
 

 

  

Grundläggande granskning 4/2022 

Folkhögskolestyrelsen år 2022 

 

Februari 2022 
Ingrid Lindberg 
Revisionskontoret 
Diarienummer: REV 16-2022 

 

  



  
 

2 
 

Innehåll 

Sammanfattande analys 3 

Resultat 3 

Styrning och kontroll 3 

Våra rekommendationer 3 

Bakgrund och genomförande 4 

Folkhögskolestyrelsens ansvar enligt kommunallagen 4 

Fullmäktiges uppdrag till folkhögskolestyrelsen 4 

Iakttagelser i 2021 års granskning 4 

Folkhögskolestyrelsens yttrande över 2021 års granskning 4 

Syfte och revisionsfrågor 5 

Revisionskriterier 5 

Granskningens genomförande 5 

Styrelsens verksamhetsplanering 6 

Folkhögskolestyrelsens budget och verksamhetsplan 6 

Folkhögskolestyrelsens styrning och kontroll 7 

Folkhögskolestyrelsens protokoll och sammanträden 7 

Folkhögskolestyrelsens ekonomistyrning 7 

Styrelsens följsamhet till reglemente för intern kontroll 8 

Folkhögskolestyrelsens uppföljning av verksamhetsmål 9 

Uppföljning av rekommendationer år 2021 10 

Svar på revisionsfrågor 10 

Rekommendationer 11 

Bilaga 1 12 

Följsamhet till reglementet för intern kontroll 12 

 

  



  
 

3 
 

Sammanfattande analys 

Resultat 
Folkhögskolestyrelsen hade en tillräcklig måluppfyllelse år 2022. Styrelsen upp-
fyllde i hög grad sina målsättningar och målsättningarna var i enlighet med fullmäk-
tiges övergripande mål. Folkhögskolestyrelsen uppfyllde samtliga nio mål från full-
mäktige. Styrelsen hade ett överskott på 1,4 miljoner kronor.  

Styrning och kontroll 
Folkhögskolestyrelsen hade under år 2022 i huvudsak en tillräcklig styrning och 
kontroll över sitt ansvarsområde. Styrelsen kan dock utveckla sin målstyrning. 

Negativt var att styrelsen inte hade en tillfredsställande redovisning av målen. Sty-
relsen delade upp indikatorerna som skulle mäta målen i två kategorier, styrande 
och stödjande indikatorer. Det var otydligt vilken betydelse de stödjande indikato-
rerna hade för styrelsens bedömning av måluppfyllelsen.  

Folkhögskolestyrelsen höll sig löpande informerad om verksamhet och ekonomi. 
Folkhögskolestyrelsen beslutade i hög grad om grundläggande styrdokument för år 
2022. Folkhögskolestyrelsen vidtog tillräckliga åtgärder för att rätta till de brister 
revisorerna identifierat tidigare år. Styrelsen utvecklade exempelvis sitt arbete med 
den interna kontrollen. Styrelsen saknar dock en gemensam rutin för fordonsan-
vändningen inom folkhögskolorna.  

Våra rekommendationer 
Vi rekommenderar folkhögskolestyrelsen att arbeta med följande områden:  

• Utveckla målstyrningen så att det tydligt framgår vilka resultat som bidrar 
till styrelsens bedömning av måluppfyllelse. 

• Säkerställ en gemensam rutin för fordonsanvändningen inom de båda folk-
högskolorna. 

Rekommendationerna kommer att följas upp i nästa års granskning.  
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Bakgrund och genomförande 
Revisorerna ska enligt kommunallagen årligen granska styrelser, nämnder och full-
mäktigeberedningar. Revisorerna ska pröva om styrelser och nämnder säkerställt 
att verksamheten är genomförd på ett ändamålsenligt och från ekonomisk syn-
punkt tillfredsställande sätt. I granskningen ingår också att pröva om räkenskaper 
är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. I sin revisionsplan för år 
2022 beslutade revisorerna att genomföra en grundläggande granskning av folk-
högskolestyrelsen.  

