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Sammanfattning 
På uppdrag av kommunens revisorer och lekmannarevisorn i AKAB har PwC genomfört 
en granskning av hur kommunen — i rollen som ägare till ett antal kommunala aktiebolag 
— utövar ägarfunktionen inom området. Granskningen tar utgångspunkt från kommunal-
lagens kapitel 9 och aktiebolagslagen kap io. Granskningen har inriktats mot följande 
områden: 

- Roll- och ansvarsfördelning mellan kommunstyrelsen och moderbolagets styrelse 
- Koncernsamverkan, ägarstyrning och kontroll: a) förutsättningar och b) före-

komst och tillämpning av system och rutiner 
- Uppföljning och återrapportering till respektive styrelse 

Utifrån genomförd granskningen görs en sammantagen revisionell bedömning att kom-
munstyrelsen och AKAB fullgör sitt uppdrag inom området på ett till övervägande del 
ändamålsenligt sätt. Den interna kontrollen bedöms till övervägande del vara tillräcklig. 

Underlag för revisionell bedömning redovisas i följande avsnitt. 

För att utveckla verksamheten bör följande rekommendationer prioriteras. 

• Kommunstyrelsen och AKAB:s styrelse utvecklar "system och rutiner" för att främja 
koncernsamverkan. Förslag på ett urval av sådana system och rutiner exemplifieras i 
rapporten 

* Kommunstyrelsen säkerställer att kommunens styrande dokument harmoniserar 
med varandra när det gäller roll- och ansvarsfördelning mellan kommunstyrelse och 
moderbolagets styrelse 

• Kommunstyrelse och moderbolagets styrelse prövar hur uppföljning och återrappor-
tering av koncernsamverkan kan vidareutvecklas 
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1. 	Inledning 
1.1. 	Bakgrund 
Kommunens revisorer, som tillika är valda lekmannarevisorer i kommunens aktiebolag, 
har utifrån sin analys av risk och väsentlighet bedömt det angeläget att göra en gransk-
ning av ägarstyrningen av kommunens aktiebolag. 

En betydande del av kommunens verksamhet bedrivs i bolagsform. Arvidsjaur kommun-
företag AB (AKAB) är moderbolag i bolagskoncernen och har till uppgift att samordna 
bolagskoncernens verksamhet. Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen uppsikts-
plikt över bolagens verksamhet. Uppsiktsplikten är en förutsättning för att kommunsty-
relsen ska kunna leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter. 

Under det senaste året har diskussioner förts i kommunen och massmedia runt beslutsvä-
gar, bland annat i samband när ett av kommunens bolag hanterat inköp av en värme-
panna. 

Revisionsobjekten är kommunstyrelsen och Arvidsjaurs kommunföretag AB (AKAB). 

1.9. 	Syfte och kontrollområden 
Syftet med granskningen är granska och pröva om kommunstyrelsens och AKAB fullgör 
sitt uppdrag avseende ägarfunktionen på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern 
kontroll. 

I granskningen riktas fokus mot följande kontrollområden: 

• Roll- och ansvarsfördelning mellan kommunstyrelse och moderbolagets styrelse 

• Förutsättningar: koncernsamverkan, aktiv ägarstyrning och kontroll 

• System och rutiner för samordning, styrning och kontroll av bolagskoncernen: fö-
rekomst/tillämpning 

• Uppföljning och återrapportering: moderbolagets styrelse och kommunstyrelsen 

1.3. 	Revisionskriterier 
Följande revisionskriterier nyttjas i granskningen: 

- Kommunallagen 3:17, 6:1, 6:7 
- Aktiebolagslagen 8:4 
- Bolagsordning och ägardirektiv för Arvidsjaur kommunföretag AB 
- Kommun- och bolagsinterna styrdokument relevanta för granskningen 

