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Protokoll 2020:6
Datum:

2020-10-07

Plats:

Freys hotell i Stockholm och Teams

Närvarande ledamöter:

Catharina Håkansson Boman (ordförande)
Ulf Melin
Monica Fundin Pourshahidi
Marie-Louise Rönnmark
Gunilla Svantorp t. o. m. punkt 9
Johan Söderman
Hans Wallmark
Per Ödling

Anmält förhinder:

Inger Ashing

Personalrepresentant:

Golnar Bahar

Sekreterare:

Linda Rosén

Generalsekreterare:

Maria Graner

Personal:

Rebecka Svensén
Magnus Wetterberg
Eva Åström under punkt 16

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

§ 2 Val av protokollsjusterare
Beslutades
att

utse Per Ödling att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 3 Föregående sammanträdesprotokoll
Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 9 september 2020
(bilaga) redovisades.

2 (7)

Beslutades
att

lägga föregående protokoll till handlingarna.

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

Beslutades
att

fastställa dagordningen.

§ 5 Debatten om statsbidragsanvändning och
Folkbildningsrådet
Läget i debatten om statsbidragsanvändning och Folkbildningsrådet
föredrogs.

Beslutades
att

notera informationen.

§ 6 Granskning av Interkulturella folkhögskolan
En preliminär version av granskningsgruppens rapport om
Interkulturella folkhögskolan (bilaga) föredrogs.

Beslutades
att

notera rapporten,

att

ge generalsekreteraren i uppdrag att till styrelsemötet den 11
november, efter hörande av Interkulturella folkhögskolan och
Folkbildningsrådets prövningsgrupp, förbereda beslut om att dra
in statsbidrag till verksamheten och om en ansvarsfull avveckling
samt

att

ge generalsekreteraren i uppdrag att förbereda polisanmälan samt
andra kontakter med relevanta myndigheter med anledning av vad
som uppdagats vid Interkulturella folkhögskolan.
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§ 7 Verksamhetsplan och budget
Förslag till verksamhetsplan och budgetram (bilagor) föredrogs.

Beslutades
att

uppdra åt generalsekreteraren att med beaktande av styrelsens
synpunkter slutföra arbetet med verksamhetsplan och budget,

att

förelägga representantskapets höstsammanträde styrelsens förslag
till beslut om ekonomisk ram för 2021 och till representantskapet
anmäla styrelsen verksamhetsplan för 2021 samt

att

återkomma till styrelsen med slutligt förslag när regeringen har
lämnat sina riktlinjer för 2021 till Folkbildningsrådet.

§ 8 Riktlinjer för prövning av nya
statsbidragsmottagare
Återremittering av frågan föreslogs.

Beslutades
att

återremittera frågan till kansliet för vidare beredning.

§ 9 Åtgärder med anledning av avvikelseärenden i
Järvaområdet
a Möte med Studieförbunden i samverkan.
Diskussion fördes med David Samuelsson, generalsekreterare och AnnKatrin Persson, ordförande för Studieförbunden i samverkan.

Beslutades
att

notera informationen.

b Skärpning av villkor för studieförbunden från 2021
Förslag till inriktning på skärpta villkor för studieförbunden från 2021
(bilaga) föredrogs.
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Beslutades
att

uppdra åt generalsekreteraren slutföra arbetet med beredning av
skärpning av vissa villkor för statsbidrag till studieförbund i
enlighet med styrelsens diskussion samt

att

återkomma med förslag till beslut om ett reviderat
villkorsdokument vid styrelsens möte den 11 november 2020.

c Avrapportering av projekt för utveckling av
Folkbildningsrådets avvikelsehantering
Rapport om projekt för utveckling av Folkbildningsrådets
avvikelsehantering (bilaga) föredrogs.

Beslutades
att

notera informationen.

§ 10 Ändrad dispens för folkhögskolor 2020
Förslag till ändrad dispens för folkhögskolor 2020 (bilaga) föredrogs.

Beslutades
att

upphäva beslut om dispens fattat per capsulam 24 juni 2020 och
bekräftat 9 september 2020,

att

för 2020 ge folkhögskolor som inte når upp till sitt ingångsvärde
för helåret 2020 dispens, så att de får behålla hela deltagarveckans
värde för ej genomförda deltagarveckor upp till folkhögskolans
ingångsvärde. Folkhögskolorna ska inkomma med en beskrivning
av vilka kurser som ställts in under 2020, och om folkhögskolan
genomfört kurser under hösten 2020 inom ramen för de nya
verksamhetsformerna yrkesinriktade utbildningar inom allmän
respektive särskild kurs,

att

år 2020 inte ska vara underlag för sänkning av ingångsvärdet för
kommande år samt

att

förklara paragrafen omedelbart justerad.
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§ 11 Momskompensation
Återremittering av frågan föreslogs.

Beslutades
att

återremittera frågan till kansliet för nytt beslut i styrelsen den 11
november.

§ 12 Policy för Folkbildningsrådets kapitalförvaltning
Förslag till uppdaterad policy för Folkbildningsrådets kapitalförvaltning
(bilaga) föredrogs.

Beslutades
att

fastställa policy för Folkbildningsrådets kapitalförvaltning i
enlighet med förslag.

§ 13 Remisser
Inkomna och besvarade 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.

§ 14 Styrelsens sammanträdesplan 2021
Förslag till sammanträdesplan för styrelsen 2021 (bilaga) föredrogs.

Beslutades
att

fastställa styrelsens sammanträdesplan 2021,

att

representantskapets vårsammanträde hålls den 28 april kl. 15.0016.00 samt
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att

representantskapets höstsammanträde hålls den 17 november kl.
13.00-16.00.

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

Beslutades
att

godkänna rapporten.

§ 16 Samlad bedömning 2020 – bedömningsgrund
demokratisyftet
Förslag till bedömningsgrund för demokratisyftet (bilaga) föredrogs.

Beslutades
att

Folkbildningsrådet fördjupar analysen av demokratisyftet i
enlighet med styrelsens bedömning.

§ 17 Nästa sammanträde
Nästa sammanträde är den 11 november 2020 kl. 9.00-12.00. Mötet
kommer att genomföras på Teams.

Beslutades
att

notera informationen.

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

Vid protokollet
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Linda Rosén
Sekreterare

Justeras

Catharina Håkansson Boman

Per Ödling

Ordförande

Justerare

Bilagor:
Handlingar till sammanträde

