Tyresö kommun
Utvecklingsförvaltningen
Iréne Hededal
Förvaltningschef
08-5782 91 73
irene.hededal@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2017-10-27
1 (3)

Ert diarienummer
KN 2017/707
Diarienummer
2017/KFN 0086 70
Kultur- och fritidsnämnden

Svar på remiss om förslag till kulturstrategi för
Stockholmsregionen, Stockholms läns landsting

Förslag till beslut
-

Utvecklingsförvaltningens skrivelse antas som svar på förslaget till kulturstrategi för
Stockholmsregionen.

Utvecklingsförvaltningen

Iréne Hededal
Förvaltningschef

Beskrivning av ärendet
Remissen förslag till kulturstrategi för Stockholmsregionen kom in från Stockholms läns
landsting den 29 september 2017. Utvecklingsförvaltningen fick i uppdrag att utarbeta ett
svar på remissen, och att till svaret inhämta synpunkter från Stadsbyggnadsförvaltningen.
Förvaltningarnas bedömning är att strategin kan fungera som stöd för såväl lokalt och
regionalt utvecklingsarbete. Den tar upp frågeområden och processer som är aktuella och
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relevanta för Tyresö, och länkar väl in i kommunens nyantagna översiktsplan och riktlinjer
för konstnärlig gestaltning. Det är bra att strategin kopplats tydligt till RUFS 2050 och dess
fyra målområden så att det blir en del av den regionala utvecklingen. Det är viktigt för
genomförandet.

Remissvar från Tyresö kommun
Sammanfattning
Tyresö kommun är positiv till förslaget till Kulturstrategi för stockholmsregionen, som kan
fungera som stöd för såväl lokalt och regionalt utvecklingsarbete. Den tar upp frågeområden
och processer som är aktuella och relevanta för Tyresö, och länkar väl in i kommunens
nyantagna översiktsplan och riktlinjer för konstnärlig gestaltning. Det är bra att strategin
kopplats tydligt till RUFS 2050 och dess fyra målområden så att det blir en del av den
regionala utvecklingen. Det är viktigt för genomförandet.

Förslag till Kulturstrategi för Stockholmsregionen
Kulturstrategin är regionövergripande och ska lyfta fram kultursektorn som resurs i
utvecklingen av en attraktiv Stockholmsregion. Dokumentet ska både utgöra en del av RUFS
2050 och komplettera den regionala utvecklingsplanen. Tyresö kommun anser att förslaget
har stor potential att bli en viktig del av såväl kommunernas som regionala aktörers
gemensamma kulturstrategiska arbete. Förvaltningen instämmer med innehållet i strategin
och ser tydliga paralleller till det pågående kommunala arbetet i Tyresö.

Synpunkter:



Tyresö kommun är positiv till insatser som bidrar till fler lokala arbetstillfällen inom
kulturområdet.
Utmaning 4: Tyresö har ingen regional stadskärna, men se att det är viktigt att kultur
ses som en utvecklingspotential i samhällsplanering i strategiska
stadsutvecklingslägen. Enligt RUFS 2050 är Tyresö centrum utpekat som ett
strategiskt utvecklingsläger. Utmaningen bör tas upp även under målen, till exempel
En tillgänglig region med god livsmiljö – att kultur och kulturmiljöer tillvaratas och
tillgängliggörs innebär en resurs i samhällsplaneringen.
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Mål resurseffektiv och resilient1 region: Under detta målområde skulle det ingå att skapa
och värna om kulturella ekosystemtjänster, framförallt kopplat till besöksnäring.
Tyresö kommun ser positivt på den dialog landstinget bjudit in till när det gäller
kulturens roll kopplats till RUFS 50 samt övrig regional samverkan. Strategin är ett
bra sätt att hantera att Stockholm står utanför samverkansmodellen. Den blir en bro
mellan statlig och kommunal nivå.

Strategin kan fungera stöttande i Tyresö i arbetet att:





1

Utveckla mötesplatser som verkar för delaktighet. Detta pekas ut som en viktig del
av samhällsutvecklingen i kommunens översiktsplan och i det pågående arbetet att ta
fram en integrationsstrategi.
Arbeta med metoder för konstnärlig gestaltning av byggnader och allmänna platser
enligt de riktlinjer som antagits.
Utveckla besöksnäringen utifrån kulturhistoria och kulturmiljöer, främst vid Tyresö
slott (riksintresse) och Alby friluftsområde/Tyresta nationalpark.
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