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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. 

I min översiktliga granskning av bolagets verksamhet har det inte framkommit några 
väsentliga brister frånsett den interna kontrollen. Jag bedömer att verksamheten i stort 
bedrivs på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Jag bedömer 
bolagets interna kontroll som bristfällig. 

Jag åberopar bifogade redogörelse och rapporter. 

Arvidsjaur 2019-03-19 

fle-(47,y44462" 
Erling St nlund 

Lekmannarevisor 
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1. Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Arvidsjaurs kommun granskat Arvid-
sjaurhem AB i syfte att bedöma om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från eko-
nomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om den interna kontrollen är tillräcklig. 

1 vår översiktliga granskning av bolagets verksamhet har det inte framkommit några väsentliga 
brister frånsett den interna kontrollen. Vi bedömer att verksamheten i stort bedrivs på ett ända-
målsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Vi bedömer bolagets interna kon-
troll som bristfällig. 

För vår sammanfattande bedömning se avsnitt 5. 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet 
som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. De granskar på samma sätt, genom de 
lekmannarevisorer som utsetts i företag enligt kommunallagens 10 kap. 2-6 §§, även verk-
samheten i de juridiska personerna. 

Lekmannarevisorn ska, enligt aktiebolagslagens 10 kap. 3 § granska om bolagets verksamhet 
sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bola-
gets interna kontroll är tillräcklig. 

Granskningen skall utgå från god revisionssed. Enligt God revisionssed i kommunal verksam-
het 2018 ska granskningen vara så omfattande att den ger en stabil grund för revisionens 
bedömningar i revisionsberättelsen. 

2.2. Syfte och revisionsfrågor 

Syftet med granskningen är att granska om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om den interna kontrollen är tillräcklig. 
Den grundläggande granskningen syftar till att besvara följande revisionsfrågor: 

• Har styrelsen en tillräcklig styrning av verksamhet och ekonomi? 
• Har styrelsen en tillräcklig kontroll över verksamhet och ekonomi? 
> Når styrelsen måluppfyllelse för verksamhet och ekonomi? 

Granskningen avser Arvidsjaurhem AB. I tid avgränsas granskningen huvudsakligen till verk-
samhetsår 2018. 

2.3. Genomförande 

Granskningen har genomförts genom dokumentgranskning (protokoll samt tillhörande hand-
lingar). Kompletterande intervju har genomförts (se bilaga). 

2.4. Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som används i granskningen som ut-
gångspunkt för analys, bedömningar och slutsatser. Revisionskriterierna kan hämtas ifrån la-
gar och förarbeten eller interna regelverk, policys och fullmäktigebeslut. Kriterier kan också ha 
sin grund i jämförbar praxis eller erkänd teoribildning. I denna granskning utgörs de huvudsak-
liga revisionskriterierna av: 

> Kommunallagen 
> Aktiebolagslagen 

God revisionssed 2018 
> Relevanta kommunspecifika styrdokument tex; 

Bolagsordning för respektive bolag 
Ägardirektiv för respektive bolag 
Kommunfullmäktiges reglemente för intern kontroll 
Regler för verksamhets- och ekonomistyrning 
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3. Kommunens styrmodell 

Kommunfullmäktige har fastställt den nuvarande styrmodellen i "Reglemente för verksam-
hets/ekonomistyrning" under år 2017. Styrmodellen ger en yttre ram för styrningen som gäller 
för styrelser, nämnder och bolag i Arvidsjaur kommunkoncern. Inom denna ram fastställer re-
spektive styrelse och nämnder egna regler för styrning och uppföljning av mål och resurser. 

Det praktiska målarbetet för bolagen enligt styrmodellen kan delas in i 3 nivåer: 

Nivå 1: Kommunfullmäktige antar övergripande mål som gäller hela kommunkoncer- 
nen. De övergripande målen gäller för mandatperioden med ett års förskjutning. 

