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Protokoll 2022:2 

Datum: 2022-03-14 

 Plats: Folkbildningsrådet, Ringvägen 100, Stockholm 

Närvarande ledamöter: Inger Ashing, ordförande punkt 1–6 

Ann-Marie Begler 

Ulf Melin, mötesordförande punkt 7–16 

Marie-Louise Rönnmark 

Jesper Skalberg Karlsson 

Gunilla Svantorp 

Johan Söderman 

Amelie von Zweibergk 

Personalrepresentant Ingela Johansson 

Sekreterare: Linda Rosén 

Generalsekreterare: Maria Graner 

Kansliet: Mats Bernerstedt punkt 7–16 

Annika Stigmark punkt 6 a 

Rebecka Svensén 

Magnus Wetterberg 

Morgan Öberg punkt 7–9 

 

§ 1 Öppnande 

Inger Ashing hälsade alla välkomna samt förklarade sammanträdet 

öppnat. 

§ 2 Val av protokollsjusterare 

Beslutades 

att utse Ann-Marie Begler att jämte ordföranden justera protokollet. 

§ 3 Föregående sammanträdesprotokoll 

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 21 februari 2022 

(bilaga) redovisades. 

Folkbildningsrådets styrelsesammanträde Diarienr 22/00228  
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Beslutades 

att lägga föregående protokoll till handlingarna. 

§ 4 Fastställande av dagordning 

Förslag till dagordning (bilaga) redovisades.  

Beslutades 

att fastställa dagordningen. 

§ 5 Folkbildningsrådets samlade bedömning 2021 

Förslag till samlad bedömning 2021 (bilaga) föredrogs. 

Beslutades 

att  ge generalsekreteraren i uppdrag att med ledning av styrelsens 

synpunkter, och efter avstämning med ordförande, färdigställa 

Folkbildningsrådets samlade bedömning av Folkbildningens 

betydelse för samhället 2021, inklusive den fördjupade 

bedömningen av demokratisyftet. 

§ 6 Statsbidrag 

a 2021 års uppföljning av studieförbunden 

Rapporter om 2021 års uppföljning av studieförbundens 

statbidragsvillkorade verksamhet (bilagor) föredrogs. 

Beslutades 

att lägga rapporterna om 2021 års uppföljning av studieförbundens 

statsbidragsvillkorade verksamhet 2020 till handlingarna. 

 

b 2021 års uppföljning av folkhögskolorna 

Rapporter om 2021 års uppföljning av folkhögskolornas 

statsbidragsvillkorade verksamhet (bilagor) föredrogs. 
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Beslutades 

att lägga rapporterna om 2021 års uppföljning av folkhögskolornas 

statsbidragsvillkorade verksamhet 2020 till handlingarna. 

 

c Mänskliga rättigheter 2021 

Rapport om folkbildningens insatser för att stärka kunskapen om 

mänskliga rättigheter i samhället 2021 (bilaga) föredrogs.  

Beslutades 

att godkänna GS-beslutet om att godkänna rapporten Mänskliga 

rättigheter inom folkbildningen 2021 samt 

att godkänna rapporteringen till regeringen. 

 

d Demokrati 2020–2021 

Rapport om insatser för att stärka folkbildningens demokratiarbete 

2020–2021 (bilaga) föredrogs. 

Beslutades 

att godkänna GS-beslutet om att godkänna Studieförbunden i 

samverkans slutredovisning av aktiviteter och ekonomi samt 

att godkänna rapporteringen till regeringen. 

 

e Statsbidrag till studieförbunden 2022 

Förslag till preliminär fördelning av statsbidrag till studieförbunden 

2022 (bilaga) föredrogs. 

Beslutades 

att fastställa preliminär fördelning av statsbidrag till 

studieförbunden 2022 enligt bilaga. 

 

f Särskilda bidrag folkhögskola 2022 

GS-beslut om preliminär fördelning utökade utbildningsplatser på 

folkhögskola 2022 (bilaga) föredrogs. 
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Beslutades 

 

g Statsbidrag till folkhögskolorna 2022 

Förslag till preliminär fördelning av statsbidrag till folkhögskolorna 

2022 (bilaga) föredrogs. 

Beslutades 

att fastställa preliminär fördelning av statsbidrag till 

folkhögskolorna 2022 enligt bilaga. 

 

h Särskilda insatser med asylsökande 2022 

Förslag till fördelning av statsbidrag till insatser med asylsökande 2022 

(bilagor) föredrogs. 

