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Till Regionledningskontoret Stockholm 2021-04-29
Registrator
Diarienummer RS 2020-0827

Tollare folkhögskola vill härmed lämna remissvar avseende förslag till
Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen.

Folkbildningsstrategin har tagits fram av region Stockholm med syfte att bidra till att

folkbildningsarbetet i regionen får en övergripande inriktning.Strategin ska också öka

kunskapen, dialogen och samsynen mellan regionala och lokala aktörer samt folkbildningens

aktörer. Tollare folkhögskola anser att syftet med strategin är bra och på rätt väg men vill

gärna understryka vikten av dialog som förutsättning för ett lyckat genomförande av

strategin.

Ambitionen med strategin är att ge en riktning för det övergripande arbetet med

folkbildningsfrågor för regionen. Avsikten är att strategin ska fungera som stöd och inspirera

kommunernas arbete med långsiktiga planer och utveckling kopplat till folkbildningsfrågor.

Detta instämmer Tollare i men menar att det i det arbetet måste finnas ett nära samarbete

mellan folkbildningen, regionen och kommunen i syfte att driva utvecklingen tillsammans.

Folkbildningstrategins målområden

Övergripande mål.

Under målet En ledande tillväxt- och kunskapsregion ur RUFS 2020 beskrivs hur

folkbildningen har låga trösklar in för deltagande vilket kan ge grupper som saknar tidigare

utbildning och därmed står långt från arbetsmarknaden stora möjligheter att nå den

kompetens som arbetsmarknaden kräver. Tollare håller med om det och ser detta som en av

folkhögskolans viktigaste roller, ett värdefullt och viktigt alternativ till annan

vuxenutbildning. Dock är det så att det ofta finns andra behov hos målgruppen som behöver

mötas för att de ska komma in i och fullfölja studier. Elever som av olika skäl kräver stora

resurser blir svårt att ta emot i någon större utsträckning om inte statsbidragen till

folkhögskolan höjs. Regionbidraget har inte heller höjts nämnvärt under de senaste åren

inom regionen vilket naturligtvis också blir kännbart och begränsar möjligheterna att

utveckla verksamheten tillräckligt för att möta målgruppens behov.  Fler utbildningsplatser

är bra och kan ge goda effekter men folkhögskolan måste också ges möjlighet och

ekonomiskt utrymme att kunna genomföra de anpassningar som målgruppen behöver för att

klara sina studier.

Fyra inriktningsområden

1. Stärka och utveckla demokratin

Tollare vill understryka att de folkhögskolor som har en huvudman med en ideologisk grund

att stå på främjar detta område i stor utsträckning då det ligger i verksamhetens natur att

bottna i, främja och utveckla föreningslivet och dess grundläggande värden. Folkhögskolan

blir bärare av de förhållningssätt och grundläggande värden som är basen för det civila

samhället och som strategin lyfter i detta mål. Tollare anser att det är rätt prioriterat att lyfta

föreningsperspektivet och dess viktiga roll för samhällsutvecklingen i strategin.



2. Bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet samt det egna skapandet

Lokalfrågan är en viktig del i genomförandet av strategin, finns inte tillgång till

ändamålsenliga lokaler blir det betydligt svårare att upprätthålla kvalitativ verksamhet.

Inom folkbildningen finns gott om lokaler som skulle kunna användas mycket mer men att

tillhandahålla och framförallt underhålla dessa är i många fall reurskrävande. Menar man

allvar med att underlätta för fler att få tillgång till och kunna nyttja befintliga lokaler behöver

man också i strategin inkludera att stötta till exempel tillgänglighetsanpassning.

Erfarenheter sedan tidigare ger dock bilden av att civilsamhället och folkbildningen erbjuder

sina lokaler men att kommunerna sedan backar och hellre använder sina egna lokaler av

kostnadsskäl. Om strategin vill lyfta vikten av ett utökat nyttjande av tillgängliga lokaler

behöver det vara ett uttalat mål för dialogen med kommunerna.

