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Bakgrund 
Revisorerna ska enligt kommunallagen årli-
gen granska alla styrelser och nämnders verk-
samheter. Revisorerna granskar om styrelser 
eller nämnder sköter verksamheten på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredställande sätt, om räkenskaperna är 
rättvisande och om den interna kontrollen 
över verksamheterna är tillräcklig. 

I föregående års granskning rekommendera-
de revisorerna båda folkhögskolorna att upp-
rätta mätbara mål i sina verksamhetsplaner 
och att fortsätta utveckla sina arbeten med 
den interna kontrollen. 

Iakttagelser år 2012 
Utifrån årets granskning bedömer revisorer-
na att folkhögskolestyrelserna i Storuman 
och Vindeln i allt väsentligt har bedrivit verk-
samheten på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Storumans folkhögskola har upprättat mät-
bara mål i sin verksamhetsplan. Av årsredo-
visningen framgår att verksamheten nått ett 
av de tre egna målen. Skolan har även redo-
visat måluppfyllelse för de krav som ställs på 
skolan utifrån förordningen om statsbidrag. 

Vindelns folkhögskola har uppfyllt kraven i 
förordningen om statsbidrag. Folkhögskolan 
redovisar också ett överskott mot budget om 
drygt 270 000 kronor. Revisorerna bedömer 
emellertid att Vindelns folkhögskolestyrelse i 
vissa delar inte haft en tillräcklig styrning och 
kontroll över sin verksamhet. 

Vindelns folkhögskolestyrelse har inte på ett 
korrekt sätt beslutat om sin årsredovisning i 
tid före fullmäktiges ansvarsprövning. Detta 
innebär att Vindelns folkhögskolas årsredo-
visning inte utgör något underlag i revisorer-
nas granskning. Folkhögskolestyrelsen har 

inte heller upprättat mätbara mål i sin verk-
samhetsplan. 

Rekommendationer 
Nedan följer rekommendationer till folkhög-
skolestyrelserna. 

Storumans folkhögskolestyrelse: 

� Säkerställ rutiner för att följa upp att 
folkhögskolestyrelsens beslut blir verk-
ställda. Ett sådant exempel är att uppgif-
terna i beslutad attestordning blir regi-
strerade i fakturahanteringssystemet. 

Vindelns folkhögskolestyrelse: 

� Besluta om årsredovisningen i tid före 
fullmäktiges behandling av ansvarspröv-
ningen. 

Båda folkhögskolestyrelserna: 

� En rekommendation till båda folkhög-
skolestyrelserna är att utveckla målen i 
verksamhetsplanerna genom att tydligare 
koppla verksamhetsmålen mot folkhög-
skolans uppdrag.  

� Utveckla målen i verksamhetsplanen 
ytterligare så att man genom mål-
uppfyllelse kan se att dessa utgör ett bi-
drag till att uppnå fullmäktiges övergri-
pande mål och uppdrag i reglementet för 
folkhögskolestyrelsen. 

� Fortsätt att vidareutveckla internkon-
trollplanen i enlighet med lands-
tingsfullmäktiges reglemente för intern 
kontroll. 

Rapport: ”Granskning av folkhögskolestyrelserna i 
Vindeln och Storuman”. För ytterligare information 
kontakta Eva Röste Moe, tel. 090-785 73 55. Den 
kompletta rapporten finns på landstingets hemsida 
www.vll.se men kan även beställas från landstingets 
revisionskontor. 
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