Folkbildningsrådets styrelsesammanträde

Diarienr 21/00146
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Protokoll 2021:2
Datum:

2021-03-17

Plats:

Teams

Närvarande ledamöter:

Catharina Håkansson Boman (ordförande)
Ulf Melin
Marie-Louise Rönnmark
Johan Söderman
Hans Wallmark t.o.m. punkt 8 f
Per Ödling

Ej närvarande:

Inger Ashing
Monica Fundin Pourshahidi
Gunilla Svantorp
Golnar Bahar (personalrepresentant)

Sekreterare:

Linda Rosén

Generalsekreterare:

Maria Graner

Personal

Rebecka Svensén
Veronica Kennett t.o.m. punkt 8
Mats Bernerstedt t.o.m. punkt 7
Magnus Wetterberg t.o.m. punkt 7
Anna-Carin Bylund t.o.m. punkt 7 samt punkt 12
Annika Stigmark punkt 8 a-f
Morgan Öberg punkt 8 a-f
Jan Jonsson punkt 8 a-f
Ingela Johansson punkt 8 a-f

§ 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.
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§ 3 Föregående sammanträdesprotokoll
Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 17 februari 2021
(bilaga) redovisades.

Beslutades
att

lägga föregående protokoll till handlingarna.

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

Beslutades
att

fastställa dagordningen.

§ 5 Folkbildningsrådets samlade bedömning 2020
Förslag till Folkbildningsrådets samlade bedömning av folkbildningens
betydelse för samhället 2020 (bilaga) föredrogs.

Beslutades
att

ge generalsekreteraren i uppdrag att med ledning av styrelsens
synpunkter färdigställa Folkbildningsrådets samlade bedömning
av folkbildningens betydelse för samhället 2020.

§ 6 Åtgärder för ökad kvalitet i studieförbundens
statsbidragsanvändning
Möjliga förslag till åtgärder för ökad kvalitet i studieförbundens
statsbidragsanvändning (bilaga) föredrogs.

Beslutades
att

uppdra till generalsekreteraren att med ledning av styrelsens
diskussioner återkomma med förslag till beslut till styrelsens möte
den 8 april.
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§ 7 Återrapportering till regeringen den 15 april
Förslag till disposition för rapporten till regeringen den 15 april (bilaga)
föredrogs.

Beslutades
att

uppdra till generalsekreteraren att utarbeta en rapport i enlighet
med styrelsens diskussioner.

§ 8 Statsbidrag
a 2019 års uppföljning av Studiefrämjandet
Förslag till beslut gällande 2019 års uppföljning av Studiefrämjandet
(bilaga) föredrogs.

Beslutades
att

lägga Studiefrämjandets rapport om genomlysning av
verksamheten 2017–2019 till handlingarna,

att

avsluta 2019 års uppföljning av Studiefrämjandet,

att

uppdra till generalsekreteraren att begära in en redogörelse för
hur Studiefrämjandet avser att stärka riksförbundets förmåga att
säkerställa att statsbidraget används korrekt i hela organisationen,

att

uppdra till generalsekreteraren att regelbundet följa upp de
åtgärder Studiefrämjandet vidtar, samt

att

uppdra till generalsekreteraren att om Studiefrämjandet inte
tydligt kan visa på avsedda resultat i form av stärkt kapacitet att ta
ansvar för statsbidraget under år 2021–22 inleda prövning av
Studiefrämjandet som statsbidragsmottagare.

b 2020 års uppföljning av studieförbundens
statsbidragsvillkorade verksamhet
2020 års uppföljning av studieförbundens statsbidragsvillkorade
verksamhet (bilaga) föredrogs.
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Beslutades
att

lägga rapporterna om 2020 års uppföljning av studieförbundens
statsbidragsvillkorade verksamhet till handlingarna samt

att

uppdra till generalsekreteraren att säkerställa att de svagheter som
noteras i årets uppföljning tas om hand i det pågående
utvecklingsarbetet.

c 2020 års uppföljning av folkhögskolornas
statsbidragsvillkorade verksamhet
2020 års uppföljning av folkhögskolornas statsbidragsvillkorade
verksamhet (bilagor) föredrogs.

Beslutades
att

godkänna rapporten.

d Rapport - Mänskliga rättigheter
Rapport om projektbidrag till Mänskliga rättigheter inom folkbildningen
2020 (bilaga) föredrogs.

Beslutades
att

godkänna rapporten.

e Statsbidrag till studieförbunden 2021
Förslag till fördelning av statsbidrag till studieförbunden 2021 (bilaga)
föredrogs.

Beslutades
att

fastställa preliminär fördelning av statsbidrag till studieförbunden
2021 enligt bilaga,

att

fastställa preliminära administrativa överföringar enligt bilaga,
samt

att

förklara paragrafen omedelbart justerad.
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f Preliminär fördelning yrkesinriktade utbildningar
allmän och särskild kurs 2021–2022 samt
kompletterande fördelning 2020
Preliminär fördelning yrkesinriktade utbildningar allmän och särskild
kurs 2021–2022 samt kompletterande fördelning 2020 (bilaga) föredrogs.

Beslutades
att

fastställa bilagda preliminära fördelningsförslag 2021–2022,

att

fastställa bilagda ersättning för genomförda yrkeskurser 2020,

att

fastställa överföring av medel från Språkligt stöd om 10 300 tkr till
fördelning inom ordinarie statsbidrag,

att

fastställa överföring av förstärkningsbidrag om 39 900 tkr till
fördelning inom generellt förstärkningsbidrag samt

att

förklara paragrafen omedelbart justerad.

g Statsbidrag till folkhögskolorna 2021
Förslag till fördelning av statsbidrag till folkhögskolorna 2021 (bilaga)
föredrogs.

