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Remissvar över förslag till Folkbildningsstrategi för Region Stockholm  

Sammanfattning:  
Vi välkomnar Folkbildningsstrategin som helhet och ser den planerade ökade
dialogen som en stor tillgång för alla parter framåt. Folkbildningsstrategin bör gå
hand i hand med en diskussion om bidragsnivåer gällande folkbildning.  

Synpunkter gällande studieförbund:  
Att folkbildningen skall finnas till för regionen och regionens innevånare
framgår i remissförslaget. För att kunna ta ställning till, och arbeta vidare med på
vilket sätt folkbildningen ska kunna bidra behöver en parallell diskussion ske
gällande regionens nivå på bidraget till studieförbunden. 

Hur regionen ser på de kommuner som valt att inte ge kommunbidrag, och vad
regionen gör för att påverka denna situation kan vara vägledande/avgörande. Om
studieförbunden väljer att inte bedriva sin verksamhet i dessa kommuner så
kommer regionen att ha många geografiska delar utan folkbildning.  

Som studieförbund erbjuder vi gärna verksamhet till särskilt prioriterade grupper
med riktade insatser, i de fall dessa kräver extra insatser för förbundets del
tillkommer också extra kostnader. Folkbildning bedrivs ”fritt och frivilligt”
utifrån deltagande, och oavsett vad som erbjuds så styrs deltagandet av
efterfrågan.  

Då en översyn nu görs på det statliga systemet bör regionen invänta resultatet
från detta för att använda det statliga systemet som utgångspunkt i regionens
utveckling av nytt bidragssystem. 
 
I Bilaga 2 bör Medborgarskolans kontaktuppgifter uppdateras med denna tele
och mail:  
Telefon: 010-157 60 00  
E-post: info.sthlm@medborgarskolanstockholm.se  

Med vänlig hälsning
 
Jenny Lindé
Verksamhetscontroller Folkbildning
 
Medborgarskolan Stockholm I Hagagatan 23 A
Box 191 93, 104 32 Stockholm
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När du skickar e-post till Medborgarskolan så innebär det att vi behandlar dina personuppgifter.
Läs mer i vår personuppgiftspolicy.
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