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Verksamhet, uppdrag och resurser för 2013-2015

1.1 Uppdrag
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för gymnasieutbildning för ungdomar, det
kommunala uppföljningsansvaret för ungdomar 16-20 år, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, svenska för invandrare, folkhögskoleverksamhet, kommunens lärcentra, uppdragsutbildning och sedan 2011 yrkeshögskoleutbildning. Utöver detta bedrivs även lantbruk i syfte att
utveckla den gotländska landsbygden. Verksamheterna bedrivs i Visby, Hemse, Roma och Fårösund.
Utbildning har en avgörande betydelse för det gotländska samhällets fortsatta utveckling, att arbetsgivare kan finna rätt kompetens i rätt tid och att enskilda medborgare ges möjlighet till ett
livslångt lärande. Nämndens uppdrag är att skapa goda förutsättningar för detta.

1.1.1 Utbildning innebär utveckling av det dem okratiska sam hället
Dagens samhälle kräver aktiva och kunniga medborgare i alla åldrar som kan tillvarata sina demokratiska fri- och rättigheter och som kan bidra till samhällets fortsatta utveckling. Den tekniska
utvecklingen påverkar såväl arbetsliv som privatliv. Ökad valfrihet ställer krav på förmåga att
inhämta och kritiskt granska information. Att tolka och hantera den ständigt ökande mängden av
information och ha förmåga att ta ställning till erbjudanden och göra välgrundade val utgör en
viktig del i den demokratiska kompetensen.
För att fungera i det moderna samhället och i det sociala samspelet krävs inte bara kompetens
och kunskap utan också bildning.. Ett föränderligt samhälle kräver ett flexibelt utbildningssystem
i ständig förnyelse som utvecklar individen, studieförmågan och viljan att ta ansvar för det egna
lärandet.
Det statliga uppdraget för skolväsendet (gymnasieskola och vuxenutbildning) regleras i skollagen
(2010:800) och innebär kortfattat att skolan ska:
•
•

arbeta för att fler studerande når de nationella målen och
ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling
och ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Utbildningen i gymnasieskolan ska i bygga på de kunskaper eleverna förväntats ha fått i grundskolan. Grundläggande för uppdraget är skollagens 1 kap §§ 4-10 som reglerar syfte med utbildningen, den värdegrund utbildningen ska vila på, barn och ungdomars rätt till lika tillgång på
utbildning, en utbildning som är likvärdig varhelst den anordnas i landet samt hänsyn till barnets
bästa (upp till 18 år).
För den del av vuxenutbildningen som hör till skolväsendet gäller motsvarande uppdrag i tillämpliga delar.
Folkhögskolans uppdrag utgår från förordning om statsbidrag till folkbildningen (1991:977) och
där anges bland annat att folkhögskolans verksamhet ska:
•
•
•
•

bidra till att stärka och utveckla demokratin,
bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation,
bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället, samt
bidra till att bredda intresset för att öka delaktigheten i kulturlivet.
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För folkhögskolan betonas att den gemensamma värdegrunden, alla människors lika värde, jämställdhet samt det livslånga lärandet och det mångkulturella samhällets utmaningar är särskilt viktiga utgångspunkter för verksamheten.

1.1.2 Utbildning som förberedelse för vidare studier
Dagens arbetsliv ställer allt större krav på högre utbildning. Många vuxna är intresserade av vidareutbildning och hindras i sin yrkeskarriär av att de saknar behörighet för högre studier. Många
behöver stimulans och stöd för att ta steget vidare. Genom att erbjuda kompletterande utbildning
på hemorten genom skolförlagd utbildning och distansstudier ökar förutsättningarna för att den
enskilde påbörjar och genomför högre studier och förblir boende i kommunen. Efterfrågan på
arbetskraft med högre utbildning ökar ständigt, en bred och högkvalitativ vuxenutbildning 1 är ett
effektivt sätt att öka kommunens andel av invånare med högre utbildning.

1.2 Bokslut 2011
Resultatet för 2011 blev 266 tkr. Av resultatet har 200 tkr överförts till det egna kapitalet. Det
egna kapitalet för 2011 är 8 619 tkr.

1.3 Strategiska utvecklingsområden 2013-2015
Det framåtsyftande arbetet inriktas mot följande strategiska områden:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1

Fortsatt implementering av den nya gymnasieskolan (GY 2011) och genomförande av
vuxenutbildningsreformen.
Översyn av utbildningsutbudet med hänsyn till demografiutveckling och ekonomi och
säkra ett brett utbildningsutbud inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen genom att
utveckla lärlingsutbildningen i samverkan med branscher, företag och regionens förvaltningar.
Anpassa organisation och lokaler utifrån förändringar i demografin för att upprätthålla
kvalité och en ekonomi i balans.
Utveckla samarbetet mellan gymnasieskolan och vuxenutbildningen samt mellan Komvux
och Folkhögskolan för att nå högre kvalitet och ökad kostnadseffektivitet.
Bidra till utveckling i regionen genom att utveckla och starta nya yrkesutbildningar för
vuxna (inklusive yrkeshögskoleutbildningar) samt utbildningar i övrigt som motsvarar regionens och näringslivets behov.
Erbjuda utbildningsplatser för grupper med särskilda behov.
Bibehålla elevernas studieresultat.
Höja den generella utbildningsnivån på Gotland.
Öka antalet studerande på Gotland genom att erbjuda riksrekryterande utbildning, och
utbildningsplatser på Folkhögskolans olika program, för studerande från andra regioner.
Utreda Lövsta landsbygdscentrums förutsättningar som mötesplats och arena för landsbygdsutveckling och kompetensutveckling.
Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet och därmed styrning och ledning.
Utveckla bedömning och betygsättning mot ökad likvärdighet.
Genomföra en IKT-strategi (informations- och kommunikationsteknik) för förvaltningens verksamheter i syfte att öka datortätheten och skapa förutsättningar för att utveckla
undervisningen i överensstämmelse med styrdokumenten.
Utveckla och förbättra jämlikhetsarbetet .
Utveckla och implementera ett miljömässigt hållbart synsätt.

Med vuxenutbildning avses både kommunal vuxenutbildning och folkhögskola om inte annat särskilt anges.
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1.4 Omvärldsanalys
Svagheter

Styrkor
•

System för uppföljning och kontroll av ekonomi, resultat och måluppfyllelse

•

Ändamålsenliga lokaler

•

Utbildningsutbud med många valmöjligheter för gotländska ungdomar

•

Förvaltning som ger förutsättningar för effektiviseringar genom samverkan och styrning

•

Lövsta som mötesplats för projekt och kompetensutveckling

•

En folkhögskola som lockar studerande från övriga
Sverige

•

Goda resultat i ett nationellt perspektiv

Möjligheter
•

Utbildning som bidrag till att vision 2025 uppfylls

•

Gotland en ö känd för sina utbildningar

•

Förvaltning med möjligheter till att hitta nya former
för samverkan

•

Samverkan med arbetslivet och högskolan

•

Folkhögskolans utbildningsutbud som en faktor för
tillväxt

•

Förvaltning som ännu inte fullt ut hittat sin form

•

Brister i likvärdighet mellan skolor och grupper

•

Brister i måluppfyllelse/elevernas kunskapsutveckling

•

Brister i arbetsmiljö vid vissa enheter (bl.a.
F-huset)

•

Låg andel gymnasiestuderande som söker sig till
högskoleutbildningar

•

Obalans mellan utbildningsutbud och demografi

Hot
•

Minskat utbildningsutbud alternativt ökade kostnader
per elev när gymnasiekullarna minskar

•

Färre ungdomar får möjlighet att genomföra sin
gymnasieutbildning på Gotland.

•

Svårigheter att samverka med andra kommuner

•

Statlig underfinansiering av gymnasiereformen

•

Många små företag med begränsade möjligheter att
medverka i utbildning av ungdomar och vuxna

•

Ökade lokalkostnader per elev tär på resurser till undervisning

•

Folkhögskolan har betygsrätt för SFI

•

Ansökningar om nya YH utbildningar,

•

Fortsatta insatser i det systematiska kvalitetsarbetet
på verksamhetsnivån

•

Brist på investeringspengar till läromedel/utrustning
på framförallt yrkesprogrammen

•

Det gotländska näringslivets omvandling från industri
till tjänsteproduktion

•

Brist på resurser till kompetensutveckling av pedagogisk personal

•

Anpassning av utbildningsutbud för kvalitet och ekonomi i balans

•

Ökad andel behöriga elever med bristande kunskaper

•

Ökad andel elever med neuropsykiatriska diagnoser
och psykisk ohälsa
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1.5 Demografi
Prognos över elevutvecklingen 2008-2027
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Elevstatistiken hämtad från admsystem Proocapita och avser folkbokförda barn/ungdomar i Gotlands Kommun från
de tidigare skolformerna. I statistiken är elever från särskola, ensamkommande flyktingbarn samt överåriga ej
medräknat.

•
•

2012 minskar elevgruppen i årskurs 1 till nivån 600 elever per årskurs. Under överskådlig
tid kommer elevgruppen därefter att pendla i spannet 500-600 elever per årskurs.
Gymnasieskolans hela elevgrupp minskar till 1650 elever till år 2015 för att därefter under
överskådlig tid pendla mellan 1600-1700 elever.

1.6 Ekonomi
1.6.1 Strukturella förändringar p.g.a. gym nasiereform en
Gymnasiereformen innebär ökade valmöjligheter för eleverna genom ett större utbud av utbildningsvägar vilket tillsammans med kommande elevminskningar leder till en ökad kostnad per elev
om inte utbudet av skolförlagda gymnasieutbildningar påtagligt minskas. En preliminär beräkning
genomförd i april 2011 baserad på då kända fakta 2 indikerade att gymnasiereformen, fullt utbyggd, på grund av strukturella förändringar innebär en fördyring för GVN på ca 3,0 mkr3 avseende lärarlöner. Kostnadsökningen sker stegvis under perioden 2011-2013.
Statens finansiering av gymnasieskolan under perioden 2012-2015 minskar för hela riket med ca 2
miljarder kr och för Region Gotland med 11,2 mkr. Motivet från statens sida att minska statsbidraget bygger på antagandet att gymnasieskolan kommer att bli billigare för kommunerna, en
uppfattning som inte delas av SKL. Någon överenskommelse att finansieringsprincipen följts har
inte heller slutits mellan staten och SKL och utbildningsdepartementet avser att ge Statskontoret i
uppdrag att genomföra en oberoende analys, sannolikt under hösten 2012.

Elevernas fördelning på program enligt det preliminära valet 1 mars 2011. Utbud enligt Gy2011 och GVN:s beslut
om utbudet på Gotland per 1 april 2011.

2

Beräkningen bygger på underlag från rektorerna där hänsyn tagits till förändrade behov av undervisningsgrupper
p.g.a. nya inriktningar och övriga förändringar av gymnasieskolan. Elevtalet är i beräkningen konstant.
3
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Region Gotlands finansiering av gymnasieskolan kommer dock att minska under planperioden på
grund av att elevantalet sjunker. Utbildningschefen har i skrivelsen Redovisning av GVN:s ekonomiska förutsättningar 2012-2015, 4 daterad 8 mars 2012, beskrivit förutsättningarna utifrån ekonomiutveckling och de direktiv som regionfullmäktige beslutat. Slutsatsen som dras är att kraftfulla åtgärder måste vidtas inom tre områden för att GVN ska ha förutsättningar att närma sig målet om
en ekonomi i balans och övriga direktiv som regionfullmäktige ålagt nämnderna.
Dessa tre områden är:
•
•
•

Översyn av utbildningsutbudet, i klartext minska antalet skolförlagda inriktningar, så att
utbudet i högre grad än idag speglar det framtida elevunderlaget och säkerställer att elevgrupperna får tillräcklig volym för att bära utbildningens kostnader inom tilldelad ram.
Översyn av den inre organisationen i syfte att ta vara på de samordningsmöjligheter som
finns mellan program och inriktningar inom hela gymnasieskolan.
Översyn av personalplaneringen i syfte att öka produktiviteten.

I april har GVN fattat beslut om det definitiva utbildningsutbudet för läsåret 2012-2013. Beslutet
innebär att utbudet minskar med utbildningar och antal platser fylls i efter beslutet.
I oktober 2012 planerar GVN att fatta ett mer långsiktigt beslut om gymnasieskolans utbildningsutbud. Innan beslutet sker dialog med branschföreträdare och allmänhet i syfte att, inom de
ekonomiska ramarna, väga av de behov och intressen som kommer fram i dialogen.
GVN bedömer att några generella minskningar av lokalkostnaden inte kan ske under planperioden p.g.a. att F-huset ska evakueras och att eventuella effekter av minskat utbud inte kan omsättas i lokalavveckling förrän tre år efter beslut om utbudsförändring.
GVN kommer att tvingas avveckla personal p.g.a. arbetsbrist. Övertalighet föreligger redan nu
och kommer att öka under hela planperioden. För 2012 har 2 mkr avsatts ur eget kapital för att
underlätta omställningsarbetet. Nämnden ser ett fortsatt behov av omställningsmedel under
planperioden. Ska något yrkande om omställningsmedel ske?
Tillämpningen av LAS, lagen om anställningsskydd, är inte funktionell inom Region Gotland.
Förutsättningarna att i ordnade former, och utan oskäliga kostnader och tidsspillan, genomföra
personalminskningar är inte optimala. GVF har påtalat detta i juli 2011 och har förväntningar på
en annan ordning i linje med lag, avtal och prejudikat. Av detta skäl kommer avvecklingskostnader att särredovisas i kommande års bokslut.
Ett motiv till att minska utbildningsutbudet och att effektivisera organisationen är att klara det
uppdrag som regionfullmäktige givit och som i budgetanvisningarna uttrycks: Se över de överkostnader som finns inom skolområdet i jämförelse med andra kommuner med målet att minska dessa.
Utvecklingen under perioden 2008-2010 visar att undervisningskostnaden per elev ökat med 9%
och avvikelsen mot kommungruppen 2010 är 9% högre kostnad på Gotland. Lokalkostnaden per
elev har under treårsperioden ökat med 8% och avvikelsen mot kommungruppen 2010 är 12,5%
högre kostnad på Gotland.
Det främsta skälet till den negativa utvecklingen för Gotland är att elevgrupperna i genomsnitt är
för små vilket i sin tur förorsakas av ett för brett utbildningsutbud i förhållande till folkmängden.

4

Skrivelsen biläggs strategisk plan och budget
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Vid beslut om utbildningsutbud finns det skäl att inte enbart bedöma de ekonomiska effekterna i
den egna planerade verksamheten utan också bedöma de ekonomiska effekterna, positiva och
negativa, av att en större andel av elevgruppen kommer att få sin utbildning i andra skolor på
Gotland eller på fastlandet5.

1.6.2 Frivilliga verksam heter
Skolverket har godkänt sju idrotter inom NIU, nationellt godkänd idrottsutbildning. Region Gotland erbjuder sedan hösten 2011 NIU inom tre idrotter. I årskurs 1 går 17 elever och i preliminärantagningen inför hösten är i nuläget 21 elever aktuella. När NIU inrättades beslutades som
ett riktvärde att 25 elever skulle ingå för att utbildningen skulle starta. GVF har gjort beräkningar
på den första årskullen som visar att den årliga merkostnaden för undervisning uppgår till ca 650
tkr per år. Utöver detta finns kostnader6 för samordnare, instruktörer och drift på knappt 1.3 mkr
per år.
Region Gotland bedriver två riksrekryterande utbildningar, sjöfartsprogrammet med f.n. 8 platser
och spetsutbildning inom estetik och media inom estetiska programmet med 24 platser. För båda
dessa utbildningar gäller att kostnaden per elev, utifrån den bedömning om hur höstens intag
beräknas utfalla, är oacceptabelt hög. För sjöfartsprogrammet beräknas elevkostnaden, med nuvarande elevgrupp samt att årskurs 1 får 8 elever, uppgå till 185 tkr. Elevbidraget 2012 uppgår till
82 tkr. Om intaget permanentas med 8 platser blir kostnaden per elev 246 tkr.
Estetik och media beräknas få 12-14 elever till de 24 platserna. Totalkostnaden för utbildningen
beräknas uppgå till ca 6,2 mkr. Med en antagning av 14 elever blir elevintäkten 4,3 mkr. Underskott kommer att uppstå med 1,9 mkr.
Beträffande NIU, sjöfartsprogrammet och spetsutbildningen inom estetik och media bör, exklusivt för varje utbildning, en diskussion tas upp i budgetarbetet och beslut fattas under hösten om
det föreligger ett regionalt intresse att behålla utbildningarna och hur finansieringen då ska ske.
Det är inte förenligt med regionfullmäktiges uppdrag att, på programnivå, minska kostnaden per
elev i jämförelse med andra kommuner och samtidigt bedriva underfinansierade verksamheter
som ligger utanför det kommunala åtagandet.
Eventuell begäran om ramtillskott?

1.6.3 Lokalförsörjningen
Elevminskningar och förändringar i gymnasieskolans struktur har medfört att GVN tagit ett inriktningsbeslut om den framtida lokalförsörjningen som innebär att de högskoleförberedande
gymnasieprogrammens och Komvux:s hela verksamhet på sikt bör koncentreras till Säveområdet.
Åtgärden är nödvändig för att möjligheten till ökad samläsning inom gymnasieskolan och mellan
gymnasieskolan och Komvux ska bli möjlig.

Om de egna kostnaderna sänks kommer kostnaden för elever i andra fristående skolor, inom utbildningar vi själva
erbjuder, att sänkas i motsvarande grad som självkostnaden minskar. För alla elever som går i kommunala skolor på
fastlandet kommer kostnaderna att öka motsvarande inackorderingstillägg. Utbildningskostnaden för elev i annan
kommunal skola motsvarar den anordnande kommunens självkostnad vid förstahandsmottagning och vid andrahandsmottagning är kostnaden den lägsta av anordnarkommunens eller Region Gotlands gymnasieskolas självkostnad. Inackorderingstillägg utgår inte vid andrahandsmottagning.

5

6

Kostnaden delas mellan de årskurser där NIU bedrivs, men kommer att öka vid ökad elevvolym.
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Under hösten 2011 blev arbetsmiljöproblematiken kring F-huset akut och en begränsad utflyttning av undervisning till andra lokaler inom Säveområdet påbörjades 7. RS gav GVN i uppdrag att
till budgetberedningen i maj 2012 föreslå åtgärder som möjliggör fortsatt gymnasieutbildning
inför och under 2013 utan att använda F-huset8. Ett avgörande skäl till beslutet är det vite på 3
mkr som Arbetsmiljöverket förelagt Region Gotland om inga åtgärder med arbetsmiljön vidtas.
GVN fattade beslut om handlingsplan 2 i mars som därefter har överlämnats till RS.
Förslaget innebär att naturvetenskapsprogrammet under tre år förläggs till Björkanderska huset i
närheten av högskolan och att övriga lokalbehov tillgodoses med paviljonger på Säveområdet.
Under förutsättning att GVN avlyfts hyreskostnader för F-huset i den takt som utflyttning sker,
bedöms de tillkommande alternativa hyreskostnaderna kunna rymmas inom nuvarande budgetram. Däremot finns ingen finansiering till de etablerings- och avvecklingskostnader som kommer
att uppstå som en konsekvens av paviljongslösningen.
Eventuell begäran om ramtillskott?
RS har vidare givit ledningskontoret i uppdrag att se över lokalsituationen för gymnasieskolans
långsiktiga lokalbehov, ett arbete som ska ske i samverkan med GVF och TKF. Detta uppdrag
ska redovisas vid höstavstämningen.

1.6.4 Genom förande av I T-strategiskt program
I det IT-strategiska programmet för Region Gotland definieras ett antal övergripande mål. Ett är
att ”medarbetarnas och elevernas behov av IT-stöd i verksamheten ska så långt som möjligt tillgodoses”. Strategier för att uppnå detta är bl.a. att ”öka datortätheten i skolan” samt att ”utveckla
skolans möjligheter att utnyttja IT i utbildningen i linje med den nya skollagen och läroplaner”.
Varje nämnd ansvarar för att IT-programmet efterföljs och inarbetas i den egna verksamhetens
lokala handlingsplaner.
Inom GVF har medarbetarna tillgång till datorer, däremot är datortätheten mycket ojämn inom
gymnasieskolorna och befinner sig långt ifrån målet beträffande IT-stöd till eleverna. Det bedöms
som absolut nödvändigt att datortätheten ökar inom gymnasieskolan. Idag erbjuds inte eleverna
en likvärdig utbildning och gymnasieskolan på Gotland har hamnat i bakvatten i jämförelse med
andra kommuner.
Skälen till att situationen har uppstått är flera, bl.a. resursbrist (gymnasieskolan har redovisat negativa resultat 2010-2011), skilda prioriteringar mellan gymnasieskolorna, avsaknad av en ITstrateg och en gemensam och accepterad IT-strategi samt olika synsätt inom regionen vart utvecklingen borde gå.
Det finns också påtagliga och störande brister i funktionaliteten. Ett viktigt skäl är att GVF ej
migrerades till den nya Meritmiljön utan ligger kvar i den gamla miljön, som kommer att avvecklas. Från ledningshåll uppfattas den bristande funktionaliteten inom IT-området, oavsett orsak,
som förvaltningens största problem och utmaning, arbetsmiljöproblemen kopplade till F-huset
inräknat. Skälet är att det påverkar utbildningens förutsättningar, dess kvalitet och det dagliga
arbetet i alltför hög grad. Funktionsbristerna har också bidragit till att tilltron till integrerade lösningar har varit låg inom förvaltningen. Kostnadsbilden för integrerade lösningar har också verkat hämmande på en fortsatt expansion. Sammantaget har dessa skäl skapat ett moment 22 kring
fortsatt kreativ IT-utveckling.

