
 

 

Protokoll styrelsemöte 6 oktober 2022 

Tid: 6 oktober kl.13-16.30 

Plats: Teams 

Närvarande: 

Hans-Olov Furberg, Inka Horstmann, Lotta Skärberg, Peter Carlsson, Thomas Nilsson, Tomas Rydsmo, 

Lisa Rosander, Anna Sjödin, Emil Alm.  

Adjungerad: Annica Wallenborg Flynn,  

1. Mötets öppnande 

 

2. Val av ordförande, sekreterare och justerare 

 

Ordförande: Thomas Nilsson valdes. 

Sekreterare: Annica Wallenborg Flynn valdes. 

Justerare: Jämte ordförande valdes Hans-Olov Furberg. 

 

3. Godkännande av föredragningslista 

Under punkten övriga frågor lades till; 

- SKR angående mobilitetsersättning och filialer 

 

4. Föregående protokoll   

Gicks igenom och lades till handlingarna.  

 

Inskickade rapporter och information 

Ekonomirapport 

Lotta redovisade resultat- och balansrapport till och med 30 september – se bilagor på teams.  

 

Sveriges folkhögskolors remissvar ang. skyddad yrkestitel – se bilagor på teams.  

Information om innehållet i remissvaret som OFI och RIO gemensamt har skrivit, gicks igenom. Vi är i 

stort sett nöjda med Socialstyrelsens skrivning och har endast rekommenderat några små 

förtydliganden. Ett gemensamt pressmeddelande har också gått ut från OFI och RIO.  

 

Senaste nytt från FBR och om samverkansorganet OFI RIO FBR: 

Det första mötet i det nya samrådsorganet är inbokat till den 9 november. Samrådsorganet består av 

från RIO: Olle Westberg och Stefan Attefall. Från OFI: Annica Wallenborg Flynn och Thomas Nilsson. 

Från FBR: Magnus Wetterberg och Anna-Carin Bylund. När det gäller finansieringen för detta 

uppdrag vill OFI att medel ska tas av det ordinarie förvaltningsbidraget. FBR är inte helt trygga med 

det och diskussion pågår.  

Kort info från ordförandeöverläggningen den 28 sep: 

Riksrevisionsrapporten och valresultatet diskuterades, även diskussioner om FBR och dess ekonomi 

för 2022 och framåt, Hur ska man finansiera de extra satsningar som behöver göras på FBR främst 



när det gäller tjänster som jobbar med avvikelsehantering, vissa justeringar i budgeten behöver 

göras. Verksamhetsinriktning 2022–2025 diskuterades också. OFI och RIO lyfte även frågan om 

omfördelningsnyckel och att det behöver ses över.  

Repskapet i november: 

Nästa repskapsmöte är den 9 november och där kommer man bland annat att diskutera 

folkbildningsutredningen, folkbildningsrådets verksamhetsinriktning 2023–2025, ekonomi och 

budget.  

 

Möten med SKR/Erik Peurell 

Annica Wallenborg kommer att ha månadsmöten med Erik Peurell där vi bland annat uppdaterar 

varandra om vad som är på gång. Annica kommer även att vara ett stöd till Erik i den expertgrupp 

som ska jobba med folkbildningsutredningen.  

 

Mötet med Anna-Carin Bylund 

Annica Wallenborg och Olle Westberg från RIO träffar Anna-Carin Bylund på Folkbildningsrådet varje 

månad i kortare avstämningsmöten. Där har vi chans att skicka med henne saker som vi vill ha upp på 

agendan och där även hon kan få inspel från medlemsorganisationerna.  

 

- Rapporter från arbetsgrupper, referensgrupper, styrgrupper och samrådsorgan; 

 

Styrgruppen för rektorsutbildningen:  

Gunilla Frykensjö Björnfoth och Annica Wallenborg Flynn.  

Finns inget att rapportera.  

Rådgivande grupp för etik-och gränsdragning:  

Peter Carlsson och Lisa Rosander och Annica Wallenborg Flynn.  

Finns inget att rapportera, nästa möte är den 21 november.  

