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Jag, av fullmäktige i Arvidsjaurs kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat Arvidsjaurs 
Energi 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 i stort tillräcklig. 

Jag åberopar bifogade redogörelse och rapporter. 
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EY 
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1. Sammanfattning 

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

I 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 i stort tillräcklig. 

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 Arvidsjaurs Energi AB. I tid avgränsas granskningen huvudsakligen till 
verksamhetsår 2018. 

2.3. Genomförande 

Granskningen har genomförts genom dokumentgranskning (protokoll samt tillhörande hand-
lingar). 

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 styrelse arbetar efter fullmäktiges mål och inriktningar på ett ända-
målsenligt sätt har fullmäktige år 2015 fastställt "Reglemente för intern kontroll". Vidare ska 
reglernentet 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 Arvidsjaurs Energi AB 

4.1. Bolagets styrning av verksamhet och ekonomi 

4.1.1. lakttagelser 

Styrning av verksamheten 

Bolaget har följande verksamhetsmål enligt ägardirektiven: 

Arbeta för att öka användandet av lokala bränslen när så är lägligt ur ekonomisk och 
verksamhetsmässig synpunkt. 

Att bolaget är konkurrenskraftigt och att tillse att Arvidsjaur har en attraktiv avgiftsstruk-
tur inom bolagets verksamhetsområde. 

Att i samband med utbyggnaden av fjärrvärrnenätet i möjligaste mån arbeta för samlo-
kalisering av nedläggning av rör för bredband. 

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

1 november 2017 har styrelsen beslutat om 2 mål för 2018 — 2019, båda målen uppges ha 
bäring i fullmäktiges övergripande mål respektive målen i ägardirektiven. 
Målen som styrelsen beslutade om är följande: 

Oljeförbrukningen ska vara under 100 MWh årligen. 
Målet uppges vara kopplat mot målet i ägardirektiven om att öka användningen 
av lokala bränslen samt målet om en miljömässigt hållbar utveckling. Vidare 
uppges målet vara kopplat till fullmäktiges övergripande mål "Miljöhänsyn i all 
verksamhet". 

Bolaget ska under 2018 ha noggrant analyserat ett solenergiprojekt i fullskala. Om ana-
lysen visat att det är ekonomiskt försvarbart ska bygget av anläggningen ha färdigställts 
senast 2019. 

>  Målet uppges kopplat till ägardirektivens mål om en miljömässigt hållbar ut- 
veckling och fullmäktiges övergripande mål "Miljöhänsyn i all verksamhet". 

Vi noterar att fullmäktige har omformulerat det övergripande miljömålet "Miljöhänsyn i all verk-
samhet" som gällde för perioden 2012-2015. Den nya formuleringen är "Långsiktig hållbar 
utveckling" och gäller för perioden 2016-2019. Den övergripande målbilden är dock den-
samma. 

Styrelsen har inte sammanställt verksamhetens mål i en mål- och resursplan, vilket ska göras 
enligt reglemente för verksamhets/ekonomistyrning. 1 mål och resursplan ska respektive av 
fullmäktiges övergripande mål brytas ned i 3 — 6 mål för den egna styrelsen som i sin tur ska 
brytas ned i verksamhetsaktiviteter. 

1 vår dokumentgranskning framgår att styrelsen inte har beslutat om någon affärsplan men i 
styrelseprotokoll den 12 december 2018 framgår vid punkten "Rapport från ordförande" att en 
affärsplan ska tas fram under våren. 1 februari har styrelsen däremot beslutat om en arbets-
ordning 201 8 för styrelsen som även innehåller VD instruktioner. 
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Styrelsens ordförande uppger att det under året har varit prioriterat att hitta en permanent lös-
ning på VD frågan, då nuvarande situation med ordförande som VD inte är optimal. 

