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

Närvarande ej tjänstgörande 
ersättare  

Mathias Karlsson (L)  
Petra Gustavsson (SD) 
Ingegerd Petersson (C)  

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

 
Adjungerad   
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§ 5   

Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Folkhögskolestyrelsen godkänner föredragningslistan.  
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§ 6   

Val av justerare 

Beslut 
Folkhögskolestyrelsen utser Janita Kirchberg (SD) till justerare. 
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§ 7  Ärendenummer RUN 2021/538 

Statsbidrag till folkhögskolor 2022 

Beslut 
Folkhögskolestyrelsen noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Statens mål för folkbildningen är att den ska ge alla möjlighet att 
tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig 
utveckling och delaktighet i samhället. De fyra syftena med statsbidrag till 
folkhögskolorna är följande: 

• Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin. 

• Bidra till att göra det möjligt för en mångfald av människor att påverka 
sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen.    

• Bidra till att utjämna utbildningsklyftorna och höja bildnings- och 
utbildningsnivån i samhället. 

• Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet. 
Vad gäller statsbidrag för 2022 har det har inte skett några förändringar i det 
statliga fördelningssystemet.  
Information ges om prognos för ingångsvärden 2022 för de fyra 
folkhögskolorna.  
--- 

Föredragning av  
Carl Sundbring, bildningschef 
 

4Comfact Signature Referensnummer: 1294340



 

 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-02-16 

 
 

 
Folkhögskolestyrelsen 
 

 
 

 
 

 

§ 8  Ärendenummer RUN 2022/42 

Verksamhetsberättelser folkhögskolor 2021 

Beslut 
Folkhögskolestyrelsen noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Av folkhögskolornas verksamhetsberättelse för 2021 framgår att det är en 
fortsatt stor andel deltagare på allmän kurs. Andelen deltagare på allmän 
kurs med svenska som andraspråk har minskat, även särskilt stöd för att 
klara studierna kopplat till individuella funktionssätt har minskat. 
Åldersgrupperna under 25 år samt 30-40 år är de största på folkhögskolorna 
och studierna bedrivs framförallt som förberedelser för vidare studier samt 
via yrkesutbildningar som leder till jobb.  
Följande statistik gällande bildnings- och utbildningsnivån i regionen 
redovisas:  

- 45 procent av folkhögskolornas deltagare läser allmänna kurser för 
grundläggande behörighet, av dessa når 53 procent en grundläggande 
behörighet.  

- Deltagare på allmän kurs med svenska som andraspråk är 34 procent. 
- Andelen med särskilt språkstöd på allmän kurs är 29 procent. 
- Andelen med stöd till individuellt funktionssätt på allmän kurs 25 

procent. 
- Jobb efter avslutad yrkesutbildning ligger på 82 procent  

Vidare har det även under 2021 arbetats med hållbarhet och demokrati samt 
kultur för alla.  
--- 

Föredragning av  
Carl Sundbring, bildningschef  
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§ 9  Ärendenummer RUN 2022/37 

Rekommendation om mobilitetstöd till folkhögskolorna 
2022 

Beslut 
Folkhögskolestyrelsen föreslår att regionstyrelsen antar rekommendationen 
från Sveriges kommuner och regioner att schablonbeloppet för 
mobilitetsstöd för folkhögskolorna uppgår till 400 kr per deltagarvecka för 
budgetåret 2022 fram till att den nya överenskommelsen mellan regionerna 
angående mobilitetsstödet träder i kraft. 
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. 
Beslutet överlämnas till Sveriges kommuner och regioner. 

Bakgrund 
SKR har sedan början av 1970-talet årligen fattat beslut om fastställande av 
ett schablonbelopp som rekommendation om ersättning för de 
studerande/deltagare som väljer en utbildning på folkhögskolor i en annan 
region än den där deltagaren är folkbokförd. Ersättningen går direkt från 
region till folkhögskolorna och benämns mobilitetsstöd. 
SKR:s styrelse har den 15 oktober 2021 fattat beslut om att rekommendera 
regionerna att underteckna en ny mellanregional överenskommelse om 
mobilitetsstöd. I regionerna pågår nu de formella beslutsprocesserna som 
krävs för att överenskommelsen ska kunna träda i kraft. I avvaktan på detta 
och att de första utbetalningarna kan göras enligt den nya 
överenskommelsen, vilket beräknas kunna ske under andra halvåret 2022, 
föreslås rekommendationen för 2022 ligga kvar på samma nivå som för 
2021, dvs. 400 kronor per deltagarvecka. 
Region Kalmar län följer också SKR:s tillämpningsanvisningar som bygger 
på villkoren för statsbidrag. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad 25 januari 2022 
2. SKR:s styrelse nr 20/2021. Rekommendation om mobilitetsstöd till 

folkhögskolorna 2022. 
 
 
Protokollsutdrag till: Regionstyrelsen 
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