Referensgrupp för kvalitetsarbetet, Kuff:  

Inka Horstmann och Daniel Berton  

Finns inget att rapportera, nästa möte är den 29 november  

Folkbildningsrådets representantskap:  

Thomas Nilsson, Annica Wallenborg Flynn  

Finns inget att rapportera, nästa möte är den 9 november. 

 

Folkhögskolornas internationella arbete:  

Tomas Rydsmo och Emil Alm  

Det var ett möte i början av september där man främst diskuterade den kommande konferensen 

som ska vara 1–2 december på Hagabergs folkhögskola; Halvtid till 2030 – Kraftsamla och vägen 

framåt. Se länk nedan: 

Sveriges folkhögskolor - Halvtid till 2030 – Kraftsamla för vägen framåt (sverigesfolkhogskolor.se) 

 

Nordiska folkhögskolerådet, NFR:  

Tomas Rydsmo informerade om det kommande projektet om ungas demokratiska deltagande där 

man har beslutat att bjuda in 2-3 skolor från vart och ett av länderna Danmark, Finland, Norge och 

Sverige. Man bjuder in till att delta i ett pedagogiskt utvecklingsarbete gemensamt för folkhögskolor i 

Norden, Europa och Världen. Syfte är att utmana våra metoder och arbetssätt för att öka deltagarnas 

https://www.sverigesfolkhogskolor.se/for-personal-pa-folkhogskola/fortbildning/konferenser/kompetensutveckling/halvtid-till-2030--kraftsamla-for-vagen-framat/
https://www.sverigesfolkhogskolor.se/for-personal-pa-folkhogskola/fortbildning/konferenser/kompetensutveckling/halvtid-till-2030--kraftsamla-for-vagen-framat/


delaktighet i samhället – med andra ord: öka folkhögskolornas förmåga till demokratisk bildning. Den 

OFI-skola som vi ska tillfråga är Dalslands folkhögskola. (Se bilagor i teams).  

Folkbildningsrådets expertgrupp:  

Hans Olov Furberg, 

Finns inget att rapportera.  

Styrelsen för FSO:  

Thomas Nilsson, Lotta Skärberg 

Senaste styrelsemötet ägde rum på Hagabergs folkhögskola den 22–23 september.  

På agendan: 

Verksamhetsrapport 

Direktiv inför verksamhetsplan och budgetberedning   

SchoolSoft - handlingsplan inför avtalsöversyn 

Internationella uppdrag - riktlinjer för inriktning/avgränsning o  

Folkhögskoleenkäten – produkter framåt   

Övriga direktiv gällande våra uppdrag   

NE ramavtal  

Val2022 – konsekvenser för folkhögskolan, framtidsspaning  

Folkhögskoleutredningen  

Ekonomiska avtal mellan våra organisationer   

Rådet för folkbildningsfrågor, RÅFF 

Anna Hartman Sjödin och Annica Wallenborg 

Finns inget att rapportera. Nästa möte med RÅFF är den 12 oktober. Rapport kommer vid nästa 

möte.  

 

Styrgrupp för forsknings-och utbildningsfrågor, FoU:  

Hans Olov Furberg, Thomas Nilsson och Annica Wallenborg Flynn. 

Finns inget att rapportera. Nästa möte är den 25 november. 

5.Dialogärenden 

Kvalitetskonferenser som koncept: 

Jonna Hamlin från FSO gav oss mer information om vad syfte och innehåll på kvalitetskonferenser 

kan vara.    

 

Krav på revision av särredovisning av offentligägda folkhögskolors ekonomi: 

Vi beslutade att bjuda in FBR till OFI:s höstmöte den 17 november där de får informera och svara på 

skolornas frågor. (Se bilaga i teams).  

 

Dialog och information från senaste ordförandeöverläggningen med FBR.  

Riksrevisionsrapporten och valresultatet diskuterades, även diskussioner om FBR och dess ekonomi 

för 2022 och framåt, Hur ska man finansiera de extra satsningar som behöver göras på FBR främst 

när det gäller tjänster som jobbar med avvikelsehantering, vissa justeringar i budgeten behöver 

göras. Verksamhetsinriktning 2022–2025 diskuterades också. OFI och RIO lyfte även frågan om 

omfördelningsnyckel och att det behöver ses över.  