7

Handlingsplan 1 upprättades för perioden oktober till december 2011

8
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GVF:s allvarliga problem är uppmärksammade av regionen. För närvarande pågår ett arbete på
ledningskontoret för att ta fram alternativa strategier för skolans IT-utveckling. Det som är nödvändigt är att regionen och GVF enas om en strategi och därefter med gemensamma krafter
genomför den.
I början av 2012 startade steg 3 i försöksverksamheten med personliga datorer (1:1) som projekt
på CPG. Steg 3 bedrivs i projektform och styrgruppen har representation från ledningskontoret.
Verksamheten kommer att utvärderas under året.
GVN kan mot den bakgrund som beskrivs ovan inte ange vilka effekter som IT-utvecklingen får
på budget 2013 utan hemställer att få återkomma till höstavstämningen med preciseringar utifrån
det arbete som sker samordnat mellan GVF, SF (ITT) och ledningskontoret under våren.

1.7 Jämförelse med andra kommuner
1.7.1 K ostnader för gym nasieskolan
Egna kommunen
Gymnasieskolan, kostnad per elev för undervisning (kr)
Gymnasieskolan, lokalkostnad per elev (kr)
Gymnasieskolan, kostnad totalt/elev för elever folkbokförda i kommunen, alla
huvudmän (kr)*
Gymnasieskolan, kostnad totalt/elev för elever folkbokförda i kommunen (kr),

2010
48 900

2009
46 800

2008
44 700

22 500

21 700

20 793

108 806

103 904

101 236

111 000

107 300

104 400

2010
44 700

2009
43 500

2008
42 600

20 000

19 000

18 200

kommunala skolor

Kommungruppen
Gymnasieskolan, kostnad per elev för undervisning (kr)
Gymnasieskolan, lokalkostnad per elev (kr)
Gymnasieskolan, kostnad totalt/elev för elever folkbokförda i kommunen, alla
huvudmän (kr)
Gymnasieskolan, kostnad totalt/elev för elever folkbokförda i kommunen (kr),

Ingen uppgift
99 000

95 600

93 100

2010
43 700

2009
42 700

2008
42 000

19 300

19 100

18 700

kommunala skolor

Samtliga kommuner
Gymnasieskolan, kostnad per elev för undervisning (kr)
Gymnasieskolan, lokalkostnad per elev (kr)
Gymnasieskolan, kostnad totalt/elev för elever folkbokförda i kommunen, alla
huvudmän (kr)
Gymnasieskolan, kostnad totalt/elev för elever folkbokförda i kommunen (kr),

Ingen uppgift
97 700

95 200

92 900

kommunala skolor

Några förklaringar till den jämförelsevis höga kostnaden för gymnasieutbildning på Gotland är:
•

Det breda utbildningsutbudet med många yrkesprogram 9.

Det nationella utbudet är 18 program och 60 inriktningar. Gotland erbjuder för närvarande 18 program och 44
inriktningar.

9
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•

Gotland har en hög andel ungdomar som studerar i den egna kommunen (84%). Ett fortsatt brett utbildningsutbud med minskande elevkullar innebär att gymnasieutbildning på
Gotland kommer att bli dyrare per elev relativt övriga kommuner.
Lokalkostnaden per elev uppgick 2010 till 22 500 kr på Gotland, 4% högre än föregående
år, medan riksgenomsnittet är 19 300 kr, vilket medför att Gotland är 16,5% dyrare.

•

2

Driftbudget 2012 – 2014

2.1 Ramförändringar i sammandrag
Jämförelse med budget år 2012
Förvaltning
Gymnasieskola

2013
-

2014
-

-10 600

-20 916

2015
-29 278

Vuxenutbildningen

-

-

-

Folkhögskolan

-

-

-

Lövsta
Summa

-10 600

-20 916

-29 278

2.2 Ramförändringar per avdelning och skolform
2.2.1 Gym nasieskola
Resursfördelningsmodell/flöden
Jämförelse med budget år 2012, tkr

2013

2014

2015

-9 074

-21 553

-28 096

-4 318

-2 155

-3 531

Kommunala skolan

I den egna kommunen
Fristående skolan

I den egna kommunen
Interkommunal ersättning

Från annan kommun
I annan kommun, kommunal skola

638

638

638

1 390

1 390

1 390

I annan kommun, fristående skola
Summa

Ramtillskott
Jämförelse med budget år 2012, tkr

-236

-236

-679

-11 600

-21 916

-30 278

2013

2014

2015

-

-

-

Kommunala skolan
Fristående skolan

Externa avtal
Summa
Netto

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

-10 600

-20 916

-29 278

2.2.1.1 Den kommunala skolan
•

Ev ramtillskott NIU, 1:1

2.2.1.2 Den fristående skolan
Den fristående skolan skall ersättas för de ökade eller tillkommande kostnader som uppstår för
den kommunala skolan i budget 2012. Rampåverkan uppskattas till 1 000 tkr.
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2.2.1.3 Elevutveckling under perioden, årselever
År
Kommunal skola, egna kommunen

2013

2014

2015

1 801

1 616

1 519

219

241

227

Fristående skolan, egna kommunen
Kommunal skola, annan kommun

71

71

71

Fristående skola, annan kommun

64

64

59

2 155

1 992

1 876

Summa
Not

I den kommunala skolan är 52 elever medräknade från annan kommun.

År

2013

2014

2015

Kommunal skola, egna kommunen

-122

-307

-404
-42

Fristående skolan, egna kommunen

-50

-28

Kommunal skola, annan kommun

10

10

10

Fristående skola, annan kommun

-6

-6

-11

-168

-331

-447

Summa
Not

I den kommunala skolan är 52 elever medräknade från annan kommun.

•

•

•
•

Elevgruppen i kommunal gymnasieskola på Gotland beräknas minska med ca 282 elever
(16%) mellan 2013-2015. Effekten bedöms bli att några gymnasieutbildningar på Gotland
måste läggas ner. En balanserad dimensionering med långsiktig hållbarhet bör kunna erbjudas
läsåret 2015/16. Förutsättningarna kan ändras beroende på vilken utveckling som sker för de
fristående gymnasieskolorna på ön.
Minskningen av elevgruppen i fristående skolor på Gotland antas avstanna under perioden
som en konsekvens av det avsmalnande kommunala utbudet. Om Donnergymnasiet lokaliseras till Visby beräknas andelen elever på fristående skola i kommen att öka mer än vad som
framgår av prognosen. En ny ansökan om att få starta gymnasieutbildning på Gotland ska beslutas av Skolinspektionen under 2012.
Elevgruppen i annan kommun, både kommunal och fristående huvudman, antas vara stabil
under perioden.
Sammantaget innebär förändringen under perioden att den kommunala gymnasieskolan på
Gotland minskar medan övriga utbildningsalternativ bibehåller sin volym eller ökar. Den
kommunala gymnasieskolans positiva trend, som varat under några år, har därmed brutits.

2.2.2 K om vux, vuxenutbildningen
Inga ramtillskott 2013.

2.2.3 Folkhögskolan
Inga ramtillskott 2013.

2.2.4 Lövsta landsbygdscentrum
Inga ramtillskott 2013.
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2.3 Taxor och avgifter
GVN följer de taxor som är beslutade i lag eller genom fullmäktigebeslut 10.

2.4 Kompensation för externa avtal
Några externa avtal i strikt mening som påverkar budget 2013 finns inte. Lagen om offentliga
bidrag på lika villkor ger däremot effekter som liknar avtal. Kompensationen för 2013 uppgår till
1 000 tkr.

3

Investeringsförslag 2013- 2017

Investeringar för planperioden, se bifogade bilagor.
Lokalförsörjningsplan GVF redovisas inte här utan redovisas i särskild ordning via Ledningskontoret och alternativ ATOS.

3.1 Sammanställning 2013
Kategori
1

Belopp, tkr

2

1 815

3
4

935

5
6

3 019

Summa

4

5 769

Uppdrag

GVN har fått i uppdrag att se över de överkostnader som finns inom skolområdet i jämförelse
med andra kommuner med målet att minska dessa. Uppdraget redovisas under punkt 1.6.1 på
och de nödvändiga åtgärderna kan sammanfattas i nedanstående punkter.
•
•
•

Översyn av utbildningsutbudet så att utbudet i högre grad än idag speglar det framtida
elevunderlaget.
Översyn av den inre organisationen i syfte att ta vara på de samordningsmöjligheter som
finns mellan program och inriktningar inom hela gymnasieskolan.
Översyn av personalplaneringen i syfte att öka produktiviteten.

GVN och GVF arbetar för närvarande och fortsättningsvis intensivt med åtgärdsförslagen i syfte
att på sikt nå balans.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Per Edman
Ordförande GVN

10

Jan Holmquist
Utbildningschef

Prövning inom gymnasieskolan och Komvux kostar 500 kr.
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Region Gotland
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

2012-04-03

INVESTERINGSBUDGET 2013 med flerårsplan 2014-2017, tkr
TOTALT
Vf
2

INVESTERINGAR 2013 - 2017
inkl driftkonsekvenser
ÖVRIGA BYGGINVESTERINGAR
Samtliga skolformer
FHS Fårösund installation av hiss och WC
FHS Fårösund installation av nytt kök
Lövsta utbyte fönste hus 5
Lövsta plansilo
Lövsta nytt låssystem
Lövsta underhåll fastigheter

GVF INVTABELL 2013INV FLERÅR
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5 769

3 652

2 650

2 120

2 120

Inv13

Plan14

Plan15

Plan16

Plan17

215
250
300
500
250

215
250

300
800

300

1

185

980

980

850

200

200

Sida 1 (1)

Investeringar planperiod
Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen
2011-04-06

Investeringsbudget 2013 med flerårsplan 20142017
2 Övriga bygginvesteringar
I huvudsak är det åtgärder som avser framför allt underhåll och investeringar i
byggnader vid Lövsta landsbygdscentrum och Folkhögskolan i Fårösund.

4 IT-kringutrustning
Investeringar sker i kringutrustning som IT-teknik kopplat till modern undervisning
(exempelvis SMART Board) projektorer, kopiatorer och andra tekniska lösningar
för att öka kvalitet och effektivitet i undervisningen.

6 Maskiner och inventarier
6.1 Övriga investeringar
Med övriga investeringar menas här stora investeringar i maskiner och fordon.

6.2 Återanskaffning/inventarier
Behov av återanskaffning/reinvestering av möbler och utrustning för undervisning
och administration.

6.3 Säkerhets-/handikapp anpassningsåtgärder
Säkerhets- och handikappåtgärder är svårt att planera, uppstår i regel efter
inspektioner samt efter elevers behov. Kan här avse en automatisk dörröppnare
eller en matthiss i en gymnastiksal.

6.4 Undervisningsutrustning – investering i kostsamma läromedel
Investeringsbehov i undervisningsutrustning som anknyter till särskild pedagogisk
verksamhet och andra speciellt utformade verksamheter. Som exempel på
kostsamma läromedel kan här nämnas en orkesteruppsättning, restaurangspis,
utrustning för naturvetenskapliga ämnen eller en svetsutrustning.

Sammanställning 2013
Kategori Belopp, tkr
1
2
1815
3
Summa

Kategori
4
5
6

Bilaga: Sammanställning enligt planperiod
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Belopp, tkr
935
3 019
5 769
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Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen
Datum 8 mars 2012

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Redovisning av GVN:s ekonomiska förutsättningar
2012-2015
Bakgrund

Gymnasieskolan befinner sig i en period av kraftigt minskande elevunderlag
som började 2008 och pågår till 2015. Minskningen har fram till 2011 inte
påtagligt påverkat förvaltningens möjligheter att organisera verksamheten eller
att upprätthålla en ekonomi i balans. Ett skäl till detta är att den kommunala
gymnasieskolan i högre grad än den fristående lyckats upprätthålla det relativa
söktrycket. Andra skäl är att personalminskningar hittills kunnat hanteras utan
uppsägningar på grund av att andelen medarbetare med visstidsförordnande
varit förhållandevis högt samt genom regionens insatser kring frivillig
avveckling.
Från 2012 och framåt kommer situationen att vara annorlunda. Förvaltningens
bedömning är att genomgripande åtgärder på flera områden måste vidtas för
att även fortsättningsvis ha en verksamhet som ryms inom de budgetramar
Regionfullmäktige beslutat.
Syftet med detta dokument är att beskriva nämndens och förvaltningens ramar
och förutsättningar1 i detta arbete samt att beskriva de handlingsalternativ som
kan identifieras. Redovisningen syftar också till att lägga en grund för
samverkan med de fackliga organisationerna.
En viktig utgångspunkt med den översyn av gymnasieskolan som är nödvändig
är att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar gymnasieskola anpassad
till den elevvolym som finns på Gotland. Det är olyckligt både ur personal- och
brukarperspektiv att utbildningars existens årligen behöver ifrågasättas.
Effekten av denna osäkerhet är frustration och energiläckage bland
medarbetarna vilket i längden blir förödande för verksamheten.

1

Källan för ekonomiska data är Strategisk plan och budget 2012-2014 samt ekonomisystemet

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator-gvf@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se
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Ekonomisk utveckling i ett treårsperspektiv för GVN

GVN redovisade ett positivt resultat för 2011 på 266 tkr. Det upparbetade
egna kapitalet uppgår till ca 6 mkr och GVN har lämnat en framställan om att
avsätta 2 mkr av eget kapital för omställningsåtgärder under 2012.
Den totala budgetomslutningen 2011 var 307 mkr och uppgår 2012 till 294
mkr, en minskning med ca 13 mkr. Den kommunala gymnasieskolans andel av
budgeten exkl. lokalkostnader mm 2 uppgick till 136.3 mkr.
Gymnasieskolans ekonomiska utveckling

De kommande åren kan vi räkna med följande förändringar av
gymnasieskolans intäktsbudget kopplat till elevutvecklingen.
Volymförändringar
Antal elever
2011
Ackumulerat

2012
-186
-186

2013
-173
-359

2014
-147
-506

Budgetförändringar
Mkr
2011
Ackumulerat

2012
-15.5
-15.5

2013
-11.7
-27.2

2014
-10.2
-37.4

Den faktiska budgetförändringen påverkas av framtida beslut i
regionfullmäktige kring t.ex. indexuppräkning (priser), löneuppräkning,
eventuella besparingar och ramtillskott.
Mot bakgrund av att gymnasieskolans kommunbidrag för elever under dessa år
sjunker med 37.4 mkr på en omslutning exkl. lokaler mm på 136 mkr inser var
och en att kraftfulla åtgärder måste vidtas på alla områden för att GVN ska
närma sig målet om en balanserad budget. Uppdraget framstår som ännu mera
utmanande med vetskap om att GVN under hela tidsperioden har mycket
begränsade möjligheter att påverka lokalkostnaden 3.
Det är osannolikt att någon annan förvaltning p.g.a volymförändringar och en
budget kopplad till en flödesmodell får så snabba förändringar av budgeten.
Förutom lokalkostnader ingår ej skolmåltider, elevhälsa, fasta IT-kostnader och
kapitalkostnader i beloppet.
3 Under perioden ska F-huset utrymmas och alternativa lokaler ska tas i anspråk med
hyreskostnader + omställningskostnader som beräknas överstiga nuvarande budget.
2
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Skälet till detta för GVN:s del är att omsättningshastigheten på
verksamhetsvolymen i gymnasieskolan är så snabb. På tre år är elevgruppen
utbytt och förutsättningarna kan vara helt annorlunda. Av detta skäl är det
ytterst viktigt att omställningsverktygen är smidiga, funktionella och
transparanta och att alla inblandade parter tar ett gemensamt ansvar för
verksamheten och dess fortsatta utveckling.
I samband med gymnasiereformen, GY 2011, gjordes en ekonomisk
konsekvensanalys i enlighet med finansieringsprincipen 4. Denna utmynnade i
att gymnasieskolan i ett nationellt perspektiv skulle bli billigare och statens
budget minskar av detta skäl från 2012-2015 etappvis för att år 2015 uppgå till
2 miljarder kronor. SKL (Sveriges kommuner och landsting) är inte överens
med staten om att gymnasiereformen ger denna spareffekt. Förvaltningen har
också gjort beräkningar som visar att reformen blir dyrare här på Gotland.
För Region Gotland innebär beslutet att statsbidraget för gymnasieskolan
under samma period kommer att minska med 11.4 mkr. 2012 minskar bidraget
med 4.1 mkr, men Region Gotland har inte ”belastat” GVN denna minskning
utöver den generella besparingen på 3 mkr under 2012. Om Regionfullmäktige
beslutar att bidraget till GVN ska minska med hänvisning till det minskade
statsbidraget till regionen innebär det att sparkraven skärps i motsvarande grad.
Vuxenutbildningens ekonomiska utveckling

Vuxenutbildningens budget finansieras med kommunala och statliga medel. De
kommunala medlen går i huvudsak till att bedriva den verksamhet som staten
ålagt kommunerna kring grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt
svenskundervisning för invandrare5. En del av den kommunala finansieringen
används även till upphandlad utbildning. De riktade statliga bidragen går
huvudsakligen till upphandlad utbildning inom yrkesvux och lärlingsutbildning
för vuxna.
Det riktade statsbidraget för yrkesvux mm. varierar kraftigt över åren. 2010
uppgick summan till knappt 5 mkr. 2011 till 6 mkr och 2012 sjunker bidraget
till 2,2 mkr. Konsekvensen av att den riktade statliga finansieringen minskar är,
vid bibehållen ambitionsnivå 6, att den kommunala finansieringen måste öka
alternativt att ambitionsnivån sänks. Den kommunala finansieringen av
upphandlad utbildning har under de senaste tre åren varierat mellan 7,7 -7,3
Finansieringsprincipen innebär att staten ska kompensera kommunerna ekonomiskt för
reformer som utökar kommunernas ekonomiska åtagande.

4

Den kommunala finansieringen är även den till stor del finansierad genom statliga medel som
en del av ”påsen”, d.v.s. statsbidraget till kommunerna
6 Med ambitionsnivå avses här utbildningsvolym.
5
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mkr. Frågan är hur den framtida kommunala finansieringen kommer att
utvecklas?
Ekonomisk utveckling för Region Gotland

Region Gotlands ekonomi är svag och kommer så att förbli under de närmast
kommande åren. Regiondirektören har därför fått i uppdrag att ta fram förslag
på besparingar 2013-2014 på ytterligare 86 mkr. Hur dessa besparingar ska
genomföras och var de ska tas kommer att ta mer konkret form under 2012.
Det finns ett strukturellt problem som är allvarligt, att de verksamhetsdrivande
förvaltningarna under 2011 nästan undantagslöst redovisar underskott. Det
betyder att det, utöver de besparingskrav som är inarbetade i budgeten 2012
(34 mkr) och de besparingar som planeras (86 mkr) och som regiondirektören
har att hantera, finns en underliggande obalans i förvaltningarna redan 2011
(för GVN:s del uppstår obalansen 2012). En mindre vågad gissning är att
regionen under de närmaste åren har ytterst små möjligheter att prioritera
resursförstärkningar till verksamheterna.

Regionfullmäktiges direktiv

Regionfullmäktige är Region Gotlands högsta beslutande församling. En gång
per år fastställs i strategisk plan och budget villkoren för nämndernas och
förvaltningarnas arbete. Det handlar inte bara om att fastställa en budget. De
beslutar även om övergripande mål och om de riktlinjer som nämnderna har
att förhålla sig till.
Mot bakgrund av beskrivningarna ovan om den ekonomiska utvecklingen för
GVN och Region Gotland de kommande tre åren kan det finnas skäl att citera
och kommentera några av de riktlinjer som Regionfullmäktige fattat beslut om
och som därmed är styrande på GVN:s och det förvaltningsinterna arbetet.
Citaten återfinns på sid 24-25 i Strategisk plan och budget 2012-2014.
Balans ska föreligga mellan tillgängliga ekonomiska resurser och den verksamhet som
bedrivs.
Vid konflikt mellan verksamhetens mål och de ekonomiska resurserna är de ekonomiska
resurserna överordnade.
Nämnderna skall löpande revidera mål och servicenivåer för att anpassa verksamheten till de
ekonomiska ramarna.
Det här betyder att nämnd och förvaltning, då obalanser beräknas uppstå eller
det har konstaterats att obalans uppstått, måste vidta de nödvändiga åtgärder
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som krävs för att återställa balansen. Ekonomin är överordnad och
verksamhets- och målambitioner för stå tillbaka. Det finns en acceptans för att
de åtgärder som genomförs kan innebära kvalitetssänkningar och minskad
servicenivå.
Nämnderna skall arbeta med att se över arbetsprocesser, utbud och bemanning för att säkra
rationaliseringseffekter och därmed ålagda besparingsbeting kan effektueras.
Regionfullmäktige ger uppdrag till nämnderna och förvaltningarna att
effektivisera verksamheten inte bara genom strukturella åtgärder utan också
genom åtgärder som syftar till att effektivisera arbetsprocesserna.
Nämnderna uppmärksammas på att processerna ska visa resultat av god kvalitet till
kostnader i nivå med jämförbara kommuner.
Generellt sett har gymnasieskolan under de föregående åren visat goda resultat
i ett nationellt perspektiv och med jämförbara kommuner. Däremot har vi
lokalkostnader och personalkostnader som är betydligt högre vid en jämförelse.
Skälet till detta är främst att utbildningsutbudet är för omfattande till den
begränsade elevgruppen. Obalansen har funnits under många år men blir nu än
mer uppenbar då kullarna minskar.

