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Protokoll 2021:1 

Datum: 2021-02-17 

 Plats: Teams 

 

Närvarande ledamöter: Catharina Håkansson Boman (ordförande) 

Inger Ashing fr.o.m. punkt 9 

Ulf Melin 

Monica Fundin Pourshahidi t.o.m. punkt 15 

Marie-Louise Rönnmark 

Gunilla Svantorp t.o.m. punkt 13 

Johan Söderman fr.o.m. punkt 8 

Hans Wallmark t.o.m. punkt 13 

Per Ödling 

Personalrepresentant: Golnar Bahar 

Sekreterare: Linda Rosén 

 Generalsekreterare: Maria Graner 

Personal: Mats Bernerstedt 

Anna-Carin Bylund fr.o.m. punkt 9 t.o.m. punkt 13 

Anna Göthner under punkt 12 

Veronica Kennett 

Rebecka Svensén 

Magnus Wetterberg 

 

§ 1 Öppnande 

Catharina Håkansson Boman hälsade alla välkomna samt förklarade 

sammanträdet öppnat. 

§ 2 Val av protokollsjusterare 

Beslutades 

att utse Monica Fundin Pourshahidi att jämte ordföranden justera 

protokollet samt att Ulf Melin justerar punkt 16–20. 

Folkbildningsrådets styrelsesammanträde Diarienr 21/00065  
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§ 3 Föregående sammanträdesprotokoll 

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 9 december 2020 

(bilaga) redovisades. 

Beslutades 

att lägga föregående protokoll till handlingarna. 

§ 4 Fastställande av dagordning 

Förslag till dagordning (bilaga) redovisades. Punkten om Årsredovisning 

läggs som ny punkt 16 i dagordningen.  

att fastställa dagordningen med ovan nämnda tillägg. 

§ 5 Beslut per capsulam om dispens för studieförbund 

Förslag till beslut i ärendet (bilaga) föredrogs. 

Beslutades 

att lägga beslutet till handlingarna. 

§ 6 Dispens för asynkron verksamhet 

Förslag till beslut (bilaga) föredrogs. 

Beslutades 

att avslå skrivelsen från Studieförbunden i samverkan rörande 

dispens för asynkron verksamhet, 

att uppdra till generalsekreteraren att utifrån styrelsens 

diskussion besvara skrivelsen samt 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

§ 7 GS-beslut om dispenser för studieförbund 

Förslag till beslut (bilaga) föredrogs. 

Beslutades 
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att godkänna generalsekreterarens beslut. 

§ 8 Folkbildningsrådets årsredovisning 

Folkbildningsrådets årsredovisning för 2020 (bilaga) föredrogs. 

Beslutades 

att uppdra åt generalsekreteraren att med beaktande av styrelsens 

synpunkter genomföra de slutliga justeringarna av 

årsredovisningen för 2020 samt  

att överlämna årsredovisningen för 2020 med styrelsens 

dispositionsförslag till representantskapets vårsammanträde den 

28 april 2021.  

§ 9 Regeringens riktlinjer till Folkbildningsrådet 2021 

Regeringens riktlinjer till Folkbildningsrådets (bilaga) föredrogs. 

Beslutades 

att uppdra åt generalsekreteraren att säkerställa att 

Folkbildningsrådet i sitt arbete följer regeringens riktlinjer. 

§ 10 Folkbildningsrådets verksamhetsplan och budget 

2021 

Förslag till justerad verksamhetsplan och budget 2021 (bilaga) 

föredrogs. 

Beslutades 

att fastställa verksamhetsplan och budget 2021. 

§ 11  Folkbildningsrådets budgetunderlag 

Förslag till budgetunderlag för 2022–2024 (bilaga) föredrogs. 

Beslutades 



4 (12) 

 

att uppdra åt generalsekreteraren att med ledning av styrelsens 

diskussion slutföra arbetet med budgetunderlaget för åren 2022–

2024. 

