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Interpellationssvar
Angående folkbildning och konkurrens på ojämlika villkor på
Tärna
Interpellanten Stephanie Bruksgård (M), ställer, mot bakgrund av ett nyligen
fattat beslut om kursutbudet för Tärna Folkhögskola 2020-2021, tre frågor
angående folkbildning och konkurrens på ojämlika villkor på Tärna:
● Anser du att Tärna Folkhögskola ska erbjuda kortkurser som
konkurrerar med privata företag och ideella föreningar?
● Anser du att kortkurser som vattengymnastik, yoga och
styrketräning höjer bildnings- och utbildningsnivån i
Västmanland?
● Vad kostar varje tillfälle, med personal, lokal och uppvärmning
för att dessa kortkurser ska kunna hållas?

Det statliga uppdraget till folkhögskolorna innefattar fyra syften med sju
verksamhetsområden. Ett av dessa är kopplat till folkhälsa och är därför ett
direkt svar på flera av kortkursernas innehåll.
Tärna Folkhögskola har ett strategiskt uppsatt mål om att vara en mötesplats.
Kortkurserna fyller med anledning av det, delvis ett annat syfte än att enbart
höja bildnings- och utbildningsnivån. Dessa kurser fungerar som en mötesoch inträdesplats till den folkbildande miljön och kopplar an till
folkhälsouppdraget. Kurserna ändras därför utifrån vad samhället och
individen efterfrågar och har för behov.
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Ur ekonomisk synvinkel kan följande slås fast. Det finns inga merkostnader
för lokal och uppvärmning, utan de är redan kopplade till den ordinarie
verksamheten. Löner till lärare finansieras av statliga bidrag och lönenivån
uppgår till 215 kr/timme. En del av de som undervisar är blivande
hälsovägledare som gör det som en del av sin utbildning och praktik, och får
således ingen lön.
Jag delar inte utgångspunkten för interpellationen. Kurserna utgör inte osund
konkurrens, utan bidrar till ett mer effektivt utnyttjande av Tärna
Folkhögskolas resurser mot bakgrund av att innehållet utformats utifrån
skolans befintliga resurser och kapacitet. I stället kan det ses som ett
komplement till andra aktörers utbud. Att den begränsade verksamhet som
interpellationen berör, lokaliserad utanför Sala stad, skulle påverka
näringslivets konkurrensvillkor i Sala och Västmanland är osannolikt.
Vid samma nämndsammanträde som beslutet om kortkurserna fattades,
fattades också ett mycket viktigt beslut inför framtiden, nämligen att en ny
utvecklingsplan och vision om Tärna Folkhögskola 2030 skall tas fram. Min
ambition i det arbetet är att skapa en bred samsyn och förankring för
folkhögskolans framtid och att garantera dess livskraftighet och hållbarhet.
Jag ser fram emot gott samarbete med oppositionen i det kommandet arbetet
för Tärna folkhögskolas framtid.

Med dessa ord anser jag att interpellationen är besvarad.

Agne Furingsten (L)
Regionråd
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