
Grundläggande granskning av stiftelser och fonder år 2018

Förvaltade stiftelser och fonder
År 2018 förvaltade landstingsstyrelsen tre
stiftelser och folkhögskolestyrelsen en fond.
Det sammanlagda värdet för dessa var vid
ingången av år 2018 drygt en miljon kronor.

Revisorernas granskning visar att varken
landstingsstyrelsen eller folkhögskolestyrel-
sen förvaltat stiftelser och fonder på ett
ändamålsenligt sätt. Det fanns exempelvis
inga beslut om hur administrationen av stif-
telser och fonder skulle vara organiserad på
tjänstemannanivå. Det saknades beslutade
rutiner och instruktioner för hur beredning-
en inför beslut om utdelningar skulle gå till.

Varken landstingsstyrelsen eller folkhögsko-
lestyrelsen följde den beslutade förvaltnings-
policyn när det gäller hur pengarna skulle
vara placerade. Landstingsstyrelsen gav år
2016 landstingsdirektören i uppdrag att an-
söka om permutation för att få dela ut mer
än bara avkastningen. Beslutet blev inte ge-
nomfört. Först efter ett nytt beslut av lands-
tingsstyrelsen i december 2018 skickade reg-
iondirektören in en sådan ansökan.

Av revisorernas granskning framgår också att
folkhögskolestyrelsens ordförande, utan be-
fogenhet, beslutade att folkhögskolechefen
fick förbruka alla pengar i Kempefondens
slöjdlinje. Granskningen visar att pengarna i
fonden under år 2018 inte användes i enlig-
het med stiftarnas intentioner. Istället för att
användas till stipendier för studieresor, pro-
jektarbeten m.m. till elever som ansökt om
bidrag användes en stor del av pengarna till
att renovera skolans lokaler, köpa in möbler
m.m. Vid utgången av år 2018 var fondens
kapital på 521 566 kronor helt förbrukade.

Revisorerna har till följd av bland annat
dessa brister riktat anmärkning mot folkhög-
skolestyrelsen för otillräcklig styrning och
kontroll. Revisorerna har också föreslagit att

fullmäktige inte ska ge folkhögskolestyrel-
sens ordförande ansvarsfrihet.

Rekommendationer till regionstyrelsen
Regionstyrelsen bör säkerställa att:

 Det finns en tydlig organisation för vilka
funktioner eller enheter som har i upp-
drag att hantera förvaltningen av stiftel-
ser.

 Det finns beslutade rutiner för förvalt-
ningen av stiftelser och fonder som om-
fattar:

 Hur fonderna ska förvaltas i enlighet
med beslutad förvaltningspolicy, hur pa-
tienter ska få kännedom om att fonderna
finns, hur ansökningar ska diarieföras,
hur ansökningar ska beredas inför beslut
och hur beslut ska kommuniceras och
diarieföras.

 Beslutad förvaltningspolicy efterlevs och
att gällande placeringsriktlinjer för stif-
telser utvärderas och uppdateras regel-
bundet.

 Regionstyrelsen stärker sin uppsikt över
folkhögskolestyrelsen.

Rekommendationer till folkhögskole-
styrelsen
 Säkerställ, med hjälp av utbildningsinsat-

ser, rutiner och kontroller att folkhög-
skolestyrelsens delegationsordning följs.

 Utred på vilket sätt folkhögskolestyrel-
sen ska hantera situationen med de utbe-
talda pengarna från Kempefondens
slöjdlinje. En utgångspunkt ska vara att
felaktiga utbetalningar ska återställas till
fonden.

Rapport: ”Grundläggande granskning av förvaltade
stiftelser och fonder samt Grundläggande gransk-
ning av stiftelser och fonder - årsbokslut”. För ytter-
ligare information kontakta Eva Röste Moe, tel. 090-
785 73 55. De kompletta rapporterna finns på
https://www.regionvasterbotten.se/revision men kan
även beställas från landstingets revisionskontor.
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