
ABF Nordöstra Stor-Stockholms uppgång och fall
Denna historia har kallats folkbildningens största skandal. Den handlar om hur 
en liten ABF-avdelning försökte bygga ett stort utbildningsimperium. När det var som 
störst ingick tre folkhögskolor, ett naturbruksgymnasium, ett utbildningsföretag och ett 
managementbolag i ABF-avdelningens sfär. Men drömmen gick på grund och havererade 
till sist totalt i ett kaos av konkurser. Under resan mot undergången gick många 
miljoner kronor upp i rök, hundratals personer förlorade sina jobb och studieplatser och 
stora historiska och kulturella värden  kördes bokstavligen till soptippen. Vägen mot 
undergången kantades av lögner, försök till mörkläggning, korruption och ekonomiska 
brott.  Tidskriften Folkhögskolans reporter Svante Isaksson avtäckte skeendet bit för bit 
i en serie reportage under åren 2012 - 2014. Här finns de samlade i ett enda dokument.

Typewritten Text



– Man bakbinder folkhög-
skoletanken säger Peter

Svernby som blev uppsagd
som lärare vid Södertörns

folkhögskola allmänna
linje i Häggvik. 

ABF kan gå runt återan-
ställningsskyldigheten i
LAS genom att istället

hyra in lärare. 
Foto: Svante Isaksson

rbetarrörelsen, som ABF är en del
av, har varit emot bemanningsföre-
tag i över hundra år. Ursprungli-
gen användes privata, vinstdri-
vande bemanningsföretag som
strejkbrytare. Konflikterna
kring användandet av dem
avlöste varandra ända tills

de förbjöds 1936. Den utlösande orsa-
ken var skotten i Ådalen 1931. Förbu-
det mot bemanningsföretag bestod till
1993 då det avskaffades av den rege-
ringen Bildt. tco, Arbetsmarknadsty-
relsen och hela arbetarrörelsen var
emot det, eftersom de ansåg att
bemanningsföretagen urholkade
anställningstryggheten. 
Det är ett motstånd som, åtminsto-

ne på papperet, även finns inom ABF
Nordöstra Stor-Stockholm som är
huvudman för Brunnsvik, Södertörn
och Väddö folkhögskolor. Ombuds-
mannen Tommy Hindrikes och
Brunnsviks rektor Sofie Wiklund
skrev i Dalademokraten 19 december
2011 att ”bemanningsföretagen dum-
par löner och försämrar arbetsvillko-

ren för de anställda” och att “flera
stora företag har satt i system att
plocka in bemanningsföretag när de
behöver folk. Det är ett sätt för
arbetsgivarna att slippa anställa sådana
som vågar sätta ner foten.”  

U P P S A G D T V Å G Å N G E R

Peter Svernby var fast anställd som
lärare vid Södertörn folkhögskolas all-
männa linje i sex år. Under den tiden
blev han uppsagd två gånger – av
samma arbetgivare. Peter Svernby har
en akademisk examen och pedago-
giskt utbildad i Linköping vid univer-
sitetets folkhögskolelärarprogram.
Han var ansvarig för undervisningen i
naturkunskap och undervisade även i
lättare svenska, engelska och matema-
tik. Första gången han blev uppsagd
var 2010 från den Södertörns allmän-
na linje som då låg i Handen söder
om Stockholm. Anledningen var att
ledningen bestämt sig för att flytta
hela skolan. 
– Vi fick sparken allihop, säger

Peter Svernby. Folk grät. Några hade

Rektorn vid Brunnsvik och högste chefen för ABF Nordöstra
Stor-Stockholms utbildningar är mycket kritiska mot använ-
dandet av bemanningsföretag eftersom de sätter LAS ur spel.
Trots det sparkar de lärare och hyr istället in lärare till sina
folkhögskolor via ett företag som ABF Nordöstra själv äger.

s v a n t e  i s a k s s o n
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ABF hyr istället för
att anställa  lärare
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När ABF Nordöstra Stor -
stockholm beslöt att 

flytta Södertörns folkhög-
skola sades Peter Svern-
by och alla hans kolle-

gor upp. ”Folk grät,”
berättar Peter Svernby.

”En del hade arbetat
där i 30 år.” Foto: 

Svante Isksson

ju jobbat där i 30 år.
Tolkutbildningarna flyttade till

Gamla Stan och den allmänna linjen
flyttade till Häggvik i Sollentuna. Dit
flyttades också Väddö folkhögskolas
och Brunnsviks folkhögskola allmänna
linjer och ett samarbete inleddes mel-
lan skolorna. Några lärare fick följa
med på flyttlasset och Peter Svernby
var en av dem. Men nu hade han inte
längre en fast anställning utan en viss-
tidsanställning.
– Ledningen sa att det bara skulle

vara så i början, säger berättar Peter.
Men tiden gick och inget hände.

Alla var fortfarande visstidsansällda.
Till sist satte Peter Svernby ned foten
och sa ifrån till den dåvarande led-
ningen. Då fick han en fast anställ-
ning. Men det var han ensam om. 
Tiden i Häggvik har varit turbulent

sedan flytten med återkommande för-
ändringar, byten i ledningen, brist på
information och otydliga besked om
framtiden.

– Det var helt kaotiskt ett tag. Och
det ökade så klart stressen för både
lärare och deltagare.
I mitten av juni 2012 fick deltagar-

na nog och kontaktade lokaltidningen
Mitt i Sollentuna. De klagade på att
det har varit brist på lärare hela året.
De hade haft ”jättemånga håltimmar”
och inte fått den hjälp de behövde i
till exempel matteundervisningen.
Alla deltagare var mer eller mindre
stressade. 
– Det är jobbigt att inte kunna lita

på sin egen skola, berättade en av
dem för tidningen.

N Y A B E S K E D – I G E N

Samtidigt kom det nya besked från
ledningen. Skolan skulle byta
inriktning från och med hösten. De
visstidsanställda lärarna fick gå, trots
att alla hade hög kompetens och lång
erfarenhet av folkbildning. Precis som
de som tidigare fick gå i Handen.
– Jag fick veta av Sofie Wiklund att
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de ville ha med mig i höst, säger Peter
Svernby som tog det som ett positivt
besked eftersom han just hade fått
fast anställning.
Och Sofie Wiklund bekräftar att

det var så:
– Ja det var tanken då, säger hon.
En månad senare fick Peter Svern-

by sparken för andra gången.
I protokollet från mbl-förhandling-

en sa skolledningen att de ville för-
ändra organisationen på grund av
vikande elevtillströmmning och att de
ville öka ”flexibiliteten” genom ”extern
förhyrning av lärarkompetens istället för
med egen lärarkompetens.” 
På så sätt satte ABF återanställ-

ningsskyldigheten enligt las §25 ur
spel, genom att skolan formellt sett
inte längre skulle vara arbetsgivare.
Peter Svernby hade därför inte rätt till
återanställning, trots att utbildningen
vid allmän linje fortsätter.
– Vi vill ha en flexibel organisation

och det här är bästa lösningen, säger

Sofie Wiklund till Folkhögskolan.
sfhl ställde frågan om detta inte

var ett sätt att ”nedmontera den kom-
petens som folkhögskolelärarna besit-
ter” och ansåg att det finns ”mycket
stor risk att skolorna tappar kontrollen
över den viktiga basverksamheten och
på så sätt riskerar sitt statsbidrag.”
Anders Dahlin var sfhls fackliga

ombud vid förhandlingarna:
– Vi reserverade oss hårt och ställ-

de också frågan huruvida detta följer
folkbildningens idé. Vi ställde frågan
hur man kan bedriva folkbildning i
privata företag men arbetsgivaren sva-
rade att det kunde de bedöma.

K Ö P E R I N L Ä R A R E

I klartext betydde det att från och
med nu skulle folkhögskolornas
gemensamma allmänna linje köpa
lärare via bemanningsföretag. Företa-
get som anlitades var ABF Nordöstras
eget dotterbolag Verab, som egentli-
gen är ett utbildnings- och omställ-
ningsföretag men i det här fallet
användes som ett bemanningsföretag.
ABF Nordöstras dotterbolag hyr alltså
ut lärare till ABF Nordöstras folkhög-
skolor. Och rundar på så sätt las.
I artikeln i Dalademokraten skrev

ABF:s ombudsman Tommy Hindrikes
och rektor Sofie Wiklund att beman-
ningsföretag ”ser till att Lagen om
anställningsskydd, LAS, sätts ur spel.”
Men Sofie Wiklund försvarar

beslutet att hyra in lärare.
– Ibland måste man gå emot sina

långsiktiga mål och principer. Just i
det här fallet är det ett övervägande
om vad som är bäst just nu. Det
handlar om ett ansvar mot verksam-
heten. Vi måste ha en mer flexibel
verksamhet just nu utifrån att elev-
kullarna går ned och annat, men lång-
siktigt står jag för det det som stod i
debattartikeln, säger Sofie Wiklund. 
ABFs omställningsföretag Verab har

en devis som lyder: ”Att leva som
man lär är byggstenen för vår värde-
grund”. I artikeln i Dalademokraten
skrev Wiklund och ABFs ombudsman
Tommy Hindrikes att de tyckte att

Brunnsviks rektor Sofie
Wiklund försvarar beslu-
tet att säga upp och
istället hyra in lärare
med att man måste ha
mer flexibilitet då elev-
kullarna går ned.



– Historiskt har lärarna
haft ett stort inflytande
i folkhögskolan. Genom

att hyra in lärare avytt-
ras lärarnas inflytande

från folkhögskolan som
instutition och det är

ett stort steg, säger
Bernt Gustavsson, som

leder forskningsprojketet
Folkhögskolans praktiker

och är professor i
utbildning och demokrati

vid Örebro universitet.
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fackföreningar som anlitar omställ-
ningsföretag, som är dotterföretag till
bemanningsföretag, gör fel. I stället
borde de anlita omställningsföretag
som ägs av arbetarörelsen. Annars
“dör arbetarrörelsen inifrån”. Verab är
alltså ett sådant omställningsföretag.
Men auktoriserade bemanningsföretag
med kollektivavtal har en skyldighet
att vid behov försöka omplacera sina
anställda hos alla sina kunder. Det
möjligheterna är större hos ett stort
och väletablerat bemanningsföretag
som har många skolor som kunder.
Verab är ett litet företag som egentli-
gen inte sysslar med bemanning.
Deras möjligheter att hitta alternativa
arbetsgivare är således av allt att
döma rätt små. Men hur Verab arbe-
tar kan bara de svara på.

F Å R I N T E S V A R A P Å F R Å G O R

Folkhögskolan försökte ställa frågor
till Verab:s chef Monica Jalke, men
hon sa att hon inte fick svara på några
frågor och hänvisade till Tommy
Hindrikes. Folkhögskolan har utan
resultat vid flera tillfällen sökt
Tommy Hindrikes per telefon, lämnat
meddelanden, mailat och bett honom
ringa upp. Vilket han inte gjort.
Eftersom det ytterst är Hindrikes

som bestämmer det mesta inom ABF
Nord östra och de skolor och företag
man äger och är huvudman finns det
ytterligare frågor som bara han kan
eller får svara på. Folkhögskolan skulle
vilja få svar på frågan om tanken är
att i framtiden hyra in ännu fler lärare
och personal? Vi vill också veta om
han står fast vid sitt principiella mot-
stånd mot bemanningsföretag eller
om han nu ändrat sig? 
Redan tidigare har personalen sku-

rits ner på flera håll inom ABF Nord -
östras folkhögskolor. Nu ökar man
”flexibiliteten” genom att köpa lärar-
tjänster via bemanningsföretag och
kan därmed säga upp lärare utan för-
handling, flytta dem inom koncernen,
anpassa timmar och antal lärare efter
behov. Är det ytterligare ett sätt att
försöka skära ner kostnaderna?  Men

hur blir det med anställningstrygghe-
ten?
– Vi ställer krav på att de vi köper

arbetskraft av ska ha kollektivavtal
och att det ska vara tydligt vilka
ramar som gäller, säger Sofie Wik-
lund. 
Hon säger också att lärarna inte ska

behöva hoppa runt mellan olika
utbildningar utan att de som jobbar åt
folkhögskolan ska vara där och ingen
annanstans. 
– Sedan är ju alla medvetna om

vilka villkor de anställts på. Det är ju
ett val man gör.

” M A R K N A D I S E R I N G ”
Sett överlag i landet är personal-

omsättningen bland folkhögskollärar-
na låg. Det innebär att det finns en
långsiktig stabilitet på utbildningarna
och en stor ackumulerad kunskap om
folkbildning. Frågan är vad som hän-
der om lärarna, som ju är basen för all
verksamhet på folkhögskolorna, blir
lätt utbytbara i framtiden?
– Utifrån folkbildningens tradition

är det främmande att göra så, säger
Bernt Gustavsson, professor i utbild-
ning och demokrati vid Örebro Uni-
versitet. 
Han säger att lärarna historiskt haft

ett stort inflytande i folkhögskolan
genom bl. a lärarråden. När folkhög-
skolan avreglerades år 1991 flyttades
makten över verksamheten till rektor
och huvudmännen. 
– Det här är ju ett steg till, här

avyttras inflytandet från själva institu-
tionen, säger Bernt Gustavsson om
anlitandet av bemanningsföretag. Det
ingår väl i en slags ”marknadisering”
och det är ju ett rätt stort steg.
Peter Svernby är naturligtvis inte

heller glad åt att bemanningsföreta-
gandet nu gjort entré i folkhögskole-
världen eftersom det ledde till att han
fick sparken. Men bortsett från det ser
han stora risker om undervisningen
ska skötas av inhyrda lärare:
– Man bakbinder folkhögskoletan-

ken. Bildning är en lång och långsam
process. Nu äventyrar ABF den. 
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Örjan Svedberg, SFHLs
ombud på Brunnsvik, har
tillsammans med Lärar-
förbundets representant

satt samman en skrivelse
till arbetsgivaren där

man kräver åtgärder. I
skrivelsen tar man upp
hur lärarnas situation

har försämrats med högt
arbetstempo, ständiga

förändringar, hot, kränk-
ningar, samarbetssvårig-

heter, personalomsättning
och sjukfrånvaro. Foto:

Staffan Myrbäck

äget är kaotiskt på Brunnsvik just
nu säger lärare vi talat med. Även
eleverna är upprörda.

– Vi har inget förtroende alls
för skolans ledning, säger kursdeltaga-
ren Jon Nilsson.
Han är en av många som organise-

rar motståndet. Enligt honom finns
det knappt någon på skolan som vill
flytta och den bilden bekräftas när vi
pratar med många fler elever, perso-
nal och lärare. Och missnöjet är
utbrett långt utanför själva skolan. 
Några timmar senare denna fredag

5 oktober hålls ett protestmöte i cen-
trala Ludvika med 200 deltagare.
Talarna står på kö. Kursdeltagaren
Lorena Sierra-Gustavsson säger att
rektor Sofie Wiklund avfärdat deras
protester med att ”de är i chock”.
– Men nog är det väl konstigt att vi

kunnat åstadkomma så mycket i
chocktillstånd, säger Lorena Sierra-
Gustavsson med ironisk udd.
Ludvikas S-ordförande Ingvar Hen-

rikssson går fram till mikrofonen och
är sylvass och tydlig i sin kritik:
–Vi socialdemokrater i Ludvika är

ledsna och förbannade över det som
händer med Brunnsvik. 
Han kräver att abf Nordöstra ska

lämna skolledningen. Han tycker att

det hade varit rimligt om skolledning-
en först kontaktat Ludvika kommun
kring sina planer i stället för Borlänge. 
Skrivläraren Örjan Svedberg är

sfhls lokala ombud på Brunnsvik,
men det är inget fackligt tal han hål-
ler. Han beskriver sin situation som
kluven. Å ena sidan är han ålagd av
skolledningen att verkställa flytten
och måste göra det som anställd, å
andra sidan gör det ont att lämna
Brunnsvik.
– Med min klyvnad går jag vidare i

livet till en ny osäker situation och det
kommer absolut inte att bli som på
Brunnsvik.

S K R Ä D E R I N T E O R D E N

abf Dala-Finnmarkens ombuds-
man Titti Berg skräder inte heller
orden:
– Jag vill heller använda ordet

”nedläggning” för det här rimmar så
illa med det som abf och folkbild-
ningen ska stå för: deltagarstyrd verk-
samhet, inflytande och öppenhet. 
Hon understryker att varken abf

Dala-Finnmark  eller förbundet som
sådant har något att göra med flytten.
På mötet är missnöjet massivt. För en
del är Brunnsvik en viktig del av arbe-
tarrörelsens bildninghistoria. Skolan

För en månad sedan kom beskedet att Brunnsvik lägger ner i
Ludvika och flyttar till Borlänge. Det är fullt uppror på sko-
lan och i bygden. Lokala politiker i Ludvika vill tvinga bort
huvudmannen ABF Nordöstra Storstockholm, som nu är
anmäld till både Folkbildningsrådet och Arbetsmiljöverket.

s v a n t e  i s a k s s o n

BRUNNSV I K

Massiva protester mot
Brunnsviks ledning 
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– Brunnsviks ledning
har gått bakom ryggen

på oss. De verkar ha
planerat flytten fast de
sagt till oss att det var
lugnt, säger Anna Forsen,
kurseltagare på Brunns-

vik. Redan 2 juli var
förhandlingana med fas-
tighetsbolaget avslutade
men kursdeltagarna fick

inget veta förrän 26
september. Foto: 
Svante Isaksson 

grundades redan 1906. För andra är
skolan en lantlig tillflykt undan staden
där man ostört kan arbeta med musik,
konst och skrivande. Just läget och
omgivningarna är viktiga och en
huvudanledning till att man sökt sig
hit. Nu tvingas de flytta mitt i läsåret.

G Å T T B A K O M R Y G G E N

– Vi har blivit väldigt dåligt infor-
merade kring flytten och ledningen
har gått bakom ryggen på oss. De ver-
kar ha planerat den fast de sagt till oss
att det var lugnt, säger kursdeltagaren
Anna Forsén.
Förhandlingarna med hyresvärden

lo avslutades redan 2 juli, innan del-
tagarna påbörjat sin utbildning. Men
det dröjde ända till 26 september
innan kursdeltagarna fick veta att man
skulle flytta. Nu har kursdeltagare
anmält Brunnsvik till Folkbildningsrå-
dets studeranderättsliga råd, fsr, för
falsk marknadsföring och kon-
traktsbrott. fsrs Linda Rosén säger
att deras yttrande kommer i början av
november. Eleverna har även anmält
skolan till arbetsmiljöverket och
Lärarförbundet funderar på att göra
samma sak.
Ända sedan ABF Nordöstra tog

över för tre år sedan har det varit tur-
bulent på Brunnsvik. Den dåliga eko-
nomin har varit ett återkommande
tema och knappheten märks även nu.
Behandlingspedagogutbildningen med
dess 20 deltagare sköts av lärare från
ett utbildningsföretag. Resten, 90 del-
tagare, har fyra lärartjänster omräknat
till heltider. Bara en av dem har fast
tjänst. Resten är visstidsanställda. Bib-
lioteket, som för några år sedan utsågs
till Sveriges bästa folkhögskolebiblio-
tek med en heltidsanställd biblioteka-
rie, sköts idag av en elev som jobbar
gratis på sin fritid.  
lo var huvudman fram till 2009.

Decenniet dessförinnan präglades av
förluster i mångmiljonklassen och
ständiga nedskärningar.  I oktober
2006 kom Enrico Barile till skolan
som verkställande direktör och kon-
sult med uppgift att komma tillrätta
med underskotten. Efter hårda ned-
skärningar vändes resultatet 2007 från
en beräknad förlust på 8,7 miljoner
kronor till nästan en miljon kronor i
vinst. Trots det bestämde sig lo för
att koncentrera sina utbildningar till
Runö folkhögskola. 
Efter många turer tog abf Nordö-

stra Storstockholm över huvudman-
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Lorena Sierra-Gustavsson,
kursdeltagare på Brunns-
vik inledde och ledde
protestmötet mot att
Flytta Brunnsvik från
den plats Brunnsviks
folkhögskola har hållit
till på i 106 år. Delta-
garna har nu vunnit en
delseger. LOs fastighets-
bolag är beredda att
hyra ut elevrummen till
de elever som vill bo
kvar på skolan. Foto:
Svante Isaksson

naskapet 2009 och hyrde fastigheten
av lo. I överenskommelsen ingick att
lo skulle täcka de tidigare ackumule-
rade förlusterna och återställa det
egna kapitalet. Det innebar i princip
att man nollställde balansräkningen så
att abf Nordöstra kunde börja på ny
kula. Men det hjälpte inte. 2010 var
förlusten minus 5,7 miljoner kronor,
trots att intäkterna ökade med 4,5
miljoner kronor. 
– Det stora underskottet i bokslu-

tet härrör främst från tappet i konfe-
rensverksamheten och från nödvändi-
ga investeringar i undervisningsloka-
ler, säger Per-Ola Jansson som var
rektor 2009-2011. 
Per-Ola Jansson som arbetat i

många år inom folkbildningen är
omtalad som en traditionell folkbild-
are. Han säger att verksamhetsplanen
för Brunnsvik  följde styrelsens beslut
och att det var svårt att spara på per-
sonalkostnader eftersom nya kurser
startade hösten 2010.
– Vi hamnade i en situation där vi

samtidigt måste både gasa och brom-
sa.

