
 

 

Protokoll OFI styrelsemöte den 13 oktober 2017 

 

Tid och plats: 10 -12.30 via telefonkonferens. 

Närvarande: Thomas Nilsson, Annika Bodelius, Lisa Rosander, Eva Avgerinou, Hans-Olov 

Furberg, Hans Petersson, Johanna Winbladh 

• Mötet öppnas 

• Ordförande, sekreterare och justerare utses 

Thomas utses till ordförande, Johanna till sekreterare och Eva till justerare. 

• Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkänns med tillägg av övriga frågor samt en rapport av Hans-

Olov från RÅFF (Rådet för folkbildningsforskning) 

 

• Föregående protokoll 

Föregående protokoll gås igenom och Thomas rapporterar från samtal med Maria 

Graner och Folkbildningsrådet (Fbr): 

 

Angående införandet av studiestartstöd har satsningen blivit mindre lyckad än 

förväntat. Studerande med bostadstillägg har blivit återbetalningsskyldiga till 

Försäkringskassan och Utbildningsdepartementet har signalerat att man behöver se 

över reformen. 

 

Den ökade etableringen av filialer kan Fbr inte göra något åt. Filialverksamhet kan 

påverka landstingens ekonomi inte minst med tanke på den interkommunala 

ersättningen och Thomas har även lyft frågan vidare till SKL. Fbr tittar på följderna av 

detta ur ett etik - och gränsdragningsperspektiv 

 

Rapporter; 

- Ekonomirapport 

Hans rapporterar att OFIs ekonomi är god och det finns eget kapital på ca 

783 000 kr. OFI har möjligen ett för stort kapital för denna typ av organisation 

och bör eventuellt inte höja avgiften för medlemmarna inför nästa år. Frågan 

tas upp igen på nästa styrelsemöte. 

 

 



- Rapport från rådet för etik och gränsdragning  

Lisa rapporterar från det möte som skedde i samband med att 

budgetpropositionens förslag om ytterligare 5000 platser till folkhögskolan 

meddelats. Diskussion på mötet om huruvida skolorna kommer kunna nyttja 

platserna tillfullo och om inte vilka eventuella följder det kan komma att få. 

Lisa förde under mötet fram att det borde finnas en informationsplikt för 

skolorna att meddela Fbr om var och vilka filialer man upprättar som 

huvudman. De enda som har upprättat något register över filialer för tillfället 

är Folkhögskola.nu. De har egna kriterier över vad som räknas som en filial. 

Dessa kriterier borde fastställas officiellt och sedan ges som uppdrag till FSO 

att bokföra. Beslut fattas av OFIs styrelse om att ta upp frågan i FSOs 

styrgrupp.  

 

Fbr har fått in resultat från en enkät om skolornas arbete med deltagare med 

funktionsnedsättning. Synpunkter fanns i enkätsvaren om att vissa 

nedsättningar har högre status än andra och genererar kraftigare åtgärder 

där vissa skolor till och med väljer att inte ens söka förstärkningsbidrag för 

alla sorters nedsättningar. Representanter från Fbr var starkt emot detta 

eftersom allt arbete måste synas i statistiken. Förstärkningsbidragen ska ses 

över av Fbr inför 2019 och Lisa ställde frågor om hur bidragen ska beräknas. 

Just nu utbetalas en schablonsumma för alla deltagare och Lisa lämnade 

förslag om att det istället skulle kunna beräknas utifrån en procentsats av 

antal deltagare eller storlek på skolan för tillgänglighet. Detta eftersom olika 

nedsättningar kräver olika sorters insatser. Lisa uppdras av OFIs styrelse att 

skriva ett förslag till modell som styrelsen kan ta upp under nästa möte.  

 

Arbetet med stöd till skolorna inför införandet av SeQF togs upp av rådet. 

Intygen kommer ligga med i BEDA, en nationell databas för intyg och betyg.  

 

Skillnad i nivåer av studiestöd till deltagare diskuterades. Deltagare som inte 

fyllt 20 år ännu missgynnas, vilket påverkar deras möjligheter att delta i 

utbildning på folkhögskola om de inte har ekonomiska möjligheter att bo på 

internat. Detta kan ses som en form av åldersdiskriminering. 

 

- Kvalitetsarbetets fortsatta utveckling inom FSO  

Thomas och Annika informerar att nästa referensgruppsmöte för KUFF är 

den 15 november. Styrelsen för OFI skickar med representanterna att till 

mötet uppmana KUFF att fram en plan för kommande arbete.  

 

Diskussion om läget för FB-kvalitet. Det råder oklarheter om hur relationen 

mellan FB-kvalitet och FSO ser ut. Thomas svarar att FSO i dagsläget inte 

har formellt ansvar för FB-kvalitet men har bistått i utvecklingen av enkäten. 

