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PWC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat kommunens

årsredovisning för perioden 2019-01-01  — 2019-12-31. Uppdraget ingår som en
obligatorisk del av revisionsplanen för år 2019.

Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer underlag för sin skriftliga
bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god
redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella

bedömningar:
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Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt innehåller upplysning om
verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.

Kommunen lever inte upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans.

Vi bedömer att resultatet inte är förenligt med de finansiella mål som fullmäktige
fastställt i budget 2019.

Vi bedömer att verksamhetens utfall delvis är förenligt med de av fullmäktige fastställda
verksamhetsmålen i budget 2019.

Styrelsen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2019.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
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Revisorerna har enligt 12 kap. 1  §  kommunallagen bland annat till uppgift att pröva om

räkenskaperna är rättvisande. inom ramen för denna uppgift bedöms om

årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kommunal bokföring och

redovisning.

Vidare ska revisorerna enligt 12 kap.  2  § kommunallagen bedöma om resultaten i

årsredovisningen är förenliga med de mål kommunfullmäktige beslutat. Revisorernas

bedömningar ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom ramen för upprättandet av

revisionsberättelsen.

Revisionsobjekt är kommunstyrelsen som är ansvarig för årsredovisningens

upprättande.

: i '

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om

årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt

om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

. Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens

finansiering och den ekonomiska ställningen?

. Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende

god ekonomisk hushållning?

. Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

ixR-l' 3‘.:,\:?,Lv.:\’.

Följande kriterier används i granskningen:

. Kommunallag (KL)

. Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)

. Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer

' Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning
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Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till
grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och
förändringari normgivningen avseende den kommunala redovisningen.

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att
de, om de varit kända fören välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i
kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen. Detta kan inkludera såväl
kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter.

Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i utkast ”Vägledning
för redovisningsrevision i kommuner och landsting” från Sveriges kommunala
yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen har skett genom intervjuer,
dokumentgranskning och granskning av räkenskapsmaterial.

Vår granskning omfattar inte intern kontroll i system och rutiner som genererar underlag
till den finansiella rapporteringen.

Den granskade årsredovisningen fastställdes av kommunstyrelsen 2020-04-08 och
fullmäktige behandlar årsredovisningen 2020-04-27.

Rapportens innehåll har sakgranskats av tillförordnad ekonomichef, controller och
redovisningsekonom.
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Förvaltningsberättelsen innehåller en översikt över utvecklingen av kommunens

verksamhet.

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om viktiga förhållanden för resultat och

ekonomisk ställning.

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om händelser av väsentlig betydelse för

kommunen som inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut. Däremot saknas

information om konsekvenser av Covid-19 då förvaltningsberättelsen behandlades av

kommunstyrelsen innan det stora utbrottet.

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysning om kommunens förväntade utveckling.

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om väsentliga personalförhållanden

samt sjukfrånvaron.

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om andra förhållanden som är av

betydelse för styrningen och uppföljningen av den kommunala verksamheten.

Förvaltningsberättelsen innehåller en utvärdering av om målen och riktlinjerna för god

ekonomisk hushållning har uppnåtts och följts. Resultatet av god ekonomisk hushållning

bedöms under avsnittet god ekonomisk hushållning i denna rapport.

Förvaltningsberättelsen innehåller en utvärdering av kommunens ekonomiska ställning.

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om årets resultat efter

balanskravsjusteringar och resultatet med justering för förändring av

resuItatutjämningsreserven. Årets resultat efter balanskravsjusteringar uppgår till -22,9

mnkr.

Enligt 4 kap 4  § Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) ska det, i de fall

balanskravsresultatet enligt 3 a § för ett visst räkenskapsår är negativt, i

förvaltningsberättelsen för det året anges när och på vilket sätt det negativa

balanskravsresultatet ska regleras. Upplysning ska också lämnas om hur tidigare

räkenskapsårs negativa balanskravsresultat har reglerats och om det

balanskravsresultat som återstår att reglera.

Uppgifter om när och på vilket sätt det negativa balanskravsresultatet ska återställas

framgår. Rimligheten i dessa bedömningar har inte prövats inom ramen för vår

granskning. Det negativa resultatet för 2018 uppgick till -46,5 mnkr. 9,9 mnkr undantogs
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från återställande med hänvisning till synnerliga skäl och resterande -36,6 år budgeterat

att återställas under 2020 och 2021. Det negativa resultatet från 2019 planeras att

återställas i det budgeterade resultatet 2022.

En ekonomisk kontroll- och åtgärdsplan har beslutats av Kommunstyrelsen. Ett antal

besparingsåtgärder togs fram av respektive nämnd för att klara uppdraget. Under 2019

har den beslutade kontroll- och åtgärdsplanen följts upp vid varje kommunstyrelse-

sammanträde. Planen reviderades i juni 2019 och ett antal tilläggsbeslut har fattats

under året. Flera av de beslutade åtgärderna har, enligt kommunen, inte hunnit få full

effekt under året.

Upplysningar lämnas i förvaltningsberättelsen om privata utförare som inte ingår i den

kommunala koncernen, men som är av väsentlig betydelse för bedömningen av

kommunens verksamhet eller ekonomiska ställning.

Årsredovisningen innehåller en driftredovisning i eget avsnitt. Det framgår hur utfallet

förhåller sig till den budget som fastställs för den löpande verksamheten.

De största awikelserna i förhållande till budget finns hos Skolnämnden samt Vård- och

omsorgsnämnden.

Skolnämnden avviker negativt från budget med -29,9 mnkr. Det är i huvudsak

personalkostnader (avvecklingskostnader), hyra för Åkra modulskola, måltidskostnader

samt minskade intäkter som påverkar resultatet negativt.

Värd- och omsorgsnämnden avviker negativt från budget med -13,0 mnkr 2019. Köp av

huvudverksamhet överskrider sin budget på grund av att höga kostnader för externa

placeringar. Personalkostnaderna innehåller även kostnader för placeringar i familjehem

som har ökat på grund av ökat antal placeringar. Personalkostnaderna är också fortsatt

höga inom äldreomsorgen.

