Folkbildningsrådets styrelsesammanträde

Diarienr 20/00385
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Protokoll 2020:4
Datum:

2020-05-27

Plats:

Teams

Närvarande ledamöter:

Catharina Håkansson Boman (ordförande)
Inger Ashing t.o.m. punkt 18
Ulf Melin
Monica Fundin Pourshahidi
Marie-Louise Rönnmark t.o.m. punkt 18
Gunilla Svantorp t.o.m. punkt 12
Johan Söderman
Hans Wallmark under punkt 1–5 samt punkt 16–18
Per Ödling

Personalrepresentant:

Lloyd Baltz

Sekreterare:

Linda Rosén

Generalsekreterare:

Maria Graner

Personal:

Rebecka Svensén, Magnus Wetterberg, Anna-Carin Bylund
fr.o.m. punkt 16 och Eva Åström under punkt 16.

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

§ 2 Val av protokollsjusterare
Beslutades
att

utse Johan Söderman att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 3 Föregående sammanträdesprotokoll
Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 22 april 2020
(bilaga) redovisades.

Beslutades
att

lägga föregående protokoll till handlingarna.
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§ 4 Fastställande av dagordning
Förslag till dagordning (bilaga) redovisades.

Beslutades
att

fastställa dagordningen.

§ 5 Inriktning VP och budget 2021
Förslag och diskussionsunderlag (bilagor) till inriktning på
verksamhetsplan och budget 2021 föredrogs.

Beslutades
att

godkänna föreslagna bedömningsgrunder för uppföljning av
verksamhetsmål samt

att

ge generalsekreteraren i uppdrag att med ledning av styrelsens
diskussion återkomma med förslag till fokusområden för 2021 vid
styrelsens möte den 9 september.

§ 6 Coronakrisens konsekvenser för studieförbund och
folkhögskolor
Resultat från Folkbildningsrådets enkät till studieförbunden och
folkhögskolorna om konsekvenser av coronakrisen (bilaga)
presenterades.

Beslutades
att

ge generalsekreteraren i uppdrag att avge rapport på
nästkommande styrelsemöte samt

att

besvara inkomna skrivelser.

§ 7 Momskompensation
Förslag om införande av schabloniserad momskompensation till
rörelsefolkhögskolor (bilaga) föredrogs.
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Beslutades
att

ge generalsekreteraren i uppdrag att sända förslaget till SKR och
RIO för synpunkter samt

att

därefter återkomma med förslag till beslut vid styrelsens möte den
7 oktober 2020.

§ 8 Statsbidrag
a Villkor och fördelning arbetsmarknadsnära insatser
på distans 2020, studieförbund
Förslag till villkor för och fördelning till arbetsmarknadsnära insatser på
distans 2020 hos studieförbund (bilaga) föredrogs.

Beslutades
att

fastställa preliminära villkor och preliminär fördelning för
Arbetsmarknadsnära insatser 2020,

att

besluten är preliminära och förutsätter att riksdagen fastställer
regeringens förslag i vårändringsbudgeten 2020,

att

ge generalsekreteraren i uppdrag att fastställa slutgiltiga särskilda
villkor, och vid behov omfördela medel samt

att

förklara paragrafen omedelbart justerad.

b Villkor och fördelning yrkesinriktade utbildningar
2020, folkhögskola
Förslag till villkor för och fördelning till yrkesinriktade utbildningar
2020 på folkhögskola (bilaga) föreslogs.

Beslutades
att

fastställa preliminära villkor för yrkesinriktade utbildningar 2020
på folkhögskola,

att

lyfta 1 000 000 kronor för Folkbildningsrådets
administrationskostnader,

4 (10)

att

avsätta 71 400 000kronor till verksamhetsbidrag, 10 150 000 kronor
i bidrag för språkligt stöd samt 19 450 000kr till
förstärkningsbidrag för insatsen,

att

uppdra åt generalsekreteraren att efter beredning besluta om
preliminär fördelning och eventuell omfördelning av
yrkesinriktade utbildningar på folkhögskola 2020,

att

uppdra åt generalsekreteraren att besvara inkommen skrivelse
från Västra Götalands Bildningsförbund samt

att

förklara paragrafen omedelbart justerad.

c Riktlinjer för prövning av ny statsbidragsmottagare
Förslag till hantering av översyn av riktlinjer för prövning av ny
statsbidragsmottagare (bilaga) föredrogs.

Beslutades
att

ge generalsekreteraren i uppdrag att utreda frågan om
organisationsform och med beaktande av remissinstansernas
synpunkter återkomma till styrelsen med förslag på nya riktlinjer
att gälla från och med nästa prövningsperiod.

d Dispens statsbidragsvillkor 2020
Förslag om utformning av dispens från statsbidragsvillkor (bilaga)
föredrogs.

Beslutades
att

ge generalsekreteraren i uppdrag att utifrån ovanstående
utgångspunkter och med beaktande av styrelsens synpunkter
utforma en dispens från återbetalning av ej genomförd verksamhet
under folkhögskolans ingångsvärde för år 2020. Beslut fattas av
styrelsen per capsulam.

e Utlysning och fördelning demokratimedel
Förslag till utlysning och fördelning av demokratimedel (bilaga)
föredrogs.
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Beslutades
att

utlysa 2 950 000 kronor i enlighet med förslag till utlysning i bilaga,

att

ge generalsekreteraren i uppdrag att fatta beslut om fördelning
och återredovisning av bidraget samt

att

förklara paragrafen omedelbart justerad.

f Fördelning MR-insats
Beslut om fördelning av medel till insatser om mänskliga rättigheter
2020 (bilaga) föredrogs.