S K Y L L E R P Å F Ö R R E R E K T O R N

På grund av de stora förlusterna
begärde Folkbildningsrådet en förkla-
ring från Brunnsviks styrelse. I en
kompletterande bilaga till bokslutet
2010 som skickades in 25 augusti
2011, det vill säga medan Per-Ola
Jansson fortfarande var anställd, lades
skulden på honom. 
Undertecknarna, ordförande Lars

Starkerud och den blivande rektorn
Sofie Wiklund, påstår att Jansson inte
följt budgeten och styrelsens beslut,
att han inte hade informerat persona-
len om det ekonomiska läget,  att han
lämnat stora rabatter till eleverna på
internatet, haft för många lärare och
annan personal och brustit i schema-
läggningen. 
Per-Ola Jansson hade inte en aning

om kompletteringen. När han först
nu, ett år senare, får kännedom om
bilagan blir han mycket upprörd. I en
lång skrivelse, som han tänker skicka

till Folkbildningsrådet, bemöter han
kritiken punkt för punkt. Han skriver
att han ”varit en rektor på låtsas” som
inte hade någon makt att tala om.
Den har legat hos abf Nordöstras
chef Tommy Hindrikes. Han anser de
utsett honom till en ”syndabock som
man tar heder och ära av”. Han skri-
ver att han var naiv som trodde på
abf Nordöstras vilja att driva Brunns-
vik professionellt. I samma ögonblick
som uppgörelsen med lo skrevs
under, kopplades han bort från en
stor del av beslutsfattandet. 

M Y C K E T K R I T I S K

Per-Ola Jansson är mycket kritisk
till vad som hänt med skolan:

”Brunnsvik är idag inordnad i ett
system där skolans styrelse i praktiken
är en målvakt för beslut som fattas i
ABF Nordöstras styrelse, om ens där,
och där det folkbildningsmässiga ansva-
ret är utplånat till förmån för ett kall-
hamrat utnyttjande av folkhögskolan
för helt andra syften bortom de förvänt-
ningar som staten har med sitt bidrag
till verksamheten.”
Vi har under lång tid sökt Tommy

Hindrikes via sms, mejl och telefon
men har inte fått något svar. Däremot
har han tillsammans med abf Nordö-
stra Storstockholms ordförande Lars
Starkerud och Brunnviks rektor Sofie
Wiklund svarat kritikerna i en debatt-
artikel i Dalarnas Tidning där huvud-
budskapet är att Brunnsvik flyttar på
grund av höga lokalkostnader.  
Genom flytten frigör man sex mil-

joner kronor till utbildning, skriver
de, som annars skulle gå till hyra och
uppvärmning, två miljoner till hyra
och fyra miljoner i uppvärming. De
skriver också att renoveringsbehovet
av fastigheterna ligger på mellan 60-90
miljoner kr.
I ett svar undrar los fastighetschef

Enrico Barile hur man ska kunna
spara sex miljoner kr – får man loka-
ler gratis i Borlänge? Han skriver att
deras påstående att uppvärmningen
kostar fyra miljoner kronor inte stäm-
mer med den totala kilowattförbruk-



ningen. Energikostnaderna bör ligga
under tre miljoner kronor per år. Han
påpekar också att enligt årsredovis-
ningen 2011 var kursgårdsintäkterna
nära tio miljoner kronor, en intäkt
som försvinner när man flyttar från
Brunnsvik. Barile tillbakavisar dessu-
tom påståendet att utbildningslokaler-
na skulle vara i dåligt skick och att
siffran 60-90 miljoner i renoveringsbe-
hov inte kommer från lo.

I N T E F Ö R S T A G Å N G E N

Men det är inte första gången abf
Nordöstra påstår att de flyttar en
utbildning på grund av för dyra hyror.
Samma argument har återkommit
gång efter annan. Så sade de ifjol om
Säbyholms naturbruksgymnasium,
som man är huvudman till, så sade de
när de 2010 flyttade Södertörn från
Haninge till lokaler i Gamla Stan med
påföljden att hyrorna mångdubblades.
En viktig fråga är vad som händer

med de utbildningar som idag finns på
Brunnsvik. När vi pratar med deltaga-
re och personal är det få som tror att
de kulturinriktade utbildningarna
inom konst, skrivande och musik finns
kvar efter detta läsår. I en debattarti-
kel i Dalarnas Tidning får man en
antydan om hur Hindrikes, Starkerud
och Wiklund har tänkt med flytten:
"Nästa år startar vi en allmän linje i

Borlänge, där eleverna får läsa in kärn -
ämnena. Vi kommer att starta flera
yrkesutbildningar som Dalarnas företag
och kommuner har behov av. Utbild-
ningarna kommer att utformas i sam-
råd med det lokala näringslivet, fackför-
eningarna och kommunerna."
I det perspektivet saknas de kultur -

inriktade utbildningarna. Och dess
lärare. Tittar man på abf Nordöstras
historia och verksamhet de tio år man
varit huvudman för folkhögskolor är
det inte kulturen som stått i fokus för
deras utbildningar, utan yrkesutbild-
ningar. Södertörn består i huvudsak
av tolkutbildningar och Väddö har
flera olika yrkesutbildningar. abf
Nordöstra är också huvudman för
naturbruksgymnasiet Säbyholm som

är yrkesinriktat mot djurhållning och
trädgård.
Ett annat område man satsar stort

på är utbildningar och aktiviter för
arbetslösa. abf Nordöstras dotterbo-
lag Verab utbildar och hjälper arbets-
lösa som behöver nya jobb. Verab
används också som bemanningsföretag
och hyr ut lärare till de egna folkhög-
skolorna. 

F Ö R T R O E N D E T B O R T A

Hur det nu blir för lärare och del-
tagare på Brunnsvik är det ingen som
vet. Förtroendet för ledningen är
borta. Rektorn vill att eleverna ska
skriva kontrakt på boende i Borlänge.
Eleverna vägrar eftersom de inte vet
vad de ska flytta till. Högste chefen,
Tommy Hindrikes, vet möjligen mer,
men han svarar inte.
På torget i Ludvika skingrades så

småningom mötesdeltagarna. Den
lokala abf-avdelningen arbetar hårt
inom förbundet för att försöka ändra
beslutet. Det är fortsatt debatt i
lokalpressen. På Brunnsvik fortsätter
eleverna att organisera motståndet. 
Strak före pressläggningen har två

saker hänt: Deltagarna har vunnit en
delseger då LOs fastighetsbolag är
beredda att hyra ut elevrummen till
de elever som vill bo kvar på skolan.
Det andra som hänt är att två lärare
nu är sjukskrivna som en direkt följd
av beslutet att flytta. Skyddsombudet
på Brunnsvik, Örjan Svedberg, har
tillsammans med  ordförande i Lärar-
förbundets lokalavdelning i Ludvik
satt samman en skrivelse till arbetsgi-
varen och krävt åtgärder. 
De skriver hur lärarnas situation

har försämrats med stor arbetsmängd,
högt arbetstempo, ständiga föränd-
ringar, otrygghet i anställningen, hot,
kränkningar, samarbetssvårigheter,
personalomsättning och sjukfrånvaro. 
Lämnar inte skolledningen sitt svar

inom tio dagar (senast den 1 novem-
ber 2012) vänder sig skyddsombudet
till Arbetsmiljö verket med begäran
om föreläggande eller förbud enligt
arbetsmiljölagen.v

Ingvar Henriksson, 
ordförande för socialde-
mokraterna i Ludvika,

kräver att ABF Nordöstra
lämnar ledningen för

Brunnsvik och kritiserade
den för att inte ha kon-
taktat Brunnsviks hem-
kommun Ludvika utan

att istället gått till
grannkommunen Bor-

länge. Foto: Staffan 
Myrbäck
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Med olika manövrer i 
bokföringen gömde ABF

Nordöstra flera miljoner i
skulder som dolde att

verksamheten blöder med
miljonförluster och växande

skulder hos de tre folk-
högskolorna, bolagen och

gymnasiet. Lilla bilden:
Väddö folkhögskola. Stora

bilden: ABF Nord östras
lokaler, Tunbergskolan i

Sollentuna, där folkhögsko-
lornas allmäna linjer 

håller till. 

et här är historien om
ekonomisk fortkörning.
Den börjar på skolgår-

den utanför den före detta
Tunbergskolan i Sollentuna

som ligger tyst och öde tidigt en mor-
gon i oktober. Den gamla skolbyggna-
den i rött tegel är centrum för abf
Nordöstras utbildningskoncern. En
reklamskylt på fasaden sammanfattar
affärsidén: ”Från cirkel till universi-
tet”. I huvudbyggnaden håller de all-
männa linjerna från Väddö, Södertörn
och Brunnsvik till. I annexet finns
deras omställnings- och utbildningsfö-
retag, Verab AB. Planen är att deras
naturbruksgymnasium Säbyholm AB
också ska flytta hit efter årsskiftet.
Här finns också koncernens manage-
mentbolag abf Utvecklingsbolag AB. 
abf Nordöstras chef är ombudsman-
nen Tommy Hindrikes. Han är också

VD i alla bolag och firmatecknare för
Brunnsvik. ”Det är han som bestäm-
mer” säger alla vi pratat med. Den
bild jag får av folk som känner honom
är att han är expansiv och företagsam,
ständigt på jakt efter nya projekt. Det
går fort och det är inte alltid lätt för
alla att hänga med i alla turer. 

S T Ä N D I G A F Ö R Ä N D R I N G A R

De senaste åren har det gått särskilt
fort. abf Nordöstra tog över Brunns-
vik och Säbyholm och flyttade Söder-
törn från lokalerna i Handen till loka-
ler i Gamla Stan och Sollentuna. De
ständiga förändringarna har slitit på
lärare, personal och elever. Vad som
hänt och hur det gått till ville jag
prata med Tommy Hindrikes om. Jag
har ringt, mejlat och skickat sms otali-
ga gånger under ett par månaders tid
och bett om en intervju. Han har ald-

Vidlyftiga affärer, hejdlös expansion och dålig kontroll på 
ekonomin har lett till att ABF Nordöstra Storstockholms
utbildningsimperium håller på att rasa ihop. Tre folkhögsko-
lor, ett gymnasium, tre bolag och moderföreningen är på rui-
nens brant – trots över hundra extra miljoner i bidrag.

s v a n t e  i s a k s s o n
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rig hört av sig. Det har gjort jakten på
information besvärlig eftersom det är
bara han som vet allt. Nu är ekono-
min körd i botten och jag vill veta hur
det gick till och vad som händer nu.
Många är ju beroende av honom för
sina jobb och studier.
Men det finns ett annat och mer

handfast sätt att följa pengarna genom
alla år och verksamheter. Traven med
handlingar och bokslut från alla skolor
och bolag växer på skrivbordet. Och
detta är vad de berättar:

E N G Y L L E N E S T A R T

År 2001 beslutar den borgerliga
majoriteten i landstinget i Stockholm
sig för att göra sig av med Väddö och
Västerhaninge folkhögskolor. Väddö
startades år 1879 och är den äldsta
folkhögskolan i Stockholm län. Även
Västerhaninge är en anrik folkhögsko-
la som startades 1915. 
Två till synes omaka studieförbund,

arbetarrörelsens abf Sollentuna och
det borgerliga studieförbundet Med-
borgarskolans Stockholmsregion, ville
ta över och gjorde det genom att bilda
en stiftelse 2002. Västerhaninge bytte
namn till Södertörn och där lades
internatet omgående ner. Landstinget
lät stiftelsen köpa Väddös fastighet för
20 miljoner kr. Samtidigt fick stiftel-
sen ett omställningsbidrag på 40 mil-
joner kr, det vill säga 20 miljoner kr
netto. Nu fanns en solid ekonomisk
grund att bygga folkbildning på. 
Och det skulle bli ännu bättre.

Samma år kom det statliga aktivitets-
stödet för arbetslösa. Stiftelsen hakade
på med kurser och jobbsökarstöd.

Miljonerna rullade in, fram till 2007
drog de in 113 miljoner kr brutto
enbart på aktivitetsstödet. Av detta
får stiftelsen behålla 23 miljoner kr.
Resten, 90 miljoner kr, tar de båda
huvudmännen hand om säger en som
var med. 
Pengarna skulle täcka kostnaderna

för att ordna kurserna, men hur
mycket som blev över till huvudmän-
nen är inte lätt att följa. De passerar
åtminstone två bolag som skötte sko-
lornas administration och redovisning
men sen går det inte att utläsa mer i
handlingarna. För stiftelsen blir det
ändå glada dagar. När aktivitetsstödet
tar slut år 2007 finns över 21 miljoner
kr i samlade vinster hos de båda folk-
högskolorna. Men därefter krymper
det kapital man byggt upp i rask takt.
Kostnaderna är fortfarande höga
medan intäkterna minskar. Sedan
2008 har de båda folkhögskolornas
förluster legat på sammanlagt tio mil-
joner kr, vilket därmed tär på skolor-
nas reserver.

D E T F Ö R S V U N N A H U S E T

abf Sollentuna ägnar sig även åt
fastighetsaffärer. Den ena är köpet av
Tunbergsskolan i Sollentuna. En vän-
lig dam på lantmäteriet berättar att
abf Sollentuna köpte skolan i juni
2005 för nio miljoner kronor av kom-
munen. Den andra affären är ett stort
gammalt hus på Bergsbogatan 15 nära
Sollentuna centrum. Jag åker dit.
Huset är tillbommat och ser dött ut.
Persiennerna är neddragna. Enligt
offentliga register bor här sex perso-
ner med utländska namn. Hos lant-
mäteriet får jag veta att huset är en
skolbyggnad som ägs av ett av abf:s
bolag. Men en kontroll i bolagets bok-
slut visar överraskande att de sålde
huset i oktober 2006! En dubbelkoll
med lantmäteriet igen men damen
står på sig: abf:s bolag äger huset.
Men huset finns inte längre i bokslu-
tet. Den som vet vad som hänt,
Tommy Hindrikes, svarar inte.
I Väddö-Södertörns bokslut finns

fler märkligheter kring fastigheter:
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ABF Nord östra vill nu
flytta sitt naturbruks-
gymnasium Säbyholm.
från lokalerna i Upp-

lands-Bro till ABFs egna
lokaler i Häggvik. Orsa-

ken uppges vara för
höga hyror.

Södertörns folkhögskola
flyttade från Handen
centrum till lokaler i

Gamla Stan. Anledningen
var för höga hyror i

Handen på 600 000 kr.
Efter flytten till Gamla

Stan mångdubblades
hyran. Den sammanlagda

hyreskostnaden de två
efterföjande åren blev

8,3 miljoner kr.
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Den som vill låna pengar kan ta ut en
inteckning i ett hus som säkerhet för
ett lån. Inteckningen registreras på
lantmäteriet. Och där säger man att
fastigheten på Väddö folkhögskola är
intecknad med 13 miljoner kr. Men, i
Väddös eget bokslut finns bara tio
miljoner kronor noterade. Samma sak
med Tunbergsskolan i Sollentuna.
Lantmäteriet säger att den är inteck-
nad med 15 miljoner kronor, men i
abf:s bokslut står det sju miljoner kr.
Förutom att årsredovisningar enligt
lag måste vara korrekta betyder det
att utrymmet för att låna pengar med
fastigheterna som säkerhet är mycket
mindre än vad ABF talar om. Som vi
strax ska se kommer det att få bety-
delse.

D R Ä N E R A R K A S S A N

Under åtta år, mellan 2002-2010,
stiger inteckningarna på de fastigheter
som abf Sollentuna kontrollerar,
direkt eller indirekt via bolagen eller
stiftelsen, till sammanlagt 30 miljoner
kr. Frågan är varför de belånas med så
mycket när både föreningen och folk-
högskolorna under dessa år av allt att
döma borde ha det gott ställt? Både
stiftelsen och abf har ju haft mycket
höga inkomster under många år. Vad
skulle de ha lånepengarna till?
Under 2009 snurrar affärerna och

expansionen allt snabbare. Förutom

Säbyholms naturbruksgymnasium tar
abf Nordöstra över Brunnsvik.
Säbyholm ligger i Upplands-Bro,

även den en anrik skola som startade
1910. Säbyholm går dåligt redan från
början och förlusterna dränerar kassan
som minskar från tre miljoner kr till
nära noll på bara tre år. För att rädda
sig bestämde man sig ifjol för att flyt-
ta till Sollentuna. Men flytten går
snett. Skolinspektionen säger nej och
det blir många turer med både över-
klagande och en ny ansökan. Samti-
digt hoppar många elever av.
abf Nordöstra lovar skolinspektio-

nen att skjuta till pengar om det
behövs. Problemet är att de inte har
några egna pengar. I ett brev till skol-
inspektionen i mitten av oktober
påstår de att de kan få loss kapital
genom att belåna sina fastigheter. 
Och här kommer den felaktigt låga

inteckningen på sju miljoner kr av
Tunbergskolan in. abf Nordöstra har
nämligen bifogat sin årsredovisning
där det står att inteckningen är på sju
miljoner kr. Men enligt lantmäteriet
är inteckningen alltså på 15 miljoner
kr, vilket minskar låneutrymmet med
åtta miljoner kr och därmed möjlighe-
ten att låna pengar för att hjälpa
Säbyholm att komma på fötter. Men
det får alltså skolinspektionen inte
veta.
Samtidigt som abf Nordöstra tar

Huvudmannen ABF Nord -
östra har beslutat att
flytta folkhögskolan i
Brunnsvik till Borlänge.
Orsaken uppges vara för
höga hyror i Brunnsvik. 
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över Säbyholm tar man också över
Brunnsviks folkhögskola, arbetarrörel-
sens äldsta folkhögskola som startade
1906. abf Nordöstra lovade hyra hela
anläggningen av LO:s fastighetsbolag
– trots att LO bestämt sig för att flyt-
ta alla sina utbildningar till Runö folk-
högskola. Det innebar att en stor
kund försvann redan innan starten.
I överenskommelsen ingick att LO

skulle täcka de tidigare förlusterna vil-
ket innebar att abf Nordöstra kunde
börja på ny kula. Men det hjälpte
inte. De följande åren blev de sam-
manlagda förlusterna för Brunnsvik
10,5 miljoner kr. Då bestämmer sig
skolledningen för att flytta Brunnsvik
till Borlänge. 

H Y R A N M Å N G D U B B L A D E S

Detta är tredje gången i abf Nord -
östras historia, förutom Brunnsvik och
Säbyholm, där de säger att hyran är
för hög och att de därför måste flytta.
Den första flytten, den av Södertörn,
är en märklig historia:
En av orsakerna till att man 2010

flyttade Södertörns folkhögskola från
Handen sades vara de höga hyreskost-
nader. Därför hamnade tolkutbild-
ningarna i Gamla Stan medan den all-
männa linjen flyttades till lokalerna på
Tunbergsskolan i Häggvik i Sollentu-
na. Där slogs de i praktiken ihop med
Brunnsviks och Väddös allmänna lin-

jer. Årshyran i Handen var 600 000
kronor per år. Men de två åren efter
flytten steg stiftelsens hyreskostnader
till sammanlagt 8,3 miljoner kr! Det
mesta av ökningen har med valet av
lokaler i Gamla Stan att göra. Tolkut-
bildningarna håller till i ett stenhus på
Stora Nygatan 27. Här hyr Södertörn
två våningsplan om sammanlagt 1345
kvadratmeter. Det är ett av Stock-
holms dyraste lägen. Resten av Söder-
törns hyror går till abf som äger
Tunbergsskolan.

