
Från: Raymond Svensson
Till: RLK Funk Registrator
Kopia: Johan Rådmark, Fisksätra; Doris Vesterlund; Marianne Pihl; Reigun Konsult; Jan Runfors; Åsa E Jonsson;

Philip Lönegren
Ärende: Remiss Folkbildningsstrategi Dnr RS 2020-0827
Datum: den 29 april 2021 17:32:45
Bilagor: image.png

RemissYttrandeFolkbildningsstrategi29April2022.docx

Hej,
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Raymond Svensson
+ 46 739 41 30 44
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i Region Stockholm    2021-04-29 
   

    

Remissvar över förslag till Folkbildningsstrategi för Region 
Stockholm (Dnr RS 2020-0827  
Ideell Kulturallians i Region Stockholm har 14 regionala medlemsorganisationer 
verksamma inom det ideella kulturlivet och med fler än 700 lokala medlems-
föreningar (och motsvarande). 

Vi samlar det ideella kulturlivet för att främja och utveckla de ideella 
kulturorganisationers samhällsroll genom politiskt inflytande i samspel med 
varandra och övriga kulturlivet.  

Vi vill vara en aktiv dialogpartner för lokala och regionala beslutsfattare och därmed 
öka förutsättningarna för det ideella kulturlivets deltagande och inflytande inom 
främst kulturpolitikens område. 

Vi arbetar inom främst tre områden: 

- Utveckla medlemsnyttan 
- Utveckla relationerna med Region Stockholm, samt 
- Öka synligheten och vara aktiva i opinionsbildningen i kulturpolitiska frågor  

Vi tackar för att vi inbjudits till att vara remissinstans för förslaget till 
Folkbildningsstrategi för Region Stockholm. Bland våra 14 medlemmar finns ett antal 
studieförbund som aktiva medlemmar och därför har vi valt att koncentrera oss på 
allmänna synpunkter utifrån folkbildningens roll som utvecklingskraft för demokrati 
och kultur i allmänhet och främst studieförbundens roll för förenings- och kulturlivet 
i regionen. 

Under arbetet med detta remissyttrande har vi bl.a. haft ett medlemsmöte för att få 
kommentarer och synpunkter på ett kommande remissvar och haft en internremiss 
bland medlemmarna av ett förslag till remissvar inför beslutet om det slutliga 
remissyttrandet. 

 

Sammanfattning  
Det är mycket värdefullt att Region Stockholm beskriver folkbildningens betydelse 
för människorna, förenings- och kulturlivet i stockholmsregionen. En samlad 
strategi, med syftet att tydliggöra motiven för varför Region Stockholm anser att den 
organiserade folkbildningen är en viktig kraft för mänsklig och regional utveckling 
och därför ska erhålla relevant ekonomiskt stöd från regionen och från länets 
kommuner.  

Landets rikaste region ligger lägst i stödet till studieförbunden, inte ens hälften av 
regionernas genomsnittliga stöd; 15kr/invånare att jämföra med genomsnittet 
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35kr/invånare. Det betyder i sin förlängning att t.ex. förenings- och kulturlivet i 
regionen har mycket sämre ekonomiska förutsättningar till att t.ex. bedriva en 
verksamhet som främjar demokrati, allas deltagande i kulturlivet och en hållbar 
utveckling i hela länet. 

I en slutlig Folkbildningsstrategi måste syftet ändras och förslagsvis ges följande 
lydelse: Syftet med denna strategi är att tydliggöra motiven för varför Region 
Stockholm anser att den organiserade folkbildningen är en viktig kraft för mänsklig 
och regional utveckling och därför ska erhålla relevant ekonomiskt stöd från 
regionen och från länets kommuner. 

Folkbildningen främjar förenings- och kulturutveckling på många sätt genom sin 
kompetens, nätverk och lokaler och utan att det alltid inryms inom det som är 
berättigat till bidrag från det offentliga. 

Det finns hundratals olika föreningar som är medlemmar eller samarbetspartners 
med folkbildningen. Studieförbund och folkhögskolor är resurser som bidrar till 
utveckling av dessa föreningar genom t.ex. insatser inom verksamhetsutveckling, 
ledar- och medlemsutbildning som ämnesutbildning. 

För kulturlivet spelar t.ex. studieförbunden en mycket central roll och där möjligheter 
skapas för deltagarna till eget skapande. Studieförbunden är också i stor omfattning 
arrangörer av föreställningar som ger många arbetstillfällen för kulturarbetare. 

Begreppet ”inriktningsområden” bör på samtliga ställen ersättas av ordet ”syften” för 
att betona att folkbildningen bygger på människors frivilliga val och som motiverar 
stöd av Region Stockholm. 