Beslutades
att

notera generalsekreterarens anmälan av sitt beslut om fördelning
av statsbidrag till insatser om mänskliga rättigheter 2020 till
protokollet samt

att

godkänna anmälan.

§ 9 Återrapportering folkbildning med asylsökande
2019
Rapport om folkbildning med asylsökande 2019 (bilaga) föredrogs.

Beslutades
att

notera generalsekreterarens anmälan av Folkbildningsrådets
återrapportering av Folkbildning med asylsökande 2019 samt

att

godkänna anmälan.

§ 10 Etik- och gränsdragningsfrågor, delårsrapport
Delårsrapport om arbete med etik- och gränsdragningsfrågor (bilaga)
föredrogs.

Beslutades
att

godkänna rapporten.
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§ 11 Aktuella ärenden och utredningar på folkhögskola
och studieförbund, delårsrapporter
a Statsbidragsfrågor
Delårsrapport om aktuella ärenden gällande folkhögskolor och
studieförbund (bilaga) föredrogs.

Beslutades
att

godkänna rapporten.

b Studeranderättsliga frågor
Delårsrapport om aktuella studeranderättsliga frågor (bilaga) föredrogs.

Beslutades
att

godkänna rapporten.

§ 12 Funktionsnedsättning rapporterad i
deltagarstatistik folkhögskola 2019
Rapport om funktionsnedsättning rapporterad i deltagarstatistik
folkhögskola 2019 samt förslag om särskild uppföljning (bilaga)
föredrogs.

Beslutades
att

ge generalsekreteraren i uppdrag att särskilt följa upp de
folkhögskolor som inte har rapporterat något deltagarunderlag för
2019 men som har sökt och erhållit förstärkningsbidrag samt

att

godkänna rapporten.

§ 13 Uppföljning av Studiefrämjandet, 2018 års
verksamhet och åtgärdsplan
Uppföljningen av Studiefrämjandets verksamhet år 2018 (bilaga) samt
studieförbundets åtgärdsplan föredrogs.
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Beslutades
att

uppdra till Studiefrämjandet att inom ramen för internkontrollen
2020 göra en omfattande genomgång av verksamheten i hela landet
för att säkerställa att missförhållanden liknande de som uppdagats
i Västmanland och Stockholm inte finns i fler verksamheter, samt

att

ta ställning till uppföljningen av 2018 års verksamhet efter den 1
november då studieförbundet redovisat den efterfrågade
internkontrollen.

§ 14 Uppföljning av NBV, 2018 års verksamhet och
åtgärdsplan
Uppföljningen av Studiefrämjandets verksamhet år 2018 (bilaga) samt
studieförbundets åtgärdsplan föredrogs.

Beslutades
att

styrelsen vid sammanträdet den 7 oktober 2020 tar ställning till om
NBV på ett tillfredställande sätt har följt statsbidragsvillkoren.

§ 15 Dataskyddsombudets årsrapport
Dataskyddsombudet årsrapport 2019–2020 (bilaga) föredrogs.

Beslutades
att

lägga rapporten till handlingarna.

§ 16 Folkbildningsrådets rådgivande expertgrupp för
utvärderingar och särskilda studier.
Ordförande för Folkbildningsrådets rådgivande expertgrupp för
utvärderingar och särskilda studier Gunilla Carlsson presenterade
gruppens arbete.

Beslutades
att

notera informationen.
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§ 17 Avvikelseärende – Interkulturella folkhögskolan
Avvikelseärende vid interkulturella folkhögskolan samt förslag till
vidare hantering (bilaga) föredrogs.

Beslutades
att

Interkulturella folkhögskolan ska granskas avseende samtliga
statsbidragsvillkor,

att

ge generalsekreteraren i uppdrag att, efter hörande av
Folkbildningsrådets prövningsgrupp, fastställa och genomföra en
plan för granskningen med målet att denna ska vara genomförd
senast den 30 september 2020, samt

att

ge generalsekreteraren i uppdrag att snarast tillsätta en
granskningsgrupp bestående av en revisor och en eller två
personer med gedigen erfarenhet av att leda folkhögskola samt en
kansliresurs från Folkbildningsrådet, samt erbjuda Västra
Götalandsregionen att medverka i granskningen.

§ 18 Utvärdering av Folkbildningsrådets förnyade
uppdrag från 2014
Bakgrunden till utvärdering av Folkbildningsrådets förnyade uppdrag
från 2014 (bilaga) föredrogs.

Beslutades
att

notera informationen, samt

att

utse Maria Graner till Folkbildningsrådets adjungerade
representant i styrgruppen.

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

Beslutades
att

notera generalsekreterarens remissvar,

att

uppdra åt generalsekreteraren att besvara rubricerade remisser,
samt
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att

generalsekreterarens remissvar anmäls till styrelsen vid
kommande sammanträde.

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

Beslutades
att

godkänna rapporten.

§ 21 Nästa sammanträde
Nästa sammanträde är den 9 september 2020 kl. 10.00-15.00.

Beslutades
att

notera informationen.

§ 22 Avslutning
Catharina Håkansson Boman tackade alla deltagare för sammanträdet
samt förklarade det avslutat.

Vid protokollet

Linda Rosén
Sekreterare

Justeras

Catharina Håkansson Boman

Johan Söderman

Ordförande

Justerare
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Bilagor:
Handlingar till sammanträde