I M P E R I U M I G UN G N I N G

Jag har i flera veckor försökt få tag
på Tommy Hindrikes. Jag har ringt,
skrivit sms, skickat mail utan att få
något livstecken från honom. Så nu
chansar jag och beger mig till skolan i
ännu ett försök att få tag i honom.
Men han är upptagen. I sammanträ-
desrummet på Tunbergsskolan sitter
abf Nordöstras styrelse. Jag tittar in
genom dörren och det är idel sam-
manbitna ansikten. Medelåldern är
hög, de flesta är pensionärer eller näst
intill. Tommy Hindrikes är i det sam-
manhanget en junior på 49 år.
Här sitter alltså de som är ytterst

ansvariga för hela abfs utbildnings-
imperium. Jag vet att det är det andra
styrelsemötet på bara några veckor. 
– De håller audition, skämtar en

kvinna jag möter utanför.

Det ”försvunna” huset på
Bergbogatan 15 är

registrerad som skolbygg-
nad. ABF Nord östra säger
att de sålde fastigheten
2006, därmed upphörde
den att existera i ABFs
årsredovisning. Men hos
lantmäteriet säger man
att det fortfarande är
ett av ABF Nord östras

bolag som äger fastighe-
ten. Enligt offentliga

register bor här 
sex personer med

utländska namn. Foto:
Staffan Myrbäck.



Auditionen innebär att varje bolag
och skola i sfären har fått varsin stund
till att redogöra för just sin situation.
Medan jag väntar på att mötet ska ta
slut går jag runt och pratar med andra
som arbetar på skolan. Frågar om de
vet något om ekonomin, om hur allt
fungerar och hur det kommer att bli.
Alla skakar på huvudet. Jag sätter mig
i bilen, väntar till sen kväll men tving-
as ge upp och åka hem till mina bok-
slut medan styrelsen sitter kvar. Jag
misstänker att de haft en jobbig dag.

V E R K S A M H E T E N B L Ö D E R

När man lägger ihop bokföringen
för alla företag och skolor blir bilden
tydlig. Verksamheten blöder, miljon-
förluster, tillgångarna minskar och att
skulderna växer. Alla kurvor pekar åt
fel håll. Hur ska de klara sig? undrar
jag och åker ännu en gång till Tun-
bergsskolan.
– Det är vår stora utmaning, säger

abf Nordöstras ekonomichef Håkan
Heglert. Utgångspunkten är att varje
del måste bära sina egna kostnader,
eftersom det inte finns någon kapital-
stark ägare eller huvudman som kan
täcka upp.
Inte bra med tanke på hur stort

behovet av ytterligare pengar till verk-
samheterna är. Jag frågar hur stora
ekonomiska reserver föreningen har?
– Inga större reserver. Vi har inga

upparbetade överskott på banken som
vi kan ta av. Det vi har är vår löpande
verksamhet, så det finns ju inga vär-
den på det viset. 
Moderföreningen själv lever alltså

ur hand i mun. abf Nordöstra årsre-
dovisning visar att även föreningens
egen verksamhet går med förlust, ett
minus på totalt 3,4 miljoner kr de
senaste två åren. I kassan och på ban-
ken finns inte en krona. Men det är
värre än så: de har lånat ut 4,5 miljo-
ner kr till Brunnsvik. Men när och hur
ska skolan kunna betala tillbaka det?
Brunnsvik har knappast råd med
några amorteringar. 
Klart är dock att det enda av fast

värde i föreningen är fastigheten Tun-

bergsskolan. Men den är som sagt
intecknad med 15 miljoner kr – inte
sju miljoner som det står i abf Nord -
östras bokslut. Det är mycket som
inte stämmer eller är oklart i alla sko-
lors och bolags årsredovisningar. 
En sak är ändå mycket tydlig: abf

Nordöstras hela utbildningsimperium
är i stark gungning. abf Nordöstra
lånar ut pengar, flyttar verksamheter
och försöker rädda det som går med
fler och fler lån. Varken Nordöstra
eller någon av skolorna eller bolagen
har några större reserver och de som
finns krymper i rask takt.

” S T A B I L E K O N O M I ”
När jag till slut får tag i abf Nord -

östras ordförande, Gunnar Sahlin, ger
han en helt annan bild än sin ekono-
michef:
– Vi har en stabil och bra ekonomi.

Sen är det ju som det är med alla
utbildningsinstanser, det vet vi, att
man kan aldrig säga exakt därför att
elevantal och allt….men vi har en sta-
bil och bra ekonomi.

Det är ju inte direkt den bild man
får när jag läser boksluten?
– Nej det kan ju vara så att det

skiljer sig år från år sådär, men vår
totala finansiering som helhet, den är
stabil och bra.

Men ni har ju gått med förlust i de
här verksamheterna rätt mycket, både i
Säbyholm och i Väddö.
– Det ligger lite i sakens natur så

att säga. Det är ju så att elevantalet
skiftar, det vet vi ju att det är olika
årgångar, det blir starkare ibland och
svagare ibland och vi har genomfört
olika åtgärder det senaste året som på
ett mycket förtjänstfullt sätt har gett
oss en bra framförhållning, vi har
genomfört olika besparingar och
marknadsföring. I dagsläget känner jag
ett förtroende som vi har det.
En annan sak som jag vill ta upp

med Gunnar Sahlin är en affär som
redovisas i abf Nordöstras årsredovis-
ning. Där står att de köpt ”substans-
värdet” i stiftelsen Väddö-Södertörn
för 11,5 miljoner kr. Affären är märk-
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Tommy Hindrikes är
ombudsman, chef för
ABF Nordöstra Storstock-
holm, firmatecknare för
Brunnsvik och VD i ABF
Nordöstras alla bolag. Vi
har sökt honom i två
månader för att få svar
på frågor men han
svarar inte när man
ringer, skickar sms eller
mejl.



lig eftersom en stiftelse juridiskt sett
inte har någon ägare, den ”äger sig
själv” brukar man säga, så den går inte
att köpa.

G Ö M D E 11,5 M I L J O N E R K R

För att förstå vad affären handlar
om måste vi titta tillbaka på Väddö-
Södertörns historia. Stiftelsen bildades
2002 av det omaka paret abf och
Medborgarskolan. Samarbetet sprack
och så småningom lämnade Medbor-
garskolan styrelsen. I stiftelseurkun-
den/stadgarna som finns på länsstyrel-
sen står numera att alla ledamöter ska
föreslås av abf Sollentuna. Uppen-
barligen var det inte gratis att få kon-
troll över stiftelsen. Men abf Nordö-
stras ordförande Gunnar Sahlin vill
inte berätta hur affären gick till. 
– Nej, jag går inte in och berättar

exakt hur den affären genomfördes. 
Men du är ordförande och det var

du som skrev under bokslutet?
– Hela den här övergången skedde

innan min tid som ordförande.
Den tidigare ordförande Britta

Lejon säger att affären blev slutgiltigt
klar efter hennes tid, men att belop-
pet 11,5 miljoner är i närheten av vad
hon förhandlade om då.
–Medborgarskolan ville flytta

Väddö till Stockholm och det ville
inte vi. Vi betalade Medborgarskolan
för att de skulle kliva av, absolut, det
gjorde vi och vi skiljdes åt som goda
vänner.
Affären var abf Nordöstras i sär -

klass största utgift under 2011, men
den nämns inte med ett ord i verk-
samhetsberättelsen som gick ut till
abf Nordöstras 109 medlemsorgani-
sationer. 
Affären "gömdes" undan i redovis-

ningen så att bara den som har ekono-
miska specialkunskaper kan förstå vad
som hänt. I normala fall redovisas
årets inkomster och utgifter i resultat-
räkningen. Efter lite plus och minus
ser man vad som blev kvar det året. I
Nordöstras fall blev det minus 641 000
kronor. Så här gjorde man för att inte
underskottet skulle bli större: 

Utgiften för ”substansvärdet” i
Väddö, 11,5 miljoner kr, noterades
inte som brukligt i resultaträkningen.
Hade man gjort det hade ABF Nordö-
stra redovisat en förlust på hela 12,4
miljoner kr! Då hade hela kapitalet
förbrukats och därmed hade man
tvingats begära sig i konkurs – eller
vara tydliga med att de tvingats låna
11,5 miljoner kr för att överleva. För
att slippa det noterade de istället de
11,5 miljonerna kr i balansräkningen
som en tillgång – och – som en låne -
skuld. De båda beloppen tog därmed
ut varandra. 
Och vad det verkligen handlade

om formulerades kryptiskt längst bak
i redovisningens Not 3, under rubri-
ken ”Immateriella anläggningstillgång-
ar” som Årets inköp Substansvärde Stif-
telsen Väddö. Det fattade antagligen
ingen utanför den innersta kretsen.
Inte heller att de antagligen intecknat
både Tunbergsskolan och Väddö för
att få låna – det finns överhuvudtaget
inte med i någon årsredovisning –
eftersom det "fattas" inteckningar för
tre miljoner kr i Väddös och åtta mil-
joner kr i ABF Nordöstras bokslut. 

N Å G R A H A R V U N N I T

Hittills redovisar boksluten stora
förluster och skulder men det finns
några som vunnit. En man på Skatte-
verket berättar att Tommy Hindrikes
tjänade 932 400 kronor år 2010. Det är
nästan dubbelt så mycket som en
genomsnittlig abf-ombudsman i
Storstockholm. Han är inte ensam i
abf Nord östras topp som tjänar bra.
Med några få undantag är inkomster-
na för de ledande personerna inom
sfären mycket goda, minst 500 000
kronor per år. 
Så svaret på frågan var alla pengar

tog vägen är att de försvann på grund
av hejdlös expansion, vidlyftiga affärer
och dålig kontroll på ekonomin. Det
sägs att den som gapar efter mycket
mister ofta hela stycket. Ska det bli
till priset av tre hundraåriga folkhög-
skolor och ett anrikt hundraårigt
naturbruksgymnasium?v
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ABF Nordöstras ordföran-
de Gunnar Sahlin tycker

att föreningen har en
stabil och bra ekonomi.



ara några timmar
före det protest-
mötet 17 no ve m -
ber kom beske-
det: Ni får gå
klart era
påbörjade
utbildningar i

Brunnsvik. Och
glädjen bland eleverna

var stor när de samlades mellan
Brunnsviks röda hus.

– Det var knappt jag trodde
att det var sant när jag hörde
det i morse, säger Anna Forsén.

– Det gick så här bara för att
vi var så många som tryckte på,
säger Beata Sjöstedt.

– Vi har inget till övers för
abf Nordöstra, säger en annan
elev och gruppen instämmer.

Den direkta anledningen till
att flytten sköts fram ett halvår
var att protesterna blev för
mycket för lo och abf cen-
tralt. Droppen blev att skolan
vägrade följa Folkhögskolornas
Studeranderättsliga råds (fsr)
rekommendation att inte flytta
mitt i läsåret. De båda förbun-
den satte press på abf Nordö-
stra Storstockholm som har
majoritet i Brunnsviks styrelse. 

– abf och lo centralt har

hjälpts åt för elevernas skull,
säger abf:s förbundssekreterare
Annika Nilsson.

hon vill inte kommentera om
beslutet innebär några ekono-
miska åtaganden från deras sida.
Beskedet ledde till att det pla-
nerade protestmötet förvandla-
des till en segerfest. I köket
invid festsalen bakades tårtor
och kokades kaffe. Högtalare
och instrument sattes upp på
scenen och talarna förberedde
sig. Men det var inte bara elever

och lärare som tyckte att det
var viktigt att utbildningarna
fortsätter i Brunnsvik även efter
vårterminens slut. 

Sivert Åkerström är 88 år och
sitter stödd mot sin käpp och
väntar på att mötet ska börja.
Han var elev på Brunnsvik 1945.

– Det var ju ett tag sedan,
säger han och skrattar.

Under 60- och 70-talen arbe-
tade han som vaktmästare och
på Brunnsviks eget tryckeri. När
jag frågar varför han kommit till
mötet blir han först tyst, säger
sedan sakta.

–- Det är åt helvete nu.

vi pratar en stund och han säger
hur viktigt det är att lära sig för-
eningsteknik och att tala inför
en grupp. Han tycker också att
arbetstillfällena är viktiga för
kommunen. Men mest av allt
handlar det om att Brunnsvik
ska ligga i Brunnsvik.

På scenen börjar talarna avlö-
sa varandra. Jon Nilsson är en
av de elever som varit mest
aktiv för att stoppa flytten och
är i likhet med många elever
kritiska till det ekonomistiska
”tänk” som de anser präglar
dagens skolledning.

10

BRUNNSV I K Glädjen var stor när eleverna fick beskedet att de får gå kvar på
Brunnsvik också under vårterminen. Nu börjar kampen för att folkhög-

skolan ska få bli kvar i Brunnsvik med en annan huvudman.

ABF centralt grep in
Eleverna vid Brunnsviks
folkhögskola slipper flytta till
Borlänge. När LOs och
ABFs centrala ledningar
grep in ändrade huvudman-
nen beslutet. Eleverna får gå
kvar till sommaren 2013.
Men frågan är hur stor del
av flyttlasset som verkligen
går till Borlänge. Mycket
talar för att en del av delta-
garveckorna hamnar i Bot-
kyrka i stället.

s v a n t e  i s a k s s o n

Protesterna ledde
till en delseger 
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– brunnsviksandan består så
länge det finns verksamhet på
Brunnsvik, så länge det finns
studerande och andra som vär-
nar om idealen, säger han. Men
abf Nordöstra Storstockholm
håller på att tömma sin egen
vagga. De är inte beredda att
satsa pengar på ideal, värdering-
ar och bakgrund. De satsar bara
pengar på pengar. Nu har vi
förvisso fått en seger. I morse
kom beskedet att vi får studera
här läsåret ut. Men sen då? 

Vänsterpartiets kulturpolitis-
ke talesperson Lars Ohly håller
ett brandtal om folkbildningens
betydelse för de svaga i samhäl-
let. Författaren Lena Kallenberg
talar om vikten av läsandet.

– Det är bara femtio procent
av LO-männen som öppnar en
bok, säger hon.

Eleven Linnea Hansander
hade samlat citat från de möten
eleverna haft med skolledningen
och skrivit ner den på stora
pappersark. Nu läser hon upp
dem: ”Om det varit demokratiskt
här skulle skolan gått i konkurs”. 

”Du kan väl skicka ett litet
SMS när du är framme på psyk.”

Det framgår att det fanns ett
förbud mot att fotografera eller

spela in vad som sades vid dessa
möten. Inget skulle komma ut
var det meningen. Men eleverna
minns och de antecknade och
nu redovisade de vad som sagts
på stora handtextade ark som
Linnea Hansander läser upp ett
och ett och släppers mot golvet
där de bildar en ordmatta. 

ingen av dem jag talat med på
skolan eller andra håll har något
förtroende för skolans ledning
och frågan är vad rektorn och
Brunnsviks styrelse ska göra för
att återupprätta förtroendet. 

– Jag är rektor för samman-
lagt 480 elever per år vid
Brunnsvik. De enda som protes-
terat är 48 elever på internatet,
säger rektor Sofie Wiklund.

Vi har under mycket lång tid
försökt få en intervju med den
som bestämmer det mesta inom
abf Nordöstra, Tommy Hindri-
kes. Han är ombudsman, VD i
samtliga utbildningsföretag och
verkställande tjänsteman och
firmatecknare för Brunnsvik. 

Det tar veckor innan han
svarar på våra mejl. När han
svarar kräver han att få välja
reporter, att de ska få frågorna i
förväg, att rektor och abf

Nord östras ordförande Gunnar
Sahlin och ekonomichefen
Håkan Heglert ska vara närva-
rande mot en ensam reporter. 

När han får beskedet att det
är enbart honom vi vill inter-
vjua och att det är tidningen
som bestämmer vem som ska
göra intervjun ändrar han sig,
lovar att ställa upp och ringa
tillbaka. Men han gör det inte.
Tiden går och det gick inte att
hitta en lucka för intervju före
tidningens pressläggning. Inte
ens per telefon.

några dagar senare publicerar
Dalademokraten en debattarti-
kel där Tommy Hindrikes, Sofie
Wiklund och Brunnsviks styrel-
seordförande Lars Starkerud
tillbakavisar all kritik. 

Skolans styrelse har inte gjort
något fel. Fackföreningarna vid
skolan ogillade visserligen flyt-
ten, men hade inte något att
invända eftersom skolledningen
följt regelverket. Den bild som
målats upp i media av dålig
arbetsmiljö och dålig ekonomi
stämmer inte. Flytten är ett fak-
tum skriver de och de nya
utbildningarna ska påbörjas i
Borlänge i januari.

12

Protestmötet mot att eleverna
skulle flytta mitt under terminen
förvandlades till ett segermöte
med tårtbak. Foto: Svante Isaksson

BRUNNSV I K



Turbulensen kring Brunnsvik
och abf Nordöstra har nu bli-
vit en fråga för Folkbildningsrå-
det. Vid styrelsemötet 14
november behandlades en
tjänstemannarapport där den
uppkomna situationen diskute-
rades. Den 28 november kalla-
des Brunnsviks ledning till ett
möte med rådets ledning. Vid
styrelsemöte 12 december ska
frågan om abf Nordöstras age-
rande upp på dagordningen
ännu en gång.

samtidigt med denna utveckling
planerar abf Nordöstra att
starta fler arbetsinriktade
utbildningar i Botkyrka utanför
Stockholm. I ett pressmedde-
lande skriver Botkyrka kom-
mun att man tillsammans med
Väddö, Södertörn, Brunns vik
och Vårdinge By folkhögskolor,
abf Utveckling AB och Stu-
diefrämjandet Söderort ska för-
söka skapa en ny folkhögskola i
Alby. 

Det innebär att en del av
Brunnsviks deltagarveckor
hamnar i Botkyrka. Alby folk-
högskola fick nämligen nej till
sin ansökan om statsbidrag vid
Folkbildningsrådets styrelsemö-
tet 14 november. Rådet ansåg
att de inte uppfyllde verksam-
hetskriterierna enligt regelver-
ket samt att det inte finns eko-
nomiskt utrymme för ytterliga-
re satsningar. Detta innebär
alltså att man måste ta delta-
garveckor från ABF Nordöstras
andra folkhögskolor.

I Dalarna pågår nu ett inten-
sivt arbete bland abf:are i
Dalarna, Ludvika kommun och
brunnsviksvänner för att behål-
la Brunnsvik på sin ursprungli-
ga plats med en annan huvud-
man. Man har startat en nam-
ninsamling och en facebooksida
som i dagsläget har 750 med-
lemmar.v
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KRÖN I KA

vi hör dagligen om kulturkrockar runt om i värl-
den. Ofta är det motsättningar mellan representanter
för olika religioner som i Burma, Filippinerna eller
Nigeria. Inte sällan också mellan olika riktningar inom
samma religion, till exempel i Irak och Syrien. De
många självmordsbombarna är förfärande exempel på
denna ”krockkultur”. 

Men den kulturen – lyckligtvis i mildare form –
finns på närmare håll. Extrema politiska rörelser drabbar samman i
vårt land då och då. Striden om invandrarpolitiken är ett exempel. Ja,
vi lyssnar ju också dagligen till det hätska tonfallet i amerikansk poli-
tik, liksom till en del nedlåtande inslag i vår egen politiska debatt,
även om man där med glädje noterat ett och annat erkännande ord
om motståndarens förslag.

Orsaken till denna ”krockkultur” har ofta djupa rötter. Svåra lev-
nadsvillkor, politiskt förtryck och trångsynt undervisning, för att
nämna några. Problem som är ytterligt svårlösta. Men det inträffar
dagligen krockar som beror på enbart okunnighet, rädsla för det
okända och någon sorts tradition att ens egna åsikter är överlägsna.
Smockan hänger i luften. Småkrockarna på fotbollsplanen eller i gat-
hörnet präglas av samma självpåtagna överlägsenhet.

Glädjande nog finns det andra möten också. Människor som inte
höjer rösten, som vet att en överlägsen attityd aldrig löser proble-
men, men att en strävan till saklighet och till att erkänna motstånda-
rens förtjänster är den säkraste vägen till framgång.  Väl att märka
också för de egna idéerna. Berättelser från många folkhögskolor vitt-
nar om att en strävan att förstå andra har lett till samförstånd och
inte sällan till ett fruktbart samarbete.

