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Hej

Här kommer Nykvarns kommuns svar på: RS 2020-0827 Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen

Tar gärna emot bekräftelse på att ni mottagit remissvaret, tack.

Med vänliga hälsningar

Ibrahim Abdallah
Nämndsekreterare
Kansliavdelningen
Kommunledningskontoret
Tfn 08-555 010 08
E-post: ibrahim.abdallah@nykvarn.se

www.nykvarn.se 

All skriftlig kommunikation med Nykvarns kommun – e-post, vanlig post, sms, mms eller fax – blir allmän
handling som kan komma att begäras ut. Innehåller kommunikationen personuppgifter kommer dessa
hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Läs mer om vad som gäller för hantering av på nykvarn.se
under rubriken ”Så här behandlar kommunen personuppgifter”. Har du frågor eller synpunkter på hur
personuppgifter hanteras så kontakta kommunens dataskyddsombud på följande adress. 
dataskyddsombud@nykvarn.se. 

Vid klagomål kan du även vända dig till Datainspektionen, www.datainspektionen.se 
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2021-03-30 
Kommunstyrelsen 
Nykvarns kommun 


Christer Ekenstedt 
Utredare 
Telefon 08 555 010 91 
christer.ekenstedt.lejon@nykvarn.se 


 
Region Stockholm 
 
  


Vår beteckning: KS/2021:136 
Er beteckning: RS 2020-0827 


 


Yttrande över Folkbildningsstrategi för 
Stockholmsregionen 
Region Stockholm har arbetat fram en folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen som knyter 
an till den regionala utvecklingsplanen och dess övergripande målsättning om en god livsmiljö för 
regionens invånare. Målet med strategin är att ge en riktning för det övergripande arbetet med 
folkbildningsfrågor för Stockholmsregionen. Strategin har sänts till bland annat Nykvarns 
kommun för yttrande. 


Nykvarns kommun ställer sig positiv till strategin och bedömer att strategin kommer ge en 
konkret riktning för det övergripande arbetet med folkbildningsfrågor i Stockholmsregionen. 


 


Med vänlig hälsning 


Gunilla Lindstedt 


Kommunstyrelsens ordförande 


NYKVARNS KOMMUN 
Besöksadress: Centrumvägen 26 
Postadress: 155 80 Nykvarn 
Telefon: 08-555 010 00 
Fax: 08-555 014 99 
www.nykvarn.se 
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