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Granskningsrapport för år 2016 

Lekmannarevisorn har som uppgift att granska om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt 
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om den interna kontrollen är till-
räcklig. 

Jag har granskat bolagets verksamhet under år 2016. Granskningen har utförts enligt aktie-
bolagslagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har utgått från en 
bedömning av risk och väsentlighet. Fördjupad granskning har inriktats mot följande områ-
den: 

- Avtal avseende hyrköp av värmepanna 
- Uthyrning av lokaler 

Min granskning visar att bolagets verksamhet under år 2016 endast i begränsad grad har be-
drivits på ett ändamålsenligt sätt samt att bolagets interna kontroll varit bristfållig. Verksam-
heten bedöms till övervägande del har bedrivits på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsstäl-
lande sätt. Underlag för revisionell bedömning redovisas i bifogad granskningsredogörelse. 

För framtiden lämnas följande rekommendationer: 

• Bolagets styrelse och VD säkerställer att ägardirektiv avseende koncernsamver-
kan/koncernnytta efterlevs 

• Bolagets styrelse och VD prövar hur styrning och kontroll över delverksamheten lokalut-
hyrning kan utvecklas 

Arvidsjaur den 27 mars 2017 

Lindberg 

Av kommunfullmäktige i Arvidsjaur utsedd lekmannarevisor i Arvidsjaur Flygplats AB 
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Sammanfattning 
På uppdrag av lekmannarevisorn i Arvidsjaur flygplats AB har PwC genomfört en årlig 
granskning av bolagets verksamhet. Granskningen tar utgångspunkt från kommunalla-
gens kapitel 9 och aktiebolagslagen kapitel 10. Granskningen har inriktats mot följande 
områden: 

- Avtal avseende hyrköp av värmepanna 
- Uthyrning av lokaler 

Utifrån genomförd granskning görs en sammantagen revisionell bedömning att granskade 
områden endast i begränsad grad har hanterats på ett ändamålsenligt sätt år 2016. Den 
interna kontrollen inom områdena bedöms vara bristfällig. Däremot bedöms områdena 
till övervägande del har hanterats på ett ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Underlag för revisionell bedömning redovisas i följande avsnitt. 

För framtiden lämnas följande rekommendationer: 

• Styrelsen säkerställer att ägardirektiv avseende koncernsarnverkan/koncernnytta ef-
terlevs 

• Styrelsen prövar hur styrning och kontroll över delverksamheten lokaluthyrning kan 
utvecklas 
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1. 	Inledning 
Bakgrund 

Lekmannarevisorn har med hänsyn till risk och väsentlighet bedömt det angeläget att 
göra en fördjupad granskning av bolaget. I bolagets uppdrag ingår att verkställa och bed-
riva verksamheten i enlighet med lagstiftning och ägardirektiv. 

Den fördjupade granskningen av bolaget inriktas mot följande områden: 
- Avtal avseende hyrköp av värmepanna 
- Uthyrning av lokaler 

Bristande styrning och kontroll inom ovan angivna områden kan bland annat riskera att 
verksamheten inte bedrivs på avsett sätt. 

Revisionsobjekt i granskningen är Arvidsjaur Flygplats AB. 

1.2• 	Sufte och kontrollområden 
Lekmannarevisorns uppdrag regleras i kommunallagen kapitel 9 och aktiebolagslagen 
kapitel io. Syftet med granskningen är att granska och pröva om ovan angivna områden 
hanteras på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt tillfredsställande sätt samt med till-
räcklig intern kontroll. 

Granskningen omfattar följande kontrollområden: 

Ändamålsenlighet 
• Följsamhet till lagstiftning och ägardirektiv 

Ekonomiskt tillfredsställande 
• Följsamhet till lagstiftning och ägardirektiv 

Intern kontroll 
• Bolagsstyrelsens styrning och kontroll 

1.3. 	Revisionskriterier 
Följande revisionskriterier har formulerats för granskningen: 

Kommunallagen 2 kap § 1-4,3 kap § 17, kap 8 § 3 c 
- Bolagsordning och ägardirektiv 
- Bolagsinterna styrdokument som är relevanta för granskningen 
- I övrigt se kontrollmål. 

1.4. Avgränsning och metod 
I tid avgränsas granskningen i huvudsak till år 2016. I övrigt se syfte och kontrollområ-
den. 

