
Schematisk uppställning av modell för förstärkt dialog i befintliga och nya forum  

 
Nivå Forum Parter Syfte Vem bjuder in Frekvens Befintligt eller nytt forum 

Del-
regional 
nivå 

Regionens 
kommundialoger 
med alla 26 
kommuner, 
geografiskt 
indelade i fyra 
dialoger.  

Regionens kultur-
förvaltning och länets 
kommuner/ 
kultur- och 
fritidschefer.  

Att gemensamt inom kultur- och 
fritidssektorn identifiera  
Utvecklings-tendenser, dela 
perspektiv/ 
kunskaper/ 
lärande exempel, främja handling 
och ökad samverkan. 

Regions Stockholms 
kulturförvaltning. 
 

Varje år. Befintligt 

Regional 
nivå 

Trepartssamtal för 
folkbildnings-
strategins genom- 
förande. 
 

Regionens kultur-
förvaltning, 
avdelningen för 
Utveckling och 
regionplanering på 
Regionledningskonto
ret, 
folkbildningsföreträd
are utses via 
Stockholms Läns 
Bildningsförbund. 

Den regionala folkbildnings-
strategin utgör en utgångspunkt, 
en överenskommelse om arbetet 
framåt arbetas fram utifrån 
strategin. 
 

Regions Stockholms 
kulturförvaltning och 
avdelningen för 
Utveckling och 
regionplanering på 
Region-
ledningskontoret   

2 ggr/år. Nytt. 

Regional 
nivå 

 Avdelningen för 
Utveckling och 
regionplanering på 
Regionledningskont
oret bjuder in 
folkbildningen till 
befintliga 
samverkansforum. 

Lämpliga forum t.ex. 
jobbmässan 
Bazaren.   
 

Bazarens syfte är att stärka 
människors möjlighet att etablera 
sig och utvecklas inom både 
utbildning och arbete.  

Avdelningen för 
Utveckling och 
regionplanering på 
Regionlednings-
kontoret. 

Varje år. Befintligt (folk-bildningen bjuds in). 



Regional 
nivå 

Folkbildningen 
bjuder in regionen 
till sina befintliga 
samverkansforum. 
 

Lämpliga forum. 
 

Kunskapshöjande, nätverkande, 
relationsbyggande 

Folkbildningen via 
Stockholms läns 
Bildningsförbund. 

Varje år. Befintligt (regionen bjuds in). 

Regional 
nivå 

Dialog mellan 
folkbildningen och 
regionens politiker. 

Folkbildningen 
regionalt via 
Stockholms läns 
Bildningsförbund, 
samt presidierna i 
regionens 
kulturnämnd och 
tillväxt- och 
regionplanenämnd. 
 
 

Kunskapshöjande, den regionala 
folkbildningsstrategin utgör en 
utgångspunkt  

Folkbildningen via 
Stockholms läns 
Bildningsförbund. 

Varje år. Nytt. 

Lokal nivå Dialoger mellan 
folkbildningen och 
länets kommuner. 

Folkbildningen 
lokalt/regionalt, samt 
kommunerna i 
regionen. 
 
 

Kunskapshöjande, den regionala 
folkbildningsstrategin utgör en 
utgångspunkt  

Stockholms läns 
Bildningsförbund och 
lokala 
folkbildningsföreträd
are. 

Vart annat år 
eller enligt 
behov. 

Utveckla 
Befintliga dialoger till att bli 
heltäckande. 

Lokal och 
regional 
nivå 
tillsamman
s 

Dialogmöte mellan 
regionala och lokala 
politiker. 

Ordföranden i 
regionens 
kulturnämnd och 
ordföranden i länets 
kommuners nämnder 
med ansvar för 
folkbildningsfrågor.  

Dialog, diskussion och 
erfarenhetsutbyte samt hur man 
bäst kan möjliggöra samverkan. 

Ordförande i 
regionens 
kulturturnämnd.  

Varje år. Befintligt 

Alla nivåer 
möts 

Stockholmstinget - 
större forum som 
omfattar alla 
nivåer. 

Regionala och 
kommunala politiker 
och tjänstepersoner, 
civilsamhällets 
organisationer, 
folkbildningen, det 
fria kulturlivet samt 

En mötesplats för alla som arbetar 
med att stärka kulturens, idrottens, 
folkbildningens och föreningslivets 
roll i det regionala 
utvecklingsarbetet. Att mötas över 
kunskapsområden,  lyfta 

Region Stockholms 
kulturförvaltning. 

Varje 
år/vartannat 
år? 

Befintligt 



verksamma inom 
berörda 
myndigheter, 
akademier och 
forskning. 

gemensamma frågeställningar och 
lära av varandra. 
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