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 Folkhögskolestyrelsen 

Grundläggande granskning av folkhögskolestyrelsen år 2022 
För år 2022 uppfyllde folkhögskolestyrelsen samtliga nio mål från fullmäktige. Folkhögskolesty-
relsen hade ett överskott mot budget med 1,4 miljoner kronor vid årets slut. Folkhögskolestyrel-
sen hade i huvudsak en tillräcklig styrning och kontroll över sitt ansvarsområde. Målstyrningen 
kan dock utvecklas.  

Revisorerna har enhälligt ställt sig bakom dessa bedömningar och slutsatser. Revisorerna lämnar 
följande rekommendationer till folkhögskolestyrelsen:  

• 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 folkhögskolorna. 

Revisorerna lämnar denna skrivelse och underliggande rapport (Gr 4/2022) till folkhögskolesty-
relsen för yttrande. Yttrande med uppgifter om verkställda och planerade åtgärder ska lämnas 
till revisionskontoret senast den 22 maj 2023. 

För regionens revisorer 

Edward Riedl   Bert Öhlund 
Ordförande   Vice ordförande 

Bilaga 

Instruktioner för yttrande  
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  Bilaga 
 

Instruktioner för yttrande 
Det ska vara enkelt att utläsa vilka åtgärder som folkhögskolestyrelsen vidtagit eller planerar att 
vidta. Tänk därför på detta när ni svarar: 

• Lämna ett svar för varje rekommendation som revisorerna lämnat. Det ska finnas en tyd-
lig koppling mellan rekommendationerna och de åtgärder som vidtagits eller planeras 
vidtas.   

• Svara så konkret som möjligt. Ange gärna hur åtgärderna ska genomföras, vem som ska 
genomföra dem och när.  

• Om folkhögskolestyrelsen inte tänker vidta några åtgärder, motivera varför. 

• Om folkhögskolestyrelsen inte kan svara på utsatt tid, kontakta undertecknad. 

 

Vid frågor kontakta 

 

Ingrid Lindberg 
Revisionskontoret 
090-785 73 71 
ingrid.e.lindberg@regionvasterbotten.se 

Comfact Signature Referensnummer: 66598SE



UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: BERT ÖHLUND
TITEL, ORGANISATION: Vice ordförande, Revisorerna i Region Västerbo
DATUM & TID: 2023-02-24 13:54:38 +00:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _059d7d265f3740a2c03f5e65153cdde9f3

…

NAMN: EDWARD RIEDL
TITEL, ORGANISATION: Ordförande, Revisorerna i Region Västerbotten
DATUM & TID: 2023-02-24 15:43:39 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0811011578ce10103a6e81a785c7dacc17

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2023-02-24 15:43:45 +01:00
Ref: 66598SE
www.comfact.se

Validera dokumentet | Användarvillkor

Sida 1/1Comfact Signature Referensnummer: 66598SE

https://app.comfact.se/signingwebsite/validate?language=sv-SE
https://app.comfact.se/signingwebsite/home/termsofuse?language=sv-SE

	Underskriftssida

		2023-02-24T14:43:46+0000
	Comfact AB