Förutsättningar

De förslag på åtgärder som redovisas senare i dokumentet bygger på en
inventering av möjliga produktivitetshöjande insatser. Någon prioritetsordning
föreligger inte i det här skedet och det är möjligt och önskvärt att komplettera
åtgärdsförslagen.
Förslagen har upprättats främst med tanke på gymnasieskolan, men där
förutsättningarna är likartade i övriga verksamheter inom förvaltningen
omfattas även dessa av åtgärdsförslagen.
En grov bedömning av kvalitetspåverkan görs för varje åtgärd. Givet är att ett
genomförande av åtgärderna också innebär att en översyn av målnivån på
relevanta styrtal bör ske och beslutas av nämnden
Inom så komplexa verksamheter som utbildningsverksamhet finns inbyggda
målkonflikter. Risken för målkonflikt är ännu mera uppenbar med tanke på att
staten genom skollag, gymnasieförordning, läroplaner, allmänna råd,
föreskrifter och inspektion har synpunkter på hur verksamheten ska bedrivas.
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I samband med utarbetandet av nämndens styrkort har det varit förvaltningens
ambition att minimera målkonflikter mellan den statliga och kommunala
styrningen. Det har också varit förvaltningens ambition att för nämnden påtala
risker för målkonflikter mellan verksamhetsambitioner och ekonomiska mål. I
en situation där den ekonomiska ramen minskar och får till konsekvens att t.ex.
programutbudet begränsas finns uppenbara risker för att målkonflikter uppstår
också i förhållande till andra centrala uppdrag som regionen har lagt på GVN.

Förslag på möjliga åtgärder

Översyn av utbildningsutbudet
Översynen gäller främst att minska antalet inriktningar så att utbudet i högre
grad än idag speglar det framtida elevunderlaget och säkerställer att
elevgrupperna på program och inriktningsnivå är ekonomiskt försvarbara. För
att kunna fastställa hur många platser som ska erbjudas inom varje program
måste först antalet inriktningar och antalet platser på varje inriktning beslutas.
Detta beslut ska i sin tur ta sin utgångspunkt i ett förväntat framtida söktryck.
För att uppnå en mer styrande effekt än vad som är fallet idag måste det totala
antalet platser inom hela gymnasieorganisationen vara lägre än idag och inte
markant avvika från det verkliga elevtalet.
Konsekvenser för brukare, samhälle och kvalitet
Ett minskat och mer styrt utbud medför att måttet på elevernas förstahandsval
sjunker. För individen innebär det att vissa utbildningar måste sökas på
fastlandet. Ur samhällsperspektiv kan det innebära att vissa regionalpolitiskt
viktiga utbildningar inte erbjuds som skolförlagd utbildning. Möjligheten att
inrätta lärlingsutbildning bör alltid prövas.
Ur kvalitetssynpunkt innebär förslaget ingen försämring. Utbildningens kvalitet
påverkas negativt om elevgruppen är för låg eftersom lösningar som innebär
kvalitetskompromisser då måste genomföras.
Frivilliga verksamheter
GVN bedriver idag några frivilliga verksamheter, idrottsgymnasiet och
estetiska varianter på de naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga
programmen. Under hösten 2011 gjordes en kartläggning av de merkostnader
som dessa verksamheter innebar.
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För idrottsprogrammet, som föregående år lockade 17 elever och inför höstens
antagning preliminärt har 21 sökande, beräknades de fasta kostnaderna per år 7
uppgå till ca 1,2 mkr och, om en extra klass måste inrättas i organisationen
tillkommer per årskurs ca 650 tkr per år. Om idrottsgymnasiet inte fanns i
organisationen skulle en alternativkostnad kunna uppstå. Sannolikheten för
detta är kopplad till graden av styrning av platsantalet. NIU är beviljat inom sju
idrotter på Gotland och elevgruppen fördelas på de idrotter som startar
respektive år.
Merkostnaden för estetiska profiler på högskoleförberedande program (totalt
11 elever i årskurs 1 beräknas till ca 150 tkr per klass och år. GVN bör pröva
verksamheternas prioritet i förhållande till annan utbildningsverksamhet.
Även de riksrekryterande utbildningarna, sjöfartsprogrammet samt inriktningen
estetik och media inom det estetiska programmet är verksamheter som
tillkommit på ett kommunalt initiativ. Hur regionen ska förhålla sig till dessa
utbildningar bör hanteras inom ramen för den långsiktiga översynen med
beslut i oktober.
Konsekvenser för brukare, samhälle och kvalitet
Vid en eventuell nedläggning av idrottsprogrammet bör frågan om möjlighet
för gotländska ungdomar att kunna söka till NIU, nationellt fastställda
idrottsutbildningar, utredas. Effekten av en nedläggning skulle bli att
tillgängligheten avsevärt begränsas och antalet elever som skulle söka NIU
kommer att minska.
Ur kvalitetssynpunkt skulle en nedläggning kunna innebära att verksamheten
helt försvinner som valbart alternativ eller att kvaliten höjs för de elever som
tas in på NIU på fastlandet, särskilt i lagsporter. Möjligheten att få kombinera
idrottsutbildningen med valfritt gymnasieprogram skulle också öka.
Omdisponering av resurser från vuxenutbildning och folkhögskolan
Regionfullmäktiges budgetbeslut innebär att varje nämnd tilldelas en
rambudget. Det är nämndens ansvar och privilegium att, med beaktande av
direktiv och rekommendationer och inom ramarna för styrkortet, fördela
ramen på det sätt nämnden finner lämpligt. I ett läge där en verksamhetsgren,
då rimliga produktivitetshöjande åtgärder vidtagits, fortfarande har uppenbara
svårigheter att uppnå en ekonomi i balans bör en omdisponering av resurserna
prövas av nämnden.
Konsekvenser för brukare, samhälle och kvalitet
7

Instruktörsbidrag 560 tkr, samordnare/utbildare 500 tkr, övrig drift 130 tkr
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Åtgärder inom detta område innebär att skilda brukarintressen får avvägas mot
varandra, att åtaganden av frivillig verksamhet prövas mot grad av brister i
kvaliten i regelstyrd verksamhet. Var dessa gränser går är ytterst en politisk
avvägning.
Inre organisation -tjänstemannabeslut
Det är rektorernas ansvar att organisera verksamheten på ett ändamålsenligt
sätt utifrån lagar och avtal. De sista åren har detta i allt högre grad skett genom
samarbete och överenskommelser över skolgränserna i syfte att minska
kostnader och upprätthålla gruppstorlekar. Nedan anges några områden där
åtgärder vidtagits eller övervägts. Rektorerna behöver fortsätta arbetet med att
effektivisera verksamheten och få stöd i det arbetet från förvaltningen. Hur
komplext det arbetet är hänger i sin tur samman med styrningen av
utbildningsutbud och antalet platser, fysisk samlokalisering, gemensam
schemaläggning mm. Inför höstens planering bör rektorerna överväga följande
åtgärder.
•
•
•
•
•
•
•
•

samläsning av gymnasiegemensamma ämnen över programgränserna
på högskoleförberedande respektive yrkesprogram
ökad samordning av programfördjupning mellan inriktningar och
program
begränsningar i utbudet av individuellt val/gruppstorleksbegränsning
nedåt
samläsning i b-form inom program och inriktningar
utökad studiekurs tillåts inte om beslutet får ekonomiska konsekvenser
översyn av schemalagd undervisningstid per kurs, men med beaktande
av garanterad undervisningstid
övervägande om inrättande av storklasser (50-60 elever)för del av
kurser på högskoleförberedande program (lokalkrav)
undersök möjligheten till lärlingsplaster för utbildningar som inte
bedöms kunna bedrivas skolförlagda (underlag för politiskt beslut)

Utbildningschefen bör lägga ett samlat produktivitetsmål för verksamhetens
inre organisation. Målet bör riktas mot samtliga verksamheter.
Personalplanering-tjänstemannabeslut
Personalkostnaden är den ojämförligt största enskilda utbildningskostnaden.
Att kunna genomföra besparingar i den omfattning som krävs utan att vidta
åtgärder av produktivitetshöjande slag i tjänsternas innehåll är inte möjligt.
Indirekt kommer strukturåtgärder och åtgärder inom den inre organisationen
att ge produktivitetshöjande effekter genom att den genomsnittliga
gruppstorleken ökar.
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Tjänstgöringsuppdrag
Vid tjänstefördelning av lärares arbetstid används ofta olika modeller som
syftar till att ta hänsyn till faktorer som påverkar upplevelsen av tyngd i arbetet.
Exempel på faktorer är gruppstorlek, elever i behov av särskilt stöd, antal
kurser per läsår totalt, antal separata kurser, antal elever som ska ges betyg,
förekomst av nationella prov, behov av för- och efterarbete mm. I vissa
kommuner finns avancerade modeller som matematiskt genererar en ”rättvis”
fördelning av arbetet utifrån en överenskommelse om hur dessa faktorer ska
viktas. Slutresultatet av dessa modelltillämpningar är nästan undantagslöst att
läraruppdragen av enskilda lärare inte upplevs som rättvisa.
En annan modell som uteslutande tar hänsyn till gruppstorleken innebär att
varje undervisningstimme genererar en faktor kopplad till varje enskild
elevgrupp och att denna faktor bildar underlag för lärarens tjänstgöring i form
av undervisning. Denna modell tillämpas i princip inom GVF som
utgångspunkt för rektors beslut om ett rimligt uppdrag för varje enskild lärare
under det kommande läsåret.
Min och ledningsgruppens erfarenhet av tjänstefördelningsarbete och
förutsättningen för att få full acceptans för modeller är inte särskilt goda. Det
uppnås sällan eller aldrig någon konsensus kring modeller. Ledningsgruppens
uppfattning är att en tjänstefördelningsmodell endast och enbart är rektors
instrument för att på ett strukturerat sätt ta fram underlag för en lärares
tjänstgöring. Underlaget måste därefter, subjektivt och i dialog med den
enskilda läraren, vägas av mot de faktorer som är relevanta i det enskilda fallet.
Avvägningen innefattar både undervisningsuppdrag och övriga uppdrag.
Det viktiga är att resultatet av tjänstefördelningsarbetet, modellbearbetningen
och dialogen resulterar i ett tjänstgöringsuppdrag som är tydligt till sitt innehåll
och som så långt möjligt beskriver de arbetsuppgifter respektive medarbetare
tar ansvar för det kommande året. Det också viktigt att slå fast att uppdraget
beslutas av rektor, och att det, efter dialog, kan ändras under året.
Mitt uppdrag till rektorerna kommer därför att handla om något annat än att i
samverkan utveckla modeller. Uppdraget handlar om att effektivisera
verksamheten i viss grad så att produktiviteten höjs till en viss nivå. Det är
denna nivå som kommer att samverkas på förvaltningsnivå.
Det finns anledning att se över hur samverkansformerna kring arbetsgivarens
rätt att leda och fördela arbetet sker inom förvaltningen och vilket ansvar som
vilar på respektive part.
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Reglerad arbetstid
I mitten av 90-talet infördes i avtalen reglerad arbetstid för lärare. Regleringen
genomgick inledningsvis några förändringar men har under ca 15 års tid
inneburit att den reglerade arbetstiden för en lärare uppgår till 35,5 timmar per
vecka. Därutöver finns förtroendearbetstid på 10 timmar per vecka som den
enskilde läraren kan förlägga efter eget gottfinnande. Avsikten från
arbetsgivarens sida var att den reglerade arbetstiden skulle vara knutet till
arbetsplatsen och att den tiden skulle definieras och schemaläggas. Något som
de centrala parterna var överens om.
Motivet till förändringen var att verkligheten hade förändrats. Det var ur elevoch arbetsgivarperspektiv inte längre ändamålsenligt att lärarna inte kunde
förutses finnas på arbetsplatsen under den tid verksamheten pågick. Lärares
interna samarbete- om det ska vara funktionellt –är också beroende av att
arbetet fysiskt är knutet till arbetsplatsen.
De invändningar som inledningsvis gjordes från lärarhåll att omedelbart
genomföra avtalet var att skolorna inte i tillräcklig grad kunde tillhandahålla bra
arbetsplatser. Detta problem är nu i de flesta fall åtgärdade och avtalet
tillämpas, med få undantag, sedan länge i hela landet.
Så förhåller det sig inte på Gotland. Att alla lärare ska ha ett schema över sin
arbetsplatsförlagda tid är genomfört, men att den arbetsplatsförlagda tiden skall
vara förlagd till arbetsplasten är inte tillräckligt tydligt markerat. Skälen till att
regleringen infördes kvarstår och är om möjligt ännu starkare idag än för 15 år
sedan. Grundläggande för varje chefs möjligheter att leda en arbetsplats är att
veta var hans/hennes medarbetare befinner sig under arbetstiden och det får
inte råda något tvivel om att avvikelser från detta grundschema skall vara
förankrat hos chefen.
Mot den här bakgrunden vill vi tydliggöra att avtalets avsikt att reglerad
arbetstid ska vara arbetsplatsförlagd gäller inom Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen och att eventuella avsteg från reglerna beslutas
av chefen i dialog med den enskilde. Avsteg kan göras om arbetsgivaren inte
kan erbjuda en arbetsplats som är ändamålsenlig eller av annat skäl som chefen
bedömer som relevant.
Jan Holmquist
Utbildningschef
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Studieförbund och folkhögskolor

Remiss Folkbildningens Vägval & Vilja
Här översänds förslag till gemensamt idédokument för svensk folkbildning – Folkbildningens Vägval
& Vilja. Det sänds ut till samtliga folkhögskolor och studieförbund för remissbehandling under våren.
Remisstiden löper ut den 30 juni 2012.
Folkbildningens Vägval & Vilja är ett dokument som vänder sig till beslutsfattare på nationell,
regional och lokal nivå. Dokumentet beskriver den samhällsroll den samlade folkbildningen vill ha
inför framtiden och vad folkbildningen är beredd att göra. Det är angeläget att förslaget diskuteras
inom hela folkbildningen, på alla nivåer, i och med att Folkbildningens Vägval & Vilja ska uttrycka
folkbildningens gemensamma uppfattning.
Förslaget till idédokument har arbetats fram inom en beredningsgrupp i Folkbildningsrådet med
företrädare för Folkbildningsförbundet, Rörelsefolkhögskolornas Intresseorganisation (RIO), Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) och Folkbildningsrådet. Beredningsgruppen står gemensamt bakom
detta förslag.
Bakgrund
Arbetet med Folkbildningens Vägval & Vilja har initierats av intresseorganisationerna inom
folkbildningen för att följa upp det tidigare idédokumentet Folkbildningens Framsyn från 2004, som
var ett regeringsuppdrag inför arbetet med en ny folkbildningsproposition.
Utgångspunkt för det förslag som nu sänds på remiss är det inflöde av tankar och idéer kopplat till
samtalsunderlaget kring Vägval & Vilja som folkhögskolorna och studieförbunden har bidragit med
under 2011.
Efter att processen med Folkbildningens Vägval & Vilja hade inletts inom folkbildningen beslutade
regeringen hösten 2011 att ge i uppdrag åt en utredare, professor Erik Amnå, att utvärdera det statliga
stödet till folkbildningen. Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2012. Regeringen förväntas
därefter ta fram en regeringsskrivelse om folkbildningen.
Remissvar och den fortsatta hanteringen
Svaren sänds till Folkbildningsrådet på adress: fbr@folkbildning.se senast den 30 juni 2012.
Folkbildningsrådet har fått medlemmarnas uppdrag att hantera inkomna remissvar. Under september
behandlas remissvaren och utkast till folkbildningspolitiskt dokument på gemensam styrelsekonferens
(Folkbildningsförbundet, RIO, SKL och Folkbildningsrådet). Medlemsorganisationerna kommer också
att ta ställning till ett kommande avsnitt i dokumentet som behandlar organisation, finansiering,
kvalitet och styrning. Folkbildningsrådets representantskap fattar den 14 november 2012 beslut om det
folkbildningspolitiska dokumentet Folkbildningens Vägval & Vilja.
Med vänliga hälsningar
Beredningsgruppen för uppföljning av Folkbildningens Framsyn
Kerstin Enlund, FBF
Åke Marcusson, FBF
Ann-Katrin Persson, FBF

GVN 2012-04-10--11
Sidan 26 av 75

Eva Hellstrand, SKL
Susanne Andersson, RIO
Kent Johansson, RIO

Torsten Friberg, FBR
Birgitta Lanér, FBR
Britten Månsson-Wallin, FBR

FOLKBILDNINGENS

VÄGVAL & VI LJA

FOLKBILDNINGENS

VÄGVAL
& VI LJA
REM

ISS

MA
TER

IAL

Beredningsgruppen för uppföljning av Folkbildningens Framsyn

1

GVN 2012-04-10--11
Sidan 27 av 75

FOLKBILDNINGENS

VÄGVAL & VI LJA

Folkbildningens Vägval & Vilja – Remissmaterial

Inledning
Här redovisas ett förslag till gemensamt
folkbildningspolitiskt dokument – Folkbildningens Vägval & Vilja. Förslaget behandlar
folkbildningens gemensamma idégrund,
dess roll i det svenska samhället och några
framtida utmaningar.
Det slutgiltiga dokumentet, som sammanställs efter att folkhögskolor och studieförbund lämnat sina synpunkter på detta
förslag, vänder sig till beslutsfattare på
nationell, regional och lokal nivå.
Folkhögskolor och studieförbund har själva,
genom sina intresseorganisationer, tagit
initiativ till detta arbete. Bakom förslaget
står Beredningsgruppen för uppföljning av
Folkbildningens Framsyn, med representan-

ter för Folkbildningsförbundet, Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO),
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
och Folkbildningsrådet.
Utgångspunkt för förslaget är det samtalsunderlag som under 2011 har behandlats i
ett stort antal folkhögskolor och studieförbund. Det inflöde av tankar och idéer som
samtalsunderlaget resulterade i, har utgjort
det viktigaste underlaget till detta dokument.
Nu finns möjlighet för studieförbund och
folkhögskolor att lämna synpunkter på förslaget, innan Folkbildningens Vägval & Vilja
slutgiltigt antas.

Stockholm, februari 2012
Beredningsgruppen för uppföljning av Folkbildningens Framsyn

Kerstin Enlund, FBF		
Åke Marcusson, FBF		
Ann-Katrin Persson, FBF

Eva Hellstrand, SKL		
Susanne Andersson, RIO
Kent Johansson, RIO		

Torsten Friberg, FBR
Birgitta Lanér, FBR
Britten Månsson-Wallin, FBR
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Förord
(Skrivs efter denna remissomgång när det
slutgiltiga dokumentet antas.)

Sammanfattning
(Skrivs efter denna remissomgång när det
slutgiltiga dokumentet antas.)

1. Om detta dokument – bakgrund och process
(Skrivs efter denna remissomgång när det
slutgiltiga dokumentet antas – då hela pro�
cessen är genomförd.)
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2. Folkbildningens Vägval & Vilja –
utgångspunkter

I Folkbildningens Vägval & Vilja uttrycker
samtliga folkhögskolor och studieförbund
gemensamt sin syn på folkbildningens roll i
det svenska samhället – och sin vilja att möta
framtidens utmaningar.
Vi som står bakom Folkbildningens Vägval
& Vilja är alla självständiga organisationer. Vi
har vår bas i lokalsamhället. Det är där orga�
nisationernas idéer och människosyn varje
dag omsätts i praktiskt folkbildningsarbete, i
kurser och studiecirklar.
Dokumentet ska��������������������������
ses som en plattform uti�
�������������������������
från vilken folkbildningsorganisationerna –
med skilda profiler, idéinriktningar och priori�
teringar – vill bidra till samhällsutvecklingen.
Det är en styrka i det svenska samhället att
människor i stor omfattning och av fri vilja
söker sig till sammanhang som innebär läran�
de och personlig utveckling.
Mångfalden av folkbildningsaktörer är en
tillgång��������������������������������������
. Inte minst ger det människor möjlig�
het att välja bland ett stort utbud av studie�
cirklar, kurser och kulturverksamhet. Mång�
falden bidrar också till en fortsatt dynamisk
utveckling av svensk folkbildning, där vi som
verkar i studieförbund och folkhögskolor kan
inspireras, men också utmanas, av varandra.
Den grundläggande frihet som folkbild�
ningsorganisationerna har att själva ange mål
och utveckla metoder för att nå dessa, är av
central betydelse för att kunna möta hela sam�

hällets behov av folkbildande verksamhet.
Det är samtidigt viktigt att slå fast att folk�
högskolor och studieförbund verkar i en ge�
mensam idétradition – med en övergripande
samsyn på folkbildningens roll och uppgifter
i samhället. Detta dokument är ett uttryck för
folkbildningens samlade vägval och vilja.

Omvärld och samhällsförändringar påverkar
Studieförbunden och folkhögskolorna for�
mar sin verksamhet i ett kontinuerligt sam�
spel med det omgivande samhället. Många
omvärldsperspektiv påverkar folkbildningen.
Bland dessa kan särskilt tre framhållas:
• Deltagarna
Folkbildningen bärs upp av sina deltaga�
re. Människors behov och efterfrågan styr i
hög grad ämnes- och kursutbudet men på�
verkar även pedagogisk inriktning, lärfor�
mer och bemötande. Deltagandet är frivil�
ligt och en grundläggande förutsättning för
folkbildningens framgång är att människor
även framöver finner verksamheten attraktiv
och väljer att söka sig till folkhögskolor och
studieförbund.
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• Profil och idégrund
Varje folkhögskola och studieförbund har sin
egen profil och idégrund, ofta formad och
utvecklad i nära samspel med huvudmän och
medlemsorganisationer. Profilen formas och
omformas kontinuerligt i samspel med om�
världen. Den manifesteras i ämnes- och kurs�
inriktning, men kan även komma till uttryck i
människosyn, pedagogik och i politiska ställ�
ningstaganden.
• Anslagsgivare
Folkhögskolor och studieförbund får ett om�
fattande offentligt stöd från stat, landsting/re�
gioner och kommuner för att bedriva folkbild�
ningsverksamhet. Riksdagen har i bred enig�
het beslutat att folkbildningen ska stå fri från
statlig styrning. Ett generellt målstyrt statsanslag ger stor frihet för folkhögskolor och
studieförbund, men innebär också ett ansvar
för att verksamheten ligger i linje med de syf�
ten som riksdagen och andra anslagsgivare
anger för stödet till folkbildningen.
I samspelet med omvärlden – och i ba�
lansen mellan dessa tre perspektiv – formas
verksamheten i varje folkhögskola och studie�
förbund. När folkbildningsverksamheten be�
döms och värderas, är det viktigt att klargöra
från vems perspektiv detta görs: Är det från
deltagarnas, från anslagsgivarnas eller med
utgångspunkt i organisationens egen profil
och idégrund?