1 december 2018 har styrelsen antagit 2 mål för perioden 2019 — 2020. Första målet är det-
samma som år 2018 men det andra är nytt för perioden: 

Oljeförbrukningen ska vara under 100 MWh årligen. 
Målet kopplas fortfarande mot målet i ägardirektiven om att öka användningen 
av lokala bränslen samt målet om en miljömässigt hållbar utveckling. Vidare 
kopplas målet fortfarande till fullmäktiges övergripande mål "Miljöhänsyn i all 
verksam het". 

Under 2019 ska alla större kunder erhålla ett besök från personal från Arvidsjaurs 
Energi för en genomgång av kundens förbrukning över tid samt förslag till åtgärder om 
något onormalt framkommer vid dessa besök. 

>  Målet har bäring på mål om miljömässig hållbar utveckling i ägardirektiven samt 
fullrnäktiges övergripande mål om "Miljöhänsyn i all verksamhet". 

Styrning av ekonomin 

1 november 2017 har styrelsen beslutat om budget för år 2018. Det budgeterade resultatet 
efter finansiella poster är en vinst på 3 010 tkr. 

Bolaget har även 2 ekonomiska mål för 2017 — 2019 som beslutats av moderbolaget AKAB. 

Avkastningskrav: Rörelseresultat exkl. avskrivningar i % av rörelsens intäkter ska vara 
35 %. 

Soliditet: Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för 
uppskjuten skatt) i % av balansomslutning. Ska vara minst 18 %. 

4.1.2. Bedömning 

Styrelsen har inte följt reglemente för verksamhets/ekononnistyrning fullt ut i målstyrningen. 
Styrelsen har formulerat 2 mål för 2018 utifrån 2 av målen i ägardirektiven och 1 av fullmäktiges 
övergripande mål. Enligt reglementet ska varje av fullmäktiges övergripande mål brytas ned i 
3-6 mål för styrelsen. 
Styrelsen har inte antagit någon affärsplan ännu, vilket ska göras enligt ägardirektiven. 1 sty-
relseprotokoll kunde vi däremot utläsa att ett arbete med att ta fram en affärsplan ska inledas. 
En arbetsordning och VD-instruktion har styrelsen däremot beslutat om. 

Mot bakgrund av ovanstående bedömer vi att styrelsen delvis har säkerställt en tillräcklig styr-
ning av verksamhet och ekonomi. 
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4.2. Bolagets uppföljning av verksamhet och ekonomi 

4.2.1. lakttagelser 

Uppföljning av verksamhet 

Styrelsen får uppföljning av verksamheten främst i delårsrapport per 31 augusti 2018 och års-
redovisningen. Båda innehåller en förvaltningsberättelse som beskriver viktiga händelser un-
der perioden för bolagets olika affärsområden samt bolaget som helhet. Vidare rapporteras 
måluppfyllelse i varierande omfattning. 

1 delårsrapporten rapporteras måluppfyllelse av bolagets två beslutade mål för 2018 — 2019, 
däremot görs ingen uppföljning av verksamhetsmålen enligt ägardirektiven. 
Bolagets mål om att hålla oljeförbrukningen under 100 MWh årligen har uppfyllts under peri-
oden. Förbrukningen låg vid rapporteringstillfället på 29,2 MWh och härrörs till februari månad 
som var kallare än föregående år. 

Bolagets andra mål om att under 2018 noggrant analysera ett solenergiprojekt i fullskala, och 
om analysen visar att det är ekonomiskt försvarbart ska bygget av anläggningen färdigställts 
senast 2019. Enligt delårsrapporten har ovanstående uppdrag utretts och analysen visar på 
att det i nuläget inte bedöms som ekonomiskt försvarbar. 

1 årsredovisningen följs även målen enligt ägardirektiven upp till skillnad från delårsrapporten. 
Uppföljningen är dock sparsam och konstaterar endast att ägardirektivens mål har beaktats i 
all verksamhet. 

Bolagets två mål om oljeförbrukning samt solenergi är båda uppfylida med samma motivering 
som i delårsrapporten. 