Vi saknar en beskrivning av hur Region Stockholm ska hantera de föreslagna 
prioriteringarna under de olika inriktningsområdena i förhållande till det som inte 
ska prioriteras. 

 

Folkbildningens förutsättningar i Stockholmsregionen 

Landets rikaste region ligger lägst i stödet till studieförbunden, inte ens hälften av 
regionernas genomsnittliga stöd; 15kr/invånare att jämföra med genomsnittet 
35kr/invånare (siffrorna avser 2019 och framgår av remissversionen). Näst lägst 
hamnar Region Stockholm när det gäller stödet till folkhögskolorna.  

När det i förslaget skrivs om samfinansieringsprincipen kanske det kan sägas att den 
finns i Sverige men inte i Stockholmsregionen. Av länets 26 kommuner är det nästan 
hälften som inte ger något generellt stöd till studieförbundens verksamhet.  

Det betyder i sin förlängning att t.ex. förenings- och kulturlivet i regionen har mycket 
sämre ekonomiska förutsättningar till att t.ex. bedriva en verksamhet som främjar 
demokrati, allas deltagande i kulturlivet och en hållbar utveckling i hela länet. Och i 
minst lika hög grad gäller det förstås för enskilda personers möjligheter till personlig 
utveckling, bildning, lärande och att vara delaktig i ett aktivt kulturliv. 

Vi tycker att det är bra om Region Stockholm fortsätter att ha ett bidragssystem som 
ansluter till det statliga systemet. 
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Folkbildningsstrategi?  

De av Regionen antagna RUFS2050 respektive Kulturstrategi för Stockholms-
regionen ska vara styrande dokument för tex. dokument typ förslaget till 
Folkbildningsstrategi. Förutom det sakliga innehållet tycks det också omfatta vissa 
sammanfallande formuleringar som saknar relevans när det gäller folkbildningen; 
exempelvis denna ”Strategins (Kulturstrategin, vår anm.) syfte är att ge en riktning 
för det övergripande arbetet med kulturfrågor i Stockholmsregionen………..sektor.” 
Inledande ord i motsvarande stycke i förslaget till Folkbildningsstrategi är 
”Ambitionen med är …… Dessa aktuella stycken är nästintill identiska i sin text.  

Inom folkbildningen är det deltagarna som genom sina fria val avgör inriktning och 
omfattningen av folkbildningen i ett nära samspel med studieförbund och 
folkhögskolor.  

Syftet med strategin bör enligt vår uppfattning istället vara att beskriva motiven, 
gärna med konkreta exempel, varför Region Stockholm även fortsättningsvis ska ge 
folkbildningen ekonomiskt stöd. I förslaget till strategi skrivs välformulerat och på 
flera ställen tydliga utpekade motiv varför folkbildningen t.ex. ska ges offentligt stöd. 
Ungefär samma ansvars- och arbetsfördelning som staten haft sedan länge när det 
gäller relationerna till folkbildningen.  

I en slutlig Folkbildningsstrategi måste detta naturligtvis förtydligas och förslagsvis 
ges följande lydelse: Syftet med denna strategi är att tydliggöra motiven för varför 
Region Stockholm anser att den organiserade folkbildningen är en viktig kraft för 
mänsklig och regional utveckling och därför ska erhålla relevant ekonomiskt stöd 
från regionen och från länets kommuner. 

 

Folkbildningen är mycket viktig för förenings- och kulturlivet  

Folkbildningen främjar förenings- och kulturutveckling på många sätt genom sin 
kompetens, nätverk och lokaler och utan att det alltid inryms inom det som är 
berättigat till bidrag från det offentliga. Det som ibland benämns som 
”mellanvalsdemokratin”, en skola i praktisk demokrati. 

I Kulturstrategin framhävs också bl.a. ”I länet finns även starka 
folkbildningsorganisationer och ett rikt föreningsliv som bidrar till regionens 
attraktivitet och kompetensförsörjning.   

Vi vill också betona att folkbildningsverksamheten är mycket mer omfattande och 
betydligt bredare är det som genererar offentlig medfinansiering. 

Föreningsutveckling 

Det finns hundratals olika föreningar som är medlemmar eller samarbetspartners 
med folkbildningen. Studieförbund och folkhögskolor är resurser som bidrar till 
utveckling av dessa föreningar genom t.ex. insatser inom verksamhetsutveckling, 
ledar- och medlemsutbildning som ämnesutbildning inom medlemsvård och -
värvning, ekonomi, marknadsföring och opinionsbildning. Folkbildningen bidrar 
även med generell som ämnesspecifik information och rådgivning.  
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Föreningslivets behov av ändamålsenliga lokaler har stor nytta av folkbildningens 
kunskaper om befintliga lokaler och deras lämplighet för olika verksamheter.  

