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Till
- Organisationer som nationellt
samlar företagare/företag inom
kulturella och kreativa näringar
- Sveriges 21 regioner; ansvariga
tjänstemän/ordföranden för frågor om
kulturella och kreativa näringar

Från snabbutredningen Kreativa Sverige: vi kontaktar er snart
Hej,
Regeringen har tillsatt en utredning för att skriva fram en tioårig nationell
strategi för att främja företag inom kulturella och kreativa näringar.
Detta brev innehåller information till er i en organisation som nationellt
samlar företagsverksamma inom (del av) området samt till er i Sveriges
21 regioner som är ansvariga tjänstemän eller ordföranden för frågor som
rör området. Vi i utredningen räknar er till de viktigaste informationskällorna
och intressenterna i vårt kommande arbete med datainsamling samt behovsanalys, inför att vi ska formulera konkreta förslag på framtida åtgärder.
Regeringen har utsett oss – Tobias Nielsén som särskild utredare och
ordförande, samt Klas Rabe som huvudsekreterare och ansvarig för det
löpande arbetet i kansliet – för att leda utredningen. Vi planerar att snart
kontakta er med frågor, antingen själva eller genom andra (kansliet kommer
växa med ytterligare två tjänster, vissa uppgifter kommer utföras av
konsulter och regeringen är på väg utse en rad experter till utredningen).
Om ni har något som ni direkt vill dela med er av så kan ni skicka till vår
allmänna e-postadress ku.kkn-strategi@regeringskansliet.se
Den korta tidshorisonten ihop med fortsatta restriktioner i skrivande stund,
kommer prägla utredningens arbete. Regeringen har beslutat att vi ska vara
färdiga 31 maj 2022. Vi ska alltså arbeta fram ett dugligt resultat genom en
snabbutredning. Detta innebär att utredningen behöver göras på ett relativt
översiktligt sätt och med ett begränsat antal möten. Vi planerar därför att
främst efterfråga redan dokumenterade utvecklingsbehov hos er och att
formulera målen i strategin till stor del utifrån dessa behov.

Telefonväxel: 08-405 10 00

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Karlavägen 100 A

Vi vill gärna även träffas, emellertid gör utredningens korta tidsperiod i
kombination med pandemin att våra möjligheter till det begränsas. Räkna
därför med att de möten vi anordnar blir få till antalet och genomförs med
flera organisationer samtidigt, alternativt digitalt. Det hindrar inte att andra
aktörer kan ta vid där vi slutar, eller kanske komplettera vårt arbete, genom
att ordna möten och diskussionsforum. Allt sådant välkomnar vi.
Vi har för den här utredningen valt namnet Kreativa Sverige (det ingår
för statliga utredningar att namnge sig själva). Namnet understryker att den
strategi vi ska föreslå behöver vara en angelägenhet för hela Sverige –
såväl interdisciplinärt mellan sektorer och politikområden som geografiskt.
Bland annat sett till de möjligheter och utmaningar som digitalisering och
grön omställning ger för kommande tioårsperiod. Vi vill också knyta an till
policyprogrammet Kreativa Europa som ju sedan länge drivs inom EU.
Vi i utredningen har i tillägg till regeringens direktiv formulerat en kortfattad
målsättning för oss själva. Utöver strategin i sig hoppas vi kunna tillföra
kunskap, nya perspektiv och beskrivningar att fungera som nya byggklossar:
Vi ska ta fram en samlad, långsiktig och nationell strategi över prioriterade åtgärder för
hur offentliga aktörer ska stödja och samverka med verksamheter i kulturella och
kreativa näringar. Målet är också att vi ska kunna tillföra kunskap och nya perspektiv
för hur verksamheterna kan beskrivas och utvecklas.
Du hittar regeringens direktiv i sin helhet här Nationell strategi för att främja
de kulturella och kreativa näringarna - Regeringen.se
Med vänlig hälsning
Tobias Nielsén och Klas Rabe
PS. Ni når oss även på
• tobias.nielsen@regeringskansliet.se för övergripande frågor,
• klas.rabe@regeringskansliet.se för specifika frågor och planering,
• för frågor rörande administration, kalendertider, inbjudningar mm
vänligen kontakta vår administratör nadja.ali@regeringskansliet.se
PPS. Tobias har skrivit en bloggpost om utredningens start Kreativa Sverige: en
nationell strategi för kulturella och kreativa näringar | Volante - En klokare &
roligare värld

2 (2)

Daniels Per-Erik RK STAB
Från:
Skickat:
Kopia:
Ämne:
Bifogade filer:

Klas Rabe <klas.rabe@regeringskansliet.se>
den 3 januari 2022 19:12
Tobias Nielsén; Nadja Ali
Info om kontakt från nationell utredning kulturella och kreativa näringar
Information om kontakt från snabbutredningen Kreativa Sverige.pdf

Hej,
Vänligen se bilagda informationsbrev från utredningen Kreativa Sverige – nationell strategi för att främja de kulturella
och kreativa näringarna.
Mvh
Klas Rabe
Kreativa Sverige
Huvudsekreterare
Ku 2021:03, Nationell strategi för att främja de kulturella och kreativa näringarna
Kv. Garnisonen
103 33 Stockholm
Mobil 0730 769 529
klas.rabe@regeringskansliet.se
www.regeringen.se
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