
 

Här kommer årets andra nyhetsbrev från 
Folkhögskoleföreningen inom SKL. Nyheter och 
opinionsbildande material bjuder vi på samt några viktiga 
datum för 2020 som ni redan nu ska skriva in i era kalendrar 

Verksamhetsplan 2020 (Antagen höstmötet 2019-11-15) 

Föreningens syfte är att:  
- stärka det politiska inflytandet i folkhögskolefrågor regionalt och nationellt  
- stödja huvudmännen i kontakt med Sveriges kommuner och Landsting,  
Folkbildningsrådet och andra nyckelaktörer  
- att vara ett forum för utbyte av erfarenheter  
- att vara ett forum för utbildningsinsatser åt politiker med ansvar för offentligt ägda 
folkhögskolor  
 
För att uppnå detta ska vi under 2020:  
• Genomföra minst 3 fysiska styrelsemöten samt 6 telefonmöten. 
• Skicka ut nyhetsbrev 2ggr/år  
• Arrangera årsmöte 20 mars 2020, i Stockholm  
• Styrelseutbildning för regionala folkhögskolestyrelser 17-18 september 2020 
• Arrangera budget- och verksamhetsmöte 6 november 2020  
• Fortsätta utveckla kontakter med folkbildningens övriga aktörer. Delta vid 

Regeringens/Utbildningsdepartementets årliga folkbildningsforum. Delta vid FBR 
statsbidragskonferens. 

• Aktivt företräda SKL enligt den arbetsordning som antagits av SKL’s styrelse  
• Aktivt medverka i arbetet med FSO, Delta i samband med Folk och Kultur, 5-8 februari 

2020 i Eskilstuna, Almedalsveckan samt i samband med Bok och Biblioteksmässan i 
Göteborg om FSO arrangerar.  

• Ta fram en strategi för att kunna nå ut till fler regioner om vikten av offentliga 
folkhögskolor 

• Fortsätta konstruktiva diskussioner med OFI om föreningarnas organisatoriska former  
 
 
Uppgifter under 2020 
Synlighet:  
Styrelsen skall aktivt delta i debatter och driva opinionsbildning kring folk 
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Snart är även 2019 avklarat. Ett 
par veckor kvar som många av 
oss kommer tillbringa med nära 
och kära och förhoppningsvis 
lite avkoppling och 
återhämtning. Vi i styrelsen för 
folkhögskoleföreningen kommer 
ladda om för att under 2020 
satsa än mer tid på att trumma på 
med vikten av regionalt ägda 
folkhögskolor. Visa på vilken 
tillgång det är för de regioner 
som har en eller flera skolor. 
Robert skriver mer om detta i 
nyhetsbrevet. En annan viktig 
fråga där våra folkhögskolor kan 
spela en roll är arbetet med 
agenda 2030. På höstmötet så 
gjorde vi ett avstamp i det 
arbetet med hjälp av professor 
Hans Abrahamsson. Två frågor 
som är viktiga för samhället och 
där vi som folkhögskolor kan 
kliva upp och visa på hur vi kan 
vara en konstruktiv medspelare 
och till och med en ledare inom 
vissa områden när det gäller 
utveckling och omställning till 
ett hållbart samhälle.  
 
2020 kommer också handla hur 
vi får till ett fungerande system 
med mobilitetsersättning där vi 
kan nå enighet i så stora stycken 
som möjligt. Det viktiga är att vi 
inte tappar de studerandes 
möjlighet till mobilitet. Att vi 
inte bygger system som låser in 
istället för att öppna upp. Hela 
folkhögskoleidéen handlar om 
rörlighet att söka den utbildning 
som ger en förutsättningar att ta 
sig vidare i livet oavsett vart den 
än befinner sig geografiskt. 
 
Några datum för 2020 som vi 
fastslog på höstmötet är  
Årsmöte 20 mars  
Höstmöte 6 november 
 
Med detta önskar vi från 
föreningens styrelse er alla God 
jul och Gott nytt år! 
 
Peter Högberg 
Ordförande 
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'bildning, folkhögskolor och vikten av att ha offentligt ägda skolor under året. Delta vid 
möten, seminarier, panelsamtal och dylikt för att driva och skapa ökat intresse kring 
folkhögskolan som utbildnings- och bildningsform, samt svara på remisser.  
 
