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60

Folkhögskolestyrelsens sammanträder
Tid

Onsdagen den 11 december klockan 10:00-16:00
10:15-10:45

Förvaltningschefens information, Anna Hartman Sjödin

10:45-11:00

Ekonomirapport och budget, Emil Zackrisson ekonom

11:00-11:30

Grafisk profil, Ingiberg Olafsson marknadsföringsstrateg

11:30-11:55

Alpina utbildningar, Patrik Persson rektor

12:00-13:30

Lunch och rundvandring på Tärnaby skidhem

13:30-14:00

Gruppmöten

14:15-16:00

Beslutsärenden

Plats

Laxfjället, Tärnaby HC (10:00-12:00, 14:15-16:00), Skidhemmet
(12:00-14:00)

Ärenden

Enligt föredragningslista

Förhinder

Meddela pernilla.brandstrom@regionvasterbotten.se om du är
förhindrad att delta.

Samåkning

Enligt regionfullmäktigesbeslut ska i första hand kollektiva färdmedel
användas. Samåkning förutsätts om andra färdmedel används.

Med vänlig hälsning
Pernilla Brändström
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1

Justering

Styrelsen utser…. att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
Justeringen sker digitalt.

2

Fastställande av föredragningslista
FHS 1-2019

Sammanfattning
Förslag till föredragningslista har upprättats
Förslag till beslut
Folkhögskolestyrelsen beslutar:
Upprättad föredragningslista fastställs.

3

Informationer
FHS 2-2019

Sammanfattning
Noteras att folkhögskolestyrelsen har tagit del av informationer enligt följande
Förslag till beslut
Folkhögskolestyrelsen beslutar:
Informationen är delgiven

4

Möten, kurser och konferenser
FHS 3-2019

Sammanfattning
Folkhögskolestyrelsen utser vem eller vilka som ska delta i aktuella kurser och
konferenser. Förtroendevalda som utses att delta i kurser/konferenser har rätt till
ersättning i enlighet med bestämmelserna om arvode till förtroendevalda.
Följande inbjudningar/förslag har kommit in:
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--Förslag till beslut:
Folkhögskolestyrelsen beslutar:

5

Ekonomisk månadsrapport oktober 2019
FHS 4-2019

Sammanfattning
Ekonomisk rapportering för oktober 2019…..
Förslag till beslut
Folkhögskolestyrelsen beslutar
Ekonomisk rapport per oktober 2019 godkänns.
Beslutsunderlag
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Tjänsteskrivelse
Månadsrapport per oktober

Sammanträdesplanering 2020
FHS 28-2019

Sammanfattning
Folkhögskolestyrelsen fastställde mötesplan för 2020 vid sammanträdet den 24/10
med undantag för junimötet. Styrelsen föreslås fastställa nytt mötesdatum till
onsdagen den 17/6.
Förslag till beslut
Folkhögskolestyrelsen beslutar
Att fastställa sammanträdesdatum till 2020-06-17
Beslutsunderlag


Mötesplan
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7

Handlingsplan för arbete mot diskriminering
FHS 25-2019

Sammanfattning
Ärendet återremitterades för ytterligare beredning på sammanträdet den 24 oktober
2019.
Handlingsplanerna är planeringsverktyg som sammanfattar de konkreta insatser
som på kort sikt styr arbetet inom folkhögskolan. De är uppbyggda av olika aktiviteter
som ska genomföras, vilka tillsammans ska leda fram till de mål och strategier som
Folkbildningsrådet och Folkhögskolestyrelsen ställt upp på både kort och lång sikt.
Pågående ärenden inom folkhögskolan som rör disciplin- och/eller och
diskrimineringsfrågor ska redovisas löpande av förvaltningschefen till
folkhögskolestyrelsen vid ordinarie sammanträden. Uppföljning av samtliga
handlingsplaner sker vid delårsrapportering 2, 2021.
Beslut som fattas av rektorerna i dessa frågor kan överklagas till
Folkhögskolestyrelsen och i nästa steg Folkhögskolornas studeranderättsliga råd.
Förslag till beslut
Folkhögskolestyrelsen beslutar att fastställa handlingsplanen för arbete mot
diskriminering.
Beslutsunderlag
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Tjänsteskrivelse
Förslag till handlingsplan för arbete mot diskriminering

