
Diarienr. KS 2019/847 

Remissvar; Motion om kulturhus i varje stadsdelsområde 

Stockholms läns Bildningsförbund, SLB, samlar länets folkbildningsorganisationer; 29 folkhögskolor 

och 10 studieförbund, och en viktig och central uppgift för folkbildningen är att skapa mötesplatser 

där människor utifrån sina egna förutsättningar och behov kan bilda sig och utvecklas. 

Som landets största kulturaktör ser vi behovet av mötesplatser för kultur, kultur i dess bredaste 

definition, där människor själva får agera och skapa. Vi ser också behovet av lokaler där mindre 

föreningar och organisationer får möjlighet att samlas för sin verksamhet.  

 

Vi vet att möten mellan människor ger bättre hälsa, motverkar ensamhet och skapar trygghet. Att 

möta människor som en annars inte skulle träffa ger en ökad förståelse och insikter, som i sin tur 

leder till ökad trygghet. Och att få möjlighet till dessa möten i sitt närområde tror vi är mycket klokt 

och viktigt. Ofta är tröskeln lägre att delta i verksamhet som finns nära det egna hemmet, många 

människor känner sig inte bekväma och välkomna till de större scenerna etc i centrala Stockholm.  

Att möjliggöra för både de boende i stadsdelarna och det lokala föreningslivet att mötas, att ha en 

plats mellan arbete/studier och hemmet tror vi är en framgångsfaktor vad gäller måendet och 

utvecklingen för den enskilde och för föreningslivet.  

Demokratiaspekten är också en viktig del, som folkbildningens organisationer arbetar med och för 

varje dag. Att demokratiskt uppbyggda föreningar, oavsett storlek, ges en chans att bedriva sin 

verksamhet för sina medlemmar är en viktig byggsten i demokratibygget.  

 

Ändamålsenliga lokaler är svårt att hitta i dag, och de som finns är ofta inte möjliga att hyra eller har 

dyra hyror. Att se över befintliga lokaler i varje stadsdel, och tänka utanför boxen, tror vi är en klok 

väg att gå.   

 

Stockholms läns Bildningsförbund är gärna med och utvecklar ett koncept för att varje stadsdel ska 

ha sitt eget kulturhus. 

Stockholms läns Bildningsförbund ställer sig positiva till motionen om kulturhus i varje stadsdel. 
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