
Från: Lina Sjöström
Till: RLK Funk Registrator
Ärende: Lidingö Stads yttrande i ärende RS 2020-0827
Datum: den 5 maj 2021 19:33:59
Bilagor: KFN § 28 Yttrande över Folkbildningsstrategi i Stockholmsregionen.pdf

Kultur- och fritidsnämndens yttrande över förslag på folkbildningsstrategi i Stockholmsregionen.pdf

Hej,

Bifogat finner ni Lidingö Stads yttrande i rubricerat ärende.

Med vänlig hälsning

Lina Sjöström
Nämndsekreterare
_______________________

Lidingö stad
Lärande- och kulturförvaltningen
181 82 Lidingö

Tel direkt: 08-731 47 09
E-post: lina.sjostrom@lidingo.se

Webbplats: www.lidingo.se
Följ oss på: Facebook.com/lidingostad | Nyhetsbrev
Så hanterar Lidingö stad dina personuppgifter

Sveriges digitaliseringskommun 2019
Lidingö stad tilldelades priset för modet och viljan att använda digitaliseringen för att möta invånarnas behov och
verksamhetens utmaningar.
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Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med                                                    
Kultur- och fritidsnämnden 2021-05-05 

 
§ 28 

Yttrande över Folkbildningsstrategi i Stockholmsregionen 
(KFN/2021:18) 
 
Beslut 
  

1. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar yttrande 2021-04-20 till 
Region Stockholm 

 
2. Paragrafen justeras omedelbart 

 
Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden har mottagit en remiss från Region Stockholm med begäran 
om yttrande över förslag på Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen (RS 2020-
0827). Yttrandet ska vara Region Stockholm tillhanda senast den 6 maj 2021. 
 
Yrkanden och beslutsgång 
Efter att överläggningen förklarats avslutad fann ordföranden att nämnden beslutat 
enligt föreliggande förslag. 
 
Handlingar 
Kultur- och fritidsnämndens yttrande, 2021-04-20 
Remissbrev – Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen 
Remissversion av Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen 
PM Folkbildningsstrategi, 2021-02-09 
 
 
 
 
Detta utdrag stämmer överens med det justerade protokollet, intygar: 

 .....................................................  
Lina Sjöström    
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  DATUM DNR 
  2021-04-20 KFN/2021:18 

 Yttrande 
 
Region Stockholm 

Yttrande över förslag på folkbildningsstrategi i Stockholmsregionen 

Sammanfattning av ärendet 
Lidingö stad har genom kultur- och fritidsnämnden getts möjlighet att yttra sig över 
förslag till folkbildningsstrategi i Stockholmsregionen. Remisstiden sträcker sig till den 
30 april 2021 men Lidingö stad har fått anstånd till den 6 maj 2021. 

Kultur- och fritidsnämndens synpunkter 
Bakgrund 
Strategin avser att både tydliggöra Region Stockholms roll som regional aktör och peka 
ut angelägna utvecklingsområden, men också fungera som stöd och inspirera 
kommunernas arbete med långsiktiga planer och utveckling kopplat till 
folkbildningsfrågor. Strategin ska vidare underlätta samarbete, dialog och samsyn 
mellan regionala, lokala och nationella aktörer inom offentlig, privat och ideell sektor. 
 
Strategin avgränsas till att primärt omfatta den folkbildning som studieförbund och 
folkhögskolor bedriver. Studieförbunden bedriver verksamhet i länets alla 26 
kommuner. Länets 29 folkhögskolor, med olika profil och inriktning, genomförde under 
2019 2 269 olika kurser, korta och långa, med totalt 47 725 deltagare. Under 2019 gav 
länets folkhögskolor 579 deltagare grundskole- och gymnasiekompetens. Utöver dessa 
grundläggande studier erbjöds ett stort antal olika kurser; allt ifrån 
fritidsledarutbildning, undersköterskeutbildning, journalistik och 
lärarassistentutbildning till konst- och hantverksutbildningar.  
 
Stockholmsregionens fortbildningsstrategi knyter an till den regionala 
utvecklingsplanen, RUFS 2050, och dess övergripande målsättning om en god livsmiljö 
för regionens invånare, dess vision är att Stockholmsregionen ska vara Europas mest 
attraktiva storstadsregion att leva, verka och bo i. Genom strategin vill Region 
Stockholm synliggöra de värden som folkbildningens aktörer skapar kan bidra till en 
god livsmiljö för regionens invånare och lyfta fram den potential som folkbildningen 
har som regional utvecklingsfaktor.  
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Folkbildningsstrategins målområden 
 
Fyra målområden har tagits fram som svarar mot de fyra långsiktiga målen för regionen 
i RUFS2050: 

• Folkbildning stärker demokratin och gör fler delaktiga i samhällsutvecklingen, 
vilket bidrar till en god livsmiljö och en tillgänglig region. 

• Folkbildning ökar tillgänglighet och deltagande i kulturlivet, vilket bidrar till en 
öppen, jämlik och inkluderande region. 

• Folkbildning utjämnar utbildningsklyftor och stärker det livslånga lärandet, 
vilket bidrar till en ledande tillväxt- och kunskapsregion. 

• Folkbildning stärker folkhälsan och tillgängligheten samt breddar livsval, vilket 
bidrar till en hållbar utveckling i en resurseffektiv region. 

 
Slutsatser 
Folkbildningsstrategin är ett genomarbetat förslag som har en styrka i likhet med den 
tidigare framtagna regionala kulturstrategin genom att den knyter an till RUFS 2050. 
Målsättningarna i sig är goda och berör mycket angelägna frågor.  
 
Ett problem finns dock i avgränsningen där ett så omfattande begrepp som folkbildning 
enbart handlar om studieförbund och folkhögskolor. Till synes självklara och viktiga 
agenter för folkbildning som folkbiblioteken, museer samt stora delar av civilsamhället 
nämns bara i förbigående. Det framstår som snävt och följer inte den goda ambitionen 
med strategin att ”underlätta samarbete, dialog och samsyn mellan regionala, lokala och 
nationella aktörer inom offentlig, privat och ideell sektor”.  
 
En utmaning är den förtroendekris som många studieförbund har att hantera på grund av 
omfattande bidragsfusk och i vissa fall stöd till rent odemokratisk verksamhet. 
Problemen beskrivs i ganska allmänna termer i strategin. Det kan vara viktigt för 
förtroendet för strategin att den är ännu tydligare kring problemen.  
 
Ett ytterligare problem är det faktum att över hälften av länets kommuner inte ger bidrag 
till studieförbunden trots att stat och region garanterar flera gånger pengarna. En del av 
strategin borde adressera hur man kan få alla regionens kommuner att samlas kring 
begreppet folkbildning och hur vi använder alla våra resurser för att nå och utveckla 
den. Den planerade dialogen inte minst på politisk nivå är en lovande plan mot ökad 
tillit, engagemang och samsyn i dessa frågor. 
 
 
På Kultur- och fritidsnämndens vägnar: 
 
Filip Svanberg 
Kultur- och fritidsnämndens ordförande 
 

Lina Sjöström 
Kultur- och fritidsnämndens 
sekreterare 
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