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Protokoll 2020:8 

Datum: 2020-12-09 

 Plats: Teams 

Närvarande ledamöter: Catharina Håkansson Boman (ordförande) 

Inger Ashing 

Ulf Melin 

Monica Fundin Pourshahidi 

Marie-Louise Rönnmark 

Gunilla Svantorp t.o.m. punkt 15 

Johan Söderman 

Hans Wallmark fr.o.m. punkt 9 k t.o.m. punkt 15 

Per Ödling 

Personalrepresentant: Golnar Bahar 

Sekreterare: Linda Rosén 

 Generalsekreterare: Maria Graner 

Personal: Mats Bernerstedt 

Anna-Carin Bylund t. o. m. punkt 9 

Rebecka Svensén 

Magnus Wetterberg 

 

§ 1 Öppnande 

Catharina Håkansson Boman hälsade alla välkomna samt förklarade 

sammanträdet öppnat. 

§ 2 Val av protokollsjusterare 

Beslutades 

att utse Inger Ashing att jämte ordföranden justera protokollet. 

§ 3 Föregående sammanträdesprotokoll 

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 11 november 2020 

(bilaga) redovisades. 

Folkbildningsrådets styrelsesammanträde Diarienr20/00834  
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Beslutades 

att lägga föregående protokoll till handlingarna. 

§ 4 Fastställande av dagordning 

Förslag till dagordning (bilaga) redovisades. En övrig punkt om skrivelse 

från Studieförbunden i samverkan lades till. 

att fastställa dagordningen med ovan nämnda tillägg. 

§ 5 Avveckling av Interkulturella folkhögskolan 

Förslag till beslut i ärendet (bilaga) föredrogs. 

Beslutades 

att ge generalsekreteraren i uppdrag att verkställa styrelsens beslut 

att Interkulturella folkhögskolans rätt att uppbära statsbidrag ska 

upphöra den 31 december 2020,  

att tilldela Folkhögskolan i Angered och Mångkulturella Finska 

folkhögskolan deltagarveckor enligt bilagt förslag,  

att  ge generalsekreteraren i uppdrag att genomföra den bilagda 

avvecklingsplanen, 

att ge generalsekreteraren i uppdrag att på längre sikt se över 

möjligheten att ge förutsättningar för en ny folkhögskola med 

romsk profil samt 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

§ 6 Momskompensation 

Förslag till beslut (bilaga) föredrogs. 

Beslutades 

att i enlighet med bilagt förslag i bidragssystemet införa ett särskilt 

bidrag riktat till rörelsefolkhögskolor avsett att kompensera för 

den orättvisa som uppstår i relation till offentligägda 

folkhögskolor beroende på olika förutsättningar för 

momskostnader. Bidraget ska införas stegvis över tre år. 
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§ 7 Folkbildningsrådets budgetunderlag 2022–2024 

Förslag till inriktning för Folkbildningsrådets budgetunderlag 2022–

2024 (bilaga) föredrogs. 

Beslutades 

att ge generalsekreteraren i uppdrag att med beaktande av styrelsens 

synpunkter och medlemmarnas önskemål återkomma med förslag 

till budgetunderlag 2022–2024 till styrelsens sammanträde den 17 

februari 2021. 

§ 8 Statsbidragsfrågor 

a Preliminära administrativa överföringar till 

folkhögskolornas och studieförbundens organisationer 

2021 

Förslag till beslut om administrativa överföringar till folkhögskolornas 

och studieförbundens organisationer (bilaga) föredrogs. 

Beslutades 

att godkänna RIO och Folkhögskoleföreningen inom SKR, FHF:s 

begäran om administrativa överföringar enligt bilaga, 

att vid kvartalsutbetalning av statsbidrag till folkhögskolor ta i 

beaktande de administrativa avgifterna för nationella stöd- och 

serviceinsatser med en fjärdedel av 112 500 kronor per 

folkhögskola, 

att vid kvartalsutbetalning av statsbidrag ta i beaktande de 

administrativa avgifterna för det skoladministrativa systemet 

Schoolsoft med en fjärdedel av 33 800 kr per regionfolkhögskola 

samt en fjärdedel av 20 000 kr och beräknad rörlig kostnad per 

folkhögskola med medlemskap i RIO, 

att godkänna Studieförbunden i Samverkans hemställan om 

administrativa överföringar enligt bilaga, 

att godkänna de administrativa uttagen från studieförbundens 

statsbidrag i bilaga samt 
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att vid kvartalsutbetalning av statsbidrag till studieförbund ta i 

beaktande de administrativa avgifterna för GUSTAV och 

Studieförbunden i samverkan. 

 

b Preliminär fördelning av statsbidrag till 

studieförbunden 2021 

Förslag till preliminär fördelning av statsbidrag till studieförbunden 

2021 (bilaga) föredrogs. 

