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1 Not om begrepp  

I detta dokument används ”Region Stockholm” som synonymt med Region 
Stockholms kulturförvaltning. När specifikt Region Stockholms kulturnämnd 
avses används endast ”kulturnämnden”. Begreppen ”Stockholmsregionen” el-
ler endast ”regionen” används för att beskriva den geografiska platsen, bestå-
ende av 26 olika kommuner. 
 
Begreppet ”kultur- och fritidschefer” används för de tjänstepersoner som upp-
bär högsta ansvar för kultur- och fritidsfrågorna (eller motsvarande) i länets 
kommuner. Motsvarande används ”kultur- och fritidsnämnder” för att besk-
riva de organ som uppbär motsvarande politiskt ansvar. Kommunernas nämn-
der, förvaltningar och tjänstepersoner uppbär dock i förekommande fall olika 
ansvarsområden och namn.  
 
Där i övriga fall förkortningar används för namn, anges detta löpande i texten. 
 

2 Bakgrund  

Detta dokument sammanfattar och analyserar de dialogmöten som kulturför-
valtningen, Region Stockholm, (nedan benämnt endast Region Stockholm) har 
genomfört under våren 2022 med utpekade parter för det regionala kulturlivet 
(se lista nedan). Sammanfattningen omfattar Region Stockholms presentat-
ioner och parternas synpunkter desamma samt parternas egna presentationer 
i mötena. Region Stockholms olika powerpointpresentationer, som samman-
fattar presentationen i dialogmötena, återfinns som bilaga. 
 
Region Stockholm genomför sedan 2019 årliga dialoger med det regionala kul-
turlivet, med utgångspunkt i Kulturstrategi för Stockholmsregionen, del av 
RUFS 2050, och för att bidra till strategisk samordning av Region Stockholms 
kultur- och föreningsliv. Dialogerna omfattar potentiellt kulturnämndens 
samtliga verksamhetsområden; konst, kultur, folkbildning, föreningsliv, kultur 
och hälsa och idrott. 2022 har mötena åter kunnat genomföras fysiskt, med 
undantag för dialogerna med kommunala kultur- och fritidschefer som tvinga-
des ställa om till digitala videomöten med anledning av osäkerhet kring fort-
satt smittspridning i februari.  
 
Dialogmöten har, liksom tidigare år, genomförts med nedan parter 2022: 
 

• Länets 26 kommuner; kultur- och fritidschefer  
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• Klys (Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd) och 
dess medlemsförbund1; representanter för det centrala kansliet samt 
ordförande och direktörer eller motsvarande för medlemsförbunden    

• Regionala centrumbildningar2; verksamhetsledare och ordförande eller 
motsvarande för bildningarna  

• Ideell kulturallians, region Stockholm; styrelserepresentanter och re-
presentanter för medlemsorganisationerna3 samt även representant för 
Ideell kulturallians riksorganisation  

 
Sedan 2021 genomför Region Stockholm även politiska dialogmöten med ord-
föranden för kommunernas kultur- och fritidsnämnder. Politikerdialogen för 
2022 ägde rum den 30 maj och sammanfattas ej här.  
 

3 Region Stockholms presentationer  

Utöver en mer generell presentation av kulturnämndens aktuella budget, upp-
drag och processer, se bilaga, presenterade Region Stockholm särskilt nedan 
aktuella verksamheter och satsningar. 
 

3.1 Presentationer i dialogerna med kultur- och fritidschefer  
3.1.1 Regionbibliotek Stockholm 
Regionbibliotek Stockholm, del av Region Stockholm, presenterade status för 
den pågående bibliotekssamverkanssatsning som påbörjades under 2020 och 
som också presenterades vid förra årets kommundialoger. Målbilden med 
satsningen är att ge fler invånare tillgång till ett regionalt medieutbud och digi-
tala tjänster, effektivisera kommunernas administrativa resurser och skapa en 
samlad och starkare beställare av utbud och tjänster. Som en del av satsningen 
har en medieutredning framställts som bland annat ger en översiktlig bild av 
medieförsörjningen bland de kommunala folkbiblioteken i regionen. 

Utredningen ger bland annat vid handen att antalet så kallade korslån, det vill 
säga lån över kommungränserna, är stort i regionen, samtidigt som det inte 
finns en enhetlig bild. Bibliotekens låntagare kan bo på en plats, arbeta på en 
annan och delta i fritidsaktiviteter på en tredje i en region präglad av god kol-
lektivtrafik och stor rörlighet bland medborgarna. Samverkanssatsningen går 

 
1 Klys samlar 13 nationella medlemsförbund som företräder yrkesverksamma kulturskapare inom olika 
konstområden. För förteckning av Klys medlemmar, se https://klys.se/medlemmar/.  
2 De 13 centrumbildningarna samlar professionella kulturskapare inom respektive konstområde och arbe-
tar i huvudsak med uppdragsförmedling och kompetensutveckling gentemot sina medlemmar. För för-
teckning över centrumbildningarna, se http://www.centrumbildningarna.se/. 
3 Ideell kulturallians, region Stockholm, samlar 15 regionala kulturorganisationer, däribland studieför-
bund, scenkonst- och samlingslokalorganisationer och amatörkulturorganisationer. 

http://regionbiblioteket.se/publicerat/medieutredning-vid-regionbibliotek-stockholm/
https://klys.se/medlemmar/
http://www.centrumbildningarna.se/
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nu närmast vidare med att ta fram en gemensam kravställning och rutiner vid 
folkbibliotekens upphandling av e-medier, undersöka möjligheterna för en ge-
mensam katalogisering och förvärv av litteratur på utländska språk samt, för 
att stärka satsningen, inrätta ett samverkanskansli vid regionbiblioteket. 

 
3.1.2 Stockholms läns museum 
Stockholms läns museum, del av Region Stockholm sedan 2021, presenterade 
pilotprojektet ”Länskällan”. Syftet med projektet är att skapa en kommunge-
mensam digital plattform som pedagogiskt och lättillgängligt presenterar lä-
nets kulturarv för målgruppen högstadieelever och lärare. Förebilden är Stock-
holms stads ”Stockholmskällan”. Kommunerna Nacka, Ekerö, Norrtälje och 
Täby samt Hembygdsförbundet i Stockholms län har deltagit i pilotprojektet 
och har bidragit med övergripande tema, innehåll och arkivmaterial.  

Den färdiga prototypen har testats med högstadieelever med positivt resultat, 
och både arbets- och referensgrupp är över förväntan nöjda med den fram-
tagna prototypen. Plattformen sjösätts under 2022 och förutom de redan in-
volverade parterna deltar ytterligare tre kommuner. 

 
3.1.3 Konsulentenheten 

Därefter presenterade sig den nybildade konsulentenheten inom kulturförvalt-
ningen. Enheten samordnar länskulturkonsulenter inom cirkus, dans, film, 
hemslöjd och, från och med 2022, även musik, då tidigare Länsmusiken nu 
har inordnats i förvaltningen. Konsulenterna förmedlar kunskap och stödjer 
främst kommunerna i regionen i att sprida konst och kultur till länets barn och 
unga i och utanför skolan. För att möjliggöra detta driver enheten bland annat 
ett arrangörsnätverk bestående av kommunala kultursamordnare och motsva-
rande.  
 
Enheten ska nu samordna erbjudanden gentemot kommunerna inom sina 
olika konstområden, samverka mer med regionala intresseorganisationer 
såsom regionala centrumbildningar, utveckla den regionala kulturkatalogen 
och genom ett stärkt subventionsstöd till scenkonst (”scenkonststöd”) stärka 
möjligheterna för kommunerna att arrangera kultur för barn och unga. En-
heten påbörjar även under våren 2022 besök hos kommunernas kulturförvalt-
ningar för att lära sig mer om de lokala förutsättningarna och stärka möjlig-
heterna till utbyte. 
 
3.1.4 Enheten för stödgivning 

Den likaledes nybildade enheten för stödgivning inom förvaltningen berättade 
att kulturnämnden har erhållit en treprocentig uppräkning av sin budget för 

https://stockholmslansmuseum.se/larande/lanskallan/
https://kultur.regionstockholm.se/konsulenterna
https://kultur.regionstockholm.se/Scenkonststod
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2022 i syfte att stimulera återstarten av det regionala kultur-, idrotts- och före-
ningslivet efter pandemin. Förstärkningen tillfaller i huvudsak stödgivningen 
till det regionala fria kulturlivet, föreningslivet och folkbildningen. Av nämn-
dens samlade budget om cirka 555 miljoner kronor fördelas totalt drygt 418 
miljoner kronor i stöd.4  
 
Utöver Region Stockholms egna medel fördelar Kulturrådet, enligt en särskild 
förordning, drygt 105 miljoner kronor till regionala kulturinstitutioner, såsom 
Stockholms stadsteater och Folkoperan, samt även en mindre del direkt till 
Region Stockholms egna länskulturverksamheter. De 105 miljoner kronorna 
skulle ingå i kultursamverkansmodellen om Region Stockholm var part i mo-
dellen. Andra regioner redovisar normalt dessa statliga medel som del av den 
regionala kulturbudgeten.  
 
Kulturnämndens så kallade scenkonststöd har inför 2022 förstärkts med hela 
tre miljoner kronor och uppgår nu sammanlagt till drygt 10 miljoner kronor. 
Detta stöd subventionerar kommunernas scenkonstarrangemang för barn och 
unga och nådde 2019 en publik om hela 100 000 besökare samt skapade ett 
stort antal arbetstillfällen för konstnärer och grupper i länet. För närvarande 
ses scenkonststödet över internt i kulturförvaltningen. 
 
Enheten betonar att kulturnämndens stödgivning till stora delar omfattar folk-
bildningen och föreningslivet på distriktsnivå, däribland ungdoms-, pension-
ärs- och handikapporganisationer, Stockholmsidrotten och friluftsorganisat-
ioner. Dessa distriktsorganisationer förmedlar i sin tur stöd till lokala med-
lemsorganisationer som är verksamma ute i kommunerna. Ett nytt utveckl-
ingsstöd för ungdomars organisering, med flexibla villkor för att även fånga 
upp oorganiserade grupper, kommer att lanseras 2024. Kulturnämnden förde-
lar även ett omfattande stöd till länets 29 rörelsedrivna folkhögskolor som i 
vissa fall också erbjuder förberedande konstnärliga utbildningar till de konst-
närliga högskolorna. 
 

3.2 Presentationer i dialogerna med det fria kulturlivet  

I dialogmötena med Klys och regionala centrumbildningar gjorde Region 
Stockholm en fördjupad presentation av den nybildade konsulentenheten med 
fokus på hur enheten också främjar arbetsmarknaden för professionella konst-
närer inom olika konstområden med fokus på barn och unga som målgrupp. 
Konsulenternas verksamhet har som syfte att samverka, och aldrig konkur-
rera, med samt även komplettera de regionala centrumbildningar och andra 
aktörer som verkar för att förmedla ett konstnärligt och pedagogiskt utbud till 

 
4 En mer detaljerad bild av de olika posterna inom kulturstödet återfinns i Region Stockholms 
powerpointpresentation, bilaga 1. 
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kommuner och skolor i regionen. Samverkan kan bland annat ske inom ramen 
för det regionala arrangörsnätverk med kommunala kultursamordnare, som 
enheten samordnar.  
 