1.4. 	Metod och avgränsning 
Granskningen sker genom analys för granskningen relevant dokumentation och intervjuer 
med företrädare för kommunstyrelse, AKAB:s styrelse samt dess VD. I tid avgränsas 
granskningen framför allt till år 2016. I övrigt se avsnitt "syfte och kontrollmål". 
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2. Granskningsresultat 
2.1• 	Organisation 
2.1.1. 	Roll- och ansvarsjördelning mellan kommunst syrelse och moder- 

bolagets styrelse 
2.1.1.1. 	Iakttagelser 
Följande styrdokument har noterats i granskningen: 

1. Kommunstyrelsens reglemente (KF 2016-06-20) 

2. Bolagsordning och ägardirektiv AKAB (KF 2017-02-28) 
3. Reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning (KF 2014-11-24) 
4. Bolagspolicy för Arvidsjaurs kommuns bolag (KF 2009-03-30) 

Granskningen av styrdokumenten visar följande: 

I styrdokument 2 och 4 uttrycks att i moderbolaget ska fullgöra kommunens ägarfunktion av- 
seende styrning och kontroll av dotterbolagen. I moderbolagets uppdrag ingår följande; 
• Vara ett samordningsorgan för kommunala bolagsfrågor 
• Utforma ekonomiska krav för dotterbolagen 
• Utse bolagsstämmoombud till dotterbolagen samt utforma tillhörande ombudsinstruktion 
• Fastställa koncernbudget för det närmaste räkenskapsåret 
• Planera och samordna bolagens bokslut på ett för koncernen så fördelaktigt sätt som möj-

ligt 
• Hålla sig väl informerad om och tillse att dess dotterföretag fullföljer sina respektive upp-

gifter 
• Bevaka och, när så är påkallat, föreslå kommunstyrelsen ändring av respektive dotterföre-

tags bolagsordning och ägardirektiv 

• Samråda med kommunstyrelsen om kommunmäktiges ställningstagande ska inhämtas 

Av styrdokument 1, 2 och 4 framgår att i kommunstyrelsens uppdrag ingår följande: 
• Utöva fortlöpande uppsikt över bolagens verksamhet 
• Årligen pröva om bolagens verksamhet varit förenlig med kommunalt ändamål och kom-

munala befogenheter 
• Har en beredande funktion i ärenden som berör bolagen och där kommunfullmäktige har 

att fatta beslut 

Granskningen visar att styrdokument 3 i flera avseende avviker från övriga styrdokument 
när det gäller roll- och ansvarsfördelning mellan organen. Här ges kommunstyrelsen ett 
mycket större mandat, vilket sker på moderbolagets bekostnad. 

I kommunstyrelsen uppdrag ingår följande: 
• Leda kommunkoncernens budgetprocess, vilket bland annat innefattar de kommunala bo-

lagen 
• Besluta om gemensamma budgetdirektiv som delges alla bolag 
• Hantera respektive bolagsstyrelse förslag till mål och resursplan, resultat- och investe-

ringsbudget 
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I övrigt konstateras att styrdokumenten i låg utsträckning reglerar kommunstyrelsens 
ansvar för att åstadkomma koncernsamverkan. Moderbolagets ansvar inom området är 
bättre dokumenterat. En del av det kommunala ändamålet med bolaget är att samordna 
bolagskoncernens verksamhet för ett optimalt resursutnyttjande. 

Vid intervjuer med företrädare för kommunstyrelse och moderbolaget AKAB framkom-
mer följande: 

- Att ansvars- och rollfördelningen mellan organen generellt upplevs som tydlig 
och ändamålsenlig 

- Att det finns en samsyn mellan organen att moderbolagets styrelse ska utöva 
ägarrollen över den kommunala verksamheten som bedrivs i bolagsform 

- Att granskade styrdokument nr 1-3 upplevs vara kända i organisationen, me-
dan kunskapen om styrdokument nr 4 (bolagspolicyn) är relativt låg. Enligt 
uppgift har det funnits en ambition att inarbeta bolagspolicyns innehåll i nylig-
en genomförd översyn av bolagsordningar/ägardirektiv 

2.1.1.2. 	Bedömning 
Den revisionälla bedömningen är att roll- och ansvarsfördelningen mellan kommunstyrel-
sen och moderbolagets styrelse till övervägande del är såväl tydlig som ändamålsenlig. 
Bedömningen baseras framför allt på följande iakttagelser: 

- Roll- och ansvarsfördelningen mellan organen har dokumenterats i olika sty-
rande dokument. 

