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 Sammanträdesdatum Paragraf  
Kommunstyrelsen 5 maj 2021 § 29   
    
Diarienummer KS-2021/453.109    

 
 
 

Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen – svar på 
remiss från Region Stockholm  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat den 22 mars 2021, 
överlämnas till Region Stockholm som svar på remiss rörande förslag till 
folkbildningsstrategi för regionen. 

 
Sammanfattning 
Huddinge kommun har fått förslag till folkbildningsstrategi för Stockholmsregion på 
remiss från Region Stockholm. 
  
Arbetet med att ta fram strategin har skett i samråd med företrädare för länets 
kommuner och Huddinge kommun har genom kultur- och fritidsnämndens 
ordförande och tjänstemän vid kultur- och fritidsförvaltningen deltagit. 
  
Folkbildningsstrategins syfte är att ge en riktning för det övergripande arbetet med 
folkbildningsfrågor för Stockholmsregionen, samt att bidra till ökad kunskap, dialog 
och samsyn mellan regionala och lokala aktörer och folkbildningens aktörer. 
Förhoppningen är också att strategin ska bidra med en helhetssyn kring utmaningar 
och möjligheter för folkbildningen kopplat till länets utveckling. 
  
Bland annat har fyra målområden tagits fram i strategin som svarar mot de fyra 
långsiktiga målen för regionen i RUFS 2050 och därefter har fyra inriktningsområden 
identifierats. Inom varje inriktningsområde finns prioriteringar med åtgärder som 
behöver hanteras för att strategins målområden ska uppfyllas. 
  
Kommunstyrelsens förvaltning har samberett ärendet med kultur- och 
fritidsförvaltningen och anser att folkbildningsstrategin är väl genomarbetad och 
relevant av ett antal skäl men att det även finns saker som bör beaktas av Region 
Stockholm i den fortsatta beredningen av ärendet. Dessa redovisas under rubriken 
förvaltningens synpunkter i detta tjänsteutlåtande daterat den 22 mars 2021. 
 
Överläggning 
I ärendet yttrar sig Mats Arkhem (SD), Bo Källström (L) och Nicholas Nikander (L). 
  
Mats Arkhem (SD) yrkar att kommunstyrelsen ska bifalla Sverigedemokraternas 
förslag till beslut i ärendet, se bilaga till detta protokoll. 
  
Nicholas Nikander (L) yrkar att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag 
till beslut i ärendet. 
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Härefter förklaras överläggningen avslutad. 
 
Propositioner 
Ordförande ställer proposition i två steg. 
  
Först ställer ordförande propositioner mot varandra, om bifall till 
Sverigedemokraternas förslag mot avslag till detsamma. Ordförande finner härvid att 
kommunstyrelsen beslutar att avslå Sverigedemokraternas förslag. 
  
Härefter frågar ordförande om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
arbetsutskottets förslag, och finner härvid att så är fallet. 
 
Reservationer 
Mats Arkhem (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Beslutet ska skickas till 
Region Stockholm 

  
 



 

 

Förslag till beslut 
 

29. Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen – svar på remiss från 
Region Stockholm 

Förslaget till remissversion för Stockholmsregionens folkbildningsstrategi innehåller många 
väl avvägda formuleringar och goda målsättningar. Nedan följer Sverigedemokraternas 
förslag och synpunkter. 

Sverigedemokraterna ser positivt på att dokumentet kring tillitsaspekten av Region 
Stockholms roll som bidragsgivare, samt insikten av att granskningsförfarandet kräver mer 
arbete. Vi anser att nu gällande system för utbetalningar och uppföljningar av 
studieförbundens ekonomiska stöd inte fungerar. Konsekvensen har blivit att regionen och 
dess skattebetalare har utsatts för bidragsfusk. Vi anser att det vore naivt att fortsatt lita på 
studieförbundens självrapportering av studietimmar, därför efterfrågar vi att 
folkbildningsstrategin innefattar en målsättande formulering kring utomstående kontroller 
av bidragstagande folkbildningsaktörer. 

Vidare är det viktigt att Region Stockholm inte tolererar fusk och bedrägeri, något som 
Sverigedemokraterna även anser ska speglas i den övergripande strategin.  

Som dokumentet framhäver, kan folkbildningen vara en flexibel aktör som snabbt kan ställa 
om till arbetsmarknadens krav och har dessutom låga trösklar för deltagande. Med hänsyn 
till analyserna gjorda kring folkbildning och arbetsmarknad, efterfrågar Sverigedemokraterna 
en formulering som konkret målsätter folkbildningens anpassning till arbetsmarknaden. 

Nedan följer ett antal moment som Sverigedemokraterna vill tillföra folkbildningsstrategin: 

• Folkbildningsstrategin ska ha som mål att genomförandet av utomstående kontroller 
och uppföljning av bidragstagande folkbildningsaktörer blir standard. 