Folkhögskolestyrelsens ansvar enligt kommunallagen 
Enligt kommunallagen ansvarar styrelser och nämnder för att verksamheten bed-
rivs i enlighet med mål, beslut, riktlinjer och föreskrifter som gäller för verksam-
heten. Styrelserna och nämnderna ansvarar också för återrapporteringen till full-
mäktige.  

Fullmäktiges uppdrag till folkhögskolestyrelsen 
Folkhögskolestyrelsen har enligt fullmäktiges reglemente verksamhetsansvaret för 
Vindelns och Storumans folkhögskolor. Folkhögskolestyrelsen ska också verka för 
att uppfylla de mål som anges i förordningen om statsbidrag till folkbildningen.  

I regionplanen för år 2020–2023 beslutade regionfullmäktige om tolv mål inom tre 
målområden. Fullmäktige bedömde att folkhögskolestyrelsen berördes av nio mål. 

Iakttagelser i 2021 års granskning 
Revisorerna bedömde att folkhögskolestyrelsen under år 2021 i huvudsak hade en 
tillräcklig styrning och kontroll över sitt ansvarsområde. En brist var dock att styrel-
sen inte bedömde om resultatet av den interna kontrollen var tillräckligt.  

Styrelsen uppfyllde i hög grad sina målsättningar. Styrelsen hade ett överskott på 
1,3 miljoner kronor. Sju av styrelsens mål var enligt årsrapporten uppfyllda och två 
mål var delvis uppfyllda.  

Rekommendationer 

• Fortsätt arbetet med att utveckla den interna kontrollen. Styrelsen bör 
göra en samlad bedömning av den interna kontrollen 

• Besluta om rutin för ärendeberedning och om en reviderad attestordning 

• Utvärdera behovet av en gemensam rutin för fordonsanvändningen inom 
de båda folkhögskolorna  

Folkhögskolestyrelsens yttrande över 2021 års granskning 
Folkhögskolestyrelsen svarade på revisorernas granskning i september 2022. Av 
svaret framgick att styrelsen avsåg att göra en samlad bedömning av den interna 
kontrollen i årsrapport 2022. Vidare uppgav styrelsen att den fastställt en rutin för 
ärendeberedning samt reviderat attestordningen under år 2022. Styrelsen gav folk-
högskolechefen i uppdrag att ta fram en gemensam rutin för fordonsanvänd-
ningen.  
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Syfte och revisionsfrågor  
Syftet med granskningen är att ge underlag till revisorerna för deras ansvarspröv-
ning av folkhögskolestyrelsen. För detta har följande revisionsfrågor besvarats i 
granskningen:  

• Har folkhögskolestyrelsen tillräckliga resultat? 

• Har folkhögskolestyrelsen haft en tillräcklig styrning och kontroll över verk-
samheten inom sitt ansvarsområde? 

• Har folkhögskolestyrelsen haft en tillräckligt utvecklad redovisning av resul-
taten för verksamhetsmålen? 

• Har folkhögskolestyrelsen agerat tillräckligt med anledning av rekommen-
dationerna i föregående års granskning? 

Granskningen omfattar inte om folkhögskolestyrelsen säkerställt att räkenskaperna 
är rättvisande. Denna del granskas i samband med regionens delårs- och årsbokslut 
och redovisas i separata rapporter.  

Revisionskriterier 
Vår bedömning av folkhögskolestyrelsen ansvarsutövande utgår från:  

• Kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6, 37-41 §§ samt 7 kap. 5-8 §§  

• Fullmäktiges reglemente för folkhögskolestyrelsen 

• Fullmäktiges regionplan 

• Fullmäktiges reglemente för intern kontroll 

• Regionstyrelsens tillämpningsanvisningar för den interna kontrollen  

Granskningens genomförande 
Den grundläggande granskningen av folkhögskolestyrelsen är översiktlig. Gransk-
ningen har genomförts av sakkunniga på revisionskontoret. Ingrid Lindberg har va-
rit projektledare. Eva Moe har varit kvalitetssäkrare.  

