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Revidering av driftnämnden kultur och skolas reglemente med
anledning av nya villkor från Folkbildningsrådet
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att:
Revidera reglemente för Driftnämnden Kultur och skola i enlighet med förslag.

Sammanfattning
Folkbildningsrådets styrelse fastställde den 5 oktober 2016 villkor och
fördelningskriterier för statsbidrag till folkhögskolor. Dessa reviderades och
kompletterades den 31 maj 2017. De nya bidragskriterierna gäller från 1 juli 2017.
I de nya kriterierna ställs bland annat krav på att folkhögskolan ska ha ”en ansvarig
styrelse” samt ”en demokratiskt styrd organisation med stadgar eller reglemente för
folkhögskolan”.
I ”Arbetsordningar och reglementen 2015” anges bland annat att driftnämnden kultur
och skola ska ”Utgöra styrelse för folkhögskolorna Katrineberg och Löftadalen”. Med
anledning av att villkoren och fördelningskriterierna för statsbidrag till folkhögskolor
förändrats från 1 juli 2017 behöver reglementet kompletteras för att motsvara
Folkbildningsrådets villkor.

Bakgrund
Med anledning av Folkbildningsrådets villkor föreslås följande
ändringar/kompletteringar i § 7 i Reglemente för driftnämnder.
Överstruken text innebär att texten tas bort från reglementet. Röd text innebär
kompletterad text.

§7

Driftnämnden Kultur och skola ska utöver åligganden i § 3:
Utgöra styrelse för folkhögskolorna Katrineberg och Löftadalen samt
Vara huvudman för gymnasieskolorna inom Naturbruk Halland samt vara
intagningsnämnd för intagning i fri kvot av elever till Naturbruk Halland,
Ansvara för myndighetsutövning gentemot enskild elev i gymnasieskolan eller
folkhögskola,
På uppdrag av huvudmannen, Region Halland, utgöra styrelse för Katrinebergs och
Löftadalens folkhögskola. Folkhögskolorna har i uppgift att bedriva
folkhögskoleverksamhet i enlighet med gällande förordning. Folkhögskolorna ska
företrädesvis bedriva verksamhet i Halland.
Verksamheten vid folkhögskolorna ska vara inriktad mot vuxna korttidsutbildades
behov av långa allmänna kurser med ett brett ämnesutbud, mot utbildningar på
speciallinjer med bland annat estetisk inriktning samt mot kurser inom olika
ämnesområden med anknytning till folkbildningens traditioner.
Förutom kurser i egen regi kan folkhögskolorna anordna kurser i samverkan med
folkrörelser och organisationer. Skolorna kan också genomföra uppdragsutbildningar
inom sina kompetensområden.
Huvudmannen fastställer riktlinjer för skolornas verksamhet och svarar för de
kostnader för skolan, som inte täcks av statsbidrag eller andra medel.
Folkhögskolornas arbetsår omfattar tiden 1 juli – 30 juni, skolornas räkenskapsår
omfattar kalenderår.
Folkhögskolornas styrelse ansvarar för att den statsbidragsberättigade
folkhögskoleverksamheten överensstämmer med fastställda statsbidragsvillkor. Det
åligger driftnämnden i egenskap av styrelse särskilt att
-

fastställa skolornas mål
fastställa skolornas verksamhetsplan och budget för nästkommande år
handha förvaltningen av skolorna och i enlighet med anvisningar från
regionstyrelsen

Respektive folkhögskola ska ha en rektor som arbetar på uppdrag av styrelsen
genom förvaltningschefen. Rektor är ansvarig för den dagliga verksamheten.
Driftnämnden ska vidare ansvara för driftsfrågorna inom kulturområdet. Vilket
innebär:
Att hålla sig informerad om utvecklingen i omvärldsfrågor som kan påverka
verksamhetsområdet och dess befolkning,

Att i nära samarbete med regionstyrelsen utveckla dialogen med kommuner,
kulturorganisationer, professionella kulturskapare, företag och civilsamhälle för att
effektivt genomföra den regionala kulturpolitiken,
Att i nära samarbete med regionstyrelsen medverka i dialog och samspel mellan stat
och regional nivå,
Utse representanter till de kulturorganisationer som Region Halland är medlem i.
Förbereda förslag till kulturpristagare.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Reglemente för folkhögskolorna är en förutsättning för att kunna erhålla statsbidrag
men in övrigt finns inga ekonomiska konsekvenser med anledning av beslutet.
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