
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2021-10-07 

 
  

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

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

Närvarande ej tjänstgörande  
ersättare 

Petra Gustavsson (SD), deltar på distans 
Ingegerd Petersson (C), deltar på distans, §§ 30-32 

Adjungerad Peter Högberg (S), deltar på distans §§ 30-32 

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

Justering Sker digitalt. 
 
 
Paragrafer 28-32  

 
  

Ordförande Karin Helmersson (C)  

 
  

Justerare Pär-Gustav Johansson (M)    
  
Sekreterare Gulistan Ucar 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-10-07 

 
 

 
Folkhögskolestyrelsen 
 

 
 

 
 

 

§ 28   

Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Folkhögskolestyrelsen godkänner föredragningslistan. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-10-07 

 
 

 
Folkhögskolestyrelsen 
 

 
 

 
 

 

§ 29   

Val av justerare 

Beslut 
Folkhögskolestyrelsen utser Pär-Gustav Johansson (M) till justerare. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-10-07 

 
 

 
Folkhögskolestyrelsen 
 

 
 

 
 

 

§ 30  Ärendenummer RUN 2021/109 

Delårsrapport augusti 2021 

Beslut 
Folkhögskolestyrelsen godkänner delårsrapport för augusti 2021 för 
folkhögskolorna, samt överlämnar rapporten till regionstyrelsen. 

Bakgrund 
Förvaltningsdel Bildning tillhörande Regionala utvecklingsförvaltningen tar 
fram en delårsrapport för perioden januari till augusti. I rapporten redovisas 
uppföljning av verksamhetsmål, det ekonomiska läget och intern kontroll för 
folkhögskolorna med Region Kalmar län som huvudman.  
Information om delårsrapport för augusti 2021 för folkhögskolorna 
redovisas.  
Redogörelse sker för andel män och kvinnor på de kurser som 
folkhögskolorna har erbjudit under läsåret 2020/2021. Deltagarinflytande har 
varit svårt under distansstudier. 83 % upplever att distansstudierna fungerade 
bra eller tillfredsställande. Av de studerande uppnådde 53 % grundläggande 
behörighet för högskolestudier. Av de studerande som läst yrkesutbildningar 
har 64 % anställning efter sex månader. När det gäller medicinska 
sekreterare har 100 % av de studerande anställning efter studierna. 
--- 
Föredragning av 

Carl Sundbring, bildningschef 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterat den 15 september 2021 
2. Delårsrapport augusti 2021, folkhögskolor 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-10-07 

 
 

 
Folkhögskolestyrelsen 
 

 
 

 
 

 

§ 31  Ärendenummer RUN 2021/344 

Likabehandlingsplan Gamleby folkhögskola, Högalids 
folkhögskola, Vimmerby folkhögskola och Ölands 
folkhögskola 

Beslut 
Folkhögskolestyrelsen antar Likabehandlingsplan för Gamleby folkhögskola, 
Högalids folkhögskola, Vimmerby folkhögskola och Ölands folkhögskola. 
Likabehandlingsplanen gäller från beslutsdagen och tills vidare. 
Reservation 

Janita Kirchberg (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget 
förslag. 

Bakgrund 
Förnyelse av folkhögskolornas nuvarande likabehandlingsplaner behövs på 
grund av gällande diskrimineringslag samt nya villkor för statsbidrag 
folkhögskolor. Diskrimineringslagen gäller för alla folkhögskolor, med 
följande undantag: Undantag från lagens innehåll om aktiva åtgärder samt 
visst undantag från diskrimineringsförbudet för att folkbildningen ska kunna 
utföra sitt uppdrag. Aktiva åtgärder finns dock upptagna i villkoren för 
statsbidragen enligt nedan.  
Folkhögskolestyrelsen har övergripande ansvar för likabehandlingsarbetet på 
folkhögskolorna. Rektor på respektive folkhögskola ansvarar för arbetet på 
plats. I instruktionen gällande årsredovisning till Folkbildningsrådet anges 
att folkhögskolorna ska beskriva årets arbete för jämställdhet och mot 
diskriminering. Det är också en vinst för folkhögskolorna med Region 
Kalmar län som huvudman att arbetet för jämställdhet och mot 
diskriminering är likvärdigt och jämförbart för deltagare och personal. 
Statsbidragsvillkoren anger vidare att följande dokumentation ska finnas 
tillgängligt på folkhögskolorna: Aktiva åtgärder mot diskriminering; 
beskrivning av hur folkhögskolan arbetar för att förebygga diskriminering. 
Beskrivningen ska innehålla nulägesbeskrivning, mål, åtgärder och resultat 
eller motsvarande systematiskt tillvägagångssätt. 
Likabehandlingsplan för Gamleby folkhögskola, Högalids folkhögskola, 
Vimmerby folkhögskola och Ölands folkhögskola ersätter respektive skolas 
tidigare likabehandlingsplan.  
--- 
Föredragning av 

