
Granskning av folkhögskolestyrelserna i Vindeln och Storuman 
år 2013

Bakgrund
Varje år genomför revisorerna s.k. bas-
granskning av styrelser och nämnder. Dessa 
granskningar är inriktade mot om styrelser 
och nämnder har en tillräcklig måluppfyllelse 
och om styrningen och kontrollen är tillräck-
lig. Denna granskning handlar om folkhög-
skolestyrelserna i Vindeln och Storuman.

Granskningens resultat
Av granskningen framgår att varken styrelsen 
för Vindelns eller Storumans folkhögskola 
har en tillräckligt utvecklad redovisning för 
att man ska kunna bedöma om verksam-
heterna för år 2013 är genomförda i enlighet 
med fullmäktiges mål, uppdrag och direktiv. 

Positiva iakttagelser är att det av protokollen 
framgår att styrelserna hållit sig informerade 
om den ekonomiska utvecklingen. Styrelsen 
för Storumans folkhögskola har följt skol-
ledningens arbete med att försöka bromsa 
den negativa kostnadsutvecklingen. Styrelsen 
för Vindelns folkhögskola har vidtagit åtgär-
der med anledning av skolans sjuka hus. 
Båda skolorna har också förbättrat sina ruti-
ner för att besluta om styrdokument.

I 2012 års granskning rekommenderade re-
visorerna folkhögskolestyrelserna att utveck-
la sina internkontrollplaner. Granskningen 
av 2013 års internkontrollplaner visar att 
folkhögskolestyrelsernas planer i stort sett är 
identiska med planerna för år 2012. Gransk-
ningen visar också att folkhögskolestyrelser-
nas uppföljning av sina internkontrollplaner 
delvis varit bristfällig. Revisorernas bedöm-
ning är att ingen av folkhögskolestyrelserna 
har vidareutvecklat arbetet med den interna 
kontrollen.

Rekommendationer
Revisorerna rekommenderar folkhögskole-
styrelserna att arbeta med följande förbätt-
ringsområden.

 Besluta om mätbara mål i syfte att styra 
och kontrollera att styrelsen genomför 
sin verksamhet i enlighet med fullmäkti-
ges övergripande mål, uppdrag och di-
rektiv.

 Utveckla arbetet med den interna kon-
trollen. Dokumentera vilka riskområden 
som styrelsen bedömer är väsentliga för 
att verksamheten ska bedrivas tillfred-
ställande och för att styrelsen ska nå
uppsatta mål.
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