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2018-03-28 Lekmannarevisorn 

i Arvidsjaurs Flygplats AB, 

Arvidsjaurs kommun 

Till årsstämman i Arvidsjaurs Flygplats AB 
organisationsnummer 556356-9390 

Till fullmäktige i Arvidsjaurs kommun 

Granskningsrapport för år 2017 

Jag, av fullmäktige i Arvidsjaurs kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat 
Arvidsjaurs Flygplats 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. 

• Arbetet med intern kontroll. 

• Prognos och bedömning av måluppfyllelse. 

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 redogörelse och rapporter .  



Arvidsjaur 2018-03-28 

Åke Lindberg 

Lekmannarevisor 

Bilagor: 

Till granskningsrapporten hör bilaga: 

Sakkunnigrapport, Overgripande granskning Arvidsjaurs Flygplats AB 2017 
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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 

Behandlat på bolagsstämma: maj 2017. 
Bolagsordningen har därutöver antagits av 
bolagets styrelse, i juni 2017. 

Ändamål: Bolagets ändamål är att med iakttagande 
av kommunal likställighets- och självkostnads-
princip, främja kommunens utveckling. Detta 
ändamål fullgörs genom att upprätthålla goda 
flygkommunikationer till och från Arvidsjaurs 
flygplats. Bolaget ska även tillhandahålla 
ändamålsenliga tjänster och lokaler till sina kunder 
och nyttja bolagets resurser i tjänsteproduktion 
samt därmed förenlig verksamhet. 

Ägardirektiv 
Antaget av KF: februari 2017 

Behandlat på bolagsstämma: maj 2017. 
Ägardirektivet har därutöver antagits av bolagets 
styrelse, i juni 2017. 
Innehåll: Ägarens krav på bolaget. 

Regler för verksamhets- och  ekonomistyrning 
Antaget av KF: november 2015, rev juni 2017 
Behandlat på bolagsstämma: Nej. Av intervjuer 
framgår att avsikten är att detta ska behandlas vid 
2018 års bolagsstämma. 
Innehåll: Anvisningar för styrning och 
återrapportering till ägaren. 

Reglemente  för intern  kontroll 

Antaget av KF: juni 2015 
Behandlat på bolagsstämma: Nej. Vid intervjuer 
uppges att detta dokument inte delgivits bolaget. 
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. 

Bolagets åtgärder 
Bolaget har inte upprättat något samlat dokument med mål för 
verksamhet och ekonomi benämnt mål- och resursplah. Bolaget 
har dock upprättat måldokument för år 2017. Dokumentet 
innehåller vision, mål och aktiviteter för att nå uppsatta mål. Målen 
omfattar säkerhet, kvalitet och ekonomi. Styrelsen har  i  juni 2017 
fastställt långtidsplan 2017-2021. 

Styrelsen har  i  december 2016 antagit budget 2017. Styrelsen 
beslutar vid samma tillfälle att ge VD  i  uppdrag att fortsätta arbetet 
att uppnå en budget i balans och informera ägaren om rådande 
förhållanden. Styrelsen har  i  februari 2017 antagit reviderad 
budget och budget 2018 har fastställts i december 2017. 

Bolaget har inte upprättat någon separat affärsplan. Av intervjuer 
framgår att styrelsens måldokument tidigare även fungerade som 
affärsplan. 

Ta fram en affärsplan. 
Ägardirektiv. 

Anta en arbetsordning. 
Ägardirektiv. 

Vi har tagit del av arbetsordning för AFABs styrelse. Dokumentet 
är daterat 2016-05-20. Av protokoll framgår inte att arbetsordning 
för år 2017 har fastställts av styrelsen. 

Anta en instruktion för VD. 	 Instruktion för VD återfinns i arbetsordning daterad 2016-05-20. 
Ägardirektiv. 

Övriga noteringar: Styrelsen har i april beslutat att se över organisationen mha extern konsult. Uppdraget förväntas avrapporteras 
under våren 2018. Av intervjuer framgår att bolaget under året arbetat med lekmannarevisorernas synpunkter från föregående år. 
Exempelvis har koncernnytta diskuterats vid varje sammanträde och insatser för att hyra ut tomma lokaler (fd flygskolan) har 
genomförts. Här noterar vi att bolaget upplever att det finns en otydlighet när det gäller bolagets ansvar för uthyrning av lokaler. 
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Bolagets interna kontroll 

Följa upp internkontrollplanen. 
Reglemente för intern kontroll. 

Rapportera resultatet till kommunstyrelsen i samband 
med delårsrapport och årsredovisning. 
Reglemente 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. 

Vid intervjuer uppges att bolaget inte delgivits, eller har 
kännedom om, fullmäktiges reglemente för intern kontroll. Vid 
intervjuer uppges vidare att bolagets redovisning sköts av 
kommunen och att bolaget inte har tillgång till 
ekonomisystemet. Detta upplevs av bolaget vara en brist då 
det tex försvårar kontroller och prognoser. 

Ej tillämplig då internkontrollplan inte upprättats. 

Ej tillämplig då internkontrollplan inte upprättats. 