Beslutades 

att godkänna bilagd prognos, 

att förskottera första kvartalets statsbidrag till studieförbund utifrån 

bilagd prognos 2021,  

att ge generalsekreteraren i uppdrag att efter slutjusterad verksamhet 

2020 för studieförbund ta fram förslag till beslut om preliminär 

fördelning 2021 till styrelsens möte i den 17 mars 2021, 

att  samtliga ovanstående beslut gäller under förutsättning att riksdag 

och regering fattar beslut i enlighet med föreslagen budget samt 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

 

c Preliminär fördelning av statsbidrag till 

folkhögskolorna 2021 

Förslag till preliminär 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 177 100 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, 
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att fastställa verksamhetsbidraget till 1 630 kr/deltagarvecka, 

att avsätta 45 655 tkr till bidrag för språkligt stöd, 

att fastställa bidraget för språkligt stöd till 290 kr/deltagarvecka, 

att avsätta 138 580 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 21 500 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 prognos, 

att förskottera första kvartalets statsbidrag till folkhögskolor utifrån 

bilagd prognos 2021, 

att ge generalsekreteraren i uppdrag att efter slutjusterad verksamhet 

2020 för folkhögskolor ta fram förslag till beslut om preliminär 

fördelning 2021 till styrelsens möte i den 17 mars 2021, 

att samtliga ovanstående beslut gäller under förutsättning att riksdag 

och regering fattar beslut i enlighet med föreslagen budget samt 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

 

d Villkor för insatser med asylsökande hos 

studieförbund 2021 

Förslag till villkor för insatser med asylsökande hos studieförbund 2021 

(bilaga) föredrogs. 

Beslutades 

att fastställa särskilda villkor för Svenska från dag ett och 

Vardagssvenska hos studieförbund 2021, 

att beslutet är preliminärt och förutsätter att riksdagen fastställer 

regeringens förslag i budgetpropositionen och att regeringens 

regleringsbrev och riktlinjer inte innehåller nya direktiv om 

bidragets syfte, användning och återrapportering, 
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att ge generalsekreteraren i uppdrag att besluta om slutgiltiga 

särskilda villkor för Svenska från dag ett och Vardagssvenska hos 

studieförbund 2021 samt 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

 

e Villkor för insatser med asylsökande hos 

folkhögskolor 2021 

Förslag till villkor för insatser med asylsökande hos folkhögskolor 2021 

(bilaga) föredrogs. 

Beslutades 

att fastställa särskilda villkor för Svenska från dag ett hos 

folkhögskola 2021, 

att beslutet är preliminärt och förutsätter att riksdagen fastställer 

regeringens förslag i budgetpropositionen och att regeringens 

regleringsbrev och riktlinjer inte innehåller nya direktiv om 

bidragets syfte, användning och återrapportering, 

att ge generalsekreteraren i uppdrag att besluta om slutgiltiga 

särskilda villkor för Svenska från dag ett hos folkhögskola 2021 

samt 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

 

f Preliminär fördelning av statsbidrag till insatser för 

asylsökande hos studieförbund och folkhögskolor 

2021 

Förslag till preliminär fördelning av statsbidrag till insatser för 

asylsökande hos studieförbund och folkhögskolor 2021 (bilaga) 

föredrogs. 

Beslutades 

att avsätta 1 000 000 kronor för Folkbildningsrådets administration, 

att fastställa preliminär fördelning till studieförbund för Svenska från 

dag ett och Vardagssvenska för år 2021 enligt bilaga, 
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att fastställa preliminär fördelning till folkhögskolor för Svenska från 

dag ett för år 2021 enligt bilaga, 

att samtliga beslut är preliminära och förutsätter att riksdagen 

fastställer regeringens förslag i budgetpropositionen och att 

regeringens regleringsbrev och riktlinjer inte innehåller några nya 

direktiv avseende syfte, användning och återrapportering, 

att beslut om omfördelning av statsbidrag för insatser för asylsökande 

till folkhögskolor och studieförbund 2021 delegeras till 

generalsekreteraren, 

att eventuella beslut om förändringar i fördelning av statsbidrag för 

insatser för asylsökande till folkhögskolor till följd av beslut i fråga 

om momskompensation delegeras till generalsekreteraren, 

att generalsekreterarens beslut anmäls till styrelsen vid styrelsemöte i 

december samt 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

 

g Villkor och fördelningsprinciper för studieförbundens 

insatser med personer långt från arbetsmarknaden 

2021 

Förslag till villkor och fördelningsprinciper för studieförbundens 

insatser med personer långt från arbetsmarknaden 2021 (bilaga) 

föredrogs. 

