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Granskningsrapport för år 2017 

Jag, av fullmäktige i Arvidsjaurs kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat 
Arvidsjaurs Kommunföretag 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 
Budget/koncernbudget. 

• 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 redogörelse 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 nyhgt 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: Bolagets syfte är att med iakttagande av 
kommunal likställighets-, självkostnads- och 
lokaliseringsprincip utgöra moderbolag för 
Arvidsjaurs kommuns dotterföretag. 
Bolagets ändamål är att främja kommunens 
utveckling genom att samordna bolagskoncernens 
verksamhet för ett optimalt resursnyttjande. 

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: Styrelsen har  i  mars 
beslutat att tillämpa dokumentet och i maj  beslutat 
att  godkänna den revidering som gjorts av 
dokumentet. 
Innehåll: Anvisningar för styrning och 
återrapportering. 

Reglemente för intern kontroll 

Antaget av KF: juni 2015 
Behandlat på bolagsstämma: Nej. Av intervjuer 
framgår att dokumentet tagits upp till diskussion på 
VD-träff med dotterbolagen  i  november 2017. 
Innehåll: Anvisningar för bolagets arbete med 
internkontroll. 
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Bolagets styrning 

Fullmäktiges anvisning 
	

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

Bolaget har inte upprättat något samlat dokument med 
mål för verksamhet och ekonomi benämnt mål- och 
resursplan. Av intervjuer framgår dock att detta har 
diskuterats och att styrelsen har för avsikt att upprätta 
detta. Styrelsen har i maj antagit förslag till budget och 
långtidsplan 2018-2020 för AKAB respektive koncernen. 

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

Styrelsen har inte fastställt slutlig budget eller 
koncernbudget för år 2017 eller 2018. 

Anta en arbetsordning. 	 Styrelsen har  i  mars fastställt arbetsordning. 

Ägardirektiv. 

Anta en instruktion för VD. 	 Styrelsen har i mars fastställt VD - instruktion. 
Aigardirektiv. 

Övriga noteringar: Styrelsen har i januari fastställt ekonomiska mål (avkastningskrav och soliditet) för dotterbolagen. 
Styrelsen har i mars utfärdat stämmodirektiv att dessa ska fastställas av respektive bolagsstämma. 

Styrelsen har i januari behandlat en plan för arbetet med koncernsamverkan enligt ägardirektivet. Styrelsen har i maj, med 
anledning av föregående års granskning, beslutat att separata ordförande- respektive VD-träffar ska genomföras 
regelbundet samt att bolagen inför varje beslut överväger koncernnyttan och att uppföljning av dessa åtgärder ska ske 
löpande. Styrelsen har i maj lämnat information till dotterbolaget som förtydligar innebörden i koncernnytta-/samverkan. Av 
underlaget framgår bl.a. att koncernnytta ska beaktas i beslut samt att dokumentation ska ske. Koncernsamverkan har 
varit en stående punkt på AKABs dagordning under året. 
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Bolagets interna kontroll 

Fullmäktiges anvisning Bolagets åtgärder 

   

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

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

Besluta hur anställda ska utbildas i vad intern 	Bolaget har inte några anställda, förutom VD. 
kontroll innebär. 
Reglemente för intern kontroll. 

Anta en årlig internkontrollplan. 	 Styrelsen har inte antagit någon 
Reglemente för intern kontroll. 	 internkontrollplan. 

Följa upp internkontrollplanen. 	 Ej tillämplig då internkontrollplan inte 
Reglemente för intern kontroll. 	 upprättats. 

Rapportera resultatet till kommunstyrelsen i 
	

Ej tillämplig då internkontrollplan inte 
samband med delårsrapport och 

	
upprättats. 

årsredovisning . 
Reglemente för intern kontroll. 
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Bolagets uppföljning och återrapportering 

Fullmäktiges anvisning 
	

Bolagets åtgärder 
Överlämna delårsrapport med bl.a. måluppföljning och 

	
Styrelsen har i oktober informerats om bolagens 

helårsprognos, enligt särskilda anvisningar. 	 delårsrapporter. Styrelsen har vid samma tillfälle godkänt 
Reglemente för verksamhets/ekonomistyrning. 	 AKABs delårsrapport. 

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

Styrelsen har i mars informerats om dotterbolagens 
årsredovisningar 2016. Styrelsen har vid samma tillfälle 
godkänt årsredovisning och koncernredovisning 2016. 
Årsredovisning 2017 har vid granskningstillfället inte 
fastställts. Avsikten är att den ska fastställas av styrelsen i 
april 2018. 