Paldanius och Alms forskning om folkhögskollärarnas syn på sina
kursdeltagare understryker denna inställning. Att en förändring är på
gång bekräftas på många håll både i vårt land och internationellt.
Den kände samhällskritikern Ulrich Beck ger starkt stöd åt denna
förändring. ”Politik kan inte vara bara rationell, den måste bli emo-
tionell.” Det är viktigt att lyssna, vara rättvis, intresserad och skapa
förtroende betonar han. Vi kan inte utradera uråldriga, religiösa eller
andra kulturella motsättningar. Men vi kan  sträva efter att förstå
andras åsikter. Det leder till större lust att lyssna till motståndaren.
Lyssnandet minskar motståndet och öppnar för en dialog.

Kulturkrocken förbyts till kulturutbyte. Det är en enkel metod
som vi kan pröva bland våra studiekamrater i arbetslaget eller i sam-
hällslivet. Vårt tänkesätt kan förändras. Kulturmöten behöver inte bli
krockar utan öppningar till nya utsikter och nya möjligheter. Framti-
den kan förändras i hög grad, om dialogen och inte krocken blir tra-
dition.

GÖ S T A V E S T L UND

Gösta Vestlund är före detta elev, lärare och rektor
på folkhögskola, samt före detta folkhögskoleinspek-

tör och undervisningsråd som gick i pension 1978.

Att lyssna minskar kulturkrockar

Typewritten Text



ABF Nordöstras flytt och
hantering av lärare och
deltagare på Brunnsvik

har fått många att fråga
sig var gränsen går för
vad en folkhögskola får

göra. Bilden från demon-
strationen i Ludvika mot

flytten av Brunnsvik.
Foto: Staffan Myrbäck

fter att Scouterna gjort
flera felsatsningar och
tappat kontrollen över
ekonomin lade ledning-
en 2011 ned Kjesäters
folkhögskola i Vingåker.
Men de behöll stiftelsen

bakom skolan och därmed statsbidra-
gen och återuppstod i en helt ny
form. Huvudvillkoret för statsbidra-
gen är att minst femton procent av
alla kurser ska vara allmän kurs. Den
kursen lade Scouterna ”ut på entre-
prenad” till Fryshuset – som inte är en
folkhögskola. Övriga utbildningar
lades ner med undantag för en dis-
tanskurs. Nästan hela lärarkåren fick
gå. I stället införlivades Scouternas
egna ledarskapsutbildningar i folkhög-
skolan. De utbildningarna bedrivs ofta
i nära samarbete med, och med stort
ekonomiskt stöd från näringslivet och
kungahuset. De nya lärarna var vanli-
ga scoutledare med högst någon veck-
as pedagogisk utbildning.  

Traditionellt sett har de allmänna
linjerna varit folkhögskolans funda-

ment tillsammans med lärarkårens
kompetens och sätt att arbeta. Med
tiden har andelen pedagogiskt utbild-
ade lärare också ökat starkt och anses
allmänt vara  viktig för att utveckla
skolformen och hävda dess status och
kvalitet. Scouternas folkhögskola gick
alltså i rakt motsatt riktning med en
avprofessionalisering av lärarkåren och
minskat fokus på allmän linje. 

T I L L B A K A T I L L R Ö T T E R N A

Men man kan också vända på per-
spektivet. Britta Månsson-Wallin är
Folkbildningsrådets generalsekreterare:

– Det är lite tillbaka till rötterna
kan man säga, till det som folkrörelse-
folkhögskolorna var en gång, att man
var väldigt starkt kopplade till sina
rörelser och organisationer.

Hur ser du på den utvecklingen?
– Utvecklingen att man får en star-

kare koppling till sin ideologiska profil
och till sina rörelser tycker jag är posi-
tiv. Det är ingen nackdel och ligger i
linje med folkbildningsuppdraget. 

Men det finns en annan aspekt kring

Ifjol skrev vi om två huvudmän som utmanade gränserna för
vad som kan kallas folkhögskola. Kjesäter avskaffade i prak-
tiken lärarkåren. Brunnsvik förändrade verksamheten på ett
sätt så att både lärare och deltagare kom i kläm. Frågan är
var gränsen går? Och vad är egentligen en folkhögskola?

s v a n t e  i s a k s s o n

FOLKHÖGSKOLAN

Var går gränsen
för folkhögskolan?
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Pär Lindar, lärare på
Kjesäter, i samlingssalen
på Slottet där Kjesäter
folkhögskola en gång

låg. Han och 30 anställ-
da förlorade jobbet när

Scouterna beslöt att
stänga skolan och göra
sig av med i stort sett

alla professionellt utbild-
ade lärare. Foto: Staffan

Myrbäck 

professionaliseringen av lärarkåren och
det är den stora diskussionen kring kva-
litetsuppföljningar och förbättringar.
Här har vi en skola som går tillbaka till
att ha ”amatörer” som lärare och frå-
gan är vad som kan hända då?

– Vi vet exakt hur många lärare
som har folkhögskolelärarutbildning,
annan pedagogisk utbildning och vilka
som inte har något av dem. Vi är
intresserade av att följa upp det och
se till att vi upprätthåller en god
pedagogisk nivå och utbildning. Men
det finns en blandning av folk som
jobbar inom folkhögskolan och det
har det alltid funnits.

Inom gymnasieskolan ställs det allt
högre krav på lärarna vad gäller behö-
righet. Om vi får en motsatt utveckling
inom folkhögskolan – tror du att det
kan påverka folkhögskolans ställning
och status?

– Om det är så att man ser sig som
ett direkt alternativt till gymnasiesko-
lan kommer det att påverka i det
sammanhanget. Vi ser ju hur nya
grupper skaffar sig sin gymnasiebehö-

righet genom folkhögskolan. Det är
därför vi följer upp och gör en samlad
bedömning för att se hur det utveck-
las. Nu när man ser över folkhögskol-
lärarutbildningen får vi väl hoppas att
man kommar fram till något som
både kan stabilisera och stärka kom-
petensen så att man kan konkurrera
bättre med andra lärarutbildningar i
landet.

S K I L J E R F R Å N A N D R A S K O L O R

Samtidigt betonar hon att hon inte
vill ställa de ”professionella” lärarna
mot de lärare som kommer från
respektive rörelse.

– Jag vill att det spåret också ska
finnas. Det är faktisk bara det som
skiljer folkhögskolan från andra sko-
lor. Det är också styrkan med folk-
bildningen.

När abf Nordöstra Storstockholm
år 2009 tog över majoriteten i Brunns-
viks styrelse fanns högtflygande planer
på utveckling. Av detta blev lite och
intet. Skolan gick kräftgång och förra
sommaren bestämdes slutgiltigt att
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– Vår ambition är att
skapa så bra möjligheter
som möjligt för folkbild-
ningsverksamheten och
då ligger det i vårt
intresse att de som
genomför verksamheten
har legitimitet och tro-
värdighet ute i samhället
eftersom den till stor
del är skattefinansierad,
säger Britten Månsson-
Wallin, Generalsekreterare
på Folkbildningsrådet.
Foto: Staffan Myrbäck

skolan skulle flytta till Borlänge vid
årskiftet 2012/2013.

Beslutet hölls dock hemligt och
eleverna fick inget veta förrän sent på
höstterminen. Flytten skulle alltså ske
mitt i utbildningen, detta och att
skolledningens mörkade flytten utlös-
te skarpa protester från elever och
lärare. Ledningen fick skarp kritik
från Studeranderättsliga rådet. Kom-
munledningen i Ludvika och den
lokala abf-avdelningen  protesterade
också skarpt mot flytten, som de
ansåg i praktiken vara en nedläggning. 

Efter all denna kritk grep abf och
lo centralt in och mer eller mindre
tvingade Brunnsviks ledning att låta
eleverna avsluta sina påbörjade
utbildningar utan att flytta. Men från
och med höstterminen 2013 är epo-
ken Brunnsviks folkhögskola i Brunns-
vik defintitivt över. I framtiden kom-
mer av allt att döma fokus att  ligga
på konkreta arbetsmarknad- och
yrkessutbildningar som syftar till att
eleverna ska få jobb. 

F O L K B I L D N I N G S R Å D E T S A N E J

Till saken hör också att ABF Nor-
döstra Storstockholm också är huvud-
man för Väddö och Södertörn folk-
högskolor och att de koncentrerat alla
tre skolors allmänna linjer till sin egen
skolbyggnad i Sollentuna. Där har
lärarna anställts via ett bemanningsfö-
retag som ABF Nordöstra Storstock-
holm också äger. Därtill har de för-
sökt starta ett antal kurser i folkhög-
skolornas hägn som Folkbildningsrå-
det sagt nej till eftersom de inte hållit
sig inom regelverket. 

Deras agerande har tagits upp flera
gånger hos Folkbildningsrådet. Och
över alltihop hänger den dåliga eko-
nomin som ett damoklessvärd till
följd av en snabb expansion och vid-
lyftiga affärer. Såvitt kan utläsa av
boksluten och andra handlingar
befann sig flera skolor inom sfären på
ruinens brant. Sammantaget har abf
Nordöstras agerande starkt ifrågasatts
och kritiserats från flera håll och kan-
ter, både av pedagogiska, ekonomiska

och ideologiska skäl. En del kritiker
har t.o.m. velat att Folkbildningsrådet
skulle dra in statsbidragen.

– Det vi gör från vår sida är att
följa upp om man har fullgjort sitt
uppdrag utifrån de statsbidragsvillkor
som finns, säger Britten Månsson-
Wallin. Och där handlar det om
information till eleverna och att ta
ansvar för att eleverna på ett rättmä-
tigt sätt kan fullfölja sina studier. Det
viktiga är att eleverna inte åsamkas en
situation där de inte tvingas studera
ytterligare ett år eller ett halvår för att
fullfölja sina studier.

Från Folkbildningsrådets sida ligger
fokus helt på elevernas möjligheter
att fullgöra sina studier på ett bra sätt.
Skolledningens relation till anställda
och lärare, eventuella sjukskrivningar
etc. är inte deras sak betonar hon.
Hon anser också att det är för tidigt
att uttala sig om hur det gick efter-
som de utbildningar som pågår under
våren på Brunnsvik i Ludvika ännu
inte är genomförda. 

Tycker du att Brunnsvik har uppfyllt
kriterierna för statsbidragen?

– Vi har kritiserat att eleverna inte
fick en korrekt information om att
verksamheten skulle flyttas. Det är
inte heller optimalt att flytta en verk-
samhet under pågående läsår. 

K J E S Ä T E R I N T E A N M Ä L D

Hon lyfter fram skillnaden mellan
Kjesäter och Brunnsvik. Kjesäter lät
alla elever avsluta sina kurser innan
flytten. Det gjorde inte Brunnsvik.
Inga elever från Kjesäter anmälde sko-
lan till Folkbildningsrådet. Det gjorde
däremot Brunnsvikseleverna.

Om jag ställer frågan på sin spets:
Var går gränsen där Folkbildningsrådet
säger ifrån och stoppar statsbidragen?

– Om det visar sig att eleverna inte
kan genomföra sina studier – där går
gränsen. Pengarna vi delar ut är ju till
verksamheten. Vi måste i alla avseen-
de värna de studerande. Det är då vi
prövar statsbidragen. Det är fullt till-
låtet att flytta verksamheter, man ska
naturligtvis bedriva verksamheten där



man tror att man tjänar sitt syfte bäst.
Det har varit många andra ärenden

uppe kring abf Nordöstras folkhög-
skolor hos Folkbildningsrådet. Det har
t.ex. gällt att de ville starta kurser
med elever från folkhögskolorna och
sin egen gymnasieskola Säbyholm i
samma klassrum och ge dem samma
undervisning. De försökte starta en
utbildning där skolledningarna och
abf Nordöstras ledning skulle vara
”elever” och att statsbidrag skulle
utgå. Folkbildningsrådet sa förstås nej.
Men vad händer om man gör så?

– Det är klart att det finns en gräns
för trovärdigheten hos bidragsmotta-
gare och att man inte kan ha hur
många ärenden som helst. Och det är
klart att man inte kan bli ifrågasatt i
hur stor omfattning som helst om det
visar sig att felaktigheter är begångna.
Det måste finnas en gräns där man
inte längre har någon trovärdighet
kvar. Men vi är inte där idag och vi
har inte det på styrelsens bord för
prövning.

K L A S S I S K F O L K B I L D N I N G

Det finns ytterligare ett antal per-
spektiv på det som hänt med Kjesäter,
Brunnsvik samt Väddö och Södertörn.
Ett av dem är hur förändringarna och
innehållet förhåller sig till den ”klas-
siska” uppfattningen om vad som är
folkbildning. Professor Bernt Gustavs-
son tycker att det är viktigt att den
grundläggande hållningen och idén
finns med. Det räcker inte med att
vara ”specialist” inom t.ex. scouting.

– Har man ingen förankring inom
folkhögskoletanken kommer det vanli-
ga argumentet: ”Varför ska utbild-
ningen då ligga på folkhögskola?” Då
kan den ju ligga var som helst.

Han noterar att inriktningen mot
arbetsmarknads- och yrkesutbildning-
ar inte är något unikt.

– Om man tittar på hur det ser ut i
stora drag inom vuxenutbildningsfäl-
tet är det just det som sker nu. Och
då åker folkhögskolan i samma rikti-
ning. Som det verkar är det ingen som
kan stå emot det nu. Jag har försökt

peka på alternativ i bok efter bok
sedan början på 1990-talet. Folk lyss-
nar och tycker väl att det låter bra,
men det är inget som påverkat
utvecklingen. Det som styr är det
man kallar ”investeringar i humant
kapital”. Jag anser mig ju stå för
”Gösta Vestlund-traditionen” men vi
får det ju allt svårare, helt klart. 

T V Å S Y N S Ä T T

Förenklat kan man säga att det
finns två olika synsätt. Det ena hand-
lar om bildning för människans egen
utveckling, om humanistiska och
demokratiska ideal som Berndt Gus-
tavsson delar, det andra synsättet
utgår från tanken om utbildning för
ekonomisk tillväxt. 

De båda synsätten står emot
varandra i både Brunnsvik med sin
arbetsmarknadsinriktning och Kjesäter
med sin koppling till näringsliv och
ledarskap inom näringslivet.

Professor Erik Amnå har på rege-
ringens uppdrag utrett hur folkbild-
ningen utvärderas och lämnade hösten
2012 sitt svar: 

”Utredningen bedömer att de tidigare
statliga utvärderingar som gjorts av
folkbildningen ägnat sig främst åt for-
merna för, snarare än resultaten av,
folkbildningens verksamhet. Utvärde-
ringarna har genomförts alltför sällan,
och har inte heller kunnat redovisa
effekterna eller nyttan av folkbildningens
samlade verksamhet på en övergripande
nivå.”

Utredningen föreslog bl.a. ett nytt
oberoende utvärderingssystem och att
Folkbildningsrådet ska få ett tydligare
uppföljningsansvar – allt med det
yttersta syftet att regeringen ska
kunna se mer mätbara resultat av
folkbildningen.

Och just där, i ordet mätbar, ryms
mycket av det som skiljer de olika
synsätten på folkbildning åt. Om
regeringen går på utredarens linje är
det inte en orimlig tanke att det kom-
mer att bli ”hårdare tag” mot de sko-
lor som ligger på, eller över, gränsen
för vad som är tillåtet.

– Jag anser mig ju stå
för ”Gösta Vestlund-tradi-

tionen” men vi får det
ju allt svårare, säger

professor Berndt Gustavs-
son. Han menar att det

inte räcker med att vara
specialist inom t.ex. scou-
ting. Har man ingen för-
ankring inom folkhögsko-
letanken kommer frågan
varför utbildningen ska
ligga på folkhögskola. 
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lo:s fastighetsbolag har stämt
Brunnsvik som vägrar betala
hyran för november och decem-
ber. Samtidigt skrevs ett nytt
hyresavtal för vårterminen 2013
som innebär att lo gör en kraf-
tig förlust. Därefter ska anlägg-
ningen säljas. Nyligen anlitade
också abf:s centrala ledning
externa revisorer för att granska
huvudmannen abf Nordöstras
räkenskaper. Sedan hemlig -
stämplades rapporten. 
Brunnsviks folkhögskoleför-

ening vägrar alltså att betala
hyran för november och decem-
ber 2012 till lo:s fastighetsbo-
lag som äger anläggningen.
Folkhögskoleföreningen påstår
att en trasig värmeanläggning
gjort att de fått ökade kostnader
samt att en vattenskada gjort att
de tappat intäkter. De kräver
237 000 kronor av hyresvärden.
Fastighetsägaren hävdar att det
är hyresgästen som ansvarar för
värmeanläggningen, vilket också
står i hyreskontraktet, samt att
folkhögskoleföreningen inte
kunnat visa på något intäkts-
bortfall på grund av vattenska-
dan. Hyresskulden uppgår till
455 000 kronor.
För några veckor sedan

skrevs dessutom ett nytt hyres-
kontrakt för de kurser som går
kvar under våren. Hyresnivån
ligger långt under den tidigare
kallhyran på 234 000 kronor per
månad. Nu betalar folkhögsko-
leföreningen endast cirka 75 000
kronor per månad, inklusive el,
uppvärmning, städning och sop-
hämtning. Det innebär att lo:s
fastighetsbolag gör en kraftig

förlust i vår. Att några linjer
överhuvudtaget blev kvar efter
den planerade flytten vid års-
skiftet berodde på att lo och
ABF centralt ”gjorde upp” om
saken, men ABF:s förbundsled-
ning kommer inte att skjuta till
några pengar för att täcka de
förluster uppgörelsen medfört.
Det innebär att det är lo:s
medlemmar som ensamma får
stå för underskotten. 
Nu har lo:s fastighetsbolag

annonserat ut hela anläggning-
en. Det är 20 tomma hus som
säljs, eftersom möbler och
inventarier tillhör skolan. Myck-
et av det har redan fraktats
bort, sålts eller slängts.

abf:s förbundsledning har anli-
tat revisionsföretaget kpmg för
att göra en extern granskning av
ABF Nordöstra Storstockholms
räkenskaper som står bakom
Brunnsvik, Väddö och Söder-
törns folkhögskolor. Som tidiga-
re berättats brottas ABF Nordö-
stra med stora ekonomiska pro-
blem och har fått skarp kritik
från flera håll för hur de skött
sig. Men ABF vägrar lämna ut
revisorernas rapport. 
– Den är ett internt arbets-

material, säger förbundssekrete-
rare Annika Nilsson.
Hon vill inte heller berätta

något om innehållet. Folkbild-
ningsrådets generalsekreterare
Britten Månsson – Wallin säger
att hon känner till att rapporten
finns, men att Folkbildningsrå-
det inte kommer att begära att
få en kopia på den.

s v a n t e  i s a k s s o n

Flera nya bråk kring
Brunnsvik folkhögskola

personalansvaret ska ligga och
på vilken nivå lönefrågorna
kommer att avgöras.
– sfhls ideologi är att beslu-

ten ska fattas så nära verksam-
heten som möjligt, säger Chris-
ter Tegemo.
Han tror att regionen nu vill

införa ett gemensamt arbets-
tidsavtal för skolorna. Något
som regionen försökt göra tidi-
gare utan att lyckas.
– Det är folkhögskolornas

styrka att anpassa sina olika
verksamheter till det lokala,
säger Christer Tegemo.
– Vissa skolor har internat,

andra har mycket sommarkur-
ser. Det finns olikheter. Vi tap-
par något om alla ska ha samma
avtal.

en fördel som han ser med den
nya organisationen är att rekto-
rerna kan få mer tid för pedago-
giskt arbete. Det ska bli färre
möten har det sagts. Men Anni-
ka Jansson, rektor på Vara folk-
högskola, har svårt att förstå
vad det egentligen betyder.
– Det är bara ett par möten

per termin som jag nu kommer
att befrias från. Men jag är posi-
tivt överraskad att man skyndar
långsamt med att genomföra
detta, säger Annika Jansson.
Enligt Bertil Törsäter,

regionutvecklingsdirektör på
Västra Götalandsregionen, finns
det ett behov av en gemensam
förvaltning för att de enskilda
skolorna är för små. Den nya
organisationen kan göra admi-
nistration och ekonomi effekti-
vare. Redan i dag samkör regio-
nen sina naturbruksgymnasier.
Han betonar att rektorerna

fortfarande kommer att vara
chefer över sina skolor och ha
en lokal budget att styra över. 
– Jag har förståelse för att

det kan finnas en viss oro för
vad det här kommer att betyda.
Så är det alltid i förändringspro-
cesser, säger Bertil Törsäter.
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– Jag kan vara själv-
kritisk och säga att de

åtgärder vi gjort i
Brunnsvik och Säby-
holm borde vi gjort

tidigare, säger Gunnar
Sahlin, styrelseordföran-

de i ABF Nordöstra
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runnsvik lade ner i
Ludvika och flytta-
de i våras efter ett
år av konflikter
med lärare och ele-

ver. Men knappt
hann dörren stängas förrän

Tommy Hindrikes, ombudsman
och VD i ABF Nordöstras alla
bolag, stängdes av från sitt arbe-
te och fråntogs alla uppdrag.
Han misstänks för att ha använt
ABF:s egen personal och skole-
lever till arbeten på flera av
hans privata villor och fastighe-
ter. Lönerna betalade ABF eller
så fick de betalt i svarta pengar.
Även ekonomichefen är under
utredning, misstänkt för liknan-
de affärer. 
Hindrikes affärer har varit väl

kända av enskilda styrelseleda-
möter och anställda hos abf
Nord östra under flera år. abf:s
förbundsledning kände till saken
redan i april. Samtidigt som
hela historien blev offentligt i
Dalademokraten 14 juni sa abf
Nordöstras ordförande, Gunnar
Sahlin, att en oberoende utred-
ning skulle tillsättas och utlova-
de full öppenhet och transpa-
rens. Men strax därefter svarade
varken han eller abf:s för-
bundsledning på frågor om

utredningen och vilka som utre-
der är hemligt.
– När utredningen är klar

kommer du och andra journalis-
ter att kontaktas, säger Sahlin. 

