
PROTOKOLLSUTDRAG Hälso- och sjukvårdsnämnden 
2021-04-13 

Ordförande Justerare Exp. datum Sign.

§ 101
Yttrande över remiss – Folkbildningsstrategi för
Stockholmsregionen
HSN 2021-0428 

Ärendebeskrivning 
Hälso- och sjukvårdsnämnden har av Rotel II beretts möjlighet att lämna 
synpunkter på remissversionen av Folkbildningsstrategi för 
Stockholmsregionen (RS 2020-0827). 

Beslutsunderlag 
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande 
Remissversion Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen 
Remiss-PM 
Protokollsutdrag folkhälsoberedningen 2021-04-07 § 17 

Yrkande 
Ordförande Anna Starbrink (L) yrkar bifall till folkhälsoberedningens 
förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden Anna Starbrink (L) ställer proposition på eget yrkande och 
finner att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar enligt det. 

Beslut 
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande: 

Hälso- och sjukvårdsnämnden antar hälso- och sjukvårdsdirektörens 
tjänsteutlåtande som nämndens yttrande och överlämnar detta till 
regionstyrelsen. 

Deltar ej i beslut 
Gabriel Kroon (SD) deltar ej i beslut. 

Särskilt uttalande 
Jonas Lindberg (V) anmäler för V-ledamöterna ett särskilt uttalande 
(bilaga). 
Gabriel Kroon (SD) lämnar ett särskilt uttalande (bilaga). 

Paragrafen är justerad 

RS 2020-0827



  
 

 
 

 
 

 

 

 PROTOKOLLSUTDRAG  Hälso- och sjukvårdsnämnden 
 2021-04-13  

     

 
    
Ordförande Justerare  Exp. datum Sign.

Expedieras till 
Regionstyrelsen 
Akten 
 



 

HSN     2021-04-13 

Vänsterpartiet    Särskilt uttalande
  

     Ärende nr 11 

     HSN 2021-0428 

     Bilaga § 101 HSN 210413 

 

Yttrande över remiss - Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen 

Vi välkomnar denna folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen. Vi anser att 
folkhögskolorna och bildningsförbunden har en allt viktigare roll för människors bildning och 
utbildning. 

Inom bildningsförbunden och på folkhögskolorna möts olika människor, kulturer, livsvillkor 
och intressen. Folkbildning betyder att människor möts, lär sig nya saker, upplever kultur och 
växer tillsammans. Genom folkhögskolekurser, studiecirklar och kulturarrangemang växer 
både demokratin och enskilda människors möjligheter att påverka sin egen vardag. 

Folkhögskolorna vänder sig särskilt till människor som saknar komplett grund- eller 
gymnasieutbildning, nyanlända och människor med funktionsvariationer som här får 
möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling 
och delaktighet i samhället. 

Folkhögskolorna delfinansieras av staten, som dock kräver samfinansiering av regionerna. 
Statens andel har under de senaste åren ökat medan Region Stockholm inte svarat upp med 
ökade resurser. Bidragen fördelas av Folkbildningsrådet och då det har tillkommit flera 
folkhögskolor utan att bidraget ökat har det uppstått en bristsituation. När det gäller stödet till 
studieförbunden ligger Region Stockholm lägst i landet per invånare. 12 av regionens 26 
kommuner ger inte längre något generellt stöd alls till studieförbunden. Det är viktigt att slå 
vakt om studieförbunden samtidigt som verksamheten måste kvalitetssäkras och följas upp. 

Denna strategi har tagits fram i nära samarbete med berörda inom folkhögskolor och 
studieförbund, en arbetsform som har fungerat bra. Vi välkomnar att strategin innefattar en 
modell för förstärkt dialog och anger formerna för detta. 

Vi vill understryka att förutsättningen för att genomföra denna strategi  i verkligheten är en 
förstärkt finansiering från regionen. Redan tidigare fanns en problematisk underfinansiering 
och under den nuvarande krisen har många aktörer lidit stora ekonomiska förluster samtidigt 
som de kan få en ännu viktigare roll i bildnings- och utbildningsarbetet för de stora grupper 
som kommer att behöva nya kunskaper och färdigheter framöver. 

