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Hej!
Expedierar här Svar på remiss – Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen.
Kultur- och fritidsnämnden i Nynäshamn fick förtroendet att svara för Nynäshamns kommun.

Bifogas:
Tjänsteutlåtande samt nämndbeslut.

Med vänlig hälsning
Åsa Urberg
Nämndsekreterare/utredare/registrator
barn- och utbildningsförvaltningen
kultur- och fritidsavdelningen
Nynäshamns kommun
08-520 681 35

asa.urberg@nynashamn.se

http://www.nynashamn.se/

All skriftlig kommunikation med Nynäshamns kommun blir
allmän handling och personuppgifter kommer att behandlas.
Läs mer om kommunens hantering av personuppgifter här:
https://www.nynashamn.se/GDPR

Läs mer hantering av personuppgifter här:
https://nynashamn.se/GDPR
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§ 40/21 KFN/2021/0028/808–4 

Svar på remiss - Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att: 

1. överlämna kultur- och fritidsavdelningens remissvar som sitt eget till regionstyrelsens 
förvaltning, Region Stockholm.  

 

Ärendet 
Region Stockholms kulturnämnd har under 2020 lett arbetet med att ta fram strategin. Ett antal 
arbetsgrupper med representation från bland annat folkbildning, kommuner och region har varit 
involverade i arbetet.  

Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen knyter an till den regionala utvecklingsplanen, RUFS 
2050, och dess övergripande målsättning om en god livsmiljö för regionens invånare. Genom 
strategin vill Region Stockholm synliggöra hur 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.  

Ambitionen med strategin är att ge en riktning för det övergripande arbetet med folkbildningsfrågor 
för Stockholmsregionen. Den 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.  
 
Fyra målområden har tagits fram som svarar mot de fyra långsiktiga målen för regionen i RUFS 
2050:  
-  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.  
 

Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. överlämna kultur- och fritidsavdelningens remissvar som sitt eget till landstingsstyrelsens 
förvaltning, Region Stockholm. 
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Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. överlämna kultur- och fritidsavdelningens remissvar som sitt eget till landstingsstyrelsens 
förvaltning, Region Stockholm. 

 

Beslutsunderlag 
Remiss Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen 
Tjänsteutlåtande KFN/2021/0028/802-2 
 

Skickas till 
Akten, KSF (för kännedom) samt registrator.lsf@sll.se 
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Datum Diarienummer 

2021-04-08 KFN/2021/0028/808-2 
 

Tjänsteställe/handläggare 

Kultur- och fritidsavdelningen 

Hans-Martin Akleye 

E-post: hansmartin.akleye@nynashamn.se

Beslutsinstans 

Kultur- och fritidsnämnden 

Svar på remiss - Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen 

Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. överlämna kultur- och fritidsavdelningens remissvar som sitt eget till regionstyrelsens

förvaltning, Region Stockholm.

Sammanfattning 

Region Stockholm har skickat ut en remissversion av Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen 

som kultur- och fritidsnämnden fått i uppdrag att besvara. Kultur- och fritidsavdelningen lägger fram 

följande förslag i sitt yttrande: 

- ett stycke läggs till där folkbildningens essens beskrivs,

- de fyra mål- och inriktningsområdena är väl definierade och relevanta,

- ett mål- och inriktningsområde med Folkhälsa läggs till,

- ett stycke med barnperspektiv bör läggas till strategin, samt att

- den modell för dialog som presenteras ger förutsättningar för samverkan och utveckling.

Ärendet 

Region Stockholms kulturnämnd har under 2020 lett arbetet med att ta fram strategin. Ett antal 

arbetsgrupper med representation från bland annat folkbildning, kommuner och region har varit 

involverade i arbetet.  

Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen knyter an till den regionala utvecklingsplanen, RUFS 

2050, och dess övergripande målsättning om en god livsmiljö för regionens invånare. Genom 

strategin vill Region Stockholm synliggöra hur 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.  

Ambitionen med strategin är att ge en riktning för det övergripande arbetet med folkbildningsfrågor 

för Stockholmsregionen. Den 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.  
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Fyra målområden har tagits fram som svarar mot de fyra långsiktiga målen för regionen i RUFS 

2050:  

-  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.  

Kultur- och fritidsavdelningens bedömning 

Folkbildningen har spelat en viktig roll i utvecklingen av dagens samhälle och har förutsättning att 

göra det även fortsättningsvis. I sin obundna roll ges en komplementär arena för bland annat 

bildning, demokratiutveckling och kultur. 

Folkbildning, pedagogik och didaktik 

I stycket Avgränsning definieras folkbildning ur ett organisatoriskt perspektiv. Det saknas dock ett 

stycke där folkbildningens essens definieras. Vad är folkbildning och vad är det som skiljer den ifrån 

till exempel de formella lärprocesserna och pedagogiken i utbildningssystemet? Vad ger 

folkbildningens icke-formella pedagogik och didaktik för möjligheter för de som inte direkt passar in i 

det formella utbildningssystemet? Vilket mervärde för individ och samhälle skapar folkbildningen? 

De fyra inriktningsområdena 

De fyra mål- och inriktningsområdena är väl definierade och relevanta. Dock bör även Folkhälsa 

läggas till som ett eget område och inte bara refereras till i området Hållbar utveckling.  

Barnperspektiv 

Trots att studieförbundens verksamhet riktar sig till personer från och med 13 år saknas 

barnperspektivet helt i strategin. Många unga är aktiva i såväl kulturverksamhet som studiecirklar, 

ungefär 7–8% procent av deltagarna i studieförbundens verksamhet är i åldern 13–19 år. Ett stycke 

med barnperspektivet bör därför läggas till i strategin. 

Dialogmodellen 

I förslaget till strategi presenteras en modell för dialog mellan de olika aktörerna på lokal, 

delregional och regional nivå. Modellen ger goda förutsättningar en ökad samverkan och möjligheter 

till utvecklingsarbete inom folkbildningsområdet. 

 

 

_______________________     ______________________ 

Lina Axelsson Kihlblom    Hans-Martin Akleye 

Förvaltningschef    Avdelningschef Kultur- och fritid    

Beslutsunderlag 

Remiss Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen 

Tjänsteutlåtande KFN/2021/0028/802-2 

Skickas till 

 Akten, KSF (för kännedom) samt registrator.lsf@sll.se 

mailto:registrator.lsf@sll.se
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