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Yttrande över Folkbildningsstrategi för 

Stockholmsregionen  

Folkbildningsrådet har fått möjlighet att lämna synpunkter på rubricerad 

promemoria från regionledningskontoret, Region Stockholm. 

Sammanfattning 
Folkbildningsrådet: 

— Ser mycket positivt på att Region Stockholm nu tar fram en 

Folkbildningsstrategi och så tydligt ser folkhögskolor och 

studieförbund som en resurs för att förverkliga den övergripande 

regionala utvecklingsplanen, RUFS 2050. 

— Konstaterar att strategin tar sin utgångspunkt i och konkretiserar 

statens syften med stödet till folkbildningen.  

— Delar bedömningen om behov av uppföljning för att säkerställa att 

prioriteringar i inriktningsområdena genomförs och får önskad 

effekt. 

— Uppfattar att den modell för förstärkt dialog och ökad kunskap i 

befintliga och nya forum som har utarbetas kommer att vara ett 

viktigt redskap i genomförandet av folkbildningsstrategin. 

Folkbildningsrådets kommentarer 
Folkbildningen kan och vill spela en än större roll för att hålla ihop samhället 

och motverka utanförskap. Behovet av kompetensutveckling och livslångt 

lärande ökar. Fler står utanför arbetsmarknaden och fler har behov av och 
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söker sig till grund- och kompletterande utbildning. Folkhögskolor och 

studieförbund vill och kan ge fler människor möjlighet till grundutbildning, 

kompetensutveckling, personlig utveckling och ökade förutsättningar att 

bidra till samhällsutvecklingen.  

Folkbildningen är till för alla och har ett särskilt uppdrag att nå ut till dem 

som inte själva söker sig till verksamheten. Att arbeta uppsökande för att nå 

människor som inte har självklar tillgång till kunskap och kultur är en 

angelägen uppgift.  

Folkbildningsrådet konstaterar att förslag till Folkbildningsstrategi tar sin 

utgångspunkt i statens syften med statsbidrag till folkbildningen. De 

målområden och inriktningar som redovisas i strategin stämmer väl överens 

med nationella prioriteringar och lämnar också utrymme för de olika 

inriktningar och fokusområden som finns inom folkhögskolor och 

studieförbund i regionen.  

Folkbildningsrådet delar den bild av vilka värden som folkbildningen kan 

bidra med som redovisas i strategin. Det är mycket bra att regionen har ett 

långsiktigt perspektiv och ser folkhögskolor och studieförbund som en del av 

lösningar på de utmaningar och möjligheter som regionen har identifierat. 

Folkbildningsrådet ser också positivt på att det i förslaget tas ett 

helhetsgrepp vad gäller det offentligas samarbetet med folkbildningen. Flera 

kommuner i Stockholms län ger inte kommunala bidrag till studieförbunden. 

Förhoppningsvis kan Folkbildningsstrategin medverka till att synliggöra den 

resurs och potential som folkhögskolor och studieförbund är för individ och 

samhälle.  

För Folkbildningsrådet 

 

Maria Graner 

Generalsekreterare 
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