Musikkonsulentverksamheten ska utvecklas mot en tydligare konsulentroll 
och samordnas med de övriga konsulentfunktionerna inom dans, cirkus, film 
och hemslöjd. Konsulentenheten betonade också att samarbetet med, liksom 
det ekonomiska stödet till, Stockholms läns blåsarsymfoniker (tidigare huvud-
man för Länsmusiken) kvarstår under 2022.  I mötet informerades också om 
att Region Stockholm samverkar med Norrtälje kommun i etableringen av en 
”slöjdnod” i kommunen.  
 
Enheten för stödgivning presenterade mer fördjupat hur arbetet med de totalt 
87 miljoner kronorna i kulturstöd hanteras5. Kulturnämnden erbjuder aktörer 
inom det fria kulturlivet verksamhetsstöd på upp till tre år, projektstöd, scen-
konststöd samt projektstöd inom kultur och hälsa. En rådgivande referens-
grupp av experter inom olika kulturområden knyts till bedömningen av in-
komna ansökningar. Ledamöterna väljs på två år med möjlighet till förläng-
ning med ytterligare ett år. För kulturnämndens råder inga formella krav på 
medfinansiering från andra källor. Region Stockholm är enligt en äldre över-
enskommelse om skatteväxling också huvudfinansiär av stiftelsen Stockholms 
konserthus.  
 
Även nybildade Film Stockholm AB presenterade sig i mötet. Verksamheten 
har under 2021 organiserats som ett aktiebolag inom Region Stockholms bo-
lagskoncern och bedrivs i samarbete med Stockholms stad. Film Stockholm är 
nu ett av fyra regionala produktionscentrum och filmfonder i Sverige, vars 
syfte är att investera i produktionen av film och tv-serier med regional anknyt-
ning, samverka med länets kommuner, andra regioner och det regionala nä-
ringslivet. Bolaget arbetar även med filmkommissionär verksamhet för att 
marknadsföra och facilitera regionen som inspelningsplats och erbjuder även 
talangutvecklande och andra kompetens- och branschutvecklande insatser. 
Den tidigare konsulära verksamheten inom Film Stockholm, med fokus på 
barn och unga som målgrupp, har inordnats inom Region Stockholms konsu-
lentenhet. 
 

3.2.1 Presentation av nya uppdrag inom kulturnämnden  

Region Stockholm redogjorde även för nya uppdrag inom kulturnämnden som 
bedöms ha särskild relevans för Klys och regionala centrumbildningar.  
 

 
5 Utöver de 87 miljoner kronorna i stöd till det fria kulturlivet tillkommer cirka 170 miljoner 
kronor i stöd från kulturnämnden till Stiftelsen Konserthuset Stockholm.  
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 ”Kulturnämnden uppdras att göra en översyn och kartläggning av hur 

den konstnärliga friheten och principen om armlängds avstånd bäst 
värnas i Region Stockholms stödgivning till kulturlivet.” (uppdrag från 
Regionfullmäktige).  

 
Region Stockholm förtydligar bakgrunden till ovan uppdrag att det saknas för-
ordningar, likt för statliga kulturmyndigheter, på den regionala nivån. En an-
nan skillnad mot statliga kulturmyndigheter är att regionernas stödgivning yt-
terst styrs av en politiskt tillsatt nämnd. I Region Stockholms kulturnämnd 
styrs stödgivningen ”endast” av riktlinjer och en besluts- och delegationsord-
ning. I genomförandet av ovan uppdrag planerar kulturförvaltningen att göra 
en tämligen praktiskt inriktad översyn av gällande kriterier, såsom ”regional 
angelägenhetsgrad” och ”konstnärlig kvalitet”, samt utformningen av ansök-
ningsformulär och den besluts- och delegationsordning som tillämpas. Upp-
draget beräknas kunna genomföras under innevarande år så att eventuella be-
slut om förändringar ska kunna slå igenom redan under 2023. 
 
 ”Genomför en kartläggning och analys av förutsättningarna för konst-

områdena och dess utövare samt arrangörer med utgångspunkt i Kul-
turstrategi för Stockholmsregionen och erfarenheter från pandemin.” 

 
Uppdraget springer ur behovet att bättre förstå det komplexa landskap av of-
fentliga, privata/kommersiella och ideella konstnärliga och kulturella aktörer 
som verkar i regionen. Covid 19-pandemin har lärt oss att det konstnärliga och 
kulturella ekosystemet är tätt sammanflätat och också hur aktörer med säte i 
regionen har stor betydelse för kulturlivet i resten av landet liksom Sveriges in-
ternationella närvaro och utbyte. Region Stockholm menar att den nationella 
kulturpolitiken, och inte minst i hur den genomförs inom ramen för kultur-
samverkansmodellen, inte tillräckligt omfattar denna komplexitet.  
 
Detta uppdrag är mer omfattande än det tidigare nämnda och kulturförvalt-
ningen ser att det kommer att ta ett flertal år att genomföra, då det som exem-
pel även behöver omfatta kommunerna och folkbildningens aktörer. Dock 
kommer arbetet primärt att luta sig mot befintliga data, analyser och annat 
underlag. Under våren inleds en kartläggning av musikarrangörer i regionen 
som en första del av uppdraget.   
 

3.2.2 Lämnade synpunkter på Region Stockholms uppdrag   

Därefter följde en hearing i dialogerna med Klys och centrumbildningarna för 
att samla in synpunkter och idéer kring genomförandet av uppdragen. Delta-
garna från såväl Klys som centrumbildningarna välkomnar generellt uppdra-
gen och understryker hur viktigt det är att genomlysa alla förutsättningar för 
konstens och konstnärens frihet på alla samhällsnivåer. I detta ingår även att 
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beakta konstnärers möjligheter till försörjning, vilket också relaterar till Reg-
ion Stockholms och andra viktiga kulturmyndigheters stödgivning där sådana 
villkor kan ställas och följas upp. Bägge parter meddelar att de gärna önskar 
delta i processen framåt, som referenser. 
 
Fackförbundet för scen och film varnar samtidigt för att det finns en risk för 
att kulturpolitiken nu ”kastar ut barnet med badvattnet”. Med det avses att 
man i sin iver att värna konstens frihet, där nu så kallade horisontella kriterier 
om ökad delaktighet, mångfald och jämställdhet kan komma att rensas ut, 
också fråntar möjligheten för samhället att utveckla kulturlivet. Målet om 
konstens frihet behöver även fortsatt samspela med de andra två kulturpoli-
tiska delmålen om allas möjlighet att delta i kulturlivet och att kulturen ska 
prägla samhällets större utveckling. Scen och film meddelar att denna syn-
punkt kommer man även att lyfta med de statliga kulturmyndigheterna. 
 
Centrum för dramatik undrar om Region Stockholm har uppställt några krite-
rier gällande breddat deltagande i arbetet med stödgivningen. Frågan ställs med 
anledning av att biljettpriserna för scenkonst har ökat kraftigt de senaste åren. 
Region Stockholm svarar att det inte finns någon sådan uttalad riktlinje för kul-
turstöden men att stödgivningen som helhet ska främja kultur som har ”reg-
ional angelägenhet”, i vilket omfattas strävan till spridning av kultur i hela lä-
net. Till sådan verksamhet räknas inte minst Region Stockholms stöd till studi-
eförbund och föreningsliv på distriktsnivå.  
 
Konstnärscentrum Öst frågar om samverkan är planerad med Stockholms stad 
i den omfattande kartläggningen av konstområdena och om detta också kan 
leda till ökad samverkan för att stärka en regional konstnärspolitik. Region 
Stockholm svarar att det generellt finns en tät kontakt med stadens kulturför-
valtning såväl kring stödgivningen som specifika samarbeten inom film och 
andra områden, men att de regionala och kommunala uppdragen har olika ka-
raktär och att dessutom regionen består av totalt 26 kommuner som alla har 
betydelse för en kulturpolitisk helhet. 
 
Musikcentrum Öst framför synpunkten att Region Stockholms stödgivning 
kan behöva tillgängliggöras på fler språk och utvecklas med möjligheter att 
också presentera sin verksamhet och sina idéer muntligen och i bild/rörlig 
bild. Man ställer även frågan hur Region Stockholms stödgivning följs upp och 
analyseras och jämför med Storbritannien där offentliga stödgivare har som 
tradition att särskilt rikta sina stöd mot aktörer och områden där man i den 
egna analysen är svag. 
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3.2.3 Övriga lämnade kommentarer och synpunkter på Region Stockholms presen-
tationer  

Konstnärernas riksorganisation, KRO, påpekar att Region Stockholm saknar 
en konsulentfunktion för bild- och formområdet och att detta är olyckligt då 
konstområdet generellt har svagare strukturer såväl i Regionen Stockholm 
som i landet i övrigt. Konstnärscentrum Öst, KCÖ, framför samma synpunkt 
och lyfter samtidigt fram den egna satsningen ”Konstdepartementet”, en ny di-
gital plattform för kommuner och skolor att boka aktiviteter inom bild- och 
formkonst.6  
 
Musikerförbundet påpekar vikten av att konsulentverksamheten följer gäl-
lande upphovs- och arbetsrättsliga avtal. Region Stockholm svarar att man har 
tecknade avtal med alla erforderliga upphovsrättsorganisationer men att det i 
första hand är kommuner, och ibland även andra arrangörer, som står som ar-
rangörer för barn- och ungdomsföreställningar och andra aktiviteter som Reg-
ion Stockholm subventionerar eller på andra sätt främjar.  
 
KRO ställer frågan om Region Stockholms stödgivning till kultur samordnas 
med kommunernas motsvarigheter. Region Stockholm svarar att utöver de år-
liga dialogerna med kommunernas kultur- och fritidschefer respektive -politi-
ker så sker i regel utbyte av information, främst mellan handläggare inom Reg-
ion Stockholm, kommunerna och statliga kulturmyndigheter, gällande kultur-
aktörer som erhåller stöd från fler parter. Region Stockholm påpekar samtidigt 
att det är viktigt att beslut hos olika myndigheter fattas oavhängigt varandra, 
utifrån de olika uppdrag och riktlinjer dessa kan ha. Det kan också ses som en 
styrka för det fria kulturlivet i regionen att ha tillgång till flera oberoende 
finansieringskällor.  
 
Fackförbundet scen och film påpekar att det är viktigt med långsiktiga stöd för 
att möjliggöra kollektivavtalsenliga anställningar och uppdrag inom kulturli-
vet. Region Stockholm meddelar att verksamhetsstöd beviljas från ett till tre 
år, där treåriga stöd ofta tilldelas större aktörer som står för mer omfattande 
anställningar och uppdrag.  
 
Stockholms läns bildningsförbund framför att studieförbunden är en stor ak-
tör i det regionala musiklivet vad gäller uppdrag till musiker, genomförande av 
studiecirklar, tillhandahållande av replokaler och som konsertarrangör. Man 
uppmanar därför Region Stockholm att ha en dialog med studieförbunden i 
den fortsatta utvecklingen av musikkonsulenternas uppdrag som ny del av kul-
turförvaltningen. 
  

