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Dnr KS 2021/145

§ 106 Svar på remiss: Folkbildningsstrategi för
Stockholmsregionen
Sammanfattning

Region Stockholm har remitterat förslaget till en
Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen med önskemål om
besvarande senast 30 april 2021. Strategin är ett led i att förverkliga
den regionala utvecklingsplanen, RUFS 2050, och dess
övergripande målsättning om en god livsmiljö för regionens
invånare. Den avser att peka ut angelägna utvecklingsområden och
utgöra stöd till kommunernas arbeten och planer kopplat till
folkbildningsfrågor. Strategin beskriver övergripande
folkbildningens roll och funktion i samhället samt fyra
inriktningsområden för detta; 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 och 4) Utveckla arbetet för hållbar utveckling.
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit del av remissförslaget.
Förvaltningen ser positivt på förslaget och anser att en tydlig länk
mellan folkbildningsstrategin och den regionala kulturstrategin
samt RUFS möjliggör och förenklar genomförandet av strategins
innehåll. Ett medskick från nämnden är att Region Stockholm bör
överväga utvärdering och uppföljning som ett eget
inriktningsområde.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av remissversionen
samt inkommande synpunkter från kultur- och fritidsförvaltningen.
Kommunstyrelseförvaltningen är positiv till kultur- och
fritidsförvaltningens remissvar samt ställer sig bakom medskicket
om övervägande av utvärdering och uppföljning som eget
inriktningsområde och föreslår att förslaget antas.
Underlag för beslut

- Folkbildningsstrategi Remissversion från RS 2021-02-18
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- Remissvar från Kultur- och fritidsförvaltningen 2021-03-17
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelseförvaltningens yttrande utgör Haninge
kommuns remissvar.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Åsa Bååth (V) yrkar bifall till tilläggsförslag från Vänsterpartiet
(bilaga).
Sven Gustafsson (M) meddelar att Moderaterna inte deltar i
beslutet.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut,
kommunalrådsberedningens förslag samt tilläggsförslaget från
Vänsterpartiet.
Ordföranden ställer först proposition på
kommunalrådsberedningens förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Ordföranden ställer därefter proposition på om tilläggsförslaget
från Vänsterpartiet ska avslås eller bifallas och finner att
kommunstyrelsen beslutar att avslå tilläggsförslaget.
Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelseförvaltningens yttrande utgör Haninge
kommuns remissvar.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sven Gustafsson, Linus Björkman, Michael Fridebäck och
Alexandra Anstrell - samtliga (M) deltar inte i beslutet.
Reservationer

Åsa Bååth (V) reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
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För verkställighet: KSF
För kännedom: Region Stockholm, inkl yttrande från KOF (se
anvisningar i remismissiv) KDN, strategisk planering
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