
Lekmannarevisorn 

i Arvidsjaurs Kommunföretag AB, 

Arvidsjaurs kommun 

Arvidsjaurs kommun 
Kommunstyrelsen 

2019 -03- 2 8 

bru.  -7/2b19   
2019-03-19 

  

Till årsstämman i Arvidsjaurs Kommunföretag AB 

organisationsnummer 556648-3839 

Till fullmäktige i Arvidsjaurs kommun 

Granskningsrapport för år 2018 

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. 

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. 

Lekmannarevisor 

Bilaga: Sakkunnigrapport, Grundläggande granskning 2018, Arvidsjaurs Kommunföretag AB 
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1. Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Arvidsjaurs kommun granskat Arvid- 
sjaurs Kommunföretag 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 Kommunföretag AB. I tid avgränsas granskningen huvudsak-

ligen till verksamhetsår 2018. 

2.3. Genomförande 

Granskningen har genomförts genom dokumentgranskning (protokoll samt tillhörande hand-
lingar). Därefter har intervju genomförts med bolagets VD. 

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; 

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, fastställd budgetram och lagstiftning. Bolagen ska rapportera sin uppföljning av eko-
nomi och mål i en delårsrapport för perioden januari — augusti samt i 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 
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 Kommunföretag AB 

4.1. Bolagets styrning av verksamhet och ekonomi 

4.1.1. lakttagelser 

Styrning av verksamheten 
I mars 2018 har Arvidsjaurs Kommunföretag AB (AKAB) styrelse fastställt 6 mål utifrån full-
mäktiges övergripande mål. 

Fullmäktiges mål: Engagerade och nöjda medborgare/kunder. 
AKAB:s mål: Öppna bolagsstämmor. 

Fullmäktiges mål: Långsiktig hållbar utveckling. 
AKAB:s första mål: Alla bolag medverkar till god ekonomi. 
AKAB:s andra mål: Minimera kommunalt driftstöd. 

Fullmäktiges mål: God ekonomisk utveckling. 
AKAB:s första mål: Kommunkoncernperspektiv. 
AKAB:s andra mål: Minst 3 samarbetsprojekt i bolagskoncernen. 

Fullmäktiges mål: Attraktiv arbetsgivare. 
AKAB:s mål: Kommunen är normgivande för bolagen. 

Målen har inga beslutade indikatorer eller mått för att mäta måluppfyllelsen. Styrelsen har inte 
fastställt målen i en mål- och resursplan. 

Vidare har AKAB ett verksamhetsmål som anges i ägardirektiven. 
Bolaget skall utöva kommunens styrfunktion över dotterföretagen i enlighet med vad 
som anges i punkt 1 andra stycket, vilket är att är att AKAB utövar kommunens styr-
funktion över dotterföretagen i de avseenden som följer av lag och utfärdade ägar- och 
i förekommande fall, övriga, särskilda direktiv. 

I ägardirektiven punkt 9 specificeras moderbolagets styrfunktion över dotterbolagen ytterligare. 
I ägardirektiven anges nämligen att AKAB ansvarar för att bevaka och, när så är påkallat, 
föreslå ändring av respektive dotterföretags bolagsordning eller ägardirektiv. I samband med 
vår granskning av Arvidsjaur flygplats bolagsordning och ägardirektiv uppmärksammade vi att 
dessa dokument är motsägelsefulla. I bolagsordningen anges att verksamheten ska bedrivas 
enligt självkostnadsprincipen och i ägardirektiven anges att verksamheten ska bedrivas på 
affärsmässiga grunder. Vidare noterar vi att hänvisade paragrafer i aktiebolagslagen om ar-
betsordning och VD-instruktion är felaktiga. 

I övrigt noterar vi att AKABs styrelse i maj 2018 har fastställt en arbetsordning för styrelsen 
samt VD-instruktion avseende år 2018. 

Styrning av ekonomin 

Enligt bolagets ägardirektiv har inte AKAB några egna ekonomiska mål men har i uppgift att 
fastställa ekonomiska mål för dotterbolagen. AKABs styrelse har i januari 2017 fastställt av-
kastningskrav och soliditetsmål för respektive dotterbolag för perioden 2017 — 2019. 
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I maj 2017 har styrelsen antagit förslag till budget och långtidsplan 2018 — 2020 både för AKAB 
samt Kommunföretagskoncernen. Det budgeterade resultatet 2018 för koncernen är enligt för-
slaget en vinst på 5 159 tkr. Vi kan inte se att styrelsen har tagit beslut om någon slutlig budget 
för 2018. 