§ 12   Riktlinjer för avvikelsehantering 

Förslag till riktlinjer och förnyade processer för Folkbildningsrådets 

avvikelsehantering (bilagor) föredrogs. 

Beslutades 

att  fastställa Riktlinjer för Folkbildningsrådets hantering av 

avvikelser samt att de träder i kraft den 1 mars 2021, 

att uppdra åt generalsekreteraren att utveckla Folkbildningsrådets 

hantering av avvikelser enligt föreslagen process,  

att uppdra åt generalsekreteraren att inrätta en visselblåsarfunktion,  

att fastställa Riktlinjer för Folkhögskolornas studeranderättsliga råd 

samt att de träder i kraft den 1 mars 2021, 

att uppdra åt generalsekreteraren att utveckla Folkbildningsrådets 

hantering av ärenden om enskilda individer enligt föreslagen 

process, 

att uppdra åt generalsekreteraren att utveckla angränsande processer 

i enlighet med förslag i aktuellt missiv samt 

att notera informationen i slutrapporten av projekt för utveckling av 

Folkbildningsrådets avvikelsehantering. 

§ 13   Studieförbundens utökade kontroll, rapport och 

åtgärder 

Rapport om studieförbundens utökade kontroll (bilaga) föredrogs och 

möjliga åtgärder diskuterades. 

Beslutades 

att att lägga rapporten om studieförbundens utökade särskilda 

kontroll till handlingarna, 

att att medel som återtas genom den utökade särskilda kontrollen 

hanteras i särskild ordning, 
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att att uppdra åt generalsekreteraren att återkomma med förslag till 

förändringar av Folkbildningsrådets krav på studieförbunden att 

genomföra kontroller och av Folkbildningsrådets egna insatser för 

kontroll samt 

att att uppdra åt generalsekreteraren att återkomma med förslag till 

användande av återtagna medel. 

§ 14   Statsbidragsfrågor 

a Återtag och justering av statsbidrag med anledning av 

avvikelser i Järvaområdet och utökad särskild 

kontroll 

Förslag till beslut om återtag och justering av statsbidrag med anledning 

av avvikelser i Järvaområdet och utökad särskild kontroll (bilagor) 

föredrogs. 

Beslutades 

att justera underlaget för studieförbundens statsbidrag 2017–2019 i 

enlighet med de bilagda sammanställningarna,  

att hantera återtag från den utökade särskilda kontrollen i särskild 

ordning samt uppdra åt generalsekreteraren att utifrån styrelsens 

diskussion återkomma med ändamålsbestämning av återtagna 

medel avseende Järva och den utökade särskilda kontrollen för 

2019 och 2020 på kommande styrelsemöte, 

att återta statsbidrag för år 2019 och 2020 i enlighet med de bilagda 

sammanställningarna, 

att reglera återtaget för 2019 och 2020 i samband med slutregleringen 

av ordinarie statsbidrag och särskilda insatser 2020, 

att innehålla statsbidrag för 2021 enligt den bilagda 

sammanställningen samt 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

 



6 (12) 

 

b Återtag Interkulturella folkhögskolan 

Förslag till beslut om återtag av statsbidrag från Interkulturella 

folkhögskolan (bilaga) föredrogs. 

Beslutades 

att upphäva beslut från styrelsemötet den 11 nov att återkräva 

3 929 720 kr i felaktigt utbetalt statsbidrag för åren 2018 och 2019,  

att med stöd av 16§ förordningen (2015:218) om statsbidrag till 

folkbildningen återkräva sammanlagt 2 994 310 kr i felaktigt 

utbetalt statsbidrag för åren 2018 och 2020,  

att från detta belopp avräkna 1 336 300 kronor som innehållits vid 

utbetalningen av fjärde kvartalets statsbidrag för 2020 samt 

att  förklara paragrafen omedelbart justerad. 

