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Örebro läns bildningsförbunds svar på remissen på förslag till 

reviderad Regional utvecklingsstrategi, RUS. 

 

Örebro läns bildningsförbund ser positivt på strategins mål och ställningstaganden. Våra 

medlemsorganisationer bidrar till samhällsutvecklingen i länet särskilt inom områden som handlar 

om kompetensförsörjning, utbildning, inkludering/integration, folkhälsa, fritid, civilsamhälle, 

demokrati, jämlikhet, kulturliv och kulturutövande och det är främst med dessa ögon som svaret på 

denna remiss besvaras.  

Vi välkomnar att folkbildningen och dess organisationer både studieförbund och folkhögskolor 

omnämns i RUS:en på ett relevant sätt och att samverkan mellan dessa organisationer också tas upp 

som ett sätt att exempelvis nå mål om att se till att minska arbetslöshet och som möjliggörare för fler 

att gå vidare till arbete eller högre studier.  

Det är högst relevanta mål som sätts upp i strategin, men som med alla strategier, är det lätt att sätta 

upp mål men svårare att nå dessa. Att flera aktörers insatser behövs för att nå målen är tydligt och 

då är det viktigt att även resurser ges. Folkbildningen och civilsamhällets insatser behövs för att nå 

målen men är beroende av stöd från både stat, region och länets kommuner för att kunna verka.  

För att skapa en attraktiv region behövs inte bara bostäder, försörjning och attraktiv naturmiljö utan 

även ett rikt kulturliv, ett rikt och demokratiskt civilsamhälle och möjlighet till fritidsintressen och att 

få bilda sig hela livet. Folkbildningen kan bidra med just detta och även de viktiga mötesplatserna 

runt om i länet.  

Gällande uppdateringen ser vi positivt på att nya förutsättningar med den snabba digitaliseringen 

som kommit under pandemin arbetats in i strategin och vill gärna trycka på att digitaliseringen gått 

framåt för många av länsinvånarna men att klyftan tyvärr ökat mellan dem som haft möjlighet att 

hänga med och dem som inte haft det. Fortfarande kämpar många med dålig uppkoppling eller kan 

inte vara uppkopplad pga ekonomiska förutsättningar och detta är något som det offentliga behöver 

kunna påverka.  

Nedan följer några kommentarer i ett par specifika stycken.  

Kapitel 5.3: Vi ser mycket viktigt i detta stycke men saknar ett vuxenutbildningsperspektiv, 

framförallt i de strategiska inriktningarna. Det livslånga lärandet stannar inte vid gymnasiet vilket det 

ser ut som i vissa av formuleringarna. Självklart är barns och unga möjligheter till utbildning oerhört 

viktig men vi får inte glömma dem som redan är vuxna och som behöver stöd att klara av grundskola, 

gymnasieskola eller som behöver annan utbildning för att komma i arbete och försörjning. Det 
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livslånga lärandet är något som folkbildningen med studieförbund och folkhögskolor arbetar mycket 

med i länet och här ser vi gärna fortsatt samverkan. Att en vuxen får möjligheter till utbildning och 

försörjning har ju också visat sig påverka de egna barnens skolgång positivt.  

I stycke 5.5: Flera gånger i detta kapitel nämns kulturlivet men ibland uppstår en osäkerhet om det är 

amatörkulturutövande eller professionell kultur som avses? Kulturlivet består ju av båda och kanske 

kan det förtydligas på något sätt? Amatörkulturen som många gånger sker inom studieförbundens 

organisation innebär ett aktivt deltagande och inte ett ”konsumerande” av kultur vilket bidrar till att 

stärka individer och deras plats i det demokratiska samhället.  

Det är bra och viktigt att folkbildningens roll lyfts fram som den gör i den första strategiska 

inriktningen. Vi välkomnar också tillägget kring socialt företagande. I den sista strategiska 

inriktningen nämns digitaliseringen som ett sätt att nå ut nationellt, men det får inte glömmas bort 

att digitaliseringen kan användas även regionalt och nationellt. 

I stycke 5.9 Ser vi hur den sista strategiska inriktningen är viktig för att fler ska kunna vara digitalt 

aktiva.  

 

/Cecilia Lönn Elgstrand 

Länsbildningskonsulent 

Örebro läns bildningsförbund  

mailto:Cecilia.lonn.elgstrand@olbf.nu

