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Protokoll OFI styrelsemöte den 12 - 13 september 2019 

Tid och plats: 12 sept. kl. 14 – 17, 13 sept. kl. 9-12 i FSOs lokaler, Magnus Ladulåsgatan 63 

Närvarande: Hans Olof Furberg, Inka Horstmann, Lisa Elisabet Rosander, Peter Carlsson, 

Lotta Wennlund, Tomas Rydsmo och Johanna Winbladh 

• Mötet öppnas 

Mötet öppnas av Thomas Nilsson. 

 

• Ordförande, sekreterare och justerare utses 

Thomas N utses till ordförande, Johanna till sekreterare och Lotta till justerare. 

 

• Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkänns med ett tillägg i övriga punkter om att göra ett 

fyllnadsval till Rådet för folkbildningsfrågor, RÅFF. 

 

• Föregående protokoll 

Godkänns med återkoppling till fortsatt diskussion om de frågor som bordlades 

under föregående möte. 

 

•  Rapporter; 

- Ekonomirapport  

Lotta föredrar föreningens resultatrapport samt balansrapport. 

 

- Aktuellt på FSO  

Johanna rapporterar om aktuella processer på FSO, bland annat fortbildningar, 

konferenser, Folkhögskoleforum och nya anställningar på kansliet. 

 

- Regeringens Folkbildningsforum 21 oktober 

Årets Folkbildningsforum äger rum på morgonen 21 oktober och OFI har 

möjlighet att utse fyra representanter.  

Mötet beslutar att skicka Thomas N, Lisa, Hans Olof samt eventuellt Johanna. 
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- Folkbildningsrådets grupp om uppdragskurser genom Arbetsförmedlingen 

Folkbildningsrådet har startat en ny grupp som arbetar med att säkerställa 

folkhögskolans olika uppdrag genom Arbetsförmedlingen och att platser på SMF 

och Etableringskurserna inte tappas bort i och med AFs omorganisering. I gruppen 

ingår representanter för RIO, OFI och Folkbildningsrådet. Thomas N och 

Folkbildningsrådet ska även uppvakta SKL i frågan. 

 

- FSO styrgrupp; uppdragsskrivning, utlysta tjänster, tillförordnade 

chefer/uppdelning, ombud till konstituerande möte  

Thomas rapporterar om processen med att förhandla fram en uppdragsbeskrivning 

för FSO tillsammans med Fhf och RIO samt presenterar ett förslag från utredaren. 

Styrelsen ombeds inkomma med synpunkter på förslaget inom kort. Dessutom 

rapporteras om nya anställningar på FSO inför hösten samt tillförordnade chefers 

olika uppdrag innan en ny verksamhetschef är på plats. 

 

- FBRs etik- och gränsdragningsgrupp  

Peter rapporterar från etik- och gränsdragningsgruppens senaste möte där frågor 

om anmälningsplikt för nya filialer till regionerna, ny ansökningsprocess för att 

starta folkhögskola, gränser för folkhögskolors storlek samt huvudmän med 

vinstintresse togs upp.  

 

- Höstmötet planering  

Johanna rapporterar om planeringsgruppens arbete inför höstmötet. Färdigt är 

lokaler och förtäring, föreläsare, mingel kvällen innan osv. Huvudtalare är Hans 

Abrahamsson, universitetslektor på Institutionen för globala studier vid Göteborgs 

universitet. Hans kommer tala om ”vår tids stora samhällsomdaning - om konsten 

att värna demokratin och social hållbarhet genom medskapande folkbildning”. 

Samtal efteråt om hur folkhögskolorna kan vara en del av ett demokratiprojekt om 

omvärldskunskap och social hållbarhet.  

Uppdrag till Tomas R om att mejla till Hans Abrahamsson och be honom fundera 

över hur OFI skulle kunna gå vidare med att utforma ett demokratiprojekt för 

folkhögskolorna. RIO kommer också kontaktas för att fråga om de är intresserade 

av att diskutera en gemensam satsning. 

- Statskontorets insamling av utvärderingsmaterial 

Statskontoret har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera utbildningsformen 
folkhögskolans verksamhet. Det innebär att undersöka vilken typ av kurser som 
ges, genomförandet av kurserna, resultat av kurserna och annat.  Detta ska göras 
genom bland annat enkäter som går ut till deltagare och lärare och intervjuer med 
personal på folkhögskolorna. Uppdraget har en koppling till arbetet med att ta 
fram indikatorer för att utvärdera folkhögskolan verksamhet. 
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• Representant till Mimerrådet, Föreningen för folkbildningsforskning samt ny 
representant för Rådet för folkbildningsfrågor, RÅFF  

Diskussion om OFI bör utse representant till Mimerrådet. Beslut om att avvakta i 
frågan. 

Hans Olof avgår som OFIs representant i RÅFF. I hans ställe väljs Lisa in som adjungerad 
representant fram till årsmötet. 

Johanna uppdras att anmäla intresse att finnas med i Föreningen för 
folkbildningsforskning för OFIs räkning. 

