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Yttrande över Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen 
Sammanfattning 
Södertälje kommun välkomnar en gemensam folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen och anser att 
strategin är ett bra tillskott till regionens styrdokument. Strategin sätter ljuset på de viktiga 
folkbildningsfrågorna och har potential att utgöra en plattform för samverkan mellan regionens olika 
aktörer på området. 

Kommunen instämmer i huvudsak i strategins inriktningsområden och framför följande synpunkter i 
korthet: 

• Framtagandet av en regional fördelningsmodell för studieförbundsbidrag bör lyftas in som en 
prioritering i strategin, ifall regionen har för avsikt att inleda ett sådant arbete. 

• Jämställdhet bör ingå som perspektiv i strategins andra målområde. 
• Inriktningsområdena är väl avvägda och täcker på ett bra sätt in folkbildningens uppdrag och 

bidrag till regionens utveckling. 
• Prioriteringarna skulle kunna vara färre i antal och formuleras mer konkret, för att göra strategin 

tydligare och spetsigare. 
• Dialogen på lokal nivå bör ske med tätare frekvens än vartannat år, som anges i dialogmodellen. 
• Uppföljningen av strategin bör beskrivas tydligare. 

Nedan utvecklas synpunkterna kopplat till de olika avsnitten i strategin. 

 

Utveckling av synpunkter 
 
Inledning 
I avsnittet När tilliten utmanas (s. 8) står att det är angeläget att se över förutsättningarna för att ta fram 
en regional fördelningsmodell för studieförbundsbidrag som, utöver dagens kvantitativa 
fördelningsprinciper, även innehåller kvalitativa kriterier. Det här är en viktig och aktuell fråga som vi 
anser att regionen gärna får ta täten i och som skulle tjäna som inspiration för oss på kommunal nivå. 
Om regionen har för avsikt att inleda ett sådant arbete, anser vi att det bör tas med som en prioritering 
under något av inriktningsområdena. Förslagsvis under inriktningsområde 1, Stärka och utveckla 
demokratin. 
 

Folkbildningsstrategins målområden 

Det är bra att strategin så tydligt knyter an till RUFS 2050 och att målområden formulerats med 
utgångspunkt i dess vision och långsiktiga mål. Det ger en tydlig styrkedja och grund för 
folkbildningsstrategin.  

Vi noterar att det målområde som formulerats utifrån mål 2 i RUFS om ”en öppen, jämställd, jämlik och 
inkluderande region” utelämnar jämställdhet. I strategin lyder målområdet: ”Folkbildning ökar 
tillgänglighet och deltagande i kulturlivet vilket bidrar till en öppen, jämlik och inkluderande region”. Det 
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blir iögonfallande att ett så viktigt perspektiv som jämställdhet utelämnas när folkbildningens bidrag till 
måluppfyllelsen i RUFS ska sättas på pränt. Jämställdhet är i allra högsta grad ett levande perspektiv 
inom folkbildningen och något som arbetas aktivt med, vilket också bör återspeglas i strategin. Vi anser 
att målområdet bör omformuleras så att även jämställdhet inryms. 
 

Vad behöver utvecklas? Fyra inriktningsområden 

De fyra inriktningsområdena är väl avvägda och täcker på ett bra sätt in folkbildningens uppdrag och 
bidrag till regionens utveckling. Rubrikerna på inriktningsområdena har formulerats föredömligt kort och 
koncist vilket gör dem lätta att förstå.  

Vi uppskattar särskilt skrivningarna under inriktningsområde 3 om folkbildningens betydelse för att 
utjämna utbildningsklyftor, möjliggöra ett livslångt lärande och nå målgrupper med särskilda behov. I 
Södertälje ser vi vilket viktigt tillskott folkhögskolorna och studieförbunden utgör, som komplement till 
den kommunala vuxenutbildningen och för att nå ut till personer som av olika skäl inte söker sig till det 
traditionella utbildningsväsendet. 

Vi instämmer även i skrivningen under inriktningsområde 1, om folkbildningen som viktig aktör i dagens 
informationssamhälle, och tycker det är särskilt bra att insatser som förebygger digitalt utanförskap lyfts 
som en prioritering. Inte minst nu under pandemin har det visat sig hur viktig digital kompetens är för 
delaktigheten i samhället. Här fyller folkbildningen en viktig funktion med sitt främjande arbete. 

I förslaget finns snarlikt formulerade prioriteringar inom flera inriktningsområden, vilket gör att de delvis 
överlappar varandra. Möjligen skulle strategin vinna på att ha färre prioriteringar inom respektive 
inriktningsområde och att de formuleras mer konkret. Det skulle göra strategin tydligare och spetsigare 
och förmodligen förenkla såväl genomförande som uppföljning. 
 

Genomförande och bilaga 1 – Schematisk uppställning av modell för förstärkt dialog i befintliga och nya 

forum 

Det är bra att en modell för förstärkt dialog tagits fram och ligger med som bilaga till strategin. Modellen 
saknar dock en beskrivning av hur de olika dialogforumen ska knytas ihop och hur resultatet av alla 
dialoger ska sammanställas och redovisas. Det som kommer fram i de olika forumen bör göras 
tillgängligt och delges övriga forum på lämpligt sätt för att leda arbetet framåt. 

Vi ställer oss frågande till att dialogen på lokal nivå anges med frekvensen vartannat år. Södertälje 
kommun har som ambition att träffa de lokala folkbildningsföreträdarna terminsvis, det vill säga två 
gånger per år. En kontinuerlig kontakt lägger grunden för god dialog, tillit och en fungerande samverkan. 
Då räcker det inte att träffas vartannat år. 
 

Uppföljning 

Vi anser att beskrivningen av uppföljningen är för knapphändig i strategin. Det vore bra om det tydligt 
framgår på vilket sätt och med vilken frekvens resultaten ska rapporteras. 

 

 

 

Boel Godner (S) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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