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Motion av Tomas Melin m fl. (MP) om att ta fram en regional
strategi för kulturen i Stockholmsregionen
Kulturpolitik är ett brett politikområde. Det är många olika genrer som ska
samsas, många verksamheter som ska värderas i jakten på kulturstöd. Men
det finns också samhällsstrukturer som behöver samordnas för att underlätta
för ett levande kulturliv. Musik- och kulturskolor, bibliotek och estetiska
ämnen som en del av den vanliga undervisningen är några exempel på viktiga
frågor för kulturen förutsättningar i regionen som Stockholms läns landsting
själva inte beslutar över.
Regionens kommuner hanterar också kulturpolitiken olika. Olika kommuner
investerar olika mycket pengar även per invånare räknat, men medlen
fördelas också olika. En del kommuner har gott om lokaler för föreningsliv
eller kulturverksamheter, andra nästan inga alls. En del kommuner har
kultursekreterare som främjar spridning av kulturverksamheter över
kommunen, en del har inga sådana tjänster kvar. De kulturstöd som finns ser
väldigt olika ut och söks på olika sätt.
Förutsättningarna är olika, och så kommer det alltid vara i någon mån. För
Miljöpartiet är det dock viktigt att kulturen når ut så brett som möjligt.
Förutsättningarna behöver inte vara exakt samma överallt, millimeterrättvisa
är inte nödvändigt. Däremot behöver förutsättningarna för kulturen vara
goda i hela regionen. Där har landstinget ett ansvar, som samordnare,
finansiär och med egna verksamheter.
Det ansvaret har tyvärr landstinget inte tagit. I den regionala
utvecklingsplanen, RUFS 2010, tas inte ett tillräckligt grepp om
kulturpolitiken, vilket landstinget genom dess kulturförvaltning själva vid
upprepade tillfällen konstaterat.
Kulturen behöver få ta mer plats i den regionala planeringen. Vi vill därför att
Stockholms läns landsting ska ta fram en regional strategi för kulturen i
regionen. Den regionala strategin ska inventera och analysera
förutsättningarna för ett levande kulturliv i regionen samt peka ut vägar
framåt, med målet att Stockholmsregionen ska vara ett internationellt erkänt
kulturcentrum. Landstinget blir ansvarigt för arbetet med strategin, men hela
regionen - såväl kommuner som näringsliv, statliga myndigheter och
civilsamhället - bör involveras. Strategin bör stå på egna ben, men med målet
att bli ett handlingsprogram under den regionala utvecklingsplanen.
Redan idag finns ett handlingsprogram om kreativa näringar, Kreativa
Stockholm. Det blir ett bra första ben i en regional kulturstrategi, men det
behöver kompletteras med en strategisk utblick över infrastruktur, fysisk
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planering och förutsättningar för olika former av kultur i hela regionen, även
utöver näringsperspektivet.
Landstringsfullmäktige föreslås besluta
att

ta fram en regional strategi för kulturen i Stockholmsregionen.
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