Nivå 2: Varje övergripande mål ska brytas ned till 3-6 mål för den egna styrelsen. Sty-
relsens mål följs upp av fullmäktige. 

Nivå 3: Styrelsens mål ska i sin tur brytas ned till verksamhetsnära aktiviteter som an-
svarig styrelse följer upp. Hur aktiviteterna ska tas fram bestämmer styrelse i samar-
bete med den egna förvaltningsorganisationen. Varje aktivitet ska ha en fastställd indi-
kator som mäter och kan ge svar om aktiviteten utförts och till vilken grad respektive 
mål uppnåtts. Målformuleringar med aktiviteter sammanställs i Mål- och resursplan 

Bolagsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt fullmäktiges övergripande 
mål, fastställda budgetram och lagstiftning. Bolagen ska rapportera sin uppföljning av eko-
nomi och mål i en delårsrapport för perioden januari — augusti och årsredovisningen. Efter 
andra tertialet ska Arvidsjaurs Kommunföretag AB (AKAB) lämna en delårsrapport för 
AKAB och dess dotterbolag. 

För att säkerställa att styrelsen arbetar efter fullmäktiges mål och inriktningar på ett ända-
målsenligt sätt har fullmäktige år 2015 fastställt "Reglemente för intern kontroll". Vidare ska 
reglementet säkerställa en tillförlitlig rapportering av verksamhet och ekonomi. 

Enligt reglementet har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för att det ska finnas 
en god intern kontroll. De ska säkerställa att det finns en organisation för intern kontroll i 
kommunen. Bolagsstyrelsen ska varje år anta en internkontrollplan för säkring av bolagets 
ledning och styrning. En skriftlig risk — och väsentlighetsanalys ska ligga till grund för in-
ternkontrollplanen. 

Internkontrollplanen bör enligt reglementet minst innehålla: 

Genomförd riskbedömning 
Valda kontrollmål 
Vem som ansvarar för att utföra uppföljning och rapportering 
Till vem uppföljningen ska rapporteras 
När rapportering ska ske 

Resultatet från internkontrollplanen ska rapporteras till kommunstyrelsen och kommunre-
visorerna i samband med delårsrapporten respektive årsredovisningen. Kommunstyrelsen 
upprättar efter årets slut en sammanfattande rapport av nämndernas/styrelse uppföljning 
av intern kontroll. Bolagsstyrelsens ansvar preciseras ytterligare i bolagets ägardirektiv. 
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4. Granskningsresultat Arvidsjaurhem AB 

4.1. Bolagets styrning av verksamhet och ekonomi 

4.1.1. lakttagelser 

Styrning av verksamheten 

Bolaget har brutit ned Fullmäktiges övergripande mål till bolagsmål för perioden 2016 — 2019 
och fastställt ett styrkort i december 2015. Arvidsjaurhem AB har antagit ett övergripande mål 
utifrån respektive kommunövergripande mål. De övergripande målen har sedan brutits ned i 
totalt 10 delmål, enligt följande: 

Aktivt arbeta för nöjda kunder. 
> Öka andelen nöjda kunder med 3%. 
• Öppen och bra kunddialog — ett öppet hus per år. 
• Öka kundnöjdheten avseende ärendehantering. 

A-hem skall verka för en långsiktig hållbar utveckling och tillväxt. 
• A-hem ska minska den totala energianvändningen med 3 % under perioden. 
> Nyinflyttade som fått anställning i Arvidsjaur prioriteras i bostadskön. 

A-hem skall aktivt verka för att vara en attraktiv arbetsgivare. 
> All personal skall ha medarbetarsamtal en gång per år. 
• Dokumenterade APT genomförs 8 gånger per år. 
• Årlig skyddsrond genomförs. 
• Företagshälsovård med årlig uppföljning för alla medarbetare. 
• Inga arbetsrelaterade sjukskrivningar. 