Utveckling och ständig uppdaterings av hemsida och Facebook:  
Styrelsen skall medverka i det fortsatta utvecklandet av hemsidan, leverera material, bilder 
och underlag från egna och andras konferenser samt möten för att tillgängliggöra det som sker 
kring folkhögskolan. Se till att det kontinuerligt läggs ut material på föreningens Facebook 
sida 
 
Påverkansarbete:  
Följande organisationer, institutioner skall ingå i påverkans och informationsarbetet från 
styrelsen:  
• SKL, Sveriges Kommuner och Landsting  
• FBR, Folkbildningsrådet  
• Riksdag  
• Regering  
• Regioner  
• RIO, Rörelsefolkhögskolornas Intresseorganisation  
 
Medverka:  
I följande organisationer skall vi gärna medverka till att Fhf kan representera:  
FSO, FBR och dess grupper  
SKL 

Höstmöte för OFI och FhF   
Klockan 09,30 den 15 november samlades rektorer, politiker och tjänstemän på Saturnus 
konferens för att ha höstmöte. Även att det var höst ute så var värmen mellan alla deltagare 
påtaglig inne i lokalen. Det startades upp med frukost för dem som ville, för att sedan ge ordet 
till de två ordföranden Thomas Nilsson och Peter Högberg, för att hälsa välkommen.  Vår 
första inbjudna gäst Hans Abrahamsson universitetslektor på Institutionen för globala studier 
vid Göteborgs Universitet for in som en västanfläkt och tog oss verkligen med storm i sin 
föreläsning ”Vår tids stora samhällsdaning – om konsten att värna demokratin och social 
hållbarhet genom medskapande folkbildning”. Ingen i salen var oberörd efter att ha lyssnat på 
honom och fått en inblick och förståelse för folkbildningens roll att värna människan. En av de 
viktiga frågor han tog upp var: Det glokala samhället – Hur vi gemensamt kan utveckla vår 
lokala identitet i den globala världen. Efter föreläsningen delades grupper in för att diskutera 
hur vi på folkhögskolorna arbetar och kan utveckla Agenda 2030. Många visa ord och tankar 
redovisades, vari folkhögskolorna redan hade påbörjat det viktiga arbete vilket Hans 
bekräftade i positiv anda.  

Ta hand om varandra Gun Lusth, sekreterare Folkhögskoleföreningen 

Eftermiddagens program inleddes med att Anna Johnsson och Mattias Ekström från Kävesta 
respektive Fellingsbro folkhögskolor berättade om projektet #jagmed. Projektet var finansierat 
av ESF och Region Örebro och syftet var att arbeta med hur folkhögskolor kan förebygga 
frånvaro på Allmän kurs. Frånvaro är en riskfaktor för skolavbrott på folkhögskolorna. Målet 
har varit att deltagarna ska öka sin närvaro i skolan och därmed beredas bättre möjligheter för 
att lyckas med sina studier 

En slutsats från projektet var att frånvaro har ett klart samband med funktionsnedsättningar 
hos deltagarna.. Den ökade kunskapen om orsaken till frånvaro har möjliggjort ett mer 
ändamålsenligt och ökat stöd till deltagarna i deras studier. Kunskap om deltagarnas livs- och 
studiesituation har påverkat personalens syn på deltagarnas frånvaro. Närvaron har ökat 
betydligt under projektets gång.  

Efter det hade respektive organisation sina höstmöten. Sista halvtimmen samlades samtliga 
medlemmar till en gemensam diskussion om bland annat förmiddagens föreläsning. En 
arbetsgrupp utsågs som skulle arbeta vidare med hur folkhögskolorna ska använda 
folkbildningen som ett verktyg för demokratiutveckling i samhället.  

KALLELSE 

Föreningen håller 
årsmöte den 20 mars 
2020 i Stockholm. 
Styrelsen kommer 
återkomma med 
exakta tider och plats 
samt innehåll. Finns 
det frågor/ämnen som 
ni vill lyfta så hör av 
er till Peter Högberg 

 

STADAGAR 

På höstmötet 
beslutades att 
styrelsen fick i 
uppdrag att se över 
stadgarna. Dels en 
generell genomgång 
om det behöver 
uppdateras och sedan 
frågan kring en 
portalparagraf som 
belyser vikten av 
regionägda 
folkhögskolor samt 
namnbyte. Detta ska 
vara klart så att beslut 
kan ta på ordinarie 
årsmöte 20 mars 2020. 

