Folkbildningsrådets representantskapsmöte

Diarienr 294,2018,020
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Protokoll 2018:2
Datum:

2018-11-14

Plats:

World Trade Center Klarabergsviadukten 70
Stockholm

Närvarande ombud:
Stefan Attefall RIO

Mats Lundborg RIO

Alex Bergström SKL

Kenneth Lundmark Studieförbunden

Henrik Blind SKL

Åke Marcusson Studieförbunden

Lars Bryntesson SKL

Omar Mustafa Studieförbunden

Kerstin Burström RIO

Åsa Paborn Studieförbunden

Ulla Gradeen SKL

Cecilia Palm Studieförbunden

Annamaria Hedlund RIO

Ann-Katrin Persson Studieförbunden

Ann-Sofie Henriksson
Studieförbunden

Nils Ingmar Thorell SKL

Gerhard Holmgren RIO

Monica Widman-Lundmark
Studieförbunden

Nina Larsson Studieförbunden

David Samuelsson Studieförbunden

Gäster:
Inka Grundström Studieförbunden

Thomas Nilsson OFI

Maria Jacobsson SKL

Linda Nordin
utbildningsdepartementet

Anna Larsson SPSM
Frédérique Lémery
utbildningsdepartementet

Tomas Rosengren, Folkhögskollärarna

Styrelsen:
Catharina Håkansson Boman
(ordförande)

Johan Söderman

Ulf Melin

Maria Graner (generalsekreterare)

Monica Fundin Pourshahidi

Linda Rosén (sekreterare)

Lars Tengberg (personalrepresentant)

Gunilla Svantorp

Personal:
Anna-Carin Bylund

Rebecka Svensén

Veronica Kennett

Magnus Wetterberg

Lotta Ragelius

§1

Öppnande

Annamaria Hedlund hälsade alla välkomna och förklarade
sammanträdet öppnat.
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§2

Val av protokollsjusterare

Beslutades
att

utse Alex Bergström och Nina Larsson att jämte ordföranden
justera protokollet.

§3

Fastställande av dagordning

Förslag till dagordning (bilaga) redovisades.

Beslutades
att

fastställa dagordningen.

§4

Godkännande av kallelsen

Enligt stadgarna ska kallelse till representantskapsmöte utsändas senast
tre månader före sammanträdet. Kallelsen skickades till
Folkbildningsrådets medlemmar den 13 augusti 2018.

Beslutades
att

fastställa att kallelsen till representantskapets höstsammanträde
har skett i enlighet med stadgarna.

§5

Fastställande av röstlängd

Enligt stadgarna består representantskapet av tio ombud för
Studieförbunden i samverkan, fem ombud för Rörelsefolkhögskolornas
intresseorganisation och fem ombud för Sveriges Kommuner och
Landsting. Ett upprop av närvarande ombud förrättades.

Beslutades
att

fastställa röstlängden och notera att det fanns 20 röstberättigade
ombud närvarande.