71 ”' fli 13 'i'/_ i  J  3-:- vi  i  i £1

Årsredovisningen innehåller en investeringsredovisning i eget avsnitt.

lnvesteringsredovisningen omfattar en samlad redovisning av kommunens

investeringsverksamhet.

Årets investeringsnetto uppgår till 243,5 mnkr, vilket innebär en budgetavvikelse om 26

%. I stort sett hela budgetavvikelsen kan kopplas till Samhällsbyggnadskontoret, främst

fastighetsenheten och VA-verksamheten.

fifi, ,. .ga,.
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Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten,

verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.

Kommunen lever inte upptill kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2019.
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Kommunfullmäktige har fastställt ett måldokument för perioden 2019 med plan

2020-2021 innehållande ett antal finansiella mål och verksamhetsmål.

e$L;w

l årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens finansiella mål för god

ekonomisk hushållning som fastställts i budget för 2019.

3;äj_

 

Årets resultat uppgår till minst
1  % av skatteintäkter,

generella statsbidrag och
utjämning

Ökningen av skatteintäkter,
statsbidrag, utjämning är
större än

nettokostnadsökningen

Nämnderna bedriver

verksamheten inom

beslutade anslag

Styrelse/nämnder ska se över
möjligheterna till ökad
intäktsfinansiering av sin
verksamhet

*  li

Resultatet är negativt och

uppgår till -1,5 %

Nettokostnadsökningen är
2,4 % och ökningen av

skatteintäkter, statsbidrag

och utjämning uppgår till 3,7

%

Sammantaget redovisar
nämnderna ett underskott

på -41 mnkr

Bokslutet visar att andelen

externa intäkteri förhållande

till externa kostnader minskar

Av redovisningen framgår att ett av fyra mål uppfylls.

“A ftw—_
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Ej uppfyllt

Uppfyllt

Ej uppfyllt

Ej uppfyllt

l årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens verksamhetsmål för god

ekonomisk hushållning som fastställts i budget 2019.

Hållbart samhälle

Hållbart samhälle

Hållbart samhälle

&  .
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Kommunen är växande

Kommunen har en långsiktigt

social hållbar utveckling

Kommunen har en långsiktig
miljömässigt hållbar
utveckling

lill: ri;— {iii i; fix-"Ulla?

Delvis uppfyllt

Delvis uppfyllt

Delvis uppfyllt
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Medborgare Kommunen har nöjda Uppfyllt

medborgare och brukare

Medborgare Kommunen har en god Delvis uppfyllt

service av hög kvalitet

Medborgare Kommunens medborgare kan Uppfyllt
påverka och har inflytande

Medarbetare Kommunen har en trygg, Ej uppfyllt
säker och utvecklande

arbetsmiljö

Medarbetare Medarbetarna har delaktighet Uppfyllt

och inflytande

Medarbetare Kommunen har ett tydligt och Uppfyllt
bra ledarskap

Av den framgår att fyra av verksamhetsmålen är uppfyllda, att fyra mål delvis är

uppfyllda samt att ett mål inte är uppfyllt.

[ 'r'li'fi_.f/3'F.f';!:i.'=

Vi bedömer att utfallet inte är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk

hushållning i det finansiella perspektivet.

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall delvis

är förenligt med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten.

Styrelsen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade

måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2019.

i ""l.’;J_,l1.{J'yfgv‘l'flt' (_

Resultaträkningen är uppställd enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning

(LKBR) och omfattar erforderliga noter.

Från  1  januari år 2019 gäller LKBR. Med anledning av detta tog RKR fram en ny

rekommendation för intäkter, rekommendation R2, som ersatte tidigare

rekommendation, RKR 18. ljuni år 2019 tog RKR beslut om att RKR 18 kan tillämpas

om så önskas gällande gatukostnadsersättningar, exploateringsbidrag och liknande

ersättningar. Kommunen har valt att fortsatt tillämpa RKR 18. Enligt uppgift har

kommunen 44,2 mnkr i skuldförd finansiering per 2019-12-31.

I.
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Balansräkningen är uppställd enligt LKBR och omfattar erforderliga noter.

Inga justeringar av ingående balanser till följd av övergången till LKBR och redovisning

har behövts göras.

Kassaflödesanalysen är uppställd enligt gällande rekommendation. Den omfattar

erforderliga noter. Kassaflödesanalysen överensstämmer med övriga delar av

årsredovisningen.

De sammanställda räkenskaperna är uppställda jämte kommunens räkenskaper och

omfattar erforderliga noter. Jämförelse har gjorts med närmast föregående

räkenskapsår. Uppställningen följer god redovisningssed.

Konsolideringen innefattar samtliga de företag som enligt kraven i RKR:s R16

Sammanställd redovisning ska ingå. Eliminering av koncerninterna poster har i allt

väsentligt utförts.

De sammanställda räkenskaperna är upprättade utifrån preliminära räkenskaper från

bolagen inom kommunkoncernen. Detta medför att det finns vissa mindre differenser

mellan de belopp som de sammanställda räkenskaperna är upprättade utifrån och

bolagens respektive årsredovisningar. Differenserna är sammantaget dock inte

materiella för kommunkoncernen.

PWC gjorde 2015, på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sala kommun, en

granskning av intern kontroll vid Ösby Västmanlands Naturbruksgymnasium.

Granskningen har följts upp av revisionen vid två tillfällen, dels 2017 genom

"Uppföljande granskning av intern kontroll vid Ösby Naturbruksgymnasium" och dels

genom en fördjupning inom ramen för "Granskning av årsredovisning 2018". Då brister i

den interna kontrollen kvarstod vid dessa tillfällen gjordes ytterligare en uppföljande

granskning under hösten 2019. Denna visar på att åtgärder nu har vidtagits, vilka har lett

till förbättringar. Granskningen visar dock på att rutiner för uppföljning av de rutiner som

tagits fram fortfarande saknas.

ll

Upplysning om tillämpade redovisningsprinciper lämnas  i  direkt anslutning till de

finansiella rapporterna i årsredovisningen.

