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

§ 2 Val av protokollsjusterare
Beslutades
att

utse Monica Fundin Pourshahidi att jämte ordföranden justera
protokollet.

§ 3 Föregående sammanträdesprotokoll
Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 20 februari 2020
(bilaga) redovisades.
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Beslutades
att

lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 4 Fastställande av dagordning
Förslag till dagordning (bilaga) redovisades.

Beslutades
att

fastställa dagordningen.

§ 5 Särskilt möte med NBV
Vidar Andersson, ordförande och Göran Hägerdal, förbundsrektor NBV
deltog för att svara på styrelsens frågor om studieförbundet åtgärder för
att säkerställa kvaliteten i verksamheten.

Beslutades
att

notera informationen från NBV.

§ 6 Ibn Rushds åtgärdsplan
Studieförbundet Ibn Rushd har tagit fram en åtgärdsplan som innehåller
en analys av de svagheter som presenterades i Erik Amnås rapport och
beslutade åtgärder för att komma tillrätta med dessa.

Beslutades
att

notera anmälan av Ibn Rushds åtgärdsplan.

§ 7 Folkbildningsrådets samlade bedömning 2019
En preliminär version av Folkbildningsrådets samlade bedömning av
folkbildningens betydelse för samhället 2019 (bilaga) föredrogs

Beslutades
att

ge generalsekreteraren i uppdrag att med ledning av styrelsens
synpunkter färdigställa Folkbildningsrådets samlade bedömning
av folkbildningens betydelse för samhället 2019.
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§ 8 Statsbidrag
a 2019 års uppföljning av studieförbundens
statsbidragsvillkorade verksamhet
Folkbildningsrådets rapport om 2019 års uppföljning av
studieförbundens statsbidragsvillkorade verksamhet (bilaga) föredrogs.

Beslutades
att ABF på ett tillfredsställande sätt har följt statsbidragsvillkoren,
att Bilda på ett tillfredsställande sätt har följt statsbidragsvillkoren,
att Folkuniversitetet på ett tillfredsställande sätt har följt
statsbidragsvillkoren,
att Ibn Rushd på ett tillfredsställande sätt har följt
statsbidragsvillkoren,
att Kulturens på ett tillfredsställande sätt har följt
statsbidragsvillkoren,
att Medborgarskolan på ett tillfredsställande sätt har följt
statsbidragsvillkoren,
att Sensus på ett tillfredsställande sätt har följt statsbidragsvillkoren,
att Studieförbundet Vuxenskolan på ett tillfredsställande sätt har följt
statsbidragsvillkoren,
att styrelsen vid sitt sammanträde den 27 maj 2020 tar ställning till om
NBV på ett tillfredsställande sätt har följt statsbidragsvillkoren,
samt
att styrelsen vid sitt sammanträde den 27 maj 2020 tar ställning till om
Studiefrämjandet på ett tillfredsställande sätt har följt
statsbidragsvillkoren.

b 2019 års uppföljning av folkhögskolornas
statsbidragsvillkorade verksamhet
Folkbildningsrådets rapport om uppföljningen av folkhögskolornas
statsbidragsvillkorade verksamhet 2019 (bilaga) föredrogs.
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Beslutades
att

godkänna rapporten.

c Rapport – Mänskliga rättigheter 2019
Folkbildningsrådets rapport om uppdraget att stärka kunskaperna om de
mänskliga rättigheterna i samhället 2019 (bilaga) föredrogs.

Beslutades
att

godkänna anmälan av rapporten.

d Justering av slutreglering av uppsökande och
motiverande studieförbundsinsatser riktade till
utrikes födda kvinnor 2019
Generalsekreterarens beslut om justering av slutreglering av
uppsökande och motiverande studieförbundsinsatser riktade till utrikes
födda kvinnor 2019 (bilaga) föredrogs.

Beslutades
att

notera generalsekreterarens anmälan av sina beslut.

e Korrigering av administrativt avlyft till RIO för
vidarebefordran till FSO 2020
Förslag till beslut om korrigering av administrativt avlyft till RIO för
vidarebefordran till FSO (bilaga) föredrogs.

