
 

 
www.sverigesfolkhogskolor.se/rio  

 

Maj 

 

AFs förändring och regionanslagen 

Det är med stor oro RIO följer utvecklingen avseende Arbetsförmedlingen. Den neddragna budgeten 

och den stora osäkerhet som råder om Arbetsförmedlingen framtida inriktning har lett till intern 

turbulens och minskade antalet anvisningar till SMF och Etableringskurserna.  Detta tillsammans med 

att några regioner aviserat att man inte kommer ge bidrag till de utökade platserna på folkhögskola 

skapar en osäker situation på många sätt. Genomslaget syns redan nu för enskilda folkhögskolor och 

ytterst är det deltagare som drabbas. RIO har lyft denna situation i möte med statssekreteraren vid 

Utbildningsdepartementet (se nedan).  

Västra Götaland regionen, Region Stockholm och Region Skåne har i samråd med SKL initierat en 

utredning av mobilitetsersättning till folkhögskolor. Utredningen skall analysera nuvarande system 

och komma med förslag till alternativt system. RIO kommer att ha samtal med utredaren. En samlad 

bild av mobilitetstödet finns på FSOs hemsida länk - mobilitetsstöd. RIO avser att ta fram en 

sammanställning av regioners stöd till rörelsefolkhögskolorna inom respektive regionen. 

 

Möte med statssekreteraren 

Stefan Attefall och Gerhard Holmgren träffade statssekreterare Erik Nilsson den 26 april. Frågor som 

avhandlades var SMF och Etableringskurserna, AFs förändrade uppdrag, momskompensation på 

statsanslaget, SFI utredningen, kompetenssatsning för folkhögskolan samt folkhögskolans långsiktiga 

finansiering. Det framkom att budgetutrymmet för reformer är begränsat varför det nu är svårt att se 

en utökning på folkbildningsanslaget. Samtidigt uttrycktes intresse för vad som händer med 

folkhögskolans arbetsmarknadsutbildningar. RIO rekommenderades att kontakta 

Arbetsmarknadsdepartementet i de frågorna samt att ta kontakt med samarbetspartierna i 

januariöverenskommelsen i frågan om SFI. Mötestid är inbokad med statssekreteraren vid 

Arbetsmarknadsdepartementet och kontakter tagna med Centerpartiet. 

 

Efter mötet har Kristina Persdotter rekryterats som statssekreterare till Utbildningsdepartementet 

med ansvar för folkbildning, vuxenutbildning och yrkeshögskolan. Erik Nilsson är kvar för arbete med 

de andra skolformerna och har ett övergripande ansvar.  

 

Samhällsekonomisk utvärdering – deltagande skolor efterfrågas 

Under föregående år har konsultföretaget Payoff, på uppdrag av RIO, utformat en modell för 

samhällsekonomisk utvärdering av rörelsefolkhögskolornas verksamhet. Tre pilotskolor medverkade i 

framarbetandet av modellen som också kom att presenterats vid fyra regionala seminarier. RIOs 

styrelse har beslutat att gå vidare och använda modellen i en nationell utvärdering där ett urval (10-

12) medlemsskolor bjuds in att delta. Är er skola intresserade att delta så kontakta kansliet. 

Förfrågningar kommer också ställas direkt till enskilda skolor. Rapport från framtagandet av 

utvärderingsmodellen samt information om den nationella utvärderingen bifogas. 

 

 

https://www.sverigesfolkhogskolor.se/globalassets/sammanstallning-av-mobilitetsstod-2019-05-17.pdf
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Fortbildningar – för lärare, skolledare o styrelse 

RIO har tillsammans med OFI tagit initiativ till en folkbildningsideologiskt orienterad fortbildningskurs 

för rektorer och biträdande rektorer tillsammans med Linköpings universitet. Kursen - 

Folkbildningsideologi och samtida utmaningar - omfattar 7,5 hp och genomförs under fyra 

kurstillfällen med start 10-11 oktober och avslutas i mars 2020. 

 

Allmän kurs i utveckling – en fortbildning för lärare på allmän kurs genomförs för tredje gången med 

start i höst. Kursen genomförs i samverkan med Örebro universitet och omfattar 7,5 hp.  

RIO bjuder in till Effektiv Styrelse Framgångsrik Folkhögskola en styrelseutbildning som genomförs 

lokalt på folkhögskolan. 

Inbjudningar till dessa tre fortbildningar bifogas. 

 

Funktionsnedsatta och folkhögskolan 

Frågan om funktionsnedsattas deltagande på folkhögskola har på olika sätt diskuterats de senaste 

åren. Folkbildningsrådet har utrett frågan om förstärkningsbidraget och dess utformning och avser 

att komma med en reviderad utformning av förstärkningsbidraget från 2020. RIO har under våren 

fört en dialog med Funktionsrätt Sverige kring funktionsnedsattas förutsättningar för att delta i 

folkhögskolans kurser. De uttrycker en oro över att folkhögskolor lägger ner eller ställer in 

utbildningar. Bakom detta kan finnas flera orsaker med många olika aktörer involverade. RIO har 

gjort en fördjupad analys av FBRs statistik över funktionsnedsattas deltagande de senaste tio åren. 

Den visar att andelen funktionsnedsatta med rörelsehinder, synnedsättning eller utvecklingsstörning 

minskat samtidigt som andelen med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar dramatiskt ökat. 

 

RIO avser fortsätta dialogen med funktionshindersrörelsen kring funktionsnedsattas möjligheter att 

delta på folkhögskola. Uppenbart behövs mer och fördjupad kunskap om villkor och förutsättningar. 

 

Vuxenutbildningen i utbildningssystemet -  SCB rapport 

SCB har tagit fram en rapport med resultat från en registerstudie om vuxenutbildningens 

betydelse i det svenska utbildningssystemet. I rapporten konstateras att det inte är möjligt eller 

önskvärt att göra en jämförelse mellan komvux och folkhögskolan eftersom utbildningsformerna har 

olika syfte, målgrupp och sammansättning av deltagare. Resultaten redovisas därför var för sig, dels 

för komvux, dels för folkhögskolans allmänna kurser och SMF. 

Vid redovisningen av resultaten från folkhögskolan tydliggörs utbildningsformens kompensatoriska 

roll. Detta kan handla om individers personliga utveckling eller integration i samhället. Vidare är det 

värt att notera att den relativt höga andelen deltagare med funktionsnedsättning ger utslag i 

resultaten om deltagande i fortsatta studier och på arbetsmarknaden. Länk till rapport. 

 

 

 

https://www.scb.se/contentassets/e16b0bec73954db684c57ec2437057ff/uf0549_2019a01_br_a40br1902.pdf
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Medlemsavgift 

Kongressen beslutade att höja medlemsavgiften med 5000 kr/skola. Det innebär att budgeten 

reviderats så att intäkter respektive utgifter höjts med 560 tkr. Medlemsavgiften baseras på en fast 

summa 15 000 kr/skola (tidigare 10 000 kr) samt en rörlig del som utgör 0,21% av statsbidraget. I 

statsbidragsunderlaget ingår de ordinarie deltagarveckorna, de utökade platserna har inte räknats in, 

vilket är den princip som använts vid beräkning av medlemsavgiften under föregående 

mandatperiod. Inom kort kommer medlemsavgiften faktureras tillsammans med avgift för 

kopieringsavtalet. 

 