§6

Styrelsens verksamhetsplan 2019

Maria Graner föredrog styrelsens verksamhetsplan för 2019 (bilaga). Ett
antal synpunkter och frågor framfördes.
Med anledning av utbyggnaden av platser i folkhögskolan behöver bland
annat frågor om möjligheten att rekrytera kompetent personal följas
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upp. Detta för att folkhögskolan ska ha förutsättningar att slå vakt om
folkbildningsmässighet och kvalitet i verksamheten. Styrelsen svarar att
den typen av uppföljning kommer att täckas in av planerade rapporter
och översyner.
Uppdatering av villkor nämns i verksamhetsplanen, en fråga ställs om
vad det innebär. Styrelsen svarar att det som avses är årliga
uppdateringar som kan vara mer redaktionella men som även kan
innebära större uppdateringar. 2019 kommer bland annat en översyn av
förstärkningsbidraget att slutföras och påverka villkoren för
folkhögskolorna. Utbyggnaden av platser i folkhögskolan ger också
anledning att se över delar av dessa villkor.
RIO framhöll att de förväntar sig att frågor om momskompensation för
rörelseägda folkhögskolor och ekonomisk rättvisa mellan folkhögskolor
kommer att drivas av Folkbildningsrådet. Uppfattningen att
sektorsansvaret inte ges tillräckligt utrymme i verksamhetsplanen
framfördes. Det finns ett antal frågor där det är viktigt att
Folkbildningsrådet agerar i förhållande till myndigheter vars regelverk
försvårar för folkhögskolor. Styrelsen svarar att detta arbete är högt
prioriterat och att det är olyckligt om det inte speglas i
verksamhetsplanen. Folkbildningsrådet har till exempel utökat sitt
utrymme för en juristtjänst från 25 till 100 procent från och med 2019.
Det finns ett antal utredningar, till exempel
Arbetsmarknadsutredningen, där Folkbildningsrådet i olika roller
arbetar för att de lösningar som finns för sektorn ska kunna finnas kvar
eller förbättras. Möjligen kan verksamhetsplanen förtydligas inom detta
område, men det är också viktigt att ha en levande diskussion om
rollfördelning mellan Folkbildningsrådet och medlemmarna.
Vid förra höstens representantskap diskuterades den kritik som
framfördes mot folkbildningen i olika bloggar, och behovet av
kommunikation för att bemöta den. Hur har detta påverkat
Folkbildningsrådets planering? Styrelsen svarar att information från vår
webb har tagits ur sitt sammanhang och använts för att ge en felaktig
bild av verksamheter i folkbildningen. Folkbildningsrådet arbetar med
att ha tydligare information, som är lätt att ta till sig och lätt att få
tillgång till. Vår målsättning är inte framför allt att bemöta de som är
kritiska, utan att ge korrekt information till de som är intresserade av
sakförhållandena.
Synpunkten att den utveckling som skett av verksamhetsplanen är bra
framfördes. Det är bra med en strategisk agenda som målar de stora
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dragen. Viktigt att det är tydligt i verksamhetsplanen att generella anslag
ska värnas i förhållande till särskilda anslag. Önskemålet att vi inom
folkbildningen oftare talar om oss själva som folkbildningen istället för
som studieförbund och folkhögskolor framfördes. Styrelsen svarade att
verksamhetsplanen framför allt är ett internt styrdokument men att vi
tar med oss synpunkterna.
Visionen framhölls som mycket bra och frågan om värdegrund lyftes, har
styrelsen diskuterat en värdegrund för Folkbildningsrådet? Styrelsen
svarar att vi har arbetat med kärnvärdena kompetens, engagemang och
oberoende, Vi utgår också från principerna i självförvaltningsmodellen
men diskussionen skulle kunna vidgas. Vi tar med oss detta i styrelsens
arbete, men också till styrelsekonferensen nästa år.

Beslutades
att

lägga den av styrelsen anmälda verksamhetsplanen för 2019 till
handlingarna.

§7

Fastställande av ekonomisk ram för 2019

Maria Graner föredrog styrelsens förslag till ekonomisk ram för
Folkbildningsrådets budget 2019 (bilaga).
En fråga om samstämmigheten mellan skrivningar i verksamhetsplanen
och budgetramen ställdes. I verksamhetsplanen tas frågan om ökad
intern effektivitet upp, men samtidigt föreslås samma ekonomiska
utrymme som 2018. Hur går detta samman? Styrelsen svarar att i arbetet
med ökad intern effektivitet ingår ingen ambition att minska
Folkbildningsrådets organisation. Vi bedriver ett intensivt
utvecklingsarbete som är nödvändigt och som kostar. Detta för att i ännu
större utsträckning kunna svara mot de krav som ställs på oss och göra
rätt saker, i rätt tid och på rätt sätt.

Beslutades
att

fastställa den ekonomiska ramen för Folkbildningsrådets budget
2018 i enlighet med bilagda förslag samt

att

fastställa Folkbildningsrådets anslagsuttag till 31 miljoner kronor
för den ordinarie folkbildningsverksamheten, fördelat i enlighet
med folkhögskolornas och studieförbundens proportionella
andelar av folkbildningsanslaget och vardera 500 000 kronor för de
två särskilda uppdragen på studieförbundsområdet.
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§8

Representantskapets vårsammanträde

Det datum som styrelsen hade föreslagit för representantskapets
vårsammanträde kolliderar med RIO:s kongress. Styrelsen kommer att
återkomma med nytt datum för representantskapets vårsammanträde.

Beslutades
att

notera informationen.

§9

Avslutning

Annamaria Hedlund tackade alla deltagare för sammanträdet och
förklarade det avslutat.

Vid protokollet

Linda Rosén
Sekreterare

Justeras

Annamaria Hedlund

Alex Bergström och Nina Larsson

Ordförande

Justerare

Bilagor:
Handlingar till sammanträde

