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Hej!
Översänder remissvar från pensionärsorganisationerna avseende Folkbildningsstrategin RS 2020-

0827.
Med vänlig hälsning
Agneta

Från: Monica Ulfhielm <monica@ulfhielm.com> 
Skickat: den 20 april 2021 01:18
Till: Agneta Marmestrand Ruud <agneta.marmestrand-ruud@sll.se>
Ämne: remissvar

Hej Agneta och tack för idag. Här kommer vårt samlade remissvar. Remissvaret, som bifogas,
skall som Du ser skickas till regionledningskontorets registrator medangivet diarienummer.
Tacksam om detta yttrande kan bifogas protokollet för dagens sammanträde så att hela RPR får
ta del av yttrandet. . Hälsningar Monica
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Regionledningskontorets registrator, rlk@sll.se, diarienummer RS 2020-0827 
 
 
Synpunkter på förslaget till Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen. 
 
 Regionstyrelsens Pensionärsråd, RPR, har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade 
remiss. Utöver företrädare för pensionärsorganisationerna är samtliga i regionfullmäktige 
representerade politiska partier också företrädda i RPR. I detta fall är det dock endast 
pensionärsföreträdarna som står för yttrandet.  
 
Bakgrund 
På uppdrag av regionfullmäktige har kulturnämnden tagit fram ett 
förslag till Folkbildningsstrategin som är en del av förverkligandet av den regionala 
utvecklingsplanen RUFS 2050. Ambitionen är att ge en riktning för det övergripande arbetet 
med folkbildningsfrågor för Stockholmsregionen. Strategin avgränsas till att primärt omfatta 
den folkbildning som studieförbund och folkhögskolor bedriver. 
 
Synpunkter 
Förslagen beskriver på ett intressant sätt de fyra målområdena och de fyra inriktnings- eller 
insatsområdena och om hur dessa skall samverka sinsemellan. Även vad gäller de 
prioriteringar som föreslås finns inget att invända. Dock är dessa är mycket allmänt hållna.  
 
Som företrädare för regionens pensionärsorganisationer anser vi att seniorerna som grupp bör 
lyftas fram som en del i inriktningsområdet för att stärka och utveckla demokratin. Vi tänker i 
första hand på det prioriterade området digitalt utanförskap. Här spelar studieförbunden en 
stor roll på både nationell, regional och lokal nivå. Inte minst har dessa satsningar haft mycket 
stor betydelse under pandemiåret. Att umgås digitalt har varit en av de få möjligheter som 
funnits för att kunna hålla kontakt med och mellan medlemmar. Flera undersökningar visar 
också att användningen av digitala hjälpmedel har ökat bland seniorer under pandemiåret och 
fortsätter att öka under 2021. För de lokala föreningarna har också studieförbunden haft och 
har en stor betydelse för att kunna genomföra olika studiecirklar. Vissa har under pandemin 
kunnat genomföras digitalt ofta med stöd av de lokala studieförbunden. 
När det gäller genomförandet framhålls dialog och samarbete som modell. Som exempel 
nämns bristen på lämpliga lokaler. Kan ett samarbete mellan berörda aktörer leda till ett 
effektivare utnyttjande av befintliga lokaler bör det på alla sätt uppmuntras. Vi kan notera 
att bristen på lokaler till rimliga priser idag är en begränsande faktor för den verksamhet 
som vi vill bedriva. Det är viktigt att lokaler för folkbildning och föreningsliv ses som ett 
åtagande för samhället - en del av infrastrukturen. Det finns ett flertal exempel på att en allt 
för stor del av föreningarnas arbete tvingas åtgå till att klara hyran. Vi vill också markera att 
vi helt ställer oss bakom de åtgärder med ökad kontroll som Folkbildningsrådet vidtagit sedan 
omfattande bidragsfusk uppdagats. Samtidigt har vi fått signaler från våra lokala föreningar 
att detta arbete bidragit till en ökad administration som blir mycket betungande för de 
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enskilda ideella föreningarna, vars administrativa resurser är starkt begränsade. Därför krävs 
det att effektiva och enkla rutiner utvecklas, så att arbetsinsatserna står i proportion till 
bidragens storlek.  
 
Slutligen vill vi framhålla att det inte räcker med dialog och samarbete för att kunna 
genomföra de olika åtgärder som prioriteras. En avgörande faktor, som det inte alls talas 
om, är finansieringen. Vem eller vilka ska stå för finansieringen för att kunna genomföra alla 
lovvärda prioriteringar? Utan det faller alla dessa vackra ord ihop som ett korthus. Vi vet att 
många studieförbund kämpar med en dålig ekonomi genom att bidragen generellt sett har 
minskat och att kortsiktiga prioriteringar försvårat planeringen för studieförbunden. Vår 
verksamhet begränsas av att en kombination av låga bidrag och en de facto prioritering av 
andra åldersgrupper. Det skulle inte behöva ske om bidragsnivån var väsentligt högre." 
 
Stockholm 2021-04-19 
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Alf Andersson   Bo Schylander                                         
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Lars Bromander   Ann Hedberg Balkå                 
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