- Dokumenterad rollansvarsfördelning är överlag tydlig 
- Företrädare för respektive organ upplever att roll- och ansvarsfördelning är 

tydlig och ändamålsenlig 

Utvecklingsområden som noteras i granskningen är att reglemente för verksamhets- och 
ekonomistyrning harmoniseras med övriga förekommande styrdokument. Det finns även 
ett behov att tydliggöra kommunstyrelsens och moderbolagets styrelses ansvar för kon-
cernsamverkan. 

2.2. Koncernsamverkan, tigarstyrning och -kontroll 
2.2.1. 	Förutsättningar 
2.9.1.1. 	Iakttagelser 
Vid intervjuer med företrädare för kommunstyrelse och moderbolaget AKAB framkom-
mer följande: 

- Att koncernsamverkan är ett stort utvecklingsområde. Det finns ett flertal ex-
empel på bristfållig koncernsamverkan 

- Att det talats om behovet av förbättrad koncernsamverkan under en mängd år, 
men att det inte skett någon utveckling inom området 

- Att det finns ett flertal förklaringar till det svaga resultatet avseende koncern-
samverkan. Några orsaker är dels att kommunstyrelse och moderbolag inte 
upplevs i tillräcklig utsträckning ha utövat styrning och kontroll inom området, 
dels att det inte skapats en kultur i organisationen som uppmuntrar koncern-
samverkan 
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- Att följande områden ses som framgångsfaktorer för att förbättra koncernsam- 
verkan: kommunikation, delaktighet, information, förankring och utbildning 

- Att generell ägarstyrning och ägarkontroll upplevs fungera något bättre. Dot-
terbolagen har vid ett flertal tillfällen efterlyst mer ägarstyrning från moderbo-
laget 

- Att det under innevarande mandatperiod upplevs ha skett en positiv utveckling 
av hur AKAB fullgör sin ägarstyrning 

- Att det finns förutsättningar att nå förbättrad koncernsamverkan, ägarstyrning 
och ägarkontroll 

Bedömning 
Den revisionella bedömningen är att förutsättningar att åstadkomma förbättrad koncern-

. samverkan, ägarstyrning och ägarkontroll är goda. Bedömningen baseras framför allt på 
följande iakttagelser: 

- Att koncernsamverkan upplevs vara ett stort utvecklingsområde 
- Att det inte upplevs finnas oöverkomliga hinder att nå förbättrad koncernsam-

verkan, ägarstyrning och ägarkontroll 

2.2.2. 	System och rutiner: förekomst och tillämpning 
9 .9 9. 1 . Iakttagelser 
System och rutiner kan ses som "verktyg" för att säkerställa att verksamheten bedrivs på 
avsett sätt. 

Av föregående avsnitt framkom att koncernsamverkan var det område där det upplevs 
finnas störst utvecklingspotential. Med anledning av detta riktas fokus i detta avsnitt mot 
området koncernsamverkan. 

Ansvarsfördelning 
Av styrdokumenten som redovisas i avsnitt 2.1.1. framgår att moderlaget har ett ansvar 
inom området, medan kommunstyrelsens ansvar inte är lika tydligt. I respektive styrelses 
uppdrag ingår att skapa en god intern kontroll i sin organisation. Med intern kontroll av-
ses bland annat att ansvar, befogenheter och skyldigheter är tydliggjorda. 