 

c Slutreglering av statsbidrag till folkhögskolor 2020 

Förslag till slutreglering av statsbidrag till folkhögskolor 2020 (bilaga) 

föredrogs. 

Beslutades 

att fastställa summan som ska fördelas som organisationsbidrag till 

177 100 000 kronor, 

att fastställa summan som ska fördelas som verksamhetsbidrag till 

1 866 091 500 kronor, 

att fastställa summan som ska fördelas som språkligt stöd till 

71 849 300 kronor, 

att fastställa summan som ska fördelas som förstärkningsbidrag till 

164 819 500 kronor, 

att fastställa summan som ska fördelas till verksamhet med 

korttidsutbildade till 54 999 900 kronor, 

att fastställa bidragsfördelningen mellan folkhögskolorna i enlighet 

med bilagd fördelning, 

att uppdra åt generalsekreteraren att reglera 2020 års bidrag för 

folkhögskolorna i och med statsbidragsutbetalning kvartal två 

2021 samt 
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att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

 

d Slutreglering av statsbidrag till studieförbund 

Förslag till slutreglering av statsbidrag till studieförbund 2020 (bilaga) 

föredrogs. 

Beslutades 

att fastställa 2020 års ordinarie statsbidrag till studieförbunden 

inklusive beslutade återtag i enlighet ovanstående 

sammanställning,  

att uppdra åt generalsekreteraren att genomföra återtag av 

statsbidrag för 2019 i enlighet med beslut i ärende 14 a. i samband 

med andra kvartalsutbetalningen i april 2021 

att omedelbart justera ovanstående beslut 

 

e Slutreglering av statsbidrag till särskilda 

folkbildningsinsatser för asylsökande m.fl. 2020 

Förslag till slutreglering av statsbidrag till särskilda 

folkbildningsinsatser för asylsökande m.fl. 2020 (bilaga) föredrogs. 

Beslutades 

att slutreglera statsbidrag till studieförbund och folkhögskolor för 

särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande 2020 enligt bilagor, 

att överskjutande medel om 22 714 700 kronor överförs till 2021 års 

asylverksamhet, 

att uppdra åt generalsekreteraren att reglera 2020 års bidrag för 

särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande vid 

statsbidragsutbetalningen för andra kvartalet 2021 samt 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
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f Slutreglering av statsbidrag till uppsökande och 

motiverande studieförbundsinsatser 2020 

Förslag till slutreglering av statsbidrag till uppsökande och motiverande 

studieförbundsinsatser 2020 (bilaga) föredrogs.  

Beslutades 

att slutreglera bidrag till uppsökande och motiverande 

studieförbundsinsatser 2020 enligt bilaga samt 

att förklara paragrafen medelbart justerad. 

 

g Slutreglering av statsbidrag till svenska för 

föräldralediga 2020 

Förslag till slutreglering av statsbidrag till svenska för föräldralediga 

2020 (bilaga) föredrogs. 

Beslutades 

att slutreglera statsbidrag till den särskilda insatsen svenska för 

föräldralediga enligt bilaga, samt 

att överföra 2 309 100 kronor till 2021 att fördela till den särskilda 

insatsen svenska för föräldralediga samt 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

 

h Slutreglering arbetsmarknadsnära insatser på distans 

2020 

Förslag till slutreglering av arbetsmarknadsnära insatser på distans 2020 

(bilaga) föredrogs. 

Beslutades 

att fastställa slutregleringen för arbetsmarknadsnära insatser på 

distans 2020 enligt bilaga 

att överföra 17 004 700 kronor till fördelning 2021,  
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att uppdra åt generalsekreteraren att återkomma med förslag på hur 

medlen kan användas och fördelas till nästkommande 

styrelsemöte, samt 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

 

i Slutreglering av statsbidrag till folkhögskolor för 

utbildningar med yrkesinriktning på allmän och 

särskild kurs 2020 

Förslag till slutreglering av statsbidrag till folkhögskolor för 

utbildningar med yrkesinriktning på allmän och särskild kurs 2020 

(bilaga) föredrogs. 

