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Kulturkontoret

Handläggare
Kukkamariia Valtola Sjöberg
Tel. 0152-29676

Formulär för remissvar
Kulturpolitiskt program 2022-2027 Strängnäs kommun
Inledning
Under 2021 pågår ett arbete med att ta fram ett nytt kulturpolitiskt program för
Strängnäs kommun. Just nu är programförslaget ute på remiss och det betyder
att du har möjlighet att vara med och påverka.
Det kulturpolitiska programmet stödjer utvecklingen av kulturen i Strängnäs
kommun. Kulturen är viktig för yttrandefriheten och att kunna ta del av och
skapa kultur kan bidra till en känsla av tillhörighet, engagemang och delaktighet i
samhället.
Studier visar att kultur bidrar till ökat välmående, social utveckling, ökad
förmåga till lärande samt att den kan förbättra den fysiska och mentala hälsan.
För att detta ska kunna ske bör kulturen göras tillgänglig för alla.
I förslaget framgår att det kulturpolitiska programmet anger den långsiktiga
strategiska inriktningen för arbetet med kultur i Strängnäs kommun.
Programmet är ett styrdokument för Strängnäs kommuns kulturpolitik, och ett
dokument för kommunstyrelsen, nämnder och kommunala bolag och stiftelser
att förhålla sig till.
Beslut om remiss
Kulturnämnden beslutade 28 september 2021 att sända Kulturpolitiskt program
2022-2027 på remiss. Innan detta har workshopar och föreläsningar hållits för
kulturnämnden.
Programmet skickas ut i sin helhet med uppmaningen att granska föreslaget
innehåll mål i det Kulturpolitiska programmet enligt mallen nedan.
Remissen avser texten i styrdokumentet.

Strängnäs kommun
Nygatan 10
645 80 Strängnäs

Tel 0152-291 00
Fax 0152-290 00

kommunstyrelsen@strangnas.se
www.strangnas.se

Bankgiro 621-6907
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Instruktion
Detta formulär för remissvar innehåller en svarsruta per avsnitt i programmet.
Vänligen lämna kommentarer i respektive ruta, gärna med beskrivning vilken
sida och stycke kommentaren avser så att vi enklare kan revidera. Om det finns
avsnitt i programmet som du inte vill lämna någon synpunkt på kan du bara
lämna det blankt, du behöver inte radera något i formuläret. Sist i formuläret
finns en ruta för eventuella övriga medskick eller synpunkter.

Remissvar skickas med e-post till kulturnamnden@strangnas.se senast 2021-11-30.
Vänligen ange ”Remissvar Kulturpolitiskt program 2022-2027” i ämnesraden.
Barn- och utbildningsnämnden, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden,
Socialnämnden, Teknik- och fritidsnämnden samt Kommunstyrelsen har på sig till
och med 30 november att inkomma med remissvaren till Kulturnämnden.

Vid frågor, vänligen kontakta: Kukkamariia Valtola Sjöberg, nämndsekreterare,
Strängnäs kommun, kukkamariia.valtolasjoberg@strangnas.se

1. Inledning

Remissvar:
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1.1

Planens syfte

Remissvar:

1.2

Ansvarsområden

Remissvar:
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2. Kulturens roll

Remissvar:

2.1 Principen om armlängdsavstånd

Remissvar:
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2.2 Tillgänglig kultur för alla

Remissvar:

3. Kulturkontorets roll

Remissvar:
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4. Målområden för kulturen i Strängnäs Kommun
4.1 Kulturmiljöer och kulturarv

Remissvar:

4.2 Kulturella mötesplatser och kulturlokaler

Remissvar:
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4.3 Kulturaktörer

Remissvar:

4.4 Kultur för och med barn och unga

Remissvar:
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5. Styrdokument

Remissvar:

5.1. Kulturpolitiska styrdokument

Remissvar:
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6. Ansvar och uppföljning

Remissvar:

Övriga kommentarer
Vänligen lämna övriga kommentarer här:

Uppgiftslämnare (frivillig):

Stort tack för dina synpunkter!

Kukkamariia Valtola Sjöberg
Nämndsekreterare