 

NAMNBYTE 

Genom att SKL bytt 
namn till SKR håller 
styrelsen på att titta på 
om vi måste byta 
namn. Frågan är om 
det bara ska bytas ut 
ett L gentemot ett R 
eller om vi ska göra 
något annat. Som 
exempel ”Folkhögskol
eföreningen för 
regionägda 
folkhögskolor” 
Återkoppla gärna till 
oss hur ni ser på 
namnfrågan.  

 

STYRELSEN 
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Sedan hade FhF höstmöte där verksamhetsplan och budget för 2020 antogs. En diskussion var 
om medlemsavgiften kommer behöver att höjas inför 2021. Styrelsen fick i uppdrag att 
analysera budget och verksamhet för att fortsätta diskussionen på årsmötet 20 mars 2020. 

Eva Ternegren, ledamot Folkhögskoleföreningen  

Var finns kunskapen om hur mycket 
Folkhögskolorna ger tillbaka till våra Regioner…? 
 
Budskapet och kunskapen om Folkhögskolornas roll för regional utveckling måste tydliggöras 
på ett bättre sätt. Inom Folkhögskoleföreningen försöker vi dra vårt strå till stacken, men 
samtliga med kunskap om Folkhögskolan och Folkbildningen måste bidraga till detta - både 
förtroendevalda och tjänstemän. 
 
Att Folkhögskolan spelar en avgörande roll för unga vuxnas chans till utbildning och bildning 
är tydlig, när deltagare på de allmänna kurserna äntligen får den chans och det stöd de behöver 
för att klara grundskola eller gymnasium. Folkhögskolans särskilda pedagogik är unik, liksom 
dess frihet. 
När sedan de som kanske mer medvetet gjort sitt val som deltagare på särskilda kurser 
tillsammans med andra som finns i skolornas verksamhet möter den första gruppen, uppstår 
dynamik, möten, samtal, utveckling och det särskilda uppdraget att värna och utveckla 
demokratin bygger ett tryggare och mer solidariskt samhälle. 
 
När det gäller regional utveckling tycks många politiker och tjänstemän runt om i landet ha 
missat detta, när man ålägger folkhögskolor besparingar, hotar lägga ned viktiga och populära 
kurser eller drar in det som kallas mobilitetsersättning och som gör att människor fritt kan 
välja Folkhögskola i landet utifrån behov. 
 
Exempelvis kan vi nämna folkhögskolan på Gotland som helt tydligt kom som en räddare och 
ersättare när försvaret drog sig tillbaka med sina arbetstillfällen. En skola som dessutom 
liksom många folkhögskolor är lokaliserad till två mindre orter och därmed ger 
arbetstillfällen, utvecklar kompetens, gör orterna kända och blir till en del av stödet och 
samarbetet med civilsamhälle och invånare. 
Gotlands folkhögskolas attraktionskraft är betydande och lockar nya deltagare utifrån, sätter 
Gotland på kartan, ger människor utbildning i små orter, utvecklar det demokratiska samhället 
och kan dessutom på förfrågan skapa utbildningar som kan täcka både regionens och andras 
behov. 
 
När kulturdirektörer i landet dessutom föreslår nedläggningar av enormt populära utbildningar 
på folkhögskolor är det något som saknas i förståelsen för hur en folkhögskola skall fungera 
och vad den ger - eller så är det medvetna besparingar som man låter drabba folkbildningen, 
utan en tanke på vad skolan ger tillbaka i form av utveckling, attraktion och bildning. (Läs 
Wiks Folkhögskola…) 
 
Vi behöver sprida kunskapen rejält om effekterna för att förhindra beslut som kväver lärarnas 
frihet, låser in dem i arbetstider som inte alls passar en fri verksamhet som folkbildningen 
skall vara, jämställer den med vilken utbildning som helst eller rent av beslutar om 
besparingar som snarare motverkar utveckling av våra regionen än bidrager till den. 
 
För många små orter finns det ständiga behovet av inflyttning, arbeten och attraktion - att 
spara på folkhögskola i tider när vi närmar oss sämre konjunkturer är riskabelt. I kombination 
med det ökande hotet mot demokratin är det rent av dumt! 
 
