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Protokoll 2022:1 

Datum: 2022-02-21 

 Plats: Teams 

Närvarande ledamöter: Inger Ashing, ordförande 

Ann-Marie Begler 

Ulf Melin 

Marie-Louise Rönnmark 

Jesper Skalberg Karlsson 

Gunilla Svantorp 

Johan Söderman 

Personalrepresentant Ingela Johansson 

Ej närvarande: Amelie von Zweibergk 

Sekreterare: Linda Rosén 

Generalsekreterare: Maria Graner 

Kansliet: Anna-Carin Bylund punkt 1–5 

Rebecka Svensén 

Magnus Wetterberg 

 

§ 1 Öppnande 

Inger Ashing hälsade alla välkomna samt förklarade sammanträdet 

öppnat. 

§ 2 Val av protokollsjusterare 

Beslutades 

att utse Jesper Skalberg Karlsson att jämte ordföranden justera 

protokollet. 

§ 3 Föregående sammanträdesprotokoll 

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 8 december 2021 

(bilaga) redovisades. 

Folkbildningsrådets styrelsesammanträde Diarienr 22/00034  
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Beslutades 

att lägga föregående protokoll till handlingarna. 

§ 4 Fastställande av dagordning 

Förslag till dagordning (bilaga) redovisades. Punkten om 

budgetunderlag föreslogs flyttas upp och bli punkt 5 dagordningen. 

Beslutades 

att fastställa dagordningen med justering för ovanstående förslag. 

§ 5 Budgetunderlag 2023–2025 

Förslag till budgetunderlag 2023–2025 (bilagor) föredrogs. 

Beslutades 

att  ge generalsekreteraren i uppdrag att slutföra arbetet med 

budgetunderlaget 2023–2025. 

§ 6 Regeringens riktlinjer till Folkbildningsrådet 2022 

Regeringens riktlinjer till Folkbildningsrådet för 2022 (bilagor) 

föredrogs.  

Beslutades 

att ge generalsekreteraren i uppdrag att säkerställa att 

Folkbildningsrådet i sitt arbete följer regeringens riktlinjer. 

§ 7 Verksamhetsplan och budget 2022 

Förslag till uppdaterad verksamhetsplan och budget 2022 (bilagor) 

föredrogs. 

Beslutades 

att fastställa förslaget till verksamhetsplan och budget 2022. 
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§ 8 Hemställan från Sigtuna folkhögskola om särskild 

prövning 

Sigtuna folkhögskolas hemställan om särskild prövning (bilagor) 

föredrogs. 

Beslutades 

att ärendet är avslutat. 

§ 9 Korrigering av bidragsfördelning 2021 

Generalsekreterarens beslut att korrigera felaktig bidragsfördelning 

(bilagor) föredrogs. 

Beslutades 

att notera generalsekreterarens beslut. 

§ 10 Slutreglering av statsbidrag 2021 

a Folkhögskolorna 

Förslag till slutreglering av statsbidrag (bilagor) till folkhögskolorna 

2021 föredrogs. 

Beslutades 

att fastställa summan som ska fördelas som organisationsbidrag till 

175 960 000 kronor, 

att fastställa summan som ska fördelas som verksamhetsbidrag till 

1 848 747 000 kronor, 

att fastställa summan som ska fördelas som språkligt stöd till 

54 684 000 kronor, 

att fastställa summan som ska fördelas som förstärkningsbidrag till 

206 398 000 kronor, 

att fastställa summan som ska fördelas till verksamhet med 

korttidsutbildade till 54 995 000 kronor, 

att fastställa summan som ska fördelas som momskompensation till 

521 397 000 kronor, 
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att fastställa summan som ska justera Vinga folkhögskolas 

ersättning 2020 till 931 000 kronor, 

att fastställa summan som ska fördelas för kvalitetsstärkande 

insatser till 53 841 000 kronor, 

att fastställa bidragsfördelningen mellan folkhögskolorna i enlighet 

med bilagd fördelning, 

att uppdra åt generalsekreteraren att reglera 2021 års bidrag för 

folkhögskolorna i och med statsbidragsutbetalning kvartal 2 

2022 samt 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

 

b Studieförbunden 

Förslag till slutreglering av statsbidrag till studieförbunden 2021 

(bilagor) föredrogs. 

