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Sammanfattning
Svenska Bostäder har beretts möjlighet att yttra över ”Kulturstrategiskt program för
Stockholms stad.” Bolaget anser att det kulturstrategiska programmet är väl
genomarbetat. Perspektiven och strategierna som lyfts i programmet är viktiga
områden för att tillgängliggöra kulturen för alla och bidra till ett hållbart samhälle.
Ärendet
I budgeten för 2019 fick flera av stadens förvaltningar och bolag i uppdrag att ta
fram ett kulturstrategiskt program för Stockholm. Under rubriken ”En ekonomiskt
hållbar och innovativ storstad för framtiden” anges att Stockholm ska växa med
kultur. Uppdraget var att ta sikte på ett effektivare samnyttjande av lokaler samt en
stärkt roll för kulturen i Stockholms stadsplanering och övriga verksamheter, bland
annat förskola och skola.

Programmets förslag utgår från två perspektiv, ”lika möjligheter till deltagande och
skapande” samt ”ett kreativt och attraktivt Stockholm”. Dessa perspektiv förgrenas
sedan i fem områden för samverkan: Stadsutveckling; Utbildning och bildning;
Staten, regionen och akademin; Kulturella och kreativa näringar; Besöksnäring.

Programmet, främst inriktat på kulturlivets infrastruktur, föreslår ett antal
strategiska inriktningar. Flera av dessa syftar till att stärka samverkan mellan
stadens förvaltningar och bolag i stadsutvecklingen och den fortsatta utbyggnaden
av skolans och kulturlivets infrastruktur. Här ingår också närmare samverkan med

forskningen, samt stadens, statens och regionens museer. Samarbetet med Region
Stockholm och enskilda kranskommuner utvecklas för att skapa lösningar för
uppgifter som är av gemensam karaktär. Programmet lägger stor vikt vid
kreativa/kulturella näringar och besöksnäringen. Här föreslås att stadens
stödformer och strukturer utvecklas för att ge goda och långsiktiga förutsättningar
för scener och ett attraktivt natt- och klubbliv.

Efter beslut i kommunfullmäktige ska verksamheterna ta fram konkreta mål och
arbetssätt för att nå inriktningen i det kulturstrategiska programmet.
Svenska Bostäders synpunkter och förslag
Svenska Bostäder anser att det kulturstrategiska programmet är väl genomarbetat.
Bolaget ser positivt på att det kulturstrategiska programmet synliggör kopplingen
till stadens långsiktiga vision - Möjligheternas Stockholm - och Agenda 2030, då
det skapar en ökad tydlighet i arbetet. Perspektiven och strategierna som lyfts i
programmet är viktiga områden för att tillgängliggöra kulturen för alla och bidra till
ett hållbart samhälle.

Strategin ”Samverkan om stadsutveckling” är den där Svenska Bostäder har störst
påverkan, även om vi arbetar med fler av strategierna. Bolaget delar bilden att
flexibla fastigheter med levande bottenvåningar, som aktivt bidrar till att aktivera
och etablera platser, är avgörande för den attraktiva och trygga staden.

Som bostadsbolag kan det dock vara svårt att i vissa fall nå en hållbar finansiering
vid investeringar i ändamålsenliga lokaler för det samlade kulturlivet. Bolaget ska
verka på samma villkor och utifrån samma affärsmässiga principer som privata
fastighetsbolag, investeringar som inte leder till affärsmässig nytta kan därför vara
svåra att genomföra. För att möjliggöra för bolaget att bidra i högre utsträckning
vore det värdefullt om den här typen av investeringar lyfts till en mer övergripande
nivå inom staden eller att samhällsekonomiska vinster synliggörs och kan tas med i
kalkylerna.

Bolaget anser att det är positivt att det kulturstrategiska programmet lyfter
vägledning till samarbeten men efterfrågar tydlighet kring hur de ska genomföras i
praktiken. Ansvar och mandat i programmets strategiska inriktningar bör
förtydligas.
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