 
6 Konstdepartementet har initierats av Konstnärscentrum öst och drivs i samarbete med Konst-
närscentrum riks, Centrum för fotografi, Illustratörcentrum och Konsthantverkscentrum. 

https://www.konstdepartementet.se/
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4 Kommunernas presentationer  

Nedan sammanfattas de deltagande kommunala kultur- och fritidschefernas 
egna redogörelser för den kultur- och fritidspolitiska situationen på lokal nivå. 
Uppgifterna är helt och hållet deltagarnas egna, faktagranskas inte av Region 
Stockholm och sammanfattas endast här. 
 

4.1 Full fart mot det ”nya normala”   

Dialogmötena med de kommunala kultur- och fritidscheferna genomfördes 
strax efter att restriktionerna mot coronapandemin började avvecklas den 9 
februari. Deltagarna redogör för en ökad aktivitet efter beslutet men också att 
de flesta kommunala kultur- och fritidsverksamheterna i stort har varit i gång 
sedan hösten 2021. Några särskilda ”återstartsplaner” har därför generellt inte 
behövts. Ett antal kommuner berättar dock att de har förstärkt kommunikat-
ionen kring sina verksamheter, och även har bistått det lokala föreningslivet i 
att marknadsföra sig, för att återknyta kontakten med invånarna efter pande-
min. Flera kommuner har också fortsatt att fördela extra stöd till föreningsli-
vet och sänka avgifterna eller slopa entréerna i egna verksamheter.   
 
Många kommuner tampas med utmaningen att försöka förstå hur det ”nya 
normala” tillståndet kommer att gestalta sig. Bilden av pandemins effekter är 
splittrad; några vittnar om ett minskat antal besökare och utlån på biblioteken, 
andra om hur kulturskolan har nått nya grupper via digital distansundervis-
ning. Ytterligare andra har sett skolorna stänga dörrarna för externa kulturak-
tiviteter och -besök och ser de nu inte öppnas igen som tidigare. Många, men 
inte alla, ser utmaningar för fritidsgårdarna att återknyta till tidigare besökare 
samt attrahera en ny kull av ungdomar. Vissa föreningar, i regel med utom-
husbaserade aktiviteter, såsom fotboll och ridning, har sett ett ökat medlems-
antal. Däremot har många kulturföreningar, såsom körer och teaterföreningar 
som ofta bärs upp av en äldre målgrupp, fört en tynande tillvaro under pande-
min och kan behöva särskilt stöd för att komma i gång igen.  
 
Kultur- och fritidschefer ställer sig nu ett antal frågor; hur kan vi behålla de 
nya grupper vi har nått under pandemin och samtidigt återknyta till de grup-
per vi har tappat? Behöver vi både erbjuda fysiska och digitala aktiviteter – 
och ibland samtidigt i ett hybridformat – för att verka i det ”nya normala”? 
Hur kan det under pandemin stärkta politiska intresset för kultur- och fritids-
frågorna som ”samhällsviktiga” upprätthållas? Hur ska vi nu genomföra större 
evenemang, såsom exempelvis arrangemang av nationaldagsfirande, där tidi-
gare lokala – och numera försvagade - föreningar har varit viktiga partners?  
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4.2 Valår  

En majoritet av kultur- och fritidscheferna vittnar om att det pågår särskilt ak-
tivitet i förvaltningarna med anledning av det förestundande valet i september. 
Ansvariga nämnder behöver genomföra och avsluta de löften och uppdrag 
man ställt upp för innevarande mandatperiod och har även beslutat om flerta-
let kortare, ettåriga satsningar för att genomföra nya politiska idéer. Detta 
medför att många förvaltningar samtidigt upplever en stärkt finansiering och 
arbetsbelastning just nu. 
 

4.3 Förstärkt fokus på trygghetsfrågor och breddade uppdrag  

Flera kultur- och fritidschefer redogör för hur ansvariga nämnder för kultur- 
och fritidsfrågorna i kommunerna har tilldelats uppdrag att delta i kommu-
nens arbete för ökad trygghet. Så sker delvis mot bakgrund av det ökade poli-
tiska och polisiära trycket i frågan om gängkriminalitet inför valet 2022. I Sol-
lentuna kommun finns ett konkret mål om att hela kommunorganisationen 
ska verka för att få bort utpekade områden i kommunen från polisens lista 
över så kallade ”utsatta områden”.7 I andra kommuner uppdras kultur- och fri-
tidsverksamheten, inte minst fritidsgårdarna, att arbeta förebyggande mot 
ungas användning och alkohol och droger och ett par av kultur- och fritids-
nämnderna (eller motsvarande) har övertagit ansvaret för kommunens sociala 
fältarbete. 
 
Cheferna vittnar även om en generell tendens till breddade uppdrag inom kul-
tur- och fritidsområdet. I Stockholms stad övertar kulturnämnden samord-
ningsansvaret för fritidsgårdarna och kolloverksamheterna från stadsdels-
nämnderna. Allt fler nämnder med kultur- och fritidsansvar uppdras också att 
verka gentemot en äldre målgrupp för att stärka hälsa och välmående och i 
takt med att friluftslivet har exploderat under pandemin finns såväl formella 
uppdrag som en egen strävan hos flera av kultur- och fritidscheferna att skapa 
samverkan och synergier mellan besök i natur- och kulturmiljöer och kultur-
upplevelser. Så sker bland annat i Vallentuna där en discgolfbana är förlagd till 
en kulturarvsplats.      
 
Generellt är deltagarna positiva till breddningen av uppdragen, då man ser att 
kultur- och fritidsverksamheterna har mycket att bidra med i den större lokala 
utvecklingen. Samtidigt finns en viss farhåga för att man kan bli ”kidnappad”, 
då det inte är alltid som nya och matchande resurser följer med uppdragen. 
Risken är att kärnverksamheten, som man ansvarar för enligt lag och kommu-
nens eget reglemente, får stå tillbaka. 

 
7 På polisens lista över totalt 61 ”utsatta områden” i riket finns hela 28 i StockholmsRegion 
Stockholm. Sex av dessa pekas ut som ”särskilt utsatta” där det är ”svårt eller nästintill omöj-
ligt” för polisen att fullfölja sitt uppdrag. 
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4.4 Fortsatt stadsutveckling  

Byggtakten och utvecklingen av de regionala stadskärnorna och många andra 
områden i regionen är fortsatt hög och fortsätter att sysselsätta även ansvariga 
nämnder för kultur- och fritidsfrågorna. I exempelvis Nacka genomförs och 
planeras för hela 24 fastighetsprojekt inom kultur- och fritidsområdet fram till 
2035. I Haninge har kultur- och demokratinämnden tilldelats uppdrag att till-
lämpa ”platsaktivering” som metod i samverkan med stadsbyggnadsnämnden 
för att bereda plats för kultur och kreativitet i nya byggnadsprojekt. I Nykvarn 
pågår arbete för att utreda hur den nya Furuborgshallen också kan nyttjas för 
kulturaktiviteter. 
 
I samband med samtalet om den pågående stadsutvecklingen resonerar även 
kultur- och fritidscheferna om förutsättningarna för ökad samverkan mellan 
kommunerna. Exempelvis nyttjas ofta simhallar av invånare i flera kommuner 
och förutsättningarna för att samverka kring ”regionala anläggningar” är re-
dan utredda och fungerar också i praktiken i ett flertal fall runtom i regionen. 
 

4.5 Samverkan över kommungränserna  

Flera samverkansprojekt gällande idrottsanläggningar och kulturskola pågår 
sedan tidigare över kommungränserna som ett resultat av det nu avslutade så 
kallade RIK-projektet.8 Södertälje kommun meddelade i mötet att man har ta-
git på sig ansvaret att samordna en sondering om möjlig samverkan mellan 
kulturskolor i Södertörnsområdet med start i april.  
 
Dialogmötena diskuterade även samverkan kring SUSO – Stockholms ung-
domssymfoniorkester – som drivs av Stockholms stads kulturskola men enga-
gerar unga musiker mellan 13–22 år från olika delar av länet. SUSO har upp-
burit projektfinansiering från Region Stockholm under ett antal år. Frågan om 
utvecklad samverkan kring verksamheten har hittills hanterats av kommuner-
nas kulturskolechefer men Region Stockholm påpekar i mötet att frågan behö-
ver lyftas till ett samtal mellan ledningen för Stockholms stads kulturförvalt-
ning, respektive Region Stockholm och styrelsen för FSKF för att utreda en 
långsiktig lösning på finansieringen. FSKF planerar för en kulturskolekonfe-
rens under 2022 där frågan skulle kunna adresseras. 
 

 
8 RIK – regional tillgång till idrottsanläggningar och kulturskola. Projektet drevs av föreningen 
FSKF (Föreningen för storstockholms kultur- och fritidschefer) i samarbete med kulturförvalt-
ningen, Region Stockholm, 2016-2019. Projektet utvecklade en modell för samverkan över 
kommungränserna på kultur- och fritidsområdet som är förenligt med kommunallagen och ger 
invånarna tillgång till ett bredare utbud där de befinner sig. RIK - Regional tillgång till idrotts-
anläggningar och kulturskola | Kulturförvaltningen (regionstockholm.se)   

https://kultur.regionstockholm.se/rik
https://kultur.regionstockholm.se/rik
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Kultur- och fritidscheferna informerar om att föreningen FSKF har dragit ett 
stort lass under pandemin med att samordna kommunernas kultur- och fri-
tidspolitik. Man ser det dock inte som hållbart att driva interkommunala ut-
vecklingsfrågor i föreningsform. FSKF har under hösten samtalat med kom-
munförbundet Storstockholm gällande samverkan i kultur- och fritidsfrågor 
men har fått besked att förbundet inte har möjlighet till detta.  
 
Övriga samverkansprojekt som nämns i mötet är möjliggörandet av en längre 
fritidsledarutbildning i samarbete med Södertörns högskola, konstprojektet 
”Wall Street Stockholm” som utöver Stockholm och Nacka också anammas av 
Upplands-Bro i år, och Botkyrkas planer för en ny simhall som man önskar har 
en dialog om i Södertörnsområdet. Norrtälje nämner även satsningen på en 
slöjd-nod i kommunen, som nu sker i samarbete med Region Stockholms 
slöjdkonsulenter, som säkert kan komma att intressera även andra kommuner. 
 

4.6 Nya styrdokument för kultur- och fritidsverksamheterna   

Flera kommuner befinner sig på olika ställen i processen att ta fram nya styr-
dokument för kultur- och fritidsverksamheten. Det kan handla om strategier 
eller planer för hela verksamhetsområdet eller endast delar såsom biblioteket 
(vilket regleras i bibliotekslagen), bidragsregler eller riktlinjer för att nå olika 
politiskt uppsatta mål. Kommunerna har i tidigare dialogmöten efterlyst stöd 
från Region Stockholm i denna typ av policyarbete. 
 