Revisionskontorets program för grundläggande granskning av nämnd innefattar 
granskning av folkhögskolestyrelsens verksamhetsplan, protokoll, delårsrapporter, 
årsrapport, ekonomistyrning, följsamhet till fullmäktiges reglemente för intern kon-
troll, följsamhet till regler och rutiner med mera. Dessutom har vi följt upp tidigare 
års granskning.  

Rapporten är kvalitetssäkrad 

Rapporten har kvalitetssäkrats internt genom att den granskats av sakkunnig på re-
visionskontoret samt av revisionsdirektören. Alla som blivit intervjuade i gransk-
ningen har fått möjlighet att lämna synpunkter på rapportens innehåll. 
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Styrelsens verksamhetsplanering 

Folkhögskolestyrelsens budget och verksamhetsplan 
Folkhögskolestyrelsen har verksamhetsansvar för Vindelns folkhögskola och Storu-
mans folkhögskola. Vindelns folkhögskola finns i Vindeln, Umeå, Åsele och Lycksele. 
Storumans folkhögskola finns i Storuman, Tärnaby och Örnsköldsvik. Folkhögskolor-
nas huvuduppdrag är att genom folkbildning göra det möjligt för människor att på-
verka sin livssituation och skapa engagemang för att delta i samhällsutvecklingen. 
Folkhögskolestyrelsens vision är att vara Sveriges mest välkomnande folkhögskola. 

Fullmäktige anvisade 10 miljoner kronor till folkhögskolestyrelsens verksamheter 
för år 2022. Detta utgjorde ca 20 procent av folkhögskolornas budgeterade intäk-
ter. Största delen av skolornas intäkter utgörs av statsbidrag från folkbildningsrå-
det. Folkhögskolestyrelsens totala budget för år 2022 var 48,5 miljoner kronor.  

I sin verksamhetsplan fördelade folkhögskolestyrelsen fullmäktiges budget. Styrel-
sen fick 0,4 miljoner kronor, Vindelns folkhögskola 5,3 miljoner kronor och Storu-
mans folkhögskola 4,3 miljoner kronor. Av verksamhetsplanen framgår att de stat-
liga bidragen skulle öka med 1,7 miljoner kronor år 2022. Styrelsen uppgav att ök-
ningen skulle fördelas på personalkostnaderna.   

Folkhögskolestyrelsens verksamhetsplan för år 2022 utgick från fullmäktiges mål 
och målen i förordningen om statsbidrag till folkbildningen. Styrelsen beslutade om 
25 indikatorer för att följa upp fullmäktiges mål. Folkhögskolestyrelsen delade upp 
indikatorerna i 18 styrande och 7 stödjande indikatorer. Samtliga indikatorer hade 
målvärden för år 2022. De styrande indikatorerna innehöll enligt verksamhetspla-
nen målsättningar för utvecklingen under år 2022 medan de stödjande indikato-
rerna innehöll långsiktiga strategiska målsättningar.  

Majoriteten av indikatorerna skulle följa upp genomförda utbildningar och aktivite-
ter. Samtliga indikatorer skulle följas upp i årsrapporten. Dessutom skulle en av in-
dikatorerna följas upp i delårsrapporten per april 2022 och 8 av indikatorerna i de-
lårsrapporten per augusti 2022. 

Vår kommentar 
Vår bedömning är att folkhögskolestyrelsens mål var mätbara. Folkhögskolestyrel-
sen har brutit ned fullmäktiges övergripande mål till delmål och indikatorer inom 
områden som styrelsen genom sina verksamheter har förutsättningar att påverka. 
Det är dock svårt att förstå uppdelningen mellan styrande och stödjande indikato-
rer och vilken betydelse de stödjande indikatorerna har för den totala måluppfyllel-
sen.   
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Folkhögskolestyrelsens styrning och kontroll 

Folkhögskolestyrelsens protokoll och sammanträden  
Styrelsen hade under år 2022 fem protokollförda sammanträden. Av tabellen ne-
dan framgår i vilken grad styrelsen beslutade om grundläggande styrdokument.   