• Fortsatt inriktning på FSOs kvalitetsstöd – diskussion om offentligägda skolors behov 
av innehåll och referensgruppens roll  

Thomas och Johanna berättar om Kuffs bakgrund och uppdrag och ber styrelsen 
inkomma med tankar om offentligägda folkhögskolors behov av stöd till 
kvalitetsarbetet. Ett nytt skriftligt material har tagits fram och styrelsen ges möjlighet 
att tycka till om det. Diskussion om att nästa steg i Kuff kan bli att rikta sig mot 
ledningsgrupper för att hjälpa dem med kvalitetsarbetet. FB-kvalitet kommer ses över 
under hösten för att så småningom ingå kvalitetsområdet för FSO. Kuffs 
referensgrupps framtida roll diskuteras av mötet.  

• Att synliggöra de offentligägda folkhögskolornas ekonomi i nationell statistik – 
samtal om pågående arbete och att eventuellt tillsätta en utredning  

Diskussion om att den nationella statistik om folkhögskolornas ekonomi som 
presenteras från Folkbildningsrådet inte är helt relevant. Istället för att ställa skolor 
mot varandra utifrån om de är RIO eller OFI-skolor vore det intressant att bland annat 
jämföra skolor utifrån om de är internatskolor eller dagfolkhögskolor, skolor som har 
filialer och de som inte har det. Förslag om att OFI tillsätter en utredare som 
tillsammans med styrelsen arbetar fram ett förslag på hur Folkbildningsrådet istället 
kan ställa frågor om skolornas ekonomi för ett mer rättvisande statistiskt resultat. Lars 
Gejpel föreslås som utredare och Thomas N uppdras att ta kontakt med honom. 

• Förstärkningsbidragets utformning – gemensam satsning med RIO om att påverka 
Folkbildningsrådet  

Thomas berättar att omfördelningen av förstärkningsbidraget från Folkbildningsrådet 
kommer innebära att egeninsatsen höjs till 300 000 kr per skola vilket innebär ett 
ekonomiskt avbräck för ett antal folkhögskolor. OFI och RIO har framfört att en 
ordentlig revision av förstärkningsbidragets utformning, samt utredning om det 
eventuellt kan läggas på deltagarveckans värde, behövs. Eventuellt behövs även tillägg 
som kan kompensera de skolor som förlorar mest på omfördelningen.  

Endast långa kurser och inte kortkurser kommer ingå i beräkningen av skolornas 
ingångsvärden inför 2020. Detta har Folkhögskoledelegationen inom Västra Götalands 
Bildningsförbund protesterat mot i en skrivelse till Folkbildningsrådets styrelse. 
Thomas vidarebefordrar brevet till OFI-styrelsen för kännedom. 
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• Möte mellan OFI- och RIO-skolor i Västra Götaland om internatens betydelse och 
finansiering – fortsatt diskussion 

Diskussion om att det borde ligga i både RIOs och OFIs medlemmars intresse att arbeta 
för att internaten ska fortsätta finnas och finansieras av offentliga medel. 
Internatfrågan hänger ihop med frågan om utformningen och nivån på 
mobilitetsersättningen till folkhögskolorna.  

Förslag på mötet om att utse två representanter att uppvakta RIO-skolor för att 
diskutera mobilitetsersättningen i relation till internatens finansiering och fortlevnad. 

Förslag om att bjuda in representanter från Grebbestads, Gotlands, Åsa och Fristads 
folkhögskolor samt ta kontakt med Nordiska folkhögskolan och Hagabergs 
folkhögskola. Inka uppdras att ta kontakt med RIO-skolorna. 

• Folkhögskolans möjlighet att anta utomeuropeiska medborgare upp till 5%  

Fortsatt diskussion från förra mötet. Det är möjligt för folkhögskolorna att söka dispens 
hos Folkbildningsrådet om att få anta deltagare som är utomeuropeiska medborgare 
över den tillåtna gränsen på 5%. Få skolor har hittills gjort detta. 

• Nordiska folkhögskolerådet och nordiskt nätverk – OFIs intressefrågor  

Tomas R berättar om Nordiska folkhögskolerådets aktuella frågor och inriktning och 
Johanna informerar om vad som hänt med det nordiska nätverket för skolutveckling. 
Diskussion på mötet om OFIs intresse av nordiska samarbeten och utvecklingen av 
dessa vilket kan innebära bland annat utbyten mellan olika yrkesgrupper och 
gemensamma projekt. 

• Nätverksmöte om mobilitetsstöd – konsekvenser för folkhögskolornas ekonomi och 
kursutbud 

Folkhögskolor i Skåne, Stockholms och Västra Götaland har gemensamt gjort en 
utredning av utformningen av mobilitetsstödet och sedan bjudit in sig själva för att 
presentera den för SKL. Den presentation av problematiken med dagens system samt 
de förslag till förändring som framkommer i utredningen riskerar att resultera i 
försämrad ekonomi för folkhögskolorna och göra ett riksrekryterande utbud mindre 
lönsamt. 

OFI kommer tillsammans med RIO uppvakta SKLs andre vice ordförande för att lägga 
upp en strategi om hur dessa påtryckningar ska bemötas. Frågan kommer beröra både 
kultur - och utbildningsberedningen inom SKL 

• Övriga frågor 

Diskussion om de senaste årens tillskott till folkhögskolorna i form av extraplatser lett 

till en utveckling av distanskurserna. Finns en koppling till en aktualisering av frågan 

om utformningen av mobilitetsersättningen?  

Peter och Lisa uppdras att ta med frågorna till etik- och gränsdragningsgruppen. 

• Mötets avslutande 

Thomas N avslutar mötet. 
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Sekreterare    Justerare 

Johanna Winbladh    Lotta Wennlund 