I maj 2018 har styrelsen antagit förslag till budget och långtidsplan 2019 — 2021 för AKAB. 
Dotterbolagen hade vid tillfället inte ännu lämnat in kompletta uppgifter. Vi kan inte se att sty-
relsen har antagit något förslag till budget och långtidsplan för koncernen vid något senare 
tillfälle. Vi kan inte heller se att styrelsen har beslutat om en slutlig internbudget för 2019. 

4.1.2. Bedömning 

Styrelsen har antagit 1 - 2 mål utifrån respektive av fullmäktiges övergripande mål. Enligt reg-
lemente för verksamhets/ekonomistyrning ska varje övergripande mål brytas ned till 3 — 6 mål. 
Målen ska sedan brytas ned i verksamhetsnära aktiviteter med en indikator som mäter målupp-
fyllelsen. Mål, aktiviteter och indikatorer ska sedan sammanställas i en mål- och resursplan. 
Styrelsen har inte beslutat om indikatorer eller sammanställt någon mål- och resursplan. 

Bolaget ska enligt ägardirektiven årligen fastställa budget och koncernbudget enligt tidsplanen 
i reglemente för verksamhets/ekonomistyrning. Vi kan se att styrelsen har antagit förslag till 
budget för AKAB samt koncern i maj enligt tidsplan, men styrelsen har inte beslutat om någon 
slutlig budget. Enligt tidsplan ska beslut om slutlig budget tas i november året före budgeterat 
år. Vidare har vi noterat brister o dotterbolagens bolagsordningar och direktiv. 

Utifrån att AKAB styrelse har antagit egna mål samt beslutat om ekonomiska mål för dotterbo-
lagen bedömer vi att styrelsen i stort har säkerställt en tillräcklig styrning av verksamhet och 
ekonomi. Men det finns, som nämnts ovan, flera förbättringsområden. 

4.2. Bolagets uppföljning av verksamhet och ekonomi 

4.2.1. lakttagelser 

Uppföljning av verksamhet 

Styrelsen får uppföljning om AKAB:s verksamhet i delårsrapport per 31 augusti 2018. Verk-
samhetens arbete under perioden rapporteras kortfattat i förvaltningsberättelsen. Under av-
snittet "Mål och måluppfyllelse" har det endast lämnats följande kommentar kring arbetet med 
ägardirektivens mål, "AKAB har i enlighet med bolagets ägardirektiv utövat kommunens styr-
funktion över dotterbolagen". Delårsrapporten innehåller ingen uppföljning och prognos över 
måluppfyllelse av målen utifrån fullmäktiges övergripande mål. 

1 årsredovisningen får styrelsen uppföljning för verksamhetens helårsutfall. I förvaltningsberät-
telsen beskrivs viktiga händelser under året. Vidare rapporteras måluppfyllelse för målet enligt 
ägardirektiven. Styrelsen uppger att AKAB under året fört diskussioner med dotterbolagen om 
deras ekonomiska situation samt om möjligheten till måluppfyllelse, styrelsen bedömer målet 
som uppfyllt. Det finns ingen uppföljning av målen som styrelsen antagit utifrån fullmäktiges 
övergripande mål. 

Styrelsen ska enligt ägardirektiven hålla sig välinformerade om dotterbolagens verksamhet. 
Utifrån protokollgranskning kan vi utläsa att styrelsen har fått löpande information om dotter-
bolagen och sin egen verksamhet i bland annat VD-rapporterna. 
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Uppföljning av ekonomi 

Den ekonomiska uppföljningen i delårsrapporten består av förvaltningsberättelse, resultat- och 
balansräkning samt finansieringsanalys för AKAB respektive koncern. Periodens resultat efter 
finansiella poster för koncernen är en vinst på 7 854 tkr och för AKAB en vinst på 209 tkr. I 
förvaltningsberättelsen framgår att resultatet för perioden är positivt för alla bolag utom Arvid-
sjaurs flygplats AB (AFAB), men att prognos för helår är att AFAB ändå kan nå budgeterat 
resultat. Det finns däremot ingen helårsprognos i delårsrapporten som visar prognostiserat 
utfall för AKAB eller koncern. 

I årsredovisningen får styrelsen uppföljning av det egna bolagets samt koncernens ekono-
miska utfall och ställning för året. Den ekonomiska uppföljningen i årsredovisningen består av 
förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt finansieringsanalys för AKAB respek-
tive koncern. Resultatet efter finansiella poster för koncern blev 9 665 tkr och för AKAB 94 tkr, 
vilket är ett resultat över det budgeterade. 

