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Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen
(RUFS 2010 ) - utställningsförslag
Kulturrådet har beretts tillfälle att yttra sig över utställningsförslaget till
Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2010).
Ett av målen för Kulturrådet är att utveckla samspelet mellan de statliga,
regionala och lokala insatserna i syfte att slå vakt om en nationell
kulturpolitik, främja kulturell mångfald och geografiskt jämlik fördelning av
kulturutbudet. Kulturrådet har också sedan 2001 i uppdrag att medverka i
den regionala utvecklings- och tillväxtpolitiken, där kulturpolitiken har
pekats ut som en viktig del för utveckling och tillväxt. Kulturrådet har även
medverkat i regeringens uppdrag att stärka det tvärsektoriella samarbetet för
hållbar utveckling.
Kulturrådet lämnade synpunkter på samrådsförslaget 2008 och pekade då på
att de många kulturinstitutioner och fria grupper som frans i
Stockholmsregionen är viktiga resurser för att visionen "ett kulturliv i
världsklass" ska kunna förverkligas. En förutsättning är att det finns en väl
fungerande samverkan mellan stat, landsting och kommun i
Stockholmsregionen.
Kulturrådet noterar med tillfredsställelse att utställningsförslaget lyfter fram
kulturlivet som en resurs för kreativitet, attraktivitet och entreprenörskap,
inte bara i innerstaden utan också i ytterområdena, men att det behövs bättre
ekonomiska och organisatoriska förutsättningar för kulturlivet.
Kulturrådet instämmer helt i att kulturlivet till stora delar har hög klass, men
att den internationella profileringen kan förbättras avsevärt. Här återstår en
hel att göra, inte minst när det gäller att lyfta fram kulturlivet i
internationella sammanhang.
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Kultur tillmäts en ökande betydelse i den regionala tillväxtpolitiken, inte
minst inom den växande s.k. kreativa sektorn. Inom flera regioner pågår ett
arbete att utvärdera effekterna av insatserna. Många regioner har efterlyst
metodstöd för att följa upp mål och strategier inom området. Kulturrådet
kommer därför att med stort intresse följa regionens arbete med att följa upp
måluppfyllelsen inom området kultur och fritid. Särskilt intressant är
möjligheten att jämföra med andra länders storstadsregioner.
Beslut i detta ärende har fattats av Anita Jonsson, avdelningschef efter
föredragning av Birgitta Modigh, sakkunnig.
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