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Reglemente för folkhögskolornas styrelse

Huvudman
Region Värmland är huvudman för Ingesunds, Klarälvdalens, Kristinehamns, Kyrkeruds och Molkoms 
folkhögskola.

Styrelse
Kultur- och bildningsnämnden utgör styrelse för Ingesunds, Klarälvdalens, Kristinehamns, Kyrkeruds 
och Molkoms folkhögskola.

Allmänt om folkhögskolornas styrelses uppdrag
Folkbildningsrådet (FBR) har som statsbidragsvillkor att huvudmannen ska ha ett reglemente för 
folkhögskolornas styrelse som reglerar verksamheten.

Huvudmannens ansvar omfattar att bedriva folkhögskoleverksamhet, fastställa riktlinjer för 
folkhögskolorna och svara för kostnader för skolorna, som inte täcks av statsbidrag eller andra 
medel.

Uppgifter
I styrelsens uppgifter ingår bland annat att:

- ansvara för att skolornas statsbidragsberättigade verksamhet överensstämmer med 
Folkbildningsrådets årliga villkor och fördelningskriterier av statsbidragen till folkhögskolor,

- upprätta en strategi med mål för folkhögskolornas inriktning, utveckling och kvalitet,

- fastställa varje skolas verksamhetsplan och rambudget för nästkommande år och årligen 
återrapportera genomförd verksamhet i form av en årsredovisning och revisionsberättelse för varje 
skola,

- ansvara för att skolornas bidrag från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) för studerande 
med särskilda behov genomförs och återrapporteras i enlighet med myndighetens och 
Folkbildningsrådets regler och villkor,
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- besluta om studeranderättsliga riktlinjer för skolornas myndighetsutövning avseende antagning, 
avskiljning, omdömen och behörigheter samt kvalifikationer och certifieringar,

- besluta om ordning för hantering av studeranderättsliga frågor,

- ansvara för att all statsbidragsberättigad undervisning är avgiftsfri och besluta om skolornas 
avgifter, utöver själva undervisningen, för de studerandes kost och logi.

Delegering
Om styrelsen uppdrar åt folkhögskolas rektor att fatta beslut inom styrelsens ansvarsområde, får 
styrelsen överlåta åt rektor att i sin tur uppdra åt annan anställd inom verksamheten att besluta i 
stället. Sådana beslut ska anmälas till rektor som, i förekommande fall, vidareanmäler detta till 
styrelsen.

Styrelsen beslutar för varje uppdrag hur beslut som fattas med stöd av uppdraget ska anmälas till 
styrelsen.

Övrigt
I frågor som inte regleras i detta reglemente gäller Region Värmlands reglemente för kultur- och 
bildningsnämnden med Allmänna bestämmelser för styrelsen och övriga nämnder samt 
bestämmelserna i kommunallagen (2017:725).

I frågor som rör folkhögskolorna som organisatoriska enheter lyder folkhögskolorna i vissa avseenden 
under regionstyrelsen. Styrelsen är anställningsmyndighet för personalen och beslutar avseende 
anställning och upphörande av anställning samt i övergripande personalfrågor som rör Region 
Värmlands personal som helhet. Kultur- och bildningsnämnden ansvarar i övrigt för personalen och 
svarar för arbetsmiljö samt övriga personalfrågor under anställningsförhållandet.

För delegering av beslutsrätt avseende folkhögskolorna som organisatoriska enheter gäller centralt 
beslutade styrande dokument, som exempelvis regionstyrelsens respektive kultur- och 
bildningsnämndens delegeringsförteckningar med vidaredelegeringar från regiondirektören och 
dokument för internkontroll.
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