Kommunfullmäktige besultade under 2018, KF § 122, att frångå huvudregeln i RKR:s

information om redovisning av rivnings— och saneringsutgifter och aktivera dessa utgifter

mi ,
ha

pwc
9



_

som markanläggning istället för att de kostnadsförs direkt. Avsteget från huvudregeln

har förbättrat 2018-ärs resultat med  5  mnkr.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
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Revisionsfråga

Lämnar

årsredovisningen
upplysning om

verksamhetens utfall,

verksamhetens

finansiering och den

ekonomiska

ställningen?

Är ärsredovisningens
resultat förenligt med
de mål fullmäktige
beslutat avseende
god ekonomisk

hushållning?

Finansiella mål

Verksamhetsmål

Kommentar

Uppfyllt

Vi bedömer att

årsredovisningen i allt
väsentligt innehåller
upplysning om
verksamhetens utfall,
verksamhetens

finansiering och den
ekonomiska

ställningen.

Kommunen lever inte

upptill

kommunallagens

krav på en ekonomi i

balans.

Ej uppfyllt

Vi bedömer att

resultatet inte är

förenligt med de

finansiella mål som
fullmäktige fastställt i
budget 2019.

Delvis uppfyllt

Vi bedömer att

verksamhetens utfall

delvis är förenligt
med de av

fullmäktige fastställda
verksamhetsmålen i

budget 2019.

@OO000

”M



Är räkenskaperna  i Uppfyllt
allt väsentligt

rättvisande? Vi bedömer att
räkenskaperna i allt
väsentligt är

rättvisande.

@OO

Utifrån genomförd granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att

ie
*

pwc

säkerställa efterlevnaden av rutinerna för den interna kontrollen vid Ösby

Västmanlands Naturbruksgymnasiumsom.
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2020-04-20

Rebecka Hansson Magdalena Bergfors
Uppdrags/edare Projektledare

Denna  rapport  har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PWC) på uppdrag
av revisorerna i Sala kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som  framgår  av projektplan från den
[datum]. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller
delar av denna rapport.

w
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Lekmannarevisorernas granskningsrapport enligt 10 kap
13 §  aktiebolagslagen

GRAN SKNINGSRAPPORT

Till årsstämman  i

Sala-Heby Energi AB

Org nr  556601—2901

Vi, av fullmäktige  i Heby kommun och Sala kommun  utsedda
lekmannarevisorer, har granskat Sala-Heby Energi ABs verksamhet för år  2019.

Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs  i  enlighet med gällande
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller
för verksamheten. Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamhet och
intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med
fullmäktiges uppdrag.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen samt god
revisionssedi kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den
inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning
och prövning. Samplanering har skett med bolagets auktoriserade revisor och
en särskild granskningsredogörelse har upprättats.

Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som
grund för våra uttalanden nedan.

Vi bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer därtill att bolagets
interna kontroll har varit tillräcklig.

Sala den QC)?

   , Eva Äbei g
l'rekma7harevisor Lekmannar åns

/
.'/
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Lekmannarevisorernas granskningsrapport enligt 10 kap
13 § aktiebolagslagen

GRANSKNINGSRAPPORT

Till  årsstämman i

Sala-Heby Energi Elnät AB

Org nr  556181—3675

Vi, av fullmäktige  i Heby kommun och Sala kommun utsedda
lekmannarevisorer, har granskat Sala-Heby Energi Elnät ABs verksamhet för år
2019.

Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller
för verksamheten. Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamhet och
intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med
fullmäktiges uppdrag.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen samt god
revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den
inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning
och prövning. Samplanering har skett med bolagets auktoriserade revisor och
en särskild granskningsredogörelse har upprättats.
Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som
grund för våra uttalanden nedan.

Vi bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer därtill att bolagets
interna kontroll har varit tillräcklig.

Sala den C?

/// &
Jan Alriksson— —-———-—— ———-» i Eva Åberg
Lékmaynarewsor Lekmannarevisor



Lekmannarevisorernas  granskningsrapport  enligt  10 kap
13 §  aktiebolagslagen

GRANSKNINGSRAPPORT

Till årsstämman i

Heby-Sala Bioenergiutvecklings Aktiebolag

Org nr 556403—3156

Vi, av fullmäktige i Heby kommun och Sala kommun utsedda
lekmannarevisorer, har granskat Heby—Sala Bioenergiutvecklings Aktiebolags
verksamhet för år  2019.

Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller
för verksamheten. Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamhet och
intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med
fullmäktiges uppdrag.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen samt god
revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den
inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning
och prövning. Samplanering har skett med bolagets auktoriserade revisor och
en särskild granskningsredogörelse har upprättats.

Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som
grund för våra uttalanden nedan.

Vi bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer därtill att bolagets
interna kontroll har varit tillräcklig.

Sala den C))

/  %)./12 x &W;

Ifn Almksson ::.! _________________ %& Eva Åberg
ekrfannarewsor Lekmann re sor
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inledning
Bakgrund

Lekmannarevisorernas granskning avseende koncernen Sala—Heby Energi AB. org nr
558601-2901, med dotterbolagen Sala—Heby Energi Elnät AB och Heby-Sala
Bioenergiutvecklings AB, för verksamhetsåret 2019 presenteras i det följande.

Uppdragets omfattning

Lekmannarevisorns arbete regleras i Aktiebolagslagens 10 kap. Regelsystemet trädde i
kraft verksamhetsåret 1999.

Lekmannarevisorn uppgift är att granska så att bolagets verksamhet sköts på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets
interna kontroll är tillräcklig. Granskningen skall vara så ingående och omfattande som
god sed vid detta slag av granskning kräver.

Lekmannarevisorn skall följa de anvisningar som meddelas av bolagsstämman, såvida
de inte strider mot lag. bolagsordning eller god sed.

Lekmannarevisorn skall efter varje räkenskapsår lämna en granskningsrapport till
bolagsstämman. Granskningsrapporten skall lämnas till bolagets styrelse senast tre
veckor före bolagsstämman.

Nedan redogörs för utförd granskning avseende verksamhetsåret 2019.

Samverkan

Lekmannarevisorerna samt den valde auktoriserade revisorn har samverkat i revisionen

för att utnyttja de samlade resurserna för att åstadkomma en kvalitativ och effektiv
revision.

