kulturens värde för människors välbefinnande bör synliggöras i delmålen, liksom det faktum att kultursektorn är en växande näring som skapar arbetstillfällen och bidrar till regionens ekonomiska tillväxt och utveckling.



När det gäller de tematiska frågorna delas Kultur respektive Kulturarv och Kulturmiljö i var sitt område, vilket tillför innehållet i de båda avsnitten en ökad tydlighet och relevans.  Kulturnämnden kan konstatera att kulturarv knyts samman med kulturmiljö, vilket är logiskt i ett dokument som främst är ämnat som plandokument. Samtidigt vill kulturnämnden betona att begreppet kulturarv även har en immateriell dimension, och också bör finnas med under andra tematiska frågor – inte minst i avsnittet som benämns Kultur.



När det gäller andra tematiska frågor vill kulturnämnden peka på kulturens värden också inom ramen för dessa:



· Under Miljö och folkhälsa menar nämnden att kulturens olika yttringar och dess positiva inverkan på människors hälsa - som samlat bidrar till att folkhälsan i regionen förbättras - är viktig att beröra. 

· Vad avser  Social sammanhållning, trygghet och tillit är det angeläget att inte glömma bort kulturens möjligheter när det gäller utvecklingen av mötesplatser runt om i länet.  

· Vad avser Stadsbyggnad och bebyggelseutveckling vill nämnden betona betydelsen av att prioritera insatser som främjar att kulturella och sociala mötesplatser utvecklas. 

· Under frågeställningen Det digitala samhället vill nämnden poängtera att studieförbund och folkbibliotekens erfarenheter av att öka den digitala kompetensen och delaktigheten hos regionens invånare bör tas tillvara och utvecklas. 



Gällande de centrala ställningstagandena menar kulturnämnden att de tydligt belyser viktiga frågeställningar och ståndpunkter, särskilt i det avsnitt som rör kultur. Däremot är det inte helt tydligt hur de förhåller sig till de regionala förhållningssätten. 



Gunnel Orselius-Dahl

Kulturnämndens ordförande



Bilagor: Tjänsteutlåtande 
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Yttrande över utställning av Regional utvecklings-
plan för Stockholmsregionen, RUFS 2050 


Som svar på utställningsförslaget av Regional utvecklingsplan för Stock-
holmsregionen, RUFS 2050 yttrar sig kulturnämnden enligt nedan. Kultur-
nämnden yttrar sig endast i de avseenden som bedöms falla under kultur-
nämndens ansvar. 
 
Kulturnämnden anser att förslaget till RUFS 2050 tar upp viktiga frågeställ-
ningar som rör regionens framtida utveckling, och ser det som angeläget att 
landstingets samtliga verksamhetsdelar än tydligare samlas under en gemen-
sam syn på regionens utveckling. Planen fyller en viktig funktion som region-
ens planeringsinstrument, och förvaltningen ser vikten av att regionen har en 
gemensam strategi för att möta framtidens utmaningar.  
 
Kulturnämnden menar vidare att nämndens målformulering, ”Fri kultur som 
främjar upplevelser, möten, bildning och delaktighet”, väl passar in på och 
knyter an till både vision och de fyra övergripande målen som finns i förslaget 
till RUFS 2050. Kulturen har en självklar del i att hantera de visioner och in-
riktningar som målen anger. 
 
Kulturnämnden ser positivt på att utställningsförslaget har strukturerats och 
blivit mer överblickbart, men vill lyfta fram några frågeställningar som vi an-
ser bör beaktas i det kommande arbetet. 
 
I likhet med yttrandet över samrådsförslaget konstaterar  nämnden att ansat-
sen med mätbara och omedelbart kvantifierbara delmål är begriplig, men att 
den samtidigt innebär att kulturens bidrag till måluppfyllelsen inte blir ome-
delbart synlig. Kulturnämnden menar att detta är problematiskt. Kulturens 
måluppfyllelse är av mer kvalitativ natur, inte desto mindre är denna kultur-
måluppfyllelse ofta väl synlig och tydlig för medborgaren.  
 
Kulturnämnden påpekade i sitt yttrande över samrådsförslaget att en större  
tyngdpunkt i delmålen borde bland annat kulturella värden som kan bidra till 
en god livsmiljö i regionen.  Nämnden anser fortfarande att kulturens värde 
för människors välbefinnande bör synliggöras i delmålen, liksom det faktum 
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att kultursektorn är en växande näring som skapar arbetstillfällen och bidrar 
till regionens ekonomiska tillväxt och utveckling. 
 
När det gäller de tematiska frågorna delas Kultur respektive Kulturarv och 
Kulturmiljö i var sitt område, vilket tillför innehållet i de båda avsnitten en 
ökad tydlighet och relevans.  Kulturnämnden kan konstatera att kulturarv 
knyts samman med kulturmiljö, vilket är logiskt i ett dokument som främst är 
ämnat som plandokument. Samtidigt vill kulturnämnden betona att begreppet 
kulturarv även har en immateriell dimension, och också bör finnas med under 
andra tematiska frågor – inte minst i avsnittet som benämns Kultur. 
 
När det gäller andra tematiska frågor vill kulturnämnden peka på kulturens 
värden också inom ramen för dessa: 
 


• Under Miljö och folkhälsa menar nämnden att kulturens olika ytt-
ringar och dess positiva inverkan på människors hälsa - som samlat bi-
drar till att folkhälsan i regionen förbättras - är viktig att beröra.  


