Folkbildningsrådets styrelsesammanträde

Diarienr 20/00766

Protokoll 2020:6
Datum:

2020-11-11

Plats:

Teams

Närvarande ledamöter:

Catharina Håkansson Boman (ordförande)
Inger Ashing
Ulf Melin
Monica Fundin Pourshahidi fr. o. m. punkt 5
Marie-Louise Rönnmark
Gunilla Svantorp
Johan Söderman
Hans Wallmark
Per Ödling

Personalrepresentant:

Golnar Bahar

Sekreterare:

Linda Rosén

Generalsekreterare:

Maria Graner

Personal:

Rebecka Svensén
Magnus Wetterberg

§ 1 Öppnande
Catharina Håkansson Boman hälsade alla välkomna samt 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 7 oktober 2020
(bilaga) redovisades.

Beslutades
att

lägga föregående protokoll till handlingarna.
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§ 4 Fastställande av dagordning
Förslag till dagordning (bilaga) redovisades. En punkt med information
om ny budgetram lades till som punkt 5.

Beslutades
att

fastställa dagordningen med ovan nämnda tillägg.

§ 5 Information om ny budgetram
Information nytt förslag till budgetram till representantskapet
föredrogs.

Beslutades
att

notera informationen.

§ 6 Granskning av Interkulturella folkhögskolan
Förslag till beslut i ärendet (bilaga) föredrogs.

Beslutades
att

godkänna granskningen av Interkulturella Folkhögskolan,

att

avslå Interkulturella folkhögskolans begäran om anstånd med att
komplettera sitt yttrande i ärendet,

att

rätten för Interkulturella Folkhögskolan att uppbära statsbidrag
upphör den 31 december 2020,

att

uppdra till generalsekreteraren att till styrelsens möte 9 december
2020 ta fram en plan för hur folkhögskolans deltagare ges
möjlighet att fortsätta sina studier på annan folkhögskola och att
folkhögskolans arkiv tas om hand. Om möjligt är det önskvärt med
en sammanhållen utbildning med fortsatt romsk profil,

att

med stöd av 16 § förordningen (2015:218) om statsbidrag till
folkbildningen återkräva sammanlagt 3 929 720 kronor i felaktigt
utbetalt statsbidrag,

att

innehålla kvarstående del av statsbidraget för 2020 till beslut om
slutreglering av 2020 års statsbidrag,
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att

meddela andra berörda myndigheter om Folkbildningsrådets
beslut,

att

överlämna dokumentationen i ärendet till polisen samt

att

förklara paragrafen omedelbart justerad.
Folkbildningsrådets beslut får enligt 19 § förordningen (2015:218)
om statsbidrag till folkbildningen inte överklagas.

§ 7 Momskompensation
Förslag att återemittera frågan till kansliet föredrogs.

Beslutades
att

återremittera frågan till kansliet för beslut i styrelsen den 9
december.

§ 8 Statsbidragsfrågor
a Statsbidragsvillkor för studieförbund 2021
Förslag till uppdaterade statsbidragsvillkor för studieförbund 2021
(bilaga) föredrogs.

Beslutades
att

fastställa Statsbidrag till studieförbund 2021 – Villkor och
fördelning. Villkoren gäller från och med den 1 januari 2021 samt

att

förklara paragrafen omedelbart justerad.

b Dispenser för studieförbund 2021
Förslag till förändringar gällande dispenser från vissa statsbidragsvillkor
för studieförbund med anledning av den pågående coronapandemin
(bilaga) föredrogs.

Beslutades
att

dispens för asynkron verksamhet enligt beslut den 23 mars 2020
upphör från den 1 januari 2021.
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att

dispens från villkor om att verksamheten inte får bedrivas på
distans i Svenska från dag ett, Vardagssvenska och Svenska för
föräldralediga fortsätter att gälla till den 31 december 2021,

att

dispens från villkor om att deltagare i kulturprogram i ordinarie
verksamhet och Svenska för föräldralediga måste vara samlade
fysiskt fortsätter att gälla till den 31 december 2021 samt

att

paragrafen förklaras omedelbart justerad.

c Statsbidragsvillkor för folkhögskola 2021
Förslag till uppdaterade statsbidragsvillkor för folkhögskola 2021
(bilaga) föredrogs.

Beslutades
att

fastställa Statsbidrag till folkhögskolor 2021 – Villkor och
fördelning. Villkoren gäller från och med den 1 januari 2021 samt

att

förklara paragrafen omedelbart justerad.

d Preliminär fördelning av folkbildningsanslaget enligt
nyckel och fördelningskriterier 2021
Förslag till preliminär fördelning av folkbildningsanslaget enligt nyckel
och fördelningskriterier 2021 (bilaga) föredrogs.

