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Yttrande över remiss Folkbildningsstrategi för Stockholms—
regionen
TRN 2021—0067

Ärendebeskrivning
Tillväxt— och regionplanenämnden har på remiss från regionstyrelsen be—

retts möjlighet att yttra sig över Folkbildningsstrategi för Stockholmsreg—
jonen (RS 2020—0827). Yttrandet utgår från ett samlat regionalt utveckl—
ingsperspektiv utifrån tillväxt—och regionplanenämndens ansvar inom reg—

ional fysisk planering och regional utveckling.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande
Förslag till yttrande
Folkbildningsstrategi för Stockholmregionen finns att läsa på www.kul—
tur.sll.se/folkbildningsstrategi

Förslag och yrkanden
Ordförandes förslag om bifall till förvaltningens förslag

Beslut
Tillväxt— och regionplanenämnden beslutar följande:

Yttrande över Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen,
TRN 2021—0067, godkänns och överlämnas till regionstyrelsen.

Särskilt uttalande
V—ledamöterna lämnar ett särskilt uttalande

Beslutsexpediering:
Regionstyrelsen

p 0251Y
Ordförande Justerare Exp. datum Sign.

RS 2020-0827
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Tillväxt— och regionplanenämnden
Ärende 17

Yttrande över Folkbildningsstrategi för
Stockholmsregionen

Vi välkomnar denna folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen. Vi anser
att folkhögskolorna och bildningsförbunden har en allt viktigare roll för
människors bildning och utbildning.

Inom bildningsförbunden och på folkhögskolorna möts olika människor,
kulturer, livsvillkor och intressen. Folkbildning betyder att människor
möts, lär sig nya saker, upplever kultur och växer tillsammans. Genom
folkhögskolekurser, studiecirklar och kulturarrangemang växer både
demokratin och enskilda människors möjligheter att påverka sin egen
vardag.

Folkhögskolorna vänder sig särskilt till människor som saknar komplett
grund— eller gymnasieutbildning, nyanlända och människor med
funktionsvariationer som här får möjlighet att tillsammans med andra öka
sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i
samhället.

Folkhögskolorna delfinansieras av staten, som dock kräver samfinansiering
av regionerna. Statens andel har under de senaste åren ökat medan Region
Stockholm inte svarat upp med ökade resurser. Bidragen fördelas av
Folkbildningsrådet och då det har tillkommit flera folkhögskolor utan att
bidraget ökat har det uppstått en bristsituation. När det gäller stödet till
studieförbunden ligger Region Stockholm lägst i landet per invånare. 12 av
regionens 26 kommuner ger inte längre något generellt stöd alls till
studieförbunden. Det är viktigt att slå vakt om studieförbunden samtidigt
som verksamheten måste kvalitetssäkras och följas upp.

Denna strategi har tagits fram i nära samarbete med berörda inom
folkhögskolor och studieförbund, en arbetsform som har fungerat bra. Vi
välkomnar att strategin innefattar en modell för förstärkt dialog och anger
formerna för detta.

Vi vill understryka att förutsättningen för att genomföra denna strategi i
verkligheten är en förstärkt finansiering från regionen. Redan tidigare
fanns en problematisk underfinansiering och under den nuvarande krisen
har många aktörer lidit stora ekonomiska förluster samtidigt som de kan få
en ännu viktigare roll i bildnings— och utbildningsarbetet för de stora
grupper som kommer att behöva nya kunskaper och färdigheter framöver.
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Vänsterpartiets budget för 2021 innebär en förstärkning med 25 miljoner
kronor till folkbildningen.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 
2021-03-31 

 
TRN 2021–0067 

Handläggare: 
Annika Olsson 
 Tillväxt- och 

regionplanenämnden 

Yttrande över Folkbildningsstrategi för 
Stockholmsregionen 

Ärendebeskrivning 
Tillväxt- och regionplanenämnden har på remiss från regionstyrelsen 
beretts möjlighet att yttra sig över Folkbildningsstrategi för 
Stockholmsregionen (RS 2020–0827). Yttrandet utgår från ett samlat 
regionalt utvecklingsperspektiv utifrån tillväxt-och regionplanenämndens 
ansvar inom regional fysisk planering och regional utveckling.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteutlåtande 
Förslag till yttrande 
Folkbildningsstrategi för Stockholmregionen finns att läsa på 
www.kultur.sll.se/folkbildningsstrategi  

Förslag till beslut 
Tillväxt- och regionplanenämnden föreslås besluta följande: 

Yttrande över Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen,  
TRN 2021–0067, godkänns och överlämnas till regionstyrelsen. 
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TRN 2021–0067 

 

  
 

Förvaltningens förslag och motivering 
Sammanfattning 
Strategin avser att synliggöra folkbildningens bidrag till god livsmiljö och 
att lyfta folkbildningens potential att bidra till regional utveckling. 
Ambitionen är att visa på en riktning för det övergripande arbetet med 
folkbildningsfrågor, att tydliggöra Region Stockholms roll som regional 
aktör, peka ut utvecklingsområden samt fungera som stöd för kommuners 
arbete med folkbildningsfrågorna.  
 
