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Bästa Regionledningskontor,
Som medborgare i Region Stockholm och företrädare för Biskop Arnö Nordens
Folkhögskola lämnas härmed bilagda yttrande över förslaget till  Folkbildningsstrategi för
Stockholmsregionen, diarienummer RS 2020-0827.
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Yttrande över förslag till Folkbildningsstrategi för 
Stockholmsregionen (REMISS Diarienummer RS 2020-0827). 
 

Som invånare i Region Stockholm, och dessutom som ledamöter i Biskops Arnö 
Nordens Folkhögskolas styrelse och arbetsutskott, är det med glädje vi noterat att 
Region Stockholm lagt ut på remiss förslag till Folkbildningsstrategi för 
Stockholmsregionen. (REMISS Diarienummer RS 2020-0827). Som medborgare i 
regionen vill vi utnyttja oss av möjligheten att lämna synpunkter på det framlagda 
förslaget. 

Vi vill i detta yttrande begränsa oss till vikten av att möjliggöra för de som vill utbilda 
och bilda sig vid folkhögskolor att också ges möjlighet till detta utanför den egna 
regionens folkhögskolor. Det är viktigt att folkhögskolorna i regionen kan erbjuda 
plats för deltagare från andra regioner än den egna. Om de bildningsmål som anges i 
förslaget till folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen ska kunna nås är det 
emellertid lika viktigt, eller kanske än viktigare, att regionens invånare kan välja att 
delta i verksamhet vid folkhögskolor utanför den egna regionen. 

Biskops Arnö Nordens Folkhögskola ligger i det omedelbara grannskapet till Region 
Stockholm. Vi tror dock inte att det är geografin som är mest betydelsefull som 
förklaring till att vid vår folkhögskola så kommer flera deltagare från Region 
Stockholm än från någon annan region i Sverige. 

Folkhögskolan Biskop Arnö är mest känd för Författarskolan som inte sällan brukar 
betecknas som den främsta i Norden. Vid sidan av denna har vi ett rikt utbud förutom 
allmän kurs, på plats och på distans, nämligen långkurser benämnda som: Global 
rättvisa, Att skriva dramatik, Dokumentärfilm, Låtskrivarutbildning och Naturens 
medicin. Inom ramen för Författarskolan startades dessutom hösten 2020 en ny 
kursverksamhet, Att skriva kritik och essäistik. 

Vårterminen 2020 var det sammanlagt 194 deltagare i folkhögskolans långkurser. 
Under höstterminen var motsvarande antal 205. Sammanlagt hade vi 7067 
deltagarveckor i denna verksamhet under fjolåret. 

Antalet deltagare från Region Stockholm är mycket betydande. Det är med stor 
glädje vi noterar detta och vi vågar påstå att vårt bidrag till bildningsverksamheten för 
regionens invånare är långt ifrån obetydlig. 

Antal deltagare från region Stockholm 
Läsår     Deltagare 
ht 17      51 
vt 18      62 
ht 18      83 
vt 19      90 
ht 19      109 
vt 20      101 
ht 20      107 
vt 21      112 
 



Med de många deltagare som Biskops Arnö har i sin folkhögskoleverksamhet blir 
nivån på mobilitetsersättningen av stor betydelse. Det gäller desto mera då 
utredningar på nationell nivå visar att det sammanlagda stödet, från stat och 
regioner, inte täcker kostnaderna för folkhögskoleverksamheten. Underskottet är 
betydande och kan täckas bara genom överskott i verksamhet vid sidan av den 
egentliga folkhögskoleverksamheten. 
 
Det är med tillfredsställelse som vi kunnat följa överläggningarna mellan SKR och 
Folkbildningsrådet angående hanteringen av mobilitetsstödet. Vi är tacksamma över 
att den uppgörelse som vi nu uppfattar finnas inom räckhåll, och som kommer att 
innebära sänkta kostnader för såväl regionerna som folkhögskolorna, tillkommit 
genom konstruktiv insats från bland andra Region Stockholm. 
 
Det vi vill betona är att värdet av mobilitet mellan regionerna har stor betydelse såväl 
för folkhögskolorna inom Region Stockholm som för de invånare i regionen som 
väljer att delta i folkhögskoleverksamhet utanför regionen. Detta borde tydligare 
markerats i Folkbildningsstrategin för Stockholmsregionen. Det borde också leda till 
att mobilitetsersättningen höjs. I den senaste redovisningen av mobilitetsersättning 
från Region Stockholm noterar vi nivån 280 kronor/deltagarvecka. För att nå upp till 
den nivå som finns i tidigare överenskommelse mellan staten och SKR borde nivån 
vara 400 kronor/deltagarvecka. 
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