Styrdokument Beslut Vår kommentar 

Budgetunderlag för år 2022 Ja 2021-04-09, § 24 (FHS 93-2021) 

Verksamhetsplan för år 2022 Ja 2021-09-24, § 40 (FHS 148-2021) 

Budget för år 2022 Ja 2021-09-24, § 40 (FHS 148-2021) 

Internkontrollplan för år 2022 Ja 2022-02-14, § 7 (FHS 17-2022) 

Delegationsordning Ja 2020-09-25, § 44 

Rutin för att anmäla delegat-
ionsbeslut till folkhögskolesty-
relsen 

Ja 2019-05-08, § 23 

Dokumenthanteringsplan Ja 2020-02-21, § 7 

Riktlinje för ärendeberedning 
inom folkhögskolestyrelsens 
ansvarområde 

Ja 2022-04-07, § 27 (FHS 29-2022) 

Delårsrapport per april 2022 Ja 2022-05-23, § 35 (FHS 03-2022) 

Delårsrapport per augusti 2022 Ja 2022-09-21, § 42 (FHS 158-2022) 

Årsrapport för år 2022 Ja 2023-02-13, § 4 

Folkhögskolestyrelsen har delegerat till förvaltningschefen att besluta om attest-
ordningar. I juni beslutade folkhögskolechefen om reviderade attestordningar för 
de två folkhögskolorna och folkhögskolestyrelsen. I september beslutade folkhög-
skolechefen om en rutin för ärendeberedning. Besluten återanmäldes vid styrel-
sens sammanträde i september 2022 (FHS 6-2022).  

Vår kommentar 
Folkhögskolestyrelsen beslutade om ett flertal viktiga styrdokument för år 2022. 
Styrelsen höll sig löpande informerad om ekonomi och verksamhet. 

Folkhögskolestyrelsens ekonomistyrning 
En fungerande ekonomistyrning är en viktig del av styrelsers och nämnders sam-
lade styrning. I följande avsnitt redogör vi för folkhögskolestyrelsens agerande i 
samband med budget och ekonomiska rapporter under år 2022. 

Folkhögskolestyrelsen bedömde att den skulle klara sin budget  

I sitt budgetunderlag gav folkhögskolestyrelsen exempel på olika områden i styrel-
sens verksamhet som behövde utvecklas. För att uppnå en hållbar ekonomi skulle 
de två folkhögskolorna samarbeta mer. Genom att öka digitaliseringen skulle folk-
högskolorna på sikt kunna arbeta mer effektivt och sänka rese- och lokalkostnader. 
Folkhögskolestyrelen bedömde att verksamheten skulle kunna bedrivas inom den 
föreslagna budgeten. Folkhögskolestyrelsen ansåg dock inte att budgeten gav till-
räcklig kompensation för den utökade förvaltningen i samband med en omorgani-
sering i regionen år 2019.  
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Folkhögskolestyrelsen hade överskott år 2022 tack vare ökade statsbidrag 

Under år 2022 fick folkhögskolestyrelsen ekonomiska rapporter i samband med 
sina sammanträden. Folkhögskolestyrelsen hade ett överskott vid samtliga rappor-
teringstillfällen. 

Sammanfattning av delårs- och årsrapporter till styrelsen under år 2022 

Månad  Avvikelse mot budget, 
miljoner kronor 

April  4,5 

Augusti  4,3 

December  1,4 

Källa: Delårs- och årsrapporter till folkhögskolestyrelsen år 2022 

Styrelsens delårsrapporter och årsrapport innehöll uppgifter om folkhögskolesty-
relsens resultat, kostnadsutveckling och budgetavvikelse, både totalt och uppdelat 
på underliggande poster. Styrelsen kommenterade kortfattat utvecklingen av eko-
nomin och gjorde i en tabell en ekonomisk analys av de största avvikelserna.  

