
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2022-08-24 

 
  

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

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

Närvarande ej tjänstgörande 
ersättare  

Maria Björklund Strömberg (L) 
Petra Gustavsson (SD) 

Adjungerad  Peter Högberg (S) 

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

   

Justering Sker digitalt. 
 
 
Paragrafer 21-27  

 
  

Ordförande Karin Helmersson (C)  

 
  

Justerare Lejla Radovic (S)   
  
Sekreterare Agnes Savetun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-08-24 

 
 

 
Folkhögskolestyrelsen 
 

 
 

 
 

 

§ 21   

Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Folkhögskolestyrelsen godkänner föredragningslistan. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-08-24 

 
 

 
Folkhögskolestyrelsen 
 

 
 

 
 

 

§ 22   

Val av justerare 

Beslut 
Folkhögskolestyrelsen utser Lejla Radovic (S) till justerare.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-08-24 

 
 

 
Folkhögskolestyrelsen 
 

 
 

 
 

 

§ 23     

Sommarverksamhet folkhögskolor 2022 

Beslut 
Folkhögskolestyrelsen noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Ungefär 500 personer har gått sommarkurser på regionens fyra 
folkhögskolor, sammanlagt har 41 kurser genomförts under perioden juni – 
augusti.  
Utöver sommarkurserna har Ölands folkhögskola genomfört öppna 
föreläsningar och kulturaktiviteter och Vimmerby folkhögskolas internat har 
nyttjats av sommarjobbare på Astrid Lindgrens Värld.  
--- 

Föredragning av  
Carl Sundbring, bildningschef  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-08-24 

 
 

 
Folkhögskolestyrelsen 
 

 
 

 
 

 

§ 24   

Utvärdering läsåret 2021-2022 

Beslut 
Folkhögskolestyrelsen noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Deltagarnas utvärdering för läsåret 2021-2022 presenteras. Resultatet från 
föregående läsår visas som jämförelse. 51 procent av skolornas kursdeltagare 
har besvarat enkäten. I enkäten ställs dels skolgemensamma frågor, dels 
skolspecifika frågor.  
Resultat från några av de skolgemensamma frågorna:  

• Jag har blivit respektfullt och bra bemött av personalen på skolan 
(medelvärde för samtliga skolor: 95 procent, jämfört med 98,5 procent) 

• Jag har blivit respektfullt och bra bemött av mina studiekamrater 
(medelvärde för samtliga skolor: 94 procent, jämfört med 93 procent) 

• Jag upplever att jag har möjlighet att påverka mina studier (medelvärde 
för samtliga skolor: 90,5 procent, jämfört med 89 procent) 

• Jag har nått mina studiemål (medelvärde för samtliga skolor: 89,5 
procent, jämfört med 90 procent) 

• Jag har fått det stöd i mina studier som jag behöver (medelvärde för 
samtliga skolor: 91 procent, jämfört med 92,5 procent) 

Dialog kring resultatet av utvärderingen, jämfört med tidigare läsår, kommer 
att föras i rektors- och chefsgrupp.  
--- 

Föredragning av  
Carl Sundbring, bildningschef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-08-24 

 
 

 
Folkhögskolestyrelsen 
 

 
 

 
 

 

§ 25  Ärendenummer RUN 2022/218 

Svar på synpunkter om avskiljande från internat, 
Högalids folkhögskola 

Beslut 
Folkhögskolestyrelsen antar redovisat förslag till svar på de synpunkter som 
framförts om avskiljande från internatet.    
Folkhögskolestyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna svaret.  

Bakgrund 
Folkhögskolestyrelsen har tagit emot en skrivelse med synpunkter gällande 
avskiljande internat från deltagare på Högalids folkhögskola.  
Avskiljandet har gjorts på grund av upprepade ljudstörningar under 
pågående läsår samt föregående läsår. Deltagaren önskar studera klart 
pågående kurs på ett passande sätt. Skolan erbjuder deltagaren att studera 
klart kursen på distans. 
Ärendet hanteras i den ordning som gäller för antagen studeranderättslig 
standard för Högalids folkhögskola.  
Folkhögskolestyrelsens svar tar sin utgångspunkt i ansvaret för den 
studeranderättsliga standarden och hyreskontrakt för internatboende. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad 17 augusti 2022 
2. Svar på synpunkter om avskiljande 
3. Skrivelse från deltagare på Högalids folkhögskola om avskiljande 
 
Protokollsutdrag till: Berörd deltagare  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-08-24 

 
 

 
Folkhögskolestyrelsen 
 

 
 

 
 

 

§ 26  Ärendenummer RUN 2022/206 

Anmälan om anstånd - basgranskning av 
folkhögskolestyrelsen 2021 

Beslut 
Folkhögskolestyrelsen noterar anstånd med svar på basgranskning av 
folkhögskolestyrelsen 2021. 

Bakgrund 
Regionens revisorer har genomfört basgranskning av folkhögskolestyrelsen 
för 2021. 
Folkhögskolestyrelsen beslutade vid senaste mötet att svar på rapporten 
skulle ges senast den 7 september 2022 i enlighet med revisorernas begäran. 
Anstånd har dock meddelats efter det till den 31 oktober 2022. 

Handling 
Tjänsteskrivelse daterad 17 augusti 2022 
 
Protokollsutdrag till: Regional utvecklingsdirektör  
 

7Comfact Signature Referensnummer: 1440444
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§ 27  Ärendenummer RUN 2022/248 

Sammanträdesdatum 2023 

Beslut 
Folkhögskolestyrelsen fastställer sammanträdesdatum för 2023 till 18 
januari, 15 februari, 15 mars, 4 april, 17 maj, 23 augusti, 4 oktober och 8 
november. 

Bakgrund 
Regionstab kansli har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan för 
regionfullmäktige, regionstyrelsen, nämnder och beredningar med flera. 
Regionstyrelsen har delegerat till regionstyrelsens arbetsutskott att 
rekommendera respektive instans att besluta om sina sammanträdesdatum 
med redovisat förslag som inriktning. 
Förslagen på mötesdatum för folkhögskolestyrelsen är följande: 

• 18 januari  

• 15 februari 

• 15 mars 

• 4 april 

• 17 maj 

• 23 augusti 

• 4 oktober  

• 8 november 

Handling 
Tjänsteskrivelse daterad 17 augusti 2022 
 
Protokollsutdrag till: Regionstab kansli 
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UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Agnes Savetun
TITEL: regionsekreterare
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46706448362)
IDENTIFIKATIONS-ID: 9f6dfadea3ec47f8af328aade830d99a
DATUM & TID: 2022-09-06 12:39:04 +02:00

NAMN: Lejla Radovic
TITEL: justerare
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46734166356)
IDENTIFIKATIONS-ID: f5bca8ae82874f0eaf9ce7b2c26d4445
DATUM & TID: 2022-09-06 13:07:14 +02:00

NAMN: Karin Helmersson
TITEL: ordförande
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46705417176)
IDENTIFIKATIONS-ID: e988813d8fab41739b10cbb4e4cb657a
DATUM & TID: 2022-09-06 13:37:39 +02:00
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