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Remissvar, ”Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen
(Dnr RS 2020—0827)”

S:ta Birgitta folkhögskola har beretts möjlighet att yttra sig över ovan angivet förslag till
Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen, och får anföra följande.

Inledning

S:ta Birgittas folkhögskola avstyrker förslaget till Folkbildningsstrategi. Vi menar att den är i
avsaknad av helhetssyn på folkbildningen då den underlåter att i tillräcklig grad inkludera
folkhögskolorna och deras verksamhet i strategin för folkbildningen.

Det är i och för sig lovvärt att strategin tagits fram och särskilt dess koppling till RUFS 2050. Det
skulle kunna göra det möjligt att synliggöra folkbildningens stora betydelse i Region Stockholm och
för regionen att planeramed och nyttja den resurs som folkbildningen ger.

Allmänna synpunkter:

Vi menar att regionen som förvaltare av skattemedel kan balansera folkbildningens självstyre med
förfrågningar om riktade insatser för samhällsbygget i regionen. Den balansen saknas helt i strategin.
Därmed förlorar strategin en viktig del av den samhällsnytta som folkbildningen utgör.

Såsom strategin framställs så ger den ett otvetydigt intryck av att främst vara framtagenmed
studieförbundens verksamhet för ögonen. Språket, inriktningen och den plats som folkbildningen ges i
relationen till RUFS 2050 överensstämmer otvetydigt mermed den verksamhet studieförbunden idag
gör än det kursutbud som folkhögskolorna erbjuder i regionen. Det ärmycket tydligt i de prioriteringar
som i remissen anges förmålområden 1, 2 och 4.

Exempel: Skall man tolka det som att regionen önskar att folkhögskolorna fasar bort nuvarande
utbildningsverksamhet för att mer ägna sig åt kulturverksamhet i särskilda kulturlokaler och samordna
den med lokala kulturaktörer (jfr. prioriteringar sid 13)? Om prioriteringen avser Studieförbunden,
vilket man får anta, borde det tydligt framgå. Detta är ett av många exempel på hur studieförbundens
verksamhet lyfts fram samtidigt som folkhögskolornas verksamhet marginaliseras då det inte finns
några motsvarande prioriteringar för folkhögskolans verksamhet.

Målbild tre. Vi tycker att denna målbild ur folkhögskolans perspektiv är undermålig och intetsägande.
Samtliga folkhögskolor har i sitt kursutbud Allmän kurs, som är behörighetsgivande för högre studier.

För ökad tydlighet och därmed möjlighet att nyttja den resurs som anges i Målbild 3 så önskar vi att
”Allmän Kurs” faktiskt benämns som en resurs. Det är en brist och ofullständigt med en
folkbildningsstrategi utan att denna kursform nämns med ett ord.

Endast i förbigående nämns folkhögskolornas flexibilitet att snabbt svara mot arbetsmarknadens
behov. Men även här skulle texten vinna på att benämna att folkhögskolor i regionen genomför en
mängd yrkesutbildningar, inte minst inom vårdsektorn. Inte sällan genomgår vuxna, som annars inte
klarar tempot och studiemiljön på komvux, dessa utbildningar. Det vore önskvärt att detta benämns
som en del av regionens strategi, inte minst med tanke på region Stockholms positiva svar på
valideringsutredningens remiss (SOU2019:69) förslag att validera utbildningar på folkhögskola till
betyget E utan extra prövning. (jfr. Tillväxt— och regionplanenämnden PROTOKOLL 5/2020 2020—06—

15, sid 7). En ökad samstämmighet inom regionen vore önskvärd.
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I dagsläget har de flesta folkhögskolor i regionen kurser i grundläggande svenska för
långtidsarbetslösa utlandsfödda, vilket i många fall lyfter dem till en språklig nivå i svenska som
möjliggör studier på gymnasial nivå eller leder till att de blir anställningsbara. Många av dessa kurser
sker som uppdragsutbildningar från Arbetsförmedlingen. Detta är en osynliggjord resurs i remissen.

Sammanfattningsvis uppskattar vi att det tas fram en strategi men vi uppfattar förslagen i dess
nuvarande lydelse som ofullständiga. Den är entydigt obalanseradmed en rad relativt tydliga
skrivningar som ligger inom studieförbundens verksamhetsområde. Folkhögskolans verksamhet med
dess tydliga samhällsbetydelse för att till exempel bryta utanförskap, bidra till integration, svara mot
regionens behov av kompetens inom till exempel vårdsektorn och hemmasittande ungdomars väg till
studier och arbete tas inte upp i förslaget.

Sammanfattning

S:ta Birgitta folkhögskola anser att förslaget till Folkbildningsstrategi i sin nuvarande form inte kan
användas för att peka ut angelägna utvecklingsområden inom regionen eller fungera som ett stöd för
kommunernas arbete med folkbildningsfrågor vad avser folkhögskolornas del i dessa verksamheter.
S:ta Birgitta föreslår därför att förslaget återremitteras till regionförvaltningen med uppgift att ta fram
ett nytt förslag till Folkbildningsstrategi i enlighet med vad vi anfört ovan.

