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§ 14

Justering

Styrelsen utser Per-Martin Jonasson (KD) att tillsammans med ordföranden Jamal
Mouneimne (S) justera protokollet.
Justeringen sker digitalt och fastställs till torsdagen den 7 maj 2020.

§ 15

Fastställande av föredragningslista
FHS 22-2020

Sammanfattning
Förslag till föredragningslista har upprättats.
Förslag till beslut
Upprättad föredragningslista fastställs.
Folkhögskolestyrelsens beslut
Upprättad föredragningslista fastställs.

§ 16

Informationer
FHS 19-2020

Sammanfattning
Noteras att folkhögskolestyrelsen har tagit del av informationer enligt följande.
Anna Hartman Sjödin, verksamhetschef, informerar bl.a. om konsekvenserna av beslutet
att övergå till distansutbildning med anledning av covid-19. Beslutet har forcerat fram en
digitaliseringsprocess där många på kort tid har varit tvungna att lära sig nya sätt att
arbeta. För allmän kurs fungerar det bra medan de praktiska utbildningarna har haft
större utmaningar. Rektorerna har gjort vissa justeringar för att lösa situationen så bra
som möjligt. Av internateleverna bor de flesta kvar medan vissa har valt att åka hem.
Gemensamma utrymmen är dock stängda. En terminsutvärdering kommer att
genomföras som vanligt, dock i en något förenklad form. Det blir ingen traditionell
skolavslutning. Kursansvariga planerar för avslutning för sin grupp, utan fysisk samling.
Terminen avslutas i slutet på maj.
Sista ansökningsdag för nästa läsår är den 15 maj 2020 och ett digitalt ”Öppet hus” hålls
den 10 maj 2020.
Anna informerar vidare om pågående disciplinärenden samt om arbetet med att införa
samordnare i arbetslagen som utses av rektorerna. Syftet är att man tar ansvar för så
mycket som möjligt i grupperna. Ett lönetillägg för detta ska förhandlas med facken.
På sammanträdet den 21 februari 2020 § 3 diskuterades hur styrelsen ska arbeta för att
förstärka visionen om Sveriges mest välkomnande folkhögskola. Anna återkopplar och
meddelar att 3-4 träffar med Lars Wallrup för att fortsätta arbetet kostar ca 30 tkr
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exklusive moms. Frågan föreslås diskuteras på gruppmöten för att sedan återkomma till
styrelsen.
Förslag till beslut
Informationen är delgiven.
Beslutsunderlag
•

Verksamhetschefens information

Folkhögskolestyrelsens beslut
Informationen är delgiven.

§ 17

Byte av datum för styrelsesammanträde
FHS 90-2020

Sammanfattning
Fastställande av Vindelns och Storumans årsredovisningar kan inte genomföras vid
dagens sammanträde eftersom Region Västerbotten inte har fastställt revisionsrapporten
som ska biläggas förrän under maj månad. Folkbildningsrådets redovisning ska lämnas
senast 15 juni 2020 varför sammanträdet den 17 juni 2020 måste tidigareläggas.
Förslag till beslut
Sammanträdet i juni flyttas till den 27 maj 2020.
Beslutsunderlag
•

Tjänsteskrivelse

Folkhögskolestyrelsens beslut
Sammanträdet i juni flyttas till den 27 maj 2020.

§ 18

Fjälledarutbildning
FHS 88-2020

Sammanfattning
Folkhögskolestyrelsen uppdrog vid sammanträdet den 21 februari 2020 till
förvaltningschefen att vid nästkommande möte presentera ett förslag på hur
fjälledarutbildningen kan utvecklas och om den skall finnas kvar. Detta bland annat med
anledning av höga kostnader samt kritik från deltagarna framförd bland annat vid den
skolövergripande terminsutvärderingen.
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Förslag till beslut
Ställa in fjälledarutbildningen med start höstterminen 2020.
Beslutsunderlag
•

Tjänsteskrivelse

Folkhögskolestyrelsens beslut
Ställa in fjälledarutbildningen med start höstterminen 2020.

§ 19

Utbildningar läsåret 2020-21
FHS 58-2019

Sammanfattning
Storumans folkhögskola har fått tilldelat något färre deltagarveckor än prognosen i
december 2019. Dessutom är efterfrågan på nya utbildningsplatser i Sorsele högre än
beräknat. Med den förslagna förändringen enligt bifogad utbildningslista att inte erbjuda
fjälledarutbildningen och att öka antalet platser i Sorsele från 5 till 10 läsåret 2020/21
motsvarar utbildningsutbudet statsbidraget. Ingen minskning av personalstaben är
nödvändig med anledning av beslutet eftersom ökat behov av lärare finns på andra
utbildningar.
Förslag till beslut
Fastställa utbildningar 2020/21 enligt reviderad bilaga.
Beslutsunderlag
• Utbildningar 2020/21
• Tjänsteskrivelse
Beslut
Fastställa utbildningar 2020/21 enligt reviderad bilaga

