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Protokoll 2022:4 

Datum: 2022-06-01 

 Plats: Folkbildningsrådet, Ringvägen 100, Stockholm 

Närvarande ledamöter: Inger Ashing, ordförande 

Ann-Marie Begler punkt 6–17 

Nina Larsson punkt 6–7, 9 c-17 

Ulf Melin 

Jesper Skalberg Karlsson 

Johan Söderman punkt 1–7 

Amelie von Zweigbergk 

Anmält förhinder: Gunilla Svantorp 

Marie-Louise Rönnmark 

Personalrepresentant: Ingela Johansson 

Sekreterare: Linda Rosén 

 Generalsekreterare: Maria Graner 

Kansliet: Mats Bernerstedt punkt 8 

Rebecka Svensén punkt 1–6 och 8–17 

Magnus Wetterberg punkt 1–6 och 8–17 

Processledare: Lisa Sjöblom punkt 7 

 

§ 1 Öppnande 

Inger Ashing hälsade alla välkomna samt förklarade sammanträdet 

öppnat. 

§ 2 Val av protokollsjusterare 

Beslutades 

att utse Ulf Melin att jämte ordföranden justera protokollet. 

  

Folkbildningsrådets styrelsesammanträde Diarienr 22/00351  
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§ 3 Föregående sammanträdesprotokoll 

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 27 april 2022 

(bilaga) redovisades. 

Beslutades 

att lägga föregående protokoll till handlingarna. 

§ 4 Fastställande av dagordning 

Förslag till dagordning (bilaga) redovisades. Punkt 8 om organ för 

utbildningsformen folkhögskola och punkt 9 om stadgeändring föreslås 

flyttas upp och bli nya punkter 5 och 6. 

Beslutades 

att fastställa dagordningen med ovanstående ändringar. 

§ 5 Inrättande av organ för utbildningsformen 

folkhögskola 

Förslag till inrättande och finansiering av ett organ för 

utbildningsformen folkhögskola (bilaga) föredrogs. 

Beslutades 

att tillsätta ett organ för samråd om bevakning av utbildningsformen 

folkhögskola, bestående av två representanter för 

Folkbildningsrådet och två representanter från RIO respektive 

OFI, 

att för 2022 avsätta en miljon kronor till intresseorganisationernas 

bevakning av utbildningsformen, kostnaden ska för detta år belasta 

resultatutjämningsreserven,  

att  inför 2023 hemställa till representantskapet om att utöka 

Folkbildningsrådets budgetram med en miljon kronor för 

finansiering av uppdraget, 

att  ge ordförande i uppdrag att tillskriva medlemmarna om styrelsens 

uppfattning att årets form för finansiering av organet inte är en 

långsiktig lösning. 
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§ 6 Stadgeändring 

Förslag till stadgeändring (bilaga) föredrogs. 

Beslutades 

att föreslå representantskapet att ändra Folkbildningsrådets stadgar i 

enlighet med bilagt förslag. 

§ 7 Strategisk inriktning 2023–2025 

Styrelsen förde en diskussion om möjliga vägval och inriktning för 

Folkbildningsrådet under perioden 2023–2025. 

Beslutades 

att ge generalsekreteraren i uppdrag att med ledning av styrelsens 

diskussion ta frågan vidare med medlemmarna och återkomma 

med ett reviderat förslag till inriktningsdokument vid styrelsens 

möte den 7 september. 

§ 8 Statsbidragssystem studieförbund, rapport och 

vägval 

Rapport om arbetet med nytt statsbidragssystem för studieförbunden 

och vägval i detta arbete (bilaga) föredrogs. 

Beslutades 

att uppdra åt generalsekreteraren att med styrelsens diskussion i 

beaktande fortsätta översynen av studieförbundens bidragssystem 

enligt plan, 

att tillgängliggöra projektgruppens delrapport för att ge 

studieförbunden möjlighet till eventuella inspel i processen samt 

att uppdra åt generalsekreteraren att återkomma med förslag till 

modell för beräkning av studieförbundens ingångsvärden för 

statsbidraget vid införandet av ett nytt bidragssystem. 
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§ 9 Statsbidragsfrågor 

a Revidering av statsbidragsvillkor folkhögskola 2022 

Förslag till reviderade statsbidragsvillkor för folkhögskolor 2020 (bilaga) 

föredrogs. 

Beslutades 

att fastställa ändringar av Statsbidrag till folkhögskolor 2022 – villkor 

och fördelning i enlighet med bilagt förslag, att träda i kraft den 1 

juli 2022. 