 

Dialog och information från senaste FSO styrelsemöte.   

Se tidigare punkt.  



 

Riksrevisionsrapporten – hur tänker vi kring den?  

Vi konstaterar att den endast nämner studieförbunden och att i de cirka 6000 artiklar som skrivits i 

samband med att rapporten publicerades, inte har nämnts något om att detta kan komma att 

påverka folkhögskolorna. Dock behöver vi vara beredda på att folkbildningsutredningen eventuellt 

kommer att få ett större fokus på just granskning och avvikelser, utredning av hur uppföljningen till 

folkbildningsrådet ser ut och görs med mera.  

Folkbildningsutredningen – vad är på gång? 

Det ska tillsättas en expertgrupp där SKR har nominerat Erik Peurell. Thomas Nilsson har kontaktat 

departementet och nominerat Annica Wallenborg. För RIO kommer det sannolikt att bli Olle 

Westberg och Stefan Attefall. Vi har bjudit in Christer Nylander till höstmötet och han har tackat ja. 

6.Övriga frågor 

- val av ledamöter till Studerande rättsliga rådet  

Vi kommer att nominera Lisa Rosander/Kävesta fhsk och Nanna Nilsson/Löftadalens fhsk.  

- Höstmöte – lite mer detaljplanering 

Vi bjuder in Christer Nylander till kl.13.00, FBR kommer in kl.14.15. Från 15–16 finns tid för dialog och 

diskussion.  

- Kort info efter mötet med handläggarna på FBR om avvikelser och granskningar 

Annica Wallenborg Flynn gav en kort rapport efter att ha haft möte med bland annat Jan Jonsson på 

FBR om hur de jobbar med granskningar. Vill uppmana alla skolor att anmäla sig till 

Statsbidragskonferensen som de bjuder in till på fem olika ställen i landet. Just nu är det tio skolor 

som granskas – finns att se på folkbildningsrådets hemsida. Handlar främst om distanskurser och hur 

man rapporterar dessa samt om anordnarskap och otydliga samverkans- och samarbetsavtal.  

- Kalender 2023 

OFI:s årsmöte sker den 24 mars i Stockholm.  

- Mejl från FBR/Anna-Carin Bylund ang. verksamheter för utrikesfödda kvinnor att närma sig 

arbetsmarknaden 

Annica Wallenborg gav styrelsen information om att Arbetsförmedlingen tillsammans med 

Försäkringskassan, Socialstyrelsen, Migrationsverket, Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelsen 

Västernorrlands län har fått i uppdrag av regeringen att i samverkan ta fram en 

myndighetsgemensam plan för att öka utrikesfödda kvinnors inträde på arbetsmarknaden. FBR är 

utpekad som viktiga parter i detta uppdrag som kommer att samordnas av Arbetsförmedlingen. 

Inledningsvis ska man inventera och utreda tidigare lyckade insatser och vi har tex. FAMN-projektet 

att bidra med plus flera andra utredningar.  

- Medlemskap EAEA och ICAE 

Vi har tidigare beslutat att inte bli medlem i dessa organisationer.  

- SKR angående mobilitetsersättning och filialer 

Lisa Rosander informerade om att hon ska vara med på ett möte som SKR kallat dig för att diskutera 

frågan om mobilitetsersättning och filialer som ligger i en annan region är var huvudskolan ligger och 

hur man ska hantera mobilitetsersättningen enligt gällande villkor och skrivningar.  

 

7.Nästkommande möten 

Nästa styrelsemöte är den 2 november kl.14-16 via Teams.  

 

8. Mötets avslutande 

Thomas tackade alla för ett bra genomfört möte.  



Datum:    Datum: 

 

 

Ordförande Thomas Nilsson   Justerare Hans-Olof Furberg 

Datum: 

 

Annica Wallenborg Flynn 

  

 

 

 

 

 

thomas nilsson (Nov 9, 2022 10:35 GMT+1)
thomas nilsson

HansOlov Furberg (Nov 10, 2022 10:55 GMT+1)
HansOlov Furberg

Annica Wallenborg Flynn (Nov 10, 2022 12:25 GMT+1)
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