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Kartläggning som underlag till regional kulturstrategi
1.

Förslag till beslut
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
Att reservera 400 000 kronor ur posten för regional samordning för insamlande av underlag till den regionala kulturstrategin och
Att delegera till förvaltningschefen beslut om användning av medlen
enligt det som beskrivs nedan.

2.

Ärendet
Kulturförvaltningen har i årets slutliga budget fått flera omfattande och
långsiktiga uppdrag. Ett är att utreda förutsättningarna för och konsekvenserna av ett eventuellt införande av samverkansmodellen i Stockholms län, ett annat att ta fram en regional kulturstrategi som en del av
den nya regionplanen. Förvaltningen har inlett arbetet med de båda
uppdragen genom att tillsammans med kulturnämndens ordförande
och kulturlandstingsrådet träffa kommunernas kulturpolitiker och kulturchefer vid ett inledande seminarium samt genom överläggningar
med Tillväxt- och regionplaneförvaltningen (TRF) och Föreningen för
Storstockholms kultur- och fritidschefer (FSKF).
Vid samtliga träffar har kommunernas representanter varit mycket positiva till landstingets arbete med en kulturstrategi. Man har betonat
vikten av att strategin tar upp och knyter an till de frågor om social
hållbarhet och samhällsplanering som är högaktuella i länets kommuner. Man har också framhållit betydelsen av kulturförvaltningens roll
som samordnare och mäklare i enskilda frågor som berör flera kommuner men där enskild kommun har svårighet att agera som initiativtagare. Exempel på sådana frågor är samverkan i projekt med länskulturfunktionerna och vissa delar av kulturskolornas verksamhet som är för
kostnadskrävande för enskild kommun att anordna.
För att landstingets kulturstrategi ska fungera som grund för insatser
på basnivå, vara användbar i konkret samverkan med kommunerna
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och peka framåt mot de visioner och mål som ligger inom regionplanearbetet behövs ett ordentligt kunskapsunderlag. Idag saknas i stort sett
dessa kunskaper för Stockholms län. Kulturförvaltningen behöver en
kartläggning och översikt över länets kulturresurser, var de finns och
hur de utnyttjas. Det är angeläget att kartläggningen kan visualisera länets resurser och brister och därigenom blir ett tydligt verktyg tillgängligt för alla intressenter som hjälp i fortsatt utveckling. Den kartläggning av den ideella sektorn som Ideell kulturallians fått medel till blir
en del av helheten, vissa kunskaper går att ta in från myndigheter så
som exempelvis fakta kring de statliga institutionerna, andra kunskaper och fakta måste tas fram i samverkan med kommunerna så som
exempelvis kulturskolesamverkan.
3.

Kulturförvaltningens synpunkter
Förvaltningen föreslår kulturnämnden att reservera 400 000 kronor ur
posten för regional samordning för insamlande av underlag till den
regionala kulturstrategin. Då insamlandet kräver olika insatser beroende på område kommer olika aktörer behöva anlitas för arbetet. Förvaltningen föreslår därför att detaljerna för hur insamlandet av fakta
och sammanställningen av kartläggningen ska genomföras delegeras
till förvaltningschefen.
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