4.2.2. Bedömning 

Styrelsen får i stor utsträckning den uppföljning som krävs enligt ägarens direktiv och regle-
mente. Målen som är antaga utifrån fullmäktiges övergripande mål följs dock inte upp någon 
gång under året. Enligt reglemente ska de följas upp i både delårsrapport och årsredovisning. 
Delårsrapporten saknar även en helårsprognos för det ekonomiska utfallet, vilket reglemente 
för verksamhets/ekonomistyrning kräver. 

I övrigt håller sig styrelsen väl informerade om sin och dotterbolagens ekonomi och verksam-
het. Vi bedömer därmed att styrelsen har säkerställt en tillräcklig uppföljning och återrapporte-
ring av verksamhet och ekonomi. 

Styrelsen bedömer målet enligt ägardirektiven som uppfyllt men eftersom det saknas uppfölj-
ning av de mål som är antagna utifrån fullmäktiges mål kan vi inte bedöma om dessa är upp-
fylIda. Vi kan däremot se att det ekonomiska resultatet överstiger de budgeterade resultatet. 
Vi bedömer därmed att styrelsen i stort når måluppfyllelse för verksamhet och ekonomi. 

4.3. Bolagets arbete med intern kontroll 

4.3.1. lakttagelser 

Enligt reglemente för intern kontroll har bolagsstyrelse samma ansvar som nämnden i arbetet 
med den interna kontrollen. Det innefattar att besluta om följande: 

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

Vidare ska styrelsen anta en internkontrollplan inför varje verksamhetsår, vars resultat ska 
rapporkeras i samband med delårsrapport och årsredovisning. 

I vår protokollgranskning framgår att styrelsen inte har beslutat om något av ovanstående. Då 
AKAB saknar anställda förutom VD är det dock inte aktuellt att besluta om hur anställda ska 
utbildas i intern kontroll. 
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1 telefonintervju med VD som tillträde i januari 2019, framgår dock att det har genomförts en 
utbildning inom intern kontroll och riskanalys för ledarna. Det är därmed ett pågående arbete 
att förbättra den interna kontrollen och de ska börja forma en struktur för intern kontroll. 

4.3.2. Bedömning 

Utifrån protokollgranskning framgår att styrelsen inte har fattat något av de beslut som krävs 
enligt reglemente för intern kontroll. Styrelsen har inte heller antagit någon internkontrollplan 
för 2018. 

Mot bakgrund av ovanstående bedömer vi att styrelsen inte har säkerställt en tillräcklig intern 
kontroll i enlighet med ägarens reglemente för intern kontroll. Vi ser det däremot som positivt 
att det just nu pågår ett arbete med att förbättra den interna kontrollen. 
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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? 

Ja i stort. Det finns dock flertalet förbättringsområ-
den inom mål— och resursplan samt beslut om 
slutlig budget. 

Når styrelsen måluppfyllelse för verk- 
samhet och ekonomi? 

Ja, måluppfyllelse nås för målet som finns i bola-
gets ägardirektiv. Dock kan vi inte bedöma om sty-
relsen uppfyller målen antagna utifrån fullmäktiges 
övergripande mål, eftersom styrelsen inte har gjort 
någon egen uppföljning. 

Har 	styrelsen 	en 	tillräcklig 	kontroll 
över verksamhet och ekonomi? 

Nej, styrelsen har inte upprättad den struktur eller 
plan för intern kontroll som krävs enligt reglemen-
tet för intern kontroll. Det pågår dock ett förbätt-
ringsarbete. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi bolagsstyrelsen för Arvidsjaurs Kommunföre-
tag AB att: 

Upprätta en mål- och resursplan enligt direktiven i reglemente för verksamhets/ekono-
mistyrning. 

Upprätta en struktur för intern kontroll samt anta en internkontrollplan inför varje verk-
samhetsår. 

Upprätta en helårsprognos i delårsrapporten för både AKAB och koncern. 

Skellefteå den 7 mars 2019 

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

Intervjuade funktioner: 

Verkställande direktör (tillträde januari 2019) 

Dokument: 

Reglemente för verksamhets/ekonomistyrning 

Styrelseprotokoll 

Reglemente för intern kontroll 

Delårsrapport per 31 augusti 2018 

Ärsredovisning 2018 

Ägardirektiv 

Bolagsordning 

Bolagsstämmoprotokoll 
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