Utöver målen som styrelsen har antagit utifrån fullmäktiges övergripande mål så ska styrelsen 
arbeta efter verksamhetsmålen i ägardirektiven: 

Bolaget ska var en aktiv aktör på bostadsmarknaden, äga och förvalta fastighetsbe-
ståndet samt medverka till att målen i kommunens bostadsförsörjningsprogram upp-
fylls. 
Bolaget skall verka för ett attraktivt och tryggt boende där bolaget tillhandahåller bostä-
der. 
Bolaget ska sträva efter att tillhandahålla bostäder till nya medborgare i kommunen. 
Bolagets verksamhet skall i alla delar bygga på en miljömässigt hållbar utveckling. 

I juni 2018 har styrelsen antagit förändringar i styrdokumenten VD-instruktion, Arbetsordning 
samt firmateckning och fullmakter. I Arbetsordning ändras att måluppfyllelse rapporteras vid 
varje styrelsemöte istället för som tidigare halvårsvis. 

Vid föregående års granskning framkom att styrelsen under år 2017 arbetat med att upprätta 
en affärsplan. I intervju i samband med föregående granskning framkom att ett utkast var av-
sett att behandlas av styrelsen i mars 2018. Vid genomgång av protokoll kan vi utläsa att ingen 
affärsplan har antagits under år 2018. 
Vid samtal uppger VD att en affärsplan var i princip färdigställd och redo att tas i bruk, men 
efter en utbildning som samtliga VD i Arvidsjaurs bolagskoncern genomgått beslutade de att 
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arbeta igenom affärsplanen med de nya kunskaperna. De värdesätter att affärsplanen ska bli 
rätt istället för att stressa fram ett dokument. 

Styrning av ekonomin 

1 december 2017 har styrelsen beslutat att godkänna budget för 2018. Budgeten innehåller en 
resultaträkning som visar på ett budgeterat resultat på 9 605 tkr före bokslutsdispositioner och 
skatt. Budgeten innehåller även investeringar och planerat underhåll på totalt 13 087 tkr. 

AKAB har i december 2017 fastställt ekonomiska mål för Arvidsjaurhem AB: 
Avkastningskrav: Direktavkastning på totalt kapital ska vara minst 6 %. 

Soliditet: Justerat eget kapital i % av balansomslutning. Ska vara minst 20 %. 

4.1.2. Bedömning 

Styrelsen har brutit ned kommunens övergripande mål till egna mål för styrelsen som gäller för 
perioden 2016 - 2019. Däremot har 1 av verksamhetsmålen endast 2 delmål, det saknas där-
med 1 delmål för att komma upp i minimikravet på 3 delmål enligt reglementet för verksam-
hets/ekonomistyrning. De ekonomiska målen från AKAB används även som mål utifrån full-
mäktiges övergripande mål "god ekonomisk hushållning", för att leva upp till reglemente för 
verksamhets/ekonomistyrning saknas även här ett delmål. Målen ska enligt reglementet sam-
manställas i en mål- och resursplan, vilket styrelsen inte har gjort. 

Vidare har styrelsen antagit en arbetsordning för styrelsen under år 2018, vilket ska göras 
årligen enligt ägardirektiven. Styrelsen har även omprövat och ändrat instruktioner för VD en-
ligt ägardirektiven. Däremot har styrelsen ännu inte antagit någon affärsplan, men arbetet på-
går med att utforma en affärsplan efter genomförd utbildning inom området. 

Styrelsen har antagit budget inför året enligt reglementet för verksamhets/ekonomistyrning. 

Utifrån ovanstående bedömer vi att styrelsen till stor del har säkerställt att verksamheten bed-
rivs i enlighet med ägarens direktiv. 

