
Granskning år 2015 av styrelsen för Vindelns och Storumans
folkhögskolor

Bakgrund
Revisorerna ska enligt kommunallagen årlig-
en granska styrelser och nämnder. Reviso-
rerna ska pröva om styrelser och nämnder
säkerställt att verksamheten är genomförd på
ett ändamålsenligt och från ekonomisk syn-
punkt tillfredsställande sätt, om räkenskaper
är rättvisande och om den interna kontrollen
är tillräcklig. Folkhögskolestyrelsen är verk-
samhetsansvarig för verksamheten vid re-
spektive folkhögskola.

Iakttagelser
Revisorernas bedömning är att folkhögsko-
lestyrelsen har för få mål för att man ska
kunna värdera resultatet av folkhögskolornas
verksamheter i förhållande till fullmäktiges
mål och uppdrag. Revisorerna har i flera år
rekommenderat folkhögskolestyrelsen att
utveckla verksamhetsplanen med mätbara
mål. Målen bör ha en koppling till fullmäkti-
ges mål och även övriga uppdrag som ålig-
ger skolorna.

Folkhögskolestyrelsen redovisade att
måluppfyllelsen för verksamheternas del-
tagarveckor hade uppnåtts under år 2015.
Folkhögskolestyrelsen redovisade ett under-
skott mot budget på knappt 500 000 kr.
Detta motsvarade -2 procent av de budgete-
rade intäkterna.

Positivt var att folkhögskolestyrelsen i högre
grad kommenterat orsaker till ekonomiska
avvikelser i sina protokoll under året. I övrigt
behöver folkhögskolestyrelsen fortsatt ar-
beta med att utveckla sin styrning och upp-
följning. Av granskningen framgick exem-
pelvis att det saknades dokumenterad upp-
följning av kontrollerna i internkontrollpla-
nen. Det saknades också beslut om flera
viktiga styrdokument som exempelvis dele-
gations- och attestordningar.

Revisorernas samlade bedömning är att
nämnden inte haft en tillfredställande styr-
ning och kontroll över sitt ansvarsområde.

Rekommendationer
Revisorerna rekommenderar folkhögskole-
styrelsen att arbeta med följande förbätt-
ringsområden:

Styrning och ledning:

 Utveckla målstyrningen.

 Besluta om en delegationsordning i en-
lighet med kommunallagens krav.

 Besluta om attestordning och doku-
menthanteringsplan.

 Säkerställ att det finns rutiner för ären-
deberedning och uppföljning av delegat-
ionsbeslut.

Intern kontroll:

 Utveckla arbetet med riskanalyser och
internkontrollplaner

 Utveckla redovisningen av resultatet av
den interna kontrollen.

 Säkerställ att det finns rutiner så att reg-
ler kring upphandling och direktupp-
handling följs.

 Säkerställ att det finns rutiner för använ-
dandet av folkhögskolornas fordon och
säkerställ att rutinerna efterlevs.
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