Handlingsplan mot droger
FHS 33-2019

Sammanfattning
Ärendet återremitterades för ytterligare beredning på sammanträdet den 24 oktober
2019.
Handlingsplanerna är planeringsverktyg som sammanfattar de konkreta insatser
som på kort sikt styr arbetet inom folkhögskolan. De är uppbyggda av olika aktiviteter
som ska genomföras, vilka tillsammans ska leda fram till de mål och strategier som
Folkbildningsrådet och Folkhögskolestyrelsen ställt upp på både kort och lång sikt.
Pågående ärenden inom folkhögskolan som rör disciplin- och/eller och
diskrimineringsfrågor ska redovisas löpande av förvaltningschefen till
folkhögskolestyrelsen vid ordinarie sammanträden. Uppföljning av samtliga
handlingsplaner sker vid delårsrapportering 2, 2021.
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Beslut som fattas av rektorerna i dessa frågor kan överklagas till
Folkhögskolestyrelsen och i nästa steg Folkhögskolornas studeranderättsliga råd.
Förslag till beslut
Folkhögskolestyrelsen beslutar att fastställa handlingsplanen för arbete mot droger.
Beslutsunderlag
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Tjänsteskrivelse
Förslag till handlingsplan mot droger
Handlingsplan för förstärkningsbidrag
FHS 35-2019

Sammanfattning
Ärendet återremitterades för ytterligare beredning på sammanträdet den 24 oktober
2019.
Handlingsplanerna är planeringsverktyg som sammanfattar de konkreta insatser
som på kort sikt styr arbetet inom folkhögskolan. De är uppbyggda av olika aktiviteter
som ska genomföras, vilka tillsammans ska leda fram till de mål och strategier som
Folkbildningsrådet och Folkhögskolestyrelsen ställt upp på både kort och lång sikt.
Pågående ärenden inom folkhögskolan som rör disciplin- och/eller och
diskrimineringsfrågor ska redovisas löpande av förvaltningschefen till
folkhögskolestyrelsen vid ordinarie sammanträden. Uppföljning av samtliga
handlingsplaner sker vid delårsrapportering 2, 2021.
Beslut som fattas av rektorerna i dessa frågor kan överklagas till
Folkhögskolestyrelsen och i nästa steg Folkhögskolornas studeranderättsliga råd.
Förslag till beslut
Folkhögskolestyrelsen beslutar att fastställa handlingsplanen för förstärkningsbidrag.
Beslutsunderlag
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Tjänsteskrivelse
Förslag till handlingsplan för förstärkningsbidrag
Handlingsplan för jämställdhetsintegrering
FHS 36-2019

Sammanfattning
Ärendet återremitterades för ytterligare beredning på sammanträdet den 24 oktober
2019.
Handlingsplanerna är planeringsverktyg som sammanfattar de konkreta insatser
som på kort sikt styr arbetet inom folkhögskolan. De är uppbyggda av olika aktiviteter
som ska genomföras, vilka tillsammans ska leda fram till de mål och strategier som
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Folkbildningsrådet och Folkhögskolestyrelsen ställt upp på både kort och lång sikt.
Pågående ärenden inom folkhögskolan som rör disciplin- och/eller och
diskrimineringsfrågor ska redovisas löpande av förvaltningschefen till
folkhögskolestyrelsen vid ordinarie sammanträden. Uppföljning av samtliga
handlingsplaner sker vid delårsrapportering 2, 2021.
Beslut som fattas av rektorerna i dessa frågor kan överklagas till
Folkhögskolestyrelsen och i nästa steg Folkhögskolornas studeranderättsliga råd.
Förslag till beslut
Folkhögskolestyrelsen beslutar att fastställa handlingsplanen för
jämställdhetsintegrering
Beslutsunderlag
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Tjänsteskrivelse
Förslag till handlingsplan för jämställdhetsintegrering

