
 

 
 

Kulturnämnden 
 

PROTOKOLL 
2016-09-28 
 

 

Sign. 
 

§ 63 

2016/322 Yttrande över samrådsförslaget till Regionplan utvecklingsplan 
för Stockholmsregionen RUFS 2050 

Kulturförvaltningen föreslog kulturnämnden besluta 
 
att till Tillväxt och regionplanenämnden yttra sig över samrådsförslaget om regional 
utvecklingsplan för Stockholmsregionen – RUFS 2050 i enlighet med tjänsteutlåtandet. 
 
Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag. 
 
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 
 
(MP)-ledamoten Tomas Melin lät anteckna följande särskilda uttalande till protokollet: 
 
”Miljöpartiet noterar att den regionala strategi för kulturen som landstingsfullmäktige 
tidigare beslutat om inte finns med i remissen kring RUFS 2050. En del av poängen 
med den regionala strategin för kulturen borde vara att den kan bidra till den regionala 
utvecklingen i stort och att detta kunde avspeglas i RUFS. I nuläget verkar ännu inte så 
vara fallet. Det är olyckligt.” 
 
(S)-ledamoten Robert Johansson lät anteckna följande särskilda uttalande till 
protokollet: 
 
”Samrådshandlingen RUFS2050 är ett ambitiös och väl genomarbetat dokument med 
mycket bra övergripande mål och en tydlig struktur. Vi instämmer i kultur-
förvaltningens synpunkter på det remitterade förslaget som lyfter fram mycket 
relevanta och viktiga synpunkter och vill utöver det lyfta fram följande. 
 
Det finns stora skillnader mellan och även inom kommuner i vårt län när det gäller bl.a. 
utbildningsnivå, sysselsättningsgrad, yrkesgrupper, boendeform och standard samt 
inte minst inom folkhälsa och livslängd. Detta leder till ojämlika livsförutsättningar, att 
länet dras isär och att vi inte tar till vara den potential som finns här. Utmaningen är 
beskriven i samrådsmaterialet men behöver förstärkas.  Vi vill också ha en tydligare 
beskrivning om hur kultur på olika sätt kan bidra till social hållbarhet. Vi ser därför 
fram emot att dessa frågor konkretiseras i den regionala kulturstrategin och 
implementeras i den nya regionala utvecklingsplan RUFS2050. 
 
Ett starkt kulturliv är en viktig faktor för Stockholmsregionens attraktionskraft och 
tillväxt. För att Stockholms län ska bli en levande och jämlik storstadsregion som lockar 
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till sig kreativa och innovativa människor och företag behövs ett öppet och mångsidigt 
kulturliv. Därför vill vi att landstinget ska ta ett större ansvar för kulturens och de 
kreativa näringarnas roll i samhället. Här är kombinerade mötes- och arbetsplatser för 
olika typer av kulturarbetare viktigt för att det främjar samarbete som i sin tur ger 
utveckling och hållbar tillväxt. Ett exempel på detta är inkubator. För att stärka 
tillgången till och utövandet av kultur i hela länet och öka samverkan mellan landsting 
och kommuner behöver regionala kulturcentrum utvecklas. Det ligger helt i linje med 
RUFS2050 tänk med en flerkärnig struktur och en stark utveckling kopplad till ett 
antal regionala kärnor.” 



 

Bilagor: http://www.rufs.se/rufs-2050/ 
             Kortversion av samrådsförslag RUFS 2050 
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Yttrande över samrådsförslaget till Regional utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen - RUFS 2050 

Ärendebeskrivning 
 
I ärendet behandlas svar på remiss från Tillväxt – och regionplanenämnden 
över samrådsförslag till Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen- 
RUFS 2050.  
 

Beslutsunderlag 

I beslutsunderlaget finns tre remisser: Samråd om nästa regionala utvecklings-
plan för Stockholmsregionen, RUFS 2050, Samråd om ÖMS 2050 - samverkan 
och planering i östra Mellansverige samt konsekvensbeskrivningar av RUFS 
2050. 

Förslag till beslut 

 
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta 
 
att till Tillväxt och regionplanenämnden yttra sig över samrådsförslaget om 
regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen – RUFS 2050 i enlighet med 
tjänsteutlåtandet. 
 
Samrådsförslaget till Regional utvecklingsplan för Stockholmsreg-
ionen - RUFS 2050 i sammanfattning  
 
Övergripande  
RUFS ska fungera både som regionplan enligt plan- och bygglagen samt också 
som regionalt utvecklingsprogram (RUP) enligt förordningen om regionalt till-
växt-arbete som länsstyrelsen har ansvar för i Stockholms län. Länsstyrelsen 
och landstinget är överens om att RUFS 2050 skall vara regionens RUP.  
 
