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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. 

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 

Åke Lindberg 

Lekmannarevisor 

Bilaga: 
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1. Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Arvidsjaurs kommun granskat Arvid-
sjaurs Flygplats 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 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 Arvidsjaurs Flygplats AB. I tid avgränsas granskningen huvudsakligen till 
verksamhetsår 2018. 

2.3. Genomförande 

Granskningen genomförs genom dokumentgranskning (protokoll samt tillhörande handlingar). 
Vid behov genomförs kompletterande intervjuer. 

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 Arvidsjaurs kommunkoncern. Inom denna ram fastställer 
respektive 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. 
Arvidsjaurs Kommunföretag AB (AKAB) lämna en delårsrapport för AKAB och dess dotter-
bolag. 

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 Arvidsjaurs Flygplats AB 

4.1. Bolagets styrning av verksamhet och ekonomi 

4.1.1. lakttagelser 

Styrning av verksamheten 

Enligt kommunens reglemente för verksarnhets/ekonomistyrning ska bolagets styrelse bryta 
ned fullmäktiges övergripande mål till 3-6 mål. De nedbrutna målen ska i sin tur brytas ned i 
verksamhetsnära aktiviteter. Målen och aktiviteterna ska sedan dokurnenteras tillsammans 
med mått för måluppfyllelse i en mål- och resursplan. I vår dokumentgranskning kan vi inte se 
att styrelsen har beslutat om några mål utifrån fullmäktiges mål eller upprättat någon mål- och 
resursplan. 

Däremot har bolaget upprättat en drifthandbok innehållande kvalitetsmål, miljömål och säker-
hetsmål. Drifthandboken är upprättad i augusti 2017 och ersätter tidigare version. 

I ägardirektiven specificeras ytterligare verksamhetsmål från ägaren som bolaget ska efter-
sträva: 

Bolaget ska ha kompetenser, resurser, och system för drift, säkerhet, miljö och under-
håll som är så goda att inga fel eller brister uppstår. 

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

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

Bolagets verksamhet bör sträva efter en miljömässigt hållbar utveckling. 

Enligt ägardirektiven ska Arvidsjaurs Flygplats AB ta fram och vidmakthålla en affärsplan. I vår 
dokumentgranskning framkommer att styrelsen inte har beslutat om någon affärsplan. Enligt 
VD pågår ett arbete med att ta fram en affärsplan. 

Styrelsen ska enligt ägardirektiven årligen utarbeta och anta en arbetsordning som fastställer 
arbetsfördelningen mellan styrelse och eventuella andra organ. Vidare ska det även finnas en 
instruktion för verkställande direktör. I vår dokumentgranskning kan vi inte se att styrelsen har 
antagit någon arbetsfördelning eller VD-instruktion för år 2018. Det finns däremot en VD-in-
struktion som är antagen år 1995. 

Styrning av ekonomin 

I januari 2017 har moderbolaget AKAB beslutat om de ekonomiska målen för Arvidsjaurs Flyg-
plats AB 2017 - 2019: 

Avkastningskrav: Resultatet ska överstiga 0 kr med ett minimum av kommunala bidrag 
(2015 kommunalt stöd inkl. hållhyror 5 161 tkr + koncernbidrag 1 000 kr). 

Soliditet: Summa eget kapital ska överstiga registrerat aktiekapital (13 600 tkr) (2015 
är storlek på eget kapital 12 179 kr). 
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Styrelsen har i december 2017 fastställt budget för 2018. Budget är uppdelad efter områden 
Flygplatsdrift, TWRICN och Security. Det sammanlagda budgeterade resultatet för 2018 är en 
vinst på 12 tkr, inräknat ett kommunalt/koncernbidrag inklusive hålhyror på totalt 6 370 tkr. 

I december 2018 har styrelsen fastställt budget för 2019 uppdelad på respektive område. Det 
totala budgeterade resultatet är en vinst på 1 746 tkr, beräknat med ett kommunalt/koncernbi-
drag inkl. hålhyror på 6 402 tkr. 

4.1.2. Bedömning 

Styrelsen har inte antagit någon mål- och resursplan, affärsplan, arbetsordning eller VD-in-
struktion för 2018 som krävs enligt reglemente för verksamhets/ekonomistyrning respektive 
ägardirektiven. Bolaget har däremot upprättat en drifthandbok som de arbetar efter. 

Vidare har styrelsen antagit budget med ett resultat över 0 kr i enlighet med avkastningskravet 
i ägardirektiven. Vi noterar dock att bolaget har fått otydliga direktiv genom en icke förenlig 
bolagsordning och ägardirektiv. Enligt bolagsordningen ska verksamheten bedrivas enligt 
självkostnadsprincipen och i ägardirektiven ska den bedrivas på affärsmässiga grunder. 

Mot bakgrund av att styrelsen inte har antagit samtliga styrdokument som krävs bedömer vi 
att styrelsen endast delvis har säkerställt en tillräcklig styrning av verksamhet och ekonomi. 

