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Hej,
 
Expedierar här Sundbybergs stads svar på remiss.
 
 
____________________________________
Med vänlig hälsning
Matas Davydenka
Registrator
STADSKANSLI
STADSLEDNINGSKONTORET

matas.davydenka@sundbyberg.se
Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg
08-706 80 00
www.sundbyberg.se

Sundbyberg växer med dig!
Information om behandling av personuppgifter
Inom Sundbybergs stad är respektive nämnd och bolagsstyrelse personuppgiftsansvarig.
För information om hur Sundbybergs stad behandlar personuppgifter, besök 
www.sundbyberg.se/dataskydd.  Kom ihåg att skriftlig kommunikation till stadens
nämnder och bolag kan komma att diarieföras, lämnas ut till andra och/eller arkiveras.
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Svar på remiss – Inbjudan från Region Stockholm att lämna
synpunkter på Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen


Sundbybergs stad välkomnar framtagandet av strategin och dess fokus på att stärka
folkbildning och demokrati samt stärkandet av dialog och samverkansformer.


Utifrån de delar som gäller Sundbybergs stads kultur- och frit idsverksamhet ser staden
följande två målområden som mest relevanta:


1. Folkbildning ökar t illgänglighet och deltagande i kulturlivet, vilket bidrar t ill en
öppen, jämlik och inkluderande region.


Som strategin framhåller är folkbildningen en stor lokal kulturarena med ett stort antal
besökare inom kurser, studiecirklar och kulturprogram. Redan idag stöttar staden i
denna verksamhet både genom bidrag och genom lokaler. Ett ökat samarbete för ökade
synergier och ett breddat utbud kan vara ett framtida utvecklingsarbete.


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


Strategin beskriver hur folkbildningen stärker och utvecklar delaktigheten genom att ge
ny kunskap och skapa engagemang. Folkbildning är en del av föreningsl ivets
infrastruktur och tillhandahåller arenor för människor att mötas. Sundbybergs stad
arbetar för att ge ett långsiktigt stöd till stadens föreningsliv och ser positivt på ett
fortsatt stöd till studieförbunden och en ökad samverkan mellan olika nivåer i
folkbildningsfrågor.


Strategin har även ett antal inriktningsområden och den kommunala nivån har
beröringspunkter med, och en viktig roll i, alla de fyra inriktningsområdena men staden
väljer att lyfta fram två av dessa som särskilt relevanta för den kommunala nivån:


1. Stärka och utveckla demokratin.


Demokratin kan inte tas för given och är i ständig utveckling. För den kommunala nivån
är det av yttersta vikt både att medborgare känner förtroende för den lokala demokratin
samt på olika sätt engagerar sig. Här erbjuder folkbildningen och föreningslivet en
utmärkt grogrund för det engagemanget. Studieförbunden kan också vara en viktig aktör
i arbetet med att höja valdeltagandet i områden med lågt valdeltagande. Till exempel
genom en samordnade roll med föreningsl iv på plats i områdena. Sundbybergs stad
anser att strategins prioriteringar under inriktningsområdet är relevanta men efterlyser
konkreta förslag på hur prioriteringarna ska omsättas till verksamhet.
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2. Bredda intresset för, och öka delaktigheten i, kulturlivet samt det egna
skapandet


Den kommunala nivån har en viktig roll i att utveckla detta inriktningsområde. Staden
erbjuder kulturevenemang i egen regi, tillhandahåller lokaler för kulturlivet och utbildar
nästa generations kulturutövare i kulturskolan. Utbytet och samarbetet med
folkbildningens aktörer och föreningslivet kan fortsatt utvecklas inom området. Staden
tycker att strategins pr ioriteringar är intressanta. Exempelvis välkomnas prioriteringen
att inventera befintliga lokaler för kultur- och bildningsverksamheter för att underlätta
för folkbildningen och andra kulturaktörer att hitta och samnyttja verksamhetsplatser
lokalt. Här har kommunerna också en viktig roll i att bättre planera för samutnyttjande
av lokaler. Exempelvis att en ny skola planeras på så sätt att slöjdsalar och andra
liknande utrymmen kan utnyttjas kvällstid av föreningsliv och studieförbund. Med en
strukturerad dialog kan det perspektivet komma in tidigt i planprocessen.


Slutligen välkomnar Sundbybergs stad att strategin har ett tydligt fokus på ökad dialog
och samverkan. Den modell som tagits fram för förstärkt dialog i befintliga och nya
forum ger en bra överblick över arbetet som behöver göras. Staden ser att dialog mellan
kommuner och folkbildningen är något som kan stärkas. Studieförbunden är delvis
konkurrenter t ill varandra men kan säkerligen också samarbeta och dra nytta av
varandras kunskap. I det kan den kommunala nivån vara en samordnande faktor.


Intressant för staden är det förslag på dialogmöte mellan regionala och lokala polit iker. I
detta ska presidiet i regionens kulturnämnd och presidier i länets kommuners kultur -
och fritidsnämnder eller motsvarande ingå. Även punkten om Stockholmstinget, där alla
olika berörda aktörer möts välkomnas.


På Sundbybergs stads vägnar


Peter Schilling (S)
kommunstyrelsens ordförande
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