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. 
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Bolagets uppföljning och återrapportering 

Bolagets åtgärder 
Styrelsen har i februari delgivits analys av flygsäkerhets- och 
kvalitetsarbete för år 2016 och i september halvårsanalys 
2017. Denna rapportering utgår från bolagets fastställda mål 
(måldokument). Rapporteringen utgår dock inte från 
fullmäktiges mål och anvisningar. 
Vi har dock tagit del av delårsrapport 2017 för bolaget, 
Denna har dock inte beslutats av styrelsen, Rapporten 
innehåller ingen helårsprognos, 

Årsredovisning 2017 har fastställts av styrelsen i februari 
2018. 

Protokollsgranskning visar att styrelsen kontinuerligt delgivits 
information om den ekonomiska utvecklingen samt om 
verksamheten. Vi kan inte se att styrelsen formelit och 
kontinuerligt beslutar om att överlämna information om 
verksamhet och ekonomi till moderbolaget. Vi noterar dock 
att styrelsen lämnar information till moderbolaget. Tex har 
styrelsen i juni givit VD i uppdrag att informera moderbolaget 
om förhållanden avseende flygtrafiken. 

Fullmäktiges anvisning 
Överlämna delårsrapport med bi.a. helårsprognos, 
enligt särskilda anvisningar. 
Reglemente för verksamhetsiekonomistyrning. 

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

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

Övriga noteringar: Protokollgranskning visar att styrelsen kontinuerligt delgivits information från VD. Exempelvis rörande 
flygtrafik, personal, statistik. 

Styrelsen har kontinuerligt (vid varje sammanträde) fått information och diskuterat koncernnytta och koncernsamverkan. 
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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 ha kompetenser, resurser och system för 

drift, säkerhet, miljö och underhåll som är så goda att 
inga fel eller brister uppstår. Flygsäkerheten ska alltid 
prioriteras främst. 

2. Bolaget ska arbeta för att förbättra 
flygkommunikationen till och från Arvidsjaur. 

3. Bolaget ska arbeta för en optimal infrastruktur för att 
möjliggöra flygtrafik. 

4. Bolagets verksamhet bör sträva efter en miljömässigt 
hållbar utveckling. 

Ägardirektiv. 

Moderbolagets fastställda ekonomiska mål och krav. 
1. Avkastningskrav: Resultatet ska överstiga 0 kr med ett 

minimum av kommunala bidrag. 
2. Soliditet: Eget kapital ska överstiga registrerat 

aktiekapital (13 600). 
Ägardirektiv. 

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

Bolagets måluppfyllelse o resultat 
Ej tillämpligt då mål inte upprättats med utgångspunkt från 
fullmäktiges övergripande mål. 

Målsättningarna utvärderas i årsredovisning 2017. 
1. Målet uppfylls. 
2. Målet utvärderas. Måluppfyllelse? 
3. Målet utvärderas. Måluppfyllelse? 
4. Målet utvärderas. Måluppfyllelse? 

Av årsredovisningen framgår att bolaget uppvisar ett 
överskott på + 580 tkr efter kommunalt bidrag och 
koncernbidrag på sammanlagt 4 500 tkr. Det driftsbidrag 
som erhölls för 2017 uppgick till 8 431 tkr. 
1. Målet uppfylls. 
2. Målet uppfylls inte. 

Med undantag för redovisning av ovanstående målupp-
fyllelse lämnas ingen ytterligare bedömning av detta. 
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Sammanfattande bedömning 

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

Bedömning 
Vi bedömer att styrelsen inte tillfullo säkerställt att verksamheten styrs i 
enlighet med ägarens direktiv. Mål för bolagets verksamhet har upprättats. 
Vi ser dock följande utvecklingsområden: 
• Mål- och resursplan. 
• Affärsplan. 

Vi bedömer att styrelsen i stort säkerställt att verksamhetens resultat är 
förenligt med ägarens och bolagets målsättningar. Vi noterar att 
uppföljning av mål i ägardirektiv sker i styrelsens årsredovisning men att 
bedömningen av måluppfyllelse är oklar. 
Vi ser följande utvecklingsområden: 
• Tydlig bedämning av måluppfyllelse i årsredovisning. 

Vi bedömer att styrelsen inte säkerställt en tillräcklig intern kontroll, i 
enlighet med ägarens reglemente för intern kontroll. 
Vi ser följande utvecklingsområden: 
• Arbete med internkontroll enligt ägarens anvisningar. 

Vi bedömer att styrelsen i stort säkerställt en tillräcklig återrapportering. Vi 
noterar att kontinuerlig rapportering sker till AKAB och att årsredovisning 
upprättats. 
Vi ser följande utvecklingsområden: 
• Prognos av måluppfyllelse i delårsrapport samt att rapporten fastställs 

av styrelsen. 

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

Styrelsen har säkerställt en tillräcklig 
intern kontroll. 1 detta fall i enlighet med 
anvisningen i fullmäktiges reglemente för 
intern kontroll. 

Styrelsen har säkerställt en tillräcklig 
uppföljning och återrapportering. 1 detta 
fall i enlighet med ägarens anvisningar. 
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