Ni är inte rädda att det ska
uppfattas som att ni mörkar när
ni inte ens vill berätta vem eller
vilka som ska utreda?
– Jag tar kontakt när vi har

fått rapporten och gjort vårt
ställningstagande men inte
under utredningens gång. 
Utredningen beräknas vara

klar i slutet av augusti.

abf nordöstra, dess skolor och
bolag har dragits med ekono-
miska problem sedan 2008.
Innan dess, åren 2002 - 2007, då
verksamheten bestod av ABF-
avdelningen, bemanningsföreta-
get Verab och Stiftelsen Väddö
och Södertörn folkhögskolor,
gjorde de nästan 30 miljoner kr i
vinst. Huvudanledningen var
arbetsmarknadsutbildningar
(saga) som genererade stora
överskott. saga upphörde
2007. Året därefter gjorde man
en förlust på 4,5 miljoner kr. År
2009 gick man in och tog över
Brunnsvik och Säbyholm.

Hade det inte varit klokt att
stanna upp och åtgärda förlusten

innan ni tog över Brunnsvik och
Säbyholm?
– Sett i efterhand var det inte

några bra insatser. Det får vi
erkänna, säger Gunnar Sahlin.

ifjol blev läget värre än någon-
sin. Mest illa ute är naturbruks-
gymnasiet Säbyholm med en
förlust på 8,2 miljoner. För att
undvika konkurs tvingades abf
Nordöstra skjuta till 8 miljoner i
nytt aktiekapital, pengar som de
tvingades låna. Brunnsvik redo-
visade en vinst som gick till att
täcka delar av skolans tidigare
underskott. Även bemannings-
företaget Verab gick med 1,4
miljoner i förlust medan Stiftel-
sen Väddö-Södertörn och
moderföreningen abf Nordö-
stra gjorde mindre förluster.
Men sammanlagt blev förlusten
förra året för folkhögskolor och
bolag 6,6 miljoner kr. Sedan
2009 är de sammanlagda förlus-
terna 23,6 miljoner kr. Det är
läget idag.

Varför stannade ni inte upp
och tog professionell hjälp att få
ordning på era affärer?
– Jag kan bara tala för de

senaste två åren då jag varit ord-
förande. Det vi gjort sedan dess
är att kraftigt reducera hyres-

Högste chefen är avstängd. Miljonförluster. Olagliga lån. Hälsofarliga
lokaler. Svartbyggen. Problemlistan är lång för Brunnsviks huvudman.
Över trettio anställda har förlorat sina jobb. Nu säger huvudmannen 
ABF Nordöstras ordförande att man aldrig borde ha tagit över Brunnsvik.

s v a n t e  i s a k s s o n

BRUNNSV I K

Baksmällan



och personalkostnaderna. Men
jag kan vara självkritisk och säga
att de åtgärder vi gjort i Brunns-
vik och Säbyholm borde vi gjort
tidigare.

Ni blev ju varnade av profes-
sionella ekonomer och fastighets-
experter att det skulle vara ekono-
miskt vansinne att ta över
Brunnsvik och Säbyholm. Idag
ser vi att de fick rätt. Varför lyss-
nade ni inte till expertisen?
– Jag kan säga att i styrelsen

som jag då var med i... det är
klart att vi fick viss information
om alltihopa. Sett i efterhand
borde vi kanske inte ha klivit in.

för att klara av att betala räk-
ningarna har man dels tvingats
låna upp många miljoner
externt, dels lånar abf Nordö-
stra, bolagen och skolorna stora
pengar mellan varandra. Ifjol
bröt de till och med mot lagen
för att rädda situationen. Stiftel-
sen Väddö och Södertörn folk-
högskolor lånade ut 300 000
kronor till stiftaren/huvudman-
nen abf Nordöstra, vilket är
förbjudet enligt stiftelselagen:
”En stiftelse får inte lämna
penninglån till eller ställa säker-
het till förmån för stiftaren.”
För att abf Nordöstra skulle

klara de akuta betalningssvårig-
heterna gick abf-förbundet in
med en checkkredit på fem mil-
joner kr. Villkoret var att abf:s
centrala ekonomifunktion fick
ta över den ekonomiska redovis-
ningen och att abf Nordöstras
revisor byttes ut. Men Gunnar
Sahlin är trots allt optimistisk
och menar att de är på rätt väg.
– Vi har väldigt bra med ele-

ver inför hösten och har också
minskat kostnaderna för lokaler
och personal ordentligt.
Men bakom alla siffror finns

människor som betalat ett per-
sonligt pris. Över trettio lärare
och annan personal förlorade
sina jobb ifjol. Hur det går för
det Säbyholm är en nyckelfråga
för hela verksamheten. En kon-
kurs skulle skapa en dominoef-
fekt till andra delar av verksam-
heten. abf Nordöstra skulle
förlora cirka 11,5 miljoner. Och
faller föreningen är risken stor
att även Brunnsvik går i konkurs
eftersom skolan är skyldig abf
Nordöstra 4,7 miljoner.  

och utsikterna för Säbyholm är
allt annat än ljusa. Fler problem
är under uppsegling. Tätt intill
abf:s skola i Sollentuna löper
stora kraftledningar som alstrar

starka magnetfält som bedömts
som hälsofarliga för eleverna.
Problemet har varit väl känt för
både abf Nordöstra och Sollen-
tuna kommun under många år.
När kommunen fick veta att
naturbruksgymnasiet Säbyholm
tänkte flytta dit reagerade man
snabbt. 
– Vi varnade i förväg för att

vi skulle förbjuda undervisning
för gymnasielever, säger miljö-
och byggnadsnämndens ordfö-
rande Oscar Nyströmer.

trots det Flyttade Säbyholm dit
vid förra årsskiftet. I maj kom
kommunens förbud ”att bedriva
gymnasieskola på den del av fas-
tigheten som ligger mindre än 50
meter från den närmsta kraftled-
ningens centrumlina.”  
Det innebär att en stor del av

skolan inte får användas, bl.a.
den nybyggda djuravdelningen
som ska användas i Säbyholms
undervisning. 
– Jag känner väl till hela pro-

blematiken sedan tidigare, men
frågan är nu löst eftersom vi
flyttat om eleverna och även
hyrt in oss på Rudbecksskolan,
säger Gunnar Sahlin.
Till saken hör att Säbyholm

även hyrt in sig hos grannen

12

I Dalademokraten berättade
Michael Ruth om hur han på
arbetstid jobbat åt högsta che-
fen på ABF Nordöstra. På bil-
den sitter Michael Ruth med
ritningarna till chefens privata
villa som han gjorde på ABF:s
arbetstid. Historien publicerades
i Dala demokraten 14 juni. 
Foto: Svante Isaksson
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Fridshyddans handelsträdgård
där de ska undervisa och bygga
nya växthus och hallar. De lig-
ger klart inom 50-metersgrän-
sen från kraftledningen. Risken
finns att kommunen förbjuder
all undervisning även där. Då
står de med ett femårigt hyres-
avtal, nyinköpta växthus och
hallar som de inte får använda. 

Varför kollade ni inte i förväg
med kommunen och fick klar-
tecken innan ni drog på er dessa
kostnader och risken att stå utan
viktiga lokaler?
– Vi har kontakt med kom-

munen hela tiden om det hela
och jag hoppas att vi ska
komma fram till en bra över-
enskommelse.
Men Byggnadsnämndens

ordförande Oscar Nyströmer är
väldigt tydlig med att elevernas
hälsa går först.
– Vi får avvakta den utred-

ning som tjänstemännen ska
göra, säger han.

som lök på laxen har ABF Nor-
döstra byggt om skolans kök
och en ny djuravdelning utan
bygglov. Om detta bedöms
som svartbyggen väntar dryga
straffavgifter. Det är inte ens
säkert att lokalerna får använ-
das. Även skolinspektionen har
ögonen på dessa problem och
ska göra en tillsyn.
Alltså: En ekonomi körd i

botten. Anställda som förlorat
sina jobb. Beslut som lett till
stora konflikter med kursdelta-
gare. Två av de högsta cheferna
misstänkts för korruption.

Är det  inte dags att titta på
vilka som ska sitta i styrelsen och
ledningen och att byta ut folk?
– Det har jag i dagsläget

ingen kommentar till, säger
Gunnar Sahlin.

Fotnot: Tidskriften har utan
resultat försökt nå Tommy Hind-
rikes för en kommentar. 
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KRÖN I KA

”du har samma varumärke på din jacka som jag. Då
är vi kompisar.” Sådana synpunkter är nog inte ovan-
liga bland många ungdomar. Föräldrar har säkert ofta
fått känna på vad  vissa kläder betyder, inte minst för
skolungdom.  

Den statliga brittiska kommissionen, som Tim
Jackson rapporterar om i ”Välfärd utan ekonomisk

tillväxt” och som flera betydande forskare står bakom, tog upp för-
hållandet mellan materiella tillgångar och socialt anseende som ett
betydande pro-
blem. Forskarna
fann att många
medborgare
använder  olika
tillhörigheter för
att skaffa sig
”socialt mervär-
de”. Och detta
skedde i en
omfattning som på ett oroande sätt förbrukade en stor del av resur-
serna. Större villor och lägenheter än man behövde, stilenliga
möbler, konstverk, nya bilar, kläder av särskild kvalitet  och mycket
annat var viktiga ”bytesvaror” i den sociala statusjakten. Allt detta
krävde sin del av tillväxten, och  kommissionen ansåg att det sociala
samspelet kunde ordnas på ett för framtiden mer ansvarsfullt sätt.

Den lilla skolelevens intresse för jackornas varumärken röjer ett
allvarligt internationellt problem. Vår bristande förmåga att skapa
samkänsla och samarbete utan materiella hjälpmedel. Sådana är bra
och ibland nödvändiga, men om de används så att viktigare livsintres-
sen hotas, då är det dags att tänka om. 

Vad kan vi då göra för att den lilla skolflickan kan hitta kompisar
utan att tänka på varumärken och vad kan vi göra för att behålla och
få  positiva grannar och nya vänner utan att söka ”förvärva” dem
genom antalet rum, intressanta möbler eller konstverk eller vad det
nu kan vara?  Vi sätter ju på något sätt ett ”inköpspris” på dem som
vi vill umgås med. Det blir inte lätt. Men nog kunde vi ta upp proble-
met och granska det närmare. I skolan, i föreningslivet, i politiken
och i våra kurser och studiecirklar. Gemenskap enbart för gemenska-
pens skull. Egentligen godtar vi inte någon annan gemenskap än den
som bygger på likvärdighet. Och samtidigt hjälper vi till att lösa ett
globalt resursproblem.

G ö s t a V E s t l u n d

Gösta Vestlund är f.d. lärare och rek-
tor på folkhögskola. År 1978 gick han i
pension som undervisningsråd för folk-
högskolorna. 15 juni fyllde han 100 år. 

Varumärken och människovärde

Skolelevens intresse
för jackornas varumär-
ken röjer ett allvarligt
internationellt problem.
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I N SÄNT På Tidskriften Folkhögskolans facebooksida kan du kommentera artiklar i tidskriften.
Vill du skriva direkt till tidningen kan du mejla : staffan.myrback@lararforbundet.se                  

när vi flyttade Brunnsviks folk-
högskola till Borlänge fick vi
många fiender som verkar vilja att
det ska gå oss illa. Folkhögskolans
artiklar om oss är ett uttryck för
det. Jag vill därför kommentera
några punkter i det senaste num-
ret: 

Vi utreder anklagelser om
oegentligheter som riktats mot
personer i vår organisation. Den
oberoende utredningen omfattar
flera personer bland annat vår
ekonomichef. han har emellertid
aldrig misstänkts för korruption
som Folkhögskolan påstår. 

Artikeln framställer det som att
jag är tveksam till om det var rätt
att ta över säbyholm och Brunns-
vik för att det kostat för mycket
pengar. säbyholm har kostat oss
mycket pengar. ”Vi borde kanske
inte ha klivit in”, säger jag i arti-
keln. Men nu har vi klivit in och
därför har vi tagit ansvar för att
driva skolan vidare istället för att
överge den.

För Brunnsviks del har vi vänt
utvecklingen av ekonomin åt rätt
håll. Men vi har fått mycket kritik
för att vi flyttat skolan. Kritiken
har varit mycket ensidig och
ibland illvillig och inte granskat
andra aktörer i sammanhanget.
Detta har tagit mycket kraft från
oss som vi  hade kunnat använda
för att utveckla verksamheten
ytterligare. Det är detta som får
mig att säga att vi kanske inte
borde ha klivit in.

Artikeln tar upp att över 30
anställda blev av med jobbet förra
året. Man får intrycket att det
beror på vi förköpt oss och skött
ekonomin dåligt. Vi har sagt upp
anställda och det är beklagligt för
dem som drabbats. Men vi har
gjort det för att de skolor vi tagit
över haft alltför många anställda i
förhållande till antalet deltagare.

Vi vill använda de allmänna medlen
mer ansvarsfullt. 

Vi har också sagt upp anställda
för att vi ändrat inriktning på
verksamheten. För till exempel
Brunnsviks del har vi lagt ner det
som främst vände sig till relativt
välbeställda medelklassungdomar. I
stället satsar vi på utbildning för
arbetarklassens unga och dem
som står längst från arbete och
utbildning. Vi vill något med våra
skolor.

Folkhögskolans artikel radar
upp problem som säbyholm har
med en kraftledning, bygglov och
kommande inspektion. Man får
intrycket att det bakom proble-
men ligger okloka beslut som ris-
kerar att välta skolan. Det här är
naturligtvis viktiga frågor av det
slag som skolledningen regelmäs-
sigt har att lösa i samarbete med
anställda och myndigheter. Men
det är inte sådana frågor som
avgör skolans öde. säbyholm har i
likhet med andra yrkesförbere-
dande gymnasier fått allt färre ele-
ver, vilket är folkhögskolans upp-
drag. Det helt avgörande är att
vända den utvecklingen, för oss
och för samhället.

Gunnar Sahlin
Ordförande ABF Nordöstra 

Stor-Stockholm

Svante Isaksson svarar:
abf nordöstras verklighetsbe-
skrivning det senaste året har följt
ett mönster: Först fanns bara en
ljusnande framtid och inga pro-
blem. När bekymren inte längre
gick att förneka gjordes vissa
medgivanden. T.ex. är det ju svårt
att fortsätta att hävda att ekono-
min är god när ens egna årsredo-
visningar visar miljonförluster och
ett växande skuldberg.

Problemen berodde dock i

regel inte på dem själva utan alltid
på någon annan, t.ex. fastighetsbo-
lag med hutlösa hyror. Underteck-
nad har okritiskt lyssnat till deras
“fiender” och (ill)villigt sprungit
deras ärenden. Med andra ord är
de oskyldiga offer.

Men det finns en annan verklig-
het. Alla mina artiklar har i huvud-
sak baserats på skriftliga offentliga
källor, korsbekräftande intervjuer
och andra fakta som noga kon-
trollerats så långt det varit möj-
ligt. Alla aktörer har granskats på
samma sätt som ABF Nordöstra.
Utifrån det mycket gedigna under-
laget har jag skrivit mina artiklar.
Det står klart att alla beslut som
lett till dagens kris fattats av tjäns-
temän och styrelser inom ABF
Nordöstras sfär. Där ligger ansva-
ret och ingen annanstans. hade
mina artiklar varit fulla med sakfel
är jag övertygad om att ABF Nor-
döstra och andra för länge sedan
begärt rättelser. Men det har varit
tyst. som den uppmärksamme
läsaren ser är hans replik inte hel-
ler en begäran om rättelse utan
mest ett debattinlägg.

Vid flera tillfällen har jag ställt
frågor till Gunnar sahlin om den
“oberoende utredningen” kring
misstänkt korruption mm. hans
uppgifter om vem, vilka och vad
som ska utredas har ändrats flera
gånger. Dessutom är utredaren/
utredarna hemliga. Det har alltså
inte gått att kontakta dem, utan
jag har fått förlita mig på  sahlins
varierande utsagor. Inte heller har
de som haft uppgifter av intresse
kunnat kontakta utredningen
direkt, utan måste gå via Gunnar
sahlin. Det återstår att se om den
“oberoende” utredningen trots
det kan bringa klarhet i sakfrågor-
na. I annat fall kan han ju vända sig
till ekobrottsmyndigheten.

Svante Isaksson

”Flytten från Brunnsvik gav oss många fiender”
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Vara kan förlora en miljon kr
Vara folkhögskola kan bli av med närmare en miljon
kr nästa år. Dels höjer Västra Götalandsregionens
fastighetsbolag hyran med 200 000 kr, dels inför
regionen en ny central förvaltning för sina sju folk-
högskolor. Pengarna ska tas från  skolorna och kos-
tar Vara 350 000 kr. Till detta kommer nya fördel-
ningsprinciper för alla folkhögskolor i regionen som
kan betyda att Vara förlorar ytterligare 500 000 kr.
Lärarna på skolan varnar nu för personalnedskär-
ningar och märkbart krympt verksamhet.

Kvasten går i ABF Nordöstra
Nu går kvasten hos ABF Nordöstra Stor-Stockholm
som bl.a. är huvudman för Brunnsvik, Väddö och
Södertörn folkhögskolor. Ombudsmannen Tommy
Hindrikes är uppsagd.

– Av två skäl. Dels har han inte längre styrelsens
förtroende på grund av hur verksamheten har skötts
och dels att han anlitat svart arbetskraft till arbeten
på sina privata bostäder, vilket inte är så lämpligt
inom arbetarrörelsen, säger ABF Nordöstras ordfö-
rande Gunnar Sahlin.

Den direkta anledningen till att vanskötseln och
oegentligheterna avslöjats är det senaste årets artik-
lar i främst Folkhögskolan. 

Även Brunnsviks rektor Sofie Viklund har slutat
och ska i fortsättningen arbeta som fristående kon-
sult i samarbete med Tre V Management AB. Ny
rektor för Brunnsvik är Georg Johansson som redan
tidigare är rektor för Väddö och Södertörns folk-
högskolor.

Som Folkhögskolan tidigare berättat befinner sig
föreningen och dess skolor i kris på grund av vidlyf-
tiga affärer som orsakat miljoner i förluster och ett
gigantiskt skuldberg. I juni avslöjades en korruptions-
härva där den nu uppsagde ombudsmannen använt
ABF:s personal till arbeten på sina privata bostäder.

Jobbar varannan vecka
På Tornedalens folkhögskolan i Övertorneå, norr
om Haparanda, har några lärare kommit överens
med skolledningen om ett ovanligt arbetstidsavtal.
Lärarna ville jobba som gruvarbetarna: längre tider
ena veckan och ledig veckan efter. De veckor de
jobbar börjar de halvåtta på morgonen och slutar sju
på kvällen. Ena veckan läser deltagarna dubbel mate-
matik och naturkunskap med matematikläraren,
andra veckan dubbel samhällskunskap och språk med
samhällsläraren. Tornedalen bedriver också under-
visning på distans med deltagare från andra delar av
världen, vilket innebär tidsskillnader. Nu kan de få
direktkontakt via mejl och Skype på andra tider.
Rektor och lärare säger till Norrbottenskurien att
de är nöjda med avtalet.

förutse vilken utbildning som är nyttig i framtiden.
Men vi vet alla att ett livslångt lärande har framtiden
för sig och med den personlig utveckling. Vi vet
också betydelsen av att säkra framtida demokratiska
samhällen både i Sverige och exempelvis i Jordanien.
Du berättade ju själv om folkhögskolan under konfe-
rensen, hur var intresset där? Vad kunde de andra
deltagarna lära av dig?

