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Hej!
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§ 55 

 
 

Yttrande över remiss - Folkbildningsstrategi för 
Stockholmsregionen KS/2021:00109 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner yttrandet och överlämnar det som kommunens 
svar på remiss ”Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen”. 
 

Sammanfattning 
Folkbildningsstrategin ska stödja RUFS 2050 där studieförbund och 
folkhögskolor skrivs fram som viktiga resurser som bidrar till 
Stockholmsregionens utveckling, attraktivitet och kompetensförsörjning. 
Detta genom att folkbildningens aktörer bidrar till bildning-, kunskap, - 
kompetens och demokratiutbildning för invånarna. 
 
Kommunledningsförvaltningen (KLF) har tillsammans med kultur- och 
fritidsförvaltningen (KOF) och arbetsmarknads- och 
vuxenutbildningsförvaltningen (AVUX) berett fram ärendet. 
Förvaltningarna anser att strategin är både tydlig och konkret i sin analys av 
verksamhetsområdet och beskrivning av mål och utvecklingsområden för 
folkbildningen. Förvaltningarna ser att den kan vara behjälplig för flera 
olika aktörer att skapa en riktning för det övergripande arbetet med 
folkbildningen i regionen. 
 
Däremot önskas förtydliganden och skarpare förslag när det gäller områdena 
genomförande och uppföljning. 
 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021- 
03-24. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
ordförandeförslaget. 

 
Expedieras till: 

Region Stockholm, regionledningskontorets registrator 
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Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Dennis Latifi, t.f. hållbarhetsdirektör  
Rana Dyab, utredare   
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Referens Mottagare 

Rana Dyab, Ida Burén 
rana.dyab@botkyrka.se, 
ida.buren@botkyrka.se 

Kommunstyrelsen 

Yttrande över remiss - 
Folkbildningsstrategi för 
Stockholmsregionen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner yttrandet och överlämnar det som kommunens 
svar på remiss ”Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen”.  

Sammanfattning 
Folkbildningsstrategin ska stödja RUFS 2050 där studieförbund och 
folkhögskolor skrivs fram som viktiga resurser som bidrar till 
Stockholmsregionens utveckling, attraktivitet och kompetensförsörjning. 
Detta genom att folkbildningens aktörer bidrar till bildning-, kunskap, -
kompetens och demokratiutbildning för invånarna. 
 
Kommunledningsförvaltningen (KLF) har tillsammans med Kultur- och 
fritidsförvaltningen (KOF) och Arbetsmarknads- och 
vuxenutbildningsförvaltningen (AVUX) berett fram ärendet.  
 
Förvaltningarna anser att strategin är både tydlig och konkret i sin analys av 
verksamhetsområdet och beskrivning av mål och utvecklingsområden för 
folkbildningen. Förvaltningarna ser att den kan vara behjälplig för flera 
olika aktörer att skapa en riktning för det övergripande arbetet med 
folkbildningen i regionen.  
 
Däremot önskas förtydliganden och skarpare förslag när det gäller områdena 
genomförande och uppföljning. 

Ärendet 

Regionfullmäktige i Stockholm gav i samband med budget 2020, 
kulturnämnden i uppdrag att ta fram en regional folkbildningsstrategi. 
Strategin en del av förverkligandet av den regionala utvecklingsplanen, 
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RUFS 2050. 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 kopp-
lat till folkbildningsfrågor. 

 
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.  

 
Fyra inriktningsområden har sedan identifierats för att långsiktigt bidra till 
strategins övergripande målområden: 
 

• Stärka och utveckla demokratin 
• Bredda intresset för, och öka delaktigheten i, kulturlivet samt det 

egna skapandet  
• Främja kunskap och bildning samt utjämna utbildningsklyftor 
• Utveckla arbetet för hållbar utveckling 

 
 
Genomförande  

Strategin lyfter fram att folkbildningen har otydliga förutsättningar i 
Stockholmsregionen. Den föreslagna modellen för en formaliserad dialog 
fyller funktionen att stödja genomförande av strategin, men utan att kunna 
styra bidragen. Så om strategin syftar till att öka styrningen av regionen och 
kommunernas bidrag till folkbildningen så anser KLF att dokumentet 
behöver förtydliga detta, samt vilken roll regionen ser sig vilja ta i detta. 

Strategin skriver fram att det finns en otydlighet i 
samfinansieringsprincipen, men ger inget förslag till lösning för detta. De 
flesta av regionens studieförbund bedriver sin verksamhet med ett regionalt 
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perspektiv och har sedan lokala medlemsföreningar som säkrat upp lokal 
verksamhet. I Botkyrka kommun är det till exempel enbart två av tio 
studieförbund som har helt lokal verksamhet.  

Så om förslaget önskar få bukt med otydligheten i 
samfinansieringsprincipen så behövs en samstämmighet i regionens, och 
kommunernas bidragsregler, som också på ett eller annat vis förhåller sig till 
Folkbildningsrådets principer och ersättningsmodell för det statliga stödet. 

Kultur- och fritidsförvaltningen tycker det är ett bra förslag med 
systematiska dialoger med studieförbunden på regional och lokal nivå 
tillsammans. Det vore dock tacksamt om strategin kunde förtydliga, där det 
är möjligt, vem som ska ansvara för att bjuda in till de olika dialogerna. 

 

Uppföljning 

KLF och Kultur- och fritidsförvaltningen ser en utmaning att implementera 
strategin för kommuner, som vår, som idag lutar sig på Folkbildningsrådets 
fördelningsnycklar i sitt bidrag till studieförbunden. Detta gör vissa steg av 
strategins modell för schematisk dialog tandlösa. KLF och Kultur- och 
fritidsförvaltningen delar Region Stockholms bild att det är en utmaning att 
Folkbildningens finansiering främst bygger på kvantitativa 
fördelningsprinciper och att systemet i dag inte främjar kvalité i tillräcklig 
grad.  

Kultur- och fritidsförvaltningen vill gärna att det tas fram, och läggs till, 
konkreta förslag hur en regional fördelningsmodell skulle kunna se ut, som 
alla kommuner i regionen skulle kunna använda. Som förslaget ligger nu så 
nämner bara strategin behovet av en fördelningsmodell. Uppföljning kan 
ske men styrning försvåras om olika aktörer gör på olika sätt. 

Samtidigt önskar förvaltningen att strategin diskuterar mer ingående kring 
problematiken att folkbildningen ska vara fri samtidigt som strategin 
föreslår mer styrning. Detta för att få vägledning i hur man på kommunal 
nivå och inom studieförbunden kan förhålla sig till detta. Hur fria kan 
studieförbunden vara om alltfler kommuner väljer att prioritera samma typ 
av verksamhet, utifrån strategin?  

Ekonomiska konsekvenser av beslutet 
KLF bedömer inte att detta kommer att medföra några ekonomiska 
konsekvenser. 
 
 
Leif Eriksson  Dennis Latifi 
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kommundirektör t.f. hållbarhetsdirektör 
 
 

Bilagor 
Remiss – Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen 

 

Expedieras till: 
Region Stockholm 
Kommunstyrelsen  
Kultur- och fritidsnämnden  
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden  
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