Enligt styrelseordförande beror den sparsamma informationen i uppföljningen av ägardirekti-
vens verksamhetsmål delvis på att det är viktigt för bolagets verksamhet att inte alla delar blir 
offentliga. Enligt ordförande har information istället getts muntligen till ägaren i samband med 
verksamhetsredovisning . 

Uppföljning av ekonomi 

Bolagets ekonomi följs upp främst genom delårsrapport per 31 augusti 2018 och årsredovis-
ningen. 1 förvaltningsberättelsen beskrivs hur olika faktorer, som väder, avtal, priser, och repa-
rationskostnader har påverkat bolagets ekonomi. 

1 delårsrapporten nämns de ekonomiska målen för 2017 — 2019 men det rapporteras inte om 
periodens utfall. Det framgår däremot att bolaget prioriterar både soliditetsmålet och avkast-
ningskravet under perioden. 1 delårsrapportens resultaträkning framgår att resultat efter finan-
siella poster för perioden är en vinst på 1,3 mnkr. Enligt prognosen pekar helårsutfallet mot en 
vinst på 2,1 mnkr, efter ett prognostiserat koncernbidrag om — 2 mnkr. 

1 årsredovisningen redovisas utfallet för de ekonomiska målen. Årets avkastning stannar på 
32,6 % vilket innebär att avkastningskravet på 35 % inte uppnås. Bolagets soliditet för 2018 
blev 18,5 % vilket innebär att bolaget uppnår soliditetsmålet på 18 %. 
Årets resultat efter finansiella poster blev en vinst på 2,5 mnkr. 
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4.2.2. Bedömning 

Styrelsen har till stor del fått uppföljning i delårsrapport och årsredovisning enligt ägarens di-
rektiv och reglemente. I delårsrapporten görs däremot ingen uppföljning av verksamhetsmålen 
i ägardirektiven eller de ekonomiska målen. Enligt ägardirektiv och reglemente för verksam-
hets/ekonomistyrning ska samtliga mål följas upp i delårs- och årsredovisningen. 

Styrelsen uppger i årsredovisningen att samtliga verksamhetsmål i ägardirektiven har beaktats 
i arbetet, både oljeförbruknings- och solenergimålet är uppfyllda samt soliditetsmålet är upp-
fyllt. Avkastningskravet om 35 % är dock inte uppfyllt. 

Utifrån ovanstående bedömer vi att styrelsen delvis har säkerställt en tillräcklig uppföljning 
enligt ägarens direktiv. Vidare bedömer vi att styrelsen delvis har uppfyllt ägarens mål, vi kan 
dock inte bedöma om verksamhetsmålen enligt ägardirektiven är uppfyllda eftersom de inte 
har några mätbara indikatorer eller beskrivning av hur bolaget har beaktat målen i verksam-
heten. 

4.3. Bolagets arbete med intern kontroll 

4.3.1. lakttagelser 

Styrelsen har ansvar för den interna kontrollen inom verksamheten. Det är därmed upp till 
styrelsen att det finns en struktur för intern kontroll. Enligt reglemente för intern kontroll ska 
styrelsen besluta: 

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. 

I vår dokurnentgranskning kan vi inte utläsa att styrelsen har tagit beslut angående någon av 
ovanstående punkter. 

Vidare ska styrelsen anta en internkontrollplan utifrån genomförd riskbedömning. 
I november 2017 har styrelsen antagit en internkontrollplan för 2018, som sedan reviderats i 
maj 2018. Den reviderade versionen innehåller endast mindre omformuleringar. Internkontroll-
planen innehåller 2 kontrollmoment (leverantörsfakturor och kompetensutveckling) med VD 
som kontrollansvarig. Kontrollmomenten är samma som i internkontrollplanen för 2017. För 
respektive kontrollmoment finns en beskriven risk och konsekvensanalys i textform. I intern-
kontrollplanen framgår dock inte till vem uppföljning ska rapporteras samt när rapportering ska 
ske. 

