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 Regionstyrelsen 

 Kultur- och bildningsnämnden  

  

 

Granskning av regionens folkhögskolor  

Regionens revisorer ansvarar för att genomföra årlig granskning av regionens 

samtliga verksamheter. Utifrån detta uppdrag och ansvar har regionens reviso-

rer utarbetat dokumentet ”Granskningsstrategi” i vilket beskrivs de områden 

som revisorerna främst ska fokusera på under innevarande mandatperiod. Base-

rad på granskningsstrategin gör revisorerna en årlig ”Riskbedömning och revis-

ionsplan”. I ”Revisionsplan 2019” har revisorerna aktualiserat en granskning 

avseende regionens folkhögskolor.  

Granskningen har, på revisorernas uppdrag, genomförts av EY. I rapporten re-

dovisar konsulterna bland annat följande sammanfattande iakttagelser och re-

kommendationer: 

 

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte och grunden för 

ansvarsprövning är att Regionstyrelsen och kultur- och bildningsnämnden uti-

från sina respektive uppdrag och ansvarsområden har en delvis ändamålsenlig 

styrning, uppföljning och kontroll avseende folkhögskolorna.  

 

Vi anser att Kultur- och bildningsnämndens uppföljning av folkhögskolorna 

bör utvecklas.  Vi anser också att Regionstyrelsens arbete med att säkerställa 

folkhögskolornas kompetensförsörjning bör utvecklas. Vi noterar att ett arbete 

pågår i samband med övergång till ny organisation.  

 

Under granskningen har vi identifierat utvecklingsområden: 

 

Vi rekommenderar Regionstyrelsen och Kultur- och bildningsnämnden att: 

 

- Säkerställa att folkhögskolornas budgetar fastställs av Kultur- och bild-

ningsnämnden i enlighet med reglemente. 
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Regionstyrelsen rekommenderas att: 

 

- Utarbeta former för att säkerställa folkhögskolornas kort- och långsiktiga 

kompetens. Exempelvis genom en strategisk kompetensplan.  

 

Kultur- och bildningsnämnden rekommenderas att: 

 

- Säkerställa att det utarbetas former för kontinuerlig uppföljning och åter-

rapportering av verksamhetens resultat till nämnden.  

 

 

Revisorerna översänder härmed rapporten och emotser Regionstyrelsens och 

Kultur- och bildningsnämndens svar, med redogörelse för vilka åtgärder styrel-

sen och nämnden avser att vidta, senast den 5 mars 2020. 

 

 

Ingela Wretling    Daniel Berghel 

ordförande  vice ordförande 