Beslutades 

 

att för Arbetarnas Bildningsförbund fastställa slutligt statsbidrag 2021 

till 446 078 000 kronor, 

att för Studieförbundet Bilda fastställa slutligt statsbidrag 2021 till 

131 586 200 kronor 

att för Folkuniversitetet fastställa slutligt statsbidrag 2021 till 109 241 

200 kronor 

att för Ibn Rushd studieförbund fastställa slutligt statsbidrag 2021 till 

28 942 800 kronor 

att för Kulturens bildningsverksamhet fastställa slutligt statsbidrag 

2021 till 32 670 800 kronor 

att för Medborgarskolan fastställa slutligt statsbidrag 2021 till 

151 127 600 kronor, 

att för Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet fastställa slutligt 

statsbidrag 2021 till 134 524 200 kronor, 
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c Särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande med 

flera hos studieförbunden 

Förslag till slutreglering av särskilda folkbildningsinsatser för 

asylsökande med flera hos studieförbunden 2021 (bilagor) föredrogs. 

Beslutades 

att för Arbetarnas Bildningsförbund fastställa slutligt bidrag för 

särskilda folkbildningsinsatser 2021 till 11 603 600 kronor, 

att för Studieförbundet Bilda fastställa slutligt bidrag för särskilda 

folkbildningsinsatser 2021 till 2 742 800 kronor, 

att för Folkuniversitetet fastställa slutligt bidrag för särskilda 

folkbildningsinsatser 2021 till 4 377 500 kronor, 

att för Ibn Rushd studieförbund fastställa slutligt bidrag för särskilda 

folkbildningsinsatser 2021 till 2 016 400 kronor, 

att för Kulturens bildningsverksamhet fastställa slutligt bidrag för 

särskilda folkbildningsinsatser 2021 till 197 200 kronor, 

att för Medborgarskolan fastställa slutligt bidrag för särskilda 

folkbildningsinsatser 2021 till 4 268 400 kronor, 

att för Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet fastställa slutligt 

bidrag för särskilda folkbildningsinsatser 2021 till 

13 399 600 kronor, 

att för Sensus studieförbund fastställa slutligt bidrag för särskilda 

folkbildningsinsatser 2021 till 6 014 900 kronor, 

att för Studiefrämjandet fastställa slutligt bidrag för särskilda 

folkbildningsinsatser 2021 till 5 696 700 kronor, 

att för Sensus studieförbund fastställa slutligt statsbidrag 2021 till 

164 926 300 kronor, 

att för Studiefrämjandet fastställa slutligt statsbidrag 2021 till 

212 046 000 kronor, 

att för Studieförbundet Vuxenskolan fastställa slutligt statsbidrag 

2021 till 345 822 200 kronor samt 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
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att för Studieförbundet Vuxenskolan fastställa slutligt bidrag för 

särskilda folkbildningsinsatser 2021 till 7 171 300 kronor,  

att överföra 20 512 600 kronor till särskilda folkbildningsinsatser 

under verksamhetsåret 2022 samt  

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

 

d Insatser för personer långt från arbetsmarknaden 

Förslag till slutreglering av studieförbundens insatser för personer långt 

från arbetsmarknaden 2021 (bilagor) föredrogs. 

Beslutas  

att slutreglera bidrag till den särskilda insatsen med personer långt 

ifrån arbetsmarknaden enligt bilaga, samt 

att överföra 1 660 000 kronor till 2022 att fördela till den särskilda 

insatsen med personer långt ifrån arbetsmarknaden samt 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

 

e Svenska för föräldralediga 

Förslag till slutreglering av svenska för föräldralediga 2021 (bilagor) 

föredrogs. 

Beslutas  

att godkänna alla rapporterade deltagare inom målgruppen hos 

Kulturens bildningsförbund som underlag för bidragsfördelning, 

att slutreglera bidrag till den särskilda insatsen svenska för 

föräldralediga enligt bilaga,  

att överföra 21 874 700 kronor till 2022 att fördela till den särskilda 

insatsen svenska för föräldralediga samt 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

 

f Arbetsmarknadsnära insatser på distans 

Förslag till slutreglering av arbetsmarknadsnära insatser på distans 2021 

(bilagor) föredrogs. 
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Beslutades 

att för Arbetarnas Bildningsförbund fastställa slutligt bidrag för 

arbetsmarknadsnära insatser på distans 2021 till 880 000 kronor, 

att för Studieförbundet Bilda fastställa slutligt bidrag för 

arbetsmarknadsnära insatser på distans 2021 till 2 965 800 kronor, 

att för Folkuniversitetet fastställa slutligt bidrag för 

arbetsmarknadsnära insatser på distans 2021 till 8 530 800 kronor, 

att för Ibn Rushd studieförbund fastställa slutligt bidrag för 

arbetsmarknadsnära insatser på distans 2021 till 483 500 kronor, 

att för Medborgarskolan fastställa slutligt bidrag för 

arbetsmarknadsnära insatser på distans 2021 till 1 709 600 kronor, 

att för Sensus studieförbund fastställa slutligt bidrag för 

arbetsmarknadsnära insatser på distans 2021 till 254 900 kronor, 

att för Studieförbundet Vuxenskolan fastställa slutligt bidrag för 

arbetsmarknadsnära insatser på distans 2021 till 2 180 100 kronor, 

samt 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

 

g Särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande med 

flera hos folkhögskolor 

Förslag till slutreglering av särskilda folkbildningsinsatser för 

asylsökande med flera hos folkhögskolor 2021 (bilagor) föredrogs. 