I samband med delårsrapporten per april 2022 hade folkhögskolestyrelsen ett 
överskott på 4,5 miljoner kronor. Vid delårsrapporten per augusti 2022 hade folk-
högskolestyrelsen ett överskott på 4,3 miljoner kronor. Överskottet förklarades av 
felaktiga periodiseringar, en dubbelutbetalning från Arbetsförmedlingen samt att 
folkhögskolorna fått mer statsbidrag än budgeterat. Vid båda delårsrapporterna 
bedömde folkhögskolestyrelsen att ekonomin skulle vara i balans vid årets slut. 

I årsrapporten redovisade styrelsen ett överskott mot budget med 1,4 miljoner kro-
nor, vilket var en positiv budgetavvikelse med 14 procent. Kostnadsutvecklingen 
för år 2022 var 0,8 procent. Budgetavvikelsen berodde enligt styrelsen på ökade    
statsbidrag från folkbildningsrådet med 1,7 miljoner kronor samt vakanta tjänster.  

Folkhögskolestyrelsen bedömde att folkhögskolornas ekonomi var utmanande men 
stabil. Av redovisningen i årsrapporten framgick att det statliga förstärkningsbidra-
get skulle minska kraftigt år 2023.  

Vår kommentar 
Folkhögskolestyrelsen var aktiv i den ekonomiska styrningen och uppföljningen un-
der år 2022.  

Styrelsens följsamhet till reglemente för intern kontroll 
Vi har granskat folkhögskolestyrelsens följsamhet till fullmäktiges reglemente för 
intern kontroll. I bilaga 1 redovisar vi våra samlade iakttagelser.  

Folkhögskolestyrelsens internkontrollplan för år 2022 består av sju kontroller. Av 
uppföljningen i årsrapporten framgår att styrelsen gjorde den samlade bedöm-
ningen att den interna kontrollen var acceptabel. Fem av de sju kontrollerna visade 
inte på några brister. Två av de sju kontrollerna visade enligt uppföljningen på all-
varliga brister. Av uppföljningen framgår vilka åtgärder som förvaltningen vidtagit 
eller föreslog för att åtgärda de identifierade bristerna. Den interna kontrollen vi-
sade på följande brister: 

• Kontrollen att fakturor för resor, konferenser och utbildningar innehöll 
uppgifter om syfte och deltagare visade att 80 procent av fakturorna sak-
nade dessa uppgifter.  
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• Kontrollen att verksamhetens fordon inte använts för privata ändamål vi-
sade på brister i utformningen av kontrollen. I 67 procent av de tillfällen 
som var tänkta att kontrolleras var det inte möjligt att genomföra kontrol-
len på grund av bristande tekniska förutsättningar.  

Vår kommentar 
Styrelsen uppfyllde i huvudsak kraven i regionfullmäktiges reglemente för intern 
kontroll. Positivt är att styrelsen gjorde en samlad bedömning av den interna kon-
trollen samt att identifierade brister hade en åtgärdsplan.  

Folkhögskolestyrelsens uppföljning av verksamhetsmål 
Revisorerna ska enligt kommunallagen bedöma om styrelsen har tillräckligt resultat 
i förhållande till fullmäktiges övergripande mål. Revisorerna ska också bedöma om 
styrelsens redovisning av resultatet är tillräckligt utvecklad.  

Delårsrapporten per augusti 2022 

Folkhögskolestyrelsen har beslutat om två delårsrapporter för år 2022. Vår gransk-
ning är inriktad mot den delårsrapport som styrelsen beslutade om per augusti 
2022.  