4.2. Bolagets uppföljning av verksamhet och ekonomi 

4.2.1. lakttagelser 

Uppföljning av verksamhet 

1 oktober 2018 har styrelsen behandlat delårsrapport per 31 augusti 2018. 1 delårsrapporten 
följs verksamheten upp genom en beskrivning av väsentliga händelser under året och en upp-
följning av måluppfyllelse i förvaltningsberättelsen. Målen som följs upp är de 4 målen enligt 
ägardirektiven för Arvidsjaurhem AB. Vi noterar att målen som antagits utifrån fullmäktiges 
övergripande mål inte följs upp i samband med delårsrapporten. Ägardirektivens mål beskriver 
vad verksamheten ska sträva efter och har inga beslutade mått för att mäta måluppfyllelse. 
Måluppfyllelsen grundar sig därFör enbart på styrelsens bedömning av måluppfyllelse. 
Styrelsen bedömer 3 av 4 verksamhetsmål enligt ägardirektiven som uppfyllda. 
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Det målet som inte är uppfyllt är "Bolagets verksamhet skall i alla delar bygga på en miljö-
mässig hållbar utveckling". I kommentarerna kring målet uppger styrelsen att målet kan uppnås 
genom att ständigt vidta åtgärder och minska energiförbrukningen. Det pågår ett flerårigt pro-
gram med uppförande av nya soprum samt ett antal energieffektiviseringsprojekt har genom-
förts eller påbörjats under året. 

Styrelsen har i behandlingen av delårsrapporten beslutat att godkänna delårsrapporten. 

I årsredovisningen följs återigen endast målen från ägardirektiven upp. Måluppfyllelsen är den-
samma som i delårsrapporten med 3 av 4 mål uppfyllda. 

Däremot har VD föredragit om måluppfyllelse utifrån fullmäktiges övergripande mål på styrel-
sesammanträde i december 2018. Målen har markerats enligt färgskalan grön, gul och röd. 
Grön indikerar att målet bedöms bli uppfyllt, gult innebär att arbete pågår med det är för tidigt 
att säga om målet uppnås och rött indikerar följande målet bedöms ej bli uppfyllt. Samtliga 
delmål följs upp varav 8 mål bedöms uppfyllda och resterande 2 mål är markerade gula, vilket 
innebär att arbete med målen pågår. Inget mål är markerat rött. Styrelsen beslutade att med 
godkännande lägga VD rapporterna till handlingarna. 

Vi kan från protokoll utläsa att måluppfyllelse har varit en stående punkt i VD rapporten på 
varje styrelsesammanträde efter styrelsen ändrade i arbetsordningen. 

Uppföljning av ekonomi 

Styrelsen följer upp bolagets ekonomi i delårsrapporten per 31 augusti 2018.Delårsrapporten 
innehåller kommentar om resultatet, intäkterna, kostnader och finansiering. Vidare följs bola-
gets ekonomiska mål som beslutats av AKAB upp. Bolaget uppfyller avkastningskravet om 6% 
och målet om soliditet på 20 % bedöms uppnås om några år. 

Delårsrapportens helårsprognos pekar på ett positivt resultat efter finansiella poster på 9 700 
tkr. Styrelsen beslutade vid sammanträdet att godkänna delårsrapporten utan några övriga 
kommentarer. 

I årsredovisningen kan vi utläsa att vid årets slut uppfylls båda ekonomiska målen beslutade 
av AKAB. Årets resultat efter finansiella poster blev 8 357 tkr. 

Vidare noterar vi att en stående punkt som behandlas i samband med VD rapport på varje 
styrelsesammanträde är ekonomi i form av aktuellt läge kring lån och likviditet. 

4.2.2. Bedömning 

Styrelsen har följt upp bolagets resultat och mål under året. Målen enligt ägardirektiven följs 
upp i delårsrapport och årsredovisningen, i enlighet med reglemente för verksamhets/ekono-
mistyrning. Målen utifrån fullmäktiges övergripande mål följs inte upp i samband delårsrap-
porten, däremot följs de upp i en särskild bilaga i december 2018. Enligt reglemente för verk-
samhets/ekonomistyrning ska även de målen följas upp i samband med delårs- och årsredo-
visningen. De flesta av målen, både enligt ägardirektiv och fullmäktige, är uppfyllda. De verk-
samhetsmål som inte är uppfyllda bedömer styrelsen ska kunna uppnås genom fortsatt arbete. 
Båda de ekonomiska målen är uppfyllda. 