Genom att göra en gemensam planering, granskning samt rapportering har de samlade
revisionsresurserna använts effektivt, vilket gett samordningsvinster för revisionen totalt.

Planering

Granskningen av Sala-Heby Energi AB för räkenskapsåret 2019 inriktas på uppföljning
och granskning avseende de frågor som rör lekmannarevisorns uppgifter och som
bedöms vara av särskild vikt.

Granskningen har inriktats på att kartlägga och följa upp att styrelse och VD följer
fastställda direktiv och regler, såväl interna som externa. Granskningen omfattar även
uppföljningen av huruvida bolaget uppdaterat/kompletterat med dokument/rutiner enligt
tidigare års granskningar. Granskningsområden har valts utifrån bedömd väsentlighet
och risk.

Vi har inte fått några särskilda granskningsanvisningar av bolagsstämman.
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Den prioritering av granskningen som gjorts har utmynnat i att insatsen under 2019  i

huvudsak har inriktats på att konstatera huruvida bolaget harförutsättningar och

ramverk som knyter an till det kommunala ändamålet med verksamheten.

Nedan redovisas utförda granskningsinsatser samt slutliga bedömningar avseende

granskningens resultat.

Riskanalys

Vår bedömning av de väsentligaste risker som är kopplade till bolagets ändamål, god

ekonomisk hushållning och interna kontroll är enligt nedan.

Ända/na/

. Bolagets ledning och styrning utifrån bolagsordning och ägardirektiv

. Bolagets uppföljning av bolagsordning och ägardirektiv

Gori ekonomisk hushållning

. Långsiktig planering och uppföljning

Intern kontroll

o  Organisation och förvaltning som har en ändamålsenligt internkontroll för att

upptäcka väsentliga fel och brister i den löpande förvaltningen av verksamheten

Nedan följer resultatet av den grundläggande granskningen.
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Granskning av ändamål
Bolagsordningen

Är bolagsordningens beskrivning av föremålet för bolagets verksamhet. angivet till sin
art. samt beskrivningen av ändamålet med verksamheten så utformat att det inte råder
tveksamheter angående vilken verksamhet som bolaget skall bedriva? Är
bolagsordningen anpassad till kommunallagens krav?

Beskrivning

Bolagsordningarna fastställdes av kommunfullmäktige i Sala kommun 2019-03—25. Heby
kommun 2019-03—12 och av bolagens bolagsstämmor 2019-04-25.

Enligt Kommunallagens 10 kap 3 § ska fullmäktige i de fall en kommun eller en region
lämnar över skötseln av en kommunal angelägenhet till ett helägt kommunalt bolag
behandla ett antal punkter. Dessa redovisas för bolaget nedan.

1. Ett kommunalt ändamål
a. Sala-Heby EnergiAB

§ 3
Föremålet för bolagets verksamhet fir att producera, distribuera och lörsälja energi, lön/alla,
administrera och utveckla Sala-Heby Energikonccrnen och därmed förenlig verksamhet.

§  4
Ändamålet med bolagets verksamhet iir ettergiFörsötjning och energitjänster inom
verksamhetsområdct och regleras i hranschspecil'tk lagstiftning. Skulle bolaget likvideras
skall dess tillgångar tillfalla Sala och l-lcby kommuner i proportion till ägarandelar. Den del
som ej motsvaras av tillskjutct kapital skall användas till det ändamål [ör vars främjande
bolaget bildades.

b. Sala-Heby Energi Elnät AB

9  3
Förentalct för bolagets verksamhet är att producera, distribuera och försälja lcdningsbundcn
energi och därmed Förenlig verksamhet.

§  4
Ändamålet med bolagets verksamhet är, såvida cj särskilda förhållanden föranleder till annat,
att med iakttagande av hranschspccilik lagstiftning och tillämpliga delar av de
kommunalrtittsliga principerna li'åimja energilörsörjning och energitjänster" inom
verksamhetaomrädet. Skulle bolaget likvideras skull dess tillgångar tillfalla ägaren. Den del
som ej motsvaras av tillskjutct kapital skall användas till det ändamål lör vars främjande
bolaget bildades.
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c. Heby-Sala Bioenergiutvecklings AB

§ 3
Föremålet För bolagets  verksamhet iir att aktivt driva energieffekliviseringsarbetet för alla
cnergiformer inom  i  huvudsak ligarkommunerna.

§  4
Ändamålet med bolagets verksamhet iir energilörsörjning och energitjåiuster/produkter inom
vcrksamhetsonu'ådet och regleras i  branschspccifik lagstiltning. Skulle bolaget likvideras
skall  dess  tillgångar tillfalla Sala och Heby kommuner i proportion till tigarandelar. Den del
som ej motsvaras av tillskjutct kapital skall anviindas till det ändamål för vars främjande
bolaget bildades.

2. De kommunala befogenheterna som utgör ram för verksamheten

lngåri  3  och  4  §§.

3. Att fullmäktige ska utse samtliga styrelseledamöter
a.  Sala—Heby Energi  AB

§  9
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst nio ledamöter. Ledamöterna utses årligen av
respektive kommunfullmäktige för tiden från ordinarie bolagsstämma intill slutet av nästa
ordinarie bolagsstämma.

b. Sala-Heby Energi Elnät AB

§  9
Styrelsen skall bestå av litgsl tre och högst nio ledamöter. Ledamöterna utses årligen av
respektive kommunliillmäktige för tiden från ordinarie bolagsstämma intill slutet av nästa
ordinarie bolagsstämma.

c. Heby-Sala Bioenergiutvecklings AB

§  9
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst nio ledamöter. Ledamöterna utses årligen av
respektive kommanl'ullmäktige förtiden från ordinarie bolagsstilnnna intill slutet av nästa
ordinarie holagsstännna.

4. Att fullmäktige får får ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt

a. Sala-Heby Energi AB

§ 6
Bolaget skall bereda komrnnnfulImiiktige i Sala och Heby kommuner möjlighet att ta ställning
innan sådana beslut i verksamheten som iir av principiell betydelse eller annars av större vikt i
enlighet med förarbetena till kommumillagen fattas.
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b.