5 Samtal om digitaliseringen med kommunerna   

Region Stockholm presenterar i mötet resultatet av en enkät till kultur- och fri-
tidscheferna som har genomförts under hösten 2021 gällande digitaliseringen 
av kultur- och fritidsområdet.9 Med begreppet ”digitalisering” ska förstås möj-
ligheten att ”ta vara på det digitala formatet genom att förändra, utveckla och 
förbättra verksamhet och arbetssätt. Begreppet skiljer sig från ”digitisering”, 
som mer renodlat handlar om att förvandla något analogt till digitalt.  
 
Region Stockholms slutsats av enkäten kan sammanfattas i att så långt under 
pandemin förefaller i första hand en stark digitiseringsvåg ha svept över kom-
munernas kultur- och fritidsverksamheter. Man har exempelvis övergått till 
digitala möten, digitala verksamhetssystem, digital distansundervisning i kul-
turskolan och förmedlat ett allmänkulturellt utbud via olika digitala plattfor-
mar. Det har dock ännu inte skett en genomgripande förändring av verksam-
hetens inriktning eller hur arbetet utförs.  
 

 
9 Presentationen av resultatet av enkäten utgör del av den större PPT-presentationen i bilaga. 
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Kultur- och fritidschefernas svar på enkäten ger bilden av att man under pan-
demin har nått en god förståelse för såväl de möjligheter och utmaningar som 
digitaliseringen medför. Det finns också en stor vilja att ta sig an dessa men 
cheferna saknar en färdplan för det fortsatta arbetet; vilka strategiska beslut 
behöver fattas, av vem och när? Man saknar dels egen kompetens att bedöma 
hur en digitalisering av det egna verksamhetsområdet behöver se ut. Dels finns 
en utmaning i att kultur- och fritidsverksamheten endast utgör en del av den 
större kommunorganisationen, med bland annat gemensamma IT-system och 
digitaliseringsplaner. Man upplever sig därmed vara i händerna på en kommu-
nal färdplan som inte alltid svarar mot de mycket medborgarnära och använ-
darvänliga tjänster som kultur- och fritidsområdet har behov av att leverera. 
Exempelvis vill man verka på de digitala plattformar där användarna och 
publiken redan finns, såsom Youtube, men stöter då på utmaningar i form av 
kommunala krav på IT-säkerhet, hantering av upphovsrättsliga frågor och 
hänsyn till dataskyddsförordningen (GDPR).  
 
Kultur- och fritidscheferna önskar stöd att utveckla den egna kompetensen, 
omvärldsanalys av hur andra kommuner och andra kulturaktörer agerar och 
en nationell och/eller regional samordning av arbetet framåt. Man påpekar att 
där det finns kompetens och resurser, såsom inom regionbiblioteket eller det 
statliga kulturskolecentret, så erbjuds visst stöd inom digitalisering redan idag 
medan det i stort saknas på allmänkulturområdet. Cheferna ser också att det 
behövs ett utökat stöd till det ideella lokala kultur- och föreningslivet, där ovan 
beskrivna utmaningar är än större och de egna resurserna långt mindre. 
 

6 Det fria kulturlivets parters presentationer  

6.1 Klys  

Klys (Konstnärliga och litterära utövares samarbetsnämnd) bildades 1959 och 
är ett nationellt samarbetsorgan för gemensamma kulturpolitiska frågor mel-
lan 14 medlemsorganisationer och drygt 30 000 yrkesverksamma kulturskap-
are i Sverige. Till Region Stockholms dialoger inbjuds ordförande och högsta 
tjänsteperson i verksamhetens ledning för de 12 nationella förbund som repre-
senterar konstnärliga yrkesgrupper. Nedan sammanfattas de deltagande orga-
nisationernas egna redogörelser för det kulturpolitiska läget inom den egna or-
ganisationen och det egna konstområdet i regionen. Uppgifterna är helt och 
hållet deltagarnas egna, faktagranskas inte av Region Stockholm och samman-
fattas endast här. 
 
Författarförbundet efterlyser fortsatt en satsning på ett ”Litteraturens hus” i 
Stockholm, mot bakgrund av en tidigare genomförd utredning. Hela branschen, 
inklusive aktörer som svenska PEN, saknar fasta scener för det fria ordet och 

https://klys.se/valet-2022/
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författarsamtal. Digitaliseringen av bokbranschen utgör också en fortsatt utma-
ning med stora skillnader i ersättningar gällande tryckta och digitala böcker, in-
klusive ljudböcker, och andra medier. Den 5 april lanserar förbundet ett littera-
turpolitiskt program och man efterlyser också en nationell samordnare för poli-
tikområdet. 
 
Föreningen svenska tonsättare (FST) upplever just nu en ”trångföring”, där alla 
tidigare musikaliska verk som har framställts under pandemin nu ska framfö-
ras. Därmed görs mycket få nya beställningar av musik. Även tonsättare upple-
ver att ersättningarna från digitala medier, inte minst streamingtjänsterna, är 
mycket dåliga. Man är också orolig för att många kulturinstitutioner och musi-
karrangörer väljer att spara pengar efter pandemin, genom att genomföra för-
kortade fysiska livearrangemang och satsa mer digitalt. FST menar att man ser 
många möjligheter i det digitala formatet men att det fysiska mötet med publi-
ken behöver värnas och återupprättas. 
 
Musikerförbundet har i öppna möten med musikbranschens företrädare sett att 
just nu råder en lång startsträcka efter att pandemirestriktionerna har släppt. 
Musiker bokas upp för arrangemang som äger rum tidigast om ett halvår och 
ersättningarna dröjer därmed. Detta stressar utövarna att springa på alla bollar 
för att inte missa tillfällen till försörjning, med risk för att bränna ut sig. Ersätt-
ningarna till musiker har pressats nedåt under pandemin, där en tendens har va-
rit att arrangörer har uppmanat utövarna att dela på den ekonomiska risken vid 
olika arrangemang. Förbundet kommer under året att arbeta med upphovsrätts-
frågan för att etablera standarder, bland annat genom att förenkla tarifferna av-
seende originaluppförande och repriser av musikframföranden. Målet är att det 
ska vara enklare för såväl musiker som arrangörer att förstå upplägget. Förbun-
det menar att Region Stockholm har en viktig roll i att sätta normer för anli-
tande av musiker och att informera om villkoren för detsamma. 
 
KRO uppfattar att gallerierna i regionen, även de privata, verkar ha överlevt 
pandemin men att samtidigt webbauktioner av bildkonst ökar. Denna förete-
else vältrar över kostnader på konstnärerna som ofta får betala för att nyttja de 
digitala auktionsplattformarna. De statliga krisstöden med inriktning mot fö-
retagande tycks ha skjutit över huvudet på många bild- och formkonstnärer, 
då deras omsättning i regel är lägre än de kriterier som har uppställts för stöd 
(drygt 200 000 kronor). KRO menar att de kommunala konsthallar som finns 
i regionen har en särskild betydelse för nya och oetablerade konstnärer, då de 
statliga institutionerna sällan uppmärksammar dessa. Här upplever KRO att 
många av de kommunala konsthallarna vill tillämpa det så kallade MU-avtalet, 
men själva menar sig inte ha råd. KRO upplever det också som en brist att inte 
fler kommuner i regionen erbjuder olika former av ateljéstöd till bild- och 
formkonstnärer. Region Stockholm beröms för att göra ett bra jobb med inköp 

https://forfattarforbundet.se/verksamhet/litteraturpolitiskt-program-2022/
https://forfattarforbundet.se/verksamhet/litteraturpolitiskt-program-2022/
https://kro.se/generella-infosidor/mu-avtalet/
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av konst och förmedling av gestaltningsuppdrag inom ramen för sin konst-
verksamhet. Samtidigt anser man att Region Stockholm också behöver ta an-
svar även för en vidare spridning av konst, gärna genom att etablera en egen 
utställningshall. KRO uppmärksammar också Region Stockholm på de nya, 
förenklade upphandslingsregler som har trätt i kraft per 1 februari 2022, och 
ber Region Stockholm utreda vilka nya möjligheter det ger för Region Stock-
holm och kommunerna genomföra upphandlingar på bild- och formområdet.  
 
Svenska fotografers förbund framhåller att deras medlemmar utgörs av mång-
sysslare som kan pendla sömlöst mellan egna konstnärligt inriktade projekt 
och mer kommersiella uppdrag. 97 procent utgörs av egenföretagare. Förbun-
det understryker att digitaliseringen på inga sätt har skapat bättre förutsätt-
ningar att leva och verka på som fotograf. Fokus för förbundets arbete är där-
för att höja medvetenheten kring upphovsrätt och ersättningar och uppmanar 
Region Stockholm att se över dess egen tillämpning av rekommenderade er-
sättningsnivåer. Man framför också att det saknas såväl produktionsloka-
ler/studior som utställningsplatser för fotografer inom regionen. 
 
Scen och film lyfter fram utmaningarna med kulturens globalisering och makt-
koncentrationen av kapital och rättigheter kring ett fåtal aktörer. Mot bak-
grund av den ”mainstreaming” av medieinnehåll som denna utveckling medför 
reser förbundet frågan om det kan behövas ett samtal om ”nationell kultur” 
och hur den kan främjas bättre av det offentliga. Pandemin har medfört att 
mer film och tv har spelats in på hemmaplan i Sverige, vilket är positivt, men 
det har också skapat ett tryck på lönerna och försämrad arbetsmiljö. En kö till 
biograferna har skapats för svensk film och smalare film har svårt att ta plats 
då förväntan är att större filmer ska möjliggöra för snabbare återhämtning i 
biografledet. Förbundet framför önskemål om att Region Stockholm ska 
kunna främja nya visningsplatser för svensk film. På teatersidan kvarstår ut-
maningen att repetitionslokaler och scener fortsätter att läggas ner i Stock-
holms stad.  
 
Klys ordförande presenterar sedan nämndens nya valprogram som är indelat i 
följande rubriker:  1. Stärk upphovsrätten för kulturskapare, 2. Säkra social 
trygghet för alla kulturskapare, 3. Stärk kultur- och konstnärspolitiken på så-
väl nationell, regional som kommunal nivå, 4. Främja konstnärlig frihet, kul-
turskapares yttrandefrihet och oberoende medier, 5. Främja mångfald och in-
kludering i kulturlivet. Valprogrammet presenteras i helhet på en kulturpoli-
tisk konferens den 26 april på Moderna muséet.  
 

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kalendarium/nya-upphandlingsregler/
https://klys.se/valet-2022/
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6.2 Regionala centrumbildningar  

De 13 centrumbildningarna i Sverige samlar drygt 12 000 professionella kul-
turskapare för att föra en kulturutövares kulturpolitiska talan och verka för-
medlande av uppdrag, inte minst till landets kommuner och skolor. Till Region 
Stockholms dialoger inbjuds medlemsvalda ordförande och högsta tjänste-
person i verksamhetens ledning för de regionala organisationerna samt, där så 
saknas, de nationella bildningarna. Nedan sammanfattas de deltagande orga-
nisationernas egna redogörelser för (det kulturpolitiska) läget inom den egna 
organisationen och det egna konstområdet i regionen. Uppgifterna är helt och 
hållet deltagarnas egna, faktagranskas inte av Region Stockholm och samman-
fattas endast här. 
 