Folkhögskolestyrelsen bedömde i delårsrapporten per augusti att måluppfyllelsen 
vid årets slut skulle vara god och att det inte fanns behov av åtgärder för att 
komma till rätta med avvikelser. I delårsrapporten följde folkhögskolestyrelsen upp 
resultatet per augusti för samtliga 25 indikatorer. Styrelsen redovisade resultatet 
med hjälp av ett diagram för varje indikator som visade resultatet per augusti i för-
hållande till målet vid årets slut. Utifrån detta redovisade styrelsen indikatorn som 
uppfylld (grön) om målet redan var uppnått per augusti. Styrelsen gjorde även en 
prognos för indikatorernas måluppfyllelse vid årets slut i löpande text. Styrelsen 
bedömde att samtliga indikatorer utom en skulle ha nått målvärdet vid årets slut.  

Årsrapporten 

I årsrapporten redovisade folkhögskolestyrelsen att samtliga nio mål som fullmäk-
tige riktat till styrelsen var uppfyllda. Styrelsens bedömning av målen utgick enligt 
redovisningen från en helhetsbedömning av indikatorernas måluppfyllelse. I års-
rapporten kommenterade styrelsen orsakerna till avvikelser från måluppfyllelsen 
för respektive mål och beskrev planerade åtgärder.  

Av årsrapporten framgick styrelsens bedömning för vart och ett av de nio mål som 
fullmäktige riktat till styrelsen och resultatet för de indikatorer som styrelsen följt 
upp inom varje målområde. Av årsrapporten framgick att 22 indikatorer var helt 
uppnådda och att tre var delvis uppnådda. Styrelsen redovisade först resultatet för 
de styrande indikatorerna under varje mål. Därefter redovisades resultatet för de 
stödjande indikatorerna för varje mål i ett separat avsnitt. Det framgick inte tydligt 
att de stödjande indikatorerna ingick i styrelsens samlade bedömning av varje mål. 

Vår kommentar 
Styrelsen hade en tillräcklig måluppfyllelse för år 2022. Styrelsen uppnådde alla 
fullmäktiges mål och hade ett ekonomiskt överskott.  

Vi bedömer att styrelsen inte hade en tillfredsställande redovisning av sina mål. Det 
framgick inte tydligt av redovisningen vilken betydelse de stödjande indikatorerna 
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hade för styrelsens samlade bedömning av respektive mål. I delårsrapporten per 
augusti var prognosen för måluppfyllelsen för helåret otydligt redovisad. 

Uppföljning av rekommendationer år 2021 
Vår bedömning är att styrelsen vidtog tillräckliga åtgärder med anledning av 2021 
års granskning. I tabellen nedan har vi sammanställt de åtgärder folkhögskolesty-
relsen vidtog under år 2022. 

Rekommendationer  
2021 års granskning 

Vår kommentar 

Fortsätt arbetet med att utveckla den in-
terna kontrollen. Styrelsen bör göra en 
samlad bedömning av den interna kon-
trollen 

Ja. Styrelsen gjorde den samlade bedöm-
ningen att den interna kontrollen var accep-
tabel.  

Besluta om rutin för ärendeberedning 
och om en reviderad attestordning 

Ja. Styrelsen beslutade om en riktlinje för 
ärendeberedning i april 2022. Folkhögskole-
chefen beslutade om attestordningar i juni 
2022 och rutin för ärendeberedning i augusti 
2022. 

Utvärdera behovet av en gemensam ru-
tin för fordonsanvändningen inom de 
båda folkhögskolorna 

Delvis. Folkhögskolestyrelsen gav i samband 
med sitt yttrande i uppdrag till folkhögskole-
chefen att ta fram en gemensam rutin för 
fordonsanvändningen. Det finns ännu inte 
någon sådan rutin.  

 

Svar på revisionsfrågor 
Folkhögskolestyrelsen hade en tillräcklig måluppfyllelse år 2022. Styrelsen upp-
fyllde i hög grad sina målsättningar. Målsättningarna var i enlighet med fullmäkti-
ges övergripande mål. 