– De såg på svensk folkhögskola med respekt och
nästan vördnad. Vårt relativa harmoniska förhållande
till staten imponerar. Några på konferensen tolkade
vår kulturverksamhet som ”en hobby för de rika”.
Då fick vi en spännande diskussion om bredden i
vuxnas lärande och också om djupet och längden.
Har din egen syn på folkhögskolan förändrats efter
konferensen?

– Den svenska folkhögskolan i sig är inte begrän-
sad, men vi glömmer lätt bort våra syften, att vi blir
rätt begränsade kring en enskild kurs. Vi har ett sam-
hällsuppdrag, att utveckla Sverige som samhälle och
påminna om att alla har rätt att lyckas med sin
utbildning.
Vad lärde du dig själv av konferensen?

– Jag tror att vi har en del att hämta från Storbri-
tannien, Tyskland och Schweiz som mobiliserar mot
analfabetismen, som vi trodde var utrotad i vår del
av världen. Berättelserna från mina kollegor på kon-
ferensen stärkte mig i min övertygelse om att våra
svenska folkhögskolor måste bli bättre på att samar-
beta med nya sociala rörelser och att folkhögskolan
mer offensivt än idag måste göra sin röst hörd som
det svenska civilsamhällets viktigaste röst. 

h o l G e r n i l é n

   beter kvinnor”

Våra svenska folkhögskolor måste bli
bättre på att samarbeta med nya

sociala rörelser och att folkhögskolan
mer offensivt än idag måste göra sin
röst hörd som det svenska civilsam-

hällets viktigaste röst.
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De styr ABF Nordöstra Storstockholm med bolag, folkhögskolor och det numera nedlagda
Säbyholms naturbruksgymnasium: Gunnar Sahlin: Ordförande i ABF Nordöstra Storstockholm,
Lars Starkerud: Ordförande i Brunnsviks folkhögskolas styrelse, Bo Tengberg: Ordförande i
Väddö/Södertörns styrelse. Alla sitter med i styrelserna för bolagen och folkhögskolorna,
Håkan Heglert, chef för personal och administration.

Lägg alla ko   

Ewa Frisk har i protest
mot mörkläggningen av
den katastrofala ekonomin
lämnat fem av sex upp-
drag i ABF Nordöstra,.
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pp med korten på bordet
och sluta mörka! Det här
är ju katastrof! Jag blir så
upprörd att jag knappt vet

vad jag ska säga… Det här
är ju inte riktigt klokt!

Stig Nyman är så arg att orden
stockar sig. Han är ordförande i pro
Sollentuna som är den största med-
lemsorganisationen i abf Nordöstra
Stor-Stockholm. Vi har stämt träff på
en restaurang för han har något han
vill berätta. 
Under hösten har han på allvar bli-

vit varse hur illa skött ABF-avdelning-
en är. Avdelningen kontrollerar
Väddö, Södertörn och Brunnsvik folk-
högskolor, äger naturbruksgymnasiet
Säbyholm och utbildningsföretaget
Verab. Hela verkamheten styrs via
managementbolaget abf Utveckling
AB. Hundratals kursdeltagare på folk-
högskola, lärare och annan personal är
beroende av abf Nordöstra för jobb
och utbildning.

pro Sollentuna har skrivit ett
detaljerat brev till abf Nordöstras
styrelse som Stig Nyman ger mig. Jag
läser medan han tyst äter sin lunch.
Där står bland annat:
”Dessutom ser vi felaktigheter i de

ekonomiska redovisningarna, en låneka-
rusell mellan ABF-enheterna med enor-
ma belopp, tomma kassakistor samt
avsaknaden av proffsig hantering och
trixande för att rätta till tidigare fel. Det

är högst troligt att styrelsen kraftigt
brustit i sin kontroll varför styrelsen inte
ska utreda sig själv. Styrelsen behöver
dessutom ett mer gemensamt agerande
och ansvarstagande och inte minst kor-
rekt och fullständig information. För
PRO innebär detta att styrelsen borde
avgå och vi råder nu våra medlemmar
att lämna ABF-styrelsen som i nuläget
knappast kan förvänta sig ansvarsfrihet,
såvida inte kraftfulla åtgärder omedel-
bart sätts in.” 

HAR B L I V I T L U RAD E

Jag har under drygt ett års tid skri-
vit om den dåliga ekonomin, om hur
anställda lärare ersatts av inhyrd per-
sonal från bemanningsföretag, om hur
ombudsmannen Tommy Hindrikes
blev uppsagd på grund av oegentlig-
heter och om den stora konflikt som
flytten av Brunnsviks folkhögskola
från Ludvika till Borlänge ledde till.
Men nu visar det sig att stora delar av
styrelsen i abf Nordöstra inte känt
till eller förstått vad som pågått.
Ewa Frisk har varit styrelseordfö-

rande i Säbyholm och ledamot i flera
andra styrelser. 
– Det oerhört sorgliga är att vi inte

snabbare kunnat se igenom de olika
ekonomiska transaktioner som gjorts.
Transaktioner som med stor sannolik-
het delvis varit olagliga och som defi-
nitivt inte redovisats öppet för styrel-
serna. Jag känner mig både otillräcklig

Det är uppror inom kristyngda ABF Nordöstra Storstockholm
efter nya avslöjanden om misstänkta ekonomiska brott som
riskerar jobb och utbildningar för hundratals personer på
bl. a folkhögskolorna. Men ledande tjänstemän i ABF Nordö-
stra och styrelseordföranden försöker nu tysta ner skandalen.

s v a n t e  i s a k s s o n

  rten på bordet!
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BESVIKEN
– Mycket sällan fick

jag korrekta svar från
ledningen, säger styrelse-

ledamoten Ewa Frisk.
Foto: Frida Gunner 

Berglund 

och misslyckad som ledamot, men jag
är också – tillsammans med alla övriga
i styrelserna – lurad. Ingen har lyckats
se helheten, säger Ewa Frisk.

Vilka har lurat styrelserna?
–Framförallt ledande tjänstemän,

säger hon. 
Först nu har hon fått klart för sig

att vid förra årskiftet var de totala
skulderna 76 miljoner kronor. 
Av skulderna har 27 miljoner kr

lånats mellan abf-avdelningen, skolor
och bolag för att täcka akuta under-
skott. Vid årsskiftet 2012/2013 kunde
de bara betala varannan räkning. Allt
enligt deras egna årsredovisningar. 

KONKUR SMÄ S S I G A

Idag är läget ännu värre. De tre
aktiebolagen är konkursmässiga, årets
förlust ser ut att bli större än ifjol och
nu har man ännu svårare att klara de
löpande utgifterna. Varje morgon sit-
ter ekonomipersonalen och väljer
noga bland de räkningar som förfallit.
Vilka kan vi betala idag? Vilka måste
vi vänta med?
Hans Klaar är abf Nordöstras för-

troendevalde revisor. Redan på 1980-
talet var han kassör i Sollentuna arbe-
tarkommun och har arbetat professio-
nellt som godkänd revisor. Han har
även granskat de ekonomiska uppgif-
ter som jag tidigare publicerat. Det
blev följden av ett möte jag hade med
honom och Ewa Frisk tidigare i höst.

De hade berättat öppet för styrelsen
att de ville träffa mig och några andra
personer för att förutsättningslöst
informera sig. Det blev ett enkelt
möte över några koppar kaffe. En
bunt papper med tabeller och
diagram med underlagen för några av
mina artiklar som lades på bordet. Vi
pratade en stund och ställde några
frågor till varandra. De tog papperen
med sig och gick. 
Några veckor senare hade Hans

Klaar konstaterat att mina siffror
stämmer.
– Jag tycker att alla styrelser bör

avgå och att den auktoriserade revi-
sorn som godkänt årsredovisningarna
borde anmälas till revisorsnämnden,
säger Hans Klaar. 
Det var först då Ewa Frisk  förstod

att något var riktigt galet .
– Sedan dess har jag ställt frågor till

ledningen på varje punkt som jag fått
information om. Jag hade frågat och
kritiserat innan också. Mycket sällan
har jag fått korrekta svar. Jag har nu
avgått från fem av sex styrelser. Jag är
kvar som ordförande i Säbyholm ett
kort tag till för att se hur avveckling-
en ska gå till, säger Ewa Frisk.
Säbyholm ska alltså läggas ner

eftersom Myndigheten för yrkeshög-
skolan stoppade intagningarna till vår-
terminen sedan de hittat allvarliga
brister. Skolan är ytterst nära konkurs.

OLAG L I G A L ÅN

Det finns åtskilligt att anmärka på
när det gäller hur pengar hanterats
inom abf Nordöstra. Några exempel:
Det är viktigt att veta att Väddö och
Södertörns folkhögskolor är en stiftel-
se. Vad stiftelsen får göra och inte
göra styrs av stiftelseförordnandet och
av stiftelselagen. Väddö/Södertörn ska
”bedriva undervisning utan vinstintres-
se” och inget annat. En viktig punkt är
att de inte får låna ut pengar till stif-
taren, abf Nordöstra, eller till någon
annan del av verksamheten. Stiftelsen
ska bara gynna sig själv. Men Ifjol
lånade Väddö/Södertörn ut 300 000
kronor till abf Nordöstra, något som
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SLUTA MÖRKA
PRO Sollentuna kräver
att samtliga felaktigheter
utreds och åtgärdas.
Ordförande Stig Nyman
tycker att det är dags
att sluta mörka

enligt stiftelselagen alltså är förbjudet.
När länsstyrelsen i höstas fick reda på
detta tvingades abf att omedelbart
betala tillbaka pengarna. 
Väddö/Södertörn förvaltar också

två stipendiestiftelser. Det är fonder
vars avkastning ska gå till stipendier
till deltagarna på Väddö. Men
Väddö/Södertörn har inte skött dem
som man ska. Hur de ska skötas är
också noga reglerat. Väddö/Södertörn
lånade hela stipendiekapitalet på 1,8
miljoner kr, vilket är förbjudet.
En förvaltare är också skyldig att

placera kapitalet på ”ett godtagbart
sätt”. Det har inte heller skett. Vissa
år har avkastningen varit noll kronor.
Hade fonden skötts på ett korrekt sätt
hade avkastningen på tio år ökat med
ungefär 400 000 kronor mer än vad
den hittills gjort. Konsekvensen har
blivit att eleverna fått mycket mindre
stipendier än de haft rätt till. 
Väddö/Södertörn har dessutom

delat ut stipendier ur det ”bundna
kapitalet”, vilket har gjort att fonder-
nas värde minskat med 234 000 kro-
nor. Även det är förbjudet. Till råga
på allt har revisorn slarvat och inte

upplyst om felaktigheterna. Även det
är ett lagbrott.
– Jag tycker att det som hänt är

väldigt allvarligt och det har jag med-
delat alla som skrivit under Väddö/
Södertörns och stipendiefondernas
verksamhetsberättelse för 2012. De
borde avgå, säger Hans Klaar.

TÄCK T LÖN E KO S TNAD E R

Som lök på laxen har Väddö/
Södertörn fått fakturor på över fyra
miljoner kr från de övriga bolagen i
abf Nordöstra, pengar som i huvud-
sak tycks ha gått till att täcka löne-
kostnader i de andra verksamheterna. 
– Det har jag också påtalat för

verkställande utskottet i ABF Nordö-
stras styrelse, säger den förtroendeval-
de revisorn Hans Klaar.

Vad fick du för svar?
– De har erkänt att det här har

varit fel.
Ett annat exempel på hur det har

gått till gäller Per-Ola Jansson som
lämnade sin tjänst som rektor vid
Brunnsvik sommaren 2011, men hade
lön fram till årskiftet 2011/2012. Just
då hade Brunnsvik ont om pengar.



För att kunna betala hans lön tog
Väddö/Södertörn pengarna ur utbild-
ningsprojektet ”Kustfiskarutbildning”,
som stöddes av Havs- och vattenmyn-
digheten (f.d. Fiskeriverket) och EU-
medel. Det innebär att offentliga stöd
som öronmärkts för undervisning gått
till en helt annan verksamhet. 
– Jag fick efteråt veta hur det gått

till av en händelse. Det var en anställd
på Södertörn som sett en konstig
transaktion och frågade mig vad det
var. Jag pratade då med Georg
Johansson (rektor på Väddö/Söder-
törn) och han bekräftade att det var
så det gått till. Han hade fixat det sa
han, berättar Per-Ola Jansson.
Väddö/Södertörn har till och med

köpt två hus åt en annan skola. Na -
tur bruksgymnasiet Säbyholm behövde
ett växthus och en hallbyggnad men
hade inga pengar och klarade inte en
kreditprövning. Då gick Väddö/Söder-
törn in och köpte byggnaderna på
avbetalning och leasing. Leasingkon-
traktet är undertecknat av Georg
Johansson och Tommy Hindrikes.
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet

för alla stiftelser och försöker nu utre-
da vad som pågått inom
Väddö/Södertörn.
Jag har gått igenom elva års årsre-

dovisningar i samtliga bolag. Listan
över direkta olagligheter i bokföringen
och tveksamheter skulle kunna fylla
halva tidningen.

S T Ä L L D E F R ÅGOR

Ewa Frisk berättar att hon började
ställa frågor kring ekonomin för ett år
sedan när hon läst reportaget i Folk-
högskolan (nr 7/2012) om att hela
verksamheten befann sig på ruinens
brant. Ekonomichefen Håkan Heglert
bemötte kritiken inför styrelsen och sa
att det som skrivits inte stämde.
– Jag ringde då till Rickard Larsson

som var inhyrd controller och ställde
frågor. Han sa: “Blir det problem så
kan vi alltid låna av stiftelsen Väddö”.
Vid den tidpunkten kände jag tyvärr
inte till låneförbudet i stiftelselagen,
så jag lät mig nöja med det svaret,

säger Ewa Frisk. 
I den tron levde hon till mitten av

oktober i år. Många andra i styrelsen
har fortfarande inte förstått hur illa
det faktiskt är. Det beror bland annat
på att det är en ganska liten grupp
som i haft makten i alla bolag och
folkhögskolor. En handfull personer
har suttit i flera av de sammanlagt sex
styrelserna: Lars Starkerud sitter i sex,
Bo Tengberg i fem, Ewa Frisk i fem
och Gunnar Sahlin i fyra. Alla sitter i
abf Nordöstras verkställande utskott. 
Störst ansvar har abf Nordöstras

ordförande Gunnar Sahlin, som också
är ordförande i maktbolaget abf
Utveckling AB. Där var ombudsman-
nen Tommy Hindrikes anställd tills
han blev uppsagd i höstas. Där är
också ekonomi- och personalchefen
Håkan Heglert och den administrativa
chefen Camilla Frick anställda. Verk-
samhetschefen Anders Pettersson är
nu tillförordnad ombudsman. VD i
alla bolag sedan i somras är Lars Star-
kerud.

MAKT EN EN I L L U S I ON

Men styrelsernas makt har också
varit en illusion. Den som i praktiken
bestämde, tills han blev uppsagd, var
ombudsmannenTommy Hindrikes
som även var VD i alla bolag och fir-
matecknare i alla skolor. Styrelserna
har inte fått den information de haft
rätt att förvänta sig från honom och
andra chefer. Å andra sidan är det sty-
relsens ansvar att se till att de får veta
det de behöver. 
Och de som suttit i i ledningen och

i styrelserna är inte vilka som helst.
Freddie Lundqvist är ordförande i Sol-
lentuna arbetarkommun och kommu-
nalråd. Ekonomi- och personalchefen
Håkan Heglert var tidigare kommu-
nalråd i Upplands-Bro. Gunnar Sahlin
var tidigare riksbibliotekarie och kom-
munalråd i Sollentuna. Många andra
har långa fackliga karriärer på hög
nivå. Trots deras vana att leda perso-
nal och organisationer på andra håll,
har de uppenbarligen inte lyckas styra
ABF Nordöstra särskilt bra.

AVGÅ OCH ANMÄL
– Jag tycker att alla
styrelser bör avgå och
att den auktoriserade
revisorn som godkänt

årsredovisningarna borde
anmälas till revisors-
nämnden, säger Hans

Klaar som är ABF Nordö-
stras förtroendevalde

revisor. 

18



SMUTSKASTNING
– De som vill hjälpa till
smutskastas och portför-
bjuds, säger Peter
Ulvenklint, f.d. ombuds-
man och organisatiosn-
chef i ABF förbundet.

Det märks att pressen på några av
de huvudansvariga är stor och att de
är rädda. När jag klev in på abf Nor-
döstras kontor i Sollentuna för några
veckor sedan för att prata med Säby-
holms rektor, möttes jag i dörren av
föreningens ordförande Gunnar
Sahlin. Han blev arg när han såg mig
och visade omedelbart ut mig ur
huset. Jag satte mig i bilen och såg i
backspegeln när han körde iväg i sin
bmw. Jag gick tillbaka till skolbygg-
naden där dörren var låst. När perso-
nalen ser mig genom glasrutan för-
svinner alltihop blixtsnabbt in på sina
kontor och dörrarna stängs. 

FÖ R B J U D I T S A T T P R A TA

Ett par dagar senare får jag höra att
all personal på alla skolor och företag
förbjudits att prata med mig. Några
särskilt ”misstänkta läckor” har kallats
till enskilda möten med personalche-
fen Håkan Heglert och t.f. ombuds-
man Anders Pettersson. Personalens
pratförbud gäller även några abf:are i
Sollentuna som påstås vara ”illojala”. 

pro Sollentuna skrev i sitt brev till
styrelsen att ”personal skräms till tyst-
nad och får inte prata med vem de
vill”.  Då fick pro:s ordförande Stig
Nyman ett ilsket brev från Anders
Pettersson. 
– Kanske tack vare detta faller allt

som ett korthus när den ena efter den
andra felaktigheten och misstänkta
olagligheter avslöjas, säger Peter
Ulveklint.
Peter Ulveklint var tidigare

ombudsman i abf Sollentuna på
1980-talet och senare organisations-
chef på abf-förbundet centralt. En av
hans arbetsuppgifter var att reda upp
interna problem.
– Jag blir bara så ledsen över allt

som berättas. Om bara en bråkdel är
sant så är det för mycket. Ändå så
tycks man fortsätta att trixa. Nu
behövs en helt ny ledning. En helt ny
anda. Låt oss bara hoppas att det hell-
re blir förr än senare, säger Peter
Ulveklint.
Mitt i all bedrövelse hoppas han

ändå att det ska bli bättre om denna
härva reds ut en gång för alla. 
– Det finns kanske hopp om ett

nytt friskt ABF om man går tillbaka
till sitt egentliga uppdrag med en fri
och frivillig bildningsverksamhet,
grundad på jämlikhetens, solidarite-
tens och demokratins principer, säger
han.
Även Ewa Frisk hoppas på en

vändning.
– Jag hoppas att man ska lyckas

lösa de ekonomiska problemen på ett
professionellt sätt med hjälp av exter-
na resurser och att ABF-avdelningen
och folkhögskolorna ska kunna fort-
sätta, säger hon.
Jag pratar senare med pro Sollen-

tunas ordförande Stig Nyman i tele-
fon. Han är fortfarande arg som ett bi.
Snart är det halvårsmöte i abf Nor-
döstra och han ska gå dit för pro Sol-
lentunas räkning. Han tänker inte
skräda orden eller backa en tum.
– Om de så sliter av mig håret så

ger jag mig inte. Nu ska allt upp i lju-
set, det får vara slut med mörkandet. 