• Folkbildningsstrategin ska uttrycka ett principiellt ställningstagande om att upphöra 
med finansiering av aktörer som utsatt Region Stockholm för omfattande fusk och 
bedrägeri. 

• Folkbildningsstrategin ska innefatta en målsättning om att folkbildningen ska verka 
med hänsyn till arbetsmarknadens behov. 

• Folkbildningsstrategin ska avstyrka kvotering och så kallad ”positiv särdiskrimingering 
inom folkbildningens organisationer. 

 

Med anledning av ovanstående föreslår vi: 

att kommunstyrelsens svar på remiss innefattar synpunkterna som framförs i 
Sverigedemokraternas förslag till beslut. 

 

Mats Arkhem 
Sverigedemokraterna 

Förslag till beslut 
2021-05-05 
Kommunstyrelse 
Ärende 29 
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Handläggare  
Björn Rosborg 
08-535 302 09 
Bjorn.Rosborg@huddinge.se 

Kommunstyrelsen  

Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen – svar på remiss 
från Region Stockholm  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat den 22 mars 2021, 
överlämnas till Region Stockholm som svar på remiss rörande förslag till 
folkbildningsstrategi för regionen.  

Sammanfattning 
Huddinge kommun har fått förslag till folkbildningsstrategi för Stockholmsregion 
på remiss från Region Stockholm.  
Arbetet med att ta fram strategin har skett i samråd med företrädare för länets 
kommuner och Huddinge kommun har genom kultur- och fritidsnämndens 
ordförande och tjänstemän vid kultur- och fritidsförvaltningen deltagit.  
Folkbildningsstrategins syfte är att ge en riktning för det övergripande arbetet med 
folkbildningsfrågor för Stockholmsregionen, samt att bidra till ökad kunskap, 
dialog och samsyn mellan regionala och lokala aktörer och folkbildningens 
aktörer. Förhoppningen är också att strategin ska bidra med en helhetssyn kring 
utmaningar och möjligheter för folkbildningen kopplat till länets utveckling. 
Bland annat har fyra målområden tagits fram i strategin som svarar mot de fyra 
långsiktiga målen för regionen i RUFS 2050 och därefter har fyra 
inriktningsområden identifierats. Inom varje inriktningsområde finns 
prioriteringar med åtgärder som behöver hanteras för att strategins målområden 
ska uppfyllas. 
Kommunstyrelsens förvaltning har samberett ärendet med kultur- och 
fritidsförvaltningen och anser att folkbildningsstrategin är väl genomarbetad och 
relevant av ett antal skäl men att det även finns saker som bör beaktas av Region 
Stockholm i den fortsatta beredningen av ärendet. Dessa redovisas under rubriken 
förvaltningens synpunkter i detta tjänsteutlåtande daterat den 22 mars 2021.    
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Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 
Huddinge kommun har fått förslag till folkbildningsstrategi för Stockholmsregion 
på remiss från Region Stockholm.  
Kulturnämnden fick i uppdrag av regionfullmäktige i samband med budget 2020 
att ta fram en regional folkbildningsstrategi. Strategin en del av förverkligandet av 
RUFS 2050, som är Stockholmsregionens övergripande strategiska 
utvecklingsplan med ett långsiktigt perspektiv, och syftar till att vara en 
konkretisering av denna.  

Syfte 
Folkbildningsstrategins syfte är att ge en riktning för det övergripande arbetet med 
folkbildningsfrågor för Stockholmsregionen, samt att bidra till ökad kunskap, 
dialog och samsyn mellan regionala och lokala aktörer och folkbildningens 
aktörer. Förhoppningen är också att strategin ska bidra med en helhetssyn kring 
utmaningar och möjligheter för folkbildningen kopplat till länets utveckling. 

Metod 
Förslaget till remissversion av folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen har 
tagits fram i bred samverkan med hjälp av en arbetsgrupp med representanter från 
Region Stockholms kulturnämnd och förvaltning, folkbildningsrepresentanter via 
Stockholms läns Bildningsförbund samt representant från Region Stockholms 
tillväxt- och regionplaneförvaltning. Arbetet har skett i samråd med företrädare 
för länets kommuner, och inleddes med en uppstartskonferens för framtagandet av 
Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen som samlade ett hundratal deltagare 
från folkbildning, kommuner och region. Huddinge kommun har genom kultur- 
och fritidsnämndens ordförande och tjänstemän vid kultur- och 
fritidsförvaltningen deltagit. 
Arbetsgruppen har haft sex möten per år i kombination med en besöksturné till 
länets folkhögskolor och studieförbund.  

Ambition 
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 folk-
högskolor bedriver.  

Målområden 
Fyra målområden har tagits fram som svarar mot de fyra långsiktiga målen för 
regionen i RUFS 2050:  
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1. Folkbildning stärker demokratin och gör fler delaktiga i 
samhällsutvecklingen, vilket bidrar till en god livsmiljö och en tillgänglig 
region. 