Planprocessen för RUFS 2050 är att samråd sker till och med september 2016. 
Därefter arbetas ett nytt förslag fram som ställs ut under hösten 2017, och yt-
terligare en remissomgång genomförs därefter. Under 2018 fattar sedan lands-
tingsfullmäktige beslut om planen.  
 

http://www.rufs.se/rufs-2050/
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Kulturförvaltningen stöttar arbetet med den kommande regionala utvecklings-
planen för Stockholmsregionen, RUFS 2050, och bidrar i samråd med region-
planekontoret med den regionala strategin för kulturen som ingår i RUFS 
2050. 
 
Tidsperspektiv 
Regionplanen har fyra tidsperspektiv; ett kort (år 2018-2026), ett medellångt 
(år 2030) och ett långt (år 2050) samt en utblick mot framtiden (bortom år 
2050).  
 
Vision, mål och delmål 
Visionen i förslaget till RUFS 2050 är i likhet med RUFS 2010 att bli Europas 
mest attraktiva storstadsregion. De övergripande målen är följande: 
 

• En tillgänglig region med god livsmiljö 
• En ledande tillväxt-och kunskapsregion  
• En öppen, jämställd, jämlik och inkluderande region  
• En resurseffektiv och resilient region  
 

Under vart och ett av dessa fyra övergripande mål sorterar sammanlagt 22 del-
mål. Dessa pekar ut konkreta målnivåer som ska uppnås till år 2030 och är till 
sin karaktär kvantifierbara och mätbara. 
 
Utmaningar för Stockholmsregionen 
Planförslaget tar upp de utmaningar som utgör utgångspunkt för de priorite-
ringar som ska göras i regionen under kommande år. Utmaningar är desamma 
som i RUFS 2010: 
 

• Att möjliggöra befolkningstillväxt och samtidigt förbättra regionens 
miljö och invånarnas hälsa. 

• Att vara en liten storstadsregion och samtidigt internationellt ledande.  
• Att öka tryggheten i regionen samtidigt som världen upplevs som osä-

ker.  
• Att minska klimatpåverkan och samtidigt möjliggöra ökad tillgänglig-

het och ekonomisk tillväxt.  
• Att åtgärda kapacitetsbrister samtidigt som behoven fortsätter att växa.  
• Att ha en fortsatt öppen region och samtidigt stärka inkluderingen. 

 
Prioriterade åtgärder 
Prioriterade åtgärder beskrivs som konkreta insatser eller insatsområden som 
behöver särskild uppmärksamhet. I förslaget presenteras 28 sådana priorite-
rade åtgärder.  
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Under åtgärden ”Knyt ihop regionen och bygg tätt, varierat och kollektivtrafik-
nära” finns förslag som berör kulturområdet: 
 

• Förstärk och utveckla de regionala stadskärnorna med mer kollektiv-
trafik, bostäder, arbetsplatser, lokalisering av hälso- och sjukvård, kul-
tur och andra samhällsfunktioner. Och ta fram strategier för hur de 
regionala stadskärnorna bättre ska kopplas ihop. 

• Därutöver ser förvaltningen att åtgärden Ta fram strategier och förhåll-
ningssätt för hur den fysiska planeringen ska förbättra stadsmässiga 
kvaliteter och skapa attraktiva stadsmiljöer kommer att involvera kul-
turområdet. 

 
Tematiska frågor och förhållningssätt  
I samrådsförslaget betonas att RUFS ska användas som ett tvärsektoriellt an-
greppssätt där en mängd frågor behandlas integrerat. Tanken med att presen-
tera en tematisk uppdelning av olika frågeställningar är att dels få en helhets-
bild och dels även få fördjupad kunskap om olika tematiska frågor när det gäl-
ler trender, utmaningar och möjligheter. 
 
Förhållningssätten är tänkta som långsiktiga regionala spelregler för utveckl-
ingsplaneringen som olika aktörer har att förhålla sig till. Kultur och kultur-
miljö är en av 13 tematiska frågor. För att utveckla kulturen krävs enligt försla-
get följande:   
 

• Utveckla en aktiv kulturpolitik som en sammanhållande kraft i sam-
hället. Möjliggöra kulturupplevelser och ett eget skapande som görs 
tillgängligt för invånarna i hela länet. 

• Utveckla i större utsträckning kulturaktiviteter för att skapa förutsätt-
ningar för interkulturella mötesplatser, samt för att få en större mång-
fald i kulturaktiviteter som avspeglar regionens internationella befolk-
ning. 