Översättarcentrum framför att pandemin inte har drabbat översättare per se 
men att hela mediesektorn är starkt påverkad av den marknadsstyrda digitali-
seringen. Den ökade streamingen av ljudböcker påverkar även översättarna då 
originalverk är dyrare att ge ut än klassiker. Centret har tillsammans med För-
fattarcentrum drivit projektet ”Världens läsare”, där professionella översättare 
besöker skol- och folkbibliotek runtom i landet för att stärka barns mångsprå-
kiga självkänsla. Man har gjort stödläsningar för Ukraina tillsammans med 
Svenska PEN och har skapat en särskild stödfond. Man arbetar nu febrilt med 
att försöka hitta och utbilda slavister i ukrainska, då det just nu bara en profess-
ionell översättare med denna kompetens i hela Sverige. 
 
Författarcentrum Öst flaggar för en kommande gemensam ansökan, tillsam-
mans med Översättarcentrum, till Region Stockholm om stöd för att möjliggöra 
”provöversättningar” av manus på andra språk, bland annat av fristadsförfattare 
i Sverige. Detta då svenska förlag inte kan ta del av manus på så många olika 
språk. Författarbesöken drabbades mycket negativt under pandemin men nu ser 
centret en stark uppgång och ett publikt sug. Utmaningen är i stället att många 
författare kan ha skolat om sig eller på andra sätt ha karriärväxlat under pande-
min. En enkät ska genomföras bland de egna medlemmarna för att ta reda på 
läget, också vad gäller uppskattning av den egna hälsan. Kartläggningen plane-
ras att presenteras på bokmässan i höst. 
 
Centrum för dramatik meddelar att var tredje av de tidigare totalt 300 medlem-
marna har uppgett sig behöva byta yrke under pandemin. 200 av medlemmarna 
har sitt säte i Regionen Stockholm. Teatrarna upplevs satsa på klassiker och 
kända adaptioner under den nu pågående återstartsperioden, varför beställ-
ningar av nya verk bedöms dröja med två till tre år. Centret försöker på olika 
sätt stödja sina medlemmar med coaching, speed-dating med beställande teatrar 
och att också höja berättarkompetens och beställningsförmågan bland hem-
bygdsgårdar och andra aktörer inom kulturarvssektorn. Med stöd från Kulturrå-
det har fem nya verk av unga etablerade dramatiker kunnat tas fram för an-
vändning på landets kulturskolor, där annars också klassiker är rådande. Man 

https://www.centrumbildningarna.se/


  
   
  
   19 (32) 
  
 PM Diarienummer: 
 2022-06-03  KN 2022/594 
 
 
har även samarbetat med Film Stockholm AB kring coaching i drama bland 
unga talanger och har genomfört ett seminarium för tv-avsnittsförfattare i sam-
verkan med Stockholms konstnärliga högskola.  
 
Musikcentrum öst (MCÖ) vittnar om en lång väg tillbaka för det kanske värst 
drabbade konstområdet under pandemin. Med krisstöd från Kulturrådet och 
Region Stockholm har man kunnat arrangera olika typer av insatser, såsom di-
gitala utbudsdagar och kompetensutveckling, för att hålla medlemmarna under 
armarna. MCÖ återkommer även detta år till att det råder strukturell kris för li-
vescenen för musik i Stockholm med ett stort antal nedlagda scener under det 
senaste decenniet och varsel om fortsatt framtida nedläggningar. Detta har inte 
endast relevans för regionen utan påverkar hela det svenska musiklivet och 
möjligheten att få hit internationella akter. Inom ramen för EU-projekt 
Keychange bidrar man indirekt till att bistå ukrainska musiker under det på-
gående kriget, man planerar att starta ett eget residens i Stockholm för flyende 
ukrainska musiker och har sökt stöd till subventioner för att svenska arrangörer 
ska kunna anlita desamma. Nu satsar MCÖ på att kompetensutveckla musiker i 
kulturpolitik inför det svenska valet i höst och meddelar också att man planerar 
att uppvakta Region Stockholm för att satsa på ett nytt beställningsbart utbud 
för äldre.  
   
Även Konsthantverkscentrum berättar om hur viktiga de extra stöden från Kul-
turrådet och Region Stockholm har varit för att växla upp den egna organisat-
ionen under pandemin. Man vädjar om att bidragsnivåerna ska behållas. När 
Gustavsbergs konsthall, en viktig nod för konstområdet, stängde ner 2021 
minskade tillgången egna platser för produktion och utställning radikalt i reg-
ionen. Det finns förvisso kulturinstitutioner i regionen som representerar form-
området, men just konsthantverk glöms ofta bort. KRO för i övrigt Konsthant-
verkscentrums kulturpolitiska talan på nationell nivå. 
 
Illustratörscentrum vittnar om en ”brain drain” bland medlemmarna under pan-
demin, då många inte har kunnat söka de särskilda krisstöden. Många upp-
dragsgivande tidskrifter har förlorat sina publiceringsstöd och/eller har gått ner 
i utgivning under de gångna två åren och nu skenar kostnaden för papper, vil-
ket sammantaget drabbar hela förlagsledet. Illustratörer upplever att beställare 
gärna försöker avtala ”fri användning” av bilder och på så sätt bygger upp en 
bildbank de kan återanvända. Centret vill nu försöka få till stånd en utbildning 
för utställare och skapa publika rum för konstområdet. 
 
Centrum för fotografi (CFF) vittnar om att pandemin har haft en ojämn påver-
kan på medlemmarna. Den tidigare omnämnda pappersbristen, och ökade kost-
nader i samband med detta, har drabbat konstnärer som ger ut fotoböcker. 
Centret kunde under pandemin snabbt ställa om till ett digitalt utbud för med-
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lemmarna med kompetensutvecklingskurser. Man har dock självt haft utma-
ningar med upphovsrätten på så sätt att man inte har kunnat bekosta eftersänd-
ningar av sina egna seminarier (on demand). Liksom andra centrumbildningar 
upplever sig CFF ha kunnat nå en bra ”växtplatå” med anledning av de extra 
krisstöd som har allokerats under pandemin. Det har också gjort att man har 
haft kraft att kunna utveckla EU-ansökningar till olika projekt. Nu är man oro-
lig över att behöva krympa verksamheten och tror även att ett återinförande av 
deltagaravgifter i aktiviteterna blir nödvändig. CFF lyfter avsaknaden av pro-
duktionslokaler/bildverkstäder för fotografer i Stockholm och jämför med den 
stora betydelse som Hasselbladcenter i Göteborg och andra mötesplatser för 
foto som finns i vissa andra regioner. CFF har inlett en kontakt med en fotofes-
tival i Odessa med anledning av kriget i Ukraina. 
 
Även Konstnärscentrum Öst (KCÖ) har vuxit under pandemin och har ökat 
omsättningen med hela 50 procent och samordnat sig bättre nationellt för att bli 
en starkare konstnärspolitisk röst. Man upplever att det har funnits en god ut-
hållighet bland medlemmarna, där en sedan tidigare stor vana att kombinera det 
konstnärliga utövandet med andra jobb har varit en räddning. Man har även sett 
framgångar för uppmärksamheten på konstnärers utsatta villkor och att hoppas 
att de goda erfarenheterna med de administrativt förenklade krisstipendierna 
till konstnärer tas vidare av kulturmyndigheterna. I samband med den pågående 
återstarten efterlyser KCÖ mer stöd till fortsatt digitalisering och ökad mark-
nadsföring, vilket är särskilt viktigt i den konkurrensutsatta regionen. Till hös-
ten planeras en kampanj för att stärka lanseringen av den digitala utbudsplatt-
formen Konstdepartementet gentemot länets skolor. Så sker bland annat mot 
bakgrund av att endast tre procent av utbudet i Stockholms stads utbudskatalog, 
Kulan, utgörs av uppdrag inom bild- och formområdet. Vidare efterlyser KCÖ 
återigen inrättande av en regional konsulentfunktion för bildkonstområdet. I 
övrigt arbetar organisationen för att ta fram standardiserade avtal för uppdrag 
inom offentlig konst och uppmanar Region Stockholm att delta i arbetet.  
 
Manegen (centrum för cirkus, varieté och gatuperformance) har genom digitala 
möten lyckats fånga upp fler utövare i branschen under pandemin och har ökat 
medlemsantalet. Utövarna har förlorat många kommersiella uppdrag under 
pandemin såsom exempelvis framträdanden vid barnkalas. Man uppfattar att 
cirkusartister är de som står längst från det svenska trygghetssystemet och 
facklig organisation, varför de förenklade krisstipendierna har gjort särskilt stor 
nytta för medlemmar som aldrig tidigare varit i kontakt med Konstnärsnämn-
den. Många scenarbetare i svenska produktioner har rötter i östeuropeiska län-
der inklusive Ukraina. Manegen har även identifierat och samlat de aktörer 
som definierar sig som arrangörer inom Manegens uttryck. Möjligheterna för 
utövare till daglig träning i samarbete med Cirkus cirkör har begränsats under 
pandemin men har nu kunnat utökas. Vidare hoppas man mycket på samverkan 

https://www.konstdepartementet.se/
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med Riksteatern kring dess nya permanenta uppdrag att utveckla och sprida ny-
cirkus i hela landet och att det därigenom ska bildas en ny cirkusallians för att 
anställa artister.  
 
Danscentrum Stockholm (DC) meddelar att även dansare och koreografer 
tycks ha klarat sig hyggligt genom pandemin, då dessa småningom kunde nås 
av de statliga krisstöden. Det är dock en stor utmaning för nyutexaminerade 
dansare och andra talanger som vill in i branschen att komma fram. Det har 
bildats en kö för uppdrag och föreställningar även inom dansområdet och DC 
har behövt köpa in mycket extern kompetens för att klara av den digitala upp-
växlingen under pandemin. Arbetet för att skapa en ny fysisk samlingsplats för 
dansen i Stockholm går trögt, men nu finns ett samarbete med ABF-huset på 
Sveavägen kring dansstudior. DC meddelar att Dansens hus ska renoveras, vil-
ket kommer få konsekvenser för dansområdet. I november 2021 skickade Dan-
scentrum, Dansnät Sverige och Riksteatern ut skrivelsen ”Dansplan Sverige”, 
en uppmaning att skapa hållbara strukturer för dansen i hela landet. Adressen 
var politiker på statlig, regional och lokal nivå. Under 2022 arrangerar ett upp-
följande seminarium tillsammans med Samarbetsrådet för regional dansut-
veckling på Scenkonstbiennalen i Västerås. 
 