C.

Sala-Heby Energi Elnät  AB

§  6
Bolaget skall  bereda  kommunfullmäktige  i  Sala och l-cy kommuner  möjlighet att ta ställning
innan  sadana beslut  i  verksamheten som lir av principiell betydelse eller annars av större vikt i
enlighet med Förarbetena till kommunallagen fattas.

Heby-Sala Bioenergiutvecklings AB

§ 6
Bolaget skall bereda kommunl'ulImäktige i Sala och l-leby kommuner möjlighet att ta ställning
innan sådana beslttt i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt i
enlighet med förarbetena till kommunallagen fattas.

5. Att fullmäktige ska utse minst en lekmannarevisor

a.

b.

C.

Sala—Heby Energi AB

För samma mandatperiod som gäller tär bolagets revisor skall mspektive kommunful[mäktige
utse varsin lekmannarevisor med ersättare.

Enligt 9 §  gäller uppdraget till slutet av den ordinarie bolagsstämman. som

hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisionsvalet.

Sala-Heby Energi Elnät AB

För samma mandatperiod som gäller För bolagets revisor skall respektive kommunful[mäktige
utse varsin lekmannarevisor med ersättare.

Enligt  9 §  gäller uppdraget till slutet av den ordinarie bolagsstämman. som

hålls under det tjärde räkenskapsåret efter revisionsvalet.

Heby-Sala Bioenergiutvecklings AB

För samma mandatperiod som gäller [är bolagets revisor, skall respektive
kommnnliillmltktigc utse varsin lekmannarevisor med ersättare.

Enligt  9 §  gäller uppdraget till slutet av den ordinarie bolagsstämman, som

hålls under det tjärde räkenskapsåret efter revisionsvalet.

6. Att allmänheten får insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas över till privata

utförare

a. Sala-Heby Energi AB

 

c

§ 5
Allmänheten har rätt att ta del av handlingar- hos bolaget enligt de grunder som gäller För
allmänna handlingars offentlighet i  2  kap tryekfrihelslörordningen och offentlighets- och
sekretesslagen.
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b.  Sala-Heby Energi  Elnät AB

§  5
Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för
allmänna handlingars otTcntlighet i  2  kup tryckfrihetslörordningcn och offentlighcts- och
sekretesslagen.

c. Heby-Sala Bioenergiutvecklings AB

§ 5
Allmänheten har riitt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för
allmänna handlingars offentlighet i  2  kap tryckli'ihetsRSrordningcn och offentlighcts- och
sekretesslagen.

Bolagsordningarna innehåller, utöver det som Aktiebolagslagen och Kommunallagen

kräver, även inspektionsrätt för kommunen (13 §). hembudsklausul  (14 §) samt  ändring
av bolagsordning (15 §).

Glans/(ni"! igskmn/nentar

Vi bedömer att bolagsordningama uppfyller lagens krav.

Vi bedömer även att bolagens ändamål är beskrivet på ett sådant sätt att uppdraget är

tydligt och avgränsat.

Vår bedömning är att verksamheten har bedrivits i enlighet med föremål och

ändamålsbeskrivning i bolagsordningen. Granskningen föranleder inga ytterligare
kommentarer.

Ägardirektiv

Har ändamålsbeskrivningen konkretiserats i av kommunfullmäktige beslutad
företagspolicy eller ägardirektiv? lnryms ändamålsbeskrivning i bolagsordningens

motsvarande beskrivning? Är ägardirektiven fastställda på bolagsstämma? Är dessa
beskrivningar utformade på ett sådant sätt att de är entydiga och utgör ett hjälpmedel för
styrelsen vid styrning av verksamheten?

Beskrivning

Ägarstyrning sker genom bolagsordning och agardirektiv. På årsstämman  2019-04-25

fastställde bolaget nytt ägardirektiv i enlighet med beslut av kommunfullmäktige i Sala
2019-03-25  och i Heby 2019-03-12  .

Ägardirektiven innefattar nedanstående

Koncernens uppdrag

Energi

Leveranskvalité

Samordning

Informationsskyldighet

Ekonomi

Övrigt

NP’SNPPJNT‘
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Enligt ägardirektivet ska all verksamhet, uppföljning av uppställda mål redovisas årsvis.
gärna iform av en hållbarhetsredovisning kopplad till ett strukturerat system. Detta görs
enligt uppgift från bolaget årligen. 2019 års redovisning vid tid för granskningen ännu
inte klar.

Grans/trti/igskorrimenfar

Granskningen föranleder inga kommentarer.

Verksainhetsn'ial

inryms all bolagets verksamhet i de beskrivningar av föremål och ändamål som angivits
i bolagsordning. ägardirektiv etc? Sker avstämningar/uppföljningar av huruvida
ändamålet uppfylls?

Se ovan under rubriken Ägardirektiv och bolagspolicy.

Kommunallagen

Inryms den verksamhet som överlämnats till bolaget inom ramen för den kommunala
kompetensen och övriga regler (självkostnads-, likställighets-, lokaliseringsprincipen)
eniigt kommunallagen?

Beskrivning

Bolagen har genom 6 § i respektive bolags bolagsordning fått begränsningen i hur
verksamheten får bedrivas (se ovan). Vad som avses med principiell beskaffenhet eller
annars större vikt specificeras inte i varken bolagsordningar eller ägardirektiv.

Bolagens verksamhet ska, enligt  4  §  i  bolagsordningarna, bedrivas utifrån
branschspecifik lagstiftning. Enbart bolagsordningen för Sala-Heby Energi Elnät AB
innehåller uppgift om att verksamheten ska iaktta tillämpliga delar av de
kommunalrättsliga principerna.

G i'ai'is/(i'iingskonime/rfar

Vi har i vår granskning inte funnit något som visar på att verksamheten bedrivits
oförenligt med ovanstående begränsningar. Vi noterar att de kommunalrättsliga
principerna inte anges i två av koncernens bolags bolagsordningar. Bolagen omfattas till
stor del av särskild lagstiftning där undantag från de kommunalrättsliga principerna ges.
Detta gäller dock inte likställighetsprincipen och vi anser därför att denna bör ingå i ett
kommunalt ägt bolags bolagsordning.

