
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2023-01-17 

 
  

Folkhögskolestyrelsen   
 
Tid och plats 13:00-14:30, regionhuset, Strömgatan 13, Kalmar 
 
Beslutande 
 

 
Karin Helmersson (C), ordförande  
Rosie Folkesson (S) 
Peter Wretlund (S)  
Per Wimarsson (S), ersättare för Ilko Corkovic (S)  
Maria Ixcot Nilsson (S), ersättare för Malin Anell (S)  
Mahmoud Al-Mokdad (C) 
Jonny Andersson (V)  
Jan Martinsson (V), ersättare för Sara Kånåhols (V) 
Carl Dahlin (M) 
Anders Andersson (KD) 
Carl-Wiktor Svensson (KD) 
Helena Berzelius (KD), ersättare för Pär-Gustav Johansson (M) 
Anne-Marie Norman (SD) 
Erik Arvidsson (SD)  
Tomas Trossing (SD), ersättare för Janita Kirchberg (SD) 
 

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

   

Justering Sker digitalt. 
 
 
Paragrafer 1-8  

 
  

Ordförande Karin Helmersson (C)  

 
  

Justerare Helena Berzelius (KD)   
  
Sekreterare Agnes Savetun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2023-01-17 

 
 

 
Folkhögskolestyrelsen 
 

 
 

 
 

 

§ 1   

Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Folkhögskolestyrelsen godkänner föredragningslistan.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2023-01-17 

 
 

 
Folkhögskolestyrelsen 
 

 
 

 
 

 

§ 2  

Val av justerare 

Beslut 
Folkhögskolestyrelsen utser Helena Berzelius (KD) att tillsammans med 
ordförande justera protokollet.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2023-01-17 

 
 

 
Folkhögskolestyrelsen 
 

 
 

 
 

 

§ 3   

Introduktion till folkhögskolestyrelsen och 
folkhögskolornas verksamhet 

Beslut 
Folkhögskolestyrelsen noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Region Kalmar län är huvudman för Gamleby folkhögskola, Högalids 
folkhögskola, Vimmerby folkhögskola och Ölands folkhögskola. 

• Folkhögskolestyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med 
huvudmannens fastställda mål 

• Vårda och utveckla respektive folkhögskolas verksamhetsprofil 

• Upprätthålla och utveckla respektive skolas nätverk både lokalt och med 
andra intressenter 

• Upprätta planer och årsbudget enligt särskilda anvisningar (även till 
Folkbildningsrådet) 

• Genom uppföljning och utvärdering följa skolornas verksamhet samt att 
upprätta delbokslut, bokslut, årsredovisningar med mera enligt särskilda 
anvisningar 

Folkhögskolestyrelsens ansvar i relation till statsbidrag, statens mål och syfte 
med stöd till folkbildningen och folkhögskolan som egen utbildningsform 
gås igenom. Även biblioteksutvecklings övergripande uppdrag, som är en 
del av verksamhetsområde bildning, redovisas.  
--- 

Föredragning av  
Carl Sundbring, bildningschef  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2023-01-17 

 
 

 
Folkhögskolestyrelsen 
 

 
 

 
 

 

§ 4   

Utvärdering deltagare höstterminen 2022 

Beslut 
Folkhögskolestyrelsen noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
En deltagarenkät skickas ut två gånger per läsår till samtliga Region Kalmar 
läns folkhögskolor, en på hösten och en på våren. Utvärderingen från 
deltagarenkäten för höstterminen 2022 presenteras, samt jämförande statistik 
från utvärderingen vårterminen 2022.  
Nedan redovisas de frågor som via enkäten skickats ut till folkhögskolorna.  
Resultatet redovisas under respektive fråga. 

• Jag har blivit respektfullt och bra bemött av personalen på skolan  
(98 procent höstterminen 2022, jämfört med 95 procent vårterminen 
2022) 

• Jag har blivit respektfullt och bra bemött av mina studiekamrater  
(95 procent höstterminen 2022, jämfört med 94 procent vårterminen 
2022) 

• Jag upplever att jag har haft möjlighet att påverka mina studier  
(89 procent höstterminen 2022, jämfört med 90,5 procent vårterminen 
2022) 

• Jag har nått mina studiemål  
(89,5 procent höstterminen 2022, jämfört med 89,5 procent vårterminen 
2022) 

• Jag har fått det stöd i mina studier som jag behöver  
(93 procent höstterminen 2022, jämfört med 91 procent vårterminen 
2022) 

• Total nöjdhet med mina studier på folkhögskola  
(93 procent höstterminen 2022, jämfört med 92 procent vårterminen 
2022) 

• Mitt välbefinnande har påverkats positivt efter studier på folkhögskola 
(84 procent höstterminen 2022, inget tidigare värde finns att jämföra med 
då frågan är ny för höstterminen 2022) 

--- 
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Föredragning av  
Carl Sundbring, bildningschef  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2023-01-17 

 
 

 
Folkhögskolestyrelsen 
 

 
 

 
 

 