Teatercentrum Öst (TCÖ) företräder fria teatergrupper i länet och vittnar om att 
länets skolor är fortsatt avvaktande till att besöka teaterföreställningar och att 
det ofta finns önskemål från kommuner och skolor att erbjuda digitala alterna-
tiv. Det råder också en fortsatt stor brist på scener för scenkonst i Stockholm, 
vilket särskilt drabbar aktörer utan egen scen. De flesta fria teatergrupper tycks 
ha överlevt krisen och har kunnat utveckla den egna organisationen. TCÖ ver-
kar nu för att nå nyutexaminerade studenter på väg in i teaterbranschen och 
samverkar i detta med Teateralliansen. Under våren släpps videodokumentärse-
rien ”Hela tiden överallt” om fria teatergruppers vardag och särskilda utma-
ningar och man har tagit fram en kunskapsbank om funkisteater. I övrigt foku-
serar TCÖ på att bygga relationer med kommuner med svag struktur av fria te-
atergrupper för att nå ut med fler föreställningar. Under arrangemang av kom-
mande regionala utbudsdagar, det så kallade Stjärnkalaset, planerar Teatercent-
rum att ge plats åt ukrainska grupper att uppträda på eget språk för flyktingar i 
Sverige. 
  

6.3 Ideell kulturallians, region Stockholm  

 

https://www.dansnatsverige.se/dansplan-sverige/
https://vimeo.com/showcase/helatidenoverallt
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Ideell kulturallians, region Stockholm (IKA) samlar 15 regionala medlemmar 
bestående av regionala folkbildningsorganisationer, kulturföreningar och -ar-
rangörer samt lokalhållande organisationer.10 Samtliga inbjuds till Region 
Stockholms dialoger och företrädes där av medlemsvalda ordförande och 
högsta tjänsteperson i verksamhetens ledning. Nedan sammanfattas de delta-
gande organisationernas egna redogörelser för (det kulturpolitiska) läget inom 
den egna organisationen och verksamhetsområdet området i Region Stock-
holm. Uppgifterna är helt och hållet deltagarnas egna, faktagranskas inte av 
Region Stockholm och sammanfattas endast här.  
 
Stockholms läns bildningsförbund (SLB)är ett samarbetsorgan mellan studie-
förbund och folkhögskolor i Region Stockholm och för medlemmarnas gemen-
samma talan i kulturpolitiska frågor. SLB menar att medlemmarna har arbetat 
mycket med digitaliseringen under pandemin, höjt den egna kompetensen och 
kunnat ge särskilt stöd på området till funktionshindrade och äldre målgrup-
per. Bland annat har Kulturens bildningsförbund jobbat med att förse tekniska 
möjligheter till orkestermedlemmar. Folkbildningen i regionen når under vå-
ren 2022 ett tusental ukrainska flyktingar med insatser som språkkurser i 
svenska och samhällsinformation, och har också kunnat möta och stötta 
ukrainska kulturutövare. Studieförbunden har vidare en stor utmaning med 
lokaler i regionen; organisationer har, av ekonomiska orsaker, behövts lämna 
ett antal större lokaler som är anpassade för kulturverksamhet. SLB ser en stor 
risk för minskad synlighet för och kännedom om studieförbunden bland kom-
munerna, där viljan att stödja den lokala folkbildningen redan är svag på 
många håll. I övrigt deltar SLB i Region Stockholms så kallade Kompetensa-
rena som är en samverkansorganisation för centrala branschaktörer för att 
främja kompetensförsörjningen inom olika arbetsmarknader. Här är folkbild-
ningen en viktig aktör som snabbt kan ställa om och erbjuda olika kompetens-
utvecklingsinsatser. 
 
ABF Stockholms län (ABF) består av totalt 1000 medlemsorganisationer inde-
lade i sju lokalavdelningar. Tillsammans står man för drygt 15 000 kulturar-
rangemang årligen i regionen. ABF har under pandemin kunnat erbjuda ett di-
gitalt rum och stöd kring tjänster för de som inte har egen kunskap eller tek-
nik. Nu har man öppnat upp för medlemsorganisationer att söka projektmedel 
upp till 50 tkr för att mobilisera folkrörelsen och stödet för demokratin. 

 
10 IKA:s medlemmar utgörs av ABF Stockholms län, ATR-distriktet Stockholm, Folkets Hus och Parker, 
Östra Region Stockholm, Föreningsarkiven i Stockholms län, Hela Sverige ska leva Stockholms län, 
Medborgarskolan Stockholms län, Riksteatern Stockholms län. Sensus Stockholm län, Skådebanan 
Stockholms län, Stockholms läns bildningsförbund, Stockholms läns bygdegårdsdistrikt, Studiefrämjan-
det Stockholms län, Studieförbundet NBV Stockholms län, Studieförbundet Vuxenskolan Stockholms 
län, Riksförbundet Sveriges konstföreningar, Stockholms-distriktet.  
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ABF betonar att det är ”trögheten” i bidragssystemen och den långsiktiga stöd-
givningen som möjliggör för studieförbunden att agera snabbt vid samhälls-
omställningar såsom under den så kallade flyktingkrisen 2015. Redan dagen 
efter att kriget bröt ut i Ukraina har lokalavdelningarna kunnat ta emot flyk-
tingar i sin verksamhet.  ABF framför också att Region Stockholms krav på 
miljöcertifiering för mottagare av stöd över sex miljoner kronor skjuter vid si-
dan av målet och är mycket kostsamma för mottagaren. Miljökraven i sig är 
bra men kraven kunde istället knytas till Agenda 2030 och få samma effekt. 
 
Skådebanan Stockholms län verkar för att göra konst och kultur tillgängliga 
för fler i regionen, oavsett bakgrund och intresse. Något av en nystart har ägt 
rum i organisationen där en ny webbplats har lanserats och externa medel har 
börjat sökas för att förmera verksamheten. I Stockholms län saknas dock en 
verksamhetsledare. Föreningen driver bland annat projektet ”Kultur för livet” i 
samarbete med Österåkers kriminalvårdsanstalt, där klienter reflekterar över 
hur man kan uttrycka sig inom bild, form och skrivande samt ett samarbets-
projekt kring trafficking tillsammans med Moderna muséet. 
 
Riksteatern Stockholms län (RT) har dialog med ett stort antal kulturaktörer, 
inte minst de fria teatergrupperna, och kommuner i regionen och upplever att 
det råder ett stort behov av samverkan för att skapa ett starkare nätverk av ar-
rangörer av scenkonst. Visionen är att starta en lokal Riksteaterförening i lä-
nets alla 26 kommuner, vilket möjliggörs av den konsulentfunktion som har 
kunnat etableras inom RT. En utmaning är att försöka kanalisera det engage-
mang för kultur som ofta finns bland unga in i ett mer formaliserat samman-
hang. Här har RT kunnat erbjuda ett administrativt stöd som ger mer ut-
rymme åt den kreativa dimensionen av att driva en arrangerande förening.  
 
Föreningsarkiven i Stockholms län (FSL) bistår föreningar i regionen med råd-
givning och kurser i arkivkunskap i syfte att bevara föreningarnas arkivhand-
lingar. Man ansvarar även för databasen Arkivregister Stockholms län. FSL 
driver ett nätverk för kommunernas arkivarier, som ofta är de som förvaltar 
lokala föreningar arkiv, då man erfar en hög omsättning bland arkivarierna 
och ett minskande intresse bland kommunerna att ta hand om föreningshand-
lingar som ej omfattas av lagen. FSL samarbetar just nu särskilt med före-
ningar anslutna till Hembygdsförbundet.  
 
Stockholms läns bygdegårdsdistrikt har 64 medlemmar i regionen och är stora 
kulturarrangörer. Det rustas och byggs nya bygdegårdar i regionen, bland an-
nat på Mörkö. I samarbete med Riksteatern och Folkets hus och parker har di-
striktsorganisationen genomfört digitala arrangörsutbildningar under pande-
min. Region Stockholms stöd till distriktet vidareförmedlas som ett arrangörs-
stöd till de lokala medlemmarna; under pandemiåret 2021 har 99 arrange-
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mang inom film, teater och musik möjliggjorts genom stödet. Bygdegårdsdi-
striktet vill få ut mer barnteaterarrangemang bland medlemmarna, men går-
darna är ofta fullbokade efter det uppdämda behovet att arrangera privata fes-
ter och begravningsceremonier efter att pandemirestriktionerna har tagits 
bort. Åtta medlemsföreningar arrangerar utomhusbio, framför allt i skärgår-
den, och intresset ökar. Distriktet driver i samarbete med bland annat Björkö 
konstnod i Norrtälje konstprojektet ”Havet som omger oss” där medborgare i 
skärgården ges möjlighet till konstaktiviteter.  
 
Hela Sverige ska leva, Stockholms län, talar om det digitala utanförskap som 
har synliggjorts under pandemin och som behöver bemötas då digitaliseringen 
är här för att stanna. Föreningen lyfter även det faktum att det råder stora av-
stånd mellan centrum och periferi såväl inom regionen som helhet som inom 
kommunerna. Många invånare i glesbygd och förorter är mindre bekanta med 
det digra kulturutbud som finns i regionens centrum än vad bussbesökare och 
andra tillresta utifrån landet är. 
 
Folkets hus och parker, östra regionen (FHP), samordnar ett 50-tal lokalför-
eningar inom regionen och bidrar till ett brett kulturutbud, som inte ofta syns i 
de offentliga redogörelserna. De lokala mötesplatserna är ett nav för den ide-
ella sektorn, inte minst på mindre orter och i länets glesbygd, och är också nav 
för den konstnärliga utvecklingen där. Ett exempel på det är Hägerstensåsens 
folkets hus, som beskrivs som en konsthall i sig. FHP ställer sig frågan om ut-
flyttningen från storstäderna kommer att vitalisera det ideella kulturlivet i 
mindre orter.  Föreningen ger samtidigt exempel på kommuner inom regionen 
som minskar stödet till lokala föreningar. Det offentliga uppmanas att visa lite 
mer förtroende och tillit till de ideella aktörerna, föreningen menar att det 
ibland riktas misstankar mot dessa på främst kommunal nivå. FHP nämner 
den nationella satsningen, ”Nya mötesplatser”, som sedan starten 2014 har 
möjliggjort nya platser för demokrati och kultur i socioekonomiska utanför-
skapsområden. Ett exempel är Folkets husby, som har blivit lokal nod för det 
lokala kulturarbetet. I övrigt beskrivs många lokala föreningar ute i landsbyg-
den dör ”sotdöden”, med många åldrade styrelsemedlemmar och ett allt 
mindre relevant utbud för lokalsamhället. FHP föreslår att IKA gemensamt 
med andra dialogparter, såsom Klys, tillsammans med Region Stockholm kan 
hitta former för att identifiera regionens utmaningar och starta ett gemensamt 
utvecklingsarbete för att förverkliga Kulturstrategi för Stockholmsregionen. 
Apropå Region Stockholms tidigare presentation av uppdraget att utreda hur 
”den konstnärliga friheten och principen om armlängds avstånd bäst värnas i 
Region Stockholms stödgivning” påtalar FHP att särskilt riktade utlysningar 
och medel tenderar att styra ansökningar också från ideella kulturaktörer. 
Man påminner även om att Myndigheten för kulturanalys har konstaterat att 
det kulturpolitiska målet om att ”alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet” 

https://bygdegardarna.se/stockholm/var-verksamhet/havet-som-omger-oss/
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inte uppnås utan att i stort samma grupper deltar som när kulturpolitiken in-
fördes 1974.   
 
