
 

Protokoll från OFI styrelsemöte den 11 maj 2020 

Tid och plats: Kl. 11.00-15.00 i Teams  

Närvarande: Thomas Nilsson, Hans Olov Furberg, Inka Horstmann, Lisa Rosander, Peter 

Carlsson, Tomas Rydsmo, Lotta Skärberg och Johanna Winbladh. 

• Mötet öppnas 

Mötet öppnas av Thomas N. 

• Ordförande, sekreterare och justerare utses  

Till ordförande väljs Thomas N, Johanna till sekreterare och Peter till justerare. 

• Godkännande av föredragningslistan  

Godkänns med tillägg av ytterligare punkter under rapporter samt om fortsatt 

hantering av mobilitetsersättning och att utse ytterligare representanter till 

pågående utredning av Folkbildningsrådet. 

 

• Föregående protokoll 

Gås igenom med återkoppling till frågan om mobilitetsersättning samt anvisning om 

medel till nya platser på folkhögskola.   

 

• Rapporter;     

- Hur har vi det ute på skolorna nu?  

Gemensam incheckning av läget ute på folkhögskolorna. 

  



 

- Gemensamma fortbildningssatsningar OFI och RIO  

Thomas och Johanna gör en redovisning av den samlade bilden av de 

gemensamma satsningar som nu planeras och genomdrivs i samarbete med RIO. 

Dessa innefattar Allmän kurs i utveckling i samverkan med Örebro universitet, 

fortbildningskurs för lärare på yrkesutbildningar i samverkan med Linköpings 

universitet, nationella referensseminarier för yrkesutbildningar samt 

kulturutbildningar, Folkhögskoleforum, fortbildningsgrupper för rektorer, den 

ideologiska rektorsfortbildningen samt ytterligare en rektorsfortbildning. 

Dessutom kommer nu en ny satsning på #Vimåsteprata. 

 

- Inför FSOs styrelsemöte och budget inför årsmötet för FSO 

Thomas och Peter rapporterar om den genomgång som gjorts av budget för FSO 

av ny verksamhetschef, där ett nytt läge uppkommit med något försämrad 

ekonomi. Det kan eventuellt leda till ett högre avlyft från skolorna inför 2021 för 

att klara FSOs ekonomi. Valberedningens förslag till ledamöter samt 

arvodesersättning presenteras inför FSOs stundande årsmöte den 12 maj. 

 

- Medverkan i FAMN  

Tomas R rapporterar om Folkbildningsrådets projekt för att ta fram metoder att 

arbeta med nyanlända inom folkhögskola. Projektet kan leda till att det 

framkommer riktlinjer för att kunna ta emot statsbidrag för gruppen nyanlända. 

Detta gäller även personer med tillfälligt uppehållstillstånd.  

 

- FSO aktuellt  

Johanna rapporterar om aktiviteter inom FSO, bland annat om vårens webbsända 

seminarier och föreläsningar, där vissa skett i samverkan med Folkbildningsrådet. 

 

- Kommunikation med Folkbildningsrådet om momskompensation för RIO-skolor 

Thomas N informerar om fortsatt utveckling gällande det förslag som ligger om 

momskompensation, där samtal förs mellan intresseorganisationerna samt med 

Folkbildningsrådet. Frågor lyfts på mötet om vilken nivå tänker man sig 

kompensationen på. Ett förslag ligger om 3%, enligt den utredning som KPMG 

gjort, och ett annat om på 6% enligt RIOs inlaga. Det är inte en bra lösning med 

olika nivåer på deltagarveckans värde. OFI ser hellre en grundschablon som tar 

hänsyn till folkhögskolornas olika grundförutsättningar. Många RIO-skolor har 

bildat bolag och för deras del ser momsplikten annorlunda ut än för övriga. Hur 

redovisas detta i rapporten från KPMG? I förslaget i rapporten ingår i huvudsak 

Allmän kurs samt vissa särskilda kurser. RIO har ännu inte presenterat en lista 

över vilka delar av verksamheten som de behöver bli kompenserade för. 