Carl Sundbring, bildningschef 
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Region Kalmar län 
Datum 
2021-10-07 

 
 

 

 

Överläggning 
1. Ordförande föreslår att regionala utvecklingsnämnden ska besluta enligt 

redovisat förslag till beslut. 
2. Janita Kirchberg (SD) och Pär-Gustav Johansson (M) föreslår följande 

tilläggsförslag till det redovisade förslaget: att politisk åsikt arbetas in 
bland diskrimineringsgrunderna i Folkhögskolornas likabehandlingsplan. 

Ordförande frågar först om regionala utvecklingsnämnden avslår eller 
bifaller Janita Kirchberg (SD) med fleras tilläggsförslag. Ordförande finner 
att Janita Kirchbergs (SD) med fleras förslag avslås.  
Omröstning begärs och genomförs enligt följande: 
- Ledamöter som röstar för att avslå Janita Kirchbergs (SD) förslag röstar 

ja. 
- Ledamöter som röstar för att bifalla Janita Kirchbergs (SD) förslag röstar 

nej. 
Omröstningen utfaller i att regionala utvecklingsnämnden avslår Janita 
Kirchberg (SD) med fleras förslag, med resultatet 7 ja och 4 nej. Hur var och 
en röstar redovisas nedan: 
 

Ledamot Ja Nej 

Malin Anell (S) X  

Saad Benatallah (S) X  

Åke Berg (M)  X 

Pär-Gustav Johansson (M)  X 

Janita Kirchberg (S)  X 

Ulrika Lindh (C) X  

Åke Nilsson (KD)  X 

Ilko Corkovic (S) X  

Mathias Karlsson (L) X  

Johanna Wyckman (L) X  

Karin Helmersson (C) X  

 
--- 
Ordförande frågar därefter om regionala utvecklingsnämnden beslutar enligt 
ordförandes förslag till beslut. Hon finner att så är fallet. 
Reservation 

Janita Kirchberg (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget 
förslag. 
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Region Kalmar län 
Datum 
2021-10-07 

 
 

 

 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 1 september 2021 
2. Likabehandlingsplan för Gamleby folkhögskola, Högalids folkhögskola, 
Vimmerby folkhögskola och Ölands folkhögskola 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-10-07 

 
 

 
Folkhögskolestyrelsen 
 

 
 

 
 

 

§ 32   

Anmälningsärende 

Beslut 
Folkhögskolestyrelsen noterar följande anmälningsärende till protokollet:  
Region Skånes mobilitetsstöd 2021   RUN 2021/177 
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Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande
undertecknare:

NAMN: Karin Helmersson
TITEL: Ordförande
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46725039569)
IDENTIFIKATIONS-ID: f54c69e1e60e4fa5951fb14a33ef4e1a
DATUM & TID: 2021-10-19 15:48:24 +02:00

NAMN: Pär-Gustav Johansson
TITEL: Justerare
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46703178950)
IDENTIFIKATIONS-ID: bc7b8d7267d648b4b9a341ce508a4644
DATUM & TID: 2021-10-20 16:15:17 +02:00

NAMN: Gulistan Ucar
TITEL: Sekreterare
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46725016219)
IDENTIFIKATIONS-ID: 3a9e56763aa54e7a97f2844f522693c0
DATUM & TID: 2021-10-20 16:18:39 +02:00
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