Vänsterpartiets budget för 2021 innebär en förstärkning med 25 miljoner kronor till 
folkbildningen. 

http://www.vansterpartiet.se/
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Yttrande över remiss – Folkbildningsstrategi för 
Stockholmsregionen 
 
Förslaget till remissversion för Stockholmsregionens folkbildningsstrategi 
innehåller många väl avvägda formuleringar och goda målsättningar. Nedan 
följer Sverigedemokraternas förslag och synpunkter. 
 
Sverigedemokraterna ser positivt på att dokumentet kring tillitsaspekten av 
Region Stockholms roll som bidragsgivare, samt insikten av att 
granskningsförfarandet kräver mer arbete. Vi anser att nu gällande system 
för utbetalningar och uppföljningar av studieförbundens ekonomiska stöd 
inte fungerar. Konsekvensen har blivit att regionen och dess skattebetalare 
har utsatts för bidragsfusk. Vi anser att det vore naivt att fortsatt lita på 
studieförbundens självrapportering av studietimmar, därför efterfrågar vi att 
folkbildningsstrategin innefattar en målsättande formulering kring 
utomstående kontroller av bidragstagande folkbildningsaktörer. 
 
Vidare är det viktigt att Region Stockholm inte tolererar fusk och bedrägeri, 
något som Sverigedemokraterna även anser ska speglas i den övergripande 
strategin.  
 
Som dokumentet framhäver, kan folkbildningen vara en flexibel aktör som 
snabbt kan ställa om till arbetsmarknadens krav och har dessutom låga 
trösklar för deltagande. Med hänsyn till analyserna gjorda kring folkbildning 
och arbetsmarknad, efterfrågar Sverigedemokraterna en formulering som 
konkret målsätter folkbildningens anpassning till arbetsmarknaden. 
 
Nedan följer ett antal moment som Sverigedemokraterna vill tillföra 
folkbildningsstrategin: 
 

 Folkbildningsstrategin ska ha som mål att genomförandet av 
utomstående kontroller och uppföljning av bidragstagande 
folkbildningsaktörer blir standard. 

 
 Folkbildningsstrategin ska uttrycka ett principiellt ställningstagande 

om att upphöra med finansiering av aktörer som utsatt Region 
Stockholm för omfattande fusk och bedrägeri. 
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 Folkbildningsstrategin ska innefatta en målsättning om att 
folkbildningen ska verka med hänsyn till arbetsmarknadens behov. 

 
 Folkbildningsstrategin ska avstyrka kvotering och så kallad ”positiv 

särdiskrimingering inom folkbildningens organisationer.
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Yttrande över remiss – Folkbildningsstrategi för 
Stockholmsregionen 
 
Ärendebeskrivning 
Hälso- och sjukvårdsnämnden har av Rotel II beretts möjlighet att lämna 
synpunkter på remissversionen av Folkbildningsstrategi för 
Stockholmsregionen (RS 2020-0827).  
 
Beslutsunderlag 
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande  
Remissversion Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen 
Remiss-PM 
 
Ärendets beredning 
Ärendet har beretts i folkhälsoberedningen. 
 
 
Förslag till beslut 
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande: 
 
Hälso- och sjukvårdsnämnden antar hälso- och sjukvårdsdirektörens 
tjänsteutlåtande som nämndens yttrande och överlämnar detta till 
regionstyrelsen. 
  
 
Förvaltningens motivering till förslaget 
 
Bakgrund 
Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen är en del i att förverkliga och 
konkretisera RUFS 2050 och ska tydliggöra Region Stockholms roll som 
regional aktör. Dess syfte är att ge en riktning för det övergripande arbetet 
med folkbildningsfrågor för Stockholmsregionen, samt att bidra till ökad 
kunskap, dialog och samsyn mellan regionala och lokala aktörer och 
folkbildningens aktörer. Förhoppningen är att strategin ska bidra till en 
helhetssyn kring utmaningar och möjligheter för folkbildningen kopplat till 
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  TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN 2021-0428 
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länets utveckling, liksom att fungera som stöd i kommunernas arbete med 
långsiktig planering och utveckling av folkbildningsfrågor. Den har 
avgränsats till att omfatta den folkbildning som studieförbund och 
folkhögskolor bedriver. 
 