• Koppla kulturen till innovation, kompetensförsörjning, företagande 
och digitalisering och dra nytta av dess utvecklingskraft. 

 
Rumslig struktur 2050 
I förslaget presenteras två olika strukturbilder för att diskutera regionens väg-
val. Den stora skillnaden mellan förslagen ligger i fördelningen av ny bebyg-
gelse i regionen. I en struktur är ny bebyggelse jämnt fördelat över länet och 
ungefär en fjärdedel av bebyggelsen består av småhus. I den andra är större 
tillskott av ny bebyggelse fördelat till de regionala stadskärnorna, och de mesta 
av bostadsbebyggelsen består av flerbostadshus. 
 
Konsekvensbedömning av förslaget 
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I förslaget presenteras en konsekvensbedömning som har till uppgift att kvali-
tetssäkra planen. Enligt lagstiftningen ska en miljöbedömning genomföras för 
en regionplan och bedömningen ska dokumenteras i en miljökonsekvensbe-
skrivning. Här har landstinget förvaltningen för tillväxt- och regionplanering 
valt att göra en samlad konsekvensbedömning.   
 

Förvaltningens synpunkter och motivering 

Kulturförvaltningen anser att förslaget till ny RUFS 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. Regionplanen fyller en viktig funktion som 
regionens planeringsinstrument, och förvaltningen ser vikten av att regionen 
har en gemensam strategi för att möta framtidens utmaningar.  
 
Förvaltningen menar vidare att kulturnämndens målformulering, ”Fri kultur 
som främjar upplevelser, möten, bildning och delaktighet”, väl passar in på 
och knyter an till både visionen och de fyra övergripande målen som finns i 
förslaget till RUFS 2050. Således ser vi hur kulturen har en självklar del i att 
hantera de visioner och inriktningar som målen anger.  
 
Förvaltningen anser det viktigt att kulturfrågorna blir en självklar del i det 
fortsatta arbetet med att ta fram en ny regionplan, och menar därför att det är 
angeläget att i RUFS 2050 befästa kulturfrågornas del i regionplaneringen ex-
empelvis genom att i den regionala kulturstrategin tydligt visa på sambanden 
med de mer specifika och kvantifierbara delmålsformuleringarna. 
 
Förvaltningen vill betona kulturfrågornas betydelse i regionen och att ett le-
vande och aktivt kulturliv är ett, bland andra, kännetecknen för en dynamisk 
region. Vidare vill förvaltningen peka på vikten av att tillvarata kultursektorns 
potential som en regional utvecklingsfaktor och att kulturutbudet i regionen är 
av hög kvalitet. 
 
Förslagen i den tematiska delen som behandlar kultur kommer förvaltningen 
ytterligare att belysa i den kulturstrategi som ska arbetas fram under hösten. I 
denna del betonas till exempel kulturens möjligheter att fungera som ett sam-
manhållande kitt i samhället och behovet av interkulturella mötesplatser. 
 
Tillväxt-och regionplaneförvaltningen specifika frågor angående samråds-
förslaget 
Tillväxt-och regionplaneförvaltningen har till förslaget bifogat ett antal frågor 
som ska ligga till grund för olika insatsers remissvar. Kulturförvaltningen har 
besvarat de frågor som haft betydelse för förvaltningens områden. 
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Mål och delmål 
Bidrar målen till att regionen får ett tydligt fokus i arbetet framåt?  
Anger målen rätt ambitionsnivå? 
 
Av förslaget framgår att landstingets samlade uppdrag, där kulturen är ett av 
fyra verksamhetsområden, är en drivande faktor för tillväxten i regionen.   
Förvaltningen menar att de fyra målformuleringarna tydligt passar in på och 
knyter an till kulturnämndens mål om ” fri kultur som främjar upplevelser, 
möten, bildning och delaktighet”. Således ser vi hur kulturen har en självklar 
del i att hantera de inriktningar som målen anger. 
 
Vi konstaterar vidare att ansatsen med mätbara och omedelbart kvantifierbara 
delmål är begriplig, men att den samtidigt innebär att kulturens bidrag till 
måluppfyllelsen inte blir omedelbart synlig. Något som förvaltningen menar är 
problematiskt. Kulturens måluppfyllelse är av mer kvalitativ natur och är inte 
omedelbart kvantifierbar, inte desto mindre är denna kulturmåluppfyllelse 
ändå ofta väl synlig och tydlig för medborgaren.  
 