Bakgrund 
Förvaltningen har deltagit i arbetsgruppen för framtagandet av 
Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen. Denna har letts av 
Kulturförvaltningen, som fått i uppdrag av Kulturnämnden att ta fram 
strategin.  
 
Överväganden  
Förvaltningens samlade bedömning är att Folkbildningsstrategi för 
Stockholmsregionen är väl genomarbetad och belyser hur folkbildningen 
kan bidra till och komplettera det regionala kompetensförsörjnings- och 
utvecklingsarbetet. Folkbildningens roll behöver uppmärksammas och ingå 
i arbetet med Kompetensarena Stockholm och Stockholmsregionens 
kompetensråd för att ytterligare komplettera bredden i det regionala 
kompetensförsörjningsarbetet. 
 
Förvaltningen vill särskilt lyfta fram de fyra målområden, kopplade till de 
långsiktiga målen i RUFS 2050, som tagits fram i arbetet med strategin. 
Målområdena, med tillhörande mål i RUFS 2050 är: 
 

• 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.  
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Strategin har också identifierat fyra inriktningsområden över vad som 
behöver utvecklas för att långsiktigt bidra till de övergripande 
målområdena. Dessa är: 
 

1. Stärka och utveckla demokratin 
2. Bredda intresset för, öka delaktigheten i, kulturlivet samt det egna 

skapandet 
3. Främja kunskap och bildning samt utjämna utbildningsklyftor 
4. Utveckla arbetet för hållbar utveckling 

 
Inriktningsområdena fördjupas bland annat med hur folkbildningen är en 
del i att skapa förutsättningar för individers delaktighet i 
samhällsutvecklingen för ökad rörlighet på arbetsmarknaden och behoven 
av vidareutbildning och omskolning. I dessa delar kan folkbildningen spela 
en viktig roll och bidra till att skapa goda livschanser och social hållbarhet 
för alla som bor i Stockholmsregionen. Genom flexibilitet och möjlighet att 
snabbt ställa om utbildningar efter behov kan folkbildningen utgöra ett 
viktigt bidrag till samhällsutvecklingen i regionen.  
 
Förvaltningen bedömer att även de ovan nämnda inriktningsområden 
knyter väl an till RUFS 2050 och till det regionala utvecklings- och 
kompetensförsörjningsarbetet.  

Ekonomiska konsekvenser av beslutet 
Beslutet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Region 
Stockholm. 

Miljökonsekvenser av beslutet 
I enlighet med Region Stockholms miljöpolitiska program, Miljöprogram 
2017–2021 har hänsyn till miljön beaktats och det bedöms att en särskild 
miljökonsekvensbedömning i detta ärende inte är relevant. 
 
 
 
 
Hanna Wiik 
Förvaltningschef 

Annika Olsson 
Regionplanerare 
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FÖRSLAG TILL YTTRANDE 
2021-03-31 

 
TRN 2021–0067 

 Regionstyrelsen 
 
registrator.rlk@sll.se 
 
Dnr. RS 2020–0827 

Yttrande över Folkbildningsstrategi för 
Stockholmsregionen 

Inledning 
Tillväxt- och regionplanenämnden har på remiss från regionstyrelsen 
beretts möjlighet att yttra sig över Folkbildningsstrategi för 
Stockholmsregionen (RS 2020–0827). Yttrandet utgår från ett samlat 
regionalt utvecklingsperspektiv utifrån tillväxt-och regionplanenämndens 
ansvar inom regional fysisk planering och regional utveckling.  

Synpunkter 
Tillväxt- och regionplanenämndens samlade bedömning är att 
Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen är väl genomarbetad och 
belyser hur folkbildningen kan bidra till god livsmiljö och komplettera det 
regionala kompetensförsörjnings- och utvecklingsarbetet kopplat till 
Kompetensarena Stockholm och Stockholmsregionens kompetensråd. 

 
Nämnden ser positivt på de fyra målområden, kopplade till de långsiktiga, 
övergripande målen i RUFS 2050, som föreslås gälla för strategin.  
 
Nämnden välkomnar också de fyra identifierade inriktningsområden över 
vad som behöver utvecklas för att långsiktigt bidra till de övergripande 
målområdena då även dessa knyter väl an till RUFS 2050 och 
prioriteringarna i det regionala utvecklingsarbetet.  
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