Robert Uitto, kassor och ledamot i FHF:s styrelse 
 
Mobilitetsstödet  
Utmaningen att vi blir allt fler äldre och fler barn medan vi blir färre i arbetsför ålder ger tuffa 
utmaningar för regioner att klara finansiering framåt. Det gör att alla verksamheter ses över 
och i någon mån kan vi känna oro för hur regionernas ekonomi kommer påverka 
folkhögskolorna. Samtidigt har statens andel av finansieringen ökat mer än regionernas. 
Nationellt ses folkbildning och folkhögskolor således som viktiga. 
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I tuffa tider ses kostnader över. De stora regionerna Västra Götaland, Stockholm och Skåne 
har gått ihop i något de kallar strategirådet och tillsammans gjort en egen genomlysning av det 
så kallade mobilitetsstödet. Syftet med mobilitetsstödet är att underlätta rörligheten för 
deltagare att gå folkhögskola utanför hemregionen. Det betalas till den folkhögskola där 
studerande går från hemregionen. Beloppen är av SKR fastlagda schablonbelopp. Systemet 
med mobilitetsstöd har på senare år urholkats då vissa regioner valt att ställa sig utanför och 
låter bli att betala. Målet måste vara att ha system som håller över tid och bidrar till målen om 
mobilitet och väl spridd folkhögskolesektor över landet.  

De flesta deltagare återvänder till sin egen region efter utbildning. 2016 bodde 80% i sin 
hemregion igen två år efter studier. Det innebär att mobilitetsstödet i första hand finansierar 
utbildning som kommer den egna hemregionen till del. Idag är därmed kostnaden, utflödet av 
mobilitetsstöd, störst i stora befolkningstäta regioner. Med stor befolkning finns också många 
som behöver utbildning. Många söker sig till folkhögskoleutbildning runt om i landet men 
många återvänder alltså också med ny kunskap som bidrar till både individ och i 
förlängningen till samhället i storstadsregionen. Inflödet av bildning är alltså stort. 

För en mindre region eller tex Norrbotten är det omvänt så att fler väljer att studera där från 
andra regioner, än antalet från regionen som finns i annan region. Alltså inflödet är positivt. 
De som kommer från hela landet för utbildningar där tar också, i hög grad, med sig sin ökade 
kunskap och bildning tillbaka till sin hemregion efter kursens slut. Utflödet av bildning är 
också stort.  

Alla regioner vinner på att befolkningen klär på sig kunskap. Oavsett hur mobilitetsstödet ska 
se ut framgent är det ytterst viktigt att grunden i strukturen finns kvar - nämligen den att 
utbildning, bildning och folkhögskolor är viktiga för både individer, regionen där skolor finns 
och för den region och ort som får tillbaka personer närmare vidare utbildning och arbete. 
Systemet ska gynna möjligheten till bildning. Vidare måste det också fortsättningsvis vara 
rimligt att vi hittar ett system där avsändaren, hemkommunen, fortsätter ersätta för den som 
studerar. En liten region med litet befolknings- och skatteunderlag kommer annars inte kunna 
ta ansvar för ett stort inflöde av studerande. Studerande som kommer från andra regioner än 
den egna.  

Ett system som inte bidrar till rörlighet för studerande och en rik flora av folkhögskolor i hela 
landet vore olyckligt. och då har alla förlorat. Vi behöver fortsättningsvis också säkerställa att 
folkhögskolor finns i hela landet.  

Meit Fohlin vice ordförande Folkhögskoleföreningen 

 

Region Gävleborg storsatsar på sina tre folkhögskolor 
 
Folkhögskolorna Forsa, Bollnäs och Västerberg är i behov av modernisering, om- och 
nybyggnationer för att erbjuda den standard som verksamheten kräver. Ett programarbete 
pågick under 2017 - 2018 och hade långsiktighet som mål i lösningar som säkerställer och 
stöder folkhögskolornas inriktningar, verksamhet och strategi. 
Utöver byggnationer tillkommer markarbeten och utomhusmiljöer. Skolornas områden 
förutsätter tillgänglighet och miljöer som erbjuder positiva utomhusupplevelser för deltagarna 
under och utanför skoltid. 
Arbetet planeras till 2019 - 2023 och kosta 290 800 000 kr. 
 
Sven-Olof Larsson, ledamot Folkhögskoleföreningen 
 

 