Vi bedömer att styrelsen har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet med 
ägarens anvisningar. Vidare bedömer vi att styrelsen når måluppfyllelse för verksamhet och 
ekonomi. 
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4.3. Bolagets arbete med intern kontroll 

4.3.1. lakttagelser 

Enligt reglemente för intern kontroll har bolagsstyrelsen samma ansvar som nämnderna an-
gående intern kontroll. Styrelsen har därvid att besluta följande: 

Om regler och anvisningar för den interna kontrollen. 
Hur planering och rapportering av internkontroll ska gå till. 
Hur brister i och utvärdering av den intern kontrollen ska rapporteras och åtgärdas. 
Hur samtliga anställda ska utbildas i vad intern kontroll innebär. 

Vid föregående års granskning uppgav styrelsen vid intervju att det pågick ett arbete med en 
internkontrollplan som skulle fastställas under år 2018. I vår protokollgranskning kan vi inte 
utläsa att styrelsen har tagit beslut angående någon av ovanstående delar för intern kontroll. 

Enligt uppgifter från VD pågår dock ett förbättringsarbete inom området. Samtliga VD i de 
kommunala bolagen samt ytterligare några personer har varit på en utbildning och nästa steg 
är att implementera det i organisationen. 

4.3.2. Bedömning 

Eftersom bolagsstyrelsen varken antagit en internkontrollplan eller någon organisation för in-
tern kontroll bedömer vi att styrelsen inte har säkerställt en tillräcklig intern kontroll, i enlighet 
med ägarens reglemente för intern kontroll. 
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5. Sammanfattande bedömning 

1 vår översiktliga granskning av bolagets verksamhet har det inte framkommit några väsentliga 
brister frånsett den interna kontrollen. Vi bedömer att verksamheten i stort bedrivs på ett ända-
målsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Vi bedömer bolagets interna kon-
troll som bristfällig. 

Vår bedömning grundar sig på följande: 

Revisionsfråga Svar 

Har styrelsen en tillräcklig styrning av 
verksamhet och ekonomi? 

Ja till stor del, dock saknas en mål- och resursplan 
samt affärsplan. 

Når styrelsen måluppfyllelse för verk- 
samhet och ekonomi? 

Ja, båda de ekonomiska målen är uppfyllda och 
de flesta verksamhetsmål. 

Har 	styrelsen 	en 	tillräcklig 	kontroll 
över verksamhet och ekonomi? 

Nej, bolaget saknar både plan och organisation för 
intern kontroll. Dock pågår ett förbättringsarbete 
inom området. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi bolagsstyrelsen för Arvidsjaurhem AB att: 

I> Upprätta en organisation för intern kontroll enligt ägarens reglemente för intern kontroll. 

Följ upp verksamhetsmålen utifrån fullmäktiges mål i delårs- och årsredovisningen. 

Upprätta en mål- och resursplan enligt reglemente för verksamhets/ekonomistyrning. 

Skellefteå den 6 mars 2019 

David Larsson 	 Linda Marklund 
Revisionskonsult, EY 	 Certifierad kommunal revisor, EY 
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Bilaga 1: Källförteckning 

Intervjuade funktioner: 

Verkställande direktör 

Dokument: 

Reglemente för verksamhets/ekonomistyrning 

Styrelseprotokoll 

Reglemente för intern kontroll 

Delårsrapport per 31 augusti 2018 

Ärsredovisning 2018 

Ägardirektiv 

Bolagsordning 

Bolagsstämmoprotokoll 
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