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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. 

Min granskning visar att bolagets verksamhet under år 2016 har bedrivits på ett ändamålsen-
ligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll. 

Underlag för revisionell bedömning redovisas i bifogad granskningsredogörelse. 

Arvidsjaur den 27 mars 2017 

J~J.:9i/id 
Erling Stenlund 

Av kommunfullmäktige i Arvidsjaur utsedd lekmannarevisor i Arvidsjaurhem AB 

Bilaga: "Granskningsredogörelse: grundläggande granskning", mars 2017, PwC 
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Inledning 
Bakgrund 

Lekmannarevisorerna har med hänsyn till risk och väsentlighet bedömt det angeläget att genomföra en 
grundläggande granskning av bolaget. 

Ansvaret för att verkställa och driva bolagets verksamhet i enlighet med lagstiftning och ägardirektiv 
vilar på bolagsstyrelsen och VD 

Sufte och revisionsfråga 

Syftet med granskningen är att granska och pröva om bolagets verksamhet bedrivs på ett 
ändamålsenlighet och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt med tillräcklig intern 
kontroll 

Granskningens 5 kontrollmål redovisas under kommande avsnitt. 

Revisionskriterier i granskningen utgörs av bolagsordning och ägardirektiv. 

Metod och avgränsning 

Granskningen har skett genom dokumentanalys samt intervjuer med ledande företrädare för bolaget. 

I tid avgränsas granskningen i huvudsak till år 2016. I övrigt se syfte och kontrollmål. 
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1 
Granskningsiakttagelser 

Nr Kontrollmål Bedömning 
1 Verksamhetsplan 

a) Har styrelsen antagit en plan för sin verksamhet? 
b) Omfattar planen alla verksamheter (heltäckande)? Grön 
c) Är planen upprättad i enlighet med ägarens direktiv? Grön 

2 Budget 
a) Har styrelsen antagit budget för sin verksamhet? Grön 

Grön 
Grön 

b) Omfattar budget alla verksamheter (heltäckande)? 
c) Är budget upprättad i enlighet med ägarens direktiv? 

3 Mål 
a) Finns mål formulerade för bolagets verksamhet? Grön 
b) Finns mål formulerade för bolagets ekonomi? Grön 

Grön c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)? 
4 Rapportering, redovisning och aktiva åtgärder 

a) Är styrelsens aktiva åtgärder tillräckliga för att nå fastställda resultat och måluppfyllelse? Grön 
5 Måluppfyllelse 

a) Når bolaget uppsatta mål för verksamheten? Grön 
Grön b) Når bolaget uppsatta mål för ekonomin? 
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Bedömningar och rekommendationer 

Kontrollmål 	 Bedömning 
Styrelsen kan i rimlig utsträckning 
verifiera att bolagets verksamhet har 
bedrivits på ett ändamålsenligt sätt 
under 2016. 

Styrelsen kan i rimlig utsträckning 
verifiera att bolagets verksamhet har 
bedrivits ur ekonomisk synpunkt på ett 
tillfredställande sätt under 2016. 

Styrelsen kan i rimlig utsträckning 
verifiera att bolagets interna kontroll 
inom granskat område är tillräcklig. 

Ändamålsenlighet 
Baseras på kontrollmål ic, 2C och 5a 

Ekonomiskt tillfredställande 
Baseras på kontrollmål 5b) 

Intern kontroll 
Baseras på kontrollmål ia-b, 2a-b, 3a-c, 4a-b, 5c-e och 71) 

  

Rekommendationer: 
Granskningenföranleder inga rekommendationer 
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