• Vad avser  Social sammanhållning, trygghet och tillit är det angeläget 
att inte glömma bort kulturens möjligheter när det gäller utvecklingen 
av mötesplatser runt om i länet.   


• Vad avser Stadsbyggnad och bebyggelseutveckling vill nämnden be-
tona betydelsen av att prioritera insatser som främjar att kulturella och 
sociala mötesplatser utvecklas.  


• Under frågeställningen Det digitala samhället vill nämnden poängtera 
att studieförbund och folkbibliotekens erfarenheter av att öka den digi-
tala kompetensen och delaktigheten hos regionens invånare bör tas till-
vara och utvecklas.  


 
Gällande de centrala ställningstagandena menar kulturnämnden att de tydligt 
belyser viktiga frågeställningar och ståndpunkter, särskilt i det avsnitt som rör 
kultur. Däremot är det inte helt tydligt hur de förhåller sig till de regionala för-
hållningssätten.  
 
Gunnel Orselius-Dahl 
Kulturnämndens ordförande 
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Yttrande över utställning av Regional utvecklings-
plan för Stockholmsregionen, RUFS 2050 

Som svar på utställningsförslaget av Regional utvecklingsplan för Stock-
holmsregionen, RUFS 2050 yttrar sig kulturnämnden enligt nedan. Kultur-
nämnden yttrar sig endast i de avseenden som bedöms falla under kultur-
nämndens ansvar. 
 
Kulturnämnden anser att förslaget till RUFS 2050 tar upp viktiga frågeställ-
ningar som rör regionens framtida utveckling, och ser det som angeläget att 
landstingets samtliga verksamhetsdelar än tydligare samlas under en gemen-
sam syn på regionens utveckling. Planen fyller en viktig funktion som region-
ens planeringsinstrument, och förvaltningen ser vikten av att regionen har en 
gemensam strategi för att möta framtidens utmaningar.  
 
Kulturnämnden menar vidare att nämndens målformulering, ”Fri kultur som 
främjar upplevelser, möten, bildning och delaktighet”, väl passar in på och 
knyter an till både vision och de fyra övergripande målen som finns i förslaget 
till RUFS 2050. Kulturen har en självklar del i att hantera de visioner och in-
riktningar som målen anger. 
 
Kulturnämnden ser positivt på att utställningsförslaget har strukturerats och 
blivit mer överblickbart, men vill lyfta fram några frågeställningar som vi an-
ser bör beaktas i det kommande arbetet. 
 
I likhet med yttrandet över samrådsförslaget konstaterar  nämnden att ansat-
sen med mätbara och omedelbart kvantifierbara delmål är begriplig, men att 
den samtidigt innebär att kulturens bidrag till måluppfyllelsen inte blir ome-
delbart synlig. Kulturnämnden menar att detta är problematiskt. Kulturens 
måluppfyllelse är av mer kvalitativ natur, inte desto mindre är denna kultur-
måluppfyllelse ofta väl synlig och tydlig för medborgaren.  
 
Kulturnämnden påpekade i sitt yttrande över samrådsförslaget att en större  
tyngdpunkt i delmålen borde bland annat kulturella värden som kan bidra till 
en god livsmiljö i regionen.  Nämnden anser fortfarande att kulturens värde 
för människors välbefinnande bör synliggöras i delmålen, liksom det faktum 
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att kultursektorn är en växande näring som skapar arbetstillfällen och bidrar 
till regionens ekonomiska tillväxt och utveckling. 
 
När det gäller de tematiska frågorna delas Kultur respektive Kulturarv och 
Kulturmiljö i var sitt område, vilket tillför innehållet i de båda avsnitten en 
ökad tydlighet och relevans.  Kulturnämnden kan konstatera att kulturarv 
knyts samman med kulturmiljö, vilket är logiskt i ett dokument som främst är 
ämnat som plandokument. Samtidigt vill kulturnämnden betona att begreppet 
kulturarv även har en immateriell dimension, och också bör finnas med under 
andra tematiska frågor – inte minst i avsnittet som benämns Kultur. 
 
När det gäller andra tematiska frågor vill kulturnämnden peka på kulturens 
värden också inom ramen för dessa: 
 

• Under Miljö och folkhälsa menar nämnden att kulturens olika ytt-
ringar och dess positiva inverkan på människors hälsa - som samlat bi-
drar till att folkhälsan i regionen förbättras - är viktig att beröra.  

• Vad avser  Social sammanhållning, trygghet och tillit är det angeläget 
att inte glömma bort kulturens möjligheter när det gäller utvecklingen 
av mötesplatser runt om i länet.   

• Vad avser Stadsbyggnad och bebyggelseutveckling vill nämnden be-
tona betydelsen av att prioritera insatser som främjar att kulturella och 
sociala mötesplatser utvecklas.  

• Under frågeställningen Det digitala samhället vill nämnden poängtera 
att studieförbund och folkbibliotekens erfarenheter av att öka den digi-
tala kompetensen och delaktigheten hos regionens invånare bör tas till-
vara och utvecklas.  

 
Gällande de centrala ställningstagandena menar kulturnämnden att de tydligt 
belyser viktiga frågeställningar och ståndpunkter, särskilt i det avsnitt som rör 
kultur. Däremot är det inte helt tydligt hur de förhåller sig till de regionala för-
hållningssätten.  
 
Gunnel Orselius-Dahl 
Kulturnämndens ordförande 
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