Den 12–14 maj arrangerar FHP ”Demokratidagarna” i samarbete med Nynäs-
hamn kommun, där politiker och civilsamhällets organisationer möts för att 
tala om demokratins villkor och tillstånd.  
 
 

7 Analys och slutsatser   

Nedan analys omfattar samtliga dialogmöten på tjänstemannanivå som har ge-
nomförts under våren 2022 och som har sammanfattats ovan i dokumentet. 
Analysen fokuserar på de frågor som på olika sätt har utmärkt dialogerna 
och/eller visar på tendenser som parterna på egen hand eller gemensamt iden-
tifierar som nya och signifikativa. Region Stockholm (kulturförvaltningen) be-
skriver även sina egna slutsatser samt möjliga insatser för att särskilt bemöta 
dessa frågor och tendenser. Dessa möjliga insatser ska ses som öppna resone-
mang och ej förstås som underlag för beslut. Beredning av förslag för beslut, 
med anledning av dialogerna, sker som vanligt inom ramen för Region Stock-
holms ordinarie process för verksamhetsplanering. Beslut om Region Stock-
holms (kulturnämndens) ekonomi och insatser återfinns som alltid i den årliga 
budgeten och verksamhetsplanen.       
 

7.1 Effekter av pandemin  

Även årets dialoger präglas på olika sätt av coronapandemin, inte minst effek-
terna av avvecklandet av majoriteten av restriktionerna den 9 februari, som 
genomfördes bara dagar före att dialogmötena inleddes. Bilderna av pande-
mins och restriktionernas effekter, liksom förutsättningarna för en återstart av 
kultur- och fritidssektorn, i regionen är många och ibland vitt skilda i detta ti-
diga stadium. Utöver den kraftigt negativa effekten på sektorns och dess aktö-
rers ekonomier, kreativitet och många gånger även (privata) välmående tycks 
pandemin också ha medfört vissa positiva effekter. Kultur- och fritidsfrågorna 
har på ett nytt sätt kommit att betraktas som ”samhällsviktiga” och organise-
ringen och självkänslan inom det fria kulturlivet tycks också ha stärkts, delvis 
med anledning av att olika krisstöd har kunnat allokeras. Dialogparterna har 
på olika sätt nyttjat det tomrum som uppstod under pandemin för att utveckla 
och stärka den egna organisationen, dess tjänster – inte minst de digitala – 
och kommunikation. Här uppmanas Region Stockholm konkret att behålla de 
utökade stödnivåerna till de regionala centrumbildningarna och Ideell kultur-
allians, region Stockholm. 
 

https://demokratidagarna.se/
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I bakvattnet av pandemin har det uppstått en tydlig köbildning bland tidigare 
planerade och även producerade kulturarrangemang inklusive biografvis-
ningar. Arrangörerna, inkluderat kommuner och skolor, tenderar även att pre-
miera ”säkra kort”, såsom kända namn och klassiker, för att knyta an till sin ti-
digare publik och sina deltagare och för att komma ikapp ekonomiskt. Sam-
mantaget tycks detta trycka tillbaka nya uppdrag och beställningar till kultur-
skapare och särskilt drabba nyutexaminerade studenter från konstnärliga hög-
skolor och andra unga talanger som söker etablera sig i kulturbranscherna. 
Omfattningen gällande den kompetensflykt som har förutspåtts bland konst-
närliga utövare under pandemin förefaller oviss. Tydligt är dock att det också 
har skett ett större tapp av kompetens bland de tekniska och andra stödfunkt-
ioner som omgärdar den konstnärliga och kulturella produktionen och ar-
rangemangen. I allt ovan behöver Region Stockholm följa utvecklingen gäl-
lande köbildningen och dess effekter. Region Stockholm behöver även arbeta 
vidare med möjligheterna att få till stånd ett branschråd för de kulturella och 
kreativa näringarna inom ramen för Region Stockholms större arbete för den 
regionala kompetensförsörjningen. Region Stockholm kan också verka för att 
särskilt stimulera att det regionala kulturutbudet riktat mot kommun och 
skola verkligen hittar fram för att främja kulturskaparnas arbetsmarknad.  
 
Såväl kommuner som fria kulturaktörer försöker nu navigera mot det ”nya 
normala” vad gäller fysiska, digitala och hybrida konsumtionsmönster och be-
talningsviljor. Aktörerna kommer sannolikt behöva mycket stöd och samord-
nande insatser, i form av kunskapsunderlag, erfarenhetsutbyte och ekono-
miskt stöd till utvecklingsprojekt, för att bättre förstå och agera på denna del-
vis nya spelplan. Pandemin har påvisat och också förstärkt de svaga strukturer 
och stora utmaningar som länge har präglat kultur- och fritidssektorn som hel-
het. Exempel på det är undermåliga arbetsvillkor för professionella utövare 
och svårigheter för politikområdet att ta en tydlig plats i större processer för 
plats- och stadsutveckling med tydlig brist på anläggningar för utövande och 
träning, produktion, möten och arrangemang/evenemang som följd.   
 

7.2 Nya och breddade kommunala uppdrag  

I årets kommundialoger hör Region Stockholm fler kultur- och fritidschefer än 
tidigare beskriva hur deras nämnder och förvaltningar erhåller nya eller bred-
dade uppdrag, inte sällan i samverkan med andra politik- och verksamhetsom-
råden. I och med ett ökat politiskt och polisiärt fokus på socialt utsatta områ-
den och gängkriminalitet har flera av kultur- och fritidsförvaltningarna givits i 
uppdrag att delta i kommunens samlade arbete för att motverka utanförskap 
och bidra till ökad trygghet i utpekade stadsdelar. Även nya eller breddade 
uppdrag gentemot äldregruppen nämns allt mer. Detta betraktas överlag som 
positivt av kultur- och fritidscheferna, och utgör ett bra exempel på hur kultur- 
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och fritidsfrågorna också politiskt räknas som allt viktigare i det kommunöver-
gripande arbetet för en positiv samhällsutveckling. Men här finns också en oro 
för att den egna verksamheten ska ”kidnappas”, då det inte alltid tillförs resur-
ser för de nya uppdragen, vilket medför att befintliga resurser och verksam-
heter behöver riktas om. Det kan få konsekvenser för egna verksamheter som 
kulturskola och bibliotek, men även stödet till och samverkan med det lokala 
föreningslivet.  
 
I dialogerna med det fria kulturlivets parter påpekas återkommande hur avgö-
rande det är med kontinuitet och långsiktighet i de förutsättningar som det of-
fentliga bereder det ideella och civila föreningslivet. Detta inte minst för att 
studieförbund och föreningar ska kunna ställa om och agera flexibelt på 
snabba samhällstendenser och kriser. Det är därmed viktigt att bygga en ökad 
förståelse för sambandet mellan så kallad ordinarie verksamhet och långsik-
tiga stöd till det lokala föreningslivet å ena sidan, och mer kris- och projektar-
tade insatser för att stävja en negativ samhällsutveckling å den andra.  Här 
finns anledning för Region Stockholm att bevaka utvecklingen bland kommu-
nerna och fortsatt lyfta frågan i dialoger och andra forum.  
 

7.3 Utmaningar med digitaliseringen 

Digitaliseringen upptar samtliga dialogparters tankar på ett uppenbart sätt. I 
dialogerna med de kommunala kultur- och fritidscheferna är det tydligt att 
dessa saknar en övergripande ”färdplan” för hur digitaliseringsarbetet ska le-
das vidare. De digitala behoven och önskemålen hos medborgarna, men också 
konkurrensen från privata aktörer inom kultur- och fritidsområdet, förefaller 
mer tydliga inom kultur- och fritidsområdet än inom många andra kommu-
nala verksamhetsområden. Det är därför utmanande för kultur- och fritidsför-
valtningarna att gå i takt med kommungemensamma IT- och digitaliserings-
strategier och utvecklingsarbeten.  
 
Här kan Region Stockholm behöva överväga att ta sig an ett samordnande ar-
bete för att bygga och sprida kunskap och erfarenheter inom det offentliga kul-
tur- och fritidsområdet. Där Region Stockholm idag tillhandahåller en sådan 
typ av samverkanssatsning inom ramen för Regionbiblioteket, specifikt riktat 
mot folkbiblioteken, uppfattar kommunerna att Region Stockholm ger ett bra 
stöd. Övervägandet behöver ske mot bakgrund av det utpekade insatsområde 
3. Omfatta digitaliseringens möjligheter och utmaningar i Kulturstrategi för 
Regionen Stockholm och vilka typer av strategiska insatser Region Stockholm 
bäst kan bidra med i samverkan med kommunerna. 
 
Bland det fria kulturlivets parter finns på makronivå en liknande utmaning 
kring ett slags färdplan för digitaliseringen. Men för Klys och centrumbild-
ningarna råder just nu mer akuta behov av att få bukt med det mycket skeva 
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förhållande som råder mellan professionella kulturskapare och streaming- och 
andra digitala utbudstjänster som tjänar stora pengar på deras verk men åter-
gäldar desto mindre. Det här är en fråga som i huvudsak hanteras på europeisk 
och nationell nivå, där den svenska implementeringen av EU:s så kallade upp-
hovsrättsdirektiv (DSM) kommer att bli viktig. Region Stockholm kan dock sä-
kerställa att upphovsrätten respekteras i hela dess organisation och utöka in-
formationen till kommunerna hur upphovsrätten fungerar och vilka avtal som 
behöver upprättas och följas. Region Stockholm bör även fortsätta bevaka hur 
Klys medlemsförbund arbetar med upphovsrättsfrågor och framtagandet av 
nya, förenklade standarder och avtal.  
 
Ideell kulturallians beskriver digitaliseringen ur ett tydligt medborgarperspek-
tiv och lyfter fram behovet av fortsatta särskilda stöd till grupper som äldre 
och funktionshindrade.  Här lyfts också exempel på hur studieförbund stöttar 
lokala kulturföreningar – körer, orkestrar med flera – med digitala resurser 
och kompetens.  
 

7.4 Effekter av kriget i Ukraina  

Dialogerna med det fria kulturlivets parter äger rum efter att kriget i Ukraina 
brutit ut den 24 februari. En del av samtalet i dessa dialogmöten kom därför 
att präglas av ämnet. Några av konstnärsorganisationerna nämner att de del-
tar i eller planerar att initiera insatser för att stödja ukrainska och andra av 
Ryssland hotade konstnärer på flykt. Det av Klys och dess medlemmar 
samägda projektet ”Konsten att delta” har tilldelats statliga medel för att möta 
konstnärer på flykt till följd av kriget. Klys påpekar dock att såväl riksorgani-
sationen som de enskilda förbundsmedlemmarna i regel agerar genom olika 
internationella paraplyorganisationer i just internationella frågor.  
 