Beslutades 

att fastställa preliminära villkor och fördelningsprinciper för 

studieförbundens insatser med personer långt från 

arbetsmarknaden 2021, 

att besluten är preliminära och avhängiga av beslut i regering och 

riksdag, 

att ge generalsekreteraren i uppdrag att fastställa slutgiltiga särskilda 

villkor samt 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
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h Preliminär fördelning av studieförbundens insatser 

med personer långt från arbetsmarknaden 2021 

Förslag till preliminär fördelning av studieförbundens insatser med 

personer långt från arbetsmarknaden 2021 (bilaga) föredrogs. 

Beslutades 

att fastställa preliminär fördelning för studieförbundens insatser med 

personer långt från arbetsmarknaden 2021, 

att ge generalsekreteraren i uppdrag att fastställa steg två i preliminär 

medelsfördelning, 

att ge generalsekreteraren i uppdrag att omfördela medel för insatsen 

vid behov samt 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

 

i Särskilda villkor allmän kurs med yrkesinriktning och 

särskild kurs med yrkesinriktning 2021/2022 

Förslag till särskilda villkor allmän kurs med yrkesinriktning och 

särskild kurs med yrkesinriktning 2021/2022 (bilaga) föredrogs. 

Beslutades 

att fastställa särskilda villkor allmän kurs med yrkesinriktning och 

särskild kurs med yrkesinriktning 2021/2022 enligt bilaga, samt 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

 

j Fördelning yrkesinriktade utbildningar på 

folkhögskola våren 2021 

Förslag till fördelning av yrkesinriktade utbildningar på folkhögskola 

våren 2021 (bilaga) föredrogs. 

Beslutades 

att fastställa bilagda preliminära fördelningsförslag 2021 samt 

att  förklara paragrafen omedelbart justerad. 
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k Villkor för svenska för föräldralediga 2021 

Förslag till villkor för svenska för föräldralediga 2021 (bilaga) föredrogs. 

Beslutades 

att fastställa särskilda villkor för svenska för föräldralediga 2021 

enligt bilaga samt 

att förklara paragrafen omedelbart justerad 

 

l Fördelning svenska för föräldralediga 2021 

Förslag till preliminär fördelning svenska för föräldralediga 2021 

(bilaga) föredrogs. 

Beslutades 

att fastställa preliminär fördelning av statsbidrag för svenska för 

föräldralediga till studieförbunden år 2020 enligt bilaga,  

att beslut om omfördelning av statsbidrag för insatser med svenska 

för föräldralediga 2020 delegeras till generalsekreteraren, 

att generalsekreterarens beslut anmäls till styrelsen vid därpå 

följande styrelsemöte samt 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

§ 9  Kommunikationsstrategi 

Arbetet med kommunikationsstrategi föredrogs och diskuterades. 

Beslutades 

att notera informationen. 

§ 10 Riktlinjer för prövning av nya 

statbidragsmottagare 

Förslag till riktlinjer för prövning av nya statsbidragsmottagare (bilaga) 

föredrogs. 
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Beslutades 

att fastställa Riktlinjer för Folkbildningsrådets prövning av 

statsbidrag till nya statsbidragsmottagare, start av 

folkhögskolefilial i annan region, övertagande av statsbidrag samt 

avveckling.  

§ 11 Etik och gränsdragningsfrågor slutrapport 2020 

Slutrapport för årets arbete med etik och gränsdragningsfrågor (bilaga) 

föredrogs. 

Beslutades 

att godkänna rapporten. 

§ 12  Ärenden och utredningar på folkhögskolor och 

studieförbund slutrapporter 2020 

a Statsbidragsärenden 

Slutrapport om årets ärenden och utredningar på folkhögskolor och 

studieförbund (bilaga) föredrogs.  

Beslutades 

att godkänna rapporten. 

 

b Studeranderättsliga ärenden 

Slutrapport om årets studeranderättsliga ärenden på folkhögskolor 

(bilaga) föredrogs. 

Beslutades 

att godkänna rapporten. 
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§ 13  Uppdrag från Arbetsförmedlingen 

a Villkor för studiemotiverande folkhögskolekurs 2021 

Förslag till särskilda villkor för studiemotiverande folkhögskolekurs 

2021 (bilaga) föredrogs. 

Beslutades 

att fastställa de särskilda villkoren för studiemotiverande 

folkhögskolekurs 2021 enligt bilaga,  

att ge generalsekreteraren i uppdrag att vid behov uppdatera de 

särskilda villkoren, samt  

att förklara paragrafen omedelbart justerad.  

 

b Preliminär fördelning av studiemotiverande 

folkhögskolekurs 2021 

Förslag till fördelning av studiemotiverande folkhögskolekurs 2021 

(bilaga) föredrogs. 

