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Granskning år 2014 av folkhögskolestyrelserna i Vindeln och
Storuman
Bakgrund

Folkhögskolestyrelserna har ansvar för att se
till att skolverksamheten bedrivs i enlighet
med de mål och riktlinjer som fullmäktige
har bestämt samt de föreskrifter som gäller
för verksamheten.
Revisorerna granskar årligen om styrelser
och nämnder har haft en tillräcklig måluppfyllelse och om styrningen och kontrollen
varit tillräcklig.

Rekommendationer

Efter genomförd granskning lämnade revisorerna nedanstående rekommendationer till
den nya folkhögskolestyrelsen:




Iakttagelser

Revisorernas bedömning efter genomförd
granskning var att ingen av folkhögskolestyrelserna år 2014 hade en tillräckligt utvecklad
redovisning för att man skulle kunna bedöma om verksamheterna var genomförda i
enlighet med fullmäktiges mål och uppdrag.
Skolorna hade få eller inga mätbara mål.
Positivt var att styrelserna hållit sig informerade om den ekonomiska utvecklingen. Orsaker till ekonomiska avvikelser under året
framgick dock sällan i protokollen. Båda
styrelserna hade år 2014 en positiv avvikelse
mot sin budget.
Arbetet med den interna kontrollen var år
2014 enligt revisorernas bedömning bristfällig, vilket revisorerna uppmärksammat även
tidigare år. Det saknades dokumenterade
underlag som redovisade resultaten av de
genomförda kontrollerna. Styrelserna hade i
samband med sina årsrapporter inte heller
lämnat någon samlad bedömning av kontrollernas resultat. Revisorernas samlade
bedömning var att ingen av folkhögskolestyrelserna haft en tillräcklig styrning och kontroll över sina verksamhetsområden.





Besluta om mätbara verksamhetsmål
utifrån fullmäktiges mål och uppdrag.
Förklara orsaker till ekonomiska avvikelser i protokollen.
Utveckla arbetet med den interna kontrollen enligt rekommendationerna i den
bifogade rapporten.
Lyft frågan vidare till fullmäktige om att
förtydliga reglementet för folkhögskolestyrelsen vad gäller styrelsens
personal- och arbetsmiljöansvar.
Se över delegationsordningarna som är
från år 2012 och år 2013.
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