
 

 
www.sverigesfolkhogskolor.se/rio  

 

RIO info december 

 

Budgetproposition 2019 

I budgetpropositionen för 2019 som antagits av riksdagen innehåller ingen förändring för 

folkhögskolorna gentemot övergångsregeringens budget gällande ordinarie anslag, vilket innebär 

samma nivå som 2018. Angående nedskärningar på Arbetsförmedlingens anslag går det i dagsläget 

inte att utläsa vad det kan ge för eventuella konsekvenser för Studiemotiverande folkhögskolekurser, 

Etableringskurser och Bristyrkesutbildningar. Inför riksdagens budgetbehandling skickade RIO in en 

skrivelse till utbildnings- och kulturutskottens ledamöter samt partiernas ekonomiskpolitiska 

talespersoner för att uppmärksamma folkhögskolornas verksamhet. Skrivelsen bifogas. 

 

Skatteärenden 

Skatteverket har beslutat om vinstbeskattning av Pingströrelsens folkhögskolor och Älvsby 

folkhögskola som bedrivs i stiftelseform. I ena ärendet är SMF och Etableringskurserna föremål för 

beskattning och i det andra ordinarie långkursverksamhet. Agerandet innebär att Skatteverket 

överprövar Folkbildningsrådets bidragsgivning. RIOs styrelse ser med allvar på situationen och har till 

Folkbildningsrådet anfört behovet av att de upphandlar kvalificerad juridisk kompetens för att 

klargöra principiella och juridiska frågor kring utbildningsformen folkhögskola.  

Under hösten har Eslövs fhsk vunnit prövningsrätt i Högsta förvaltningsdomstolen angående 

klassning av internaten som skolbyggnad eller hyreshus. Fem folkhögskolor i Skåne har drivit ärendet 

under en längre tid och förlorat i tidigare instanser. Även i detta ärende är det av vikt att FBR kan ge 

understöd med juridisk orientering av principiell karaktär. 

 

Förordningsförändring – unga under 18 år 

Enligt tidigare förordningstext, om statsbidrag till folkbildningen, har folkhögskolor haft möjlighet att 

anta studerande under 18 år som studerar på ett introduktionsprogram. Från och med augusti 2018 

har den texten strukits i förordningen. Utbildningsdepartementet har i samband med 

förordningsförändringen skickat ut ett pressmeddelande där de skriver att en folkhögskola har rätt 

att anta studerande under 18 år på platser som finansieras av annan än staten, exempelvis en 

kommun, länk till pressmeddelande I praktiken innebär det att kommuner kan finansiera platser 

genom det sk aktivitetsansvaret. Trots det har vi erfarit att det råder en osäkerhet om vad som gäller 

och att kommuner tolkat det som begränsande möjligheter mot tidigare. RIO har framfört detta till 

såväl Utbildningsdepartementet som FBR. När det gäller kommunernas aktivitetsansvar skall SKL 

genomföra en kartläggning av hur många folkhögskoleplatser kommunerna köper.  Se även RIOs 

remissvar nedan på betänkandet Vårt gemensamma ansvar– för unga som varken arbetar eller 

studerar (SOU 2018:11). 

 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/06/regeringen-fortydligar-regelverket-om-aldersgrans-for-folkhogskolan/
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Momskompensation 

FBR har i tidigare budgetäskande föreslagit att extra medel tillförs folkbildningsanslaget för att klara 

ut momskompensation till rörelsefolkhögskolorna. De avser att gå in med en förnyad begäran i 

kommande budgetunderlag. RIOs styrelse är fortsatt av uppfattningen att FBRs styrelse är i kapacitet 

att fatta eget beslut i frågan vilket också framförts till FBRs styrelse.  

I sammanhanget bör också erinras att rörelsefolkhögskolorna har rätt till momskompensation på 

landstingsanslaget. Ett fåtal landsting betalar idag ut momskompensation till rörelsefolkhögskolorna. 

 

Rektorsutbildning 30 hp 

Karlstad universitet arrangerar en tvåårig befattningsutbildning som riktar sig till verksamma 

skolledare vid folkhögskola och kulturskola (rektorer, biträdande rektorer, studierektorer etc.). Den 

är i huvudsak förlagd till Sigtuna och omfattar 16 dagar per år – de flesta på internat. Vissa inslag i 

utbildningen är speciellt riktade till deltagare från folkhögskolan och andra inslag är specifika för 

deltagare från kulturskolan. Större delen av utbildningen sker gemensamt. Utbildningen startar i 

september 2019 och anmälan är öppen till 15 april. Länk till Rektorsutbildning 30 hp. 