Handlingsplan för kost
FHS 37-2019

Sammanfattning
Ärendet återremitterades för ytterligare beredning på sammanträdet den 24 oktober
2019.
Handlingsplanerna är planeringsverktyg som sammanfattar de konkreta insatser
som på kort sikt styr arbetet inom folkhögskolan. De är uppbyggda av olika aktiviteter
som ska genomföras, vilka tillsammans ska leda fram till de mål och strategier som
Folkbildningsrådet och Folkhögskolestyrelsen ställt upp på både kort och lång sikt.
Pågående ärenden inom folkhögskolan som rör disciplin- och/eller och
diskrimineringsfrågor ska redovisas löpande av förvaltningschefen till
folkhögskolestyrelsen vid ordinarie sammanträden. Uppföljning av samtliga
handlingsplaner sker vid delårsrapportering 2, 2021.
Beslut som fattas av rektorerna i dessa frågor kan överklagas till
Folkhögskolestyrelsen och i nästa steg Folkhögskolornas studeranderättsliga råd.
Förslag till beslut
Folkhögskolestyrelsen beslutar att fastställa handlingsplanen för kost.
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse
Förslag till handlingsplan för kost
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Handlingsplan för närvaro
FHS 38-2019

Sammanfattning
Ärendet återremitterades för ytterligare beredning på sammanträdet den 24 oktober
2019.
Handlingsplanerna är planeringsverktyg som sammanfattar de konkreta insatser
som på kort sikt styr arbetet inom folkhögskolan. De är uppbyggda av olika aktiviteter
som ska genomföras, vilka tillsammans ska leda fram till de mål och strategier som
Folkbildningsrådet och Folkhögskolestyrelsen ställt upp på både kort och lång sikt.
Pågående ärenden inom folkhögskolan som rör disciplin- och/eller och
diskrimineringsfrågor ska redovisas löpande av förvaltningschefen till
folkhögskolestyrelsen vid ordinarie sammanträden. Uppföljning av samtliga
handlingsplaner sker vid delårsrapportering 2, 2021.
Beslut som fattas av rektorerna i dessa frågor kan överklagas till
Folkhögskolestyrelsen och i nästa steg Folkhögskolornas studeranderättsliga råd.
Förslag till beslut
Folkhögskolestyrelsen beslutar att fastställa handlingsplanen för närvaro.
Beslutsunderlag
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Tjänsteskrivelse
Förslag till handlingsplan för närvaro

Handlingsplan för personlig utveckling och mental träning
FHS 39-2019

Sammanfattning
Ärendet återremitterades för ytterligare beredning på sammanträdet den 24 oktober
2019.
Handlingsplanerna är planeringsverktyg som sammanfattar de konkreta insatser
som på kort sikt styr arbetet inom folkhögskolan. De är uppbyggda av olika aktiviteter
som ska genomföras, vilka tillsammans ska leda fram till de mål och strategier som
Folkbildningsrådet och Folkhögskolestyrelsen ställt upp på både kort och lång sikt.
Pågående ärenden inom folkhögskolan som rör disciplin- och/eller och
diskrimineringsfrågor ska redovisas löpande av förvaltningschefen till
folkhögskolestyrelsen vid ordinarie sammanträden. Uppföljning av samtliga
handlingsplaner sker vid delårsrapportering 2, 2021.
Beslut som fattas av rektorerna i dessa frågor kan överklagas till
Folkhögskolestyrelsen och i nästa steg Folkhögskolornas studeranderättsliga råd.
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Förslag till beslut
Folkhögskolestyrelsen beslutar att fastställa handlingsplanen för personlig utveckling
och mental träning.
Beslutsunderlag
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Tjänsteskrivelse
Förslag till handlingsplan för personlig utveckling och mental träning