Hålla sig väl informerat om och tillse att dotterföretag 
fullföljer sina uppgifter och verksamheter enligt bolags-
ordningar och ägardirektiv samt särskilt utfärdade direktiv. 
Reglemente för verksamhets/ekonomistyrning. 

Protokollgranskning visar att styrelsen kontinuerligt 
delgivits information om dotterbolagens verksamhet och 
ekonomi. 

Löpande ekonomisk och verksamhetsmässig, periodisk 
rapportering till KS. Vid varje KS-sammanträde rapportera 
aktuellt läge i koncernen. 
Ägardirektiv. 

Granskningen visar att rapportering till kommunstyrelsen 
av bolagets VD sker kontinuerligt, muntligt eller skriftligt. 

Övriga noteringar: Styrelsen har kontinuerligt erhållit VD-rapport bl.a. med information om aktuella frågor i bolagen, 
ägardirektiv, bolagsordningar och ekonomiska mål för bolagen. 

Styrelsen har i januari informerats om arbetet med koncernsamverkan utifrån 2016 års stämmodirektiv. Styrelsen beslutar 
att informationen skickas till fullmäktige. 

Styrelsen har i maj beslutat att från Flygplatsen begära löpande rapporter om arbetet avseende uthyrning av lokaler. 

Styrelsen har även vid stående punkt på dagordningen under året diskuterat koncernnytta och -samverkan. 
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Fastställda ekonomiska mål och krav för dotterbolagen. 
Ägardirektiv. 

1 årsredovisning 2017 anges att fullmäktige inte har 
fastställt några ekonomiska mål för bolaget. Bolaget 
har dock fått i uppdrag att fastställa ekonomiska mål 
för dotterbolagen, vilket också utförts. 
Resultat: + 16 tkr (koncernen + 6 018 tkr). Som orsak 
till överskottet anges ränteläget och låga vakansgrader 
för uthyrning samt kostnadsbesparingar. 

Bolagets måluppfyllelse och resultat 

 

Fullmäktiges anvisning Bolagets måluppfyllelse o 
resultat 
Delårsrapport 2017 innehåller ingen prognos. 

 

 

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

Reglemente för verksamhets/ekonomistyrning. 

   

Mål för bolagets verksamhet: 
	

1 delårsrapport 2017 anges att: AKAB har i enlighet 
• Bolaget ska utöva kommunens styrfunktion över 	 med bolagets ägardirektiv utövat kommunens 

dotterföretagen. 	 styrfunktion över dotterbolagen. Styrelsen bedömer 
Ägardirektiv. 	 också, i årsredovisning 2017, att målet har uppfyllts. 

Hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av 
	

Av årsredovisning 2017 kan utläsas att bolaget arbetat 
det angivna ändamålet med bolagets verksamhet. 	 aktivt med ägarstyrning av kommunens bolag, i 
Ägardirektiv. 	 enlighet med det i bolagsordningen angivna 

ändamålet. 
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Sammanfattande bedömning 

        

        

Kontrollmål 

  

Bedömning 

 

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

Vi bedömer att styrelsen inte på ett tillräckligt sätt säkerställt att 
verksamheten styrs i enlighet med ägarens direktiv. 
Vi ser följande utvecklingsområden: 
• Mål- och resursplan. 
• Budget/koncernbudget. 
• Affärsplan. 

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

Vi bedömer, under förutsättning att årsredovisning 2017 fastställs av 
styrelsen, att styrelsen säkerställt att verksamhetens resultat är förenligt med 
ägarens målsättningar. Ekonomiska mål har inte fastställts för bolaget men 
styrelsen har fastställt ekonomiska mål för dotterbolagen, i enlighet med 
fullmäktiges direktiv. Styrelsen bedömer vidare att angivna mål i ägardirektiv 
och bolagsordning har uppfyllts under året. 

Styrelsen har säkerställt en tillräcklig 
	

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

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

Vi bedömer, under förutsättning att årsredovisning 2017 fastställs av 
styrelsen, att styrelsen i stort säkerställt en tillräcklig uppföljning och 
återrapportering. Bedömningen baseras på att kontinuerlig rapportering sker 
till kommunstyrelsen och att delårsrapport och utkast till årsredovisning har 
upprättats. Vi ser följande utvecklingsområden: 
• Prognos av måluppfyllelse i delårsrapport. 
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