Beslutades
att

godkänna begäran från RIO- och Folkhögskoleföreningen inom
SKR, Fhf:s begäran om administrativa överföringar enligt bilaga
samt

att

vid kvartalsutbetalning av statsbidrag till folkhögskolor ta i
beaktande de administrativa avgifterna för nationella stöd- och

5 (10)

serviceinsatser samt det skoladministrativa systemet Schoolsoft
enligt bilaga.

f Fördelning av folkbildningsanslaget 2020 enligt
nyckel och fördelningskriterier
Förslag till beslut om fördelning av folkbildningsanslaget 2020 enligt
nyckel och fördelningskriterier 2020 (bilaga) föredrogs.

Beslutades
att

fastställa summan som disponeras av Folkbildningsrådet 2020 till
4 159 783 tkr,

att

avsätta 29 500 tkr till studieförbund för uppsökande och
motiverande insatser för utrikesfödda kvinnor,

att

avsätta 500 tkr till Folkbildningsrådet för administration för
uppsökande och motiverande insatser för utrikesfödda kvinnor

att

avsätta 9 500 tkr till studieförbund för språksatsning för utrikes
födda föräldralediga,

att

avsätta 500 tkr till Folkbildningsrådet för administration för
språksatsning för utrikes födda föräldralediga,

att

i enlighet med gällande fördelningsnyckel fördela ordinarie
folkbildningsanslag innan anslagsuttag med 1 737 251 tkr till
folkhögskolor och 1 793 532 tkr till studieförbund,

att

vid anslagsuttaget för myndighetsuppdrag beakta de medel som
avser de utökade platserna samt kvalitet i folkhögskolan,

att

fastställa anslagsuttaget med 18 069 tkr från folkhögskolornas
andel av anslaget och med 13 931 från studieförbundens andel av
anslaget,

att

fastställa beloppet 1 779 601 tkr att fördela till studieförbunden
med 177 960 tkr till organisationsbidrag, 142 368 tkr till
tillgänglighetsbidrag, 1 459 273 tkr till verksamhetsbidrag,

att

fastställa beloppet 2 308 182 tkr att fördela till folkhögskolorna,
med 180 120 tkr organisationsbidrag, 1 885 650 tkr
verksamhetsbidrag, 45 059 tkr språkligt stöd, 142 103 tkr
förstärkningsbidrag, 55 000 tkr korttidsutbildade samt 250 tkr för
stöd till studerandeorganisationer samt
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att

förklara paragrafen omedelbart justerad.

g Statsbidrag till studieförbunden 2020
Förslag till beslut om preliminär fördelning av statsbidrag till
studieförbunden 2020 samt preliminära administrativa överföringar
(bilagor) föredrogs.

Beslutades
att

fastställa preliminär fördelning av statsbidrag till studieförbunden
2020 enligt bilaga,

att

fastställa preliminära administrativa överföringar enligt bilaga,
samt

att

förklara paragrafen omedelbart justerad.

h Statsbidrag till folkhögskolorna 2020
Förslag till beslut om fördelning av statsbidrag till folkhögskolorna 2020
(bilaga) föredrogs.

Beslutades
att

fastställa folkhögskolornas ingångsvärden för
verksamhetsbidraget 2020 enligt bilaga,

att

preliminärt fastställa folkhögskolornas ingångsvärde för bidrag till
språkligt stöd 2020 enligt bilaga,

att

preliminärt fastställa folkhögskolornas ingångsvärde för bidrag till
korttidsutbildade 2020 enligt bilaga,

att

preliminärt fördela förstärkningsbidrag för 2020 enligt bilaga samt

att

förklara paragrafen omedelbart justerad.

i Svenska för föräldralediga, villkor och fördelning
2020
Förslag till beslut om villkor och fördelning av bidrag till svenska för
föräldralediga 2020 (bilaga) föredrogs.
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Beslutades
att

fastställa särskilda villkor för svenska för föräldralediga 2020
enligt bilaga,

att

fastställa preliminär fördelning av statsbidrag för svenska för
föräldralediga till studieförbunden år 2020 enligt bilaga,

att

beslut om omfördelning av statsbidrag för insatser med svenska
för föräldralediga 2020 delegeras till generalsekreteraren,

att

generalsekreterarens beslut anmäls till styrelsen vid därpå
följande styrelsemöte samt

att

förklara paragrafen omedelbart justerad.

j Särskilda insatser för asylsökande fördelning 2020
och särskilda villkor
Förslag till fördelning av bidrag till och särskilda villkor för insatser för
asylsökande 2020 (bilaga) föredrogs.