Fotnot: Jag har bett Gunnar Sahlin om
en intervju men han hade inte tid för-
rän efter pressläggningen. Jag har även
försökt nå Georg Johansson, rektor för

de tre folkhögskolorna Väddö, 
Södertörn och Brunnsvik. 
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EUROPASS
– gör kunskaper och meriter synliga
Hjälp dina studenter ut på den europeiska 
arbetsmarknaden.

utbyten.se/europass

I dessa tre stålconta-
inrar finns Brunnsviks
folkhögskolas biblio-
tek, ansedd som det
bästa i landet. ABF
Nordöstra Storstock-
holm lovade att de
skulle flyttas till de
nya lokalerna i Hägg-
vik i Sollentuna. Men
sedan i somras ligger
det unika biblioteket
fortfarande kvar i
containrarna. Nu är
fraktfirman som tagit
hand om böckerna
orolig att de ska bli
förstörda av fukt och
kondens. Foto: Svante
Isaksson
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Här ruttnar
Brunnviks 
bibliotek!
när brunnsvik Flyttade i somras
från Ludvika till Borlänge lova-
de huvudmannen ABF Nordö-
stra Stor-Stockholm att skolans
bibliotek skulle få följa med.
Det var  landets största folkhög-
skolebiblioteket och det tog
över hundra år att bygga upp. 
Brunnsviks bibliotek är ett

unikt kulturarv. Där ryms den
litteratur som format arbetarrö-
relsen. Där ryms författarna
som arbetarrörelsen format.
Där ryms också hela folkbild-
ningens historia. Att Brunnsviks
bibliotek skulle få följa med dit
skolan flyttade lugnade bland
andra Arbetarrörelsens arkiv
och Brunnsvikarnas förbund
som oroat sig för bevarandet.
Men det blev ingen flytt och

det blev inget bibliotek. Sedan i
juni finns böckerna i tre stora
stålcontainers. De står utomhus
helt oskyddade hos en fraktfir-
ma i Roslagen invid havet.
Även de är oroliga för hur det
ska gå för böckerna, särskilt nu
när hösten och vintern är här. 
”Det blir ju mer fukt och

kondens när temperaturen fal-
ler,” säger chefen.  I sådana mil-
jöer trivs mögel, silverfiskar och
andra insekter som bokstavligen
slukar böcker.
ABF Nordöstras ordförande

är det f.d. kommunalrådet
Gunnar Sahlin (S). Han är
också litteraturvetare och tidi-
gare Sveriges högste ämbetsman
som riksbibliotekarie och chef
för det Kungliga biblioteket.
Han kunde ha varit klippt och
skuren för att värna Brunnsviks
unika arbetarbibliotek. Men
icke. Nu är det andra bokmalar
som tar hand om böckerna.

s v a n t e  i s a k s s o n
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KRÖN I KA Stewe Claeson är författare och 
f.d. rektor och lärare på folkhögskola

det Finns en berättelse jag ofta tänker på när jag får
frågan om mitt liv som både folkhögskolerektor och
författare – den har med den amerikanske diktaren
William Carlos Williams att göra.  Han dog i början
av 1960-talet, med ett stort antal böcker bakom sig.
Under hela sitt liv var han emellertid verksam som
barnläkare i New York! Hans liv innehöll få ledighe-

ter. Hans stora insats ligger på andra områden än det fackliga inne-
hållet – han förnyade amerikansk poesi genom sin vilja att vara
begriplig i en tid då modernistisk poesi blev en allt smalare angelä-
genhet i gemene mans liv. Den anekdot jag ofta får i tankarna vid frå-
gan om hur man får två liv att gå ihop är denna: – med en patient
framför sig kunde han plötsligt ta upp receptblocket och börja göra
anteckningar, och man kan se patienten vänta medan doktorn gör en
livsavgörande notering om hälsotillståndet. Och sedan under kvällar
och helger bearbetade han anteckningarna, som i själva verket var
språkliga uppslag, formuleringar han hört, iakttagelser av människor
som överraskat honom, kuriösa vardagsuttryck som fötts i det dagli-
ga arbetet. Helger och kvällar var han diktare. På dagarna omtyckt
barnläkare – på kvällarna förnyare av amerikanska lyrik. Lyriken hade
glädje av att hans arbete hela tiden korrigerades av den så kallade
verkligheten, och han kom frisk och utvilad till arbetet varje morgon,
efter att ha vistats i – det kreativa. 

Denna krönikas grundidé har med detta att göra. Den levende
vekselvirkning hos Grundtvig har med skola/samhällsliv att göra.
Samtal i folkhögskolan måste hela tiden bottna i kunskap om det
samhälle vi lever i; det förutsätter att elev som lärare har en fot i
bägge. Därför finns det nästan inget viktigare för den som är verk-
sam i folkhögskolan än att samtidigt vara upptagen av något helt
annat; från folkmusik och fågelskådning till arbete för demokratins
uteckling eller kamp mot miljöförstöringen. Något, som man brinner
för, men som inte direkt har med skolan att göra!

Det var så jag hade det. Fyrtioett år i folkhögskolan, trettiofyra
som rektor, hela tiden boende på skolområdet; det är lätt att före-
ställa sig att man skulle kunna ätas upp av arbetet. Men tidigt fick jag
rådet av en gammal folkhögskoleman att inte sluta vara intresserad
av annat än skolan. Samtal med kursdeltagare upptog en stor del av
mitt liv, på sätt och vis mitt livs viktigaste kunskapsmassa; skrivandet
var det jag sysslade med när jag inte var på skolan. Under många år
höll jag de två världarna så separerade från varandra som det bara
var möjligt.  Idag är jag säker på att författarskapet mått bra av detta
ständiga inflöde av verkligt liv, verkliga människor och verkliga livsfrå-
geställningar. Det är svårt att uppfinna händelser och personer som
kan bräcka verkligheten när det gäller överraskningar, lycka eller
hemskheter. Vi säger också att verkligheten överträffar dikten. Och
jag är på samma gång fullkomligt övertygad om att folkhögskolearbe-
tet mådde bra av att jag gjorde annat än bara läste Folkbildningsrå-
dets propåer. Att jag hade ett liv utanför skolans. Att jag, som Willi-
am Carlos Williams, kunde komma utvilad och entusiastisk till arbe-
tet varje morgon – därför att jag kvällen innan, helgen innan, varit på
besök i det starkaste människan uppfunnit: det kreativa. 

s t e w e c L a e s o n

Värdegrunden 4: en levande växelverkan



ABF Nordöstras ordförande
Gunnar Sahlin förbereder kon-
kursförhandlingar i tingsrätten.
Nu skrivs början till slutkapit-
let i ABF Nordöstras tio år
långa försök att bygga ett
utbildningsimperium. Foto:
Svante Isaksson
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lutet närmar sig för ABF Nor-
döstras utbildningsimperium.
Två bolag har gått i konkurs
och gymnasieskolan Säbyholm
ska läggas ner. Skulderna och
underskotten ökar lavinartat
och ABF:s förbundsledning har
tvingats skjuta till 9,6 miljoner
kronor.  Nu ska Folkbildningsrå-
det utreda om statsbidragen
använts på rätt sätt.
ABF Utveckling AB användes

som managementbolag för hela
gruppen av skolor och utbild-
ningsföretag och hade kontor i
Gamla Stan två stenkast från
riksdagshuset. Tanken var att de
skulle ha nära till de politiker
som beslutar om pengar till
olika slags utbildningar. I ABF
Utveckling AB var cheferna
över det lilla utbildningsimpe-
riet anställda och planen var att
växa som utbildningsföretag.
Efter tio år av misslyckade affä-
rer kom slutet 15 december
2013 i Sollentuna tingsrätt där
bolaget begärdes i konkurs av
ägaren ABF Nordöstra.

Samma dag gick även ABF
Nordöstras bemannings- och
utbildningsföretag Verab i kon-
kurs. Det hundraåriga natur-
bruksgymnasiet Säbyholm
begärde rekonstruktion, och om
den lyckas får skolan en frist
vårterminen ut, så att de elever
som inte fått plats i andra skolor
ska kunna slutföra sina utbild-
ningar. Sedan är det slut även
med Säbyholm. 

det som då återstår av imperie-
drömmen är folkhögskolorna
Brunnsvik, Väddö och Söder-
törn samt moderföreningen
ABF Nordöstra. Men framtiden
är oviss även för dem eftersom
ekonomin är helt söndertrasad.
De samlade underskotten i
Säbyholms rekonstruktion och
konkursbona är enligt boupp-
teckningarna 12 miljoner kro-
nor. ABF Nordöstra och ABF:s
förbundsledning har skjutit till
9,58 miljoner i krediter under
2013 för att klara de akuta
betalningssvårigheterna. Trots

det finns det fortfarande stora
hål i kassorna.
Många leverantörer, kreditgi-

vare, staten och enskilda småfö-
retag kommer också att göra
stora förluster. Det är de, skat-
tebetalarna, elever och anställda
som får betala ett högt pris för
de äventyrliga affärerna. En
pappa till en elev vid Säbyholm
ringde och var mycket upprörd.
Hans son tvingades flytta till en
annan skola långt från hemmet
och bo på internat. För pappan
innebar det att kostnaderna för
sonens utbildning ökade med
70 000 kronor jämfört med om
Säbyholm levt vidare.
Mycket talar också för att

statsbidragen till folkbildningen
använts på ett felaktigt sätt. Av
bouppteckningarna i aktiebola-
gen framgår att det har utgått
miljonbelopp från ABF Nordö-
stra, folkhögskolorna och ABF:s
förbundsledning till bolagen.
Det ser ut som om statsbidraget
gått till att betala skulder i
aktiebolagen och så får det inte

Folkbildningsrådet har gett ABF-förbundet i uppdrag att
själva utreda om förbundet använt statsbidraget felaktigt. 
I bouppteckningarna för ABF Nordöstras konkursade bolag
framgår att ABF betalat miljoner till bolagen. Och så får
statsbidraget inte användas. Pengarna är avsedda för 
folkbildningsverksamhet och deltagarna. Inget annat.

s v a n t e  i s a k s s o n

Ska utreda om 
statsbidraget har
använts felaktigt



användas.
– Enligt kriterierna ska stats-

bidrag till studieförbunden
användas till kostnader som är
direkt förbundna med folkbild-
ningsverksamheten, säger Folk-
bildningsrådets generalsekrete-
rare Britten Månsson-Wallin.

abf:s förbundssekreterare Anni-
ka Wallin har tidigare sagt i en
intervju i Dala-Demokraten att
en del av förbundets krediter
använts till att betala löner i
gymnasieskolan Säbyholm.
Även det är otillåtet eftersom
Folkbildningsrådets regler är
glasklara på den punkten: 

Verksamhet med annan
huvudman än studieförbundet
kan inte finansieras av folkbild-
ningsanslaget. Exempel på detta
är grund- och gymnasieskola
samt kommunal vuxenutbildning
och yrkeshögskolan, verksamhet
inom Migrationsverkets ansvars-
område och svenska för invand-
rare.
Av bouppteckningarna fram-

går att ABF-förbundets krediter
använts till att betala räkningar
även till de andra aktiebolagen. 
Utöver detta har folkhögsko-

lorna Väddö och Södertörn
köpt ett stort växthus och en
markhall för Säbyholms räk-
ning, byggnader som skulle
användas i Säbyholms undervis-
ning. Väddö-Södertörn hade
inget alls med den utbildningen
att göra. Skälet till att Väddö
betalade var att Säbyholm inte
var kreditvärdiga och varken
fick leasa eller ta husen på
avbetalning. Nu är det Väddö-
Södertörn som står med kostna-
derna för dessa hus.
Dessutom har de olika enhe-

terna inom ABF Nordöstra tidi-
gare lånat 27,6 miljoner kronor
mellan sig, lån som nu måste
betraktas som ytterst osäkra
fordringar med tanke på den
ekonomiska krisen. Vad de sam-
lade underskotten blir när allt är
över är svårt att säga. Helt klart
blir det mycket tufft att klara av
situationen. Det gäller framför-
allt Brunnsvik och moderför-
eningen ABF Nordöstra. Läget
för Väddö-Södertörn ser åtmin-
stone på papperet bättre ut, sär-
skilt som de nu slipper att beta-
la miljoner för managemant-
tjänster till ABF Nordöstras
konkursade bolag, vilket de har

gjort i flera år
Sammanfattningsvis har ett

otal lån, aktieägartillskott och
andra transaktioner utförts som
innebär att statsbidragen till
folkbildningen hamnat hos ABF
Nordöstras tre aktiebolag
Verab, ABF Utveckling AB och
Friskolan Säbyholm AB. 

när detta stod klart skickade
Tidskriften Folkhögskolan över
samtliga bouppteckningar och
andra dokument till Folkbild-
ningsrådet och ställde frågan om
man får använda statsbidragen
på detta vis?
– Mot bakgrund av dina frå-

gor kommer Folkbildningsrådet
att begära att ABFs förbundssty-
relse utreder om det statsbidrag
som förbundet förmedlat till
lokalavdelningen ABF Nordö-
stra har använts i enlighet med
gällande villkor och kriterier,
säger Britten Månsson-Wallin.
Denna begäran gäller även

bidragen till folkhögskolorna
Brunnsvik, Väddö och Söder-
törn, samt om ABF:s förbunds-
ledning använt sina egna pengar
korrekt. Det kan tyckas lite
märkligt att ABF ska granska sig
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Tidskriftens frågor om hur ABF
använt statsbidraget har lett
till att rådet nu begär att
ABF-förbundet utreder om det
statsbidrag som förbundet för-
medlat till ABF Nordsöstra har
använts enligt gällande villkor
och kriterier för statsbidraget.
På bilden Folkbildningsrådet
sgeneralsekretare Britten Måns-
son-Wallin Foto: S. Myrbäck

ABF  



själv, men så är Folkbildnings-
rådets rutiner. Om Folkbild-
ningsrådet inte blir nöjd med
svaren kan de gå vidare med
egna undersökningar.
Samtidigt fortsätter Länssty-

relsen att granska hur Stiftelsen
Väddö och Södertörn skött sina
affärer. Efter Folkhögskolans
avslöjande fick länsstyrelsen
klart för sig hur Stiftelsen
Väddö-Södertörn skött Väddö-
elevernas stipenidefond, och
började ställa frågor. Nu med-
ger styrelsen för Stiftelsen att
den i strid med stiftelselagen
lånat hela kapitalet på 1,8 mil-
joner kronor från Väddö-ele-
vernas stipendiefond och de
påstår också att de betalat till-
baka hela beloppet. 

tillsynsenhetens chef på Läns-
styrelsen, Mikael Wiman, säger
att de på grund av resurs brist
tills vidare har tvingats att lägga
en del av utredningen åt sidan,
fast de förstår att det finns
mycket att utreda och åtgärda.
Sedan en tid pågår också ett

intensivt arbete för att får ord-
ning på den ekonomiska oredan
och förlusterna inom ABF Nor-
döstra. I det arbetet är ABF:s
förbundsledning, en konkurs-
förvaltare, en rekonstruktör och
ABF Nordöstras styrelse invol-
verade. Skulle det visa sig att
ABF Nordöstra, folkhögskolor-
na eller ABF:s förbundsledning
använt statsbidragen på ett
otillåtet sätt kan det bli fråga
om krav på återbetalning. 
Flera personer i de förening-

ar som är medlemmar i ABF
Nordösta överväger att anmäla
ABF-avdelningen till ekobrotts-
myndigheten för rättslig pröv-
ning.
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KRÖN I KA

i en tidigare krönika berättade jag om Robert Put-
nams bok Bowling alone och den intensiva diskussion,
som den skapade framför allt i USA. Putnam konsta-
terade att flera organisationer, bland annat bowling-
klubbar hade förlorat många medlemmar och ett stort
antal klubbar hade upphört. Medlemmarna föredrog
att stanna hemma vid sina TV-apparater och de socia-

la kontakterna försvagades. 
Putnam såg denna förändring med stor oro och föreslog kraftfulla

åtgärder för att vända utvecklingen. I det sammanhanget pekade jag
på liknande orosmoln i vårt land.

Men efterhand utsattes Putnams bok och hans oro för betydande
kritik. Flera av kritikerna framhöll att Putnam inte räknat med de nya
rörelser som börjat växa fram i USA, och den kanske starkaste
invändningen kom från Ronald Inglehart, professor i politisk samhälls-
vetenskap vid universi-
tetet i Michigan och
ledare för den världs-
omspännande värde-
ringsforskningen World
Values Surveys. Ingle-
hart menade att det
sociala kapitalet inte
hade försvagats men
det hade förändrats.
Tidigare hade det i regel varit bundet (bounded) till exempel vid
gemensamt arbete för att klara skörden, eller för att bemästra olika
hot. Men genom ökad trygghet hade den sociala förmågan successivt
förändrats och blivit överbryggande (bridgeing), d.v.s. sociala kontak-
ter har mer och mer blivit en fråga om fritt val.

Såvitt jag vet tog Inglehart inte upp en följdfråga: Kan det fria valet
göra den sociala förmågan eller viljan skörare? 

Att ta kontakt med andra människor, bevara den kontakten eller
bryta den beror alltså ytterst på individens egna beslut. Det fria valet
uppfattar väl de flesta som mycket positivt, men det har sitt pris.
Goda traditioner och vanor kan brytas och en nödvändig samhällsso-
lidaritet försvagas.

Inglehart och andra kritiker framhöll också att Putnam inte räknat
med nya organisationer i USA. För Sveriges del hade vi kunnat berät-
ta om alla dessa små klubbar som samlas kring olika aktiviteter som
bridge, bokanalyser, etniskt stadsdelsssamarbete och mycket annat.
Svenska undersökningar visar att både män och kvinnor fått fler vän-
ner under de senaste decennierna och samtidigt har besök på kaféer
och restauranger ökat kraftigt.

Det finns all anledning att begrunda både Putnams och Ingleharts
analyser. Likaså utvecklingen i vårt land. Problemet förtjänar hög
prioritet, inte minst i våra folkhögskolor och studieförbund.

g Ö s t a V e s t l u n D

gösta Vestlund är f.d. lärare och rektor
på folkhögskola. År 1978 gick han i pen-

sion som undervisningsråd för folkhög-
skolorna. Förra året fyllde han 100 år. 

Det fria valet har sitt pris

Kan det fria valet
göra den sociala 

förmågan eller viljan
skörare? 
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ABF Nordöstras egna jurister:

Dömer ut ABF som
ägare till skolor
Krisen inom ABF Nordöstra blir allt mer akut. Förlusterna under 2013 blev
29 miljoner kronor. Nu står det också klart att ABF Nordöstra olagligt plund-
rat sina folkhögskolor på miljonbelopp. Styrelsens egna jurister skriver i en
utredning att föreningen saknar kompetens att driva skolor och företag.

s v a n t e  i s a k s s o n

lundringen
gick till så här: Som-
maren 2010 betalade

abf Nordöstra 11,5 mil-
joner kronor till Medborgarsko-
lan i Stockholm för att de sena-
re skulle lämna styrelsen i Stif-
telsen Väddö och Södertörn
folkhögskolor. Men stiftelsen
själv fick delfinansiera ”utköpet”
genom att låna upp fyra miljo-
ner kronor. Det var direkt olag-
ligt att göra så. De som påstår
det är Ahlford Advokatbyrå
som granskat abf Nordöstra
och folkhögskolornas affärer.
Byrån fick uppdraget av abf
Nordöstras styrelse i november,
efter de interna strider som
uppstått bland annat på grund
av Folkhögskolans tidigare
avslöjanden. Juristerna skriver
att utköpet “är en åtgärd som
står i  direkt strid med Stiftelsela-
gens bestämmelser.”
Det fanns inte heller någon

som försvarade folkhögskolornas
intressen, då det var samma
personer som styrde stiftelsen
och abf Nordöstra. Även det
kritiserar juristerna: Det upp-
stod ”en tydlig jävssituation som
borde ha insetts av Stiftelsens/
ABF NÖSS företrädare.”

Ahlfords granskning bekräftar
flera av Folkhögskolans avslöjan-
den om oegentligheter. De har
också hittat ytterligare missför-
hållanden och olagligheter när
de gått igenom styrelseproto-
koll, verifikat och andra hand-
lingar som tidningen inte haft
tillgång till. De konstaterar att
många av affärerna inom sfären
genomförts av ett fåtal personer
som agerat på egen hand utan
att förankra den i föreningens
beslutande organ. Ett exempel
är övertagandet 2009 av natur-
bruksgymnasiet Säbyholm från
landstinget i Stockholm. Avtalet
underteckandes av ordföranden
och ombudsmannen utan att
vare sig styrelsen eller represen-
tantskapet fattat beslut om
saken. Enligt Ahlfords ställdes
de inför ”fait accompli.” 

när säbyholm höll på att gå i
konkurs krävdes ett aktieägar-
tillskott på nio miljoner kronor.
Även de besluten togs enbart av
ombudsman och ordförande,
trots att det var att “skjuta till
kapital till ett dotterbolag i sådan
omfattning att man i det närmas-
te sätter hela föreningens egna
kapital på spel.”

