
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2023-03-15 

 
  

Folkhögskolestyrelsen   
 
Tid och plats 09:00-10:07, regionhuset, Strömgatan 13, Kalmar  
 
Beslutande 
 

 
Karin Helmersson (C), ordförande  
Malin Anell (S), vice ordförande  
Pär-Gustav Johansson (M), vice ordförande  
Maria Ixcot Nilsson (S), ersättare för 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) 
Helena Berzelius (KD), ersättare för Anders Andersson (KD) 
Janita Kirchberg (SD) 
Anne-Marie Norman (SD) 
Erik Arvidsson (SD) 
 

Närvarande ej tjänstgörande 
ersättare 

Per Wimarsson(S) 
Stihna Johansson-Evertsson (C) 
Jan Martinsson (V)  
Robin Hanzl (M) 
Tomas Trossing (SD) 
 

Tjänstepersoner Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör  
Carl Sundbring, bildningschef  
Åke Holm, rektor, Ölands folkhögskola  
Susanne Lindvall, rektor, Vimmerby folkhögskola, §§ 14-18 (deltar digitalt) 
Agnes Savetun, regionsekreterare 

   

Justering Sker digitalt. 
 
 
Paragrafer 14-20  

 
  

Ordförande Karin Helmersson (C)  

 
  

Justerare Janita Kirchberg (SD)   
  
Sekreterare Agnes Savetun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2023-03-15 

 
 

 
Folkhögskolestyrelsen 
 

 
 

 
 

 

§ 14   

Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Folkhögskolestyrelsen godkänner föredragningslistan med det tillägget att 
Överklagande om avskiljande, Ölands folkhögskola, läggs till som ärende 6 
på föredragningslistan.  
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Folkhögskolestyrelsen 
 

 
 

 
 

 

§ 15   

Val av justerare 

Beslut 
Folkhögskolestyrelsen utser Janita Kirchberg (SD) att tillsammans med 
ordförande justera protokollet.  
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§ 16   

Information om folkhögskolornas verksamhet 

Beslut 
Folkhögskolestyrelsen noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Susanne Lindvall, rektor vid Vimmerby folkhögskola, och Åke Holm, rektor 
vid Ölands folkhögskola, informerar om respektive folkhögskolas 
verksamhet. 
Vimmerby folkhögskola vänder sig till de som vill bli färdig med 
grundskolan/gymnasiet, eller som vill gå någon av deras yrkesutbildningar 
på gymnasial eller eftergymnasial nivå. Under tiden på Vimmerby 
folkhögskola finns dessutom möjligheten att fördjupa sitt samhälls- och 
kulturintresse. Skolan har för tillfället ett mindre utbud av allmän kurs, 
däremot har utbudet av yrkesutbildningar ökat. Två populära 
yrkesutbildningar på gymnasienivå som visat sig ge jobb kort efter 
utbildningen är barnskötare och fastighetsskötare. 
Ölands folkhögskola erbjuder allmän kurs på olika nivåer, profilkurser samt 
sommarkurser och uppdragsutbildningar. Profilkurserna ger eleverna 
möjlighet att ägna skoltiden åt det ämne hen själv har valt, det finns bland 
annat kurser inom design, dokumentärfilm, konst, scenkonst, litteratur, och 
en kurs om skogen. Under sommaren finns ett stort utbud av sommarkurser. 
Det finns även andra korta kurser i form av uppdragsutbildningar åt olika 
beställare, bland annat en etableringskurs för nyanlända. Utöver studierna 
finns även möjlighet att på fritiden delta i olika aktiviteter som styrketräning, 
krokiteckning, målning, kulturcaféer, filmklubb och studiecirklar av olika 
slag.  
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§ 17   

Beviljat ESF-projekt för Gamleby Folkhögskola via 
Folkbildningsrådet 

Beslut 
Folkhögskolestyrelsen noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund  
Folkbildningsrådet har beviljats 119 miljoner kronor i projektbidrag från 
ESF-rådet för insatser med flyktingar från Ukraina. 
Folkbildningsrådet ansvarar för projektet Care of Folkbildningen, där 39 
folkhögskolor och 7 studieförbund med 34 avdelningar medverkar och 
kommer driva delprojekt. Målet för projektet är att deltagarna ska komma i 
arbete eller få utbildning som kan stärka deras ställning på arbetsmarknaden. 
Målgruppen är personer över 18 år som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv 
till följd av kriget i Ukraina och som bedöms vara i behov av insatser för att 
komma i arbete och bli socialt delaktiga. 
Kursperioden för Care of Folkbildningen vid Gamleby folkhögskola är 
vårterminen 2023, måndagar, tisdagar och onsdagar. På kursen får deltagarna 
grundläggande kunskaper i det svenska språket och förståelse för det svenska 
samhället och hur det fungerar. Skolgemensamma aktiviteter genomförs med 
folkhögskolans övriga kurser. 
--- 

Föredragning av  
Carl Sundbring, bildningschef  
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§ 18   

Ansvarsområden för Region Kalmar län enligt villkoren 
för statsbidrag 

Beslut 
Folkhögskolestyrelsen noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Ansvarsområden för Region Kalmar län enligt villkoren för statsbidrag 
redovisas. 
Ansvarsfördelning utifrån reglementet:  

 Folkhögskolestyrelsen Bildningschef Rektorer 

Fastställda mål Fastställa övergripande 
mål och gemensam 
verksamhetsplan och 
budget för skolorna. 

Underlag till 
regionplan. 
Förslag till 
gemensam 
verksamhetsplan 
för skolorna. 

Diskussioner i 
rektorsgruppen. 
Fastställa mål för 
respektive skola i 
samarbete med 
personal och 
studerande. 
Kursutbud/kursplaner.  

Vårda och 
utveckla 
verksamhetsprofil  

Fastställa inriktning 
genom 
verksamhetsplan. 

Leda rektors-
gruppens arbete 
med profilfrågor 

Beslut om kurser och 
profilaktiviteter 
(lärarråd/deltagarråd) 

 
--- 

Föredragning av  
Carl Sundbring, bildningschef  
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§ 19  Ärendenummer RUN 2023/134 

Överklagande om avskiljande, Ölands folkhögskola – 
Delegering av beslut 

Beslut 
Folkhögskolestyrelsen delegerar till folkhögskolestyrelsens presidium att 
besluta om svar på inkommen överklagan om avskiljande från studier.   
Folkhögskolestyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna svaret. 

Bakgrund 
Folkhögskolestyrelsen har tagit emot ett överklagande med synpunkter 
gällande avskiljande från studier från deltagare på Ölands folkhögskola. 
Eftersom ärendet behöver hanteras skyndsamt föreslås 
folkhögskolestyrelsens presidium att besvara inkommen överklagan om 
avskiljande. 

Överläggning  
Ordförande föreslår att folkhögskolestyrelsens presidium får i uppdrag att 
besluta om svar på inkommen överklagan om avskiljande från studier. 
Efter avslutad överläggning beslutar folkhögskolestyrelsen enligt 
ordförandes förslag.  
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§ 20   

Anmälningsärenden 

Beslut 
Folkhögskolestyrelsen noterar följande anmälningsärenden till protokollet:  

• Beslut om yrkeshögskoleutbildning vid Gamleby 
folkhögskola, Myndigheten för yrkeshögskolan  

RUN 2023/50 
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