Beslutades
att

godkänna generalsekreterarens beslut om rättelse av beslut om
preliminär fördelning av statsbidrag till studieförbunden 2020
enligt bilaga 1,

att

att resterande medel om 19 009 900 kr fördelas till
studieförbunden enligt bilaga 2,

att

fastställa särskilda villkor för studieförbund och folkhögskola 2020
enligt bilaga 3 och 4,

att

förklara paragrafen omedelbart justerad.

k Uppsökande och motiverande studieförbundsinsatser
fördelning 2020 och anmälan av GS-beslut om villkor
Förslag till fördelning av bidrag till uppsökande och motiverande
studieförbundsinsatser 2020 och anmälan av generalsekreterarens beslut
om villkor föredrogs.
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Beslutades
att

preliminärt fördela medel för uppsökande och motiverande
insatser riktade till utrikes födda kvinnor enligt bilaga, samt

att

fastställa särskilda villkor för uppsökande och motiverande
insatser riktade till utrikes födda kvinnor enligt bilaga.

§ 9 Återrapportering av folkhögskolekurser i
samarbete med Arbetsförmedlingen 2019
Folkbildningsrådets rapport om etableringskurs på folkhögskola,
studiemotiverande folkhögskolekurs och bristyrkesutbildningar på
folkhögskola 2019 (bilaga) föredrogs.

Beslutades
att

notera anmälan av rapporten till protokollet.

§ 10 Remisser
En inkommen och två besvarade remisser (bilagor) föredrogs.

Beslutades
att

notera generalsekreterarens remissvar,

att

ge generalsekreteraren i uppdrag att besvara inkommen remiss,
samt

att

generalsekreterarens remissvar anmäls till styrelsen vid
kommande sammanträde.

§ 11 Långsiktiga nivåer i Folkbildningsrådets strategiska
agenda
Förslag till förändringar i struktur och delar av de långsiktiga nivåerna i
Folkbildningsrådets strategiska agenda (bilaga) föredrogs.
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Beslutades
att

godkänna de förnyade långsiktiga nivåerna i den strategiska
agendan samt

att

ge generalsekreteraren i uppdrag att återkomma med förslag på
bedömningsunderlag för uppföljning av verksamhetsmålen.

§ 12 Ansökningar om att starta ny folkhögskola eller
nytt studieförbund
Sammanfattningar av inkomna ansökningar om att starta ny
folkhögskola (bilaga) föredrogs.

Beslutades
att

notera redogörelsen av inkomna ansökningar samt

att

ge generalsekreteraren i uppdrag att återkomma med förslag till
beslut vid styrelsens sammanträde den 11 november 2020.

§ 13 Folkbildningsrådets budgetunderlag 2021–2023
Folkbildningsrådets budgetunderlag 2021–2023 (bilaga) föredrogs.

Beslutades
att

notera anmälan till protokollet.

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

Beslutades
att

godkänna rapporten.

§ 15 Nästa sammanträde
Nästa sammanträde är den 22 april 2020, i direkt anslutning till vårens
representantskap. Representantskapet kommer att genomföras digitalt
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på distans och den planerade styrelsekonferensen som skulle ha
genomförts samma dag ställs in.

Beslutades
att

notera informationen.

§ 16 Avslutning
Catharina Håkansson Boman tackade alla deltagare för sammanträdet
och förklarade det avslutat.

Vid protokollet

Linda Rosén
Sekreterare

Justeras

Catharina Håkansson Boman

Monica Fundin Pourshahidi

Ordförande

Justerare

Bilagor:
Handlingar till sammanträde