Vår granskning av kommunstyrelsen visar följande: 

Kommunstyrelsens ordförande ska främja samverkan genom kontinuerliga ordförande-
träffar. Vid dessa träffar ska även bolagens ordförande kallas (reglemente) 

Av styrdokumenten framgår vilket generellt ansvar som vilar på kommunchef, förvalt-
ningschefer mm, till exempel att de ska svara för verksamheten bedrivs i enlighet med fast-
ställda mål och budget. Däremot kan granskningen inte verifiera att chefernas ansvar har 
tydliggjorts för att åstadkomma koncernsamverkan. 

Motsvarande granskning av AK4B visar följande: 

Av arbetsordning för styrelsen framgår att ordförande ske leda styrelsens arbete och be-
vaka att styrelsen fullgör det uppgifter som ankommer på den. Däremot ställs inga krav på 
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ordförande att främja samverkan genom kontinuerliga träffar med ordförande i dotterbo-
lagen. 

Av VD-instruktionen framgår att VD ska leda bolagets verksamhet med beaktande av kon-
cernnyttan. Däremot ställs inga krav på att VD till exempel ska främja samverkan genom 
kontinuerliga träffar med VD i dotterbolagen. 

Målstyrning 
Ett verktyg för att nå önskad utveckling är att formulera mål för området. Vår granskning 
visar följande: 

Kommunfullmäktige har sedan ett antal år tillbaka med området "koncerntänkande" som 
ett fokusområde inom kommunens övergripande mål. 

Granskningen visar att kommunstyrelsen och moderbolagets styrelse inte har formulerat 
mätbara mål för år 2016 som specifikt fokuserar på koncernsamverkan. 

Vid intervjuer med företrädare för kommunstyrelsen och AKAB framkommer att målstyr-
ning inom området kan vidareutvecklas. 

Forum/mötesplatser 
Ett verktyg för att utveckla koncernsamverkan är att skapa forum/mötesplatser för att 
diskutera och utveckla området. 

Vid intervjuer med företrädare för kommunstyrelse och AKAB framkommer följande: 

- Att det finns en etablerad rutin inom AKAB att bjuda in ordförande och VD för 
dotterbolagen till moderbolagets styrelse. Dessa möten sker kontinuerligt och 
fokuserar på dialog mellan parterna. Koncernsamverkan kan beröras vid dessa 
tillfållen, men är inte en fast punkt på dagordning. Mötena upplevs vara väl 
fungerande. 

- Att AKAB ännu inte genomfört separata ordförande- respektive VD-träffar 
med dotterbolagen 

- Att kommunstyrelsens ordförande påbörjat en rutin för att genomföra konti- 
nuerliga träffar med bland annat ordförande i de kommunala aktiebolagen. 

Inventering och analys av potentiella samverkansområden 
För att kunna formulera mål är det av vikt att man känner till nuläge och förutsättningar. 

Vid intervjuer med företrädare för kommunstyrelse och AKAB framkommer följande: 

- Att det under senare år inte genomförts någon systematisk inventering och 
analys över potentiella samverkansområden inom kommunkoncernen 

- Att en lärdom från tidigare tillfällen att inledningsvis välja "icke-
kontroversiella" områden för samverkan. Efterhand när man kan påvisa posi-
tiva effekter av samverkan samt att man skapat legitimitet för arbetet kan man 
ta sig an större och mer komplicerade områden 

- Att moderbolagets styrelse på flertalet sammanträden 2016 haft en fast punkt 
på dagordning benämnd "koncernsamverkan och koncernnytta" 
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- Att AKAB har för avsikt att ta fram en plan för koncernsamverkan 

2.2.2.2. Bedötnn.ing 
Den revisionella bedömningen är att system och mtiner inom området endast i begränsad 
grad är tillförlitliga. Bedömningen baseras framför att på följande iakttagelse: 

- System och rutiner inom området saknas i hög utsträckning 

Utvecklingsområden som noteras rör att tydliga ansvarsfördelning på individnivå, för-
bättra målstyrning, pröva behovet att skapa fler arenor för att diskutera och utveckla kon-
cernsam samt systematisk inventera/analysera potentiella områden för samverkan. 