Öppenhet för förbättringar

mas, utifrån ambitionen att åstadkomma stän�
diga förbättringar. Folkbildningen ska visa
öppenhet mot omvärlden och välkomnar en
kritisk granskning av verksamheten.
Det är samtidigt viktigt att uppmärksamma
det som fungerar bra. Sett från många delta�
gares perspektiv – det viktigaste perspektivet
av alla – kan������������������������������
mötet med folkbildningen sna�
����
rare beskrivas i termer som nyfikenhet, kun�
skapstörst, glädje, gemenskap, stärkt själv�
känsla och frigörelse.
I folkbildningens vardag ges dessa begrepp
sin konkreta innebörd och gestalt. De positiva
erfarenheterna av att delta i studiecirklar och
folkhögskolekurser bekräftas i de undersök�
ningar som regelbundet görs bland folkbild�
ningens deltagare.

Folkbildning – och folkbildningens organisationer
Folkbildande verksamhet kan förekomma
utan att några folkbildningsorganisationer är
inblandade. Det kan ske när människor infor�
mellt och i oorganiserad form möts för att lära
och utvecklas.
Även i framtiden kommer folkbildningsverksamhet att bedrivas i organiserad form,
även om organisationerna kanske inte är
desamma som idag.
Folkbildningens Vägval & Vilja omfattar
den folkbildningsverksamhet som bedrivs i de
150 folkhögskolor och 10 studieförbund som
2012 får del av det statliga folkbildningsan�
slaget.

Folkhögskolor och studieförbund ska motsva�
ra människors förväntningar med en verksam�
het av hög kvalitet. Brister ska uppmärksam�
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3. Folkbildningens idégrund

Folkbildningen bär ett mer än hundraårigt
idéarv och med detta som grund formas fram�
tidens folkbildning.
Ellen Key uttryckte i slutet av 1800-talet
en bildningssyn som fortfarande i hög grad
är giltig: ”Bildning är en ständigt pågående
process som ... inte har något bestämt slutmål
men vars resultat ändå visar sig i att den bil�
dade människan har en förmåga att se de stora
sammanhangen. En sådan människa känne�
tecknas inte primärt av sina stora ämneskun�
skaper utan snarare av sin övergripande och
syntetiska helhetssyn.”
Folkbildningens idéer om människa och
samhälle är föremål för ständig förändring
och diskussion. Folkbildningen är i detta
avseende mer
���������������������������������
pragmatisk än dogmatisk. Idé�
erna är inte heller teoretiskt formulerade
”uppifrån” utan skapas och återskapas i sam�
spel med deltagarna. Folkbildningens fram�
gång kan i hög utsträckning förklaras med
förmågan att utifrån en grundläggande syn på
människa och samhälle, fånga de behov av
bildning och lärande som i varje tidsskede up�
penbaras.
När man talar om folkbildningens gemen�
samma idégrund är det viktigt att betona de
enskilda studieförbundens och folkhögsko�
lornas frihet och ansvar att utveckla och för�
djupa sin idémässiga profil och de värderingar
som bär upp verksamheten.
Som grund för detta finns några gemen�

samma idé- och värdemässiga utgångspunkter
som kännetecknar folkbildningen:

• Respekt för demokrati och
människovärde
Studieförbund och folkhögskolor hävdar alla
människors lika värde – oberoende av kön,
ursprung, livsåskådning eller sexuell orien�
tering. I folkbildningen ska idén om männis�
kors lika värde hävdas i ord och gestaltas i
handling.
Inom folkbildningen tror vi på varje män�
niskas kraft och förmåga till lärande, utveck�
ling och ansvarstagande. Denna tro följs av
insikten att alla människor kan hamna i sköra
och utsatta livslägen, som innebär att de kan
behöva stöd för att komma vidare i livet. Stu�
dieförbund och folkhögskolor vill bidra till
att frigöra människors kraft och potential. Vi
agerar alltid med, inte för människor.

• Kunskap och bildning har
ett egenvärde
I folkbildande verksamheter relateras lärandet
till människans totala livssituation. Bildning
är en process, där kunskapssökande samman�
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länkas med personlig utveckling, mognad och
förmåga till helhetssyn.
Inom folkbildningen värderas både praktisk
och teoretisk kunskap högt.
I vår tid finns en tendens att enbart värde�
sätta det som leder vidare – når ett resultat el�
ler har en påvisbar effekt – för individen eller
för samhället i stort. Inte minst inom utbild�
ningsområdet är detta framträdande. I kon�
trast till denna mer instrumentella kunskaps�
syn hävdar vi inom folkbildningen egenvärdet
i människors bildning och kunskapssökande.

• Deltagarna styr
I folkbildningen är deltagarna aktiva medska�
pare i lärandeprocesserna. Många studiecirk�
lar startas på eget initiativ av människor som
vill lära tillsammans. I folkbildningen tar del�
tagarna själva ansvar för lärandet, med stöd
av ledare och medarbetare i studieförbund
och folkhögskolor.
Deltagarinflytandet är en del av folkbild�
ningens pedagogik och har även en stark
koppling till det demokratiska idéarvet i
folkbildningen. I studiecirklar och folkhög�
skolekurser utövas och tränas demokratiska
arbetsformer genom att aktiv medverkan,
delaktighet och ansvarstagande är�������������
���������������
centrala be�
ståndsdelar i själva lärandet.

• Möten utvecklar människor
och samhällen
Folkbildning är lärande i gemenskap. I sam�
spelet mellan människor – i studiecirklar och
folkhögskolekurser – sker de bildningspro�
cesser som kan föda insikter och djupare för�
ståelse.
I folkbildningen kan människor dela både
det som förenar och skiljer. Olika uppfatt�
ningar och erfarenheter kan komma till ut�
tryck och brytas mot varandra. Sociala och

kulturella gränser kan överbryggas. I det goda
mötets väsen ligger också respekten för med�
människan. Målet behöver inte vara att bli
överens om allt. Det kan räcka med att kom�
ma överens om att man tycker olika.
Folkbildningens tusentals möten bygger
broar och skapar tillit mellan människor. De
skänker glädje, gemenskap, meningsfullhet i
livet, men kan även föda tankar om samhälls�
förändring och utveckla handlingsberedskap
för att agera.
Folkbildningens möten har betydelse för
samhället i stort – för känslan av samhörighet
och som en grund för tilltron till varje med�
borgares del i helheten, det gemensamma.

• Fri folkbildning för människors frivilliga kunskapssökande
Folkhögskolor och studieförbund hävdar sin
självständighet och fria ställning i samhället.
Genom att folkbildningen står fri från po�
litisk detaljstyrning kan studieförbund och
folkhögskolor direkt vägledas av medborgar�
nas kunskapssökande. Deltagandet i folkbild�
ningsverksamhet är frivilligt och utbudet av
studiecirklar och kurser styrs i hög grad av
det som människor efterfrågar.
Folkbildningsorganisationernas självstän�
dighet innebär också att vi från en fri position
kan vara en kritisk och ifrågasättande röst i
samhällsdebatten.
Studieförbunden och folkhögskolorna
tar del av samhällets gemensamma resurser
i form av offentliga medel. Friheten inne�
bär därmed ett stort ansvar. Stödet till folk�
bildningen ska bidra till utvecklingen av det
svenska samhället, i enlighet med demokra�
tiskt fattade beslut. Studieförbunden och folk�
högskolorna ska präglas av transparens uti�
från strävan att förbättra verksamheten, och
vill visa öppenhet för samverkan med andra
samhällsaktörer.
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4. Några samhällsutmaningar

Samhället förändras. Svensk folkbildning för�
ändras. Att ge en fullständig och entydig bild
av samhällsutvecklingen är knappast möjligt,
om ens önskvärt. Ännu vanskligare är att med
säkerhet slå fast vilka framtidens stora utma�
ningar är.
I backspegeln�������������������������������
går det�����������������������
att urskilja den bety�
delse som folkbildningen i varje tid har haft
för svensk demokrati och välfärd. Folkbild�
ningens roll under 1900-talets första decen�
nier kan knappast överskattas, när det gäller
att befästa svensk demokrati och bidra till att
höja utbildningsnivån i befolkningen.
Samspelet mellan det idémässiga, visio�
nära och det pragmatiska, konkreta – mellan
tanke och handling – är något som alltid varit
utmärkande för folkbildningen. Så är det fort�
farande. Denna process förutsätter en livaktig
idédiskussion som både hämtar näring från
och visar riktning i�������������������������
det praktiska folkbild�
ningsarbetet.
Till skillnad mot i folkbildningens barn�
dom är många folkhögskolor och studieför�
bund numera etablerade samhällsinstitutioner,
och löper som sådana alltid risken att stelna i
sina former och föreställningar. Här får folk�
bildningen i första hand lita till sina deltagare.
Både unga och äldre bidrar med ett kontinuer�
ligt inflöde av tankar och synpunkter, ofta kri�
tiska och ifrågasättande. Att folkbildningens
organisationer är
����������������������������
lyhörda������������������
och förmår omprö�
va, är en förutsättning för vitalitet och styrka.

Vad är det då för stora utmaningar som
samhället står inför? Trots den osäkerhet som
präglar alla framtidsbedömningar går det att
lyfta fram några frågor som redan idag kräver
tankeskärpa och initiativkraft, och där vi in�
om folkbildningen är beredda att bidra till en
positiv samhällsutveckling.

Mångfald och sammanhållning
Vi lever i mångfaldens globala samhälle.
Människor, information, varor och tjänster
rör sig över gränserna i en omfattning och i
ett tempo som aldrig någonsin tidigare.�����
Sve�
rige utmärks idag av mångfald och plura�
lism. Nästan 1,4 miljoner svenskar är födda
i ett annat land. Ett stort antal svenskar bor
i andra länder. Människan har i alla tider
sökt godare livsbetingelser genom flytt och
flykt. Rörligheten är alltså inte ny, men mer
påtaglig nu än tidigare.
Mångfaldens samhälle karakteriseras av att
det dynamiska och öppna ersätter det statis�
ka och slutna. Denna utveckling är i grunden
positiv. Rörligheten vidgar människors frihet
och möjligheter. Samhället utvecklas genom
impulser och initiativkraft utifrån.
Men viljan att leva i ett samhälle som präg�
las av mångfald och pluralism, måste även
innefatta förmågan att se och anta de utma�
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ningar som detta för med sig.
Varje samhälle formas utifrån överenskom�
melser om grundläggande gemensamma nor�
mer och värderingar. Ytterst uttrycks dessa i
vår lagstiftning. Men även andra faktorer är
centrala för att upprätthålla en grundläggande
samhällsgemenskap. Det handlar om sådant
som berör människors känsla av tillit, trygg�
het och delaktighet.
Utmaningen handlar om att forma ett sam�
hälle som kan upprätthålla denna grundläg�
gande samhällsgemenskap, utan att det leder
till likriktning och påtvingad anpassning. På
ett mer övergripande plan gäller
�������������������
det att för�
hindra en utveckling som innebär att enskilda
och grupper isoleras från varandra, att murar
byggs och klyftor ökar. Klyftor i samhället
kan ha många dimensioner och exempelvis
gälla etnicitet, kön, ålder, bostadsort, hälsa,
inkomst och utbildning.
Det finns knappast några enkla lösningar
för att forma ett samhälle som präglas av bå�
de mångfald och sammanhållning. Politiska
vägval och beslut har betydelse, men det är
inte självklart att alla lösningar finns i de stor�
skaliga politiska projekten. Kanske gäller
det snarare att utveckla det finmaskiga nät av
mellanmänskliga relationer, vars grund står
att finna i ett utvecklat civilt samhälle.
Fördomar och fientlighet mot det som upp�
fattas som annorlunda och främmande har
ofta sin grund i rädsla och okunskap. Bildning
och lärande blir i det perspektivet ett sätt att
hävda demokratins principer om alla männis�
kors lika värde.
Det är i vardagens möten mellan männis�
kor – på arbetsplatser, i föreningar, i studie�
verksamhet – som samhällets grundläggande
värderingar och överenskommelser formas
och omformas i en kontinuerlig process. Inom
folkbildningen vill vi bidra till dessa proces�
ser och därmed till ett samhälle som främjar
både mångfald och sammanhållning.

Delaktighet och sammanhang
De allra flesta människor har behov av att
känna sammanhang, delaktighet och gemen�
skap med andra i samhället. Detta är ingen
självklarhet för alla. Utanförskapet kan ha
många ansikten, men grundläggs ofta tidigt i
livet. Varken grundskolan eller gymnasiesko�
lan klarar idag av att fullt ut erbjuda alla den
goda start i livet som en bra utbildning inne�
bär. En alltför hög andel ungdomar lämnar
grundskolan utan godkända betyg och fullföl�
jer inte sina gymnasiestudier.
Att ha ett arbete är grunden för egen för�
sörjning och självständighet. Människor i ar�
bete bidrar även till samhällets gemensamma
utveckling. Många saknar i dag ett fast arbete.
Ungdomar och unga vuxna, framför allt med
bristfällig utbildning, riskerar att aldrig få
fäste på arbetsmarknaden.
Andra slås ut från arbetslivet i alltför tidig
ålder, på en arbetsmarknad som inte är anpas�
sad för personer som av olika skäl inte kan
motsvara de krav som ställs.
Utanförskap handlar inte enbart om att stå
vid sidan om den reguljära arbetsmarknaden,
utan kan även ha sin grund i andra omständig�
heter som exempelvis ohälsa och funktions�
nedsättning.
När utanförskapets orsaker diskuteras är
det viktigt att samtidigt söka förklaringar på
både ett individuellt och strukturellt plan.
Följaktligen måste åtgärderna också rikta sig
såväl till enskilda individer som mot de för�
hållanden i samhället som leder till att män�
niskor marginaliseras.
På ett strukturellt plan är det uppenbart att
klyftorna i samhället har ökat under en följd
av år. På en rad områden – inkomst, utbild�
ningsnivå, ohälsotal etc – finns betydande
skillnader mellan olika grupper i befolkning�
en. Sammantaget är detta tecken på en skar�
pare skiktning i samhället, vars konsekvenser
är svåröverblickbara, men knappast positiva
för Sveriges långsiktiga utveckling.
För enskilda individer gäller det att erbjuda
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insatser som just utgår från varje människas
behov och önskemål. Inte sällan är utanför�
skapet kopplat till känslor av otillräcklighet
och bristande självkänsla. Att inte få möjlig�
het att till fullo utveckla sin potential är nega�
tivt för den enskilda individen – men innebär
även en förlust för samhället i stort.
Inom folkhögskolorna och studieförbun�
den vill vi bidra till utjämning av klyftor och
skärpa insatserna för ökad delaktighet och
minskat utanförskap i samhället. Att bygga
på människors möjligheter och uppmuntra
de förmågor som varje människa bär på är en
viktig utgångspunkt för våra insatser.

En hållbar framtid
En långsiktigt hållbar utveckling rymmer
flera dimensioner – ekologiska, ekonomiska,
sociala och kulturella. Frågorna som väcks
sträcker sig från det politiska till det privata.
Från globala förhandlingar och avtal���������
till en�
��������
skilda människors värderingar och vardagsbe�
teenden.
Det är uppenbart för de flesta att arbetet för
en långsiktig hållbar utveckling är en ödesfrå�
ga för mänskligheten. Några självklara svar
finns knappast. I detta vilar också en stor risk.
Hot som uppfattas som övermäktiga, och där
det inte finns några självskrivna lösningar,
kan leda till uppgivenhet och passivitet. En
del av de hot som uppenbaras riskerar inte
heller att i första hand drabba oss själva, utan
människor i andra delar av världen och i kom�
mande generationer.
Samtidigt finns det positiva tecken. All�
mänhetens medvetenhet om de globala mil�
jöhoten ökar och även vardagsbeteenden
förändras. Frågor om en långsiktigt hållbar
utveckling har sin givna plats på politikernas
agenda. Många företag arbetar aktivt med att
upprätta och tillämpa etiska och miljömässiga
riktlinjer i sin varu- och tjänsteproduktion.
Det finns även tendenser till livsstilsföränd�

ringar, exempelvis genom ett ifrågasättande
av materiell överkonsumtion i de rika län�
derna och en vilja till omställning för en mer
hållbar utveckling.
Inom folkbildningens organisationer har
vi kompetens och beredskap för att spela en
aktiv roll i frågor som rör global rättvisa och
hållbar utveckling. Vår utgångspunkt är att
möta människor just där de befinner sig – i
deras oro och rädsla, vilja till engagemang
och lärande.

Lära för livet – under hela livet
Bildning och kunskap har i alla tider varit
en nyckel till framgång, både för enskilda
människor och för utvecklingen av samhällen.
Sveriges demokrati och välstånd grundlades
under 1900-talet med massiva satsningar på
utbildning, där folkbildningen hade en avgö�
rande betydelse.
I�����������������������������������������
vår tid har tempo�����������������������
t i samhällsförändring�
arna ökat, inte minst på grund av en accele�
rerande teknisk utveckling. Detta innebär att
samhället måste formas så att medborgarna
ges������������������������������������������
möjlighet att tillägna s�����������������
ig ny kunskap un�
der hela livet.
Kunskap krävs för att möta människors
möjligheter och vilja att utvecklas i arbetsli�
vet. Kunskap krävs i vardagen, för att sam�
hällsservice och tjänster ska bli tillgängliga.
Kunskap krävs för att få tillgång till, men
även kritiskt kunna granska och värdera, ett
växande informationsflöde.
Inte minst krävs möjligheter till lärande,
just för att kunskap och bildning har ett egen�
värde – är något som skänker insikt, mening
och sammanhang.
Sammantaget innebär detta att människor
efterfrågar en mångfald av möjligheter till
lärande – av skilda skäl, på skiftande sätt och
i olika sammanhang. Behoven kan beskrivas
som att människor efterfrågar ett livslångt,
livsdjupt och livsvitt lärande.
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• Livslångt – ett lärande som sträcker sig ge�
nom livets alla skeden.
• Livsdjupt – ett lärande som leder till djupare
insikter och personlig utveckling.
• Livsvitt – ett lärande som innefattar livets
alla områden.
Den demografiska utvecklingen i Sverige
kommer att innebära en allt större andel äldre
i befolkningen. Människor lever allt längre
och kommer sannolikt att vilja leva ett aktivt

liv högre upp i åldrarna. Samtidigt kommer
många unga människor under hela sitt liv att
behöva komplettera och utveckla de kunska�
per de har med sig från grundskola, gymna�
sium och högskola.
Att behovet av bildning och lärande kom�
mer att fortsätta växa är knappast ett osan�
nolikt antagande. Inom folkbildningen vill vi
möta människors behov av ett livslångt, livs�
djupt och livsvitt lärande.

Framtiden utmaningar och folkbildningens möjligheter
• Folkbildningen vill bidra till samman�
hållning, tillit och delaktighet i mångfal�
dens samhälle, genom att erbjuda mötes�
platser och miljöer för lärande – med ett
brett utbud av folkhögskolekurser och
studiecirklar.
• Folkbildningen vill bidra till minska�
de klyftor genom möjligheter för män�
niskor att få nya chanser till utveckling
och lärande����������������������������
. Arbete är grunden för män�
niskans försörjning och självständighet.
Folkbildningen ska bidra till att öka män�
niskors möjligheter och förmåga att ut�
vecklas i arbetslivet.

• Folkbildningens organisationer vill spela
en aktiv roll i frågor som berör en globalt
långsiktig hållbar utveckling. Genom att
prioritera dessa frågor, i nära samverkan
med civilsamhället, kan breda befolk�
ningsgrupper involveras i de utmaningar
som mänskligheten står inför.
• Studieförbund och folkhögskolor vill bi�
dra till att höja bildningsnivån i samhället
genom ett livslångt, livsdjupt och livsvitt
lärande.
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5. Demokratisk utveckling
och förnyelse

Demokratin är aldrig självklar, blir aldrig full�
ändad. Grundläggande mänskliga fri- och
rättigheter kan heller aldrig tas för givna. Att
varje generation måste erövra demokratin,
hävdas ofta och ibland slentrianmässigt.
Hoten mot det öppna och demokratiska
samhället kan ta sig olika uttryck. Det kan ha
sin grund i etniska, religiösa eller politiska
motsättningar. Det kan handla om att män�
niskor känner maktlöshet och uppfattar att
demokratin inte gäller dem. Kanske är ett av
de största hoten mot demokratin just föreställ�
ningen om att arbetet med att försvara, för�
stärka och fördjupa demokratin inte längre är
nödvändigt.
Demokrati är ett komplext begrepp och be�
roende på hur det tolkas och definieras fram�
träder olika hot, brister och möjliga vägar till
förbättringar.
De flesta har uppfattningen att demokrati
innebär något mer än en form för beslutsfat�
tande. Här vidgas synen på demokrati till att
innefatta alla människors möjligheter till del�
aktighet och samhörighet. I en väl fungerande
demokrati har människor reella möjligheter
att påverka, så väl sitt eget liv som samhället i
stort.
I folkbildningen är detta flerdimensionella
synsätt på demokrati framträdande. Utifrån det
går det att identifiera brister i dagens demokra�
ti – liksom vägar till utveckling och förnyelse.
Det finns uppenbara tecken på att vi går mot

ett mer professionaliserat folkstyre, där de re�
presentativa demokratiska institutionerna blir
en angelägenhet för allt färre. Tecken på detta
är sjunkande medlemsantal och färre förtro�
endevalda i de politiska partierna.
Samtidigt finns det ett brett samhällsin�
tresse, inte minst bland unga. Men intresset är
flyktigare än tidigare och karaktäriseras i hö�
gre grad av engagemang i enskilda sakfrågor.
Situationen kan kanske sammanfattas som
att det hos många finns engagemang, intresse
och även kanaler där åsikter kan framföras,
inte minst via olika sociala medier. Däremot
behövs fler arenor och sammanhang där enga�
gemanget kan kanaliseras på ett sådant sätt att
det leder till faktiskt politskt inflytande och
ansvarstagande.
Ibland används begreppet demokratiskt un�
derskott för att beskriva att många människor
exkluderas från reellt politiskt inflytande. Ut�
maningen har beskrivits som att ”demokrati�
sera demokratin”.