Bolagets verksamhet inryms inom ramen för den kommunala kompetensen.

Affärsidé

Har de övergripande beskrivningarna av ändamål omformulerats till en skriftligt
dokumenterad, mätbar, affärsidé/affärsplan som fastställts av styrelsen?
Överensstämmer affärsidén med verksamhetens ändamål? Är affärsidén känd i
organisationen? Finns strategier/handiingsplaner för att uppnå affärsidén? Sker
uppföljningar/avstämningar?
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Beskrivning

Koncernens affärsplan för perioden 2018-2020 fastställdes av styrelsen 2017-10—06.
Planen innehåller bl a omvärld, övergripande organisation och struktur. SWOT-analys,
målbild 2020 samt mål och aktiviteter 2018.

Grams/(Izingskomme/Itar

Vår bedömning är att bolaget har en affärsplan som utgår från ägarens uppdrag och
åtaganden.
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Granskning av  ve&**&&s&&&&&&&e& ens
ekonom s&iae &e &&& ai; ileidwdeit
eeh  &&va&& & &
Kundtillfredsställelse och kvalitet

Finns rutiner för information till/kommunikation med kunder och övriga intressenter?
Finns av styrelsen fastställda mätbara mål för kundtillfredsställelse och policy för
kvalitetsarbete, är dessa kända i organisationen och sker mätning av måluppfyllelse?

Bes/(rivning

Genomförd Nöjd kund index-undersökning 2019 visar på ett resultat om 82,82, vilket är
bättre både jämfört med tidigare mätningar och energibolagsindex. Resultatet av
undersökningen rapporterades på styrelsesammanträde 2019-10-17.

Gral&sknings/(ommellla/'

Granskningen föranleder inga kommentarer.

Nyckeital/jämförelsetal

Tiilämpas uppföljning av strategiskt viktig information för verksamheten (måluppfyllelse
och verksamhetsutveckling) genom nyckeltal såväl över tiden som jämförelse med
andra företag?

Beskrivning

Koncernen utsågs i en undersökning genomförd av Supportföretaget till bästa energi-

koncern 2019. Styrelsen informerades om detta på styrelsesammanträdet 2019-10—17.

På styrelsesammanträdena ges löpande omvärldsbevakning.

Gralis/rningskommenfar

Granskningen föranleder inga kommentarer.

Budget och flerårsprognos

Finns rutiner för upprättande av budget och prognoser med uppföljning? Kan
uppföljningen ske på samtliga ansvarsnivåer? Analyseras orsaker till avvikelser? Är
säkerheten i budget och prognoser tillfredsställande? Är medarbetare informerade om
vilka ekonomiska resultat och prestationer som ska uppnås?
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Beskrivning

Koncernen upprättar årligen budget och underhållsbudget inklusive investeringsramar.
2019 års budget fastställdes av styrelsen 2018—12—14. Budget och likviditet följs upp
löpande på styrelsesammanträdena.

Budgeterat resultat efter finansiella poster 2019 för koncernen uppgår till 15,3 mnkr.
Utfallet för Sala-Heby Energi AB uppgår till 4,5 mnkr, för Sala—Heby Energi Elnät AB
13.3 mnkr och för Heby—Sala Bioenergiutvecklings AB till 0,2 mnkr.

Granslmingskonimentar

Vi bedömer att rutinen avseende budgetarbetet och den ekonomiska uppföljningen är
ändamålsenlig.

Övrig uppföljning av effektivitet och kvalitet

Tillämpar bolaget några andra rutiner för uppföljning av effektivitet och kvalitet i sin
verksamhet?

Inga granskningsåtgärder planerade.

Avkastningskrav

Uppnår företaget av fullmäktige ställda avkastningskrav?

Beskrivning

Koncernens har, enligt ägardirektivet, ett avkastningsmål för totalt kapital på 3 % samt
ett utdelningsmål motsvarande genomsnittlig statslåneränta + 1 procentenhet på
aktiekapitalet i bolaget. Vidare ska koncernens soliditet på sikt uppgå till minst 30 %.

Styrelsen föreslår, i årsredovisningen för moderbolaget, att vinstmedlen disponeras så
att till aktieägaren utdelas totalt 0,1 mnkr.

Granskl)ingskommentar

Granskningen föranleder inga kommentarer.
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Granskning; av llllfflfiltålmlft kontroll.
Organisation och bokföring

Finns av styrelsen fastställd beskrivning av organisationen

(organisationsplan/organisationsschema) med övergripande beskrivning av ansvar och
befogenheter? Är budget och redovisning uppbyggd så att uppföljning sker på olika
ansvarsnivåer? Är företaget organiserat så att ett rimligt mått av ansvar har förts ut i
organisationen?

Beskrivning

Granskning har inriktas på att kartlägga om företagsledningen har tillfredsställande
kontroll av bolagets organisation och rutiner för att säkerställa att bolaget har en riktig

och fullständig redovisning samt att bolagets resurser disponeras enligt
företagsledningens intentioner.

Granskningskommenter

Bokföringen var vid vårt granskningstillfälle a-jourfört. Samtliga granskade verifikationer
anses uppfylla bokföringslagens krav.

System för internkontroll

Finns en samlad beskrivning som klargör internkontrollens syfte och innehåll,

organisation och ansvar, riskområden och former för uppföljning? är utformningen av
internkontrollsystemet baserat på en riskanalys (identifiering och värdering)?

Se ovan under rubriken Organisation och bokföring.

Attestinstruktionlclelegationsordning

Finns ändamålsenlig attestinstruktion/delegationsordning'?

Beskrivning

Attest- och delegationsordning för koncernen fastställdes av styrelsen 2019-05-28.

Gi'anskningskomnrenl'ai'

Bedömning är att attest- och delegationsordningen är ändamålsenliga och att attester
görs i enlighet med denna.
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Styrelsens uppgifter och arbetsordning

Är av  styrelsen  beslutad arbetsordning, VD-instruktion och rapporteringsinstruktion (ABL
8:5) ändamålsenliga och anpassade till företagets behov och förutsättningar?