 

b Utlysning av statsbidrag till utbildningar i 

minoritetsspråk 

Förslag till utlysning av statsbidrag till utbildningar i minoritetsspråk 

(bilaga) föredrogs. 

Beslutades 

att ge generalsekreteraren i uppdrag att utforma villkor för 

statsbidrag till utbildningar i minoritetsspråk, 

att uppdra åt generalsekreteraren att utlysa 7 500 000 kronor till 

projekt som syftar till att främja och utveckla de nationella 

minoritetsspråken,  

att generalsekreterarens beslut om fördelning av medel anmäls till 

styrelsen vid sammanträdet i september 2022 samt 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

 

c Ansökan om start av folkhögskolefilial och ändring i 

huvudmannaorganisation 

Förslag till beslut om start av folkhögskolefilial och ändring av 

huvudmannaorganisation (bilaga) föredrogs. 

Beslutades 

att avslå Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalens ansökan om att 

starta filial i Varberg,  
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att bifalla Braheskolans ansökan om att starta filial i Trollhättan, 

att bifalla Jämshögs folkhögskolas ansökan om att starta filial i Nybro, 

att avslå Jämshögs folkhögskolas ansökan om att starta filial i 

Kristianstad, 

att bifalla Mariannelunds folkhögskolas ansökan om att starta filial i 

Munkhyttan samt 

att bifalla Stadsmissionens folkhögskolas ansökan om ändring av 

huvudmannaorganisation till Stockholms stadsmission. 

 

d Ansökan om krisstöd från Sigtuna folkhögskola 

Ansökan om krisstöd från Sigtuna folkhögskola (bilagor) föredrogs. 

Beslutades 

att avslå Sigtuna folkhögskolas ansökan om krisstöd. 

 

e Anmälan av GS-beslut 

Beslut fattade av generalsekreteraren (bilagor) föredrogs. 

Beslutades 

att notera anmälan av generalsekreterarens beslut enligt uppställning 

och bilagor. 

 

f Anmälan av regeringsrapporter  

Inskickade regeringsrapporter (bilagor) föredrogs. 

Beslutades 

att notera anmälan av inskickade regeringsrapporter. 

 

g Fördelning av överförda medel till svenska för 

föräldralediga 2022 

Förslag till fördelning av överförda medel till svenska för föräldralediga 

2022 (bilaga) föredrogs. 
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Beslutades 

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 därpå 

följande styrelsemöte samt 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

§ 10 Delårsrapport om granskningar och 

studerandeärenden 

Delårsrapport om granskningar och studerandeärenden (bilaga) 

föredrogs. 

Beslutades 

att godkänna rapporten 

§ 11  Återtag Malmfältens folkhögskola 

Förslag till beslut om återtag av statsbidrag från Malmfältens 

folkhögskola (bilagor) föredrogs. 

Beslutades 

att Malmfältens folkhögskola ska återbetala statsbidrag om 

2 447 445 kronor, 

att Folkbildningsrådet inleder en särskild uppföljning av Malmfältens 

folkhögskola samt 

att ärendet därmed är avslutat. 

§ 12   Policy för kapitalförvaltning 

Folkbildningsrådets policy för kapitalförvaltning och rapport om 

resultat och eventuella avvikelser från policyn (bilagor) föredrogs. 
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Beslutades 

att fastställa bilagd policy för Folkbildningsrådets kapitalförvaltning 

samt  

att notera rapporten 

§ 13   Remisser 

Inkomna och besvarade remisser (bilagor) föredrogs. 

att notera generalsekreterarens remissvar,  

att uppdra åt generalsekreteraren att besvara inkomna remisser samt 

att generalsekreterarens remissvar anmäls till styrelsen. 

§ 14 Kanslirapport 

Rapport om aktuella folkbildningspolitiska frågor (bilaga) redovisades. 

Beslutades 

att godkänna rapporten. 

§ 15 Nästa sammanträde 

Nästa sammanträde är den 7 september 2022 kl. 10.00-15.00. 

Beslutades 

att notera informationen. 

§ 16 Avslutning 

Inger Ashing tackade alla deltagare för sammanträdet samt förklarade 

det avslutat. 

 

 

Vid protokollet 
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Linda Rosén 

Sekreterare 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

Inger Ashing Ulf Melin 

Ordförande Justerare 

 

Bilagor: 

Handlingar till sammanträde 
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