Beslutades 

att fastställa bidragsfördelningen 2020 mellan folkhögskolorna 

enligt bilagd fördelning, 

att fastställa summan som ska överföras till verksamhetsbidrag för 

yrkesinriktade kurser 2021 till 16 970 500 kronor, 

att fastställa summan som ska överföras till generellt språkligt stöd 

2020 till 7 228 100 kronor, 

att fastställa summan som ska överföras till förstärkningsbidraget 

2020 till 19 450 000 kronor, 

att uppdra åt generalsekreteraren att reglera 2020 års bidrag för 

yrkesinriktade kurser i och med statsbidragsutbetalningen för 

andra kvartalet 2021 samt 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

 

j Utlysning av MR-medel 2021 

Förslag till utlysning av MR-medel 2021 (bilaga) föredrogs. 

Beslutades 

att fastställa bifogade riktlinjer för 2021, 

att  ge generalsekreteraren i uppdrag att besluta om fördelning av 

projektmedel för MR-insatser 2021 samt 
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att generalsekreterarens beslut anmäls till styrelsen vid styrelsemöte 

2 juni 2021. 

§ 15   Uppdrag från Arbetsförmedlingen 

a Slutreglering av rekvirerade platser till 

studiemotiverande folkhögskolekurs 2020 

Förslag till slutreglering av rekvirerade platser till studiemotiverande 

folkhögskolekurs 2020 (bilaga) föredrogs. 

Beslutades 

att fördela 242 platser rekvirerade utöver tilldelad ram enligt bilagd 

uppställning,  

att ge generalsekreteraren i uppdrag att slutreglera 2020 års 

verksamhet till Arbetsförmedlingen enligt bilagd tabell samt 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

 

b Slutreglering av rekvirerade platser till 

etableringskurs 2020 

Förslag till slutreglering av rekvirerade platser till etableringskurs 2020 

(bilaga) föredrogs. 

Beslutades 

att notera generalsekreterarens anmälan av beslut om 

kompletterande fördelningar, 

att fördela 18 platser rekvirerade utöver tilldelad ram enligt bilagd 

uppställning, 

att ge generalsekreteraren i uppdrag att slutreglera 2020 års 

verksamhet till Arbetsförmedlingen enligt bilagd tabell samt 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
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§ 16   Folkbildningsrådets årsredovisning 

Folkbildningsrådets årsredovisning för 2020 (bilaga) föredrogs. 

Beslutades 

att uppdra åt generalsekreteraren att med beaktande av styrelsens 

synpunkter genomföra de slutliga justeringarna av 

årsredovisningen för 2020 samt  

att överlämna årsredovisningen för 2020 med styrelsens 

dispositionsförslag till representantskapets vårsammanträde den 

28 april 2021.  

§ 17 Remisser 

Inkomna remisser (bilagor) föredrogs. 

Beslutades 

att uppdra åt generalsekreteraren att besvara inkomna remisser samt 

att remissvaren anmäls till styrelsen vid sammanträdet den 17 mars 

respektive den 28 april. 

§ 18 Kanslirapport 

Rapport om aktuella folkbildningspolitiska frågor (bilaga) redovisades. 

Beslutades 

att notera informationen. 

§ 19 Nästa sammanträde 

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

Beslutades 

att notera informationen. 
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§ 20 Avslutning 

Catharina Håkansson Boman tackade alla deltagare för sammanträdet 

samt förklarade det avslutat. 

 

Vid protokollet 

Linda Rosén 

Sekreterare 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

Catharina Håkansson Boman Monica Fundin Pourshahidi 

Ordförande Justerare 

 

 

 

Ulf Melin 

justerare 

Bilagor: 

Handlingar till sammanträde 
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