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Hej.
Här kommer Nacka kommuns yttrande från kommunstyrelsens gällande Folkbildningsstrategi för
Stockholmsområdet.

Sabina Plomin
Utvecklingsledare
Kultur- och fritidsenheten
___________________________________________
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Region Stockholm 
KN 2020/1030 

Yttrande över remissversionen av Folkbildningsstrategi 
för Stockholmsregionen (KN 2020/1030) 

Nacka kommuns synpunkter på remissversionen 
Nacka kommun ställer sig positiv till folkbildningsstrategins andra punkt avseende att 
bredda intresset för, och öka delaktigheten i, kulturlivet samt det egna skapandet. Nacka 
kommun ställer sig också positiv till folkbildningsstrategins tredje punkt avseende att främja 
kunskap och bildning samt utjämna utbildningsklyftor då kommunen anser att dessa bidrar 
till den övergripande målsättningen om en god livsmiljö för regionens invånare. 
Folkbildningen är ett viktigt komplement till bland annat den kommunala 
vuxenutbildningen. 

Delar av strategin kan vara till nytta som vägledning i samverkansarbetet med 
folkbildningsaktörer på lokal nivå i Nacka kommun.  

I dialogmodellen på Lokal nivå, Dialoger mellan folkbildningen och länets kommuner är det lite 
oklart på vilket sätt dessa ska utvecklas och varför dessa behöver formaliseras. Nacka 
kommun är inte positiv till ytterligare fler möten utan ser poängen i att kommunen ska få 
avgöra vilka representanter som medverkar i befintliga forum. 

I dialogmodellen på Lokal och regional nivå tillsammans, Dialogmöte mellan regionala och 
lokala politiker anges att ”presidier i kommuners kultur- och fritidsnämnder eller 
motsvarande” bjuds in. Den definitionen kan anses något snäv då samarbeten med 
folkbildningen kan omfatta även andra nämnder i enskilda kommuner. 

Mats Gerdau  Victor Kilén 
Kommunstyrelsens ordförande Stadsdirektör 
Nacka kommun Nacka kommun 
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