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Förordning
om ändring i förordningen (1991:977) om
statsbidrag till folkbildningen;

Utkom från trycket
den 21 juli 1998

utfärdad den 2 juli 1998.
Regeringen föreskriver1 att 2, 3 och 6 §§ förordningen (1991:977) om
statsbidrag till folkbildningen skall ha följande lydelse.
2 § Statens stöd till folkbildningen skall ha till syfte att
1. främja en verksamhet som gör det möjligt för kvinnor och män att påverka sin livssituation och som skapar engagemang för att delta i samhällsutvecklingen,
2. stärka och utveckla demokratin,
3. bredda kulturintresset i samhället, öka delaktigheten i kulturlivet samt
främja kulturupplevelser och eget skapande.
Verksamhet som syftar till att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildningsnivån i samhället skall prioriteras liksom verksamhet som riktar sig till
utbildningsmässigt, socialt och kulturellt missgynnade personer. Personer
med utländsk bakgrund, deltagare med funktionshinder och arbetslösa utgör
särskilt viktiga målgrupper för statens stöd.
3 § Folkbildningsrådet skall besluta vilka som skall få statsbidrag enligt
denna förordning och fördela tillgängliga medel mellan dem.
Folkbildningsrådet skall varje år lämna årsredovisning och budgetunderlag till regeringen. Rådet skall härvid följa de föreskrifter och anvisningar
som regeringen meddelar.
Rådet skall kontinuerligt följa upp och utvärdera verksamheten i förhållande till de syften som anges i 2 § och de villkor som föreskrivits för att
statsbidrag skall utgå.
6 §2 En folkhögskola skall ha en ansvarig styrelse. Styrelsen får vara gemensam för flera folkhögskolor.
Allmänna kurser, avsedda främst för dem som saknar grundskole- och
gymnasieutbildning, skall årligen utgöra minst 15 procent av verksamheten.
Till en allmän kurs som ger en behörighet motsvarande den som kan fås
genom det offentliga skolväsendet får endast den antas som fyller 18 år senast under det kalenderår kursen börjar, eller är äldre. Utan hinder härav får
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en folkhögskola till undervisningen anta en yngre elev som går ett individuellt program i gymnasieskolan.
1. Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 1998.
2. De nya föreskrifterna i 2 § skall tillämpas första gången vid Folkbildningsrådets beslut om statsbidrag för år 1999.
På regeringens vägnar
CARL THAM
Gudmund Toijer
(Utbildningsdepartementet)
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