FSO är också behjälpliga med att fakturera skolorna. Frågan om hur den 

fortsatta relationen ska se ut tas upp på nästa FSO-styrgruppsmöte. 

 

 

 



- Folder till beslutsfattare och tjänstemän 

Thomas berättar att foldern nu är nedbantad och skickad till styrelsen för Fhf. 

Styrelsen för Fhf menade att Fhf i nuvarande skick inte vill stå bakom den. 

Det hade varit bättre för deras del om de hade varit med från början av arbetet 

med att ta fram texten. Fhf är ändå intresserade av att ha en folder riktad till 

politiker med allmän information om folkhögskolan som utbildningsform och 

diskussionen mellan Fhf och OFI fortsätter kring arbetet. Thomas får i 

uppdrag av OFIs styrelse att meddela styrelsen för Fhf att OFI tar med 

utkastet till foldern till höstmötet. Detta för att öppna för en bredare diskussion 

inom ordförandegruppen. Det blir då en gemensam punkt för båda 

organisationerna. 

 

- Bok och biblioteksmässan, FSOs insats  

Johanna rapporterar från Bok och biblioteksmässan och den insats som FSO 

gjorde i form av monterutställning med programpunkter där skolor i 

Göteborgsregionen medverkade samt ett seminarium om 

”Bildningstraditioner i Sverige och Finland – likheter och olikheter”. De 

programpunkter som skedde i FSOs monter företräddes alla av offentligägda 

skolor vilket föranlett en diskussion inom RIO och FSO om hur vi 

representerar de olika intresseorganisationerna ut mot allmänheten. Båda 

styrelserna för OFI och RIO fick ta del av programmet i förväg och hade chans 

att tycka till om det. Seminariepunkten företräddes av RIO-skolor. 

 

- FSOs styrgrupp, organisationsformer för FSO, publicering och 

Schoolsoft 

Thomas rapporterar att det på senaste mötet för FSOs styrgrupp förekom 

diskussioner om ett förslag om att FSO ska lämna RIO och istället göra om 

FSOs organisation till en ideell förening vid namn Sveriges folkhögskolor. En 

sådan organisationsförändring skulle kunna träda i kraft 2019. Den ideella 

föreningen skulle då fungera som uppdragsgivare åt FSO. Styrgruppen 

beslöt även att avvakta med bolagisering och momsregistrering för FSO. De 

ekonomiska incitamenten för en sådan förändring är små och en 

skatterevision kan därmed avvaktas. Förslaget innebär att det inte går att ta 

del av momsfördelar retroaktivt. Förslaget ger även att Sveriges 

folkhögskolor som varumärke blir mer tydligt vilket innebär en fördel för 

organisationen i syfte att presentera och marknadsföra sig.  

 

FSOs styrgrupp gav FSOs webstrateg Fredrik Olén i uppdrag av att se över 

hur FSO/Sveriges folkhögskolor publicerar sig ibland annat skrifter, 

nyhetsbrev och via hemsidan. Fackförbundet Folkhögskollärarna kommer 

senare bjudas in för att diskutera frågan. Folkhögskollärarna ger ut 

tidningen Folkhögskolan, som vänder sig främst till pedagoger inom 

folkhögskolan, och som av tradition varit den tidning som hanterat 

rapportering och diskussion om viktiga frågor för utbildningsformen. 

Styrgruppen vill utreda förutsättningarna för Sveriges folkhögskolor att 

publicera viktiga frågor som rör utbildningsformen folkhögskola även på 

andra sätt.  

 



FSOs styrgrupp diskuterade även möjligheten att låta Folkbildningsrådet 

vara med och dela på kostnaden för Schoolsoft. Detta eftersom delar av 

rapporteringen i systemet handlar om uppgifter som främst 

Folkbildningsrådet har intresse av att ta in från skolorna. 

 

- Momsutredning för folkhögskolorna 

Thomas ger en bakgrund till frågan om att RIO sedan tidigare bett om 

momskompensation från OFI-skolor på 6% eftersom man menat att det 

förelegat ett missgynnande förhållande mellan skolor med momsrättigheter 

och de som inte har det. En utredning har gjorts av en revisionsbyrå som 

kommit fram till att en kompensation inte är att rekommendera. Ska en 

kompensation göras kan den heller inte göras utifrån en generell procentsats. 

Den bör i sådant fall snarare differentieras baserat på om kompensationen 

avser Allmän kurs och andra statsbidragsgivande kurser eller särskilda 

kurser. 

 

- Inbjudan från Folkhögskollärarna, förfrågan om deltagande den 22 

oktober 

Thomas berättar att Folkhögskollärarna skickat ut en inbjudan till 

styrelserna för OFI och RIO om ett möte för att diskutera ett nära och 

fungerande samarbete mellan organisationerna. Folkhögskollärna tycker att 

det är svårt att få en överblick över våra nya organisationsformer och 

önskar dialog för att se hur de kan hitta ytor för samarbeten. Styrelsen 

beslutar att bjuda in Ingela Zetterberg, Folkhögskollärarnas 

förbundsordförande till OFIs och Fhfs höstmöte. 

