
Tidöavtalet och folkbildningen 
 

Text på sid 62 i Tidöavtalet, avtal mellan SD, M, KD och L den 14 oktober 2022. 
 

”Översyn av folkbildningsrådet 

Systemet för stödet till folkbildningsväsendet ska reformeras. En bred reform behövs av modellen för 

medelstilldelning och uppföljning inom folkbildningspolitiken för att göra den mer transparent och 

förutsägbar. I avvaktan på förslagen från den pågående utredningen om uppföljning och kontroll av 

statsbidraget behövs ytterligare åtgärder för att reformera stödet till folkbildningen. I det 

sammanhanget ska övervägas om medelstilldelningen ska hanteras av en myndighet istället för av 

Folkbildningsrådet. Genom översynen ska folkbildningsväsendet effektiviseras.” 

Hela Tidöavtalet går att ladda ner som pdf, bl a via: 

https://www.liberalerna.se/wp-content/uploads/tidoavtalet-overenskommelse-for-sverige-

slutlig.pdf 

 

Studieförbunden i samverkans kommentar 
 

”Idag har de fyra partier som ingår i det blivande regeringsunderlaget presenterat ett gemensamt 

avtal - Tidöavtalet. 

- Vi är bekymrade över skrivningarna i Tidöavtalet om att folkbildningsväsendet ska effektiviseras och 

vad detta kan komma att innebära i praktiken. Vi utgår från att stycket om armlängds avstånd i 

kulturpolitiken i lika hög grad gäller folkbildningen. Att folkbildningens frihet och självförvaltning 

värnas och utvecklas kan inte nog understrykas. Kulturkanon - vad innebär det för friheten i kulturen 

och folkbildningen? 

Det säger David Samuelsson, generalsekreterare för branschorganisationen Studieförbunden i en 

kommentar till Tidöavtalet mellan det blivande regeringsunderlagets fyra partier som presenterades 

idag. 

Inom de tio studieförbunden möts en miljon individer varje år. Så vävs samhällsväven tät och tilliten 

stärks.  

Studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Hos oss möts människor med olika bakgrunder, 

intressen, åsikter och livsåskådningar. De tio studieförbunden har olika inriktning och profil – alla 

idéburna och utan vinstintresse.  

Studieförbunden har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela 

Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.” 

Länk: https://studieforbunden.se/nyhetsrum/ 
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Folkbildningsrådets kommentar 
”- Vi välkomnar att folkbildningsutredningen tar ett helhetsgrepp på folkbildningspolitiken och 

hoppas att den tillträdande regeringen vill fullfölja det arbetet. Samtidigt pågår på Folkbildningsrådet 

ett intensivt arbete för att stärka kontroll, uppföljning och transparens kring statsbidraget inom 

ramen för nuvarande modell. Vi ser fram emot att presentera det arbetet för den nya regeringen, 

säger Maria Graner, Folkbildningsrådets generalsekreterare.” 

Hela texten från rådet finner du på denna länk: 

https://www.folkbildningsradet.se/om-folkbildningsradet/aktuellt/nyheter/2022/folkbildning-en-av-

punkterna-i-nya-tidoavtalet/ 
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