Folkbildningens Vägval & Vilja
– demokratisk utveckling och förnyelse
I folkbildningens ambitioner att fördjupa
demokratin framträder några grundläggande
aspekter som visar väg när vi i vår praktiska
verksamhet bidrar till det demokratiska sam�
hällets utveckling.
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Försvar för grundläggande
demokratiska fri- och rättigheter
Folkbildningens organisationer ska i ord och
handling försvara det demokratiska samhället
och människors grun�����������������������
dläggande fri- och rät�
tigheter.
Vi vill aktivt bidra till en levande samhälls�
debatt om demokratins innebörd och utveck�
ling – och tydligt uppmärksamma de situatio�
ner när demokratiska värden är hotade.

Den demokratiske
medborgaren
Ett demokratiskt samhälle förutsätter bildade
och aktiva medborgare. Därför är det viktigt
att uppmuntra och underlätta����������������
människors kun�
skapssökande och vilja till engagemang.
Varje år deltar nära en miljon människor i
studieverksamhet i folkhögskolor och studie�
förbund. De kulturarrangemang som anordnas
når många fler. Dessa folkbildande aktiviteter
innebär att människor rustar sig själva för att
aktivt kunna påverka sitt eget liv och samhäl�
let i stort.
Jämfört med många andra utbildningsan�
ordnare finns inom folkbildningen en stark
betoning på de medborgarbildande inslagen.
Lärandets innehåll och mål – ämne och resul�
tat – är
��������������������������������������
visserligen
�����������������������������������
viktiga, men inom folk�
bildningen vidgas lärprocessen och relateras
till deltagarnas förmåga att tillsammans med
andra verka som aktiva och engagerade sam�
hällsmedborgare.
Det är lätt att bortse från den betydelse som
denna grundläggande medborgarbildning har
för det demokratiska samhällets utveckling.
Det finns ibland en tendens att demokrati ska
fokusera på partipolitik – och att utbildning
och lärande ska kopplas till framtida yrkesut�
övning.

I folkbildningen vidgas ambitionerna.
När deltagare i folkhögskolekurser och
studiecirklar ökar sin självkänsla, tränar
sin förmåga att kommunicera och uttrycka
åsikter, genomför kulturprojekt eller
engagerar sig i samhällsfrågor – då är det
fråga om en medborgarbildning som stärker
det demokratiska samhällets fundament. Ge�
���
nom detta bidrar folkhögskolor och studieför�
bund till att ”varje generation ges möjlighet
att erövra demokratin”.

Människors möten
Demokrati handlar i grunden om relationer
mellan människor. Det gör även folkbildning.
Studiecirklar och folkhögskolekurser är i
sig demokratiska arenor – laddade med cen�
trala demokratiska värden som diskussion och
meningsutbyte, förhandling och kompromiss,
gemensamt kunskapssökande som ger sam�
manhang och mening.
Studiecirkeln är en symbolisk bild för folk�
bildningens demokratiska grundidé. Männis�
kor sitter tillsammans i en cirkel. Deltagarna
bidrar efter��������������������������������
förmåga������������������������
till gruppens gemensam�
ma lärande. Alla får göra sin röst hörd och
ingen är värd mer än någon annan.
Att utveckla social kompetens och empa�
tisk förmåga blir allt viktigare i det moderna
samhället. De små studiegrupper som utgör
folkbildningens kärna är miljöer där dessa
egenskaper kan utvecklas.
M����������������������������������������
öten kräver
�����������������������������������
också fysiska förutsättning�
ar – öppna, offentliga arenor där goda möten
kan äga rum. Sådana arenor är en bristvara i
dagens samhälle. Antalet allmänna bibliotek
har minskat drastiskt på senare år. Att använ�
da förenings- och konferenslokaler är ofta för
dyrt för mindre föreningar och nätverk. Här
bidrar studieförbunden och folkhögskolorna
genom att upplåta lokaler för olika ändamål.
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Folkbildning – civilsamhälle –
demokrati
Folkrörelser och föreningar har stor betydelse
för demokratins utveckling. De är
����������������
i själva�����
ver�
ket en central del av svensk demokrati. Detta
gäller allt från de stora nationella folkrörelser�
na till de lokala nätverk och föreningar som
varje dag bildas i det svenska samhället.
Ibland används begreppet civilsamhälle för
att avgränsa den del av samhället som inte
tillhör det offentliga, marknaden eller de en�
skilda hushållen. Civilsamhällets roll för de�
mokratin har uppmärksammats mycket på
senare år, och då tagit sikte på den avgörande
betydelse ett starkt civilsamhälle har för att
upprätthålla och utveckla vad som kan kallas
en grundläggande demokratisk infrastruktur.
Folkhögskolor och studieförbund har
mycket starka band till föreningsliv och folk�
rörelser. De flesta folkhögskolor har folkrö�
relser som huvudmän. De offentligt drivna
skolorna har ofta ett nära samarbete med för�
eningslivet. Flertalet studieförbund är grunda�
de av folkrörelser och har ett stort antal med�
lemsorganisationer.
Den nära relationen till folkrörelserna ger
folkbildningens organisationer dess idémässi�
ga profil och påverkar även utbudet av kurser
och studiecirklar.
Folkhögskolorna har i allmänhet ett nära
samarbete med föreningslivet på de orter där
de verkar. Ofta fungerar folkhögskolorna som
bildningscentrum och tankesmedjor för sina
huvudmän. Hit förläggs kurser och utbild�
ningar som syftar till kompetensutveckling i
organisationerna.
För många deltagare som saknar tidigare
erfarenhet av förenings- och frivilligarbete
blir tiden på folkhögskolan en inkörsport till
ett aktivt föreningsengagemang.
En stor del av alla studiecirklar och kultur�
program som studieförbunden anordnar ge�
nomförs i nära samverkan med någon med�
lemsorganisation. Det lokala samarbetet med

föreningslivet är omfattande. De flesta lokala
föreningar har inga anställda och får helt lita
till ideella krafter. Detta gäller inte minst de
nya föreningar och informella nätverk som
växer fram, ofta på initiativ av engagerade
ungdomar. Här fungerar lokala studieför�
bundsavdelningar som viktiga samarbetspart�
ners, exempelvis för pedagogiskt, adminis�
trativt och praktiskt stöd. Studieförbundens
medarbetare har ofta rollen som inspiratörer,
kontaktförmedlare och rådgivare.
Folkbildningen har också en viktig roll att
spela för att bidra med förnyelse och idéut�
veckling i civilsamhället.
Folkbildningens stöd till föreningslivet
handlar inte om några spektakulära kampan�
jer och utspel, och uppmärksammas sällan i
media. Det kan snarare liknas vid ett ”demo�
kratiskt vardagsarbete” med stor betydelse för
civilsamhällets utveckling och vitalitet.

Mångfaldens demokrati
Folkbildningen försvarar mångfaldens demo�
kratiska samhälle. Det innebär att vi står upp
för minoriteters rättigheter i samhället, liksom
att vi ger plats��������������������������������
för uppfattningar och kulturel�
la uttryck som inte är majoritetens.
I mångfaldens samhälle riskerar det alltid
att uppstå spänningar och konflikter mellan
olika grupper. De senaste årens, ofta polarise�
rade och laddade, samhällsdebatt om integra�
tion och mångkultur är ett uttryck för detta.
Motsättningar mellan olika frihets- och rät�
tighetsperspektiv kan också uppstå, utan någ�
ra självskrivna och enkla lösningar.
För folkbildningen är
����������������������
den vikti����������
gaste upp�
giften kanske inte att i alla lägen ge svar och
inta tvärsäkra ståndpunkter, utan att ställa de
viktiga frågorna och låta olika åsikter komma
till uttryck på ett respektfullt sätt.
I folkhögskolor och studieförbund möts
människor som ofta����������������������
förenas av ett gemen�
samt intresse eller en vilja att lära nytt inom
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ett område. Detta är positivt, men vi vill ock�
så skapa arenor där olikheter kan mötas – där
skilda erfarenheter, perspektiv och värdering�
ar kan komma till uttryck och brytas mot var�
andra, utifrån ett ömsesidigt erkännande av
våra olikheters rätt att existera och utvecklas.
I det mångkulturella Sverige kommer såda�
na mötesplatser att bli allt mer betydelsefulla.
Här bidrar vi inom studieförbunden och folk�
högskolorna redan idag med viktiga insatser,
men mer kan göras på detta område.

Makt och möjlighet att påverka
Hur makt och inflytande fördelas i samhället
är i allra högsta grad en fråga som berör folk�
bildningen. Om makt och inflytande fördelas
ojämlikt riskerar demokratin att urholkas och
förlora i legitimitet.
Folkbildningen kan utjämna maktskill�
nader genom att skapa förutsättningar för
människor att erövra makt och inflytande på
olika områden. Varje studieförbund och folk�
högskola kan ge exempel på hur deltagare
och grupper engagerar sig i samhällsfrågor –
och hur enskilda personer stärker sina demo�
kratiska resurser genom folkbildning.
Studieverksamheten är i många fall länkad
till föreningar och nätverk som vill förändra
och påverka samhällsutvecklingen. Genom
folkbildningen tillfogas föreningsengage�
manget moment av lärande, analys och reflek�
tion – vilket ur demokratisk synpunkt är en
tillgång.
Folkbildningens organisationer har ett de�
mokratiskt ansvar att själva driva opinion och
agera politiskt, enskilt eller genom sina sam�
arbetsorganisationer. Hur detta ska ske och
vilka frågor som ska drivas, måste avgöras av
studieförbunden och folkhögskolorna själva.
Här finns�������������������������������������
dock möjligheter till���������������
ett mer offen�
sivt agerande än idag, inte minst utifrån det
faktum att vi inom folkbildningen, genom

mötet med alla deltagare, tidigt kan lyssna
av stämningar och uppmärksamma brister
och behov i samhället. Detta ger goda förut�
sättningar för att med stor trovärdighet bilda
opinion, till exempel i frågor som rör kultur,
utbildning, integration och civilsamhällets ut�
veckling.

Demokrati och samhällsengagemang över gränserna
En viktig aspekt av folkbildningens demokra�
tiska arbete är kopplat till det internationella
engagemanget i folkhögskolor och studieför�
bund. Det tar sig många uttryck, främst åter�
speglat i kurs- och studiecirkelutbudet och
i det omfattande samarbetet med föreningar
och folkrörelser som är engagerade i interna�
tionella frågor.
Folkbildningens internationella arbete en�
gagerar många människor i Sverige och läg�
ger därmed grund för ett ökat intresse för glo�
bala rättvisefrågor.
Folkbildningsorganisationernas kompetens
och engagemang på detta område är under�
utnyttjat, varför de bör ges förutsättningar att
i ökad utsträckning delta i Sveriges utveck�
lingssamarbete, inte minst på utbildningsom�
rådet och i arbetet för demokrati och mänsk�
liga rättigheter.
Inom folkbildningens organisationer har
vi en viktig roll att spela i de internationella
sammanhang som berör frågor om vuxenut�
bildning, civilsamhälle samt validering av in�
formellt och icke-formellt lärande. Inom EU
utvecklas politiken inom det utbildningspoli�
tiska området, där trenden går mot ökad sam�
ordning. Folkhögskolor och studieförbund är
i skiftande grad aktiva i detta arbete, enskilt
eller genom olika samarbetsorgan. Inom folk�
bildningen bör vi i ökad utsträckning utveckla
strategier för att påverka politiken i EU och
andra internationella organ.
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Demokratisk utveckling och förnyelse – uppgifter
och utmaningar i sammanfattning
• Studieförbund och folkhögskolor ska
vara en tydlig röst för demokrati och alla
människors lika värde.
• Folkbildningens organisationer vill ta
tillvara och kanalisera människors vilja
till samhällsengagemang.
• Folkbildningen vill skapa mötesplatser
och arenor där människors samhällsenga�
gemang kan ta gestalt och komma till ut�
tryck. Människor tar ställning och agerar
– folkhögskolor och studieförbund ska�
par förutsättningar; stödjer, utbildar, visar
väg.
• Studieförbund och folkhögskolor vill
bidra till att människor kan utveckla och
stärka sina demokratiska resurser. Insat�
ser som identifierar och når ut till enskil�
da och grupper som är eller uppfattar sig
som uteslutna från demokratiskt inflytan�
de i samhället prioriteras.
• Folkhögskolor och studieförbund vill
vara���������������������������������������
föregångare när det gäller att��������
utveck�

la och pröva nya former för ett fördjupat
medborgarinflytande. Det gäller i den egna
pedagogiska verksamheten, men också i
samhället i stort.
• Studieförbund och folkhögskolor vill va�
ra en aktiv röst i frågor som rör demokra�
tins utveckling, och då särskilt med fokus
på folkbildningens och civilsamhällets be�
tydelse i ett demokratiskt samhälle.
• Folkhögskolor och studieförbund vill
själva vara demokratiska föredömen – i
den interna styrningen av organisationer�
na, i synen på ledarskap och i den pedago�
giska verksamheten.
• Folkbildningens möjligheter till
internationella insatser inom svenskt
utvecklingssamarbete bör i högre
utsträckning än idag tas tillvara.
• Folkhögskolor och studieförbund ska
utveckla gemensamma strategier för ökad
medverkan och möjligheter till påverkan
inom EU och andra internationella organ,
när det gäller frågor som knyter an till
folkbildningens verksamhetsfält.
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6. Öppenhet och tillgänglighet
för alla

Alla människor har rätt att delta i folkbildan�
de verksamhet. Alla deltagare är betydelse�
fulla, oavsett deras bakgrund och skäl för att
delta. Spännvidden på deltagare vad gäller
ålder, kön, bakgrund och bostadsort, visar att
folkhögskolor och studieförbund når ut – och
når många.
Folkbildningsverksamheten ska vara till�
gänglig och öppen för alla. Detta påstående
innebär ett stort ansvar för oss som verkar
inom studieförbund och folkhögskolor. Till�
gänglighet betyder inte bara att dörren ska
vara olåst. För att tillgängligheten ska bli reell
krävs ibland att någon öppnar dörren och ak�
tivt bjuder in.
Det är alltid riskabelt att dela in personer
i grupper och kategorier. I generaliseringens
förlängning lurar fördomen, där en persons
grupptillhörighet riskerar att förminska, eller i
värsta fall utplåna, hennes individuella gestalt
och särart. Men den som aldrig talar i termer
av specifika grupper stöter på en annan risk.
Alla problem tenderar att individualiseras, när
det i själva verket kan vara strukturella fakto�
rer som orsakar att människor – just på grund
av sin grupptillhörighet – diskrimineras, åsi�
dosätts eller hamnar i underläge.
Samhället i stort, liksom folkbildningen,
har att balansera mellan dessa synsätt. Det är
här föreställningen om människors lika värde
prövas i verkligheten, i vardagen.
Inom folkbildningen ska vi alltid se den

enskilda människan, alltid agera med männis�
kan – men inte bortse från strukturella fakto�
rer som leder till att vissa grupper har sämre
levnadsvillkor än andra.
En konsekvens av detta synsätt är att vi inte
nöjer oss med att skapa förutsättningar för att
alla ska kunna delta�������������������������
. Ambitionen är att verk�
samheten ska bidra till att minska klyftor. För
att detta ska vara möjligt krävs att vi priorite�
rar resurser till de minst gynnade. Målet om
minskade klyftor är gemensamt – men vilka
deltagargrupper och vilka uppgifter som ska
prioriteras är frågor som varje studieförbund
och folkhögskola, utifrån sin profil och kom�
petens, själv måste avgöra.
Studieförbund och folkhögskolor vill vara
öppna för samarbeten med olika aktörer –
ideella organisationer, kommuner, landsting/
regioner, myndigheter, näringslivet – för att
minska klyftorna i samhället. På många håll
sker detta med framgång, exempelvis inom
arbetsmarknadsutbildning, omsorg samt insat�
ser med invandrade och nyanlända flyktingar.

Folkbildningens Vägval & Vilja – öppenhet
och tillgänglighet för alla
I folkbildningens ambition att vara öppen och
tillgänglig för alla, är det några grundläggande aspekter som framträder – och som
visar väg i vår praktiska verksamhet.
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Utbildningsklyftorna
ska minska
En god utbildning vidgar människors möjlig�
heter att utvecklas på sina egna villkor, i den
riktning de själva önskar.
Utbildningsklyftorna är fortfarande stora i
det svenska samhället. Folkbildningen har ge�
nom sin pedagogik och människosyn särskilt
goda förutsättningar att möta personer med
låg formell utbildningsbakgrund och med då�
liga erfarenheter från andra skolformer.
Under en lång följd av år har folkhögsko�
lorna utvecklat pedagogiska metoder och stu�
diemiljöer som innebär att människor kan
övervinna hinder och svårigheter som tidigare
begränsat deras möjligheter. Utgångspunkten
är att varje människa har kraft och potential
att förändra sin egen livssituation.
Att delta i folkbildande verksamhet kan
vara ett viktigt steg i sig, men också ett steg
som leder vidare. Det som börjar i en prak�
tiskt inriktad studiecirkel eller en kortkurs på
en folkhögskola, kan öppna möjligheter till
vidare studier, inom folkbildningen eller på
andra utbildningsinstitutioner.
För att upprätthålla och utveckla sin attrak�
tionskraft bland personer med låg formell ut�
bildningsbakgrund, måste folkhögskolor och
studieförbund prioritera verksamheten med
dessa målgrupper. Ofta kräver detta förstärkta
resurser,�������������������������������������
till exempel i form av��������������
särskilda����
re�
kryteringsinsatser, ett målgruppsanpassat
kurs- och cirkelutbud eller kompetensut�
veckling bland lärare, cirkelledare och övriga
medarbetare.
Inom folkbildningen förenas vi i målet att
minska utbildningsklyftorna i samhället. En�
skilda studieförbund och folkhögskolor ut�
vecklar metoder och avdelar resurser för att
nå målet.

Invandrade och nationella
minoriteter
Folkhögskolor och studieförbund ska finnas
till för alla människor som av olika skäl söker
sig till Sverige. I folkbildningens finns många
deltagare med ursprung i andra länder, vilket
visar att verksamheten är attraktiv och mot�
svarar behov som dessa personer har. Folk�
bildningens insatser sker inom olika områden:
• Folkbildningen erbjuder invandrade möjlig�
heter till studier och lärande som ökar deras
möjligheter att etablera sig i det svenska
samhället�������������������������������������
. Detta kan ske i den ordinarie verk�
samheten, som ska präglas av öppenhet för
människor med olika etnisk och kulturell bak�
grund. Flera folkhögskolor och studieförbund
erbjuder särskilda aktiviteter för personer som
invandrat. För många innebär mötet med en
folkhögskola eller ett studieförbund vidgade
framtidsmöjligheter och en ökad känsla av
delaktighet i det svenska samhället.
• Folkhögskolor och studieförbund vill stödja
invandrades och nationella minoriteters för�
eningsliv och folkbildning. Flera stora etniska
organisationer är medlemmar i studieförbund
och huvudmän för folkhögskolor. Det finns
även studieförbund och folkhögskolor som
i sin profil och i sitt ämnes- och kursutbud
speglar det mångkulturella samhället. Lokalt
samarbetar folkhögskolor och studieförbund
med tusentals invandrarföreningar.
• Folkhögskolor och studieförbund vill ak�
tivt verka för mångkulturella möten och mö�
tesplatser. Sådana möten uppstår i hög ut�
sträckning i den ordinarie verksamheten.
Men det behövs flera arenor och naturliga
kontaktytor mellan infödda och invandra�
de svenskar i samhället. Dessa mötesplatser
uppstår inte alltid av sig själv och här har vi
inom folkbildningen möjligheter att göra fler
riktade insatser.
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Människor med
funktionsnedsättning

Folkbildning för alla – för bättre
folkhälsa

Folkbildningen har under lång tid varit ett
betydelsefullt och uppskattat utbildningsalter�
nativ för människor som lever med funktions�
nedsättning.
För folkhögskolor och studieförbund är
det viktigt med en hög grundtillgänglighet,
som gör att personer med olika funktionsned�
sättningar kan delta i det allmänna utbudet
av kurser och studiecirklar. Vi har på senare
år intensifierat det systematiska arbetet med
tillgänglighets- och bemötandefrågor. Mycket
återstår, men varje år tas steg i rätt riktning.
Ett stort antal folkhögskolor och studieför�
bund driver verksamhet som är särskilt an�
passad för personer med olika funktionsned�
sättningar. För många betyder dessa kurser en
väg från isolering till gemenskap. De innebär
också ökade möjligheter för deltagarna att –
enskilt och tillsammans med andra i samma
situation – stärka sina positioner i samhället
och med större skärpa försvara sina rättighe�
ter.
Utvärderingar som gjorts bland folkhög�
skoledeltagare med funktionsnedsättning en
tid efter avslutade studier, visar att de har
mycket positiva erfarenheter från tiden på
skolan.
Många studieförbund och folkhögskolor
har sedan lång tid tillbaka ett aktivt samarbete
med handikapp-, patient- och brukarorganisa�
tioner. Här sker en omfattande folkbildnings�
verksamhet som direkt utgår från medlem�
marnas behov, intressen och förutsättningar.
Flera av dessa organisationer står folkbild�
ningen nära som huvudmän för folkhögskolor
och som medlemsorganisationer i studieför�
bund.

