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Inger Ashing, ordförande
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Marie-Louise Rönnmark
Jesper Skalberg Karlsson
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Personalrepresentant

Ingela Johansson

Anmält förhinder:

Johan Söderman

Sekreterare:

Linda Rosén

Generalsekreterare:

Maria Graner

Gäster:

Stefan Attefall RIO, punkt 10
Ann-Katrin Persson Studieförbunden, punkt 10

Kansliet:

Rebecka Svensén
Magnus Wetterberg

§ 1 Öppnande
Inger Ashing hälsade alla välkomna samt förklarade sammanträdet
öppnat.

§ 2 Val av protokollsjusterare
Beslutades
att

utse Marie-Louise Rönnmark att jämte ordföranden justera
protokollet.

§ 3 Föregående sammanträdesprotokoll
Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 13 oktober 2021
(bilaga) redovisades.
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Beslutades
att

lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 4 Fastställande av dagordning
Förslag till dagordning (bilaga) redovisades och en övrig fråga om val av
dataskyddsombud anmäldes.

Beslutades
att

fastställa dagordningen med ovanstående tillägg.

§ 5 Preliminär fördelning av folkbildningsanslaget
enligt nyckel och fördelningskriterier 2022
Förslag till preliminär fördelning av folkbildningsanslaget enligt nyckel
och fördelningskriterier 2022 (bilaga) föredrogs.

Beslutades
att

fastställa summan som disponeras av Folkbildningsrådet 2022 till
4 659 883 tkr,

att

avsätta 49 500 tkr till studieförbundsinsatser för utrikesfödda
kvinnor och andra relevanta målgrupper,

att

fastställa anslagsuttag för myndighetsuppdrag gällande
studieförbundsinsatser för utrikesfödda kvinnor och andra
relevanta målgrupper till 500 tkr,

att

avsätta 39 500 tkr till studieförbund för svenska för föräldralediga,

att

fastställa anslagsuttag för myndighetsuppdrag gällande svenska för
föräldralediga till 500 tkr,

att

avsätta 299 500 tkr för utökade folkhögskoleplatser,

att

fastställa anslagsuttag för utökade folkhögskoleplatser till 500 tkr,

att

avsätta 101 000 tkr till yrkeskurser på folkhögskola,

att

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

i enlighet med gällande fördelningsnyckel fördela ordinarie
folkbildningsanslag innan anslagsuttag med 1 737 300 tkr till
folkhögskolor och 1 793 583 tkr till studieförbund,

att

fastställa anslagsuttaget med 23 700 tkr från folkhögskolornas
andel av anslaget och med 17 900 tkr från studieförbundens andel
av anslaget,

att

fastställa beloppet 1 775 683 tkr att fördela till studieförbunden,

att

fastställa beloppet 2 350 350 tkr att fördela till folkhögskolorna,

att

avsätta 250 tkr till studerandeorganisationer att ansöka om samt

att

Folkbildningsrådets beslut om statsbidrag för 2022 är preliminära
och förutsätter att riksdagen fastställer budgetpropositionen för
2022, samt att regeringens regleringsbrev och riktlinjer inte
innehåller några nya direktiv avseende syfte och användning.

§ 6 Ansökningar om att bli ny folkhögskola 2022
Förslag till beslut om ansökningar om att bli ny folkhögskola (bilaga)
föredrogs.

Beslutades
att

notera att ansökan från Folkhögskolan FramtidsRedo ideell
förening har dragits tillbaka,

att

bevilja ansökan från folkhögskoleföreningen Gyllenhuset om att
bilda en ny folkhögskola och bevilja ett tidsbegränsat statsbidrag
för att bedriva folkhögskoleverksamhet under verksamhetsåren
2022–2024 samt att för perioden avsätta ett årligt
verksamhetsbidrag motsvarande ett ingångsvärde om 4 000
deltagarveckor,

att

avslå ansökan från Folkuniversitetet stiftelsen kursverksamheten
vid Lunds universitet om start av försöksverksamhet som
folkhögskola samt

att

förklara paragrafen omedelbart justerad.
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§ 7 Principer för återtag av utbetalt statsbidrag från
studieförbund
Förslag till principer för återtag av utbetalt statsbidrag från
studieförbund (bilaga) föredrogs. Styrelsen efterfrågade ett
förtydligande genom en hänvisning till avvikelsehanteringen. Styrelsen
anser att formuleringen om Folkbildningsrådets möjlighet att ge
information till andra bidragsgivare är otydlig och ska tas bort.

Beslutades
att

fastställa Folkbildningsrådets principer för rättelser och återkrav i
studieförbundens verksamhet med ovan stående ändringar samt

att

ge generalsekreteraren i uppdrag att återkomma till styrelsen med
förslag till rutiner för Folkbildningsrådets information till andra
bidragsgivare vid återtag.

§ 8 Dispens för studieförbunden 2020–2021
Förslag till beslut om dispens för studieförbunden 2020–2021 (bilaga)
föreslogs

Beslutades
att

för verksamhetsåren 2020 och 2021 ge dispens från kravet om en
samlad folkbildningsverksamhet som omfattar minst 200 000
studietimmar för studieförbunden samt

att

i uppföljningen i övrigt beakta och bedöma pandemins påverkan
på verksamheten.

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

Beslutades
att notera generalsekreterarens remissvar,
att uppdra åt generalsekreteraren att besvara inkomna remisser samt
att generalsekreterararens remissvar anmäls till styrelsen vid
kommande möten.
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§ 10 Medlemmarnas utvärdering av
Folkbildningsrådets förnyande uppdrag
Stefan Attefall, RIO och Ann-Katrin Persson, Studieförbunden föredrog
medlemmarnas uppföljning av utvärdering av Folkbildningsrådet
(bilaga).

Beslutades
att

notera informationen.

§ 11 Övrigt
Förslag till val av nytt dataskyddsombud (bilaga) föredrogs.

Beslutades
att

utse Linda Stridsberg till Folkbildningsrådets dataskyddsombud
från och med den 18 november 2021.

§ 12 Nästa sammanträde
Nästa sammanträde är den 8 december 2021, kl. 10.00-15.00,
Folkbildningsrådet, Ringvägen 100, Stockholm.

Beslutades
att

notera informationen.

§ 13 Avslutning
Inger Ashing tackade alla deltagare för sammanträdet samt förklarade
det avslutat.
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Vid protokollet

Linda Rosén
Sekreterare

Justeras

Inger Ashing

Marie-Louise Rönnmark

Ordförande

Justerare

Bilagor:
Handlingar till sammanträde

