
Från: lirali@salem.se för Salem ksf
Till: Region Funk Stockholm
Ärende: Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde i Salems kommun den 12 april 2021
Datum: den 19 april 2021 15:19:52
Bilagor: Svar på Remiss - Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen.pdf

Hej,
Bifogat finner ni Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 12 april 2021.
Med vänlig hälsning

Liri Aliji
Registrator/Administratör
Kanslienheten
Salems kommun
Tel nr: 08-532 598 00

All skriftlig kommunikation med Salems kommun – e-post, vanlig post, sms, mms eller 
fax – blir allmän handling som kan komma att begäras ut. Innehåller kommunikationen 
personuppgifter kommer dessa hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Läs mer 
om vad som gäller för hantering på salem.se/personuppgifter. Har du frågor eller 
synpunkter på hur personuppgifter hanteras så kontakta kommunens dataskyddsombud 
på följande adress: dataskyddsombud@salem.se. Vid klagomål kan du även vända dig 
till Datainspektionen, www.datainspektionen.se
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Kommunstyrelsen 


KS § 53 KS/2021:120 


Svar på Remiss - Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen 


Regions Stockholm efterfrågar synpunkter på förslag till folkbildningsstrategi för Stockholms 
län. Syftet med strategin är att bidra till att folkbildningsarbetet i Stockholmsregionen får en 
övergripande inriktning. Strategin ska även öka kunskapen, dialogen och samsynen mellan 
regionala och lokala aktörer samt folkbildningens aktörer. 


Finansieringen av folkbildningen bygger på en samfinansieringsmodell. Förvaltningen anser 
att den modellen, innebärandes en för kommunerna (och andra finansiärer) frivillig 
finansiering, fortsatt ska gälla. Förvaltningen instämmer också att bättre metoder och 
kontroller ska etableras för att säkerställa att kvalitativ verksamhet erhålls för pengarna. 


Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 12 mars 2021. 


Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lämnar upprättat förslag till folkbildningsstrategi för Stockholms län utan 
erinran . 


Delges: 
Region Stockholm 
Arkiv 


Ordf. sign. Just. sign. 
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