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Yttrande - Folkbildningsstrategi för 
Stockholmsregionen 

Med ”Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen” vill Region Stockholm 
underlätta samarbete, dialog och samsyn mellan regionala, lokala och 
nationella aktörer inom offentlig, privat och ideell sektor. Strategin är en del i 
genomförandet av Kulturstrategi för Stockholmsregionen, vilket är en bilaga 
till RUFS 2050.  Av tradition brukar studieförbund, folkhögskolor, 
folkbibliotek och muséer definieras som folkbildande verksamheter. Strategin 
omfattar dock bara folkhögskolor och studieförbund då dessa aktörer är de 
enda som ges direkt offentligt stöd. 

I strategin presenteras fyra inriktningsområden 

1. Stärka och utveckla demokratin.

Strategin betonar folkbildningens möjligheter att skapa förutsättningar för 
individers delaktighet i samhällsutvecklingen. Strategin framhåller på ett 
mycket överskådligt sätt hur verksamheterna som bedrivs inom folkbildningen 
främjar integration och hur de ger deltagarna möjligheter att påverka sin 
livssituation.  

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

Strategin lyfter på ett förtjänstfullt sätt fram vikten av samarbete mellan 
folkbildningsrörelsen   och folkbibliotek, konsthallar och teatrar och hur detta 
kan bidra till målet om ett breddat deltagande. Beskrivningen av hur samverkan 
mellan folkbildning och kulturaktörer kan skapa förutsättningar för 
samnyttjande av lokaler är den mest handfasta och påtagliga slutsatsen i 
strategin. Kommunerna har en viktig roll när det kommer till att planera 
byggandet av lokaler som kan samnyttjas. 
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3. Främja kunskaper och bildning samt utjämna utbildningsklyftor

Prioriteringarna för att utjämna utbildningsklyftorna omfattar bland annat att 
synliggöra och stärka folkbildningens roll som komplement till andra 
utbildningsformer och dess betydelse för breddad rekrytering till andra former 
av utbildning, vilket är viktiga iakttagelser. Strategin slår vidare fast att 
folkbildningen spelar en stor roll för personer med kort formell utbildning eller 
personer med behov av språkutveckling, vilket torde äga sin riktighet. Det hade 
kunnat vara på sin plats att ytterligare understryka allmänna inkluderingsfrågor 
i detta sammanhang. 

4. Utveckla arbetet för hållbar utveckling.

Strategin betonar att folkbildningen har en viktig roll när det gäller att öka 
kunskapen om och engagemanget i hållbarhetsfrågor. Man lyfter fram att 
verksamhet som syftar till att stärka människors kunskap om goda 
levnadsvanor och bidrar till ökad känsla av sammanhang bör prioriteras. En 
annan prioritering handlar om att stärka verksamhet med ”låg tröskel” och 
uppsökande verksamhet för att nå grupper man har svårt att nå idag, något man 
gärna hade fått exemplifiera. 

Yttrandet är utfärdat i enlighet med Kultur- och fritidsnämndens 
delegationsordning, beslutad den 19 februari 2019,  punkt 1:12. 

Kultur- och fritidskontoret 

Hannah Rydstedt Nencioni 
Kultur- och fritidschef 
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