 

Mentorprogram för nya rektorer 

Ett erbjudande till dig som är ny rektor på folkhögskola. Genom att få tillgång till en mentor kan du få 

rådgivning, stöttning, ny kunskap och finna strategier som kan underlätta i ditt dagliga arbete som 

rektor. FSO erbjuder ett mentorsprogram för dig som är ny som rektor. Erbjudandet är kostnadsfritt. 

Låter det intressant? Hör av dig till Heli Nordberg Lindell på FSO: 

heli.lindell@sverigesfolkhogskolor.se.  

 

Mentorprogram med utbildningsdagar för ”seniora” rektorer 

Arbetsgivaralliansen erbjuder dig som har varit rektor en längre tid ett mentorprogram där du får en 

individuell matchad mentor och bjuds på föreläsningar med välkända föredragshållare under 2019. 

Mentorprogrammet syftar till att stärka dig i din chefs- och ledarroll genom att du får verktyg till att 

utveckla såväl det personliga ledarskapet som arbetsorganisationen i vardagen och med ett 

strategiskt perspektiv. RIO och FSO har varit med i framtagandet av programmet. Sista anmälan 24 

januari 2019. Länk till mentorsprogram 

 

 

 

https://www.kau.se/rut/utbildning-och-forskning/utbildning/rektor-vid-folkhogskola/rektorsutbildning-skolledare-pa
mailto:heli.lindell@sverigesfolkhogskolor.se
https://www.arbetsgivaralliansen.se/vara-branscher/nyheter2/inbjudan-till-mentorprogram/?utm_source=Arbetsgivaralliansen_arbetsgivarinformation&utm_medium=email&utm_campaign=v50&utm_content=2801_3103_3116_3121_3301_3401_3501_3608_3609
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Utbildningsråd folkhögskollärarprogrammet 

Ett utbildningsråd för folkhögskollärarprogrammet vid Linköpings universitet har skapats. Anders 

Georgsson, rektor vid Södra Vätterbygdens folkhögskola har utsetts av RIOs styrelse till att vara RIOs 

representant i rådet. 

 

Remissvar 

RIO har svarat på följande remisser: 

- Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande (SOU 2018:22) 

- Statens skolverks och Statistiska centralbyråns möjligheter att behandla känsliga personuppgifter 

om elever i vissa skolformer respektive deltagare i folkhögskolan mm (Departementspromemoria) 

- En andra och en annan chans – ett Komvux i tiden (SOU 2018:71). 

- Vårt gemensamma ansvar– för unga som varken arbetar eller studerar (SOU 2018:11). 

Länk till RIOs remissvar 

 

Påminnelser 

RIOs kongress äger rum den 10-11 april på Louis De Geer konsert & kongress i Norrköping. 

Nomineringar till styrelsen sändes till valberedningen.rio@sverigesfolkhogskolor.se 

Motioner till kongressen sändes till styrelsen på adress rio@sverigesfolkhogskolor.se 

 

Två förslag har skickats ut på remiss inför behandling vid RIOs kongress.  

Remissvar kring Rörelsefolkhögskolornas idégrund skickas senast den 31 januari 2019 till 

rio@sverigesfolkhogskolor.se  

Remissvar kring FSO som ideell förening skickas senast den 31 januari 2019 till qa@folkbildning.net 

 

Vestlunddagarna 14-15 mars 2019 

Sann demokrati – en utopi? Ett seminarium om demokratins dilemman. 

Vestlunddagarna har fått sitt namn efter Gösta Vestlund som har varit aktiv inom folkbildningen 

sedan 1930-talet, först som elev, sedan som lärare på ett flertal folkhögskolor och därefter som 

rektor på Tollare folkhögskola. Han blev senare inspektör för folkhögskolorna och undervisningsråd 

på Skolöverstyrelsen. Idag är Gösta 105 år och fortfarande verksam. Länk till Vestlunddagarna 

 

God Jul och Gott Nytt År! 

https://www.sverigesfolkhogskolor.se/vara-organisationer/rio/opinion/remissvar/
mailto:valberedningen.rio@sverigesfolkhogskolor.se
mailto:rio@sverigesfolkhogskolor.se
mailto:rio@sverigesfolkhogskolor.se
mailto:qa@folkbildning.net
https://vestlunddagarna.files.wordpress.com/2018/11/program-och-information-vestlunddagarna-2019.pdf