Beslutades 

att slutreglera statsbidrag till svenska från dag ett - folkhögskolor 

2021 enligt bilaga, 

att överskjutande medel om 7 324 000 kronor överförs till 2022 att 

fördelas samt 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

 

h Yrkesinriktade utbildningar hos folkhögskolor 

Förslag till slutreglering av yrkesinriktade utbildningar hos 

folkhögskolor2021 (bilagor) föredrogs. 
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Beslutades 

att slutreglera statsbidrag till svenska från dag ett - folkhögskolor 

2021 enligt bilaga, 

att överskjutande medel om 7 324 000 kronor överförs till 2022 att 

fördelas samt 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

§ 11  Slutreglering av uppdrag från 

Arbetsförmedlingsförmedlingen 2021 

a Rekvirerade platser till studiemotiverande 

folkhögskolekurs  

Förslag till slutreglering av rekvirerade platser till studiemotiverande 

folkhögskolekurs (bilagor) föredrogs.  

Beslutades 

att fastställa fördelning av bidrag för studiemotiverande 

folkhögskolekurs 2021 enligt bilaga,  
 

att ge generalsekreteraren i uppdrag att slutreglera 2021 års 

verksamhet till Arbetsförmedlingen enligt bilagd tabell samt 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

 

b Rekvirerade platser till etableringskurs 

Förslag till slutreglering av rekvirerade platser till etableringskurs på 

folkhögskola 2021 (bilagor) föredrogs. 

Beslutades 

att fastställa fördelning av bidrag för etableringskurs på folkhögskola 

2021 enligt bilaga,  

att ge generalsekreteraren i uppdrag att slutreglera 2021 års 

verksamhet till Arbetsförmedlingen enligt bilaga samt 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
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c Folkbildningsrådets årsredovisning 2021 

Förslag till årsredovisning och verksamhetsberättelse 2021 (bilaga) 

föredrogs.  

Beslutades 

att uppdra åt generalsekreteraren att med beaktande av styrelsens 

synpunkter genomföra de slutliga justeringarna av 

årsredovisningen för 2021 samt  

att överlämna årsredovisningen för 2021 med styrelsens 

dispositionsförslag till representantskapets vårsammanträde den 

27 april 2022. 

§ 12  Styrelsens mötesplan 2022–2023 

Förslag till mötesplan för styrelsen 2022–2023 (bilaga) föredrogs. 

Beslutades 

att fastställa styrelsens mötesplan 2022–2023. 

§ 13  Remisser 

Besvarade och inkomna remisser (bilagor) föredrogs. 

Beslutades 

att notera generalsekreterarens remissvar, 

att uppdra åt generalsekreteraren att besvara inkommen remiss samt  

att generalsekreterarens remissvar anmäls till styrelsen vid 

kommande möten. 

§ 14  Kanslirapport 

Kanslirapport (bilaga) föredrogs. 

Beslutades 

att notera informationen.  
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§ 15  Nästa sammanträde 

Nästa sammanträde är den 14 mars 2022, kl. 10.00-15.00. Mötet kommer 

att genomföras i Folkbildningsrådets lokaler på Ringvägen 100 i 

Stockholm. 

Beslutades 

att notera informationen. 

§ 16  Avslutning 

Inger Ashing tackade alla deltagare för sammanträdet samt förklarade 

det avslutat. 

 

Vid protokollet 

Linda Rosén 

Sekreterare 

 

Justeras 

Inger Ashing Jesper Skalberg Karlsson 

Ordförande Justerare 

Bilagor: 

Handlingar till sammanträde 


	Protokoll 2022:1
	Beslutades
	Beslutades
	Beslutades
	Beslutades
	Beslutades
	Beslutades
	Beslutades
	Beslutades
	Beslutades
	Beslutades
	Beslutas
	Beslutas
	Beslutades
	Beslutades
	Beslutades
	Beslutades
	Förslag till slutreglering av rekvirerade platser till etableringskurs på folkhögskola 2021 (bilagor) föredrogs.
	Beslutades
	Beslutades
	Beslutades
	Beslutades
	Beslutades