Bes/(rivning

Styrelsens arbetsordning. VD-instruktion samt rapportinstruktion fastställdes av
styrelsen 2019-04-25. Dokumenten avser hela koncernen.

Gralisknings/(onimentar

Lagkrav på arbetsordning för styrelsen och VD-instruktion upphävdes 2014. Vi anser att
detär positivt att bolaget fortsatt tagit fram dessa dokument.

Bedömningen är att styrelsens arbetsordning, VD-instruktion samt rapportinstruktion är
ändamålsenliga och anpassade till bolagets behov och förutsättningar.

Finanspolicy

Tillämpar företaget en av styrelsen fastställd finanspolicy som till sin omfattning och
detaljeringsgrad är anpassad till företagets behov? Innehåller finanspolicyn krav om
frekvent rapportering?

Beskrivning

Finanspolicy inklusive reglemente och riskinstruktion för Sala-Heby Energi AB samt för

Sala-Heby Energi Elnät AB fastställdes 2017-02-10. Rapportering till VD och styrelse
ska ge information om finansiell exponering och risk samt säkerställa att finanspolicyn
följs. Enligt uppgift från koncernen kommer styrelsen från och med 2020 kunna ta del av
finansrapporter varje månad via styrelseportalen Net Publicator. Eventuella avvikelser
kommer att rapporteras vid nästkommande styrelsemöte.

Granskni'ngskoninre/fter

Bedömning är att riktlinjerna för finanshantering är ändamålsenliga.

Personal

Finns personalpolicy, plan el liknande som tillförsäkrar personalens
kompetensutveckling och kompetensförsörjning för verksamheten? Är personalpolicyn
antagen av styrelsen? Upprättas personalredovisning med information om frånvaro,
utbildningsnivå etc. Sker mätningar av personalens attityd till sitt arbete, ledning. trivsel
etc.

Inga granskningsåtgärder planerade.

nga
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l"l"-säkerhet och IT-strategi

Finns IT-säkerhetsregler där bl a åtkomstbehörigheter framgår? Har företaget någon

form av planering över hur verksamheten skall fungera vid kortare eller längre avbrott  i

lT-systemen? Finns en fastställd lT-strategl?

Inga granskningsåtgärder planerade.
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@“fiifenfligE'netgpr'h‘aCipen3 offentlig
upphandling m  m
Tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen

Hanteras handlingar enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i
2 kap. tryckfrihetsförordningen och sker diarieföring i enlighet med 15 kap.
sekretesslagen? Finns styrelsebeslut angående delegering till lämplig befattningshavare
av utlämnande av allmänna handlingar?

Beskrivning

l  dokumentet Offentliga handlingar finns information om bl a offentlighetsprincipen, vad
som ären allmän handling och hur en en begäran om en allmän handling görs.

Dokumentet är dock mer av ett informationsmaterial och innehåller inte rutiner för hur en
begäran ska hanteras inom koncernen.

Grans/mingskoninienfar

Vi rekommenderar bolaget att se över dokumentet Offentliga handlingar så att det tydligt
framgår hur en begäran ska hanteras.

Arkivlagen

Uppfyller företagets rutiner för arkivering reglerna i arkivlagen?

Beskrivning

Samtliga bolag inom koncernen har dokumenthanteringsplaner. Enligt uppgift från
koncernen pågår ett arbete med att uppdatera dessa.

Graliskniiigskonimentar

Granskningen föranleder inga kommentarer.

Offentlig upphandling

Finns en upphandlingspolioy och uppfyller den kraven enligt LOU eller tillförsäkras på
annat sätt att LOU följs?

Beskrivning

Instruktion för inköp av varor, tjänster och byggentreprenad godkändes av VD 2019-11-
12.
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GransIm/ngskom/irental

Den översiktliga granskningen av dokumenten visar på att de är tillfredsställande.

Speciell lagstiftning

Bedriver bolaget verksamhet som omfattas av särskild lagstiftning och, i såfall, bedöm
om denna särskilda lagstiftning efterlevs?

Elnäts- och fjärrvärmerapporter för 2018 upprättades under våren 2019. Dessa har
granskats av PWC och lämnats in itid. PWC kommer i enlighet med tidigare års tidsplan
att granska elnäts- och fjärrvärmerapporterna för 2019 under våren 2020.

Granskningskommantar

Granskningen föranleder inga kommentarer.

Övrigt

Finns övriga av styrelsen fastställda grundläggande policydokument som krävs mot
bakgrund av verksamhetens omfattning och karaktär eller med anledning av särskilda
krav från ägaren?

Inga granskningsätgärder planerade.
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Den sammanfattande bedömningen för 2019 är att vi inte har någon anledning till
anmärkning mot huruvida bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen är tillräcklig. Vi
har inte heller någon synpunkt på bolagets agerande iförhållande till det kommunala
ändamålet med verksamheten.

Vi avlämnar därför granskningsrapport utan anmärkningar.

Sala den l? rna/vo 109.0
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C:

 

/

 

ekmannarevisor Lekmannarevisor

Biträde:

Magdalena Bergfors

Sakkunnigt biträde

PWC

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PWC) på uppdrag
av lekmannarevisorerna för Sala-Heby Energi AB enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av
Iekmannarevisionsplanering från den  2019-11—20.  PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan
som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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Lekmannarevisorernas granskningsrapport enligt 10 kap
13§ aktiebolagslagen

Till årsstämman  i

Salabostäder Aktiebolag
Org nr  556352-0500

Jag har granskat verksamheten i Salabostäder Aktiebolag för räkenskapsåret 2019.

Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bolagsord—
ning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamhet och kontroll och pröva om verk—
samheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen samt god revisionssed i
kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning
som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. Samplanering har skett
med bolagets auktoriserade revisor och en särskild granskningsredogörelse har upprättats.

Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund
för mina uttalanden nedan.

Jag bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt. Jag bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit
tillräcklig.

Jag bedömer att bolagets utveckling är i linje med målen i ågardirektivet och att bolaget i
allt väsentligt följer gemensamma styrdokument samt att det inte förekommer optimeringar
i bolagets verksamhet som är till nackdel för kommunkoncernen i dess helhet.