Handlingsplan för arbete med språkligt stöd
FHS 40-2019

Sammanfattning
Ärendet återremitterades för ytterligare beredning på sammanträdet den 24 oktober
2019.
Handlingsplanerna är planeringsverktyg som sammanfattar de konkreta insatser
som på kort sikt styr arbetet inom folkhögskolan. De är uppbyggda av olika aktiviteter
som ska genomföras, vilka tillsammans ska leda fram till de mål och strategier som
Folkbildningsrådet och Folkhögskolestyrelsen ställt upp på både kort och lång sikt.
Pågående ärenden inom folkhögskolan som rör disciplin- och/eller och
diskrimineringsfrågor ska redovisas löpande av förvaltningschefen till
folkhögskolestyrelsen vid ordinarie sammanträden. Uppföljning av samtliga
handlingsplaner sker vid delårsrapportering 2, 2021.
Beslut som fattas av rektorerna i dessa frågor kan överklagas till
Folkhögskolestyrelsen och i nästa steg Folkhögskolornas studeranderättsliga råd.
Förslag till beslut
Folkhögskolestyrelsen beslutar att fastställa handlingsplanen för arbete med
språkligt stöd.
Beslutsunderlag
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Tjänsteskrivelse
Förslag till handlingsplan för arbete med språkligt stöd

Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete
FHS 41-2019

Sammanfattning
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Ärendet återremitterades för ytterligare beredning på sammanträdet den 24 oktober
2019.
Handlingsplanerna är planeringsverktyg som sammanfattar de konkreta insatser
som på kort sikt styr arbetet inom folkhögskolan. De är uppbyggda av olika aktiviteter
som ska genomföras, vilka tillsammans ska leda fram till de mål och strategier som
Folkbildningsrådet och Folkhögskolestyrelsen ställt upp på både kort och lång sikt.
Pågående ärenden inom folkhögskolan som rör disciplin- och/eller och
diskrimineringsfrågor ska redovisas löpande av förvaltningschefen till
folkhögskolestyrelsen vid ordinarie sammanträden. Uppföljning av samtliga
handlingsplaner sker vid delårsrapportering 2, 2021.
Beslut som fattas av rektorerna i dessa frågor kan överklagas till
Folkhögskolestyrelsen och i nästa steg Folkhögskolornas studeranderättsliga råd.
Förslag till beslut
Folkhögskolestyrelsen beslutar att fastställa handlingsplanen för systematiskt
kvalitetsarbete.
Beslutsunderlag
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Tjänsteskrivelse
Förslag till handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete

Handlingsplan för friskvård
FHS 34-2019

Sammanfattning
Ärendet återremitterades för ytterligare beredning på sammanträdet den 24 oktober
2019.
Handlingsplanerna är planeringsverktyg som sammanfattar de konkreta insatser
som på kort sikt styr arbetet inom folkhögskolan. De är uppbyggda av olika aktiviteter
som ska genomföras, vilka tillsammans ska leda fram till de mål och strategier som
Folkbildningsrådet och Folkhögskolestyrelsen ställt upp på både kort och lång sikt.
Pågående ärenden inom folkhögskolan som rör disciplin- och/eller och
diskrimineringsfrågor ska redovisas löpande av förvaltningschefen till
folkhögskolestyrelsen vid ordinarie sammanträden. Uppföljning av samtliga
handlingsplaner sker vid delårsrapportering 2, 2021.
Beslut som fattas av rektorerna i dessa frågor kan överklagas till
Folkhögskolestyrelsen och i nästa steg Folkhögskolornas studeranderättsliga råd.
Förslag till beslut
Folkhögskolestyrelsen beslutar att fastställa handlingsplanen för friskvård.
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Beslutsunderlag
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Tjänsteskrivelse
Förslag till handlingsplan för friskvård

