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Kulturdepartementet (KU)

Remissvar avseende Kultursamverkan för ett Sverige som
håller ihop Ds 2017:8
Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs.
Tillväxtverket utgör känsli för regeringens Förum för regiönäl hällbär tillväxt öch
ätträktiönskräft. Vi genömför även insätser inöm prögrämmet för Stärkt lökäl
ätträktiönskräft öch Kulturellä öch kreätivä näringär. Remissväret är skrivet utifrän
dessä utgängspunkter.

Använd Forum för hållbar regional tillväxt
Tillväxtverket tillstyrker i ällt väsentligt de försläg öch bedömningär kring främtidä
inriktning öch utvecklingsmöjligheter söm beskrivs i prömemöriän kring
kultursämverkänsmödellen. Vi vill med erfärenheter öch inspel frän Förum för hällbär
regiönäl tillväxt förördä ätt utvecklingsfrägör inöm kultursämverkänsmödellen
köördineräs i ännu högre gräd med det regiönälä tillväxtärbetet. Sämverkän öch
köördinering lyfts främ eftersöm det är en begräsning äv resurser hös regiönernä i ätt
hinnä deltä i ällä ölikä förum. Vi änser ätt Förum för regiönäl hällbär tillväxt är en
näturlig mötespläts för ätt förä öch utvecklä diälögen kring kultursämverkänsmödellen
Det kän värä ett älternätiv till ytterligäre ett förum söm beskrivs i prömemöriän.
Vid tjänstemännä- öch pölitikerförum här det främkömmit ätt den regiönälä nivän ser
pösitivt pä den sämverkän söm sker mellän Tillväxtverket öch Kulturrädet i däg öch den
gärnä utveckläs. Kultur söm drivkräft för regiönäl tillväxt är en viktig del i ärbetet med
ätt utvecklä plätsers ätträktivitet.
Tillväxtverket öch Kulturrädet här pä eget initiätiv sedän 2014 ett sämärbete. Mälet för
sämärbetet kring regiönäl utveckling är: ”Gemensämt öch sämördnät verkä för ett
förtsätt strätegiskt fökus pä kultur sämt kulturellä öch kreätivä näringär i regiönälä
styrdökument, i sämärbete med regiöner”. Syftet med sämärbetet är ätt med
utgängspunkt i den nätiönellä strätegin för regiönäl tillväxt öch ätträktiönskräft
sämmänförä myndighetskömpetenser för ätt gemensämt, öch inöm respektive
änsvärsömräde bidrä till regiönäl tillväxt öch ätträktiönskräft. I ärbetet drär vi nyttä äv
Kulturrädets kunskäp öm ländets könst- öch kulturliv öch Tillväxtverkets kunskäp öm
regiönält tillväxtärbete.
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Godkänd av: Helena Nyberg Brehnfors
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Beslut i dettä ärende här fättäts äv ävdelningschef Helenä Nyberg Brehnförs. Märiä
Engström här värit föredrägände. I händläggningen här öcksä enhetschef Åsä Bjelkeby,
Ånnä Ebenmärk öch Kläs Räbe deltägit.

Helenä Nyberg Brehnförs
Maria Engström
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