Vår samlade bedömning är att folkhögskolestyrelsen i huvudsak hade en tillfred-
ställande styrning och kontroll över sitt ansvarsområde.  

Revisionsfråga Vår kommentar 

Har folkhögskolestyrelsen till-
räckliga resultat? 

 

Ja. Folkhögskolestyrelsen uppfyllde samtliga nio verk-
samhetsmål. Styrelsen redovisade ett överskott mot 
budget med 1,4 miljoner kronor. 

Har folkhögskolestyrelsen haft 
en tillräcklig styrning och kon-
troll över verksamheten inom 
sitt ansvarsområde? 

Ja. Målstyrningen kan dock utvecklas. 

• Styrelsen utvecklade arbetet med intern kontroll. 

• Styrelsen var aktiv i den ekonomiska styrningen.  

• Styrelsen beslutade om ett flertal väsentliga styr-
dokument. 

 

Har folkhögskolestyrelsen haft 
en tillräckligt utvecklad redovis-
ning av resultaten för verksam-
hetsmålen? 

Nej. Det var svårt av redovisningen att förstå vilken 
betydelse de stödjande indikatorerna hade för styrel-
sens samlade bedömning av respektive mål. 
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Revisionsfråga Vår kommentar 

Har folkhögskolestyrelsen age-
rat tillräckligt med anledning av 
rekommendationerna i föregå-
ende års granskning? 

Ja. Styrelsen vidtog tillräckliga åtgärder. Styrelsen 
fortsatte att utveckla sin styrning och sina rutiner 
med anledning av revisorernas iakttagelser. 

Rekommendationer 
Vi rekommenderar folkhögskolestyrelsen att arbeta med följande områden:  

• Utveckla målstyrningen så att det tydligt framgår vilka resultat som bidrar 
till styrelsens bedömning av måluppfyllelse. 

• Säkerställ en gemensam rutin för fordonsanvändningen inom de båda folk-
högskolorna. 

 

Umeå den 16 februari 2022 

Ingrid Lindberg 
Certifierad kommunal revisor 
 
Revisionskontoret 
Region Västerbotten 
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Bilaga 1  

Följsamhet till reglementet för intern kontroll 
I tabellen nedan har vi sammanställt i vilken grad vi bedömer att folkhögskolesty-
relsen för år 2022 uppfyllde kraven i fullmäktiges reglemente för intern kontroll 
och regionstyrelsens tillämpningsanvisningar.  

Revisionsfråga Bedömning Vår kommentar 

Riskanalys och internkontrollplan   

1. Har folkhögskolestyrelsen sä-
kerställt att det finns dokumente-
rade riskbedömningar? 

Ja  

2. Har folkhögskolestyrelsen be-
slutat om en internkontrollplan? 

Delvis 2022-02-14, § 7, FHS 17-2022, pla-
nen är inte diarieförd. Planen var 
inte beslutad i tid.  

3. Har folkhögskolestyrelsen sä-
kerställt att internkontrollplanen 
motsvarar kraven i regionstyrel-
sens tillämpningsanvisning för in-
tern kontroll? 

Ja  

Uppföljning   

4. Har folkhögskolestyrelsen följt 
upp arbetet med intern kontroll? 

Ja 2022-02-14, § 7, FHS 17-2022 

5. Har folkhögskolestyrelsen sä-
kerställt att kontrollerna i intern-
kontrollplanen är genomförda 
med tillräcklig kvalitet? 

Ja  

6. Har folkhögskolestyrelsen be-
dömt resultatet av uppföljningen 
av intern kontroll? 

Ja Folkhögskolestyrelsen gjorde be-
dömningen acceptabel intern kon-
troll.  

7. Har folkhögskolestyrelsen be-
slutat om tillräckliga åtgärder i 
händelse av att den interna kon-
trollen visat på brister? 

Ja Vår bedömning är att de åtgärder 
som föreslås i uppföljningen är till-
räckliga.  

 

 




