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Hej!
Här kommer remissvar från Lillsveds idrottsfolkhögskola på Folkbildningsstrategi för
Stockholmsregionen, RS 2020-0827.
 
Med vänliga hälsningar
 
Christina Hjelmar
Platschef och rektor
070-624 36 03
christina.hjelmar@lillsved.se
_____________________________
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Remissvar från Lillsveds idrottsfolkhögskola Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen 
Dnr: RS 2020-0827 
 
Inledning 
Vi har fokuserat på de fyra inriktningsområdena och de stämmer bra överens med statens 
syften enligt förordningen om statsbidrag till folkbildningen.1 Vi anser dock att hållbar 
utveckling genomsyrar alla inriktningsområdena och att folkhälsa lyfts fram som ett eget 
inriktningsområde utifrån nedan argument. 
 
Folkbildning handlar om att utvecklas som individ tillsammans med andra och förflytta sig 
från en bildningsnivå till en annan. Vi på folkhögskola har god och långvarig erfarenhet av 
den pedagogik som präglar folkbildningen där vi jobbar salutogent och holistiskt med olika 
människor med olika bakgrund, ålder, kön etc. Vi jobbar med och för mångfald. För att 
uppnå detta är en god fysisk och psykisk hälsa av yttersta vikt. Om mer fokus läggs på 
folkhälsan kan folkbildningen dessutom bli en resurs också för andra delar av Regionens 
ansvarsområden, då främst för hälso- och sjukvården. 
 
Vi föreslår att hållbar utveckling präglar och blir ett genomgående tema i alla 
inriktningsområdena och det läggs till ett nytt område som benämns folkhälsa.  
 
Inriktningsområde Folkhälsa 
Genom inriktningsområdet Folkhälsa kan man se folkbildningen som en del av det regionala 
folkhälsoarbetet med en god förmåga att spela stor roll för såväl fysisk som psykisk hälsa 
med fokus på främjande insatser. Synen på hälsa inom folkbildningen tar ofta 
utgångspunkten i ett främjande (salutogensesen) och därför kan vi stötta sjukvården och 
vårdens hälsoarbete som är mer inriktat på prevention, lindra, bota (patogenesen).  
 
Främjandefokuset harmoniserar väl med folkbildningens syn på människan i att vara fri och 
bildad för att ha kraft att påverka sin livssituation.  
 
För att vara en hållbar människa och skapa ett hållbart samhälle måste man börja i en sund 
kropp. Svensk idrott har en viktig roll i detta arbete och engagerar väldigt många människor 
i alla åldrar. Det handlar också om social hållbarhet och den egna förmågan att påverka sin 
livssituation. Den egna hälsan är individens viktigaste resurs. 
 
Idrottsrörelsen är Sveriges största folkrörelse, en betydande del av det svenska samhället 
och av stor betydelse för den enskilde samhällsmedborgaren. Folkbildningen och 
idrottsrörelsen har många likheter där Riksidrottsförbundets vision är en bildnings- och 
utbildningsverksamhet i världsklass, dvs att vara bäst i världen. Idrottsrörelsens 
verksamhetsidé lyder ”Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas 
under hela livet”. Byggstenarna finner man i värdegrunderna Glädje och gemenskap, 
Demokrati och delaktighet, Allas rätt att vara med samt Rent Spel.2 
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Ett av idrottsrörelsens mål 2025 lyder: Idrotten gör Sverige starkare - Idrottsrörelsen är en 
ännu starkare samhällsaktör.3 

Här återfinns en vision och värdegrund som i samspel med Folkbildningsstrategi Stockholm 
skulle ge synergieffekter. 
 
 
 
 
Idrottsrörelsen har idag tre folkhögskolor varav två finns i Stockholms region, Bosöns 
idrottsfolkhögskola och Lillsveds idrottsfolkhögskola. Jämte folkbildningsuppdraget har vi ett 
folkhälsouppdrag där vår idé är en jämlik folkhälsa och rörelse hela livet. 
Folkhälsoperspektivet bör breddas och tydliggöras i remissen och omfatta såväl fysisk som 
psykisk hälsa. 
Vi på Lillsveds idrottsfolkhögskola utbildar ledare och hälsocoacher som är verkar i 
idrottsrörelsen, civilsamhället samt inom privat och offentlig sektor. 
Vi träffar och gör dagligen skillnad för deltagare med fysisk och psykisk ohälsa, vi är riktigt 
bra på det. Utifrån rapporter från civilsamhället ser denna problematik inte ut att avta.  
Detta område bör prioriteras och tydliggöras i denna remiss. 
 
 
 
 
Christina Hjelmar 
Platschef och rektor Lillsveds idrottsfolkhögskola 
 
 
 
 
 

1. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2015218-om-statsbidrag-
till_sfs-2015-218 

2. https://www.rf.se/omriksidrottsforbundet/idrottsrorelsensstyrandedokument/ 
3. https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet-rim/dokument/rf--och-sisu-stammorna-2019/10.1-verksamhetsinriktning-

med-ekonomiska-planer.pdf?w=900&h=900 
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