Granskningen har skett genom analys av adekvat dokumentation och intervjuer med före-
trädare för flygplatsbolaget i form av VD samt moderbolagets styrelseordförande respek-
tive VD. 
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2. Iakttagelser och bedönmingar 
2.1. Avtal avseende hyrköp av värmepanna 
2.1.1. 	Iakttagelser 
Kommunen kan — enligt kommunallagen - överlåta fullgörandet av en kommunal angelä-
genhet till ett aktiebolag. Ägarens styrning av bolagets verksamhet sker företrädesvis ge-
nom följande styrdokument: 

1. Bolagsordning 
2. Ägardirektiv 

Av bolagsordning och ägardirektiv för Arvidsjaurs flygplats AB (AFAB) framgår följande: 
- Det kommunala ändamålet med bolaget är att främja kommunens utveckling 
- I styrelsens uppdrag ingår att fullgöra bolagets ändamål 
- Bolaget ska beakta koncernnytta. Bolaget tillåts inte att optimera effektiviteten i 

sin verksamhet om detta medför nackdelar för den kommunala organisationen i 
sin helhet 

- Bolag och moderbolag ska i samråd söka lösningar som tillgodoser koncernnytta 

I bolagets interna styrdokument konfirmeras att i styrelse och VD:s uppdrag ingår att följa 
ägarnas uttalade önskemål om verksamhetens inriktning, till exempel i fråga om kon-
cernnytta. Granskningen noterar att styrelsen med anledning av detta infört en fast punkt 
på dagordning benämnd "koncernsamverkan och koncernnytta". 

Granskning av styrelsens protokoll m.m. visar att införskaffande av värmepanna hante-
rats enligt följande: 

Organ Datum Kommentar 
Styrelsen AFAB 2015-12-03 Styrelsen ger VD i uppdrag att teckna avtal med privat 

företag om leverans om ny pelletspanna 
VD AFAB 2016-01-28 VD undertecknar avtalet 

Styrelsen AFAB 2016-02-25 Styrelsen ger VD i uppdrag att inlämna ansökan om 
kommunal borgen för hyrköp av en pelletspanna 

Styrelsen AKAB 2016-03-16 Moderbolagets styrelse föreslår att AFAB:s ansökan om 
kommunal borgen avslås, samt uppdrar till AFAB aft 
föra fortsatta diskussioner med AEAB för att uppnå 
största möjliga koncernnytta 

Kommunfullmäktige 2016-04-14 AFAB:s ansökan om kommunal borgen avslås 

Förvaltningsrätten 2016-09 Domstolen ogiltigförklarar avtalet mellan AFAB och det 
privata företaget. Hänvisning sker till gällande upp-
handlingslagstiftning. 

Styrelsen AFAB 2016-10-20 Styrelsen informeras om förnyad upphandling av panna. 
Uppdraget tilldelas ett privat företag. 
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Värt att notera är att bolagets styrelse inte hanterat detta ärenden under punkten "kon-
cernsamverkan och koncernnytta", trots att ägaren Arvidsjaur Kommunföretag AB 
(AKAB) i april uppmanat bolaget att föra fortsatta diskussioner med systerbolaget Arvid-
sjaur Energi AB (AEAB) för att uppnå största möjliga koncernnytta. I övrigt konstateras 
att VD under året varit föredragande när punkten "koncernsamverkan och koncernnytta" 
behandlats av styrelsen. 

Av intervjuer med företrädare för bolaget och moderbolaget framkommer följande: 

- Att ägaren upplever att flygplatsbolagets hantering av detta ärende inte skett i en-
lighet med fastställda ägardirektiv avseende koncernsamverkan 

- Att flygplatsbolaget under ett par år diskuterat med kommunens energibolag i 
ärendet, innan bolaget fattat beslut att inhämta offert från privat aktör 

- Att det privata företagets offert var enligt uppgift väsentligt billigare för flygplats-
bolaget än motsvarande förslag till lösning från energibolaget 

2.1.2. 	Bedönming 
Den revisionella bedömningen är att aktuellt ärende hanterats enligt följande: 

Kontrollområde Bedönming 

Ändamålsenlighet Området bedöms inte ha hanterats på ett ändamålsenligt sätt. 
Bedömningen baseras på att bolaget i detta fall inte efterlevt 
ägardirektiv avseende koncernsamverkan/koncernnylta. Be-
dömningen baseras även på att domstolsbeslut att ogiltigförklara 
avtal, på grund av ej följsamhet till upphandlingslagstiftning. 

