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Lekmannarevisorn 
	

2018-03-28 
i Arvidsjaurhem AB, 

Arvidsjaurs kommun 

Till årsstämman i Arvidsjaurhem AB 
organisationsnummer 556396-2405 

Till fullmäktige i Arvidsjaurs kommun 

Granskningsrapport för år 2017 

Jag, av fullmäktige i Arvidsjaurs kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat 
Arvidsjaurhem AB:s verksamhet. 

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, 
ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 
Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt 
pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar 
och föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god 
revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt 
utifrån bolagsordning och av årsstämman fastställda ägardirektiv. 

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att 
ge rimlig grund för bedömning och prövning. 

Jag har granskat följsamheten till ägarens styrande dokument och om bolagets 
verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll. 

Jag har i min granskning bl.a. noterat följande utvecklingsområden: 

• Bolagsstyrelsens styrning via Mål- och resursplan samt 
Budgetlkoncernbudget. 

• Arbetet med intern kontroll. 

Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Jag bedömer att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. 

Jag åberopar bifogade redogorelse och rapporter .  
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Inledning 

Bakgrund 
Lekmannarevisorn har, enligt kommunallagen och 
aktiebolagslagen, till uppgift att granska om verksamheten 
sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt samt om den interna kontrollen är 
tillräcklig. Granskningen skall utgå från god revisionssed. 

Kommunfullmäktige i Arvidsjaurs kommun har i början av år 
2017 reviderat bolagsordningar och ägardirektiv för de 
kommunala bolagen. Vidare har kommunfullmäktige under 
året reviderat koncernövergripande regler för verksamhets-
och ekonomistyrning. 

Kommunstyrelsen och nämnderna har relativt nyligt börjat 
tillämpa ett fungerande arbetssätt enligt bestämmelserna i 
det koncernövergripande reglemente för intern kontroll som 
fastställdes av kommunfullmäktige under år 2015. 

Det är väsentligt att direktiv från ägaren, 
kommunfullmäktige, tillämpas och följs av samtliga bolag. 
Direktiven ska även formellt behandlas vid respektive 
bolags årsstämma. Lekmannarevisorerna i kommunens 
bolag ser en risk i att nyligt reviderade styrdokument inte 
tillämpas till fullo. 

Syfte och revisionsfrågor 
Syftet med granskningen är att bedöma följsamheten till 
ägarens styrande dokument och om bolagets verksamhet 
bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll. 
Granskningen ska besvara följande kontrollmål: 

Styrelsen har säkerställt att verksamheten styrs i enlighet 
med ägarens direktiv. 

Styrelsen har säkerställt att verksamhetens resultat är 
förenligt med ägarens och bolagets målsättningar. 

Styrelsen har säkerställt en tillräcklig intern kontroll.  I 
detta fall i enlighet med anvisningen i fullmäktiges 
reglemente för intern kontroll. 

Styrelsen har säkerställt en tillräcklig uppföljning och 
återrapportering.  I  detta fall i enlighet med ägarens 
anvisningar. 

Metod 
Vi har översiktligt granskat bolagets protokoll och 
inhämtat handlingar, tex mål, budget, delårsrapport och 
årsredovisning. Därutöver har intervju genomförts med 
bolagets VD. 
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Kommunfullmäktiges styrdokument 

Bolagsordning 

Antaget av KF: februari 2017 

Antaget på bolagsstämma: april 2017 

Ändamål: Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med 
iakttagande av kommunallagens 
lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i 
Arvidsjaurs kommun och erbjuda hyresgästerna 
möjlighet till boendeinflytande, samt därtill främja 
en god försörjning av lokaler i kommunen. 

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga 
principer. 

Ägardirektiv 

Antaget av KF: februari 2017 

Antaget på bolagsstämma: april 2017 

Innehåll: Ägarens krav på bolaget. 

Regler för verksamhets- och ekonomistyrning 

Antaget av KF: november 2015, rev juni 2017 

Behandlat på bolagsstämma: Nej, 

Innehåll: Anvisningar för styrning och 
återrapportering. 

Reglemente för intern kontroll 

Antaget av KF: juni 2015 

Behandlat på bolagsstämma: Nej. 