Vidare skriver de: 
”Om man skulle  jämföra med

ett aktiebolags förhållanden torde
det vara  uppenbarl att styrelsen i
ett sådant läge har att kalla till
en extra bolagsstämma för att få
aktieägarnas mandat  att vidta
en sådan åtgärd.” 
Men varken styrelsen eller

medlemsorganisationerna fick
veta något om detta förrän långt
senare. Det var bara två perso-
ner som visste och bestämde.
Det finns många fler liknan-

de exempel i Ahlfords 14-sidiga
rapport, som trots omfattningen
är en kortversion av ett mycket
större underlag. 

juristerna beskriver abf Nordö-
stra som en förening som saknar
ekonomisk och organisatorisk
kompetens att driva skolor och
företag. Flera stora affärer har
genomförts på egen hand av
ombudsmannen och ordföran-
dena som ställt alla andra ansva-
riga inför fullbordat faktum.
Styrelsen har systematiskt förts
bakom ljuset. 
Men juristerna missar också

några saker. En av dem rör
Väddö elevernas stipendiefond
där avkastningen ska gå till ele-
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verna och inget annat. I verklig-
heten lånade skolan hela kapita-
let på 1,8 miljoner kr och dela-
de godtyckligt ut en del stipen-
dier då och då. Det här är
direkt olagligt, vilket juristerna
också konstaterar men de har
missat att väddöeleverna gått
miste om 400 000 kronor i sti-
pendier jämfört med en god och
normal förvaltning, enligt land-
stingets professionella fondför-
valtare som skötte stipendiefon-
den förut. Nu har länsstyrelsen
tvingat Väddö-Södertörn att
betala tillbaka hela kapitalet på
1,8 miljoner kronor till stipen-
diefonden, vilket kan vara en
orsak till att Väddö-Södertörn
nu har en likviditetskris.

även om många av besluten
tagits av enbart ordförande och
ombudsman ska det också sägas
att styrelserna har ett stort
ansvar för det som hänt. De har
inte förmått att sätta stopp trots
att flera ledamöter fått tydliga
varningar under flera års tid av
kompetenta personer med insyn
och kunskap om de verkliga för-
hållandena. Samma information
har gått till personer i abf:s
förbundsledning som hade kun-
nat agera med kraft. Men inget
hände förrän verkligheten kom i
kapp och det inte längre gick

att förneka hur allvarlig och
djup krisen var. Trots detta
beskriver styrelsen det som hänt
som ”påståenden och rykten om
olagligheter och oegentligheter
inom ABF Nordöstra Storstock-
holm.” Vid flera tillfällen har de
som protesterat kallats “illojala”
och “illvilliga”.
Konsekvenserna har blivit att

lärare och annan personal har
förlorat sina jobb och att kurs-
deltagare inte fått en bra utbild-
ning och att verksamheten
äventyras. Ifjol gick två av
abf:s dotterbolag i konkurs och
Säbyholm ska läggas ner. 
Det är alltså folkbildningens

statsbidrag som gått till att städa
upp i en vanskött förening,
deras aktiebolag och folkhög-
skolor. Det är också främst
statsbidrag som gått förlorade i
konkurserna och i de dåliga
affärerna. Förr eller senare ska
de gigantiska skulderna i för-
eningen och folkhögskolorna
amorteras eller skrivas av, även
då är det skattebetalarna som
får betala. Till det ska läggas de
förluster och kostnader som
konkurserna och nedläggningar-
na orsakat i form av statliga
lönegarantier. 
Och som om det inte var nog

har det ekonomiska läget för-
sämrats ytterligare under 2013.

ABF Nordöstras förluster ifjol
var 29 miljoner kronor, skulder-
na växte till 34 miljoner kronor
och intäkterna täckte inte de
löpande kostnaderna. ABF:s för-
bundsledning har stöttat med
stora krediter för att rädda ABF
Nordöstra från konkurs. Hittills
rör det sig om 9,58 miljoner
kronor. Av dessa har stora
belopp gått till att täcka under-
skott i de nu konkursade aktie-
bolagen. ABF:s  förbundssekre-
terare Annika Nilsson säger att
”dessa fordringar skrivs av då vi
inte räknar med att kunna få till-
baka fordringarna.” Därmed står
det klart att folkbildningsanslag
går till aktiebolag.

enda möjligheten att rädda för-
eningen från konkurs tycks vara
ytterligare krediter, sälja skolan
i Häggvik och att kräva folkhög-
skolorna Brunnsvik, Väddö och
Södertörn på dryga fem miljo-
ner som de är skyldiga abf
Nordöstra. Men det är pengar
som skolorna inte har. Styrelsen
konstaterar att redan nu har
Väddö och Södertörn problem
med att kunna betala de löpan-
de kostnaderna. Och lånen är
kortfristiga skulder, som nor-
malt sett ska betalas inom ett
år. Vad det konkret kan innebä-
ra är att sänka kostnader mot-
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ABF Nordöstras idé var en kon-
cern som  innefattade studie-
cirklar, gymnasieskola och folk-
högskola. Satsningen ledde till
att föreningen idag är skuldsatt
med flera tiotals miljoner kro-
nor. Statsbidraget som bara får
gå till löner och undervisning
användes också till att betala
skulderna i föreningens bolag.

A B F  N O R D Ö S T R A



svarande åtta-nio lärartjänster.
Tidskriften ställde tidigare i

vinter frågor till Folkbildnings-
rådet om hur statsbidragen
hanterats. Rådet skickade i sin
tur frågorna vidare. Folkhög-
skolornas ordförande Lars Star-
kerud och ABF:s förbundssty-
relse via förbundssekreterare
Annika Nilsson svarade och gav
en helt annan och mycket mer
positiv bild av läget än jurister-
na och abf Nordöstras egen
årsredovisning. De svarar att
inga fel har begåtts, att allt är i
sin ordning och att verksamhe-
ten fungerar bra.
– Vi har inte hunnit fatta

något beslut om hur vi går
vidare, säger Folkbildningsrå-
dets vice generalsekreterare
Anna-Carin Bylund. 
En anledning är att Folkbild-

ningsrådets kansliledning ännu
inte hunnit sätta sig in i
Ahlfords rapport, en annan att
de upplever att de inte fått till-
räckligt bra svar på sina frågor.

abf nordöstra ger också en helt
annan bild av läget än jurister-
nas utredning. I verksamhetsbe-
rättelsen skriver de att ”2013
har varit ett  turbulent men på
det hela taget bra år för ABF
Nordöstra Stor-Stockholm.”
Och:
“Men att vara  framgångsrik

innebär inte att det går att vila
på lagrarna. Det innebär att vi
måste fortsätta att arbeta hårt
och vara i frontlinjen för folkbild-
ningen.”
Och de avslutar med:
”Vi vill tacka medlemmar,

förtroendevalda och personalen
på ABF för ett  framgångsrikt
verksamhetsår och önska  lycka
till i det kommande arbetet.”  
Om medlemsorganisationer-

na instämmer i den samman-
fattningen lär visa sig på årsmö-
tet 9 april.
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K R Ö N I K A

Det individuella har ganska länge haft stark medvind i
vårt land. I massmedier och allmänna diskussioner hör
man ofta ord som ”identitet” och ”självkänsla”. En del
ser individualismen som ett hälsotecken, medan andra
upplever den som en samhällsfara. I ett samhälle som
förändras mycket snabbt måste man räkna med att
individualismen kan förändras. Av den världsomfattan-

de värderingsforskning, World Values Survey, som jag tidigare refere-
rat till, framgår att det sker stora förändringar i både individ och
samhälle, när de socioekonomiska villkoren skapar trygghet. Indivi-
dens intresse lyfts från en strid för livet till en social anpassning.
Abraham Maslow tog för övrigt upp detta tema i sin psykologiska
”trappa” redan på 1950-talet.

Den tyska sociologen Ulrich Beck har fortsatt analyserna i ämnet i
sin bok ”Individualization” (2002). Beck har funnit att starkt föränd-
rade livsvillkor, bland annat högre utbildning, har inneburit ökade
möjligheter för individen att inrikta sig på sin egen utveckling. Beck
tolkar förändringen
så här: 

”Vad vi kallar ett
individuellt liv (a life
of one´s own) är var-
ken uttryck för en
bubblande individua-
lism och egoism, som
har nått epidemiska
proportioner, eller ett
liv i vilket individen flyter fri bestämmande över sig själv, men snarare ett
liv av genomgripande konformitet, beroende av allt fler grupper.” 

Individualismen är i sin kritiska hållning, bland annat mot politiska
partier, myndigheter och ledare, inte en flykt men snarare en protest
mot brister i samhällssolidariteten. 

Individuellt fullödigt liv utesluter inte hänsyn till andra, framhåller
Beck, tvärtom  krävs det att man blir socialt sensibel. Man vill ha
andras stöd, men det förutsätter stöd åt andra. Man måste respekte-
ra andras frihet och söka ett rimligt förhållningssätt till andras krav
på livsutrymme. 

Det finns all anledning för folkhögskolor och studieförbund att
följa individualismens utveckling och dess förhållande till samhällssoli-
dariteten.

GÖ S T A V E S T L UND

Gösta Vestlund är f.d. lärare och rektor
på folkhögskola. År 1978 gick han i pen-

sion som undervisningsråd för folkhögsko-
lorna. 15 Juni förra året  fyllde han 100 år. 

Är den nya individualisten social?

Individualismen är
snarare en protest

mot brister i samhälls-
solidariteten
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Trots ABF:s lagbrott:

Slipper undan ansvar
för miljonrullningen
Folkbildningsrådets ledning vet att ABF Nordöstras folk-
högskolor brutit mot statsbidragsreglerna. Trots det slipper
skolorna undan. Anledningen är luckor i regelverket och
att ABF bedyrar sin oskuld. Samtidigt har Ekobrottsmyn-
digheten startat en förundersökning om misstänkta brott.

s v a n t e  i s a k s s o n

et är
inte
en accepta-
bel och bra

verksamhet som
har genomförts, säger Folkbild-
ningsrådets generalsekreterare
Britten Månsson-Wallin. 
Det som gäller är att man

följer rådets statsbidragsvillkor
och det anser hon att abf och
folkhögskolorna gjort – trots att
de använts på fel sätt. Det beror
på att det finns stora luckor och
kryphål i Folkbildninsgrådets
regelverk. Det Folkbildningsrå-
det kontrolllerar är nämligen
bara två saker: För det första att
folkhögskolor och studieför-
bund visar upp årsredovisningar
som godkänts av årsmötet och
för det andra att de genomfört
utbildningar och verksamhet
som svarar mot kriterierna för
statsbidragen. Det spelar ingen
roll att abf Nordöstras och
deras folkhögskolors årsredovis-
ningarna varit felaktiga och att
revisorn som godkänt dem fått
sparken. Det spelar inte heller
någon roll att abf Nordöstras

egen internutredning, som
utförts av Advokatfirman
Ahlford, konstaterar att de bru-
tit mot ett antal lagar. Det som
betyder något är att abf:s för-
bundsstyrelse och styrelserna
för Brunnsvik och Stiftelsen
Väddö och Södertörns folkhög-
skolor påstår att de följt regel-
verket. För så ser systemet ut:
Det är självförvaltning och
egenkontroll som gäller. Folk-
bildningsrådets ledning godtar
därför vad ABF påstår.

– det är beklagligt om förening-
ar eller stiftelser inte bedriver
verksamhet som ligger i linje
med varken det som de har som
ändamål eller är stipulerat enlig
våra villkor och det är starkt
anmärkningsvärt om det pågår
under en följd av år. Men att
det har kunnat ske utan att vi
haft full insyn i detta är därför
att man kunnat leverera årsre-
dovisningar och rapporter till
oss som är enligt våra stipulera-
de villkor, säger Britten Måns-
son-Wallin.

abf:s förbundsstyrelse hänvi-

sar till en intern revision av abf
Nordöstras verksamhet som
genomfördes 2013 av revisions-
företaget kpmg. 
Har ni sett kpmg:s rapport?
-Det tror jag inte, säger Brit-

ten månsson-Wallin.
Så allt bygger på deras egna

uppgifter?
-Det är ABF:s förbundsstyrel-

se som har ansvar att redovisa
korrekt i enlighet med våra
statsbidragsvillkor.

abf har hemligstämplat kpmg:s
rapport. Det är en liten detalj i
härvan som Folkhögskolan suc-
cessivt rullat upp sedan hösten
2012. Reportagen har handlat
bland annat om felaktiga årsre-
dovisningar, brott mot stiftelse-
lagen och en omfattande låne-
karusell. Affärerna har ruinerat
hela ABF Nordöstras sfär av
skolor och bolag. Många lärare
och annan personal har förlorat
sina jobb. Det som hänt kan få
konsekvenser för alla folkhög-
skolor.
– Detta väcker frågan om

trovärdigheten för civilsamhäl-



– När nu detta har skett måste
man fundera på om det finns svag-
heter i de statsbidragsvillkor som
Folkbildningsrådet har idag, säger
Folkbildningsrådet generalsekreterare
Britten Månsson-Wallin



let, om att få behålla de undan-
tag och friheter vi har när det
gäller att bedriva verksamhet.
Vi måste fundera på vad Folk-
bildningsrådet måste villkora
vad gäller transparens och hur
skolorna sköter sin ekonomi,
säger Folkbildningsrådets gene-
ralsekreterare Britten Månsson-
Wallin.
I klartext betyder det att

regelverket kring statsbidragen
kan skärpas och att kraven på
ytterligare rapportering i så fall
ökar för alla folkhögskolor och
studieförbund .

– när nu detta har skett, vilket
är beklagligt å allas vägnar,
måste man också fundera på om
det finns svagheter i de statsbi-
dragsvillkor som Folkbildnings-
rådet har idag. Vi har inte gjort
den typen av granskning och
uppföljning, utan vi har haft ett
förtroende för det system som
finns inom det civila samhället
med årsmöten, årsredovisningar,
revision och auktoriserade revi-
sorer – vi har förlitat oss på det. 

Men det är rubbat nu?
– I det här fallet är det så

eftersom det dykt upp ett antal

uppgifter som pekar på att man
kanske inte har följt det man
borde ha följt, säger Britten
Månsson-Wallin. 
Vad det konkret handlar om

är bland annat misstankar om
att att Väddö och Södertörn
systematiskt tömts på många
miljoner via överfaktureringar
från ABF Nordöstra och deras
dotterbolag. Stora belopp har
också betalats ut från både ABF
Nordöstra och från ABF För-
bundet till aktiebolaget bakom
gymnasieskolan Säbyholm trots
att folkbildningens statsbidrag
endast får användas till folkbild-
ning.
– Vi kan återkalla medel ret-

roaktivt, men statsbidragen är
utbetalade korrekt i bemärkel-
sen att vi fått in verksamhets-
uppgifter som överensstämmer
med vad de är utbetalade för.
Men sedan har de använts, som
vi har information om nu, till
annat än enbart folkbildnings-
verksamheten – och det är det
som är förkastligt, säger  Britten
Månsson-Wallin. 

Ska ni inte med anledning av
de uppgifter som faktiskt finns
göra en revision?

– Vi har inte hittills kommit
fram till att vi ska göra det. Vår
kontroll och vår utredning byg-
ger på att den som är bidrags-
mottagare hos oss utvärderar
och kontrollerar sin verksamhet,
säger Britten Månsson-Wallin.

hon anser att det viktigaste är
att se till att något liknande inte
får hända igen – inte att utkräva
ansvar för det som har varit.
Trots att hennes förtroende för
ABF Nordöstra sviktar.

Konsekvensen blir ju att man i
praktiken kan göra sådana här
affärer och bete sig på det här
sättet och att Folkbildningsrådet
släpper igenom det?
– Släpper igenom tycker jag

är ett felaktigt sätt att uttrycka
sig på.

Vad är då det korrekta sättet?
– Om man efterlever statsbi-

dragsvillkoren godkänns verk-
samheten som ligger till grund
för bidraget. Folkbildningsrådet
kan vid behov förtydliga statsbi-
dragsvillkoren så att den här
typen av händelser inte kan ske
i framtiden.

ABF Nordöstra själva har
avsatt den revisor som godkänt
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ABF  
Fick ansvarsfrihet. ABF Nordö-
stra höll årsmöte 9 april och bevil-
jade den avgående styrelsen ansvars-
frihet. Den nya styrelsen ska anmäla
den auktoriserade revisor som tidi-
gare godkänt de felaktiga årsredovis-
ningarna inom föreningen, deras
folkhögskolor och dotterbolag till
Revisorsnämnden. Revisorn fick spar-
ken ifjol sommar. Den nya styrelsen
ska även undersöka om man kant
anmäla ett konsultföretag som
påstås ha lämnat affärsråd som lett
till olagliga beslut i Stiftelsen Väddö
och Södertörn folkhögskolor. (Bild på
demonstration i Ludvika mot flytten
av Brunnsviks folkhögskola.) 



alltihop och den nya styrelsen
ska anmäla och försöka lagföra
honom. Det visar ju att de årsre-
dovisningar som lämnats varit
felaktiga. I vissa fall kan det
handla om bokföringsbrott och
andra brott. Föranleder det inte
Folkbildningsrådet att ta ett rik-
tigt djupt tag i det här för att
bevara er trovärdighet?
– Fast frågan gäller väl tro-

värdigheten för civilsamhället,
att föreningar fortsatt har för-
troendet att driva den här
typen av verksamhet. Jag tyck-
er att det är den stora frågan.
Folkbildningsrådet genomför
inte folkbildningsverksamheten
utan fördelar statsbidrag.

Men ni är ju myndighet i det
fallet?
– Ja, och det bygger på ett

förtroendefullt samarbete i den
meningen att verksamheten
genomförs i enlighet med de
villkor som stipulerats. Vi tyck-
er att ABF på allvar tagit sig an
detta. Jag kan idag inte säga att
ABF centralt inte har vidtagit
åtgärder som är rimliga i rela-
tion till vad som har hänt, säger
Britten Månsson-Wallin.

Men ni granskar ju inte dem,
ni nöjer er ju med deras svar att
allt är okej?
– Ja, men ärendet är ju inte

slutfört. Vi har begärt komplet-
terande information från deras
sida. Vi vill ju säkra upp att de
inte kommer att använda stats-
bidragen till att täcka upp de
underskott som finns från annat
än folkbildningsverksamheten.

ekobrottsmyndigheten har inlett
en förundersökning om miss-
tänkta ekonomiska brott mot
ABF Nordöstra. Åklagare Gun-
nar Unger är förtegen och hän-
visar till förundersökningssekre-
tessen, men säger att beslut om
eventuellt åtal antagligen kom-
mer i slutet av maj.
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KRÖN I KA

i tre tidigare krönikor har jag redogjort för olika
forskningsinsatser om socialt kapital. Den amerikanske
sociologen Robert Putnam publicerade i början av
2000-talet boken ”Bowling alone” som gav upphov till
en intensiv debatt i Västvärlden, särskilt i USA. Put-
nam pekade på att många folkrörelser hade upphört
och många andra hade förlorat ett oroande stort

antal medlemmar. Amerikas medborgare samlades inte som förr till
möten och sociala kontakter. De stannade hemma vid sina TV-appa-
rater. Det sociala kapitalet minskade oroväckande.

Många forskare kritiserade Putnams slutsatser, bl.a. Ronald Ingle-
hart, som i sina studier funnit att det sociala kapitalet inte minskat
men hade förändrats. Förr var det bundet, man måste av olika skäl
samarbeta, nu kunde man fritt välja kontakter.

Den tyske sociologen Ulrich Beck betonade också en positiv
utveckling av den sociala förmågan i sin bok om individualismen
2002. Han hade
genom sina studier
funnit att nutidens
individualister  var-
ken  är egoister
eller egocentriker,
de är snarare en
protest mot bristen
på social kontakt i
det moderna sam-
hället. 

I en rapport ingående i World Values Survey, som omfattar studier i
81 länder, 85 procent av jordens befolkning,  sammanfattas ett över-
raskande resultat:

”Socialekonomisk utveckling, växande liberala anspråk och krav på
demokratiska institutioner, allt återspeglar den gemensamma underliggan-
de processen av humanistisk utveckling.”

Mycket talar för att det är denna process, som ger förklaringen,
eller i varje fall en del av den, till det växande kravet på mänskliga
rättigheter, främst i de  s.k. utvecklingsländerna, men också i Väst-
världen. bland annat med hänsyn till Jämställdhet mellan kvinnor och
män. Processen skapar enligt författarna ”ett humanistiskt samhälle
som aldrig tidigare existerat”.

Den tidigare existerande humanismen har alltså formats uppifrån
av eliter, men den nu framväxande är ”folkorienterad”.
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