Beslutades
att

fastställa summan som disponeras av Folkbildningsrådet 2021 till
4 429 783 tkr,

att

avsätta 49 500 tkr till studieförbund för uppsökande och
motiverande insatser för utrikesfödda kvinnor,

att

fastställa anslagsuttag för myndighetsuppdrag gällande för
uppsökande och motiverande insatser för utrikesfödda kvinnor till
500 tkr

att

avsätta 39 500 tkr till studieförbund för språksatsning för utrikes
födda föräldralediga,
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att

fastställa anslagsuttag för myndighetsuppdrag gällande
språksatsning för utrikes födda föräldralediga till 500 tkr,

att

avsätta 203 000 tkr till yrkeskurser på folkhögskola,

att

fastställa anslagsuttag för myndighetsuppdrag gällande
yrkeskurser på folkhögskola till 1 000 tkr,

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 21 521 tkr från folkhögskolornas
andel av anslaget och med 16 479 tkr från studieförbundens andel
av anslaget,

att

fastställa beloppet 1 777 053 tkr att fördela till studieförbunden
med 177 705 tkr till organisationsbidrag, 142 164 tkr till
tillgänglighetsbidrag, 1 457 183 tkr till verksamhetsbidrag,

att

fastställa beloppet 2 320 730 tkr att fördela till folkhögskolorna
samt

att

Folkbildningsrådets beslut om statsbidrag för 2021 är preliminära
och förutsätter att riksdagen fastställer budgetpropositionen för
2021, samt att regeringens regleringsbrev och riktlinjer inte
innehåller några nya direktiv avseende syfte och användning.

e Återtag av statsbidrag med anledning av avvikelser i
Järvaområdet
Information om kommande återtag av statsbidrag (bilaga) föredrogs.

Beslutades
att

notera informationen i detta ärende samt

att

uppdra åt generalsekreteraren att ta fram underlag för beslut om
reglering eller återtag av statsbidrag för 2019 och 2020 till
styrelsens möte den 17 februari.
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§ 9 Ansökningar om att bli ny statsbidragsmottagare
2021
Förslag till beslut om nya statsbidragsmottagare 2021 (bilaga) föredrogs.

Beslutades
att

avslå ansökan från folkhögskoleföreningen Gyllenhuset om ny
folkhögskola och erbjuda en utökad försöksperiod om ett år från
och med den 1 januari 2021 till och med den 31 december 2021,

att

avslå ansökan från Folkuniversitetet stiftelsen kursverksamheten
vid Lunds universitet om ny folkhögskola,

att

avslå ansökan från Selma folkhögskoleförening om ny
folkhögskola,

att

avslå ansökan från stiftelsen Sankt Ignatios om att starta filial i
region Västernorrland,

att

avslå ansökan från stiftelsen Sankt Ignatios om att starta filial i
Västra Götalandsregionen,

att

bifalla ansökan från Ädelfors folkhögskola om att starta filial i
region Kronoberg,

att

avslå ansökan från Kista folkhögskolas förening om att byta
huvudman för Kista folkhögskola,

att

bifalla ansökan från Teatermaskinen ekonomisk förening om att
byta huvudman för försöksverksamheten Kulturreservatets
folkhögskola samt

att

förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 10

Uppföljning av NBV:s verksamhet 2018

Förslag till beslut om uppföljningen av NBV:s verksamhet 2018 och
åtgärdsplan (bilaga) föredrogs.

Beslutades
att

godkänna uppföljning av NBV:s verksamhet år 2018 samt

att

uppdra till generalsekreteraren att inom ramen för ordinarie
uppföljning fortsätta att följa arbetet med åtgärdsplanen för ökad
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kvalitet i verksamheten, samt att särskilt följa upp NBV:s åtgärder
för att stärka anordnarskapet i sin verksamhet.

§ 11 Remisser
Besvarade och inkomna remisser (bilagor) föredrogs.

Beslutades
att

notera generalsekreterarens remissvar,

att

uppdra åt generalsekreteraren att besvara inkomna remisser samt

att

generalsekreterarens remissvar anmäls till styrelsen vid
kommande möte.

§ 12 Kanslirapport
Rapport om aktuella folkbildningspolitiska frågor (bilagor) redovisades.

Beslutades
att

godkänna rapporten.

§ 13 Nästa sammanträde
Nästa sammanträde är onsdagen den 9 december kl. 10.00-15.00.

Beslutades
att

notera informationen.

§ 14 Avslutning
Catharina Håkansson Boman tackade alla deltagare för sammanträdet
samt förklarade det avslutat.
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Vid protokollet

Linda Rosén
Sekreterare

Justeras

Catharina Håkansson Boman

Ulf Melin

Ordförande

Justerare

Bilagor:
Handlingar till sammanträde