Innehåll: Anvisningar för bolagets arbete med 
internkontroll. 
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Bolagets styrning 

Fullmäktiges anvisning 
Vart och ett av fullmäktiges övergripande mål 
bryts ned till 3-6 mål för styrelsen. 
Dokumentera mål, aktiviteter och mätetal i 
Mål- och resursplan (utkast april). 
Reglemente för verksamhets/ekonomistyrning. 

Besluta om budget (november). 
Reglemente för verksamhets/ekonomistyrning. 

Ta fram en affärsplan. 
Ägardirektiv. 

Anta en arbetsordning. 
Ägardirektiv. 

Anta en instruktion för VD. 
Ägardirektiv. 

Bolagets åtgärder 
Bolaget har inte upprättat något samlat dokument med 
mål för verksamhet och ekonomi benämnt mål- och 
resursplan. Fullmäktiges övergripande mål har dock 
brutits ned till bolagsmål för perioden 2016-2019 och 
fastställdes i december 2015, Sammanlagt har 12 delmål 
fastställts med utgångspunkt i fullmäktiges fyra perspektiv 
och mål, Av intervjuer och utkast till affärspian framgår att 
verksamheten även har upprättat en handlingsplan med 
utgångspunkt från målen. Långtidsplan 2017-2020 har 
upprättats men ej fastställts av styrelsen. 

Budget 2017 har fastställts av styrelsen  i  oktober 2016. 
Styrelsen har i december 2017 godkänt budget för år 
2018. 

Protokollgranskning visar att styrelsen under året arbetat 
med att upprätta en affärsplan. Vi har tagit del av ett 
utkast som, enligt intervjuer, är avsett behandlas av 
styrelsen i mars 2018. 

Styrelsen har i september 2016 beslutat om arbetsordning 
för 2017. 

Styrelsen har i september 2016 beslutat VD-instruktion för 
2017. 
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Bolagets interna kontroll 

Fullmäktiges anvisning 

Besluta om regler och anvisningar för den 
interna kontrollen, inkl arbetet med planering, 
rapportering och hur brister ska åtgärdas. 
Reglemente för intern kontroll. 

Besluta hur anställda ska utbildas i vad intern 
kontroll innebär. 
Reglemente för intern kontroll. 

Anta en årlig internkontrollplan. 
Reglemente för intern kontroll. 

Följa upp internkontrollplanen. 
Reglemente för intern kontroll. 

Rapportera resultatet till kommunstyrelsen i 
samband med delårsrapport och 
årsredovisning. 
Reglernente för intern kontroll.  

Bolagets åtgärder 

Vi kan inte se att styrelsen har fattat något 
formellt beslut om regler och anvisningar för 
den interna kontrollen. 

Vi kan inte se att styrelsen har fattat något 
formellt beslut om hur anställda ska utbildas i 
vad intern kontroll innebär. 

Av intervjuer framgår att arbete med en 
internkontrollplan pågår men att den har ännu 
ej fastställts av styrelsen. Avsikten är att detta 
ska ske under år 2018. 

Ej tillämplig då internkontrollplan inte 
upprättats. 

Ej tillämplig då internkontrollplan inte 
upprättats. 
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Bolagets uppföljning och återrapportering 

Bolagets åtgärder 

Nämnden har i oktober godkänt delårsrapport 
2017. 

Vi har tagit del av utkast till årsredovisning 2017. 
Avsikten är att årsredovisningen ska fastställas 
av styrelsen i mars 2018. 

Av intervjuer framgår att VD årligen kallas till moderbolagets 
styrelse för att redogöra för verksamheten. Granskningen 
visar att VD senast  i  november 2017 informerat AKABs 
styrelse. Av intervjuer framgår vidare att det sker 
regelbundna VD-träffar där AKAB:s och dotterbolagens 
VD:ar träffas och redogör för verksamheten. 

Fullmäktiges anvisning 

Överlämna delårsrapport med bl.a. 
helårsprognos, enligt särskilda anvisningar. 
Reglemente för verksamhetslekonomistyrning. 

Överlämna årsredovisning med bl.a. 
måluppfyllelse och ekonomiskt utfall, enligt 
särskilda anvisningar. 
Reglemente för verksamhets/ekonomistyrning. 