Ekonomiskt tillfredsställande Området bedöms till övervägande del ha hanterats på ett eko-
nomiskt tillfredsställande sätt. Bedömningen baseras på att flyg-
platsbolaget framhåller att vald lösning (privat aktör) medför en 
lägre årlig kostnad för bolaget jämfört med koncernintern lös-
ning. Inom ramen för denna granskning har det inte skett någon 
prövning om det förhåller sig på detta vis. 

Intern kontroll Styrelsens styrning och kontroll bedöms till övervägande del 
vara tillräcklig. Bedömningen baseras på att styrelsen i rimlig 
grad kan verifiera att den utövat styrning och kontroll över aktu-
ellt ärende. Avsaknad av heltäckande interna riktlinjer avseende 
inköp/upphandling bedöms emellertid bidragit till att ärendet 
inte hanterats i enlighet med upphandlingslagstiftning. Under 
året har sådana riktlinjer antagits av styrelsen. 

2.2• 	Uthyrning av lokaler 
2.2.1. 	Iakttagelser 
Av kommunallagen framgår att kommunen får ta hand om sådana angelägenheter som är 
av allmänt intresse och som inte tillgodoses av någon annan. 

Kommunen har som tidigare nämnts möjligheten att överlåta vården av en kommunal 
angelägenhet till ett aktiebolag. Väljer kommunen att bedriva verksamheten i aktiebolag 
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lyder verksamheten under aktiebolagslagen. I aktiebolagslagen regleras bland annat föl-
jande områden: 

- Föremålet för bolagets verksamhet ska anges i bolagsordning, det vill säga vad bo-
laget ska ägna sig åt 

- Styrelse och VD:s ansvar för att verksamheten bedrivs inom angivet föremål 
- Konsekvenser om styrelse och VD överträder föremålet för bolagets verksamhet 

Av bolagsordning och ägardirektiv som varit gällande under år 2016, framgår att föremå-
let för bolaget — förutom att driva flygplatsen — är att bygga, äga och förvalta lokaler för 
utbildningsverksamhet. I övrigt noteras att bolaget har knutits till följande kommunal-
rättsliga principer: lokalisering, likställighet samt självkostnad. 

Granskning av bolagets interna styrdokument visar följande: 

- Styrelsens måldokument för år 2016 reglerar i låg utsträckning hur bolaget ska 
fullgöra sitt uppdrag avseende tillhandahålla utbildningslokaler. Eft av bolagets 
ekonomiska mål är att aktivt arbeta för uthyrning av flygplatsens lokaler 

- Styrelsen fastställer årligen budget för bolaget. Budget ger på övergripande nivå 
styrning över bolagets intäkter och kostnader. Den har emellertid inte en sådan 
detaljeringsgrad för att utöva styrning över området "uthyrning av lokaler: intäk-
ter, kostnader, resultat" 

- Styrelsen har under året kontinuerligt informerats om pågående aktiviteter för att 
fylla f d flygskolans lokaler (april, juni, augusti, oktober). Föredragande är utveckl-
ingsansvarig. 

Av intervjuer med företrädare för flygplatsbolaget framkommer följande: 

- Att huvuddelen av bolagets utbildningslokaler hyrs ut till kommunen. Dessa loka- 
ler har tidigare nyttjats av flygskolan, men för närvarande står lokalerna tomma 

- Att en mindre del av bolagets utbildningslokaler har under 2016 saknat hyresgäst. 
Dessa lokaler har tidigare år framför allt använts för flygledarutbildning 

- Att bolaget även hyr ut andra typer av lokaler i form av hangarbyggnad samt två 
bostadshus. Under år 2016 har bostadshusen varit uthyrda, medan hyresintäkt för 
hangarbyggnad varit väsentligt lägre än tidigare år. 

- Att bolaget under året har haft full kostnadstäckning för bostadshus respektive f d 
flygskolans utbildningslokaler, medan hyresintäkt för övriga lokaler inte har ba-
lanserat med motsvarande lokalkostnad 

- Att samtliga befintliga hyresavtal är skriftliga samt har undertecknats av respek-
tive part. VD har undertecknat avtalen för bolagets räkning. 

