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Beslutsexpediering/utdragsbestyrkande 

 

Utdrag ur 
sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden  

Utdrag ur Kultur- och fritidsnämndens sammanträdesprotokoll 
2021-04-20 

§ 16 
Remiss - Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen (KFN/2021:22) 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner kultur- och fritidskontorets yttrande och 
översänder det till region Stockholm.  

Beskrivning av ärendet 

Region Stockholm har arbetat fram en folkbildningsstrategi (bilaga) för regionen som är ute på 
remiss hos bland annat länets kommuner och studieförbund fram till och med 30 april. 

Folkbildningsstrategins syfte är att ge riktning för övergripande arbete med folkbildningsfrågor 
för regionen, samt att bidra till ökad kunskap, dialog och samsyn mellan regionala och lokala 
aktörer och folkbildningens aktörer (främst studieförbund och folkhögskolor). Region 
Stockholms förhoppning är också att strategin ska bidra med en helhetssyn kring utmaningar och 
möjligheter för folkbildningen kopplat till länets utveckling. 

Strategin är en del av förverkligandet av den regionala utvecklingsplanen för Stockholm, RUFS 
2050, där bland annat målområden för folkbildning i regionen lyfts. Utifrån dessa målområden 
har följande fyra inriktningsområden har tagits fram i folkbildningsstrategin: 

1. Stärka och utveckla demokratin 

2. Bredda intresset för, och öka delaktigheten i, kulturlivet samt det egna skapandet  

3. Främja kunskap och bildning samt utjämna utbildningsklyftor 

4. Utveckla arbetet för hållbar utveckling 
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Beslutsexpediering/utdragsbestyrkande 

Kultur- och fritidskontoret har flera viktiga samarbeten med studieförbunden som är aktiva i 
kommunen, bland annat inom biblioteksverksamheten. Folkbildningsrörelsen bidrar till flera 
goda värden, bland annat genom att sänkta trösklar in till kulturlivet, både för utövare och för 
konsumenter, något som gynnar både folkhälsan och de ideella och kommunala verksamheterna i 
kommunen.  

Kultur- och fritidskontoret välkomnar strategin och förslaget om utökade regionala dialoger och 
samverkan i folkbildningsfrågorna. Det finns flera vinster i att föra dialog och samverka på 
regional nivå, bland annat kan gemensamma utvecklingsområden identifieras och arbetas med.  

Årligen betalar kultur- och fritidskontoret ut ett generellt verksamhetsbidrag till de  
studieförbund som är verksamma i kommunen och som uppfyller bidragsreglerna. Majoriteten av 
studieförbunden har uttryckt att de uppskattar att bidraget just är generellt och inte är riktat då de 
kan fokusera på att bedriva sin kärnverksamhet. Om kommunen önskar samverka kring vissa 
frågor med studieförbunden, kan det finnas en poäng i att inte reglera detta via bidragsform, utan 
istället se till studieförbundens önskemål på samverkansform. 

Det är även viktigt att respektera ”en armslängds avstånd”- att ge riktning och ramar, men att inte 
styra innehållet i studieförbundens verksamhet i detalj.  

Ekonomiska konsekvenser 

Remissvaret innebär inga ekonomiska konsekvenser.  

Barnrättsperspektivet 

Inte behandlat i det här ärendet.  

_____ 

Beslutet skickas till: registrator.rlk@sll.se. Ange diarienummer RS 2020-0827. Senast 30 april. 
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