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Ideell kulturallians (IKA) Stockholms län avger härmed remissvar över Regional utvecklingsplan 2050. 
Ideell kulturallians är en snart tre år gammal regional organisation med idag 12 regionala 
organisationer som medlemmar. Vårt syfte är att synliggöra den lokala kulturen och hitta nya former 
för samarbete och utveckling, främst med offentlig sektor men även mellan våra organisationer. Våra 
medlemsorganisationer representerar mer än 300 lokala föreningar. Medlemmarna är de regionala 
organisationerna av; Folkets hus och parker, Bygdegårdarna, Riksteatern, Amatörteatrarnas 
Riksförbund, Hembygdsförbundet, HSSL-Länsbygderådet,  Länsbildningsförbundet, Arbetarnas 
Bildningsförbund, Studiefrämjandet, Studieförbundet Vuxenskolan, Medborgarskolan, Sensus samt 
Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet. 

Inledning 
Vårt remissvar ska ses mot bakgrunden att vi representerar Civilsamhällets regionala 
kulturorganisationer. Vi lägger därför tonvikten på kultur och samlingslokalfrågor i vårt svar. 
Vi vill medverka till att Stockholmsregionen blir ”Europas mest attraktiva storstadsregion” som 
man kan läsa i den Regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen. 

KULTUREN SOM NAV I SAMHÄLLSPLANERINGEN 
 
Vi vill se kulturen som nav i samhällsplaneringen. Vi vill också se civilsamhällets 
kulturorganisationers breda förankring i hela länet som en resurs som måste värnas och ges bättre 
förutsättningar till utveckling utifrån sina egna ambitioner och lokala förutsättningar 

Vi vill identifiera hur den fysiska planeringen kan skapa bättre förutsättningar för social 
sammanhållning och kulturell utveckling i regionen som kan medverka till ett jämställt samhälle. 
Lokal delaktighet stärker, samt är viktig för kulturen och gemenskap mellan människor, oavsett om 
det är på Singö eller i Rågsved. 
 
Vi vill särskilt lyfta vikten av tillgång till ändamålsenliga och tillgängliga möteslokaler i hela länet i 
såväl skärgård som kommun eller förort. Samlingslokalen är en plats där människor samlas och 
diskuterar angelägna frågor. Detta är skärskilt viktigt då tilltagande urbanisering leder till att lokal 
service uteblir och tillfällen att mötas minskar. 
 



Vi vill också lyfta ett tydligt folkbildningsperspektiv som utgår ifrån att demokratin bygger på att 
medborgarna är medskapare och inte passiva konsumenter. 
Vi ser stort värde på att folkbildningen stärker Civilsamhällets roll genom att förmedla kunskaper som 
leder till utveckling. Ett starkt civilsamhälle är en garant för demokratiska processer, delaktighet och 
alla medborgares möjligheter till ett rikt kulturliv. 
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