
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2021-11-24 

 
  

Folkhögskolestyrelsen   
 
Tid och plats 09:00-10:00, Odlingen, Regionhuset, Kalmar 

 
Beslutande 
 

Karin Helmersson (C), ordförande  
Pär-Gustav Johansson (M), vice ordförande 
Malin Anell (S), deltar på distans 
Saad Benatallah (S) 
Lejla Radovic (S) 
Peter Wretlund (S) 
Ingegerd Petersson (C), ersättare för Ulrika Lindh (C) 
Mathias Karlsson (L), ersättare för Johanna Wyckman (L) 
Åke Berg (M) 
Åke Nilsson (KD) 
Carl-Wiktor Svensson (KD), ersättare för Janita Kirchberg (SD)  
 

Tjänstepersoner Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör 
Carl Sundbring, bildningschef  
Agnes Savetun, regionsekreterare  
Gulistan Ucar, regionsekreterare 

   

Justering Sker digitalt. 
 
 
Paragrafer 33-39  

 
  

Ordförande Karin Helmersson (C)  

 
  

Justerare Åke Berg (M)   
  
Sekreterare Gulistan Ucar 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-11-24 

 
 

 
Folkhögskolestyrelsen 
 

 
 

 
 

 

§ 33   

Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Folkhögskolestyrelsen godkänner föredragningslistan.  
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§ 34   

Val av justerare 

Beslut 
Folkhögskolestyrelsen utser Åke Berg (M) till justerare. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-11-24 

 
 

 
Folkhögskolestyrelsen 
 

 
 

 
 

 

§ 35   

Inför Verksamhetsplan 2022 

Beslut 
Folkhögskolestyrelsen noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Carl Sundbring, bildningschef, informerar om det pågående arbetet med 
Verksamhetsplan 2022. Nya aktiviteter med fokus på samarbete mellan 
folkhögskolorna och övriga basenheter på regionala 
utvecklingsförvaltningen planeras. De nya aktiviteterna tar hänsyn till 
innehållet i regionplanen samt verksamhetsplanen för regionala 
utvecklingsförvaltningen. Några av de nya aktiviteter som planeras för 2022 
är följande:  

• Strategiskt arbete med digitala språkcaféer, i samarbete med 
Regional biblioteksutveckling 

• Utbildning av MHFA-instruktörer på folkhögskolorna, i samarbete 
med Hållbar samhällsplanering 

• Samordning Kulturella kreativa näringar i enlighet med beslutad 
satsning  
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§ 36  Ärendenummer RUN 2021/433 

Handlingsplan för förstärkningsbidrag 

Beslut 
Folkhögskolestyrelsen antar Handlingsplan för förstärkningsbidrag att gälla 
under 2022. 

Bakgrund 
Förstärkningsbidrag är ett statsbidrag som avser merkostnader för utökad 
lärartäthet vid specialpedagogiska insatser för deltagare med 
funktionsnedsättning enligt Socialstyrelsens definition. Som grund för 
insatserna ska folkhögskolorna finansiera merkostnader inom det ordinarie 
verksamhetsbidraget motsvarande 300 000 kronor per kalenderår. Därutöver 
kan respektive skola ansöka om medel utifrån dokumenterade merkostnader.  
Det är folkhögskolans ansvar att dokumentera hur deltagarnas 
funktionsnedsättning har konstaterats samt informera deltagare om att de har 
rätt till stöd i studiesituationen och till inflytande över planeringen av detta 
stöd. Folkhögskolestyrelsen har ansvar för att upprätta och ha en aktuell 
handlingsplan för förstärkningsbidraget. 
--- 

Föredragning av  
Carl Sundbring, bildningschef  

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterat den 17 november 2021 
2. Handlingsplan för förstärkningsbidrag 
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§ 37  Ärendenummer RUN 2021/432 

Handlingsplan för arbetet med språkligt stöd 

Beslut 
Folkhögskolestyrelsen antar Handlingsplan för språkligt stöd att gälla under 
2022. 

Bakgrund 
Statsbidraget för språkligt stöd avser merkostnader för utökad lärartäthet vid 
pedagogiska insatser som riktas till utrikesfödda deltagare med svårigheter i 
svenska språket. Det är bara deltagare med behov av särskilda insatser som 
berörs av stödet. Bidraget söks årligen av respektive skola utifrån 
dokumenterade merkostnader. Det är folkhögskolans ansvar att dokumentera 
hur deltagarnas behov av språkligt stöd har konstaterats samt informera 
deltagare som är utrikesfödda och har behov av särskilt stöd att de har rätt till 
stöd i studiesituationen och till inflytande över planeringen av detta stöd. 
Folkhögskolestyrelsen har ansvar för att upprätta och ha en aktuell 
handlingsplan för språkligt stöd. 
--- 

Föredragning av  
Carl Sundbring, bildningschef  

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 17 november 2021 
2. Handlingsplan för arbetet med språkligt stöd 
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§ 38  Ärendenummer RUN 2021/440 

Mobilitetsstöd till folkhögskolorna 2022 

Beslut 
Folkhögskolestyrelsen föreslår att regionstyrelsen godkänner 
överenskommelse om mobilitetstöd folkhögskolor från Sveriges kommuner 
och regioner (SKR) att gälla från och med den 1 januari 2022 till och med 
den 31 december 2026.  
Region Kalmar län följer SKR:s tillämpningsanvisningar som bygger på 
villkoren för statsbidrag med undantag för kurslängd och att 
betalningsansvar är beroende av deltagarens folkbokföring. 
Regionstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna 
överenskommelsen om mobilitetsstöd till folkhögskolorna. 

Bakgrund 
Folkhögskolorna som utbildningsform finansieras av staten och delvis av 
regionerna. För att möjliggöra att medborgare ska kunna läsa på en 
folkhögskola utanför det egna länet finns en finansieringsmodell mellan 
regionerna s.k. mobilitetsstöd. 
Ny modell för mobilitetstöd till folkhögskolorna har nu tagits fram av en 
arbetsgrupp med regionpolitiker på uppdrag av SKR. Överenskommelsen 
beskriver också att den administrativa hanteringen av mobilitetsstödet tas 
över av Folkbildningsrådet. Modellen är en mellanregional lösning som 
accepteras av alla parter.  
Region Kalmar län följer SKR:s tillämpningsanvisningar som bygger på 
villkoren för statsbidrag. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 17 november 2021 
2. SKR:s styrelse Meddelande 18/2021. Rekommendation gällande 
mobilitetsstöd för folkhögskolor 2022 
 
 
Protokollsutdrag till: Regionstyrelsens arbetsutskott  
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§ 39   

Anmälningsärenden  

Beslut 
Folkhögskolestyrelsen noterar följande anmälningsärende till protokollet: 
- Protokollsutdrag från Regionrevisorerna 27 oktober 2021 gällande Svar 

på översiktlig basgranskning, RUN 2021/165 
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Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Gulistan Ucar
TITEL: Sekreterare
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46725016219)
IDENTIFIKATIONS-ID: 9316748d2ba34e5caf72576d99acc23a
DATUM & TID: 2021-12-03 17:05:37 +01:00

NAMN: Karin Helmersson
TITEL: Ordförande
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46725039569)
IDENTIFIKATIONS-ID: c522e164187f44828b21915ca17875df
DATUM & TID: 2021-12-05 12:12:53 +01:00

NAMN: Åke Berg
TITEL: Justerare
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46705828148)
IDENTIFIKATIONS-ID: dc296ad611544e7fbc73b7e96d2d07f0
DATUM & TID: 2021-12-05 20:48:21 +01:00
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