Löpande ekonomisk och 
verksamhetsmässig, periodisk rapportering 
till moderbolaget. 
Ägardirektiv. 

Övriga noteringar: Protokollgranskning visar att styrelsen kontinuerligt delgivits information från ordförande och VD. 
Exempelvis rörande uthyrningsgrad, efterfrågan, personal, ekonomi, måluppfyllelse, ägardirektiv och verksamhetsfrågor. 
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Bolagets måluppfyllelse och resultat 

Fullmäktiges anvisning 
Fullmäktiges fastställda övergripande mål (som brutits ned 
av styrelsen). 

Reglemente för verksamhets/ekonomistyrning. 

Mål för bolagets verksamhet: 
1. Bolaget ska vara en aktiv aktör på bostadsmarknaden, 

äga och förvalta fastighetsbeståndet samt medverka 
till att målen i kommunens bostadsförsörjningsprogram 
uppfylls. 

2. Bolaget ska verka för ett attraktivt och tryggt boende 
där bolaget tillhandahåller bostäder. 

3. Bolaget ska sträva efter att tillhandahålla bostäder till 
nya medborgare i kommunen. 

4. Bolagets verksamhet ska i alla delar bygga på en 
miljömässigt hållbar utveckling. 

Ägardirektiv. 

Moderbolagets fastställda ekonomiska mål och krav för 
bolaget. 
1. Direktavkastningskravet på totalt kapital 

(marknadsvärde) ska uppgå till 6 %. 

2. Soliditeten ska uppgå till 20 %. 
Ägardirektiv. 

Hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund 
av det angivna ändamålet med bolagets verksamhet. 
Ägardirektiv. 

Bolagets måluppfyllelse o resultat 
Årsredovisningen innehåller bedömning av måluppfyllelse. 
Samtliga mål har uppnåtts eller bedöms nå måluppfyllelse 
under perioden. 

Av årsredovisning 2017 framgår följande måluppfyllelse: 
1. Målet har uppnåtts med god marginal. 
2. Målet har uppnåtts. 
3. Målet är uppnått. 
4. Målet kan uppnås. 

Av årsredovisning 2017 framgår att bolagets resultat 
uppgår till + 5,4 mnkr. Vidare anges följande när det gäller 
måluppfyllelse. 
1. Målet uppnås. 
2. Målet kommer att uppnås under perioden. 

I årsredovisning 2017 redogörs för bolagets ändamål samt 
att bolaget anser sig ha tillgodosett ändamålet under året. 
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Sammanfattande bedömning 

Kontrollmål 	 Bedömning 
Styrelsen har säkerställt att verksamheten styrs i 	Vi bedömer att styrelsen till stor del säkerställt att 
enlighet med ägarens direktiv, 	 verksamheten styrs i enlighet med ägarens direktiv. Mål har 

upprättats utifrån fullmäktiges övergripande mål. 
Handlingsplan finns. Affärsplan är under utarbetande. Vi ser 
följande utvecklingsområden: 
• Mål- och resursplan. 

Styrelsen har säkerställt att verksamhetens resultat är 	Vi bedömer att styrelsen säkerställt att verksamhetens 
förenligt med ägarens och bolagets målsättningar, 	resultat är förenligt med ägarens och bolagets målsättningar. 

Vi noterar att uppföljning av måluppfyllelse (ägardirektiv och 
fullmäktiges övergripande mål) sker i årsredovisning. 
Måluppfyllelsen för år 2017 är god. 

Styrelsen har säkerställt en tillräcklig intern kontroll. 1 	Vi bedömer att styrelsen inte säkerställt en tillräcklig intern 
detta fall i enlighet med anvisningen i fullmäktiges 	kontroll, i enlighet med ägarens reglemente för intern 
reglemente för intern kontroll. 	 kontroll. 

Vi ser följande utvecklingsområden: 
• Arbete med internkontroll enligt ägarens anvisningar. 

Styrelsen har säkerställt en tillräcklig uppföljning och 	Vi bedömer att styrelsen har säkerställt en tillräcklig 
återrapportering. 1 detta fall i enlighet med ägarens 	återrapportering. Vi noterar att kontinuerlig rapportering sker 
anvisningar. 	 till AKAB och att delårsrapport med prognos och 

årsredovisning med måluppfyllelse upprättats. 
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