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Hej Region Stockholm!

Här kommer ett remissvar gällande folkbildningsstrategin från oss.
Se bif. pdf-fil.

Trevlig helg
Annelie Modin
Teaterkonsulent
Riksteatern Stockholms län
Hornsgatan 103, 8tr
117 28 Stockholm
Mobil: 070-650 20 88
E-post: annelie.modin@riksteatern.se
https://www.riksteatern.se/stockholmslan
Vi finns på Facebook, Riksteatern Stockholms län.
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 Remissvar över förslag till Folkbildningsstrategi för Region Stockholm 
 
Riksteatern Stockholms län har genom vårt medlemskap i Ideell Kulturallians fått 
information och kunskap om nu aktuell remis - Folkbildning strategi för 
Stockholmsregionen. 
 
Vår verksamhet är en del av all den folkbildning som finns i regionen. Vi vill därför 
avge våra reflexioner och tankar om nu föreliggande förslag på strategi. 
 

• Riksteatern Stockholms län har idag 10 riksteaterföreningar och 11 anslutna 

föreningar (arrangerar, men ej den huvudsakliga verksamheten). 

Alla är verksamma inom den ideella kulturen och då speciellt inom 

scenkonsten. 

 
Vi är en del av den nationella folkrörelsen Riksteatern och som arrangerar, främjar 
scenkonst för alla, överallt. Vår verksamhet i Region Stockholm rymmer: 
 

• En utveckling av arrangörskapet i regionen så att scenkonsten finns till för alla 

• En ökning av antalet riksteaterföreningar och samarbetsparter - arrangörer 
inom scenkonsten  

• Att öka synligheten och vara aktiva i opinionsbildningen för scenkonsten 

• Att vara en arrangörslänk för Riksteatern och teaterföreningarna/anslutna 

organisationer 

• Att vara öppen för olika former av samarbeten i frågor av gemensamt intresse 
 

Utifrån dessa inriktningsområden är vi naturligtvis intresserade av att ge våra 
synpunkter på förslaget till strategi. Vår verksamhet berör en del av strategins 
innehållsområden och då menar vi främst kultur- och demokratiavsnitten.  
Vi samarbetar mycket ofta med olika studieförbund när vi arrangerar scenkonst-
föreställningar.  
 

 
Våra generella synpunkter på folkbildningsstrategin 
 

Folkbildningens betydelse för en breddning av scenkonst 
Studieförbunden är i stor omfattning arrangörer av föreställningar som ger många 
arbetstillfällen för kulturarbetare. Vid vår inventering av scenkonst i regionen under 
2019 var en mycket stor del av alla scenkonstarrangemangen utförda i egen regi eller 
i samarbete med olika kulturarrangörer. Många kulturarbetare medverkar också som 
till exempel cirkelledare, projektledare och föreläsare inom folkbildningen. Genom 
ett stöd byggt på tillit till folkbildningen ges det goda utvecklingsmöjligheter till en  
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positiv tillväxt för kulturen lokalt och regionalt. Vidare bringar ett utvecklat stöd till 
folkbildningen ett viktigt komplement till regionens kulturstrategi. 
”Försämrade förutsättningar för bibliotek, studieförbund och för civilsamhällets 
kulturverksamheter kan få betydande konsekvenser för kulturutbudet på 
landsbygden.” Citat från rapporten ”Kulturens Geografi”2019 av Myndigheten för 
Kulturanalys 
 
 
Folkbildningens förutsättningar i Stockholmsregionen 
Landets rikaste region ligger lägst i stödet till studieförbunden, inte ens hälften av 
regionernas genomsnittliga stöd, 15kr/invånare att jämföra med genomsnittet 
35kr/invånare (siffrorna avser 2019 och framgår av remissversionen). Näst lägst 
hamnar Region Stockholm när det gäller stödet till folkhögskolorna.  
 
När det i förslaget skrivs om samfinansieringsprincipen kanske det kan sägas att den 
finns i Sverige men inte i Stockholmsregionen. Av länets 26 kommuner är det nästan 
hälften som inte ger något generellt stöd till studieförbundens verksamhet.  
 
Det betyder i sin förlängning att förenings- och kulturlivet i regionen har mycket 
sämre ekonomiska förutsättningar till att bedriva en verksamhet som främjar 
demokrati, allas deltagande i kulturlivet och en hållbar utveckling i hela länet. Och i 
minst lika hög grad gäller det förstås för enskilda personers möjligheter till personlig 
utveckling, bildning, lärande och att vara delaktig i ett aktivt kulturliv. 
 
Vi tycker att det är bra om Region Stockholm fortsätter att ha ett bidragssystem som 
ansluter till det statliga systemet. 
Denna text är från Ideell Kulturallians svar på remissen. En skrivning som vi ställer 
oss bakom och vill lyfta fram.  
 
Tillit 
 
Frågan om tillit behandlas väl i remissen. En tillitsbaserad utgångspunkt är mycket 

viktigt i samarbetet mellan civilsamhälle och det offentliga stödet. Det offentliga 

stödet ”till folkbildningen bygger på tillit och tilltro till folkbildningens förmåga att 

självständigt forma, kvalitetssäkra och följa upp verksamheten”, står det i strategin 

och det systemet måste värnas, vårdas och utvecklas. Erfarenheten ger för handen att 

där det inte finns tillit och ekonomiskt stöd för folkbildning är det stöd till att en 

kulturell och demokratisk utveckling som går åt fel håll. Begreppet ”armlängds 

avstånd” tycker vi även skall kunna användas i detta sammanhang. 