- Att bolaget bedömer att de hyreslokaler som bolaget tillhandahåller för närvarande 
inte kan tillgodoses av någon annan aktör (offentlig eller privat) på orten 

- Att det inte gjorts någon bolagsintern utvärdering om förekommande uthyrning av 
utbildningslokaler, bostadshus samt hangarbyggnad skett inom ramen för bolagets 
föremål enligt bolagsordning 
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I sammanhanget noteras att ägaren från år 2017 utfårdat reviderade styrdokument för 
Arvidsjaur flygplats AB. Av de nya styrdokumenten framgår att bolagets mandat har utö-
kats till att äga, bygga och förvalta lokaler för uthyrning. Mandaten är inte längre avgrän-
sat till enbart utbildningslokaler. 

2.2.2. 	Bedömning 
Den revisionella bedömningen är att uthyrning av lokaler hanterats enligt följande: 

Kontrollområde Bedömning 

Ändarnålsenlighet Området bedöms endast till övervägande del ha hanterats på ett 
ändamålsenligt sätt under år 2016. Bedömningen baseras på att 
en mindre del av lokaluthyrningen inte ryms inom ramen för 
bolagets föremål. Enligt ägardirektiv i form av bolagsordning ska 
flygplatsbolaget endast tillhandahålla lokaler för utbildnings-
verksamhet. Bolaget har under 2016 saknat formellt mandat från 
ägarna att hyra ut andra typer av lokaler. I sammanhanget note-
ras att bolagets mandat har utökats från år 2017. 

Ekonomiskt tillfredsställande Området bedöms till övervägande del ha hanterats på ett eko-
nomiskt tillfredsställande sätt. Bedömningen baseras på att bo-
laget i rimlig utsträckning kan verifiera att det tillämpat kom-
munallagens självkostnadsprincip. Ej uthyrda lokaler har emel-
lertid belastat bolagets ekonomiska resultat för år 2016. 

Intern kontroll Styrelsens styrning och kontroll inom området bedöms vara 
bristfållig. Granskningen visar att bolagets styrdokument i låg 
grad utövar styrning inom området. Styrelsen kan inte heller 
verifiera att den utövat någon påtaglig kontroll inom området 
under året. 
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3. Avslutning 
33.  Sammanfattande revisionell bedömning 
Revisionell bedömning sker utifrån följande skala/gradering: 

11111111111r 30 	 40 	 50 
	

6o 

Inte (0-20) 	1 begränsad utsträckningi 	Till äverrägande del 
Bristande (20-49)  

Utifrån genomförd granskning görs följande revisionella bedömningar: 

Kontrollområde Revisionell bedömning 

Ändamålsenlighet I begränsad utsträckning 

Kontrollmål/iakttagelser: 

- Bolaget har i samband med införskaffande av värmepanna inte efterlevt 
ägardirektiv avseende koncernsamverkan/koncernnytta 

- Införskaffande av värmepanna har initialt inte skett i enlighet med gäl-
lande upphandlingslagstiftning 

- En mindre del av bolagets lokaluthyrning under år 2016 ryms inte inom 
ramen för bolagets föremål (bolagsordning) 

Ekonomiskt till- 	Till övervägande del 
fredsställande 	Kontrollmål/iakttagelser: 

- Enligt flygplatsbolagets kalkyl framgår att vald lösning av värmepanna 
medför en lägre årlig kostnad för bolaget jämfört med koncernintern lös-
ning 

- Prissättning avseende lokaluthyrning är förenlig med kommunallagens 
självkostnadsprincip 

- Ej uthyrda lokaler har belastat bolagets ekonomiska resultat år 2016 

Intern kontroll I begränsad utsträckning 

Kontrollmål/iakttagelser: 

- Styrelsen kan i låg grad verifiera sin styrning och kontroll avseende loka-
luthyrning 

- Styrelsen kan i högre grad verifiera sin styrning och kontroll avseende 
införskaffande av värmepanna. Avsaknad av heltäckande interna riktlinjer 
avseende inköp/upphandling bedöms ha bidragit till att ärendet initialt 
inte hanterats i enlighet med lag. Under året har sådana riktlinjer antagits 
av bolagets styrelse. 

3.2. Rekommendationer 
För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer: 

• Styrelsen säkerställer att ägardirektiv avseende koncernsamverkan/koncernnytta ef-
terlevs 

• Styrelsen prövar hur styrning och kontroll över delverksamheten lokaluthyrning kan 
utvecklas 
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