§ 5   

Nya villkor för särskild revision av statsbidrag 
Folkbildningsrådet 2023 

Beslut 
Folkhögskolestyrelsen noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Regeringen har beslutat om riktlinjer för Folkbildningsrådet för 2023 som 
reglerar statsbidrag till folkbildningen. I riktlinjerna får Folkbildningsrådet 
nu nya områden som ska återrapporteras.  
Det som är nytt i riktlinjerna är att Folkbildningsrådet ska redovisa vilka 
åtgärder har vidtagits och planeras att vidtas för att tillmötesgå 
rekommendationerna från Riksrevisionen. I en särskild rapport ska 
Folkbildningsrådet dessutom redovisa åtgärder för att säkerställa att 
statsbidraget till studieförbunden används enligt syftet med stödet. Detta 
föranleder att folkhögskola, som en del i juridisk person med annan 
verksamhet än folkhögskola, ska särredovisa sin ekonomi. Det 
tillvägagångssätt som offentligägda folkhögskolor använder idag kan 
användas i fortsättningen – särredovisning görs i form av utdrag som 
redovisas i årsberättelsen. 
--- 

Föredragning av  
Carl Sundbring, bildningschef  
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Datum 
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Folkhögskolestyrelsen 
 

 
 

 
 

 

§ 6  Ärendenummer RUN 2022/454 

Verksamhetsplan för Region Kalmar läns folkhögskolor 
2023 

Beslut 
Folkhögskolestyrelsen godkänner Verksamhetsplan 2023 för folkhögskolor 
med Region Kalmar län som huvudman; Gamleby, Högalid, Vimmerby och 
Öland.  

Bakgrund 
Folkbildningsrådets styrelse fastställer villkor och fördelning av statsbidrag  
till folkhögskolor. Ett villkor för statsbidrag är att upprätta verksamhetsplan,  
inklusive plan för uppföljning och utvärdering. 
Region Kalmar län har en plan för uppföljning genom månadsvisa  
uppföljningar av ekonomi, delbokslut per april och augusti samt  
verksamhetsberättelse och bokslut per helår. Folkhögskolornas månatliga 
uppföljning ingår i regionala utvecklingsnämndens redovisning. Delbokslut 
april och augusti såväl som bokslut per helår redovisas i 
Folkhögskolestyrelsen. Deltagarnas utvärderingar redovisas i 
Folkhögskolestyrelsen efter varje avslutad termin. 
Uppföljningen av verksamhet kopplat till statsbidraget baseras på  
folkhögskolornas rapportering till Statistiska Centralbyrån som är  
statistikansvarig myndighet. Användningen av statsbidraget redovisas till  
Folkbildningsrådet genom respektive folkhögskolas årsredovisning och  
verksamhetsberättelse. Dessa antas av folkhögskolestyrelsen under våren. 

Protokollsanteckning  
Carl-Dahlin (M), Carl-Wiktor Svensson (KD) Helena Berzelius (KD) och 
Anders Andersson (KD) lämnar följande protokollsanteckning: 
”Under Regionfullmäktiges budgetbeslut i november 2022 redovisade 
M&KD-Alliansen ett stort antal yrkanden som hade givit oss möjlighet att 
nu behandla en verksamhetsplan med annan inriktning och ökad tydlighet på 
flera områden.  
Vi har respekt för majoritetsbesluten som fullmäktige fastställde och väljer 
därför att inte upprepa våra förslag nu. Däremot kommer vi att återkomma 
med yrkanden under året liksom under höstens budgetprocess.” 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad 13 januari 2023 
2. Verksamhetsplan 2023 – Gamleby folkhögskola, Högalids folkhögskola, 

Vimmerby folkhögskola, Ölands folkhögskola  
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3. Folkhögskolornas budget 2023 
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§ 7  Ärendenummer RUN 2022/453 

Internkontrollplan 2023 för 
Folkhögskolestyrelsen/förvaltningsdel bildning 

Beslut 
Folkhögskolestyrelsen godkänner Internkontrollplan 2023 för 
folkhögskolestyrelsen/förvaltningsdel bildning. 

Bakgrund 
Riktlinjerna för intern kontroll behandlar regionstyrelsens, nämndernas, 
regiondirektörens och förvaltningschefernas ansvar, rapporteringsskyldighet 
samt styrning och uppföljning. 
Varje förvaltning ska utforma och utföra den egna interna kontrollen utifrån 
sina behov och förutsättningar. 
Internkontrollplan 2023 för folkhögskolestyrelsen/förvaltningsdel bildning 
följer regionstyrelsens internkontrollplan 2023 och innehåller 
kontrollmoment avseende lönehantering, kurser, konferenser och studieresor, 
avtalstrohet, intäkter, köpta tjänster, mobilitetsstöd samt kontering. 
I samband med uppföljningen vid delår i augusti och vid helår lämnas en 
rapport över utförd granskning. Rapporten ska omfatta noterade avvikelser 
och åtgärder samt slutsatser inför fortsatt arbete. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad 10 januari 2023 
2. Internkontrollplan 2023 för folkhögskolestyrelsen/förvaltningsdel 

bildning  
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§ 8   

Anmälningsärenden 

Beslut 
Folkhögskolestyrelsen noterar följande anmälningsärenden till protokollet:  

• Beslut revisorerna 5 december 2022 - Svar på 
basgranskning 2021  

 

RUN 2022/205 
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Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Agnes Savetun
TITEL: regionsekreterare
DATUM & TID: 2023-01-30 09:01:41 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46706448362)
IDENTIFIKATIONS-ID: 9b3dfa3e88cf4b8d8101d2ea1bd2a2da

NAMN: Karin Helmersson
TITEL: ordförande
DATUM & TID: 2023-01-30 10:04:03 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46725039569)
IDENTIFIKATIONS-ID: b6056bef37f348a7a0608ca5b96fb346

NAMN: Helena Berzelius
TITEL: justerare
DATUM & TID: 2023-01-30 11:41:01 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46705219011)
IDENTIFIKATIONS-ID: d4fbdf748bcb4f51ab03078d2bcdcc83
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