Studeranderättslig standard
FHS 24-2019

Sammanfattning
Vindelns och Storumans folkhögskolor är anslutna till folkhögskolornas
studeranderättsliga råd. Folkhögskolorna som är anslutna till FSR ska upprätta en
egen studeranderättslig standard som följer en gemensam struktur där följande
områden är obligatoriska och kan behandlas av FSR:
• Information innan den studerande är antagen
• Information vid kursstart
• Deltagarinflytande och studeranderätt
• Avgiftsfri undervisning
• Intyg
• Om en kurs upphör eller ställs in
• Utvärdering
• Försäkringar
• Disciplinära åtgärder
• Arkiv- och sekretessregler
Förslag till studeranderättlig standard har upprättats. Den studeranderättsliga
standarden sammanfattar deltagarens och folkhögskolans rättigheter och
skyldigheter under studietiden och är en viktig del av Västerbottens folkhögskolas
kvalitetsarbete.
Pågående ärenden inom folkhögskolan som rör disciplin- och/eller och
diskrimineringsfrågor ska redovisas löpande av förvaltningschefen till
folkhögskolestyrelsen vid ordinarie sammanträden. Uppföljning av samtliga
handlingsplaner sker vid delårsrapportering 2, 2021. Beslut som fattas av rektorerna
i dessa frågor kan överklagas till Folkhögskolestyrelsen och i nästa steg
Folkhögskolornas studeranderättsliga råd.
Förslag till beslut
Folkhögskolestyrelsen beslutar
Studeranderättslig standard fastställs enligt upprättat förslag.
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse
Förslag till studeranderättslig standard
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Utbildningar läsåret 2020-21
FHS 58-2019

Sammanfattning
Västerbottens folkhögskola har från Folkbildningsrådet tilldelats totalt 11 939
deltagarveckor för verksamhetsåret 2020. Läsåret 2019/2020 är redan fastställt och
pågående. Detta innebär att de utbildningsplatser som erbjuds från höstterminen
2020 ska uppnå totalt 6284 deltagarveckor vilket är det sammantagna resultatet i
förslaget till utbildningar.
Förslaget innebär att regionens utbildningsorter läsåret 20–21 är Storuman, Tärnaby,
Sorsele, Lycksele, Örnsköldsvik, Vindeln, Åsele och Umeå. Ingen utbildning tas bort
från föregående läsår.
Inredningsdesign, tränarutbildning, allmän kurs i Sorsele samt
beroendeterapeututbildning är nya för läsåret 20/21. Preppers som har haft uppehåll
under ett år återkommer och Kraft och balans utvecklas med hantverk.
Förslag till beslut
Folkhögskolestyrelsen beslutar att fastställa utbildningar för läsåret 2020-21 enligt
förslag.
Beslutsunderlag
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Utbildningar 2020/21

Grafisk profil
FHS 57-2019

Sammanfattning
Enligt beslut i folkhögskolestyrelsen den 6/12 2018 skall Region Västerbottens
folkhögskolor samarbeta under den gemensamma varumärkesplattformen
Västerbottens folkhögskola. Det beslutsunderlag och den analys som ligger till grund
för beslutet presenterades av varumärkeskonsulter på Krux som är Region
Västerbottens avtalspartners för strategisk kommunikation. Underlaget innehåller
intervjuer med ägarrepresentanter, ledningsfunktioner inom folkhögskolorna,
arbetsgrupper med medarbetare samt enkätintervjuer med deltagare.
Beslutet resulterade i att en gemensam kurskatalog och hemsida lanserades 2019.
Parallellt har ett omfattande värdegrundsarbete genomförts på skolorna där bland
annat gemensamma nämnare har identifierats. Det arbetet har lett fram till
positionen ”Jag skapar framtid”.
Det är nu dags att ta nästa steg i utvecklingen. Syftet med den grafiska profilen är att
kunna kommunicera enhetligt för att bygga ett starkt varumärke. Västerbottens
folkhögskola bör vara konsekvent med designen så att det blir tydligt för mottagaren
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vem kommunikationen kommer ifrån. Det skapar igenkänning.
Förslaget till grafisk profil har beretts genom presentationer och diskussioner på
skolorna samt tillsammans med Region Västerbottens enhet för externa relationer
och strategisk platsutveckling.
Förslag till beslut
Folkhögskolestyrelsen beslutar att fastställa grafisk profil enligt förslag samt att
godkänna de planerade kostnader som uppstår vid implementeringen av den nya
grafiska profilen.
Beslutsunderlag
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Grafisk profil
Skriften ”Kommunikativ kokbok 2020”