Folkbildande aktiviteter i sig främjar folkhäl�
san. När en människa tar steget – från passivi�
tet till aktivitet, från stillasittande till rörelse,
från isolering till gemenskap – då händer nå�
got positivt. Något som banar väg till ökad
livskvalitet och självkänsla. I folkbildningen
tar många människor detta steg. Alla män�
niskors rätt och möjligheter att delta i folkbil�
dande aktiviteter är därmed betydelsefull.
Det finns tecken på att folkhälsan för�
sämras på en rad områden, bland annat i
form av en omfattande psykisk ohälsa och
en stor utbredning av det som ibland kallas
välfärdssjukdomar.
Inom folkbildningen är vår utgångspunkt
att förebygga att problem uppstår, en ambi�
tion som också ger de största mänskliga och
samhällsekonomiska vinsterna. Ohälsans or�
sakssamband är komplexa. I det förebyggan�
de arbetet är det därför viktigt att uppmärk�
samma både individuella livsstilsfaktorer
och mer strukturella orsaker som kan leda till
ohälsa.
Det är uppenbart att de ökande kraven i
arbetslivets för många innebär stora påfrest�
ningar. Detta, kombinerat med brist på ar�
betstillfällen, gör att många ställs helt utanför
arbetslivet – ofta med påtagliga negativa eko�
nomiska, sociala och även hälsomässiga kon�
sekvenser. Det är lätt att hamna i en negativ
spiral, som kan föda känslor av otillräcklighet
och misslyckande. Men negativa spiraler kan
brytas, genom att rikta fokus på och frigöra
den inneboende kraft som alla människor bär
på.
Genom historien och fram till idag har
folkbildningen varit ett alternativ för männis�
kor i utsatta livslägen och med särskilda be�
hov – behov som andra inte har lyckats möta.
Det är inte alltid dessa deltagare självmant
och av egen kraft söker sig till studieförbund
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och folkhögskolor, utan det krävs aktiva in�
satser för att bjuda in och motivera. Här mås�
te folkbildningens grundläggande idéer och

människosyn få genomslag i konkret hand�
ling. Det ska vara låga trösklar för människor
att ta del av folkbildande aktiviteter.

Öppenhet och tillgänglighet för alla – uppgifter och utmaningar
i sammanfattning
• Folkbildningen vill vara ett öppet och
välkomnande alternativ för alla männis�
kor, oavsett bakgrund och förutsättningar.
• Folkbildningen vill bidra till att minska
utbildningsklyftorna i samhället. Sär�
skild prioritet ägnas de personer som det
formella skolsystemet lämnat bakom sig
utan att kunna erbjuda en fullgod utbild�
ning utifrån deras förutsättningar och be�
hov.
• Folkhögskolor och studieförbund vill
erbjuda vägar till etablering och delaktig�
het i det svenska samhället för människor
från andra�������������������������������
länder och för
�������������������
etniska minori�
teter.
• Folkhögskolor och studieförbund vill
arbeta systematiskt och målinriktat för
att öka tillgängligheten för personer med
funktionsnedsättning. Hög grundtill-

gänglighet och bemötandefrågor ska
���������
prio�
riteras.
• Folkhögskolor och studieförbund vill er�
bjuda studier och lärande för personer med
olika funktionsnedsättningar, som är sär�
skilt anpassade till deras behov, intressen
och förutsättningar.
• Folkbildande aktiviteter bidrar till bättre
folkhälsa. Folkhögskolor och studieförbund
har en viktig roll för att uppmärksamma hot
mot folkhälsan och bidra med förebyggan�
de åtgärder.
• Folkbildningen har särskilt god förmåga
att bryta isolering och frigöra kraft bland
människor som av olika skäl – arbetslöshet,
ohälsa, socialt utanförskap etc – vill vidga
sina möjligheter i livet. Verksamhet med
dessa deltagare prioriteras.
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7. Förnyare för utbildning
och arbetsliv

För att möta människors behov av lärande
– från barndom till ålderdom – behövs en
mångfald av utbildningsvägar och skolformer.
Folkbildningen är en del av det svenska ut�
bildningssamhället, men med en tydlig egen
profil. Det är framför allt den idémässiga
grunden, pedagogiken och självständigheten
som ger folkbildningen en särställning i för�
hållande till andra utbildningsanordnare.
Studieförbund och folkhögskolor bidrar på
ett generellt plan till att höja den allmänna
kunskapsnivån i samhället. Det breda utbudet
av kurser och cirklar innebär för många dess�
utom vidgade möjligheter i arbetslivet.

Folkbildningens Vägval & Vilja – förnyare
för utbildning och arbetsliv
Folkbildningen vill spela en aktiv roll för
utveckling och förnyelse inom utbildnings�
sektorn och arbetslivet. Utifrån våra ambitio�
ner är några faktorer särskilt viktiga att lyfta
fram.

Folkbildning som alternativ
utbildningsväg
Folkhögskolan är för många en attraktiv skol�
form och utbudet av kurser är mycket stort.

Den långa Allmänna kursen, med huvudfokus
på kärnämnen, är ett uppskattat alternativ till
andra motsvarande utbildningsvägar. Allmän�
na kursen kan ge behörighet till högskolan i en
särskild kvotgrupp.
Den Allmänna kursen har en flexibel ut�
formning för att möta deltagarnas skiftande
behov. För en del är Allmänna kursen ett sätt
att komplettera avbrutna gymnasiestudier eller
andra luckor i den formella skolbakgrunden.
För många personer med invandrarbakgrund
är folkhögskolestudier ett sätt att skaffa sig
en god grundutbildning inom ramen för det
svenska utbildningssystemet.
Kurserna inom folkhögskolan har idag en
mer flexibel utformning än tidigare. Det är en
anpassning till deltagarnas skiftande behov,
men innebär också nya utmaningar. Folkhög�
skolan måste kunna hantera den ökade indivi�
dualiseringen av verksamheten utan att dess
pedagogiska styrka går förlorad. Samarbetet i
de små studiegrupperna, det projektorienterade
lärandet och det utvecklade deltagarinflytandet
är värden som ska behållas – även om former
och förutsättningar ändras.
Folkhögskolans deltagare är berättigade till
studiestöd. I takt med att människors utbild�
ningsvägar genom livet blir alltmer skiftande
och individuellt behovsstyrda krävs ett mer
flexibelt studiestödssystem. Ekonomiska hin�
der får inte omöjliggöra����������������������
för män��������������
niskor att ut�
bilda sig.
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Många studieförbund och folkhögskolor
bedriver����������������������������������
gymnasieskolor och specialutbild�
ningar, vid sidan av den statsbidragsberätti�
gade folkbildningsverksamheten. Detta bidrar
till ett inflöde av kompetens och idéer som
berikar organisationerna.

Yrkesutbildningar inom
folkbildningen
Folkbildningen har stor potential vad gäller
utbildning för framtidens arbetsliv. Hög pe�
dagogisk kompetens, korta beslutsvägar, stort
engagemang och entreprenörsanda är faktorer
som talar till vår fördel.
För många har deltagandet i folkbildning
direkta kopplingar till deras framtida yrkes�
utövning. För vissa handlar det om att skaffa
sig en yrkesutbildning. För andra kan en kurs
eller studiecirkel vara första steget i en yrkes�
mässig omorientering. Ett sätt att pröva på
och känna sig för, innan mer genomgripande
steg tas.
Folkhögskolorna erbjuder olika yrkesför�
beredande kurser, många med gott rykte och
ett stort antal sökande. Här finns exempel�
vis utbildningar inom media, friskvård, fritid
och kultur samt inom det sociala området. På
många områden har folkhögskolan varit före�
gångare och den sektor i samhället som först
uppfattat och tillfredsställt behov av nya yr�
kesutbildningar. Olika kurser inom media och
friskvård är exempel på detta.
Många folkhögskolor har idag kopplingar
till egenföretagande, entreprenörskap och so�
cialt företagande. Denna utveckling styrs i
hög grad av deltagarna själva, utifrån deras
ambitioner att koppla folkhögskolestudierna
till framtida arbete och försörjning.
Även studieförbunden erbjuder längre kur�
ser med specialinriktning inom en rad ämnen.
Här kan folkbildningen snabbt möta nya be�
hov som uppstår – och erbjuda möjligheter

till lärande som för många deltagare har tydli�
ga kopplingar till deras yrkesmässiga utveck�
ling.

Utbildningar kopplade
till arbetslivet
Tiden är förbi när människor tidigt i livet
skaffade sig en yrkesutbildning och sedan ar�
betade med samma sak på samma sätt fram
till pensionen. Framtidens arbetsliv kommer
sannolikt att bli ännu mer flexibelt – med va�
rierande arbetstid över livscykeln, där perio�
der av arbete varvas med utbildning och där
människor gör flera yrkesval genom livet.
En del människor är mer förändringsbe�
nägna än andra. Därför bär utvecklingen på
både���������������������������������������
möjligheter oc������������������������
h hot. Redan idag upple�
ver ett stort antal människor en hård press i
ar��������������������������������������������
betslivet, ofta med fysisk och psykisk ohäl�
sa som följd. Många slits ut i förtid eller upp�
täcker att de inte längre ”platsar” på arbets�
marknaden.
Att möta människors skiftande förutsätt�
ningar och behov utmanar arbetslivets orga�
nisation och flexibilitet. Utvecklingen öppnar
nya möjligheter och reser höga förväntningar
på folkhögskolor och studieförbund. Att vara
en del av människors livslånga lärande, med
en tydlig koppling till arbetslivets förändring,
är för folkhögskolor och studieförbund en in�
spirerande uppgift.
Folkbildningen kan bidra till att underlät�
ta människors omställningsprocesser genom
specialutformade kurser och utbildningar,
som direkt möter specifika behov.
Redan idag kan människor genom folk�
högskolorna och studieförbunden förvärva ny
kunskap och komplettera tidigare utbildning�
ar, vilket stärker deras positioner i arbetslivet.
Det genomförs även en omfattande studie�
verksamhet i samarbete med fackliga organi�
sationer. Här innefattas studier för att stärka
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arbetstagarnas delaktighet och inflytande i
arbetslivet, liksom kurser och cirklar inom en
rad ämnen – kultur, friskvård, natur etc – som
bidrar till bildning och ökad livskvalitet.
Folkbildningsorganisationerna genomför
även studieverksamhet och ingår i samarbets�
projekt med olika företagar- och branschorga�
nisationer samt inom socialt företagande och
entreprenörskap.

Insatser med arbetslösa
Folkbildningen bedriver verksamhet direkt
riktad till personer i arbetslöshet. Folkhög�
skolan har under många år genomfört olika
särskilda satsningar, exempelvis med unga
långtidsarbetslösa som saknar grundskole- el�
ler gymnasiekompetens. Här har folkhögsko�
lorna utvecklat ett nära och fruktbart samar�
bete med arbetsförmedling, näringsliv och
andra aktörer i syfte att underlätta deltagarnas
möjligheter att få arbete���������������������
. Satsningarna är ut�
värderade och omdömena om folkhögskolan
mycket goda.
Studieförbundens ordinarie verksamhet bi�
drar till att stärka människors möjligheter på
arbetsmarknaden. Många
�����������������������
studieförbund er�
bjuder även cirkelverksamhet på dagtid som
riktar sig direkt till personer som står utanför
arbetsmarknaden. Att delta i en studiecirkel
blir för många arbetslösa ett sätt – ibland det
enda – att skapa rutiner i livet och upprätt�
hålla regelbundna kontakter med andra män�
niskor.

Validering av informellt och
icke-formellt lärande
För folkbildningen är frågan om möjligheter�
na för validering av informellt och icke-for�
mellt lärande mycket betydelsefull. Det hand�
lar om människors möjligheter att få kunska�
per som är förvärvade utanför det formella
utbildningssystemet kartlagda, bedömda och
erkända. Folkbildning i sig är ett tydligt ex�
empel på den stora betydelse som informellt
och icke-formellt lärande kan ha för männis�
kor.
Inom EU behandlas frågan om validering
av informellt och icke-formellt lärande pa�
rallellt med��������������������������������
arbetet med��������������������
European Qualifica�
tion Framework (EQF). Det är ett system som
beskriver resultat av lärande i tre kategorier:
kunskaper, färdigheter och kompetens. Målet
är att främja livslångt lärande och ge möjlig�
heter till ökad jämförbarhet av lärandet, för
att underlätta rörligheten mellan olika län�
der. Arbetet med att anpassa EQF i nationella
ramverk, NQF, pågår nu i Sverige och flera
andra länder.
För folkbildningen är det betydelsefullt att
frågan om validering av kunskaper och fär�
digheter som tillägnas inom det informella
och icke-formella lärandet ges hög priori�
tet. Folkhögskolor och studieförbund har här
mycket att bidra med och vi ska aktivt delta i
detta arbete, både på nationell och på europe�
isk nivå.
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Förnyare för utbildning och arbetsliv – uppgifter
och utmaningar i sammanfattning
• Folkhögskolor och studieförbund vill
bidra till mångfalden i utbildningssam�
hället. För många deltagare är folkbild�
ningen en inkörsport som bereder väg för
vidare studier.
• Den Allmänna kursen är ett attrak�
tivt alternativ för behörighetsgivande
utbildning. För folkhögskolan är det en
utmaning att möta allt mer resurskrävan�
de deltagargrupper med bibehållen hög
folkbildningsmässig kvalitet.
• Folkhögskolan vill fortsätta erbjuda yr�
kesutbildningar som svarar mot deltagar�
nas och arbetsmarknadens behov.
• Deltagarnas entreprenörsanda och vilja
till egenföretagande ges uppmuntran och
stöd.

• Människors möjligheter till yrkesarbete
genom livet��������������������������
kommer att kräva en mång�
fald av utbildningar och fortbildningar.
Folkbildningen ska spela en aktiv roll i
människors livslånga lärande, med kopp�
ling till arbetslivets förändring.
• Folkbildningen har väl dokumente�
rade och erkända insatser när det gäller
att nå personer i arbetslöshet. Detta är
en uppgift som prioriteras��������������
. Nära��������
samver�
kan med arbetsförmedling och arbetsliv
är en framgångsfaktor som visar väg för
ytterligare insatser.
• Det arbete med validering av informellt
och icke-formellt lärande som pågår på
europeisk och nationell nivå är av stor
betydelse. Folkbildningens organisatio�
ner ska ha en aktiv roll i detta arbete.
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8. Sveriges största kulturarena

Ett rikt kulturliv är en av samhällets mest fun�
damentala beståndsdelar. Folkbildningen ut�
gör Sveriges största kulturarena.
Kultur har i alla tider och alla samhällen
varit ett en del av människors liv. Att själv
skapa och ta del av vad andra har skapat är
en källa till glädje och gör livet rikare. Men
kultur kan också oroa, utmana och avslöja.
Ett fritt och mångfacetterat kulturliv är därför
en väsentlig del av en vital demokrati. Kul�
turen hjälper oss att se klarare i frågor som
rör grundläggande levnadsvillkor och med�
mänskliga relationer.
Oavsett vilken kulturpolitik som förs kom�
mer människor att ägna
����������������������������
sig åt�����������������
kulturella akti�
viteter. Detta underlättas av att det i samhäl�
let finns aktörer som kan fånga upp initiativ,
stödja och uppmuntra människor med kultu�
rella intressen – eller med oförlöst kulturell
nyfikenhet. Folkhögskolor och studieförbund
är och ska förbli sådana aktörer.
Människors intresse för kulturell verksam�
het kommer sannolikt att öka i framtiden.
Tekniska möjligheter gör kulturen mer till�
gänglig än tidigare. Ett rikt kulturliv ökar en
orts eller bygds attraktionskraft och är en vik�
tig faktor när människor avgör var de vill bo�
sätta sig.
Folkbildningens kultursyn präglas av dess
syn på människa och lärande. I folkbildning�
en reduceras inte människan till enbart en
passiv kulturkonsument, utan ses som en ak�

tiv medskapare i processer som vidgar syn�
fält och fördjupar insikter. Att uppleva och att
utöva kultur är de två ben som folkbildning�
ens kulturverksamhet står på.
Kulturen ska göras tillgänglig för breda
grupper i befolkningen. Utbudet ska spegla
efterfrågan, men också formas utifrån ambi�
tionen att minska de klyftor som fortfarande
finns inom olika befolkningsgrupper när det
gäller deltagande i kulturell verksamhet. Som
lärande organisationer ska folkhögskolor och
studieförbund erbjuda deltagarna möjligheter
att utveckla sina intressen, kunskaper och fär�
digheter på kulturens olika områden.
Att uppleva och utöva kultur handlar ibland
om att våga tänja sina gränser som människa.
En del kulturella uttrycksformer kan för vissa
verka främmande – och skrämmande. Steget
från att uppleva vad andra gjort till att själv
våga skapa är ibland stort. Här vill vi inom
folkbildningens organisationer bidra som in�
spiratörer och dörröppnare.
Folkbildningens kultursyn bejakar och vär�
desätter olika kulturella uttrycksformer, med
dörren öppen både mot historien och mot
framtiden. Att vårda kulturarv och hantverks�
traditioner går hand i hand med det nyska�
pande och experimentella. Ibland är avståndet
mellan olika kulturyttringar mindre än man
tror.
Gränsen mellan professionell kultur och
amatörkultur blir alltmer flytande. Från folk�
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bildningens perspektiv är det viktigt att hävda
amatörkulturens status och roll – och även att
främja samarbete mellan professionella kul�
turutövare och amatörer.

Folkbildningens Vägval & Vilja – Sveriges
största kulturarena
Utifrån folkbildningens kultursyn och det om�
fattande arbetet för att erbjuda människor att
utöva och uppleva kultur är det några frågor
vi ser som särskilt angelägna att lyfta fram.

En bred kulturverksamhet
i hela landet
Som Sveriges främsta kulturarena vill vi inom
folkhögskolor och studieförbund erbjuda ett
brett och omfattande utbud av kulturverksam�
het, både när det gäller att utöva och uppleva
kultur.
Människors egna initiativ och önskemål för
att delta i folkbildande verksamhet är en vik�
tig utgångspunkt. En annan är att bjuda in nya
grupper till kulturella upplevelser och eget
skapande.
Studieförbund och folkhögskolor har ett
omfattande samarbete med lokala kultur�
föreningar. Mångfalden inom denna del av
svenskt föreningsliv vittnar om ett brett kul�
turintresse, där människor gör betydande ide�
ella insatser. Ofta handlar det om fristående
föreningar, nätverk och projektgrupper som
saknar den organisatoriska stabilitet som ut�
märker det mer etablerade föreningslivet. Det
gör stödet från lokala folkbildningsaktörer än
mer betydelsefullt.
Folkhögskolor och studieförbund vill ta del
i utformningen av kulturpolitiken, där utveck�
lingen går mot en ökad regionalisering. Det
gäller inte minst i arbetet med de regionala
kulturplanerna, som utgör ett viktigt underlag
för fördelningen av statens bidrag till kultu�

ren. Som självständiga och fristående organi�
sationer vill studieförbund och folkhögskolor
spela en aktiv roll i arbetet med de regionala
kulturplanerna, och därmed bidra till förny�
else och utveckling av lokalt och regionalt
kulturliv.

Kulturverksamhet bland unga
Folkbildningens kulturverksamhet är till för
alla. Särskilt viktigt är att vi inom studieför�
bunden och folkhögskolorna gör det möjligt
för människor att tidigt i livet utveckla ett in�
tresse för att uppleva och utöva kultur. I hög
utsträckning sker detta redan i dag, genom det
stora antalet ungdomar som söker sig till stu�
dieförbundens kulturverksamhet och till de
kurser med kulturell och estetisk inriktning
som folkhögskolan anordnar.
Samspelet med unga kulturintresserade hör
till folkbildningens mest dynamiska verksam�
hetsfält. Det finns inom studieförbund och
folkhögskolor ett engagemang och en flexibi�
litet som attraherar många unga. Det gäller in�
te minst inom musik och scenkonst, där verk�
samheten är omfattande och ständigt lockar
nya deltagare.
För ett stort antal unga är folkbildningen
inkörsporten till ett aktivt kulturliv. Många
som senare i livet ser tillbaka på sitt deltagan�
de minns inte enbart kulturaktiviteterna i sig.
Minnena speglar även vägen till vuxenlivet i
bredare bemärkelse – att forma en egen iden�
titet, att öka sin självkänsla och att möta vux�
na som bekräftar och betror med ansvar.

Kulturentreprenörer och
professionella kulturutövare
Folkbildningens organisationer fungerar ofta
som kulturentreprenörer. Det innebär till ex�
empel att vi har en samordningsroll mellan
olika aktörer för att initiera och genomföra
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kulturella aktiviteter och ���������������������
projekt. Här involve�
ras ofta kommunala förvaltningar, förenings�
liv, professionella kulturutövare, kulturinstitu�
tioner, företag och enskilda medborgare. Det
finns otaliga exempel på vad dessa former av
dynamiskt samarbete kan leda till, alltifrån
enskilda kulturarrangemang i det lilla forma�
tet till stora festivaler som når uppmärksam�
het långt utanför lokalsamhällets gränser.
På många håll utför folkbildningsorgani�
sationerna kulturaktiviteter på uppdrag, inom

exempelvis barnomsorg, ungdomsskola, äld�
reomsorg och även i arbetslivet.
De kulturarrangemang som i stor omfatt�
ning anordnas av studieförbund och folkhög�
skolor innebär också betydande möjligheter
för professionella kulturutövare att nå ut till
en större publik.
Föreläsningsverksamheten har på senare år
fått en renässans och verksamheten lockar allt
fler besökare.

Sveriges största kulturarena – uppgifter och utmaningar
i sammanfattning
• Studieförbund och folkhögskolor vill
hävda och försvara en kultursyn som rik�
tar fokus på möjligheterna för människor
att utöva och uppleva kultur. Utifrån det�
ta erbjuds ett brett utbud av kulturverk�
samhet över hela landet.

