
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2022-11-16 

 
  

Folkhögskolestyrelsen   
 
Tid och plats 09:00-10:00, Högalids folkhögskola, Högalidsvägen 16, Kalmar  
 
Beslutande 
 

 
Karin Helmersson (C), ordförande  
Pär-Gustav Johansson (M), vice ordförande  
Malin Anell (S) 
Saad Benatallah (S) 
Lejla Radovic (S) 
Peter Wretlund (S) 
Ulrika Lindh (C) 
Åke Bergh (M) 
Åke Nilsson (KD) 
Janita Kirchberg (SD) 
Johanna Wyckman (L) 
 

Närvarande ej tjänstgörande 
ersättare  

Ingegerd Petersson (C) 
Petra Gustavsson (SD) 

Tjänstepersoner Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör  
Carl Sundbring, bildningschef 
Anna Kellander Brewitz, skolledare Högalids folkhögskola § 36 
Agnes Savetun, regionsekreterare 
 

   

Justering Sker digitalt. 
 
 
Paragrafer 34-39   

 
  

Ordförande Karin Helmersson (C)  

 
  

Justerare Janita Kirchberg (SD)   
  
Sekreterare Agnes Savetun  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-11-16 

 
 

 
Folkhögskolestyrelsen 
 

 
 

 
 

 

§ 34   

Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Folkhögskolestyrelsen godkänner föredragningslistan. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-11-16 

 
 

 
Folkhögskolestyrelsen 
 

 
 

 
 

 

§ 35   

Val av justerare 

Beslut 
Folkhögskolestyrelsen utser Janita Kirchberg (SD) till justerare.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-11-16 

 
 

 
Folkhögskolestyrelsen 
 

 
 

 
 

 

§ 36   

Information från Högalids folkhögskola 

Beslut 
Folkhögskolestyrelsen noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Högalids folkhögskola har funnits sedan år 1875 och var den första 
landstingsägda folkhögskolan i Sverige. Skolan har ungefär 200 deltagare 
och 60 anställda.  
Högalids folkhögskola erbjuder allmänna kurser, profilkurser och 
sommarkurser. De allmänna kurserna finns med olika innehåll och på olika 
nivåer, från grundläggande svenskundervisning till gymnasiestudier med 
möjlighet att få grundläggande behörighet och studieomdöme för vidare 
studier.  
Profilkurserna ger goda möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden inom 
en blandning av olika yrkesområden. Det finns även särskilda kurser för den 
som vill studera musik, i form av liveuppträdanden, sångteknik eller fördjupa 
sina kunskaper inom något instrument.  
--- 

Föredragning av  
Anna Kellander Brewitz, skolledare Högalids folkhögskola  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-11-16 

 
 

 
Folkhögskolestyrelsen 
 

 
 

 
 

 

§ 37   

Inför verksamhetsplan 2023 

Beslut 
Folkhögskolestyrelsen noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Exempel på nya och uppdaterade aktiviteter inför verksamhetsplanen 2023 
för folkhögskolorna:  

• Genomföra hälsosamtal på samtliga långa kurser  

• Mätning av självupplevd hälsa efter studier på folkhögskola 

• Insatser för ökad kännedom om folkhögskolan som utbildningsform  

• Insatser för att öka mängden regionala konferensbokningar  

• Planering genomförande utbildning i indirekt ledarskap för rektorsgrupp 
Efter dialoger och skrivningar i olika forum har nya och uppdaterade mått, 
målvärden och aktiviteter tagits fram, några har även plockats bort. Exempel 
på bortplockade mått och aktiviteter: 

• Andel distansundervisning  

• Insatser för att öka användningen av digitala verktyg  

• Miljömedveten städning 
--- 

Föredragning av  
Carl Sundbring, bildningschef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-11-16 

 
 

 
Folkhögskolestyrelsen 
 

 
 

 
 

 

§ 38  Ärendenummer RUN 2022/362 

Handlingsplan för arbetet med språkligt stöd 

Beslut 
Folkhögskolestyrelsen antar Handlingsplan för språkligt stöd att gälla under 
2023. 

Bakgrund 
Statsbidraget för språkligt stöd avser merkostnader för utökad lärartäthet vid 
pedagogiska insatser som riktas till utrikesfödda deltagare med svårigheter i 
svenska språket. Det är bara deltagare med behov av särskilda insatser som 
berörs av stödet.  
Bidraget söks årligen av respektive skola utifrån dokumenterade 
merkostnader. Det är folkhögskolans ansvar att dokumentera hur deltagarnas 
behov av språkligt stöd har konstaterats samt informera deltagare som är 
utrikesfödda och har behov av särskilt stöd att de har rätt till stöd i 
studiesituationen och till inflytande över planeringen av detta stöd. 
Folkhögskolestyrelsen har ansvar för att upprätta och ha en aktuell 
handlingsplan för språkligt stöd. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad 9 november 2022 
2. Handlingsplan för språkligt stöd 
 
Protokollsutdrag till: 
Regional utvecklingsdirektör  
Bildningschef  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-11-16 

 
 

 
Folkhögskolestyrelsen 
 

 
 

 
 

 

§ 39  Ärendenummer RUN 2022/363 

Handlingsplan för förstärkningsbidrag 

Beslut 
Folkhögskolestyrelsen antar Handlingsplan för förstärkningsbidrag att gälla 
under 2023. 

Bakgrund 
Förstärkningsbidrag är ett statsbidrag som avser merkostnader för utökad 
lärartäthet vid specialpedagogiska insatser för deltagare med 
funktionsnedsättning enligt Socialstyrelsens definition. Som grund för 
insatserna ska folkhögskolorna finansiera merkostnader inom det ordinarie 
verksamhetsbidraget motsvarande 300 000 kronor per kalenderår. Därutöver 
kan respektive skola ansöka om medel utifrån dokumenterade merkostnader. 
Det är folkhögskolans ansvar att dokumentera hur deltagarnas 
funktionsnedsättning har konstaterats samt informera deltagare om att de har 
rätt till stöd i studiesituationen och till inflytande över planeringen av detta 
stöd. 
Folkhögskolestyrelsen har ansvar för att upprätta och ha en aktuell 
handlingsplan för förstärkningsbidraget. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad 9 november 2022 
2. Handlingsplan för förstärkningsbidrag 
 
Protokollsutdrag till: 
Regional utvecklingsdirektör  
Bildningschef  
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Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Agnes Savetun
TITEL: regionsekreterare
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46706448362)
IDENTIFIKATIONS-ID: f9bc0931f3aa49b9b3a87859adc7bf21
DATUM & TID: 2022-11-23 08:49:27 +01:00

NAMN: Janita Kirchberg
TITEL: justerare
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46705198585)
IDENTIFIKATIONS-ID: 96f305d056ed4f1c8681e1a18ab67510
DATUM & TID: 2022-11-23 09:17:29 +01:00

NAMN: Karin Helmersson
TITEL: ordförande
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46705417176)
IDENTIFIKATIONS-ID: 53f43661f2ca4f049f7c8bcf369fd717
DATUM & TID: 2022-11-23 09:25:33 +01:00
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