2. Folkbildning ökar tillgänglighet och deltagande i kulturlivet, vilket bidrar till 
en öppen, jämlik och inkluderande region. 

3. Folkbildning utjämnar utbildningsklyftor och stärker det livslånga lärandet, 
vilket bidrar till en ledande tillväxt- och kunskapsregion. 

4. Folkbildning stärker folkhälsan och tillgängligheten samt breddar livsval, 
vilket bidrar till en hållbar utveckling i en resurseffektiv region.  

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

Inom varje inriktningsområde finns prioriteringar med åtgärder som behöver 
hanteras för att strategins målområden ska uppfyllas. De prioriteringarna som har 
identifierats är inte rangordnade sinsemellan, utan de är alla delvis beroende av 
varandra. Ett inriktningsområde kan beröra flera målområden. 
En modell för förstärkt dialog och ökad kunskap mellan parterna har tagits fram 
för att underlätta genomförandet av strategin. Dialogerna är tänkta att ta sin 
utgångspunkt i folkbildningsstrategins inriktningsområden och prioriteringar, där 
parterna i samförstånd kommer överens om vilken part som behöver göra vad, när 
och hur, för att genomföra mer konkreta insatser i strategins riktning.  

Uppföljning  
Uppföljning av insatser kopplade till strategin kommer att ske löpande inom 
ramen för dialogstrukturen beskriven ovan. Strategin kommer även följas upp i 
samband med den årliga RUFS 2050-uppföljningen. 

Samberedning 
Förslaget på remissvar har gemensamt tagits fram av kommunstyrelsens 
förvaltning och kultur- och fritidsförvaltningen genom en samberedning.  

Förvaltningens synpunkter 
Huddinge kommun har deltagit i de regionala samråd som lett till framtagandet av 
strategin. Kommunstyrelsens förvaltning och kultur- och fritidsförvaltningen 
anser att folkbildningsstrategin är väl genomarbetad och relevant av följande skäl:  
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 Strategins direkta koppling till RUFS 2050 som fastslår att folkbildningen är 
viktiga resurser som bidrar till Stockholmsregionens utveckling, aktivitet och 
kompetensförsörjning, samt kopplingen till den regionala kulturstrategin.  

 Strategin förhåller sig till hållbarhetsdimensionerna vilket gör att den kan 
kopplas till Huddinges övergripande målbild. 

 Strategins förslag på en modell för förstärkt dialog där dialogen om 
folkbildning förs även på politisk nivå. 

 Strategin är ett tydligt och långsiktigt hållbart dokument som ger 
förutsättningar för en fördjupad dialog om folkbildningens fortsatta uppgift 
och syfte mellan ett flertal aktörer.  

Som strategin nämner är det viktigt att säkerställa kvalitativa aspekter inom den 
offentliga bidragsgivningen. Som bidragsgivande aktör vill kommunen belysa 
utmaningen i de rådande kvantitativa fördelningsprinciperna kopplat till den 
tillitsbaserade uppföljningsmetodiken samt principen om att folkbildningen ska 
vara fri från offentlig detaljstyrning.  
Då de flesta av strategins inriktningsmål uttryckligen eller mer implicit rör att 
stärka och utveckla demokratin bejakar den kommunens satsning på social 
hållbarhet. Då en annan viktig del av strategin är att främja kunskap och skapande 
samt utjämna utbildningsklyftorna finns även ett tydligt barnperspektiv inkluderat 
i den.  

Ekonomiska och juridiska konsekvenser 
Den regionala folkbildningsstrategin innebär inga ekonomiska eller juridiska 
konsekvenser för Huddinge kommun.  
 
 

Camilla Broo 
Kommundirektör 
 

 

Patrik Forshage  
Biträdande kommundirektör 
 

 

   
 

Bilaga 
Bilaga 1. Förslag till folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen 

Beslutet ska skickas till 
Region Stockholm 


	RS 2020-0827 Huddinge kommuns svar på Remiss - Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen
	Kommunstyrelsen (2021-05-05 KS §29)
	Kommunstyrelsens beslut
	Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat den 22 mars 2021, överlämnas till Region Stockholm som svar på remiss rörande förslag till folkbildningsstrategi för regionen.
	Sammanfattning
	Överläggning
	Propositioner
	Reservationer
	Beslutet ska skickas till

	Ärende 29, KS, För, (SD)
	Tjut KS - svar på Regionens remiss Folkbildningsstrategi
	Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen – svar på remiss från Region Stockholm
	Förslag till beslut
	Sammanfattning
	Beskrivning av ärendet
	Bakgrund
	Syfte
	Metod
	Ambition
	Målområden
	Inriktningsområden
	Uppföljning

	Samberedning
	Förvaltningens synpunkter
	Ekonomiska och juridiska konsekvenser
	Bilaga
	Beslutet ska skickas till