 

- Workshop om framtagande av kriterier för SeQF  

Johanna berättar om sitt samarbete med Agneta Wallin och Ingela 

Johansson (Fbr) angående en pilotworkshop med lärare på Allmän kurs i 

Stockholmsområdet för att ta fram kriterier för SeQF. Samarbetet gick ut på 

att ta fram en mall som skolorna skulle kunna arbeta utifrån för att hitta 

beskrivningar i enlighet med deras egna kurser och profiler. De deltagande 

lärarna gav positiv respons på dagens workshop och skulle själva sprida 

sättet att arbeta vidare inom Stockholmsregionen.   

 

- Rådet för folkbildningsforskning, RÅFF  

Hans-Olov rapporterar från mötet med RÅFF i Linköping där representanter 

för folkhögskollärarlinjen, Folkhögskollärarna, RIO och OFI deltog. På mötet 

uppstod diskussion om vilket syfte rådet har och vilka frågor det ska hantera. 

Förslag kom om att rådet kan vara ett forum för önskemål om nya kurser och 

forskning om folkbildning. Det kan också fungera som en styrgrupp för 

Folkhögskollärarlinjen.  Rådet diskuterade även vilken sammansättning av 

representanter det ska ha.  Beslut togs om att ge i uppdrag till varje 

representerad organisation att ta fram folkbildningsfrågor som är intressanta 

att beforska.  

 

 

 



• Höstmötet – planering 

Thomas presenterar ett förslag om att bjuda in Maria Graner från Fbr, Maria 

Jacobsson från SKL samt Heli Nordberg Lindell från FSO för att tala på höstmötet om 

sina respektive verksamhetsområden. Maria Graner inbjuds att tala särskilt om 

statsbidragstillägg, Maria Jacobsson från SKL om interkommunal ersättning och läget 

för landsting och regioner, Heli Nordberg Lindell om FSOs arbete. Thomas uppdras 

att tillsammans med Åsa Kratz (Fhf) sätta ihop ett program för dagen. 

 

• Representant för OFI i referensgruppen för rektorsutbildningen. 

Förslag från styrelsen att tillfråga Gunilla Frykensjö Björnfoth på Molkom folkhögskola 

om att efterträda Berit Roman som representant för OFI i referensgruppen för 

rektorsutbildningen. Om Gunilla inte har möjlighet att ställa upp kan Lisa Rosander 

eventuellt ställa upp som representant för OFI. Thomas tar kontakt med Gunilla och 

återkommer till styrelsen. 

 

• Mötesplan för resten av hösten 

9 november kl.10.00 på Magnus Ladulåsgatan (FSO) samt Fhf em/kväll 10 november 

Höstmötet på Rosenlundsgatan (Fbr) 

14 dec 9.30- 12.00, telefonmöte. 

17 januari styrelsemöte på Magnus Ladulåsgatan (FSO) 

• Övriga frågor 

 

- Rektorsenkäten  

Diskussion angående den enkät som gått ut till alla rektorer på skolorna där 

frågor ställs bland annat om deras arbetssituation. Heli Nordberg Lindell, Tomas 

Aronsson och Hans-Olov har formulerat frågorna och Tage Johansson har 

designat den. Diskussion i styrelsen om det saknas frågor i enkäten för att få en 

heltäckande bild av rektorernas arbetsbelastning. Syftet med enkäten har varit 

att få en nulägesbild av situationen för rektorerna och att det inte skulle bli en 

alltför omfattande undersökning i första hand. Enkäten är att betrakta som en 

grund för nulägesanalys för att se vilka fokusområden som skulle kunna 

identifieras för en eventuell insats för att stötta rektorerna. Information om syftet 

med en första enkät skulle även kunna kommuniceras till rektorerna nu i 

efterhand. Frågan om nästa steg för insatsen tas med till FSOs styrgrupp. 

- Möjlighet till webb-möten  

Johanna uppdras att undersöka möjligheterna till webbaserade möten för 

framtida bruk.  

 

  



- Bilaga 2 i statsbidragsvillkoren s.34 – 38  

Nya bidragsvillkor ställer stora krav på rektorers arbetsinsats. Diskussion om 

varför Fbr vill se hela huvudmannens årsredovisning. Dessutom står att 

ändringar av dokument utan dröjsmål ska skickas in.  

Den 17 november ska Thomas träffa Gerhard och Maria Graner och diskutera 

frågan om nya villkor. Eva och Lisa får i uppdrag att skriva ett dokument till 

Thomas med de villkor som känns svåra att genomföra som rektor.  

• Mötet avslutas 

 

Sekreterare    Justerare 

Johanna Winbladh     Eva Avgerinou 

 