I delårsrapporten per augusti 2018 rapporteras det pågående arbetet med intern kontroll. Ett 
stort antal leverantörsfakturor har kontrollerats enligt delårsrapporten och felaktigheter har 
upptäckts. Det har lett till ett arbete med att gå igenom samtliga avtal med s.k. större kunder. 
Kontrollmomentet kompetensutveckling rapporteras först i årsredovisningen. 

I årsredovisningen beskrivs kontrollmomenten med leverantörsfakturor på samma sätt som i 
delårsrapporten. För kontrollmoment kompetensutveckling beskrivs att antalet utbildningsda-
gar för de anställda under året i genomsnitt är 5 dagar. 
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1 oktober 2019 har styrelsen antagit internkontrollplan för 2019, vi observerar att det är samma 
kontrollmoment som för 2018 och 2017. 

Vid granskningen har det framkommit att samtliga VD i kommunens bolag och en del andra 
berörda personer har i januari 2019 gått en utbildning i intern kontroll. Styrelseordförande upp-
ger att arbete med internkontrollplan är en pågående process och förväntas vara behandlad 
av styrelsen i maj 2019. 

4.3.2. Bedömning 

Vi bedömer att styrelsen i stort har säkerställt att verksamheten bedrivs med en tillräcklig intern 
kontroll. Vi noterar dock några utvecklingsornråden när det gäller arbetet med den interna kon-
trollen. 

Styrelsen har inte fullföljt kraven enligt reglementet för internkontroll för att säkerställa en struk-
tur för bolagets arbete med intern kontroll. Styrelsen har antagit en internkontrollplan för 2018, 
det är däremot få kontrollmoment och den underliggande risk- och konsekvensanalysen är 
kortfattad. Det framgår inte hur riskinventering har genomförts för att sedan analyseras och 
prioritera de högst värderade riskerna utifrån sannolikhet och konsekvens. 
Vi noterar att internkontrollplanen är oförändrad från 2017 och är oförändrad inför 2019, vilket 
kan indikera att risk- och väsentlighetsanalys inte tar hänsyn till nya risker inför varje verksam-
hetsår. Enligt uppgifter har dock Arvidsjaurs bolagskoncern fått en utbildning i intern kontroll 
och enligt styrelseordförande är internkontrollplanen under arbete. Det ska därmed redan på-
börjats ett förbättringsarbete som behandlar noterade förbättringsområden. 
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5. Sammanfattande bedömning 

I 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 att bolagets interna 
kontroll i stort är tillräcklig. 

Vår bedömning grundar sig på följande: 

Revisionsfråga Svar 

Har styrelsen en tillräcklig styrning av 
verksamhet och ekonomi? 

Ja, delvis. Mål- och resursplan samt affärsplan 
saknas. 

Når styrelsen måluppfyllelse för verk- 
samhet och ekonomi? 

Ja, delvis. Till följd av den sparsamma uppfölj-
ningen av verksamhetsmålen i ägardirektiven kan 
vi inte bedöma måluppfyllelsen av dessa mål. Öv-
riga mål är uppfyilda förutom en mindre avvikelse 
på avkastningskravet. 

Har 	styrelsen 	en 	tillräcklig 	kontroll 
över verksamhet och ekonomi? 

Ja i stort. Vi har dock noterat några utvecklings-
områden när det gäller arbetet med den interna 
kontrol len. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi bolagsstyrelsen för Arvidsjaurs Energi AB att: 

Säkerställa att det finns en struktur för arbetet med intern kontroll. 

Säkerställa att det sker en utförlig riskinventering i samband med risk- och väsentlig-
hetsanalysen inför varje verksamhetsår. 

Upprätta en mål- och resursplan enligt reglemente för verksamhets- och ekonomistyr-
ning. 

Skellefteå den 6 mars 2019 

David Larsson 	 Linda Marklund 
Revisionskonsult, EY 	 Certifierad kommunal revisor, EY 
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