Folkbildningsrådets styrelsesammanträde

Diarienr 20/00086
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Protokoll 2020:1
Datum:

2020-02-20

Plats:

Clarion Hotell Ringvägen 98 Stockholm

Närvarande ledamöter:

Catharina Håkansson Boman
Ulf Melin
Monica Fundin Pourshahidi fr.o.m. punkt 10 b
Johan Söderman
Hans Wallmark t.o.m. punkt 10 d
Per Ödling

Anmält förhinder:

Inger Ashing
Marie-Louise Rönnmark
Gunilla Svantorp

Personalrepresentant

Lloyd Baltz

Sekreterare:

Linda Rosén

Generalsekreterare:

Maria Graner

Personal:

Anna-Carin Bylund
Veronica Kennett
Magnus Wetterberg

§ 1 Öppnande
Catharina Håkansson Boman hälsade alla välkomna och förklarade
sammanträdet öppnat.

§ 2 Val av protokollsjusterare
Beslutades
att

utse Ulf Melin att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 3 Föregående sammanträdesprotokoll
Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 12 december 2019
(bilaga) redovisades.
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Beslutades
att

lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 4 Fastställande av dagordning
Förslag till dagordning (bilaga) redovisades. Punkt 9 Budgetunderlag
föreslås flyttas till efter statsbidragsfrågorna och bli ny punkt 11.

Beslutades
att

fastställa dagordningen med ovanstående ändring.

§ 5 Beslut per capsulam om stadgeändring
Beslut fattades i januari per capsulam (bilaga) om att föreslå
representantskapet att ändra Folkbildningsrådets stadgar så att de
korrekt återspeglar medlemmarnas namn.

Beslutades
att

lägga beslutet till handlingarna.

§ 6 Folkbildningsrådets årsredovisning 2019
Folkbildningsrådets årsredovisning och verksamhetsplan (bilagor)
föredrogs.

Beslutades
att

ge generalsekreteraren i uppdrag att med beaktande av styrelsens
synpunkter genomföra de slutliga justeringarna av
årsredovisningen för 2019 samt

att

överlämna årsredovisningen för 2019 med styrelsens
dispositionsförslag till representantskapets vårsammanträde den
22 april 2019.
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§ 7 Regeringens riktlinjer till Folkbildningsrådet 2020
Regeringens riktlinjer till Folkbildningsrådet 2020 (bilaga) föredrogs.

Beslutades
att

ge generalsekreteraren i uppdrag att säkerställa att
Folkbildningsrådet i sitt arbete följer regeringens riktlinjer.

§ 8 Folkbildningsrådets verksamhetsplan och budget
2020
Verksamhetsplan och budget för 2020 (bilaga) som har justerats efter att
Folkbildningsrådet har tagit emot regeringens riktlinjer för 2020
föredrogs.

Beslutades
att

fastställa förslag till verksamhetsplan och budget för 2020.

§ 9 Uppföljning av 2017 års verksamhet - NBV
Förslag till beslut med anledning av uppföljningen av 2017 års
verksamhet i NBV (bilaga) föredrogs. Styrelsen konstaterade att det har
tagit alltför lång tid för NBV att vidta åtgärder för att komma till rätta
med brister i verksamheten.

Beslutades
att

godkänna NBV:s rapport inklusive justeringar av verksamheten,

att

ge generalsekreteraren i uppdrag att särskilt följa upp NBV:s
åtgärder för ökad kvalitet och kontroll i verksamheten och
återrapportera detta till styrelsen samt

att

kalla NBV:s ledning till nästa styrelsesammanträde för att redovisa
vilka åtgärder som vidtas för att säkerställa kvaliteten i
verksamheten.
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§ 10 Statsbidragsfrågor
a Slutreglering av statsbidrag till folkhögskolorna 2019
Förslag till beslut gällande slutreglering av statsbidrag till
folkhögskolorna 2019 (bilaga) föredrogs.