Förslaget har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda 
och tjänstepersoner från Region Stockholm och folkbildnings-
representanter, i bred samverkan med länets kommuner, folkhögskolor och 
studieförbund. 
 
Strategin består av fyra målområden som svarar upp mot de fyra långsiktiga 
målen för Stockholmsregionen i RUFS 2050: 

1. Folkbildning stärker demokratin och gör fler delaktiga i 
samhällsutvecklingen, vilket bidrar till en god livsmiljö och en 
tillgänglig region 

2. Folkbildning ökar tillgänglighet och deltagande i kulturlivet, vilket 
bidrar till en öppen, jämlik och inkluderande region 

3. Folkbildning utjämnar utbildningsklyftor och stärker det livslånga 
lärandet, vilket bidrar till en ledande tillväxt- och kunskapsregion 

4. Folkbildning stärker folkhälsan och tillgängligheten samt breddar 
livsval, vilket bidrar till en hållbar utveckling i en resurseffektiv 
region. 

 
Fyra inriktningsområden har sedan identifierats för att långsiktigt bidra till 
strategins övergripande målområden: 

1. Stärka och utveckla demokratin 
2. Bredda intresset för, och öka delaktigheten i, kulturlivet samt det 

egna skapandet 
3. Främja kunskap och bildning samt utjämna utbildningsklyftor 
4. Utveckla arbetet för hållbar utveckling 

 
Ett inriktningsområde kan beröra flera av strategins målområden. Inom 
varje inriktningsområde finns prioriteringar med åtgärder som behöver 
hanteras för att strategins målområden ska uppfyllas. 
 
En modell för förstärkt dialog och ökad kunskap har tagits fram för att 
underlätta genomförandet. Uppföljning av insatser kopplade till strategin 
sker löpande inom ramen för dialogmodellen, samt i samband med den 
årliga RUFS-uppföljningen. 
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Överväganden  
Förvaltningen ser positivt på att en strategi för folkbildning i länet tas fram. 
Den har potential att skapa en tydligare ambition och ett mer sammanhållet 
arbete i det folkbildningsfrämjande arbete som bedrivs i länet. Frågor som 
rör kunskap, kompetens och utbildning bidrar till egenmakt, inkludering i 
samhällslivet, den demokratiska processen och hälsa och är viktiga faktorer 
i ett hälsofrämjande arbete och samhälle. 
 
Strategins ansats är att koppla folkbildning till det regionala 
utvecklingsarbetet, RUFS 2050 och de utmaningar länet står inför vad 
gäller bland annat folkhälsa, tillväxt, integration och hållbar utveckling. 
Hälso- och sjukvårdsnämnden har enligt reglementet (RS 2019-1079) 
ansvar för Region Stockholms folkhälsoarbete, samt har i uppdrag att 
samordna Stockholmsregionens strategiska folkhälsoarbete. Nämnden ser 
därför gärna en närmare samverkan i dessa frågor framåt, då utbildning 
inklusive det folkbildningsfrämjande arbetet har starka kopplingar till 
individens hälsa liksom en hälsofrämjande livsmiljö och 
samhällsutveckling. 
 
Vad gäller beskrivningen av det tillitsbaserade förhållningssättet, metoder 
för kvalitetssäkring och uppföljning ser förvaltningen positivt på 
ambitionen att komplettera de nationella reglerna med en regional 
fördelningsmodell som även innehåller kvalitativa kriterier. Samtidigt hade 
det varit önskvärt om strategin hade innehållit en mer utförlig beskrivning 
av detta i relation till uppföljningen av strategin. I remissversionen beskrivs 
enbart att strategin ska följas upp inom den modell för dialog som tagits 
fram, vad som ska följas upp, på vilken nivå olika parametrar bör följas eller 
på vilket sätt, kan med fördel läggas till. 
 