Folkbildningens aktörer i regionen har enligt egen utsago redan vid tiden för 
mötet den 22 april mött och stöttat ett tusental krigsflyktingar med insatser 
som språkkurser i svenska och samhällsinformation, tillgång till möteslokaler 
för och arrangemang av familjeaktiviteter, insamlingar av förnödenheter med 
mera. Den 10 maj fattade regionfullmäktige beslut om ett extra anslag om 9 
miljoner kronor till kulturnämnden för att stödja det regionala kultur-, idrotts- 
och föreningslivet att bidra med meningsskapande och inkluderande aktivite-
ter för flyktingar. Kulturnämnden har i maj tagit beslut om grunderna för för-
delning av medel och ett förenklat ansökningsförfarande möjliggör en snabb 
hantering. 
 

https://konstenattdelta.se/
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7.5 Kulturen i stadsutvecklingen och utökade behov av samver-

kan  

Kultur- och fritidschefer fortsätter att försöka haka i sina frågor i den omfat-
tande exploateringsprocess som pågår i olika delar av regionen. För att han-
tera höga markpriser och byggkostnader och för att effektivisera kommunens 
verksamhet uppstår ofta intressanta uppdrag att samlokalisera olika kultur- 
och fritidsverksamheter, ibland även tillsammans med andra kommunala 
verksamheter. Det skapas genom detta även ett ökat intresse för samverkan 
över kommungränserna kring kostsamma anläggningar och tjänster som nytt-
jas av fler än de egna kommuninvånarna. Medvetenheten om att också göra 
plats för och möjliggöra samlokalisering med det lokala föreningslivet tycks 
också öka.  
 
Här finns fortsatt behov hos och tydliga önskemål från kultur- och fritidsche-
ferna att Region Stockholm ska bidra till ökad kunskap, samverkansmodeller 
och samordning av olika samverkansprocesser. Det så kallade RIK-projektet 
(regional tillgång till idrottsanläggningar och kulturskola) som avslutades 
2019 i samverkan mellan Föreningen för Storstockholms kultur- och fritids-
chefer (FSKF) och Region Stockholm visade på en framkomlig väg, och efter 
det har flera interkommunala samverkansavtal upprättats. Här pekar man 
återigen Regionbibliotekets samordnande och pådrivande arbete för ökad 
samverkan mellan folkbiblioteken som föredömligt. Specifikt i dialogmötet 
lyfts frågan om att skyndsamt utreda den långsiktiga samverkan kring och 
finansieringen av SUSO (Stockholms ungdomssymfoniorkester) som engage-
rar unga från flera kommuner. Region Stockholm har under ett antal år till-
skjutit projektfinansiering för att möjliggöra ett regionalt deltagande men nu 
behöver frågan lösas mer långsiktigt av deltagande kommuner. 
 

7.6 Fortsatt brist på kultur- och fritidslokaler  

Klys och regionala centrumbildningar fortsätter att peka på bristen på pro-
duktionslokaler och scener som en stor ödesfråga i regionen. Frågan har även 
relevans för hela landets kulturliv och -utbud samt även mottagnings-
kapaciteten för internationella besök. Nästan alla konstnärsförbund önskar en 
mötesplats för den egna konstformen och behovet av publika möten tycks in-
tressant nog öka i takt med digitaliseringen. Den ökade film- och tv-produkt-
ionen på hemmaplan under pandemin spås ligga kvar på en hög nivå när små-
ningom det statliga så kallade produktionsincitamentet införs. Region Stock-
holm, genom Film Stockholm AB, uppmanas av parterna att fortsätta stödja 
och förenkla produktionen i Region Stockholm. 
 

https://kultur.regionstockholm.se/rik
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Region Stockholm har tidigare utrett förutsättningarna för konstnärliga pro-
duktionsplatser i regionen och bedrivit ett pilotprojekt med regional kultur-
lotsning för att möjliggöra fler produktionsplatser. Kulturnämnden erbjuder 
genom sin stödgivning möjlighet att främja etableringen av nya produktions-
platser i hela Region Stockholm. Två exempel på det är stöd till Gula Villan i 
Järna i Södertälje kommun och Björkö konstnod i Norrtälje kommun.  
 
Gällande de två uppdrag med särskild relevans för det fria kulturlivets parter 
som presenterades i dialogmötena inkom många funderingar och synpunkter 
från parterna som Region Stockholm tar med sig i det fortsatta arbetet. Frågan 
om tillgången till konstnärliga produktionsplatser i Region Stockholm kom-
mer också att beaktas i detta sammanhang. Region Stockholm kan gärna ha en 
fortsatt dialog med parterna i fortsatt planering och genomförande av uppdra-
gen. I dialogmötet med Ideell kulturallians, region Stockholm, framfördes 
också synpunkten att Region Stockholms krav på miljöcertifiering för motta-
gare av stöd över sex miljoner kronor är onödigt komplicerade och kostsamma 
och att det kan finnas andra lösningar för att uppnå samma mål, vilket Region 
Stockholm kan behöva utreda närmare.  
 
 

7.7 Konsulentfunktioner och samordning av utbud för barn och 
unga  

Deltagare bland flera av dialogparterna ställer även i denna omgång frågor 
kring och lyfter det faktum att Region Stockholm saknar länskulturfunktioner 
inom teater- och bildkonstområdet. Samtidigt har kulturnämnden genom sin 
stödgivning möjliggjort för tillskapandet av externa främjande och konsulta-
tiva tjänster inom Riksteatern, Stockholms län, respektive inom Konstnärs-
centrum Öst, för bild- och formkonst samt konsthantverk (plattformen Konst-
departementet). Nämnden stödjer också de regionala centrumbildningarna 
som bidrar till utbudet av kulturaktiviteter för barn och unga i och utanför 
skolan genom egen förmedling och utbudsdagar av ett beställningsbart utbud.  
 
Region Stockholm ser just nu över det så kallade scenkonststödet, som sub-
ventionerar kommunernas beställningar av scenkonst för barn och unga. Reg-
ion Stockholm samordnar även sina länskulturfunktioner inom ramen för den 
nya konsulentenheten. I dessa arbeten kan Region Stockholm också behöva 
beakta hur det samlade regionala kulturutbudet för barn och unga kan bli mer 
likvärdigt mellan olika konstformer samt även bättre synliggöra och förenkla 
beställningar ur det samlade regionala utbudet för barn och unga riktat mot 
kommuner och andra arrangörer.  
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7.8 Behov av ökad dialog mellan folkbildningen och kommu-

nerna  

Folkbildningens aktörer lyfter fortsatt utmaningen med bristen på dialog med 
många av länets kommuner. Aktörerna vittnar om minskade eller på håll ”nol-
lade” kommunala bidrag, vilket leder till att verksamhetslokaler behöver sägas 
upp och att synligheten minskar ytterligare visavi både beslutsfattare och med-
borgare. Här önskar aktörerna fortsatt stöd från Region Stockholm i att upp-
rätta en bättre dialog med kommunerna. Region Stockholm ser för egen del att 
Stockholms länsbildningsförbund, som uppbär stöd av kulturnämnden, har en 
fortsatt nyckelroll att fylla i denna främjande uppgift. Det finns också goda 
möjligheter att arbeta gemensamt med frågan gentemot kommunerna inom 
ramen för genomförandet av den nyligen antagna Folkbildningsstrategi för 
Regionen Stockholm, del av RUFS 2050.  
 

7.9 Utvärdering av fortsatta dialoger  

Mot bakgrund av utvärderingarna av dialogmötena11 bedömer Region Stock-
holm att de årliga dialogmötena är uppskattade och efterfrågade av samtliga 
parter. Här framträder en gemensam syn på ett generellt värde i att stämma av 
pågående processer inom Region Stockholm såväl som bland dialogparterna, 
framföra kommentarer och synpunkter på Region Stockholms processer samt 
inte minst att föra ett gemensamt kulturstrategiskt och -politiskt samtal.  Dia-
logerna förefaller också fylla en viss funktion som plattform för de olika aktö-
rernas deltagare att också möta och höra varandra sinsemellan. 
 
Utöver dessa årliga formella dialogmöten genomför Region Stockholm även, 
inom sina olika verksamheter, kontinuerligt ett stort antal dialoger och andra 
erfarenhetsutbyten med kommunerna och olika delar av det fria kulturlivet på 
olika nivåer i organisationen. Så sker via olika nätverk och arbets- och refe-
rensgrupper som Region Stockholm själv samordnar eller deltar i på olika ni-
våer. Det gäller inte minst inom Region Stockholms stödgivning och länskul-
turverksamhet, där ett stort antal samtal och annat utbyte sker varje dag med 
kontaktpersoner i såväl kommunerna som bland de hundratals aktörer inom 
det fria kulturlivet som söker Region Stockholms stöd och samverkan. 
 
Region Stockholm ser ändå behov framåt av att också formellt bredda och för-
djupa dialogen med andra delar av det stora kulturlivet i regionen som idag 
inte omfattas av dialoger. Det gäller inte minst det offentliga och privata arran-
görsledet, utställare och olika kulturinstitutioner liksom att även genomföra 
fördjupade tematiska dialoger kring olika företeelser och trender, liksom en-
skilda konstområden såsom regionens teater- eller litteraturscen.  
 

 
11 Sammanfattningen av genomförda utvärderingar med dialogparterna återfinns som bilaga. 
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Mot bakgrund av ovan behöver Region Stockholm se över hur dialogerna med 
det regionala kulturlivet, inklusive kommunerna, bäst utvecklas och organise-
ras framåt. En återkoppling i ämnet kommer att ske i god tid inför 2023. 
 
 
 
 
Slut. 


	1 Not om begrepp
	2 Bakgrund
	3 Region Stockholms presentationer
	3.1 Presentationer i dialogerna med kultur- och fritidschefer
	3.1.1 Regionbibliotek Stockholm
	3.1.2 Stockholms läns museum
	3.1.3 Konsulentenheten
	3.1.4 Enheten för stödgivning

	3.2 Presentationer i dialogerna med det fria kulturlivet
	3.2.1 Presentation av nya uppdrag inom kulturnämnden
	3.2.2 Lämnade synpunkter på Region Stockholms uppdrag
	3.2.3 Övriga lämnade kommentarer och synpunkter på Region Stockholms presentationer


	4 Kommunernas presentationer
	4.1 Full fart mot det ”nya normala”
	4.2 Valår
	4.3 Förstärkt fokus på trygghetsfrågor och breddade uppdrag
	4.4 Fortsatt stadsutveckling
	4.5 Samverkan över kommungränserna
	4.6 Nya styrdokument för kultur- och fritidsverksamheterna

	5 Samtal om digitaliseringen med kommunerna
	6 Det fria kulturlivets parters presentationer
	6.1 Klys
	6.2 Regionala centrumbildningar
	6.3 Ideell kulturallians, region Stockholm

	7 Analys och slutsatser
	7.1 Effekter av pandemin
	7.2 Nya och breddade kommunala uppdrag
	7.3 Utmaningar med digitaliseringen
	7.4 Effekter av kriget i Ukraina
	7.5 Kulturen i stadsutvecklingen och utökade behov av samverkan
	7.6 Fortsatt brist på kultur- och fritidslokaler
	7.7 Konsulentfunktioner och samordning av utbud för barn och unga
	7.8 Behov av ökad dialog mellan folkbildningen och kommunerna
	7.9 Utvärdering av fortsatta dialoger