Beslutades
att

fastställa summan som ska fördelas som organisationsbidrag till
138 260 000 kronor,

att

fastställa summan som ska fördelas som verksamhetsbidrag till
1 857 779 000 kronor, varav via ordinarie ingångsvärde
1 440 117 000 kronor och utökade platser 417 662 000 kronor,

att

fastställa summan som ska fördelas som språkligt stöd till
45 655 000 kronor,

att

fastställa summan som ska fördelas som förstärkningsbidrag till
191 613 000 kronor,

att

fastställa summan som ska fördelas till verksamhet med
korttidsutbildade till 54 999 000 kronor,

att

fastställa bidragsfördelningen mellan folkhögskolorna enligt
bilagd fördelning,

att

uppdra åt generalsekreteraren att reglera 2019 års bidrag för
folkhögskolorna i och med statsbidragsutbetalning kvartal 2
2020 samt

att

förklara paragrafen omedelbart justerad.

b Justering av inrapporterad verksamhet i
studieförbund 2016–2018
Förslag till beslut om justering av inrapporterad verksamhet i
studieförbund 2016–2018 (bilaga) föredrogs.

Beslutades
att

justera underlaget för studieförbundens statsbidrag i enlighet med
den bilagda sammanställningen samt

att

förklara paragrafen omedelbart justerad.
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c Återkrav av fördelat statsbidrag för 2018 från
studieförbund
Förslag till beslut om återkrav av fördelat statsbidrag för 2018 från
studieförbund (bilaga) föredrogs.

Beslutades
att

för ordinarie bidrag 2018 återta av Nykterhetsrörelsens
Bildningsverksamhet 4 209 900 kronor, av Studiefrämjandet
1 271 300 kronor samt av Ibn Rushd studieförbund 46 000 kronor,

att

för ordinarie bidrag 2018 omfördela 5 527 200 kronor enligt bilaga,

att

ge generalsekreteraren i uppdrag att se över praxis för hantering
av återtagna medel vid strykningar i olika delar av
uppföljningsprocessen,

att

för bidrag Vardagssvenska och Svenska från dag ett 2018 återta av
Arbetarnas Bildningsförbund 39 000 kronor, av Studieförbundet
Bilda 43 500 kronor, av Folkuniversitetet 162 000 kronor, av Ibn
Rushd studieförbund 107 750 kronor, av Medborgarskolan 132 000
kronor, av Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet 151 000
kronor, av Sensus studieförbund 3 250 kronor, av
Studiefrämjandet 206 500 kronor och av Studieförbundet
Vuxenskolan 120 500 kronor,

att

överföra återtagna bidrag för Vardagssvenska och Svenska 2018
från dag ett att fördelas till studieförbund för genomförd
verksamhet inom insatserna 2019,

att

för bidrag Uppsökande insatser för utrikesfödda kvinnor 2018
återta av Studieförbundet Bilda 12 774 kronor och av
Studiefrämjandet 146 901 kronor,

att

överföra återtagna bidrag för Uppsökande insatser för
utrikesfödda kvinnor 2018 från dag ett att fördelas till
studieförbund för genomförd verksamhet inom insatsen 2019,

att

för bidrag Föräldrars delaktighet i barns lärande 2018 återta av
Studieförbundet Bilda 9 520 kronor och av Sensus studieförbund
271 172 kronor,

att

fördela återtagna bidrag för Föräldrars delaktighet i barns lärande
2018 enligt ny justerad procentuell andel av genomförd
verksamhet 2018 samt
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att

förklara paragrafen omedelbart justerad.

d Slutreglering av statsbidrag till studieförbunden 2019
Förslag till beslut om slutreglering av statsbidrag till studieförbunden
2019 (bilaga) föredrogs.

Beslutades
att

fastställa 2019 års statsbidrag till studieförbunden enligt bilagor
samt

att

förklara paragrafen omedelbart justerad.

e Slutreglering av statsbidrag till särskilda
folkbildningsinsatser för asylsökande m.fl. 2019
Förslag till beslut om slutreglering av statsbidrag till särskilda
folkbildningsinsatser för asylsökande m. fl. 2019 (bilaga) föredrogs.

Beslutades
att

notera till protokollet generalsekreterarens anmälan av beslut den
19 juni 2019 om preliminär fördelning till särskilda
folkbildningsinsatser för asylsökande,

att

notera till protokollet generalsekreterarens anmälan av beslut den
5 juni 2019 om återtag av 209 000 kronor för svenska från dag ett
2018 från Glimåkra folkhögskola,

att

slutreglera statsbidrag till studieförbund och folkhögskolor för
särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande 2019 enligt bilagor,

att

förklara paragrafen omedelbart justerad.

f Slutreglering av statsbidrag till uppsökande och
motiverande studieförbundsinsatser 2019
Förslag till beslut om slutreglering av statsbidrag till uppsökande och
motiverande studieförbundsinsatser 2019 (bilaga) föredrogs.
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Beslutades
att

slutreglera bidrag och fördela återtagna medel från 2018 till
särskilda insatser inom folkbildningen enligt bilaga samt,

att

förklara paragrafen omedelbart justerad.

g Utlysning av MR-medel 2020
Förslag till hantering av utlysning av bidrag till insatser som ska stärka
kunskaperna om de mänskliga rättigheterna i samhället (bilaga)
föredrogs.