Stipendium
FHS 60-2019

Sammanfattning
Den tidigare Kempefonden vid Vindelns folkhögskola är sedan september 2019
avslutad och medlen är förbrukade. Vindelns folkhögskola önskar fortsätta utlysa ett
årligt design- och hantverksstipendium med finansiering ur driftsbudgeten.
Folkhögskolestyrelsens har i Regionplan 2020-2023 bl.a. fått ett riktat uppdrag från
Regionfullmäktige inom området rikt samt aktivt kultur- och föreningsliv och
stipendiet är en del av det arbetet.
Stipendiet har utformats under beaktande av kommunalrättsliga principer såsom
allmännytta för regionens medlemmar och likabehandling.
Förslag till beslut
Folkhögskolestyrelsen beslutar att inrätta ett design- och hantverksstipendium för
höstterminen 2020 enligt förslag.
Beslutsunderlag


Vindelns folkhögskolas design- och hantverksstipendium
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Verksamhetsplan och budget 2020
FHS 61-2019

Sammanfattning
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Folkhögskolestyrelsens verksamhetsplan uttrycker och målsätter vad Västerbottens
folkhögskola ska uppnå för att omsätta och genomföra de målområden som
fullmäktige beslutat om samt de mål som finns i förordningen om statsbidrag till
folkbildningen i sin verksamhet.
Region Västerbottens långsiktiga vision är ett län där framtiden byggs tillsammans
med invånare, kommuner, organisationer och näringsliv. Ett Västerbotten där
möjligheter kan realiseras och alla får plats. En region där hälsa, vård och utveckling
hänger ihop och stärker varandra. Hela länet ska vara en trygg och stark region som
människor vill leva i, flytta till, besöka och samarbeta med. Region Västerbotten vill
ta ansvar för att det finns en uthållig och jämlik välfärd och att arbetet med innovation
ger resultat. Genom att samla krafter och dela kunskap utvecklas Västerbotten och
vi bygger en hållbar framtid tillsammans med goda livsvillkor för alla. Det arbete som
genomförs ska få fler att välja Västerbotten. Region Västerbotten vill skapa en
attraktiv region med goda livsvillkor för alla från fjäll till kust.
Folkbildningsrådet ska vid sin fördelning av statsbidragen samt uppföljning och
utvärdering sträva efter att uppfylla statens fyra syften med statsbidrag till
folkbildningen:
- stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
- bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa
engagemang att delta i samhällsutvecklingen
- bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i
samhället
- bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet
Givet dessa grunduppdrag och förutsättningar lyfts specifika prioriteringar och mål
för 2020 fram i förslaget till verksamhetsplan.
Verksamhetens budgeterade nettokostnader uppgår till 9610 kr, jämfört med 2019
års budgeterade nettokostnader som uppgick till 9419 tkr.
De åtgärder som vidtogs våren 2019 har föranlett att Folkhögskolestyrelsen år 2020
kan lägga en budget i balans.
Förslag till beslut
Folkhögskolestyrelsen beslutar att fastställa verksamhetsplan och budget för
verksamhetsåret 2020 enligt förslag.
Beslutsunderlag
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Verksamhetsplan
Budget 2020 Storumans folkhögskola
Budget 2020 Vindelns folkhögskola
Regionplanen 2020-2023

Anmälan av delegationsbeslut
FHS 15-2019

Sammanfattning
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Folkhögskolestyrelsen

Föredragningslista
2019-12-11

Beslut som förvaltningschefen har fattat med stöd av delegation från
folkhögskolestyrelsen för perioden 2019-10-18—2019-12-04.
Förslag till beslut
Folkhögskolestyrelsen beslutar att delegationsbesluten anmäls.
Beslutsunderlag
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