§ 20

Reglemente
FHS 9-2020

Sammanfattning
Regionfullmäktige ska fastställa reglemente för styrelsernas och nämndernas
verksamhet och arbetsformer (KL 6 kap. 44 §). Förslag till reglemente har upprättats för
folkhögskolestyrelsen som i allt väsentligt och i tillämpliga delar överensstämmer med
övriga styrelser och nämnder i Region Västerbottens politiska organisation.
Förslag till beslut
Föreslå fullmäktige besluta om nytt reglemente för folkhögskolestyrelsen enligt
förslag.
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Beslutsunderlag
•
•

Tjänsteskrivelse
Reglemente folkhögskolestyrelsen

Folkhögskolestyrelsens beslut
Föreslå fullmäktige besluta om nytt reglemente för folkhögskolestyrelsen enligt
förslag.
Alliansen lämnar följande protokollsanteckning:

Vi i alliansgruppen stöder majoritetens resonemang när det gäller frågan om nytt
reglemente för Folkhögskolestyrelsen. Viss tveksamhet finns dock när det gäller
kostnadsdrivande förslag, t ex inrättande av AU. Å ena sidan skulle det bli bättre politisk
styrning på arbetet med protokollförda sammanträden och möjlighet att AU förbereder
underlaget och lämnar förslagen till styrelsen. Det ligger dock på politikens bord att
minska kostnaden, totalt för hela Region Västerbotten, men även för
Folkhögskolestyrelsen.

§ 21

Stipendium
FHS 60-2019

Sammanfattning
Med anledning av Corona-pandemin är Västerbottens folkhögskola enligt
rekommendation från folkhälsomyndigheten stängd och undervisningen bedrivs på
distans. Detta gäller tills vidare. Med anledning av detta föreslås att det design- och
hantverksstipendium som utlysts av Folkhögskolestyrelsen under våren 2020 inte ska
delas ut och att detta ska meddelas eventuella sökande omgående.
Förslag till beslut
Ställa in Vindelns folkhögskolas design- och hantverksstipendium 2020.
Beslutsunderlag
•

Tjänsteskrivelse

Folkhögskolestyrelsens beslut
Ställa in Vindelns folkhögskolas design- och hantverksstipendium 2020.

ProSale Signing Referensnummer: 874888

7 (9)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-04-23

Folkhögskolestyrelsen

§ 22

Delårsrapport april 2020
FHS 87-2020

Sammanfattning
Delårsrapport per april 2020 är Folkhögskolestyrelsens första uppföljningsrapport till
regionstyrelsen. I rapporten lämnas en ekonomisk analys, utveckling av
folkhögskolestyrelsens verksamhet och resultat för perioden januari-april. I rapporten
sker en uppföljning av de mål som fullmäktige har riktat till Folkhögskolestyrelsen samt
en prognos för måluppfyllelse vid årets slut.
Förslag till beslut
Behandla delårsrapport 1 per april 2020 vid ett extrainsatt distansmöte torsdagen den 7
maj kl. 13:00.
Beslutsunderlag
•
•
•

Tjänsteskrivelse
Delårsrapport per april 2020
PP styrelse april

Folkhögskolestyrelsens beslut
Behandla delårsrapport 1 per april 2020 vid ett extrainsatt distansmöte torsdagen den 7
maj kl. 13:00.

§ 23

Anmälan om delegeringsbeslut
FHS 37-2020

Sammanfattning
Beslut som förvaltningschefen har fattat med stöd av delegation från
folkhögskolestyrelsen för perioden 2020-02-14 till 2020-04-09.

Fastställande kursplan
socialpedagogutbildningen
Fastställande kursplan inredningsdesign
Fastställande kursplan Trä och smide
Fastställande kursplan Kraft och Balans
Fastställande kursplan Preppers
Fastställande kursplan Digital
musikproduktion
Fastställande kursplan Byggnadsvård och
återbruk
Maximal reserestriktion inom
folkhögskoleförvaltningen
Fastställande kursplan Dreamhill Music
Fastställande kursplan Alpin Elit
Fastställande kursplan Alpin tränare

2020-02-28

FHS 50:1-2020

2020-03-11
2020-03-02
2020-02-28
2020-02-26
2020-02-14

FHS 58:1-2020
FHS 52:1-2020
FHS 51:1-2020
FHS
FHS 40:1-2020

2020-03-02

FHS 53:1-2020

2020-03-11

FHS 61-2020

2020-03-16
2020-03-16
2020-03-16

FHS 66:1-2020
FHS 64:1-2020
FHS 65:1-2020

ProSale Signing Referensnummer: 874888

8 (9)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-04-23

Folkhögskolestyrelsen

Beslut som ordförande har fattat med stöd av delegation från folkhögskolestyrelsen för
perioden 2019-02-14 till 2020-04-09.
Beslut angående distansundervisning

2020-03-17

FHS 69:2-2020

Förslag till beslut
Delegationsbesluten anmäls.
Folkhögskolestyrelsens beslut
Delegationsbesluten anmäls.
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