Människor och grupper som önskar organisera sig i någon form av förening har i 
folkbildningen ett ovärderligt stöd. Det sker ofta genom samtal och möten med 
folkbildningens företrädare. 

Cirkelledarna har en mycket viktig roll i verksamhet. Genom folkbildningen har ett 
antal tusentals människor försetts med pedagogisk kunskap och erfarenhet. Meriter 
som är till stor fördel också i förenings- som arbetslivet. 

Kulturlivet 

För kulturlivet spelar t.ex. studieförbunden en mycket central roll. Det konstateras 
också på flera ställen i förslaget till strategi.  

Inom folkbildningen skapas möjligheter till eget skapande för deltagarna. 
Studieförbunden är också i stor omfattning arrangörer av föreställningar som ger 
många arbetstillfällen för kulturarbetare. Professionella som semiprofessionella 
kulturarbetare medverkar också som t.ex. cirkelledare, projektledare och föreläsare 
inom folkbildningen. 

Folkbildningens och civilsamhällets arbete inom kulturområdet betonas i rapporten 
”Kulturens Geografi”2019 av Myndigheten för Kulturanalys: Kartläggningens 
resultat visar att det är bibliotek och studieförbunden som finns i alla 290 
kommuner och att dessa är centrala aktörer för lokalt kulturliv. Försämrade 
förutsättningar för bibliotek, studieförbund och för civilsamhällets 
kulturverksamheter kan få betydande konsekvenser för kulturutbudet på 
landsbygden.”  

Ett fullföljande av strategin bidrar dessutom till bättre förutsättningar för öppenhet 
och social integration mellan olika människor och stadsdelar i regionen. Nyttan med 
ökad kunskap och nya möten ger också förutsättningar för ekonomiskt tillväxt, både 
för individen och samhället.  

 

Inriktningsområden som begrepp 

Staten använder ordet ”syfte” som är mer relevant för den svenska 
folkbildningsmodellen. Begreppet ”inriktningsområden” bör därför på samtliga 
ställen ersättas av ordet ”syften” för att betona att folkbildningen bygger på 
människors frivilliga val och som motiverar stöd av Region Stockholm. 

Fyra inriktningsområden anges: 

• Stärka och utveckla demokratin 
• Bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet samt det egna 

skapandet 
• Främja kunskap och bildning samt utjämna utbildningsklyftor 
• Utveckla arbetet för hållbar utveckling. 
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Områden som väl samspelar med de syften som staten anger för stödet till 
folkbildningen. 

Under de olika inriktningsområdena anges sedan ett antal prioriteringar som inleds 
med orden ”Att stärka och utveckla”, ”Att öka”, ”Att prioritera” osv. Inget anges 
tyvärr som exempel på hur Region Stockholm ska prioritera inom 
inriktningsområdena. Om något ska prioriteras, betyder det att något annat inte 
anses likvärdigt? 

Här saknar vi en beskrivning av hur Region Stockholm ska hantera de föreslagna 
prioriteringarna i förhållande till det som inte ska prioriteras. I dagsläget är det bara 
genom ett ändrat regelverk för det ekonomiska stödet till folkbildningen som Region 
Stockholm kan hantera de föreslagna prioriteringarna. 

 

Översyn av bidragssystemet 

Region Stockholm har nu ett bidragssystem som ansluter sig till det statliga systemet 
som kan sägas vara en självförvaltningsmodell som bygger på ansvarstagande och 
självkontroll. Det offentliga stödet ”till folkbildningen bygger på tillit och tilltro till 
folkbildningens förmåga att självständigt forma, kvalitetssäkra och följa upp 
verksamheten” står det i strategin och det systemet ska värnas, vårdas och utvecklas. 

Folkbildningsrådet har nyligen i en rapport till regeringen meddelat att en översyn 
och förändring av statsbidragssystemet bör ske. 

Riksrevisionen har också meddelat att man ska inleda en granskning av kontrollen 
och uppföljningen av statens stöd till studieförbunden.  

Det står i remissförslaget att det är en ”utmaning i att det (statliga regelverket, vår 
anm.) är uppbyggt på främst kvantitativa fördelningsprinciper och att systemet idag 
inte främjar kvalitet i tillräcklig grad. Av remissförslaget framgår att Region 
Stockholm ska ”se över förutsättningarna för att ta fram en regional 
fördelningsmodell som även innehåller kvantitativa kriterier vilket långsiktigt 
utvecklar och stärker tilliten.” Vi tycker att det är bra om Region Stockholm 
fortsätter att ha ett bidragssystem som ansluter till det statliga systemet. Eftersom det 
statliga systemet nu ska ses över är det ett starkt motiv för att Region Stockholm 
avvaktar resultatet av denna översyn innan några förändringar sker. 
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