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Hej,
 
Bifogar NBV Östs yttrande som svar på remiss ”Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen”,
dnr RS 2020-0827.
 
Med vänliga hälsningar
Börje Bergfeldt
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Yttrande av studieförbundet NBV (Nykterhetsrörelsens 
bildningsverksamhet, region Öst) över Region 
Stockholms förslag till folkbildningsstrategi 
(diarienummer RS 2020-0827) 

 
Studieförbundet NBV har beretts möjlighet att yttra sig över Region 
Stockholms förslag på folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen.  Vi 
ställer oss i grunden positiva till förslaget på folkbildningsstrategi och vill 
göra följande kommentarer: 

1. NBV i Stockholm välkomnar att Region Stockholm tar ett samlat 
grepp på och har ambitionen att ge folkbildningen i regionen en 
riktning.  De folkbildande aktiviteterna som arrangeras av 
studieförbunden i regionens 26 kommuner når närmare 2,5 
miljoner invånare per år. Då Region Stockholm är en viktig 
finansiär av denna verksamhet och dess relation till 
studieförbunden bygger på tillitsprincipen blir en tydlig strategi än 
viktigare, i synnerhet under en tid då studieförbundens 
verksamhet ifrågasätts. Då tilliten mellan Region Stockholm och 
studieförbunden har naggats i kanten under senare tid är det som 
vi ser det mycket angeläget att vi i studieförbunden fortsätter vårt 
kvalitets- och granskningsarbete på bred front. Fler oanmälda 
besök, införandet av e-tjänsten, samkörning i Gustav1 för att 
upptäcka krockar av arrangemang samt större fokus på rimlighet 
är steg som vi redan tagit. För att folkbildningen även 
fortsättningsvis ska vara fri från offentlig detaljstyrning och frivillig 
för deltagarna är det, precis som förslaget till strategi anger, viktigt 
att folkbildningens aktörer själva bygger sina egna system för 
kvalitetssäkring. Förslag som framförts från andra håll om 
exempelvis fler externa kontroller och resonemang om att 
folkbildningen ska göra rätt saker och bedriva verksamhet som 
verkligen behövs är vi ytterst tveksamma till. Vi är i en period då 

 
1 Gustav är en förkortning för Gemensam Utveckling av STudieförbundens 
Administrativa Verksamhetssystem, vilket är ett samarbete mellan 9 studieförbund. 
Gustav förvaltar ett gemensamt system för all studieverksamhet. 



  
 

samhällskontraktet mellan det offentliga och civilsamhället sedan 
ett antal år är i omvandling. Det behöver i sig inte vara något 
dåligt, det viktiga är som vi ser det att överenskommelser mellan 
det offentliga och civilsamhället bygger på tydliga gränser och en 
klar arbetsdelning mellan de olika sektorerna i samhället.  

2. Vi delar uppfattningen att det nuvarande bidragssystemet som 
främst är baserat på kvantitativa fördelningsprinciper behöver ses 
över. Ett bidragssystem som istället tar fasta på verksamheternas 
kvalitet är något NBV ställer sig positivt till. Ett sådant kan 
utformas på olika sätt och ett vanligt förfarande är att stödet till 
studieförbunden ges i form av en kombination av grundstöd och 
en mer rörlig del. Den senare kan ha olika namn men avser oftast 
någon sorts utvecklingspeng för helt nya satsningar från 
förbundens sida. I sig anser vi att ekonomiska incitament för att 
utveckla verksamheten är bra förutsatt att den inte är för stor. En 
medelstor aktör inom den idéburna sektorn så som NBV behöver i 
likhet med ett företag eller en myndighet långsiktighet i sin 
planering för att verksamheten ska bli relevant. Med en för stor 
rörlig del av bidraget tror vi risken är överhängande att 
verksamheten ”projektifieras” i det att studieförbunden ängsligt 
letar efter kortsiktiga trender. Det i sin tur leder till att det också 
med detta system uppstår en osund konkurrenssituation mellan 
studieförbunden. Utan att föregå det konkreta arbetet med att ta 
fram ett nytt bidragssystem ser vi helst att en eventuellt rörlig del 
av bidraget inte är större än 30% av det sammanlagda stödet. 

3. 12 av regionens 26 kommuner ger överhuvudtaget inget bidrag till 
studieförbunden. Detta kan bero på flera saker men vi kan 
konstatera att stödet i Stockholmsregionen generellt är lågt 
jämfört med andra delar av landet. Även om det inte finns något 
formellt lagrum, d.v.s. det finns ingen Folkbildningslag, anser vi att 
den kommande folkbildningsstrategin i större utsträckning än 
tidigare bör vara normerande för de enskilda kommunerna. Ett 
första steg vore att formellt reglera samfinansieringsprincipen.  

4. Vi anser att de fyra inriktningsområden som identifierats är 
relevanta och bra. I likhet med ett flertal deltagare på den digitala 
remisskonferensen om Folkbildningsstrategin som hölls den 30 
mars i år skulle vi önska att ett tydligare barnperspektiv 
(Barnkonventionen) lyfts fram i strategin. Det kan antingen göras 
genom att komplettera avsnittet Stärka och utveckla demokratin 



  
 

eller att det läggs till ett femte inriktningsområde med 
barnkonventionen som utgångspunkt. 

 

 

 

För Studieförbundet NBV (Region Öst) 

 

 

Börje Bergfeldt   Jenny Nordfält  

Distriktschef   Ordförande NBV Öst styrelse 
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