Beslutades
att

avsätta 54 995 tkr till bidrag till korttidsutbildade,

att

fastställa bidraget för korttidsutbildade till 85 kr/deltagarvecka,

att

avsätta 175 960 tkr till organisationsbidrag,

att

fastställa organisationsbidraget till 1 140 000 kr/folkhögskola,

att

fastställa organisationsbidraget till 200 000 kr/försöksverksamhet,

att

avsätta 1 882 650 tkr till verksamhetsbidrag,

att

fastställa verksamhetsbidraget till 1 630 kr/deltagarvecka,

att

avsätta 55 955 tkr till bidrag för språkligt stöd,

att

fastställa bidraget för språkligt stöd till 290 kr/deltagarvecka,

att

fastställa högsta bidragsgrundande lärarkostnad för språkligt stöd
per heltidstjänst till 602 300 kr,
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att

avsätta 179 982 tkr till förstärkningsbidrag,

att

fastställa högsta bidragsgrundande lärarkostnad för
förstärkningsbidrag per heltidstjänst till 602 300 kr,

att

fastställa egeninsatsen för förstärkningsbidraget till 300 000 kr,

att

avsätta 21 388 tkr till ett särskilt bidrag som kompensation för
moms till rörelseägda folkhögskolor,

att

fastställa särskilt bidrag som kompensation för moms till
rörelsefolkhögskolor till 25 kr/deltagarvecka

att

godkänna bilagd fördelning per folkhögskola samt

att

förklara paragrafen omedelbart justerad.

h Särskilda insatser för asylsökande, villkor och
fördelning 2021
Förslag till villkor och fördelning av statsbidrag till särskilda insatser för
asylsökande 2021 (bilaga) föredrogs.

Beslutades
att

preliminärt fördela medel till studieförbunden enligt bilaga samt

att

förklara paragrafen omedelbart justerad.

i Svenska för föräldralediga, villkor och fördelning
2021
Förslag till villkor och fördelning av statsbidrag till svenska för
föräldralediga 2021 (bilaga) föredrogs.

Beslutades
att

fastställa preliminär fördelning av statsbidrag svenska för
föräldralediga 2021 enligt bilaga,

att

beslut om omfördelning av statsbidrag svenska för föräldralediga
2021 delegeras till generalsekreteraren,

att

generalsekreterarens beslut anmäls till styrelsen vid därpå
följande styrelsemöte samt
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att

förklara paragrafen omedelbart justerad.

j Studieförbundens insatser med personer långt ifrån
arbetsmarknaden, villkor och fördelning 2021
Förslag till villkor och fördelning av studieförbundens insatser med
personer långt ifrån arbetsmarknaden 2021 (bilaga) föredrogs.

Beslutades
att

fastställa preliminär fördelning av statsbidrag för insatser med
personer långt ifrån arbetsmarknaden 2021 enligt bilaga,

att

beslut om omfördelning av statsbidrag för insatser med personer
långt ifrån arbetsmarknaden 2021 delegeras till
generalsekreteraren,

att

generalsekreterarens beslut anmäls till styrelsen vid därpå
följande styrelsemöte samt

att

förklara paragrafen omedelbart justerad.

k Fördelning av återstående bidrag till
arbetsmarkandsnära insatser på distans 2021
Förslag till fördelning av återstående bidrag till arbetsmarkandsnära
insatser på distans 2021 (bilaga) föredrogs.

Beslutades
att

uppdra till generalsekreteraren att fördela återstående bidrag 2021
för arbetsmarknadsnära insatser på distans samt att vid behov
omfördela dessa mellan studieförbunden under året samt

att

uppdra till generalsekreteraren att fastställa villkor för
arbetsmarknadsnära insatser på distans 2021, med utgångspunkt i
de för 2020 beslutade villkoren.
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l Fördelning av bidrag för insatser om mänskliga
rättigheter 2021
Generalsekreterarens beslut om fördelning av bidrag för insatser om
mänskliga rättigheter 2021 (bilaga) föredrogs.

Beslutades
att

notera generalsekreterarens beslut

§ 9 Återrapportering av folkhögskolekurser i
samarbete med Arbetsförmedlingen 2020
Folkbildningsrådets rapport om folkhögskolekurser i samarbete med
Arbetsförmedlingen 2020 (bilaga) föredrogs.

Beslutades
att

notera anmälan av rapporten till protokollet.

§ 10 Remisser
Inkomna och besvarade remisser (bilaga) föredrogs.

Beslutades
att notera generalsekreterarens remissvar,
att uppdra åt generalsekreteraren att besvara inkomna remisser samt
att generalsekreterarares remissvar anmäls till styrelsen vid
sammanträdet den 2 juni 2021.
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§ 11 Ansökningar om att starta ny folkhögskola eller
studieförbund samt start av folkhögskolefilial i
annan region
Inkomna ansökningar om att starta ny folkhögskola eller studieförbund
samt start av folkhögskolefilial i annan region (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 17 november 2021.

§ 12 Folkbildningsrådets budgetunderlag 2022–2024
Folkbildningsrådets budgetunderlag 2022–2024 (bilaga) föredrogs.
att

notera anmälan till protokollet.

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

Beslutades
att

godkänna rapporten.

§ 14 Nästa sammanträde
Nästa sammanträde är den 8 april 2021, kl. 9.00-10.00.

Beslutades
att

notera informationen.

§ 15 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

Johan Söderman

Ordförande

Justerare

Bilagor:
Handlingar till sammanträde

