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§ 11
Internationell strategi för Stockholms stad svar på
remiss
Dnr 1.1/2235/2016
Beslut

Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden beslutar följande:
-

Att kulturnämnden godkänner remissvaret.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningen tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2016-08-29.
Sammanfattning

I remissen svarar kulturförvaltningen på stadsledningskontorets
förslag till Internationell strategi för Stockholms stad som syftar
till att allt internationellt arbete ska bidra till måluppfyllelse av
Ett Stockholm för alla – Vision 2040.
I förslaget presenteras fyra inriktningar som alla är kopplade till
Stockholms roll och utveckling i en alltmer globaliserad värld:
1.
2.
3.
4.

Profilering
Omvärldsbevakning
Samverkan
Påverkan.

Kulturförvaltningen ställer sig bakom förslaget till en
internationell strategi som ger legitimitet och tyngd åt ett livaktigt
kulturellt utbyte. De här kontakterns är avgörande för
utvecklingen av Stockholms kulturliv.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1) Ordförande Roger Mogert (S) föreslår att kulturnämnden
beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen (se
beslutet).
2) Vice ordförande Rasmus Jonlund m.fl. (L) och Sophia
Granswed m.fl. (M) med ersättaryttrande från Pelle
Thörnberg (C) föreslår att kulturnämnden beslutar enligt
följande:
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-

att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut
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att som svar på remissen från kommunstyrelsen anförs
följande

Globaliseringen ställer länder, regioner och städer inför helt nya
möjligheter och utmaningar. Nya marknader öppnar sig,
världshandeln expanderar och ekonomier integreras. För en
storstadsregion som Stockholm innebär denna utveckling stora
möjligheter med nya växande marknader, ökad handel och ökat
internationellt samarbete. Samtidigt ökar också konkurrensen om
företagsetableringar, investeringar, arbetskraft och besökare från
andra storstadsregioner i världen.
En internationell strategi för Stockholms stad är nödvändigt och
välkommet. Vi ställer oss dock kritiska till det faktum att
strategin inte bejakar företagsperspektivet i tillräcklig stor
omfattning.
Den ökade konkurrensen ställer krav på en tydlig internationell
positionering av Stockholm. Stockholm måste attrahera
företagsetableringar, investeringar, besökare och boende till
Stockholmsregionen samt hjälpa företag att växa internationellt.
Det bör även finnas med resonemang kring valfrihet som en
viktig faktor för en högklassig och kostnadseffektiv
samhällsservice som ger stockholmarna unika möjligheter att
välja mellan olika vård- och omsorgsgivare och skolor.
Stockholm ska vara Europas ledande och hållbara tillväxtregion
med ett kunskapsbaserat och innovativt näringsliv i världsklass
och med en god och trygg livsmiljö med stora möjligheter för alla
människor.
Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
nämnden beslutar enligt kulturförvaltningen förslag.
Reservation

Rasmus Jonlund (L) och Sophia Granswed m.fl. (M) med
ersättaryttrande från Pelle Thörnberg (C) reserverar sig mot
beslutet till förmån för sitt eget förslag.
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