Beslutades
att

fastställa bifogade riktlinjer för 2020 med bilaga,

att

ge generalsekreteraren i uppdrag att besluta om fördelning av
projektmedel för MR-insatser 2020,

att

generalsekreterarens beslut anmäls till styrelsen vid
nästkommande möte samt

att

förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 11 Folkbildningsrådets budgetunderlag 2021–2023
Förslag till budgetunderlag för 2021–2023 (bilaga) föredrogs.

Beslutades
att

ge generalsekreteraren i uppdrag att med beaktande av styrelsens
synpunkter slutföra arbetet med budgetunderlaget för 2021–2023.

§ 12 Uppdrag från Arbetsförmedlingen
a Slutreglering av rekvirerade platser till
studiemotiverande folkhögskolekurs 2019
Förslag till slutreglering av rekvirerade platser till studiemotiverande
folkhögskolekurs 2019 (bilaga) föredrogs.
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Beslutades
att

fördela 230 platser som rekvirerats utöver tilldelad ram enligt
uppställning i bilaga,

att

ge generalsekreteraren i uppdrag att slutreglera 2019 års
verksamhet till Arbetsförmedlingen enligt bilagd tabell samt

att

förklara paragrafen omedelbart justerad.

b Slutreglering av rekvirerade platser till
etableringskurs 2019
Förslag till slutreglering av rekvirerade platser till etableringskurs 2019
(bilaga) föredrogs.

Beslutades
att

notera generalsekreterarens anmälan av sina beslut till
protokollet,

att

fördela 5 platser som rekvirerats utöver tilldelad ram enligt
uppställning i bilaga,

att

ge generalsekreteraren i uppdrag att slutreglera 2019 års
verksamhet till Arbetsförmedlingen enligt bilagd tabell samt

att

förklara paragrafen omedelbart justerad.

c Slutreglering av rekvirerade platser till
bristyrkeskurser 2019
Förslag till slutreglering av rekvirerade platser till etableringskurs 2019
(bilaga) föredrogs.

Beslutades
att

notera generalsekreterarens anmälan av sina beslut till
protokollet,

att

ge generalsekreteraren i uppdrag att slutreglera 2019 års
verksamhet till Arbetsförmedlingen enligt bilagd tabell samt

att

förklara paragrafen omedelbart justerad.
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§ 13 Remisser
Inkomna remisser (bilaga) föredrogs.

Beslutades
att

ge generalsekreteraren i uppdrag att besvara inkomna remisser
samt

att

generalsekreterarens remissvar anmäls till styrelsen vid
kommande styrelsemöte.

§ 14 Kanslirapport
Rapport om aktuella folkbildningspolitiska frågor (bilaga) redovisades.

Beslutades
att

godkänna rapporten.

§ 15 Övrig fråga om förtydligande av möjligheter att
anmäla misstankar om oegentligheter
En diskussion fördes om vilka möjligheter som finns att anmäla
misstankar om oegentligheter i folkbildningens verksamheter till
Folkbildningsrådet.

Beslutades
att

ge generalsekreteraren i uppdrag att förtydliga möjligheten att
anmäla misstanke om oegentligheter gällande
statsbidragsanvändning på Folkbildningsrådets hemsida,

att

återkomma till styrelsen med en utredning av möjligheten att
utveckla en visselblåsarfunktion.

§ 16 Nästa sammanträde
Nästa sammanträde är den 18 mars 2020, kl. 10.00-15.00.

Beslutades
att

notera informationen.
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§ 17 Avslutning
Catharina Håkansson Boman tackade alla deltagare för sammanträdet
och förklarade det avslutat.

Vid protokollet

Linda Rosén
Sekreterare

Justeras

Catharina Håkansson Boman

Ulf Melin

Ordförande

Justerare

Bilagor:
Handlingar till sammanträde