 



Styrelsen uppmanas komma med ytterligare synpunkter till Thomas N som kan 

tas med i fortsatta samtal med FBR. 

 

- Expertgruppen inom Folkbildningsrådet 

Hans Olov rapporterar att fokus i kommande rapporter kommer ligga på 

folkbildning och glesbygd och folkbildning och utbildningsbehov. Rapporterna tas 

fram på uppdrag från expertgruppen. 

 

- Skrivelse från Dalarnas folkhögskolor  

En skrivelse har kommit in till styrelsen från medlemmar från Dalarnas 

folkhögskolor om missnöje med Folkbildningsrådets inriktning för nya platser. 

Styrelsen delar inte Dalaskolornas oro för att ingångsvärdet kommer förändras i 

och med de nya platserna. Skolornas synpunkter har dock kommunicerats till FBR 

och återkopplats till skolorna från styrelsen genom Thomas N. 

 

- Skrivelse från Angereds folkhögskola  

Folkbildningsrådet har tolkat de utökade platserna på uppdrag från 

departementet som yrkesinriktad Allmän kurs, vilket inte var tydligt i regeringens 

inriktningsanvisning. Där gick att uttyda att det skulle fördelas både på Allmän 

kurs och yrkesinriktad kurs. Den fulla finansieringen handlar om att i grunden se 

över utbildningsformens finansiering. Styrelsen tolkar fördelningen av platserna i 

enlighet med Folkbildningsrådet. 

 

- Wiks folkhögskola pausar estetiska utbildningar 

Thomas informerar om kontakt med såväl tjänstemän på förvaltningen i Region 

Uppsala samt styrelsen för folkhögskolan. En gemensam skrivelse med Fhf är 

under arbete. Fhf bedriver fortsatt påverkansarbete mot nämndens politiker. 

Diskussion på mötet om hur vi skapar trygghet i att det är helhet i kursutbud som 

behövs även för offentligägda folkhögskolor. Eventuellt en diskussionsfråga för 

höstmötet 2020. 

• Årsmötet den 18 juni planering 

Johanna föredrar planering för ett årsmöte på distans istället för det planerade på 

Saturnus konferens. Budget behöver ses över av styrelsen innan den skickas ut. I ett 

följebrev med inbjudan kan Corona-situationen adresseras för att visa på det 

förändrade läget. Det kan uppmärksamma att styrelsen får i uppdrag att ta hänsyn till 

de förändringar som sker i skolornas verksamhet och förutsättningar under 

verksamhetsåret 2020. 

 

 



• Mobilitetsersättningen fortsatt arbete 

Fortsatt påverkansarbete i medier och gentemot politiker på regional och nationell 

nivå pågår i frågan. Stockholmsregionen har framflyttat sitt beslut till hösten. Flera 

regioner håller på att fatta beslut under våren, bland annat Region Uppsala. Frågan 

tas upp igen under kommande möte med uppföljning av regionernas beslut. 

Övriga frågor 

Anders Ahlström VGR, har kontaktat styrelsen om att representanter behövs för en 

workshop där direktiv till utredaren som fått uppdrag att utreda Folkbildningsrådet 

diskuteras. Styrelsen utser Hans Olov Furberg samt Lotta Skärberg.  

Förslag även på representanter för intervjuer i samband med utredningen: 

Lisa Rosander Kävesta fhsk, Bertil Karlsson Blekinge fhsk, Patrik Luth Sörängens fhsk, 

Anna Sjödin från Västerbottens folkhögskolor, Bengt Viksten Forsa fhsk, Birgitta Berg 

Malungs fhsk, Gunilla Frykensjö Björnfoth Molkoms fhsk, Åke Holm Ölands fhsk, Per-

Olof Sahlberg Gotlands fhsk, Torgny Röhdin Birka fhsk. 

 

• Mötets avslutande 

Mötet avslutas. 

 

Sekreterare    Justerare 

Johanna Winbladh    Peter Carlsson 

 

 

 


