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Sammanträdesdatum 
2023-02-15 

 
  

Folkhögskolestyrelsen   
 
Tid och plats 09:00-10:00, regionhuset, Strömgatan 13, Kalmar    
 
Beslutande 
 

 
Karin Helmersson (C), ordförande  
Malin Anell (S), vice ordförande  
Pär-Gustav Johansson (M), vice ordförande  
Ilko Corkovic (S) 
Rosie Folkesson (S) 
Peter Wretlund (S) 
Mahmoud Al-Mokdad (C) 
Sara Kånåhols (V) 
Jonny Andersson (V) 
Carl Dahlin (M) 
Carl-Wiktor Svensson (KD) 
Anders Andersson (KD) 
Janita Kirchberg (SD) 
Anne-Marie Norman (SD) 
Erik Arvidsson (SD) 
 

Närvarande ej tjänstgörande 
ersättare  

Maria Ixcot Nilsson (S), §§ 11-13 
Per Wimarsson (S) 
Jan Martinsson (V) 
Robin Hanzl (M) 
 

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

   

Justering Sker digitalt. 
 
 
Paragrafer 9-13  

 
  

Ordförande Karin Helmersson (C)  

 
  

Justerare Carl Dahlin (M)   
  
Sekreterare Agnes Savetun 
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§ 9   

Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Folkhögskolestyrelsen godkänner föredragningslistan.  
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§ 10   

Val av justerare 

Beslut 
Folkhögskolestyrelsen utser Carl Dahlin (M) att tillsammans med ordförande 
justera protokollet.  
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§ 11   

Statsbidrag till folkhögskolor 2023 

Beslut 
Folkhögskolestyrelsen noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Statens mål med folkbildningen är ge personer möjlighet att tillsammans 
med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och 
delaktighet i samhället. Vidare är de fyra syftena med statsbidrag till 
folkhögskolorna att 

• stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin, 

• bidra till att göra det möjligt för en mångfald människor att påverka sin 
livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen,     

• bidra till att utjämna utbildningsklyftorna och höja bildnings- och 
utbildningsnivån i samhället, samt 

• bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet. 
Fördelningssystemet av statsbidrag inför 2023 är detsamma som tidigare; 
organisationsbidrag 8 procent, verksamhetsbidrag 84 procent, 
förstärkningsbidrag 6 procent och bidrag för språkligt stöd 2 procent. 
Justeringar har dock gjorts i villkoren för statsbidragen: 

• Avsnitt 2.1 - Antalet folkhögskolor ändras till 156 

• Avsnitt 3.3.1 - En ny notering om revision som hänvisar till ny 
villkorsanvisning för särredovisning och revision av folkhögskolor 

• Avsnitt 3.5.1 - I samarbete med Universitets- och högskolerådet och 
Myndigheten för yrkeshögskolan har Folkbildningsrådet tagit fram tre 
nya behörighetsintyg för att tydliggöra innehåll och resultat efter 
avslutade studier. 

• Avsnitt 3.6.1 - Årlig studieplan för deltagare på allmän kurs ska 
överlämnas skriftligen till deltagaren. Härigenom hålls deltagaren 
informerad om studiernas progression. Deltagare på särskild kurs har rätt 
till behörighetsintyg när lägst godkänd nivå har uppnåtts. 

• Avsnitt 4.3 - Samma krav på förläggning av lärarlett och schemalagt 
studiearbete på deltidskurser som på heltidskurser införs. 

• Avsnitt 5.1.1.1 - Årliga inskick av dokument sker nu via 
Folkbildningsrådets statsbidragsportal. Villkoret om att skolor med brutet 
räkenskapsår skickar in sina dokument i december tas bort. 
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• Avsnitt 5.1.1.2 - Ny notering i stycket om särredovisning och revision 
hänvisar till den nya villkorsanvisningen för särredovisning och revision 
av folkhögskolor. 

• Villkorsanvisning för folkhögskolans behörighetsintygande – 
innehållskrav och omfattningskrav (ett särskilt dokument), 
omfattningskravets fyra alternativ för att nå tre års studier på 
gymnasienivå kompletteras med en femte väg där ett och ett halvt års 
studier på gymnasienivå kan kombineras med ett och ett halvt års studier 
på allmän kurs. Ordet gymnasium byts till gymnasienivå. I januari 2022 
förlängdes kravet på yrkesverksamhet från ett år till två år. I not förklaras 
att förändringen gäller för deltagare antagna efter juli 2022. 