I denna del talar strategin mycket om samverkan för att uppnå målet men Tollare anser att

skrivningarna skulle behöva förtydligas ytterligare. Det blir oklart vad som är det egentliga

syftet med samverkan och vad man önskar uppnå med ett breddat deltagande.

3. Främja kunskap och bildning samt utjämna utbildningsklyftor

Tollare anser att målet saknar koppling till arbetsmarknaden som ett långsiktigt mål för

deltagare i folkhögskolans verksamhet. Förändringarna inom arbetsmarknaden går snabbt

och det ser vi särskilt i spåren av pandemin. Fram till inte alltför länge sedan ansågs en

fullföljd gymnasieutbildning vara inträdesbiljetten till arbetsmarknaden men med en

stigande arbetslöshet har den gränsen flyttats uppåt och kraven ökat. På det här området kan

folkbildningen en stor resurs när det gäller att snabbt möta upp de nya och de snabbt

ändrade kraven. vi anser att strategin ännu mer bör belysa folkhögskolans roll för

kompetensförsörjningen.

Ett område som folkhögskolorna bör stärka är arbetet med validering. Då många av

folkhögskolans deltagare befinner sig där på grund av tidigare skolmisslyckanden är det

relevant att lyfta upp de färdigheter och förmågor som de tillägnat sig på andra sätt. Vi

menar att folkhögskolan och folkbildningen i stort bör ta initiativ till att använda och utgå

ifrån den “tysta kunskap” som deltagarna har och lyfta fram den som meriterande och

kompletterande till den formaliserade kunskap där resultat visas i annan form.

Folkbildningens styrka är att vi inte är styrd av kursplaner utan att vi snabbt kan anpassa och

utforma utbildningarna vi ger utifrån både arbetsmarknadens och deltagarens behov. Detta

vill vi ska framkomma tydligare i strategin.

4. Utveckla arbetet för hållbar utveckling.

Den första punkten under mål 4 är väldigt konkret och detaljerad i jämförelse med övriga

punkter både i detta och övriga mål. Tollare anser att det är viktigt att inriktningsmålen

håller en jämn nivå i syfte att visa ambitionen för strategin.

Under pandemin har arbetssätt och strategier för att bedriva kvalitativ undervisning prövats

och utvecklats, inte minst på det digitala området. Liksom övriga skolväsendet har också



folkbildningens olika delar tvingats ställa om och förmedla utbildning på andra sätt än vad

man vanligtvis gör. Det har inte bara inneburit en möjlighet att upprätthålla en god

undervisning utan också öppnat upp och tillgängliggjort folkbildningen för fler.

Digitalisering spelar en viktig roll för att göra folkbildningen mer tillgänglig och genom att

människor som vill ta del av den inte längre behöver resa för att göra det bidrar utvecklingen

också till en bättre miljö. Den för med sig en mängd positiva bieffekter såsom att nå personer

som annars befinner sig i utanförskap eller hemmasittare med tidigare skolmisslyckanden

bakom sig. Tollare anser att det är viktigt att strategin tydligt visar på vikten av samverkan

med organisationer som når dessa grupper i syfte att ge fler en möjlighet att komma in i

arbetslivet.

Genomförande

Tollare anser att strategins ambition om intensiv och frekvent dialog mellan parter är bra

och nödvändig. Men dialog är ingenting om det inte sedan finns möjlighet och resurser att

verkställa det som kommer fram i dialogen. Att samverka kostar tid, tid som annars skulle

gått till verksamheten. Men tiden kan också vara väl investerad om dialogen blir praktik och

resultatet syns i verksamheten, då genererar dialogen mervärde till verksamheten istället.

Strategin lyfter dialogen mer som ett mål än som medel, något Tollare inte håller med om.

Dialog är bra men inget självändamål, om regionen menar allvar med strategin kan den inte

förvänta sig att folkhögskolor och andra ska delta i dialog utan att få någonting tillbaka.

För Tollare folkhögskola

Erik Wagner Sobelius

ordförande
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