• Folkhögskolor och studieförbund ska bi�
dra till ett rikt kulturliv i mindre kommu�
ner och glesbygd. Folkbildningens orga�
nisationer initierar samverkan med lokala
aktörer inom kulturens område.

• Folkbildningen har goda möjligheter
att nå ut till och inspirera människor och
grupper som inte är vana vid kulturella
aktiviteter. Särskild prioritet ägnas dessa.

• Studieförbund och folkhögskolor ska
i högre utsträckning än
�������������������
idag påverka
�����������
ut�
formningen och genomförandet av den
nationella, regionala och lokala kulturpo�
litiken.

• Folkbildningens kulturverksamhet
bland unga har fortsatt hög prioritet.

• Folkbildningen ska medverka aktivt i
arbetet med regionala kulturplaner.
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9. Lokal och regional närvaro
och utveckling

Folkhögskolor och studieförbund har sin bas
i lokalsamhället. Folkhögskolorna finns i alla
län/regioner och deltagarna kommer från hela
landet. Studieförbunden bedriver studie- och
kulturverksamhet i Sveriges samtliga kom�
muner.

Folkbildningens Vägval & Vilja – lokal och
regional närvaro och utveckling
I folkbildningens ambition att finnas till i he�
la landet och bidra till lokal och regional ut�
veckling är det några frågor som vi särskilt
vill lyfta fram.

Folkbildningens lokala närvaro
Den starka förankring som folkhögskolor och
studieförbund har i lokalsamhället är en styr�
ka. Genom vår lokala närvaro kan vi direkt
möta människors behov av bildning och kul�
tur.
En allt större andel av Sveriges befolkning
bor i tätorter och större städer. Även studie�
förbunden och folkhögskolorna påverkas av
denna utveckling. Antalet avdelningar i stu�
dieförbunden har på senare år minskat och
understiger nu 200. Detta innebär totalt sett
färre förtroendevalda i studieförbunden.

Den lokala verksamheten och representa�
tionen sker ofta genom samverkan med stu�
dieförbundens medlems- och samverkansor�
ganisationer.
I ambitionen att upprätthålla lokal synlig�
het och närvaro i hela landet är det viktigt att
analysera effekterna av organisatoriska för�
ändringar i studieförbunden.
Många folkhögskolor är belägna på lands�
bygden och i mindre orter. På senare år har
dock majoriteten av nya folkhögskolor och
folkhögskolefilialer etablerats i större städer.
Studieförbunden och folkhögskolorna föl�
jer och värderar noga utvecklingen inom de
egna organisationerna, i relation till demo�
grafiska förändringar i samhället. Ambitionen
ska vara att upprätthålla en stark lokal förank�
ring och närvaro, grundad i en djup känne�
dom om de behov och förväntningar på folk�
bildningen som finns i lokalsamhället.

Folkbildning och det lokala
civilsamhället
Folkbildningens organisationer har stor be�
tydelse för det lokala civilsamhället. På lokal
nivå samarbetar vi med medlemsorganisatio�
ner, huvudmän och även med många andra
föreningar och nätverk.
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Folkhögskolorna fungerar på många orter
som lokala kultur- och bildningscentrum. För�
utom kursverksamheten genomförs ofta folk�
bildningsaktiviteter riktade till allmänheten i
form av föreläsningar, utställningar, kulturar�
rangemang etc.
Studieförbunden vill vara ett nav i det lo�
kala civilsamhället. ”Möjliggörare” är ett be�
grepp som ibland används för att beskriva
studieförbundens roll. Ofta finns man med i
bakgrunden för att stödja, uppmuntra och un�
derlätta för ideella krafter som driver olika
slags verksamhet. På detta sätt bidrar man till
att stödja såväl etablerade föreningar som de
nya rörelser som växer fram.
Genom folkbildningsorganisationerna er�
bjuds utbildningar för ledare och förtroende�
valda som bidrar till det lokala föreningslivets
utveckling och förnyelse.

Lokal och regional utveckling
och samverkan
Den regionala nivån i samhället får allt större
betydelse. Politiska överväganden och prio�
riteringar, exempelvis inom kultur-, utbild�
nings- och arbetsmarknadsområdet, kommer
med stor sannolikhet att i ökad utsträckning
ske på lokal och regional nivå.
Landsting och regioner är huvudmän för ett
drygt fyrtiotal folkhögskolor. Kommuner och
landsting ger betydande bidrag till folkbild�
ningen, även om kommunernas bidrag på se�
nare år har minskat kraftigt.
Folkhögskolor och studieförbund vill vara
konstruktiva och självklara samverkansaktö�
rer i regionalt och lokalt utvecklingsarbete.
Detta gäller exempelvis inom det arbete
med regionala kompetensplattformar som
växer fram, utifrån behoven av en mer sam�

ordnad struktur för regional kompetensför�
sörjning samt ett mer flexibelt och behovs�
anpassat utbildningssystem. Folkbildningens
organisationer vill medverka i detta arbete.
Den praktiska folkbildningsverksamheten
ger ett inflöde av kunskap och erfarenheter
som kan tillföra mycket när framtidens lokala
och regionala politik utformas. Den starka
kopplingen till civilsamhället, flexibla arbets�
former och kompetenta medarbetare är fakto�
rer som gör vår medverkan särskilt värdefull.
Uppgiften för folkbildningens organisatio�
ner vidgas här från att anordna kurser och stu�
diecirklar till att bli en aktiv samverkanspart i
ett lokalt och regionalt utvecklingsarbete.
Det gäller att vi inom studieförbund och
folkhögskolor anpassar våra organisationer
och vårt agerande – enskilt och gemensamt –
för att kunna uppfylla de förväntningar som
finns. Med en öppen och proaktiv attityd ska
vi själva ta initiativ till samverkan och dialog.
Redan idag finns goda exempel på att studie�
förbund och folkhögskolor agerar på detta
sätt. Dessa kan tjäna som föredömen när vi
stärker vår position i förhållande till offent�
liga, privata och ideella aktörer på lokal och
regional nivå.
År 2008 träffades den första så kallade
Överenskommelsen mellan regeringen,
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
samt ett antal idéburna organisationer.
Överenskommelserna syftar i korthet till att
tydliggöra idéburna organisationers roll och
uppgifter i samhället.������������������������
Folkbildningens intres�
seorganisationer och även enskilda studieför�
bund har undertecknat Överenskommelsen.
Arbetet tydliggör frågan om relationen
mellan den offentliga sektorn och de idéburna
organisationerna. Inom folkbildningen vill vi
aktivt medverka i denna utveckling och möta
dess konsekvenser, inte minst på lokal och re�
gional nivå.
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Lokal och regional närvaro och utveckling – uppgifter
och utmaningar i sammanfattning
• Folkbildningsorganisationerna vill upp�
rätthålla en stark lokal närvaro och för�
ankring, utifrån ambitionen att finnas i
hela landet.
• Folkbildningen vill öka sin närvaro och
tillgänglighet i områden där det civila
samhället behöver förstärkas och där be�
hovet av folkbildning är stort. Det kan
gälla på mindre orter i glesbygden men
också i storstädernas ytterområden.
• Folkbildningsorganisationerna vill vara
ett nav för stöd och utveckling av det lo�
kala föreningslivet – både i de mer eta�
blerade folkrörelserna och inom nya för�
eningar, rörelser och mer informella nät�
verk.

• Folkhögskolor och studieförbund vill
vara proaktiva aktörer som själva tar ini�
tiativ och öppnar sig för samverkan på den
lokala och regionala nivån i samhället.
Folkbildningen identifierar behov, ser möj�
ligheter och föreslår åtgärder inom olika
samhällsområden.
• Folkhögskolor och studieförbund med�
verkar aktivt i lokala och regionala forum
som är relevanta för folkbildningens verk�
samhetsfält, exempelvis i arbetet med att
utveckla regionala kompetensplattformar.
• Folkbildningen medverkar i diskussionen
om idéburna organisationers roll i samhäl�
let, utifrån det pågående arbetet med de så
kallade Överenskommelserna.
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10. Pedagogik och lärmiljöer som
motsvarar högt ställda föräntningar

Verksamheten i studieförbund och folkhög�
skolor har tydliga pedagogiska kännetecken.
Folkbildningens pedagogik innebär dock inte
att tillämpa en modell för lärande enligt en
exakt utarbetad teori eller regelbok.
En viktig utgångspunkt är att lärandet är
frivilligt och inte styrs av centralt fastslagna
mål och läroplaner. Denna frihet lägger en
grund för deltagarnas akt��������������������
iva medverkan i pla�
nering och genomförande av studierna.
Den starka betoningen på gruppernas själv�
ständiga arbete och på deltagarnas inflytande
reducerar inte folkbildningsorganisationernas
pedagogiska roll och betydelse, snarare tvärt�
om.
Ett aktivt deltagarinflytande uppstår säl�
lan av sig själv. För vissa är det en ny, och
ibland skrämmande, erfarenhet att förväntas
vara medskapande i att söka kunskap och in�
gå i de grupprocesser som är utmärkande för
folkbildningen. Det gäller för studieförbund
och folkhögskolor att skapa goda förutsätt�
ningar för att sådana lärmiljöer kan utvecklas.
Ledarnas och lärarnas förmåga att motivera,
lotsa, bekräfta och bidra till en trygg och til��
låtande atmosfär i grupperna är av central be�
tydelse.
Ett annat av folkbildningspedagogikens
kännetecken är den starka kopplingen mellan
teori och praktik. Både teoretisk och praktisk
kunskap värderas högt, och lärandet innefattar
ofta moment med praktisk tillämpning av den

kunskap som tillägnats.
Ytterligare ett utmärkande drag är att lä�
randet sker genom samspel, dialog och ge�
menskap i små studiegrupper. Folkbildningen
kanske visar sin allra största styrka och sär�
ställning just i den lilla studiegruppens lust�
fyllda och kreativa lärande. Här övergår in�
strumentell inlärning i bildande processer
som kan föda djupare insikter och leda till
personlig utveckling.

Folkbildningens Vägval & Vilja
– pedagogik och lärmiljöer
I folkbildningens ambition att erbjuda en god
pedagogik och attraktiva lärmiljöer är det
några områden som vi särskilt vill lyfta fram.

Pedagogisk utveckling
och förnyelse
Folkbildningspedagogiken ser inte ut idag
som den gjorde i folkbildningens barndom.
Utmaningen är att ständigt förnya och moder�
nisera pedagogik och lärmiljöer, utan att cen�
trala värden och erfarenheter går förlorade.
I ett samhälle som kännetecknas av högt
tempo och omfattande informationsflöden är
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det särskilt viktigt att utveckla pedagogiska
lärmiljöer som betonar djupare förståelse,
insikt, sammanhang och ett kritiskt förhåll�
ningssätt till omvärlden.
På samma sätt som folkbildningen inspi�
rerat andra utbildningsanordnare ska vi inom
folkhögskolor och studieförbund hämta in�
fluenser utifrån. Öppenhet för nya idéer och
forskningsrön – mod att pröva nytt och även
att misslyckas – ska prägla verksamheten.
Den största drivkraften för pedagogisk för�
nyelse är att folkbildningen varje dag värde�
ras av sina kritiska deltagare. Förmågan att
med de folkbildningspedagogiska idéerna
som grund kunna möta deltagarnas f�������
örvänt�
ningar, är avgörande för fortsatt framgång.

Flexibla lärformer
Möten och dialog mellan människor är ett
centralt inslag i folkbildningen. Men mötes�
former kan förändras. De senaste decennier�
nas utveckling inom IT-området har inneburit
stora möjligheter att göra lärandet tillgängligt
på orter och i sammanhang där det tidigare
har varit svårt för människor att delta. Geo�
grafiska avstånd mellan människor lägger inte
längre något hinder för digitala möten, som
ett komplement till fysiska möten och mötes�
platser.
Vår utgångspunkt är att se tekniken som ett
medel för att förnya pedagogik och lärmiljöer,
utan att de viktiga värden som kännetecknar
god folkbildning går förlorade.
Folkhögskolor och studieförbund har under
en följd av år utvecklat och tillämpat nya for�
mer för flexibelt lärande och distansstudier.
En del har kommit längre än andra. Behoven
kommer att öka i framtiden och det finns fort�
farande betydande steg att ta på detta område.
Här prövas vår förmåga till förnyelse –
och på ett djupare plan väcks viktiga frågor
om folkbildningspedagogikens värdemässiga
grundvalar och konkreta innebörd.

Lärar- och ledarkompetens
Att vara ledare och lärare inom folkbildning�
en ställer särskilda krav. Det är cirkelledarna
och folkhögskollärarna som i mötet med del�
tagarna levandegör folkbildningens pedago�
gik och människosyn. Lärare och ledare ska
ha goda ämneskunskaper, kombinerat med
pedagogisk och social kompetens. Detta gäl�
ler oavsett om läraren/ledaren är anställd,
arvoderad eller arbetar ideellt, vilket är fallet
för många cirkelledare i studieförbunden.
Folkhögskolan har en professionell lärar�
kår, där lärarna ofta genomgått den särskilda
folkhögskollärarutbildningen.
Många som arbetar inom folkhögskolan
kan vittna om allt mer arbetskrävande delta�
gargrupper. Många deltagare har bristfällig
formell utbildningsbakgrund. Det finns även
en ökning i antalet deltagare med neuropsy�
kiatriska funktionsnedsättningar. Att folkhög�
skolan når dessa grupper är självfallet posi�
tivt. Men det ställer höga krav på lärarresurser
– i form av tid och kompetens – utifrån am�
bitionen att möta varje elev utifrån hans eller
hennes förutsättningar.
Många studiecirklar startar på initiativ av
deltagarna själva, med en i gruppen som leda�
re. I studieförbunden finns dessutom ett stort
antal ideellt arbetande cirkelledare, ofta från
föreningslivet, och även arvoderade ledare.
Oavsett cirkelform och ämne har ledarskapet
stor betydelse för cirkelns framgång – för en
stimulerande lärmiljö, trygg stämning i grup�
pen, och för att se till att de regler och riktlin�
jer som finns för studiecirklar följs.
Studieförbunden ansvarar själva för utbild�
ning av cirkelledare. Utbildade cirkelledare är
en viktig framgångsfaktor för studieförbun�
den. Att cirkelledarutbildningarna håller hög
standard bidrar
��������������������������������������
till ökad kvalitet i studiecir�
kelverksamheten. Attraktiva ledarutbildningar
bidrar även till att få fler att ta på sig ledar�
uppdrag inom studieförbunden.

33

GVN 2012-04-10--11
Sidan 59 av 75

FOLKBILDNINGENS

VÄGVAL & VI LJA

Pedagogik och lärmiljöer som motsvarar högt ställda
förväntningar – uppgifter och utmaningar i sammanfattning
• En modern folkbildningspedagogik för�
enar tradition och förnyelse. Folkbild�
ningen har ett stort ansvar att forma lär�
miljöer som är anpassade till deltagarnas
förutsättningar och behov.
• Viktiga värden är centrala och bety�
delsefulla när kvaliteten i folkbildnings�
verksamheten bedöms – och ska därför
vägleda det pedagogiska utvecklingsar�
betet. Det handlar bland annat om del�
tagarnas inflytande, gemenskapen i små
studiegrupper och om lärandets betoning
på sammanhang, insikt och personlig ut�
veckling.

• Folkhögskolor och studieförbund vill med
större kraft än idag utveckla flexibla lärmil�
jöer utifrån de möjligheter som IT ger.
• Lärare och cirkelledare levandegör folk�
bildningens idéer och pedagogik i mötet
med deltagarna. Utbildning och fortbild�
ning av ledare och lärare är ett viktigt in�
strument för att upprätthålla god kvalitet
och locka nya deltagare.
• Dimensionering och innehåll i folkhög�
skollärarutbildningen behöver kontinuerligt
följas upp för att kunna svara mot folkhög�
skolans framtida behov.
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VÄGVAL & VI LJA

Folkbildningsrådet
Box 380 74, 100 64 Stockholm
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26
fbr@folkbildning.se
www.folkbildning.se
35

GVN 2012-04-10--11
Sidan 61 av 75

Folkbildningsförbundet, RIO, SKL

2012-03-15

Folkbildningens Vägval & Vilja – några frågor om
folkbildningens styrning, finansiering, organisation etc.
Bakgrund och syfte
Ett förslag till folkbildningspolitiskt dokument – Folkbildningens Vägval & Vilja
– är nu ute på remiss i folkhögskolor och studieförbund.
I det slutgiltiga dokumentet, som ska antas hösten 2012, är det angeläget att
tillfoga ett avsnitt om folkbildningens finansiering, styrning, organisation etc.
Detta PM berör dessa områden.
Beredningsgruppen för uppföljning av Folkbildningens Framsyn har bedömt att
dessa frågor ska behandlas i särskild ordning och ställas direkt till
Folkbildningsförbundet, Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation samt
Sveriges Kommuner och Landsting.
Tanken med Folkbildningens Vägval & Vilja är att redovisa resonemang och
förslag som är gemensamma för svensk folkbildning. Det gäller även de frågor
som lyfts fram i detta PM. Utgångspunkten är att folkbildningen ska samla sig till
ett antal principiella och övergripande ståndpunkter kring de frågor som berörs.
Vilka frågor som slutgiltigt ska tas upp i Vägval & Vilja – och vilka ståndpunkter
som ska framföras – avgörs av Folkbildningsförbundet, Rörelsefolkhögskolornas
intresseorganisation samt Sveriges Kommuner och Landsting. Varje organisation
kan förhålla sig fritt till detta PM, genom att tillföra ytterligare frågor och
perspektiv – eller avstå från att beröra vissa frågor.
En utgångspunkt för innehållet i detta underlag har varit motsvarande avsnitt i
Folkbildningens Framsyn (se bilaga 1). Finns det skäl att i Folkbildningens
Vägval & Vilja stå fast vid tidigare ställningstaganden i Folkbildningens Framsyn
eller behöver de förändras i något avseende? Vad behöver tillfogas i förhållande
till det som skrevs för åtta år sedan?
Skriftliga svar på detta dokument från Folkbildningsförbundet,
Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation samt Sveriges Kommuner och
Landsting lämnas till Folkbildningsrådet för behandling i Beredningsgruppen för
uppföljning av Folkbildningens Framsyn inom Folkbildningsrådet senast den 30
juni 2012.
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FRÅGEOMRÅDEN

1. Folkbildningens finansiering, styrning och organisation
på nationell nivå
Statens anslag till folkbildningen
• Sedan 1991 har det statliga stödet till folkbildningen utformats så att riksdagen
anger syften med statsanslaget. Studieförbund och folkhögskolor anger själva mål
för verksamheten. Ansvaret för bidragsfördelning, uppföljning och utvärdering
vilar på Folkbildningsrådet. Från att före 1991 ha varit inordnad i den statliga
förvaltningen har folkbildningen sedan dess en form av självstyre och
egenförvaltning inom ramen för statens mål och riktlinjer.
• I den senaste folkbildningspropositionen (SOU 2005/06:192) anges fyra syften
och sju motiv för det statliga folkbildningsanslaget. Folkbildningsrådet har på
uppmaning av regeringen hösten 2011 redogjort för folkbildningens syn på dessa
syften och motiv (se bilaga 2).
• Det generella statsbidraget till folkbildningen ges i form av ett samlat anslag.
Folkbildningsrådet beslutar vilka folkhögskolor och studieförbund som ska få del
av bidraget samt hur bidraget ska fördelas mellan studieförbund och
folkhögskolor.
• Utöver det statliga folkbildningsanslaget ger staten bidrag till särskilda ändamål
inom folkbildningen. Folkhögskolan har under en följd av år tillförts resurser för
insatser med särskilda målgrupper, främst personer i arbetslöshet.
Studieförbunden och folkhögskolorna har tillförts resurser, exempelvis för EUinformation och jämställdhet. Även via statliga myndigheter och genom EU ges
stöd till folkbildningen, ofta i form av avgränsade projekt för särskilda ändamål.

Folkbildningsrådets roll och uppgifter
• Folkbildningsrådet bildades 1991 som en förening med tre medlemmar:
Folkbildningsförbundet, Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation samt
Sveriges Kommuner och Landsting.
• Folkbildningsrådets uppgifter består dels av myndighetsuppdrag från riksdag
och regering, dels av uppdrag från de tre medlemmarna (se bilaga 3,
Folkbildningsrådets Årsredovisning 2011).
• Medlemmarna utövar inflytande över Folkbildningsrådets verksamhet genom att
tillsätta styrelse och genom egen representation i styrelsen (adjungerade
ledamöter). Möjligheter till inflytande ges även genom beredningsgrupper och
arbetsgrupper, expertgruppen för nationell utvärdering samt genom
medlemssamråd och gemensam styrelsekonferens. Folkbildningsrådets
representantskap utser ordförande och fastställer budget (se bilaga 4,
Folkbildningsrådets stadgar).
• Som en följd av den senaste folkbildningspropositionen tydliggjordes och
utökades Folkbildningsrådets myndighetsroll bland annat ifråga om uppföljning
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och utvärdering av folkbildningsverksamheten, liksom kvalitetsarbetet inom
folkbildningen.
• Folkbildningsrådets dubbla uppdrag – att både företräda staten i förhållande till
folkbildningen och att representera folkbildningen i förhållande till staten – är en
organisationsform som förespråkades både i Folkbildningens Framsyn och i den
senaste folkbildningspropositionen. Det förs dock en ständig diskussion om föroch nackdelar med denna form av självförvaltande struktur. I propositionen
framhålls att det kan finnas:
”ett spänningsförhållande mellan olika roller och uppgifter när en
ideell förening som Folkbildningsrådet anförtros offentliga
förvaltningsuppgifter. … Till dessa hör bland annat risken för
intressekonflikter i samband med beslutsfattande. Folkbildningsrådets
förmåga att bevara sin allmänna legitimitet beror på hur man kan
hantera denna balansgång.”
• Under 2011 presenterade Riksrevisionen rapporten ”Statens stöd till
studieförbunden” (RiR 2011:12). Rapporten innehåller resultat av granskning,
slutsatser och rekommendationer, bland annat vad avser Folkbildningsrådets
fördelning, uppföljning, utvärdering och kontroll av statens stöd till
studieförbunden.
• I oktober 2011 beslutade regeringen att en särskild utredare ska utvärdera det
statliga stödet till folkbildningen. Uppdraget ska redovisas senast 31 oktober 2012
(Se bilaga 5: Kommittédirektiv).

