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RUFS 2010 – Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet 
 
Remissvar från Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet. 
I remissvaret har myndigheten (LSH) utgått från vårt verksamhetsområde när vi lämnar synpunkter. 
Myndigheten har följande svar på respektive fråga:  
 

 Anger RUFS 2010:s vision och mål fortfarande regionens samlade vilja? 
 

LSH anser att vision och mål fortfarande anger regionens samlade vilja. Dock vill vi poängtera att vi 
ser våra tre museer som en viktig resurs för Stockholmsregionen. Det kulturarv vi förvaltar bidrar till 
att regionen blir attraktiv både för boende och för besökare. Kulturarvet och kulturmiljöer bidrar i 
högsta grad till att människor vill identifiera sig med en region/plats.  
 

 Hur använder ni RUFS 2010 och på vilket sätt får planen genomslag i ert arbete? 
 
Genom utökad samverkan mellan regionen och våra tre statliga museer, med placering i både centrala 
Stockholm och in närheten av Sigtuna-Bålsta, bidrar vi till att utveckla och stärka 
Stockholmsregionen. Samverkan med olika typer av aktörer – kommunala, regionala, privata och 
ideella – är vår utgångspunkt för att våra museer ska fungera både som idéskapare och mötesplatser. 
 

 Hur bedömer ni genomförandet av RUFS 2010 fram till idag, och hur kan det stärkas 
ytterligare? 
 

Vi vill återigen lyfta fram museernas roll som tillsammans med folkbildningen och dess organisationer 
bidrar till en långsiktig positiv samhällsutveckling, t ex som kulturarrangör, och skapare av 
mötesplatser. Vi ser det som en självklarhet att våra resurser tas tillvara i ansatserna att utveckla 
regionen i ett internationellt perspektiv. Våra tre museer, inte minst Skoklosters slott – ett världsunikt 
barockslott – som ligger utanför innerstadens täta koncentration, har en given plats i utbudet av 
världsklass och i den internationella marknadsföringen. Vi anser också att våra tre museer med sina 
unika samlingar bör finnas med som viktiga och intressanta nav inom delar av det humanistiska 
forskningsområdet.  
 

 Vad ser ni som RUFS 2010:s styrkor respektive svagheter, från ert perspektiv? 
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En av styrkorna är att just kulturmiljöer nämns som en del som ska värnas och vidareutvecklas. Att de 
kulturhistoriska värdena bör ses som en tillgång, som bidrar till länets utveckling. Svagheten är att det 
stannar vid detta. Att de kulturhistoriska värdena inte ses som den tillgång de är. Att de 
kulturhistoriska värdena tappas bort i samhällsplaneringen. 
 
 

 Finns det delar i RUFS 2010 som inte är aktuella? 
 
Nej. Samtliga delar är fortfarande aktuella. 
 
 

 Är utmaningen i RUFS 2010 fortfarande relevanta? 
 

Utmaningarna är fortfarande relevanta. Dock anser vi att regionen bör beakta kulturmiljöerna i högre 
grad. Unika och expansiva kulturmiljöer är framgångsfaktorer i attraktiva regioner. Företrädare för 
besöks- och kulturnäringen bör samarbeta med samhällsplanerarna. 
 
 

 Vilka är de viktigaste utmaningarna för Stockholmsregionen framöver? 
 

Vi anser att det är viktigt att skapa en gemensam syn på den övergripande storregionala rumsliga 
strukturen i östra Mellansverige, där kollektivtrafikens utbyggnad bör sträcka sig över större områden 
utanför länsgränserna. Inom kollektivtrafiken bör det satsas mer på tillgängligheten för alla, för 
funktionshindrade och äldre. Vi vill att det satsas mer på kollektivtrafik till sjöss och då inte enbart 
skärgårdstrafiken utan att även att mälarlandskapen beaktas. 
 
 

 Hur ser ni på den omvärldsbild som RUFS 2010 utgår från? 
 
Den omvärldsbild som RUFS 2010 utgår från är väsentlig för kulturarvssektorn.  
 
 
Stockholm den 17 december 2013 
 
 
 
Magnus Hagberg 
Överintendent 