2.3. 	Uppföljning och återrapportering från bolagen 
2.3.1. 	Moderbolagets styrelse och kommunstyrelse 
2.3.1.1. 	Takttagelser 
Den formella styrningen hur uppföljning och återrapporteringen ska utföras regleras i 
direktiv från ägaren (bolagsordning och ägardirektiv) samt i bolagsinterna styrdokument 
(styrelsens arbetsordning och VD-instruktion). 

Samlad uppföljning och återrapportering sker framför allt i samband med upprättande av 
delårsrapport och årsredovisning. Dämtöver kan uppföljning och återrapportering ske i 
enskilda ärenden. 

Vid intervjuer med företrädare för kommunstyrelse moderbolaget framkommer följande: 

- Att den generella uppföljningen och återrapporteringen upplevs som tillräcklig 

- Att uppföljning och återrapportering omfattar såväl verksamhet som ekonomi, 
men där tyngdpunkten är på ekonomi 

- Att bolagen i mycket hög grad levererar den information som efterfrågas 

Att uppföljning och återrapportering inom området koncernsamverkan inte 
sker på samma systematiska sätt 

2.3.1.2 	Bedömning 
Den revisionella bedömningen är att uppföljning och återrapportering från bolagen till 
övervägande del är tillräcklig. Bedömningen baseras framför allt på följande iakttagelser: 

- Området har reglerats i olika former av styrdokument 
- De granskade organen kan verifiera att de får uppföljning och återrapportering 
- Uppföljning och återrapportering från bolagen upplevs vara tillräcklig av före-

trädare för kommunstyrelse och AKAB 

Ett utvecklingsområde som noteras rör uppföljning och återrapportering avseende kon-
cernsamverkan. 
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3. Avslutning 
3.1. 	Sainmanfattande revisionell bedönming 

Utifrån genomförd granskning görs följande revisionella bedömningar: 

Kontrolhnål 	 Revisionell bedömning 

Roll- och ansvarsfördelning mel-
lan kommunstyrelsen och mo-
derbolagets styrelse 

Till övervägande del tydlig och ändamålsenlig 

Underladiakttagelser: 

- Roll- och ansvarsfördelningen mellan organen har do- 
kumenterats i olika styrande dokument. 

- Dokumenterad rollansvarsfördelning är överlag tydlig 

- Företrädare för respektive organ upplever att roll- och 
ansvarsfördelning är tydlig och ändamålsenlig 

Koncemsamverkan, ägarstyrning Goda förutsättningar att nå förbättring 
och -kontroll: förutsättningar 	Underladiakttagelser: 

Koncernsamverkan upplevs vara ett stort utvecklings-
område 

- Det upplevs inte finnas oöverkomliga hinder att nå för-
bättringar inom området 

Koncernsamverkan, ägarstyrning I begränsad grad tillförlitliga 
och -kontroll: system och rutiner Underladiakttagelse: 

- System och rutiner inom området saknas i hög utsträck-
ning 

Uppföljning och återrapportering Till övervägande del tillräcklig 
från bolagen 	 Underladiakttagelser: 

Området har reglerats i olika former av styrdokument 

- De granskade organen kan verifiera att de får uppfölj-
ning och återrapportering 

- Uppföljning och återrapportering från bolagen upplevs 
vara tillräcklig av företrädare för kommunstyrelse och 
AKAB 

3.2. Rekommendationer 
För framtiden lämnas följande rekommendationer: 

• Kommunstyrelsen och AKAB:s styrelse utvecklar "system och rutiner" för att främja 
koncernsamverkan. Förslag på ett urval av sådana rutiner exemplifieras i rapporten 

• Kommunstyrelsen säkerställer att kommunens styrande dokument harmoniserar 
med varandra när det gäller roll- och ansvarsfördelning mellan kommunstyrelse och 
moderbolagets styrelse 

• Kommunstyrelse och moderbolagets styrelse prövar hur uppföljning och återrappor-
tering av koncernsamverkan kan vidareutvecklas 
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