Beslutas  

att avsätta 57 367 700 kronor till studieförbundens verksamhet 2022, 

att besluta om preliminär fördelning mellan studieförbunden enligt 

bilaga, 

att avsätta 32 505 430 kronor till folkhögskolornas verksamhet 2022, 

att besluta om preliminär fördelning 2022 mellan folkhögskolorna 

enligt bilaga,  

att beslut om omfördelning av statsbidrag för särskilda insatser för 

asylsökande 2022 delegeras till generalsekreteraren, 

att generalsekreterarens beslut anmäls till styrelsen vid kommande 

styrelsemöte samt 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

 

i Svenska för föräldralediga 

Förslag till fördelning av statsbidrag till svenska för föräldralediga 2022 

(bilagor) föredrogs. 

att godkänna GS-beslut om preliminär fördelning av utökade 

utbildningsplatser på folkhögskola 2022. 
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Beslutas  

att fastställa preliminär fördelning av statsbidraget för svenska för 

föräldralediga 2022 enligt bilaga, 

att beslut om omfördelning av statsbidrag för svenska för 

föräldralediga 2022 delegeras till generalsekreteraren, 

att generalsekreterarens beslut anmäls till styrelsen vid kommande 

styrelsemöte, 

att ge generalsekreteraren i uppdrag att inkomma med förslag om 

fördelning i särskild ordning av medel överförda till verksamheten 

från 2021 samt 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

 

j Studieförbundens insatser för personer långt från 

arbetsmarknaden 2022 

Förslag till fördelning av statsbidrag till studieförbundens insatser för 

personer långt från arbetsmarknaden 2022 (bilagor) föredrogs. 

Beslutades 

att fastställa preliminär fördelning av statsbidraget för 

studieförbundens insatser med personer långt ifrån 

arbetsmarknaden 2022 enligt bilaga, 

att beslut om omfördelning av statsbidrag för studieförbundens 

insatser med personer långt ifrån arbetsmarknaden 2022 delegeras 

till generalsekreteraren, 

att generalsekreterarens beslut anmäls till styrelsen vid därpå 

följande styrelsemöte samt 

att förklara paragrafen omedelbart justerad.  

 

§ 7 Återrapportering av folkhögskolkurser i samarbete 

med Arbetsförmedlingsförmedlingen 2021 

Rapport om folkhögskolkurser i samarbete med 

Arbetsförmedlingsförmedlingen 2021 (bilaga) föredrogs.  
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Beslutades 

att notera anmälan av rapporten till protokollet. 
 

§ 8 Ansökan forskning och utveckling 

Ansökan om medel till forskning och utveckling från RIO och OFI 

(bilaga) föredrogs. 

Beslutades 

att bifalla ansökan från RIO och OFI om 950 000 kronor till forskning 

kring och utveckling av utbildningsformen folkhögskola. 

§ 9  Rapport till regeringen om 18-punktsprogrammet 

Utkast till rapport till regeringen om Folkbildningsrådets åtgärder för 

att säkerställa att statsbidraget till studieförbunden används så som 

avsett (bilagor) föredrogs. 

Beslutades 

att uppdra till generalsekreteraren att slutföra rapporten i enlighet 

med styrelsens diskussioner. 

§ 10 Översynen av statsbidragssystemet 

studieförbunden 

Lägesrapport om arbetet med översynen av statsbidragssystemet till 

studieförbunden (bilagor) föredrogs. 

Beslutades 

att notera informationen. 
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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, 

att ge generalsekreteraren i uppdrag att återkomma med förslag till 

beslut gällande filialer i annan region vid styrelsens sammanträde 

den 1 juni 2022 samt 

att ge generalsekreteraren i uppdrag att återkomma med förslag till 

beslut gällande nya folkhögskolor, försöksverksamheter och byte 

av huvudmannaorganisation vid styrelsens sammanträde den 9 

november 2022. 

§ 12   Folkbildningsrådets budgetunderlag 2023–2025 

Folkbildningsrådets budgetunderlag 2023–2025 (bilaga) föredrogs. 

Beslutades 

att notera anmälan till protokollet. 

§ 13  Kanslirapport  

Kanslirapport (bilaga) föredrogs. 

Beslutades 

att notera informationen.  

§ 14  Nästa sammanträde 

Nästa sammanträde är den 27 april 2022, kl. 16.00-16.30 i samband med 

styrelsekonferens kl. 9.30-14.30 och representantskap kl. 14.30-16.00. 

Mötena kommer att genomföras på Saturnus konferens på Hornsgatan 

15 i Stockholm. 
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Beslutades 

att notera informationen. 

§ 15  Övriga frågor 

Önskemål om läsanvisningar för prioritering vid läsning av underlag 

samt om möjligt minskat antal sidor som underlag framfördes. 

Vilken styrning finns av hur styrelsearbete i folkhögskolorna ser ut? Det 

förekommer att ledamöter i Folkbildningsrådets styrelse blir kontaktade 

av ledamöter i enskilda folkhögskolors styrelser som har synpunkter på 

hur arbetet fungerar. Kansliet tar med sig frågan. 

§ 16  Avslutning 

Ulf Melin tackade alla deltagare för sammanträdet samt förklarade det 

avslutat. 

 

Vid protokollet 

Linda Rosén 

Sekreterare 

 

Justeras 

Inger Ashing Ann-Marie Begler  

Ordförande Justerare 

 

Ulf Melin 

Ordförande punkt 7–16 

Bilagor: 

Handlingar till sammanträde 
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