Flera av de prioriteringar som anges i inriktningsområdena har relevans för 
hälso- och sjukvårdsnämnden. Det gäller särskilt, men inte enbart: 

 Insatser för att förebygga digitalt utanförskap, vilket kan fylla en 
viktig roll i att öka jämlikheten genom att bredda tillgängligheten till 
regionens vårdutbud för fler invånare. 

 Insatser som ökar tillgängligheten för människor med begränsade 
möjligheter eller resurser att ta del av folkbildningen, vilket kan 
bidra till att minska de utbildnings-, arbets- och hälsogap som finns 
och öka inkluderingen i samhällslivet. 

 Insatser för att främja hållbara livsstilar, hälsosamma val och främja 
goda levnadsvanor, där det är särskilt viktigt att insatser för 
hälsosamma levnadsvanor i möjligaste mål utgår från ett evidens- 
och kunskapsbaserat förhållningssätt. 
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 Folkbildningens förmåga till mobilisering och snabb omställning, 
vilket potentiellt kan ha stor betydelse för hälso- och sjukvården vad 
gäller att främja individens förmåga till kritiskt tänkande och att ta 
till sig av information. 

 
Slutligen har förvaltningen ett antal mer specifika kommentarer nedan. 
 
Genomgående finns begreppet bildning med, men det saknas skrivningar 
om den lärandeprocess som främjar bildning, vilken i sig kan ha ett 
egenvärde. Att se lärandeprocessen som en självklar del av livet stärker ett 
aktivt samhällsengagemang. 
 
Förvaltningen reflekterar över hur folkbildning i sig, utan specifika 
åtgärder, främjar integration, mångfald och inkludering. Beskrivningen av 
på vilket sätt folkbildningen bidrar till integration och mångfald kan 
utvecklas i strategin så att kopplingen däremellan tydliggörs. Därutöver 
anser förvaltningen att, precis som med föreslagna riktade insatser för att 
nå kulturovana invånare, kan motsvarande insatser för föreningsovana 
invånare främja mångfald och delaktigheten i folkbildningssammanhang.  
 
Förvaltningen anser även att det hade varit önskvärt inte bara med ett 
resonemang kring huruvida det finns en heltäckande geografisk spridning, 
utan att strategin kompletteras med en analys av hur tillgången till och 
tillgängligheten för olika grupper i befolkningen ser ut. Detta skulle kunna 
ligga till grund för en prioritering om det finns särskilda områden eller 
grupper dit insatser kan behöva riktas, exempelvis de uppsökande insatser 
som föreslås i strategin. Det skulle även ligga i linje med Region Stockholms 
Folkhälsopolicy som för närvarande är ute på remiss (RS 2020-0535). 
 
Ekonomiska konsekvenser  
Förslaget till strategi förväntas inte få några ekonomiska konsekvenser för 
nämnden. 
 
Konsekvenser för patientsäkerhet  
Förslaget till strategi förväntas inte få några konsekvenser för 
patientsäkerheten. 
 
Konsekvenser för jämlik och jämställd vård  
Förslaget till strategi skulle i viss mån kunna förbättra förutsättningarna för 
en jämlik och jämställd vård. 
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Miljökonsekvenser  
Förslaget till strategi kan potentiellt leda till positiva effekter för miljön, då 
folkbildning kan vara en del i att skapa ett mer hållbart samhälle. 
 
Administrativa konsekvenser  
Förslaget till strategi bedöms inte få några administrativa konsekvenser för 
nämnden. 
 
 
 
 
Johan Bratt                                                            
Tf. hälso- och sjukvårdsdirektör 

 Magnus Thyberg 
 Avdelningschef 

 
 
Beslutet ska skickas till 
Regionstyrelsen 
 
 
Godkänd av Johan Bratt, 2021-03-23
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