4.2. Bolagets uppföljning av verksamhet och ekonomi 

4.2.1. lakttagelser 

Uppföljning av verksamhet 

Styrelsen har i oktober 2018 behandlat delårsrapport t.o.m. 31 augusti 2018. I delårsrapporten 
följs verksamheten upp genom rapportering av viktiga händelser. Delårsrapporten innehåller 
ingen uppföljning av verksamhetsmålen enligt ägardirektiven, och till följd av att styrelsen inte 
tagit några mål utifrån fullmäktiges mål följs inte dessa upp heller. Styrelsen har beslutat att 
godkänna delårsrapporten. 

Utöver delårsrapporten har styrelsen fått uppföljning av verksamheten genom en halvårsana-
lys baserat på data från säkerhets- och kvalitetsarbetet. Här får styrelsen en uppföljning av 
Flygplatsens säkerhetsmål och övriga nyckeltal men inte målen från ägardirektiven. 

I årsredovisningen rapporteras viktiga händelser under året samt måluppfyllelse för ägardirek-
tivens verksamhetsmål. Ägardirektivens mål beskriver vad verksamheten ska sträva efter och 
har inga beslutade mått för att mäta måluppfyllelse. I årsredovisningens avsnitt om måluppfyl-
lelse beskrivs därför det pågående arbetet vara i linje med målen. 

Uppföljning av ekonomi 

Den ekonomiska uppföljningen i delårsrapporten t.o.m. 31 augusti består av resultaträkning, 
balansräkning, och en kassflödesanalys. Periodens resultat är en förlust på 290 tkr. Det sak-
nas däremot en helårsprognos för att uppfylla kraven enligt reglemente för verksamhets/eko-
nomistyrning. Vidare så innehåller inte delårsrapporten någon uppföljning av de ekonomiska 
målen satta av AKAB. Det går däremot att utläsa från resultat och balansräkningen att inget 
av målen är uppfyllt vid tillfället för delårsrapporten. 
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Styrelsen har även löpande under året fått en mindre omfattande ekonomisk redovisning in-
nehållande resultat- och balansräkning för utfallet t.o.m. februari, april, juli och oktober. I okto-
ber var periodens resultat en förlust på 793 tkr. 

Det faktiska utfallet i årsredovisningen blev en vinst på 656 tkr. Bolaget uppger i årsredovis-
ningen att avkastningskravet är uppnått eftersom bolaget har uppnått ett positivt resultat. Vi 
noterar att avkastningskravet även innefattar att minimera kommunala bidrag. Bolaget har mot-
tagit kommunalt bidrag samt koncernbidrag på total 3 400 tkr. 
Soliditetsmålet uppger bolaget att de inte har uppnått då summan av eget kapital understiger 
registrerat aktiekapital. 

4.2.2. Bedömning 

Styrelsen får till övervägande del uppföljning av verksamhet och ekonomi enligt kraven i styr-
dokumenten. Delårsrapporten saknar dock uppföljning av verksamhetsmålen. I årsredovis-
ningen följs både verksamhetsmålen och de ekonomiska målen upp. Verksamhetsmålen be-
döms tills stor del uppfyllda eller så pågår ett arbete i rätt riktning. Avkastningskravet bedömer 
bolaget som uppfyllt då det uppvisar ett positivt resultat. Då målet innefattar att minimera kom-
munbidrag men inte sätter någon gräns är det svårt att bedöma om den delen av målet är 
uppfyllt. 

Vi bedömer att styrelsen till stor del når måluppfyllelse för verksamhet och ekonomi. För de 
mål som inte uppnås bedrivs ett arbete i rätt riktning. Vidare bedömer vi att styrelsen får en 
tillräcklig uppföljning av verksamhet och ekonomi. 

4.3. Bolagets arbete med intern kontroll 

4.3.1. lakttagelser 

Bolagsstämman har i juni 2018 antagit av kommunfullmäktige 2015-06-23 § 109 fastställt reg-
lemente för intern kontroll. 

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. 

I vår dokumentgranskning kan vi inte se att något av ovan beslut har fattats. Ingen internkon-
trolplan är antagen ännu men enligt VD är det ett pågående arbete. 

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 

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 bristfällig. 

Vår bedömning grundar sig på följande: 

Revisionsfråga Svar 

Har styrelsen en tillräcklig styrning av 
verksamhet och ekonomi? 

Delvis, bolaget arbetar mot vissa mål men saknar 
en mål- och resursplan samt övriga styrdokument. 

Når styrelsen måluppfyllelse för verk- 
samhet och ekonomi? 

Ja, för de mål som inte uppfyllts bedrivs ett arbete 
i rätt riktning. 

Har 	styrelsen 	en 	tillräcklig 	kontroll 
över verksamhet och ekonomi? 

Nej, bolaget saknar både plan och organisation för 
intern kontroll. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi bolagsstyrelsen för Arvidsjaurs Flygplats AB 
att: 

Upprätta samtliga styrdokument som krävs enligt ägardirektiv och reglemente för verk-
samhet och ekonomistyrning (arbetsordning, VD-instruktion, mål- och resursplan samt 
affärsplan). 

Utforma mätbara verksamhetsmål i linje med fullmäktiges övergripande mål. 

Upprätta en struktur för arbetet med intern kontroll och fastställ en internkontrollplan 

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 

Årsredovisning 2018 

Ägardirektiv 

Bolagsordning 

Bolagsstämmoprotokoll 
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