Beslutades 

att fastställa bilagda preliminära fördelningsförslag 2021, 

att ge generalsekreteraren i uppdrag att vid behov omfördela platser 

under 2021, 

att generalsekreterarens beslut anmäls vid efterföljande styrelsemöte 

samt 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

 

c Villkor för etableringskurs på folkhögskola  

Förslag till särskilda villkor för etableringskurs på folkhögskola 2021 

(bilaga) föredrogs. 

Beslutades 

att fastställa de särskilda villkoren för etableringskurs på folkhögskola 

2021 enligt bilaga,  
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att ge generalsekreteraren i uppdrag att vid behov uppdatera de 

särskilda villkoren, samt  

att förklara paragrafen omedelbart justerad.  

 

d Preliminär fördelning av etableringskurs 2021 

Förslag till fördelning av etableringskurs på folkhögskola 2021 (bilaga) 

föredrogs. 

Beslutades 

att fastställa bilagda preliminära fördelningsförslag 2021, 

att  ge generalsekreteraren i uppdrag att vid behov omfördela platser 

och löpande hantera kompletterande ansökningar upp till 

maximalt 5 000 platser totalt, samt 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

§ 14 Anmälan av GS-beslut 

Beslut som har fattats av generalsekreteraren på delegation av styrelsen 

(bilaga) föredrogs. 

Beslutades 

att godkänna generalsekreterarens beslut om bidrag till 

demokratistärkande insatser inom folkbildningen 2020–2021, 

att godkänna generalsekreterarens beslut om preliminär fördelning 

allmän kurs med yrkesinriktning och särskild kurs med 

yrkesinriktning juni 2020, 

att godkänna generalsekreterarens beslut om fastställande av 

särskilda villkor och medelsfördelning för studieförbundens 

arbetsmarknadsnära insatser på distans 2020, 

att godkänna generalsekreterarens beslut om omfördelning av medel 

för Svenska från dag ett på folkhögskola 2020, 

att godkänna generalsekreterarens beslut om reviderade 

villkorsanvisningar samt uppdaterade intyg för folkhögskola, 

att godkänna generalsekreterarens beslut om dispens gällande 

distansstudier för särskilda insatser samt 
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att godkänna generalsekreterarens beslut om kvartalsutbetalning av 

statsbidrag till Interkulturella folkhögskolan. 

§ 15 Val av ledamöter i Folkhögskolornas 

studeranderättsliga råd 

Förslag till ordförande och ledamöter i Folkhögskolornas 

studeranderättsliga råd (bilaga) föredrogs. 

Beslutades 

att utse de föreslagna ledamöterna samt ordförande till 

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd för 2021. 

 

§ 16 Val av ledamot i expertgrupp för utvärderingar 

och särskilda studier 

Förslag till ledamot i Folkbildningsrådets expertgrupp för utvärderingar 

och särskilda studier (bilaga) föredrogs. 

Beslutades 

att utöver tidigare valda ledamöter också utse My Malmeström 

Sobelius till ledamot i den rådgivande expertgruppen under den 

innevarande mandatperioden. 

§ 17 Handlingsplan för jämställd folkbildning 

Förslag till handlingsplan för jämställd folkbildning 2021 (bilaga) 

föredrogs. 

Beslutades 

att godkänna den föreslagna handlingsplanen för 

jämställdhetsintegrering 2021. 
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§ 18 Remisser 

Besvarade remisser (bilaga) föredrogs. 

Beslutades 

att notera generalsekreterarens remissvar. 

§ 19 Kanslirapport 

Rapport om aktuella folkbildningspolitiska frågor (bilaga) redovisades. 

Beslutades 

att notera informationen. 

§ 20 Skrivelse från Studieförbunden i samverkan 

Folkbildningsrådet har tagit emot en skrivelse från Studieförbunden i 

samverkan om dispenser från statsbidragsvillkor med anledning av 

Coronapandemin. 

Beslutades 

att ge generalsekreteraren i uppdrag att bereda frågan och återkomma 

till styrelsen senast vid mötet den 17 februari 2021. 

 

§ 21 Nästa sammanträde 

Nästa sammanträde är onsdagen den 17 februari kl. 10.00-15.00. 

Beslutades 

att notera informationen. 

§ 22 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 Inger Ashing 

Ordförande Justerare 

 

Bilagor: 

Handlingar till sammanträde 


	Protokoll 2020:8
	Beslutades
	Beslutades
	Beslutades
	Beslutades
	Beslutades
	Beslutades
	Beslutades
	Beslutades
	Beslutades
	Beslutades
	Beslutades
	Beslutades
	Beslutades
	Beslutades
	Beslutades
	Beslutades
	Beslutades
	Beslutades
	Beslutades
	Beslutades
	Beslutades
	Beslutades
	Beslutades
	Beslutades