Vidare poängteras att förhållningsättet för hållbar utveckling förutsätter att 
människan är i fokus. Givet detta menar förvaltningen att en än större tyngd-
punkt i delmålen borde ges sociala och kulturella värden som kan bidra till en 
god livsmiljö i regionen.  Förvaltningen anser att kulturens värde för männi-
skors välbefinnande bör synliggöras i delmålen, liksom det faktum att kultur-
sektorn är en växande näring som skapar arbetstillfällen och bidrar till region-
ens ekonomiska tillväxt och utveckling. 
 
Utmaningen för förvaltningen, givet detta, är att i arbetet med den regionala 
kulturstrategin hitta vägar som synliggör kopplingen till mål och implikationer 
för delmål.  
 
Slutligen menar förvaltningen att en än tydligare koppling mellan mål, delmål 
och tematiska frågor skulle bidra till en ökat helhetsperspektiv och synliggö-
rande av samtliga av landstingets verksamhetsområden.   
 
Prioriterade åtgärder 
 Är det rätt åtgärder som beskrivs? 
Hur kan åtgärderna utvecklas till utställningsförslaget?  
 
I förslaget finns 28 prioriterade åtgärder. Under exempelvis rubriken ”Knyt 
ihop regionen och bygg tätt, varierat och kollektivtrafiknära” finns en åtgärd 



  
   
  
   6 (7) 
   
 TJÄNSTEUTLÅTANDE  Diarienummer: 
 2016-10-04  KUN 2016/322 
   
 
 
som berör de regionala stadskärnorna och därigenom kulturens betydelse för 
både stadsmiljö och stadsutveckling.  
 
Förvaltningen anser att det finns möjlighet att utveckla kulturens roll för livs-
miljön i de regionala stadskärnorna. Även här ser förvaltningen att frågan 
kommer att behöva belysas särskilt i den redan nämnda regionala kulturstra-
tegin.  
 
Den rumsliga strukturen 
Vilken rumslig struktur krävs för ett socialt, ekonomiskt och territoriellt sam-
manhållen region? 
Vilka är de viktigaste vägvalen för regionen kopplat till den rumsliga struk-
turen?  
 
Förvaltningen vill framhålla att oavsett vilken rumslig struktur som RUFS 
2050 fokuserar på, är tillgängligheten till kulturen en viktig del som bidrar till 
en social sammanhållning. Vid utvecklingen av de regionala stadskärnorna 
samt för att skapa attraktiva platser att arbeta på och leva i är det viktigt att 
föra in kulturens värden. 
 
RUFS 2050 som regionens gemensamma kontrakt 
Vad krävs för att det som beskrivs i planen ska bli verklighet? 
Vad krävs föra att planen ska fungera som utgångspunkt för ert övergri-
pande arbete och de beslut som ni ska fatta i er organisation?  
Hur ska er organisation bidra till genomförandet av den kommande planen? 
 
Planen är en viktig del i planeringsarbetet i regionen och här är utmaningen, 
givet det som tidigare nämnts om kulturens mer kvalitativa värden, att i arbe-
tet med den regionala kulturstrategin hitta vägar som synliggör kopplingen till 
mål och implikationer för delmål.  
 
Förvaltningen har möjligheten att genom nämndens olika ekonomiska stöd 
aktivt bidra till att etablera kulturverksamhet i de regionala kärnorna, något 
som förutsätter en kommunikation med företrädare både med kommuner och 
länets kulturliv i enlighet med nämndens nya mål. 
 

Ekonomiska konsekvenser av beslutet 

 
Av den samlade konsekvensbeskrivningen av RUFS 2050 framgår de ekono-
miska konsekvenserna. Kulturförvaltningen ser inga omedelbara ekonomiska 
konsekvenser för kulturnämnden. 
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Miljökonsekvenser av beslutet 

 
TRF har genomfört en samlande konsekvensbeskrivning av RUFS 2050. Enligt 
lagstiftningen ska en miljöbedömning genomföras för en regionplan och be-
dömningen ska dokumenteras i en miljökonsekvensbeskrivning. 
 
 
 
Eva Bergquist 
Förvaltningschef 

 
Catharina Fogelström  
Enhetschef, kultur- och föreningsstöd  


	TRN 2016-0047
	Beslut KN 2016-09-28
	§ 63
	2016/322 Yttrande över samrådsförslaget till Regionplan utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2050

	Yttrande över samrådsförslaget till Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen - RUFS 2050
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Förvaltningens synpunkter och motivering
	Ekonomiska konsekvenser av beslutet
	Miljökonsekvenser av beslutet