 

Inriktningsområden 
Vi har valt att endast kommentera det som står under punkt 2.  
Det som remissen under denna punkt framställer är även för oss centrala och viktiga i 
vår roll som kulturarrangör i regionen. Vi vill vara med att bredda intresset och öka 
delaktigheten i kulturlivet 
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Prioriteringar 

 

1. Samnyttjande av lokaler - inventering av lokaler för kultur och 
bildningsverksamheter?  
 
I vår nyss gjorda kartläggning av scenkonsten i regionen var den här frågan 

viktig. Det vi bland annat kunde konstatera var många kommuners svaga 

vetanden om vilka scener som fanns i respektive kommun. I den av 

Riksteaterns nationella gjorda och pågående inventering av scener i regionen  

så finns det en mycket bättre bild över aktuella scener. Inventeringen över 

scener är en ständig process då de givna omständigheterna förändras över tid. 

Det finns absolut ett behov av samnyttjande av lokaler. Vi vet att det bland 

annat finns ett behov av replokaler för producenter av scenkonst. Vidare så 

behövs det mötesplatser för scenkonsten för att träffas och utvecklas. Utifrån 

vår kunskap och erfarenhet vill vi understryka intresset från vår sida att delta i 

den föreslagna inventeringen. 

 
 

2. Främja folkbildningens lokala närvaro?  
 
Scenkonst ”Nära dig” är en viktig inriktning för vår verksamhet. För att minska 

de kulturella klyftorna som tas fram i kulturstrategin är det viktigt att det finns 

en lokal närvaro av folkbildningen. Det behövs verkligen ett stöd till utveckling 

av scenkonsten/kulturen i skärgården, glesbygden och ytterområden. Som en 

del av folkbildningen är det vår absoluta vilja och utmaning att verka i dessa 

områden. För att öka deltagandet behövs det ett vidare stöd från Region 

Stockholm. 
 

3. Utveckla förutsättningar för en formaliserad samverkan mellan 
folkbildningen och lokala kulturaktörer?  
 
Kultur och folkbildning i samverkan är en alldeles särskild möjlighet!  

 

Kulturarrangörer är en förutsättning för ett levande kulturliv. I tidigare nämnd 

inventering kunde vi konstatera att det fanns många kulturaktörer. Inom 

scenkonsten fanns det minst 218 stycken. Mångfalden av kulturföreningar ger 

goda möjligheter till ett brett utbud av det regionala/lokala kulturlivet.  

Här behövs en ökad samverkan för att bidra med en önskad utveckling av 

regionens kulturliv. Riksteatern Stockholms län är en möjliggörare som kan 

erbjuda utveckling av arrangörskapets bäst utifrån regionens olika 

förutsättningar. Med en riksomfattande organisation i ryggen som 

tillhandahåller service och kunskaper till framtida kulturarrangörer finns 

möjligheten i vårt uppdrag att erbjuda länets invånare kultur till alla och 

överallt. Vi vill gärna ta en roll där vi bjuder in till samverkan mellan 

folkbildning och scenkonstarrangörer. 

 

4. Prioritera för ett deltagande, utövande och mångfacetterat kulturliv? 
Riksteatern i Stockholms län arbetar för att främja scenkonsten i hela 
regionen.  
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Vårt mål är ett vitalt lokalt kulturliv i alla delar av regionen, där varierad och 
kvalitativ scenkonst av olika slag erbjuds för medborgare i alla åldrar. Vi är 
många som har en gemensam vision av ett rikt kulturliv, föreningsliv i alla 
delar av region Stockholm. Vägen dit är samarbete. Vi vill ta initiativet till att 
göra ett handslag för kulturen.  

 

 

Förslag – ett samarbete med folkbildningen 
 
En kedja, en väv, av handslag för scenkonsten.  
Vi inser att vi behöver mobilisera alla krafter för att omskapa och återstarta ett 
ännu bättre kulturliv som engagerar fler. Riksteatern i Stockholms län är del av 
en nationell folkrörelse som har stora resurser i kombinationen av ideellt 
engagemang och professionell expertis. 

 

            Handslag mellan arrangörer och lokalhållare.  
Samarbete mellan arrangörsföreningar och lokalhållare har en oerhörd 

potential att till exempel erbjuda professionella föreställningar av teater, dans, 

cirkus eller musik till barn och familjepublik på helger och lov.  

 

Handslag mellan lokalhållare och producenter  
Som ett led i samverkan med lokalhållare tar vi reda på var det finns tomma 

rum dagtid, som kan öppnas upp för repetitioner och träning för länets 

scenkonstproducenter. Ett behov vi förstått är stort. 

 

Handslag mellan arrangörsföreningar och andra kulturföreningar  
Vi noterar att det finns stora brister i representationen av alla de språk som 
talas i Sverige, alla de kulturer och kulturarv som finns representerade i 
befolkningen. Denna brist finns i utbudet av föreställningar, i publiken bland 
artister.  
 
Genom att samverka med folkbildning och redan befintliga kulturföreningar 
som förvaltar ett språk och kultur från ett annat land kan man generera ny 
publik som vill fylla nya föreställningar, tillsammans med redan befintlig 
publik. Vi kan bidra till att samla efterfrågan som till exempel barnteater på 
spanska, polska eller arabiska som ett sätt att vitalisera våra föreningar och 
skapa förutsättningar för mer mångfaldig scenkonst som bättre spelar 
befolkningen. 
 
Handslag för handslag för ett kulturellt medborgarskap för alla i 
Stockholmsregionen. För att uppleva, påverka, delta i kulturen medan man 
lever och växer som en hel människa. 

 

 
Stockholm 2021 04 30 

Monica Eriksson  
Monica Eriksson                                                                                                                                                                    
ordförande Riksteatern Stockholms län 
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