• Villkorsanvisning för folkhögskolans studieomdöme (ett särskilt 
dokument), villkoret om att studieomdöme i vissa fall kan sättas efter tre 
eller fem terminer förtydligas. Texten om att skolan kan ta hänsyn till 
funktionsnedsättning i samband med omdömessättning tas bort. 
Anpassningen görs utifrån mål om likabehandling och icke-
diskriminering. 
Nya behörighetsintyg med tydligare namn införs. Behörighetsintyg 
allmän kurs, Behörighetsintyg särskild kurs samt Behörighetsintyg 
undersköterskeutbildning.  

Prognosen för statsbidraget till Region Kalmar läns folkhögskolor för 2023 
är följande: 
Gamleby folkhögskola 13 852 700 kr   
Högalids folkhögskola 12 656 700 kr   
Vimmerby folkhögskola 13 962 700 kr   
Ölands folkhögskola  16 669 300 kr   
Totalt:   57 141 400 kr                
 
--- 

Föredragning av  
Carl Sundbring, bildningschef  
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§ 12  Ärendenummer RUN 2022/494 

Verksamhetsberättelse för folkhögskolorna 2022 

Beslut 
Folkhögskolestyrelsen noterar informationen om verksamhetsberättelse 2022 
för folkhögskolorna till protokollet.  
Verksamhetsberättelsen överlämnas till regionstyrelsen för kännedom.   

Bakgrund 
Av verksamhetsberättelsen för folkhögskolorna 2022 framgår att årets 
resultat är ett överskott på 0,7 mnkr i förhållande till budget. Det ekonomiska 
målet är därmed uppfyllt.  
I verksamhetsberättelsen beskrivs förvaltningsdelens verksamhet samt 
uppföljning av mål och aktiviteter kopplade till de olika 
verksamhetsområdena. 
--- 

Föredragning av  
Carl Sundbring, bildningschef  

Överläggning  
Efter avslutad överläggning beslutar folkhögskolestyrelsen enligt redovisat 
förslag.  

Handlingar  
1. Tjänsteskrivelse daterad 8 februari 2023 
2. Verksamhetsberättelse 2022 – Gamleby folkhögskola, Högalids 

folkhögskola, Vimmerby folkhögskola och Ölands folkhögskola  
 
Protokollsutdrag till: Regionstyrelsen 
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§ 13  Ärendenummer RUN 2023/12 

Avgifter för boende, kost och service för deltagare på 
folkhögskolor med Region Kalmar län som huvudman 

Beslut 
Folkhögskolestyrelsen föreslår att regionfullmäktige fastställer avgifter för 
boende, kost och service för deltagare på folkhögskolor med Region Kalmar 
län som huvudman.  
Avgifterna gäller från höstterminen 2023.  

Bakgrund 
All undervisning på folkhögskola är kostnadsfri. Deltagarna betalar för  
boende, kost och service. I förslaget redovisas avgifter för olika typer av 
boenden på skolornas internat. Summan justeras för dubbelrum och för rum 
med enklare standard. Det gäller till exempel boende i korridor där flera 
delar dusch och toalett.  
Avgifterna för kost skiljer något mellan skolorna. Skälet till detta är att det är 
olika rutiner för om fika med tilltugg ingår.  
Serviceavgiften gäller försäkringar, kopiering, licenser, studiebesök och en 
grundkostnad för läromedel. Särskilda kostnader kopplat till kursers innehåll 
betalas av deltagarna. Det är framför allt specifik kurslitteratur och 
studieresor som inte ryms i grundavgiften. Skolorna preciserar varje 
delsumma för deltagarnas kostnader.  

Överläggning  
Efter avslutad överläggning beslutar folkhögskolestyrelsen enligt redovisat 
förslag.  

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad 8 februari 2023 
2. Avgifter för boende, kost och service för deltagare på folkhögskolor med 

Region Kalmar län som huvudman 
 
Protokollsutdrag till: Regionfullmäktige 
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