Stockholm 29 april 2021

Carl Falck, ordförande S:ta Birgittas Folkhögskola

Bengt Almstedt, rektor
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Remissvar, ”Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen
(Dnr RS 2020—0827)”

S:ta Birgitta folkhögskola har beretts nöjlighet att yttra sig över ovan angivet förslåg till
Polkbildningsstrategi för Stockholmssegionen, och får änföra följande.

Inledning

S:ta Birgittas folkhögskoln avstyrker försläget till Folkbildningsstrategi. Vi menar att den är i
avsaknad av helhetssyn på folkbildninigen då den underlåter an i tilsäcklig grad inkludera
fulkbögakolnrnn och desas verksamhet i strategin för folkbildningen.

Dut äri och försig lovvärt att strätegin tagits fram och särskilt dess kupplmg till RUFS 2050. Det
skulle kunna göra det möjligt att synliggöra fölkbildningeris stora betydelseiRegion Stockhiolni och
n- rcmuncnaupiancmmudmhnymadcnrcsunwmfolkbuldmngcnw

Allmänns synpunkter:

Vi menar ätt regionen som förvallare av skatternedel kan balansera folkbildningens självstyre med
förfrågningar om riktade insätser för sunhällsbyggot i regionen. Den bälansen saknas helt i strategin.
Därmed förlorar strategin en viktipg del av den samhällsnytta som folkbildningen utgör.

Såsom strategin framställs så ger den ett otvetydigt intryck av att främst vara framtagen ned
studieförbundens verksamhet för ögonen. Språket, inriktningen och den plats som folkbildninigen ges i
relationen till RUFS 2050 överensstämmer otvetydigt inermed den verksamhet studieförbunden idag
gör än det kursuthud som folkhögskolorna erbjuderi regionen. Det år mycket tydligt i deprioriteringar
som i remissen anges för målområden 1, 2 och 4.

Exempel: Skall man telka det som att regionen önskar att folkhögskolorna fåsar bort nuvarunde
utbildningsverksamhet för ätt mer ägna sig åt kulturverksamheti särskilda kulierlokaler och samordna
denmed lokala kulturaktörer tjfr. prioriteringar sid 133?Om prioriteringen avser Studieförbunden,
vilket man får anta, borde det tydligt framgå. Detta är ett av många exempel på hur studieförbundens
verksamhet lyfis fram samtidigt som folkhögskolornas verksaämhet marginoliseras då det inte finns
några motsvarande prioriteriugar för folkhögskolans verksamhet.

Målbild tre. Vi tycker att denna målbild ur folkhögskolans ;mwpcklw är undermålig och intetsägande.
Samtliga folkhögskolor hari sitt kursutbud Allmän kurs, som är fehörighetsgivande för högre studier.

För éikmi tydlighet och därmed möjlighet att nyttja den resurs som anges i Målbild 3 så önskar vi att
”Almän Kurs” tfaktiskt benämns som en resurs. Det är en brist och ofullständigt med en
fölkbildningsstrategi utan att denna kursform nämns med ett ord.

Endast i förbigående nätnos folkhögskolornas flexibilitet att snabbt svara mot arbetsmarknadens
beltas.Men även här skulle texten vinna på ätt benämna att fölkhögskolor i regionen genomför en
möängd yrkesutbildningar, inte minst inom vårdsektormm. Inte sällag genomyrår vuxna, som annars inte
klarar tempot och studiemniljön på komvux, dessa utbildningar. Det vore öösk värt att detta benämns
som en del av rejsonens strätegn, inte ininst med tanke på region Stockholms posiliva svar på
vulideringsutredningens remuiss (SOU209:69) förslag att validers utbiidarigar på folkhögskola tl
betyget E utan extra prövning. (jfr. Tillväxt— och regtonplanenämnden PRÖOTOKOLT 542020 2020—06.
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nuvarande lydelse som ofullständiga Den är entydigt obalanserad ined en rad relativt tydtiga
skrivningar som ligger inom studieförbundens verksamhetsområde. Folkhögskolans verksamltet med
dess tydliga samhätlsbetydelse för att till exempel bryta utanförskap, bidra till integration, svara mot
regionens behov av kompetens inom till exempel vårdsektorn och hemmasittande ungdomars väg till
studier och arbete tas inte upp i förslaget.

Sammanfattning

S:ta Birgitta Tolkhögskola enser att förslaget till Folkbildningsstratega i sin nuvarande form inte kan
användas för att peka ut angelägna utvecklingsområden inom regionen eler lungera som ett stöd för
kommunernas arbete med folkbildningsfrågor vad avser folkhögskolornas del i dessa verksamheter.
S:ta Birgitta föreslår därför att förstaget Aterremitteras till regionförvaltningen med uppgift att to fram
utt nytt förslag till Folkbildningsstrategi i enlighet med vad vi anfört ovan.

Stockholm 29 nprit 2021
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S:ta Dirgitins FolkhögskolaCärl Fatek. ordförande

Bengt Almatedl rektor


