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     Diarienummer  
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Remissvar över förslag till Folkbildningsstrategi för Region Stockholm 

                                                                                                        

 

Stockholms läns bygdegårdsdistrikt har delvis medverkat till ett utförligt remissvar via IKA – 

Ideell kulturallians men vill även avge ett eget kort yttrande. 

Stockholms läns bygdegårdsdistrikt organiserar 63 bygdegårdar – allmänna samlingslokaler i 

Stockholms län. Bygdegårdsföreningar som hyr ut sina lokaler till alla med demokratisk 
värderingsgrund. Men bygdegårdarna är också arrangörer av olika verksamheter inte minst 

kulturarrangemang. I bygdegårdarna förekommer också övrig folkbildning i olika former. 

 

Allmänna synpunkter 

Vi ser det som mycket angeläget att Region Stockholm tar fram en strategi – en gemensam 
färdplan för folkbildningen.  Genom möten i studiecirklar och annan folkbildningsverksamhet 

ökar vi kunskap, samhörighet och gemenskap i våra lokala samhällen. Folkbildningen har lika 

stor relevans idag som när den växte fram. Vi behöver ständigt uppgradera våra kunskaper, 
som nu exempelvis i den digitala världen, men folkbildningen bidrar också till många möten 

mellan människor från olika bakgrunder. Detta sammantaget stärker vår demokrati. 

Resurser 

Vi känner stor oro över att Region Stockholm tillhör de regioner som ligger i bottenskiktet 

vad gäller stöd per invånare. Oroande är det också att nästan hälften av länets kommuner 

inte ger något stöd alls till folkbildningen. I dessa kommuner har utbudet av 

folkbildningsverksamhet kraftigt minskat.  Med gemensamma krafter och ökade kunskaper 

om folkbildningens nytta bör vi kunna arbeta för en ändring. 

 

 



 
 

STOCKHOLMS LÄNS BYGDEGÅRDSDISTRIKT 
 
 
 
 

STOCKHOLMS LÄNS BYGDEGÅRDSDISTRIKT                                                                           www.bygdegardarna.se/stockholm/ 
 
 

 

Några kommentarer till skrivningar under punkt 2 

Samnyttjade av lokaler 

Det finns olika inventeringar av lokaler gjorda men tyvärr ingen lättåtkomlig 

sammanställning som vi varmt välkomnar. De 63 bygdegårdsföreningar som är anslutna till 

oss välkomnar en ökad folkbildningsverksamhet i lokalerna. En samordning och 

samnyttjande av lokaler bör eftersträvas! 

 

Främja folkbildningens lokala närvaro 

Tyvärr har indragna bidrag till studieförbunden bidragit till minskad lokal närvaro. Det finns 
en direkt koppling, menar vi. Ska folkbildnigne finnas lokalt, vilket är mycket viktigt, måste 

också såväl regionen som kommunerna bidra. Folkbildningen bidrar till möten mellan 

människor, ökade kunskaper och ökad tilltro till vårt demokratiska samhälle. En bygd, en 
förort eller en stadsdel som har ett omfattande föreningsliv, där folkbildningen är en naturlig 

del, har en bättre gemenskap och en ökad tillit till varandra och till samhället i stort. 

 

Järfälla 30 april 2021 

För Stockholms läns bygdegårdsdistrikt 

Doris Vesterlund 
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