Utvärdering och forskning
I den senaste folkbildningspropositionen anges att utvärderingen av
folkbildningen ska utformas som tätare återkommande studier av mer begränsad
omfattning. Vidare slås fast att medel inom folkbildningsanslaget bör avsättas för
forskning om folkbildning och disponeras av Vetenskapsrådet.
De senaste årens utveckling har följt denna inriktning. Folkbildningsrådets
nationella utvärderingsinsatser har utökats och fått en tydligare koppling till
statens fyra syften med stödet till folkbildningen. En självständig expertgrupp, där
även medlemmarna är företrädda, leder och planerar Folkbildningsrådets arbete
med nationell utvärdering.
Resultaten av de utvärderingar som regelbundet görs redovisas till regeringen och
sammanfattas årligen i en samlad bedömning av folkbildningens effekter för
individ och samhälle.

Frågor om folkbildningen på nationell nivå:
• Ska den ordning behållas där riksdagen anger syften med statsbidragen och
studieförbund och folkhögskolor själva anger mål för verksamheten?
• Ska modellen med självstyre och egenförvaltning genom Folkbildningsrådet
fortsatt gälla?
• Övriga principiella ståndpunkter när det gäller statens styrning av
folkbildningen?
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• Den dubbla roll som Folkbildningsrådet i nuläget har: Vad krävs för att hävda
oväld i beslutsfattande och för att hantera balansgången mellan att företräda staten
i förhållande till folkbildningen och att representera folkbildningen i förhållande
till staten?
• Synpunkter och ställningstaganden vad gäller Folkbildningsrådets uppgifter i
form av
- myndighetsuppdrag?
- medlemsuppdrag?
• Synpunkter och ställningstaganden i fråga om Folkbildningsrådets organisation
och arbetssätt med dess former för medlemsinflytande (beredningsgrupper,
medlemssamråd o s v)?
• Finns det anledning att förändra Folkbildningsrådets stadgar? I så fall i vilka
avseenden?
• Principiella ställningstaganden när det gäller nationell utvärdering av
folkbildningen respektive fristående forskning om folkbildningen?
– Ansvar, organisation och inriktning inom respektive område?

2. Folkbildningens finansiering, styrning och organisation
på regional och kommunal nivå samt frågor kring
fortbildning och kompetensförsörjning
Bidrag till folkbildningen från kommuner och landsting/regioner
• I den senaste folkbildningspropositionen slås fast att:
”Folkbildningen är en gemensam angelägenhet för staten,
kommunerna, landstingen och huvudmännen. Det ekonomiska
ansvaret bör bäras gemensamt.”
• Från 1992 till 2011 minskade kommunernas andel av det generella bidraget till
studieförbunden från 30 procent till 14 procent. Även landstingens/regionernas
stöd har minskat, om än inte i lika hög grad. Sammantaget innebär detta att staten
står för en allt större andel av de samlade generella bidragen till studieförbunden.
År 1992 svarade staten för 55 procent av bidragen. År 2011 hade statens andel
ökat till 74 procent. Statens andel av bidragen till folkhögskolorna har under
perioden 2001 till 2011 varit konstant, ungefär 70 procent, och
landstingens/regionernas andel cirka 30 procent.
• De flesta kommuner och landsting/regioner ansluter sig i sin bidragsgivning till
de övergripande syften som riksdagen har angett för statsanslaget till
folkbildningen. På senare år har många kommuner kompletterat statens syften.
Det sker exempelvis genom att ange prioriterade målgrupper eller särskilt
angelägna verksamhetsområden. En del kommuner utarbetar även egna modeller
för styrning och fördelning av bidrag till studieförbunden.
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• Många kommuner och landsting/regioner ger stöd till studieförbunden utöver det
generella stödet, exempelvis i form av projekt eller bidrag för särskilda ändamål.

Folkbildningens organisation på regional och kommunal nivå
• Folkhögskolor och studieförbund avgör självständigt hur de väljer att organisera
sig. Frågan är dock folkbildningspolitiskt relevant på ett mer allmänt plan. Det
handlar om människors tillgång till folkbildning i hela landet, men även om
folkbildningens beredskap och förmåga att vara företrädd och utöva inflytande på
regional och kommunal nivå.
• För närvarande pågår en utveckling där den regionala nivån i samhället ökar i
betydelse. Detta återspeglas i den statliga kulturpolitiken, där en del av det statliga
kulturanslaget fördelas utifrån regionala kulturplaner. Ett annat uttryck för detta är
den ökade regionala samordningen inom utbildningssektorn, exempelvis i form av
regionala kompetensplattformar.

Kompetensförsörjning och fortbildning inom folkbildningen
Behovet av kompetensförsörjning och fortbildning inom folkbildningen är en
fråga för folkbildningsorganisationerna själva – enskilt och gemensamt. Det är
också en fråga om i vilken grad utbildningssektorn i övrigt bidrar med
utbildningar anpassade för framtida yrkesverksamhet inom studieförbund och
folkhögskolor.

Frågor om folkbildningen på regional och lokal nivå samt
fortbildning och kompetensförsörjning:
• Synpunkter och ställningstaganden vad gäller kommunernas och
landstingens/regionernas stöd till folkbildningen – både i fråga om omfattning och
utformning av bidragen?
• Synpunkter och ställningstaganden i fråga om folkbildningens närvaro samt
representation på regional och kommunal nivå, enskilt och gemensamt?
• Synpunkter och ställningstaganden kring roll- och ansvarsfördelning för den
framtida kompetensförsörjningen och fortbildningen i folkbildningen i förhållande
till
– Enskilt ansvar för varje studieförbund och folkhögskola?
– Gemensamt ansvar för folkbildningens organisationer?
– Det offentliga utbildningssystemet?
Bilagor:
1. Utdrag ur Folkbildningens Framsyn (2004)
2. Folkbildningsrådets skrivelse till regeringen angående verksamhetsområden i
folkbildningsförordningen, november 2011
3. Folkbildningsrådets årsredovisning 2011
4. Folkbildningsrådets stadgar
5. Kommittédirektiv, utvärdering av statens stöd till folkbildningen (2011:93)
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Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 3 april 2012

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Delegation gällande ansökningar om statsbidrag
Förslag till beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen föreslår att gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden beslutar att beslut gällande ansökningar om
statsbidrag för vuxenutbildning delegeras till Bo Kristiansson, rektor vid
KomVux.
Bakgrund

KomVux ansöker regelbundet om statsbidrag gällande vuxenutbildning
administreras av Skolverket enligt följande rutin.
Skolverket tar emot ansökan elektroniskt och denna elektroniska ansökan ska
kompletteras med:
1. Underskrift av ordförande i beslutande nämnd/styrelse för
utbildningen samt ansvarig kontaktperson för vuxenutbildningen.
2. Styrelsens/nämndens beslut gällande ansökan eller om en behörig
undertecknare har styrelsens delegation att underteckna ansökan ska
beslutet om delegation bifogas.
Ansökningarna rapporteras senare till nämnd, enligt delegationsordningen.

Helena Wottle
Nämndsekreterare

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator-gvf@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

GVN 2012-04-10--11
Telefon 0498-26 90 00 vxl
Sidan 67 av 75

Org nr 212000-0803

2011-02-15
1 (2)
Dnr 37-2011:342

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR LÄRLINGSUTBILDNING FÖR VUXNA
Ansökande kommun eller kommunalförbund och mottagare av eventuellt beviljat
statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna 1

Kommunkod

Ansökan är en gemensam ansökan för nedanstående samverkande kommuner (ange kommuner samt
kommunkod för resp. kommun)

Webbansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna ska inlämnas senast den 15 april 2011. Den ska
kompletteras med underskrift av ordförande i beslutande nämnd/styrelsen för utbildning samt ansvarig
kontaktperson för vuxenutbildningen. Dessa underskrifter samt det beslut som styrelsen för utbildningen har
fattat i fråga om ansökan ska skickas via post till Skolverket, Vuxenutbildningsenheten, 106 20 Stockholm
(märk kuvertet med Ansökan vux-lärling 2011).
Om behörig undertecknare har styrelsens delegation att underteckna ansökan ska beslutet om delegation
bifogas (har kommunen redan lämnat en delegationsordning avseende yrkesvux kan Ni bortse från inlämnade vid denna
ansökan). De undertecknade handlingarna ska vara Skolverket tillhanda senast den 30 april 2011.

I förordning (2010:2016) om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna regleras ett antal villkor för
erhållande av statsbidrag, bl.a.:
- Syftet med utbildningen (3 §)
- Samråd kring utbildningen (4 §)
- Möjlighet att anordna på deltid vid behov och kunna kombinera med övrig utbildning inom det
offentliga skolväsendet för vuxna (4 §)
- Former och villkor för lärlingsråd (5-9 §)
- Avtal mellan kommun och arbetsplats (7 §)
- Handledarutbildning (12 §)
- Betyg och individuella studieplaner (10-11 §)
- Beräkning av statsbidrag (14–16 §)
- Uppföljning (17-18 §)
- Återbetalning (19-20 §)
Underskrift av ordförande i beslutande styrelse/nämnd

Ansvarig kontaktperson för vuxenutbildningen

Ort och datum

Ort och datum

Underskrift samt namnförtydligande

Underskrift samt namnförtydligande

Telefon samt e-postadress

Telefon samt e-postadress

Kommunen har redan lämnat en delegationsordning avseende yrkesvux?
 Ja
 Nej

1

Om ett kommunalförbund övertagit ansvaret för medlemskommunernas kommunala vuxenutbildning kan
kommunalförbundet
GVN 2012-04-10--11 ansöka om statsbidrag.
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Dnr 37-2011:1112

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR YRKESFÖRARE INOM GYMNASIAL
VUXENUTBILDNING 2012
Ansökande kommun eller kommunalförbund och mottagare av eventuellt beviljat
statsbidrag för yrkesvux 1

Kommunkod

Skolverket tar emot ansökan elektroniskt. Den elektroniska ansökan ska kompletteras med:
1. Underskrift av ordförande i beslutande nämnd/styrelse för utbildningen samt ansvarig
kontaktperson för vuxenutbildningen
2. Styrelsen beslut gällande ansökan eller om en behörig undertecknare har styrelsens delegation att
underteckna ansökan ska beslutet om delegation bifogas
Begärda handlingar ska vara Skolverket tillhanda senast den 17 december 2011 och ska skickas via post till
Skolverket
Vuxenutbildningsenheten
106 20 STOCKHOLM
Vänligen märk kuvertet ”Yrkesförarutbildning 2012”.

1

Om ett kommunalförbund övertagit ansvaret för medlemskommunernas kommunala vuxenutbildning kan
kommunalförbundet ansöka om statsbidrag.
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Villkor för statsbidrag
Det som sägs nedan om kommuner gäller också kommunalförbund.
För att kommunen ska få statsbidrag krävs att:
- utbildningen planeras i samråd med Arbetsförmedlingen,
- utbildningen planeras i samråd med företag, organisationer eller andra sammanslutningar som är
verksamma inom de branscher som utbildningen är avsedd för,
- kommunen kan visa på ett behov av utbildningen,
- kommunen erbjuda en möjlighet till strukturerad bedömning, värdering och dokumentation av en
deltagares tidigare förvärvade kunskaper och kompetens,
- kommunen erbjuder studie- och yrkesvägledning samt vid planeringen och genomförandet av
utbildningen tar till vara deltagarens tidigare förvärvade kunskaper och kompetens och
- om samtliga behöriga sökande inte kan tas emot till utbildningen ska företräde ges till den som
oavsett tidigare utbildning har en svag ställning på arbetsmarknaden.
Kommunen ska till Skolverket redovisa hur insatserna ovan genomförs eller har genomförts och
medverka i de uppföljnings- och utvärderingsinsatser som Skolverket har fått regeringens uppdrag att
redovisa. Kommunen ska också redovisa statistik för studerande vad gäller:
- deltagarnas bakgrund,
- deltagarnas sysselsättning före och efter deltagande i utbildningen och
- deltagarnas finansiering av sina studier.
Skolverket lämnar information till kommunen om när uppgifterna ovan ska lämnas eller rapporteras.

Underskrifter
Underskrift av ordförande i beslutande
styrelse/nämnd

Ansvarig kontaktperson för vuxenutbildningen

Ort och datum

Ort och datum

Underskrift samt namnförtydligande

Underskrift samt namnförtydligande

Telefon samt e-postadress

Telefon samt e-postadress
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Statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna
Skolverket vill informera om möjligheten för kommuner att, utöver ordinarie verksamhet inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och inom gymnasial
vuxenutbildning för utvecklingsstörda, ansöka om statsbidrag för att bedriva lärlingsutbildning för vuxna.
Regeringen har i budgetpropositionen 2011 föreslagit att det ska vara möjligt för
kommunerna att erbjuda lärlingsutbildning för vuxna fr.o.m. hösten 2011. Av budgetpropositionen framgår även att satsningen på lärlingsutbildning för vuxna omfattar åren 2012 – 2014.
Bestämmelser om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna finns i förordning
(2010:2016) om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna.

Ansökan

Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna ska göras enligt på något
av följande sätt:
- Enskild kommun. Kommunen söker enskilt
- Kommuner söker i samverkan där en kommun företräder samtliga kommuner
som beslutat ingå i sådan samverkan. I dessa fall lämnas statsbidrag till den kommun som står som ansökande part. Detta förutsätter någon form av avtal mellan
kommunerna som ska bifogas till ansökan.
- Kommunalförbund söker. Vården av den kommunala vuxenutbildningen har
överlåtits till förbundet.
Med begreppet kommun avses i det följande en enskild kommun, kommuner i
samverkan eller kommunalförbund.

Former för ansökan

Skolverket tar emot ansökan elektroniskt via ett webbaserat ansökningsformulär.
Webbansökan ska kompletteras med underskrift av ordförande i beslutande
nämnd/styrelse för utbildningen samt ansvarig kontaktperson för vuxenutbildningen. Dessa underskrifter samt det beslut som styrelsen för utbildningen har fattat i
fråga om ansökan ska skickas via post till Skolverket. Om en behörig undertecknare
har styrelsens delegation att underteckna ansökan ska beslutet om delegation bifogas (har kommunen redan lämnat en delegationsordning avseende yrkesvux kan ni

Postadress: 106 20 Stockholm
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bortse från inlämnade vid denna ansökan). De undertecknade handlingarna ska
vara Skolverket tillhanda senast den 30 april 2011. Märk kuvertet ”Ansökan vuxlärling 2011” och skicka de begärda handlingarna till:
Skolverket
Vuxenutbildningsenheten
106 20 STOCKHOLM
Bedömning av ansökan

Skolverket kommer vid sin bedömning i första hand ta hänsyn till att ansökande
kommun uppfyller villkoren för statsbidrag enligt förordning (2010:2016) om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna. Kommunen ska ha analyserat vilka behov,
förutsättningar och möjligheter som finns för att genomföra lärlingsutbildning. För
att beviljas statsbidrag krävs att utbildningen planeras i samråd med Arbetsförmedlingen och med företrädare för arbetsmarknaden. Skolverket kommer vid behov att
kontakta de företrädare för t.ex. Arbetsförmedlingen eller näringslivet som har angetts i ansökan.
För att få statsbidrag ska kommunen också erbjuda studie- och yrkesvägledning
samt vid planeringen och genomförandet av utbildningen ta till vara deltagarens
tidigare kunskaper och kompetens, dvs. validera där detta är möjligt.
Om Skolverket får fler ansökningar som uppfyller villkoren för statsbidrag än vad
det finns möjlighet att finansiera kommer Skolverket att göra en helhetsbedömning
av såväl lokala som regionala behov. Listan över beviljade ansökningar publiceras
på Skolverkets webbplats: www.skolverket.se/vux
Både de kommuner som beviljats platser och de som fått avslag får därefter ett
enskilt beslut. Skolverkets beslut om statsbidrag kan inte överklagas.

Tidpunkt för ansökan och beviljande av statsbidrag

För utbildningar inom lärlingsutbildning för vuxna med start efter 1 juli 2011 ska
ansökan inlämnas till Skolverket senast den 15 april 2011. Ansökan ska avse utbildning som påbörjas under 2011.
Beslut lämnas i maj 2011. Statsbidrag utbetalas i samband med ordinarie utbetalning av statsbidrag för yrkesvux under tredje och fjärde kvartalet 2011.

Statsbidrag för lärlingsutbildning

”14 § Statsbidraget för lärlingsutbildning för vuxna ska fördelas på grundval av det
antal elever som tagits in till utbildningen under en tolvmånadersperiod. Varje så-
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dan elev berättigar kommunen till statsbidrag med högst 50 000 kronor per tolvmånadersperiod, fördelat efter omfattningen av elevens utbildning.”
Skolverket kommer att beräkna statsbidraget enligt följande:
50 000 kr/52 veckor =

962 kr/vecka/lärling heltid
eller
481 kr/vecka/lärling 50 procent

Förutsättningar för lärling inom gymnasial vuxenutbildning

Den studerande läser minst 20 verksamhetspoäng/vecka för heltid. Utbildningen
omfattar minst 400 och som mest 1600 gymnasiepoäng och genomförs till minst 70
procent på en arbetsplats.
Statsbidrag kan lämnas för nationella kurser som i gymnasieskolan utgör karaktärsämnen inom yrkesprogrammen. Beräkningen av statsbidraget innebär att samma
ersättning utgår för alla yrkesinriktningar. Lärlingsutbildningen kan inte omfatta
lokala kurser, orienteringskurser eller teoretiska kurser.

Förutsättningar för lärling inom gymnasial vuxenutbildning för utvecklingsstörda

Utbildningen omfattar minst 20 veckor och som mest 2 år och genomförs till övervägande del på en arbetsplats. Statsbidrag kan lämnas för yrkesinriktade kurser som
i gymnasiesärskolan ingår i nationella eller specialutformade program.

Statsbidrag för ersättning till arbetsplats

”15 § Statsbidraget för ersättning till arbetsplats ska fördelas på grundval av det
antal elever som tagits emot på arbetsplatser för arbetsplatsförlagt lärande under en
tolvmånadersperiod. Varje sådan elev berättigar kommunen till statsbidrag med
högst 25 000 kronor per tolvmånadersperiod, fördelat efter omfattningen av elevens utbildning.”
Skolverket kommer att beräkna statsbidraget enligt följande:
25 000 kr/52 veckor =

481 kr/vecka/lärling heltid
eller
240 kr/vecka/lärling 50 procent

En förutsättning för att ta del av statsbidraget är att kommunen kan uppvisa att
ersättning utgår till arbetsplatsen.
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Statsbidrag för handledarutbildning

”16 § Statsbidraget för handledarutbildning ska fördelas på grundval av antalet anlitade handledare under en tolvmånadersperiod. Varje handledare berättigar kommunen till statsbidrag med högst 3 500 kronor per tolvmånadersperiod.”
Skolverket kommer att utbetala 3500 kr per utbildad handledarfunktion och studerande. Ersättningen kommer att utgå i de fall en lärlingsplats har omfattat minst
400 gymnasiepoäng.

Utbetalning av statsbidrag

Statsbidrag lämnas inte för utbildningar eller utbildningsplatser vilka omfattas av
statsbidrag på annat sätt. Bidrag lämnas inte heller för utbildning som bedrivs enligt
förordningen (1992:395) om uppdragsutbildning.
Kommunen kan inom ramen för beviljat statsbidrag omfördela utbildning från
sökta yrkesområden till andra yrkesområden men inte få ett högre statsbidrag än
vad som har beslutats av Skolverket. Kommunen behöver inte Skolverkets godkännande innan sådan omfördelning görs, men omfördelningen måste göras med
hänsyn till de villkor som ställs i förordning (2010:2016) om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna.
De skäl som ligger till grund för omfördelningen ska dokumenteras för att kommunen vid Skolverkets uppföljning ska kunna visa att omfördelningen har genomförts utifrån förändrade förutsättningar på t.ex. arbetsmarknaden eller hos målgrupperna.

Utbetalning, uppföljning och återkrav

Uppföljning och avstämning av genomförd och planerad utbildning under juli till
december ska redovisas senast den 24 november 2011 till Skolverket på särskild
blankett.
Skolverket får helt eller delvis kräva tillbaka statsbidrag för utbildningar som inte
bedrivits enligt de villkor som gäller för statsbidraget. Om det statsbidrag som betalts ut överstiger genomförda verksamhetspoäng ska kommunen i december 2011
återbetala överskjutande medel till Skolverket.
Skolverket ska följa upp och utvärdera hur statsbidraget har använts. I uppföljningen ska det bl. a. framgå vilka utbildningar/kurser som genomförts, vilka företag
som tagit emot lärlingar samt antalet verksamhetspoäng och studerande. Skolverket
kommer även i uppföljning granska att avtal finns upprättade (utbildningskontrakt),
att fungerande lärlingsråd finns samt att utbetalade medel har använts till det ändamål det har beviljats för. Den kommun som tilldelats statsbidrag ska kunna redo-
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visa uppgifter på individnivå om bl.a. elevers ålder och kön, studiefinansiering, individuell studieplan, elevens sysselsättning före och ca ett halvår efter genomförda
studier.

Kontaktpersoner på Skolverket

Vid frågor hänvisas till
Eva Nordlund, eva.nordlund@skolverket.se, tel. 08 – 5273 35 95
Helena Magnelöv, helena.magnelov@skolverket.se tel. 08 – 5273 34 41
Dan Fagerlund, dan.fagerlund@skolverket.se, tel. 08 - 5273 34 55
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