Sala den  2  april  2020

”  4:-  _ )  "”E,” ,,,) *  .

A; ,, // //,:xr f  g
/  J. ][;l ’{j/ [kid/f/n/V//lli/'A/V/(ijr—IÅNXN”)Elisabeth Nilsson

Lekmannarevisor
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Granskningsredogörelse —- Salabostäder Aktiebolag

Lekmannarevisorns granskning av Salabostäder Aktiebolag (org nr 556352—0500) för verksamhetsåret
2019 presenteras i det följande.

1. Uppdragets omfattning

Lekmannarevisorns arbete regleras iAktiebolagslagens 10 kapitel.

Lekmannarevisorn ska granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig.
Granskningen ska vara så ingående och omfattande som god sed vid detta slag av
granskning kräver.

Lekmannarevisorn ska följa de anvisningar som meddelas av bolagsstämman, såvida de inte strider
mot lag, bolagsordning eller god sed.

Lekmannarevisorn ska efter varje räkenskapsår lämna en granskningsrapport till bolagsstämman.
Granskningsrapporten ska lämnas till bolagets styrelse senast tre veckor före
bolagsstämman.

I mitt uppdrag har jag samarbetat med PWC. Nedan redogörs för det arbete som bedrivits för att kunna
komma fram till våra ställningstaganden i granskningsrapporten.

2. Samverkan

Lekmannarevisorn samt den valde auktoriserade revisorn har samverkat i revisionen för att utnyttja de
samlade resurserna för att åstadkomma en kvalitativ och effektiv revision.

Genom att göra en gemensam planering, granskning samt rapportering så har de samlade
revisionsresurserna använts effektivt, vilket givit samordningsvinster för revisionen
totalt.

3. Planering

Under året har företagsledning, revisor och lekmannarevisor sammanträffat, för att diskutera bland
annat revisorernas planering och genomförda granskning, bolagets utveckling samt
arbetsformerna för lekmannarevisorn. Lekmannarevisorns planering har dokumenterats i
ett planerings—PM.

Lekmannarevisorn har i ägardirektivet fått ett särskilt uppdrag att granska om bolaget följer
gemensamma styrdokument och om bolaget genomfört optimeringar ibolagets
verksamhet som varit till nackdel för kommunen som helhet. Lekmannarevisorn ska i sin
granskningsrapport uttala sig om utfallet av denna granskning samt uttala sig om
bolagets utveckling i förhållande till uppställda mål.

Den prioritering av granskningen vi gjort har utmynnat i att vår insats under 2019 i huvudsak har
inriktats på att konstatera huruvida bolaget har förutsättningar och ramverk som knyter
an till det kommunala ändamålet med verksamheten. Granskningsområden har valts
utifrån bedömd väsentlighet och risk.
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4. Uppföljning och granskningsinriktning -  Granskning av

ändamål

4.1 Bolagsordningen

Är bolagsordningens beskrivning av  föremålet  för  bolagets verksamhet, angivet till sin

art, samt beskrivningen av ändamålet med verksamheten så utformat att det

inte råder tveksamheter angående vilken verksamhet som bolaget ska

bedriva? Är bolagsordningen anpassad till kommunallagens krav?

Salabostäders bolagsordning (senast ändrad 2011—05—30) beskriver följande:

Föremålet är väl formulerat och ändamålet är beskrivet så att det inte råder några tveksamheter om

Vilken verksamhet som bolaget ska bedriva. Bolagsordningen bedöms vara anpassad till

kommunallagens krav samt till Lagen om allmännyttiga kommunägda bostadsaktiebolag.

Utifrån vår granskning genom läsning av protokoll, löpande granskning samt bokslutsgranskning har

vi inte påträffat något som tyder på att bolaget inte följer bolagsordningen.
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4.2 Kommunallagen

Inryms den  verksamhet  som överlämnats till bolaget inom ramen för den kommunala
kompetensen och övriga regler (självkostnads-, 1ikställighets-,
lokaliseringsprincipen) enligt kommunallagen.

Vår bedömning är att kommunallagen följs vad det gäller likställighets— och lokaliseringsprincipen och
att verksamheten bedrivs affärsmässigt, i enlighet med lag om allmännyttiga kommunala
bostadsaktiebolag.

Enligt bolagsordningen ska bolaget bereda kommunfullmäktige i Sala kommun möjlighet ta ställning
innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större
vikt fattas.

Vi har i vår granskning inte funnit några avvikelser avseende det ovan beskrivna.

4.3 Ägardirektiv och företagspolicy

Inryms ändamålsbeskrivning i bolagsordningens motsvarande beskrivning. Är
ägardirektiven fastställda på bolagsstämma? Är beskrivningarna utformade
på ett sådant sätt att de är entydiga och utgör ett hjälpmedel för styrelsen vid
styrning av verksamheten?

Kommunfullmäktige har den 27 maj 2013 beslutat om ägardirektiv för bolaget. Direktivet fastställdes
på bolagets årsstämma den 10 juni 2013. Ägardirektivet gällde fram till och med 2016 och
efter det har inte något nytt antagits i Kommunfullmäktige. Fram tills att ett nytt
ägardirektiv kommer följ er Salabostäder Aktiebolag det gamla. I ägardirektivet anges dels
att bolaget ska, i den mån det går att förena kommunens vilja med föremålet som anges i
bolagsordningen,

. ska utgå från att rätten till bostad är en grundläggande välfärdsfråga. Salabostäder AB
är kommunens verktyg för att uppnå detta välfärdsmäl.

. ska verkställa bostadspolitiska beslut till exempel vad gäller att trygga den framtida
bostadsförsörjningen, verka för integration samt ökad valfrihet och inflytande i
boendet.

. som målsättning ska ha att på bostadsmarknaden i kommunen erbjuda bostäder av
varierande standard, med god kvalitet och servicenivå.

. ska delta i gemensamma projekt som är beslutade av kommunfullmäktige och
nationella projekt som kommunstyrelsen sökt och fått beviljat.

Direktivet anger också att bolagets lägsta vakansnivå ska vara på en sådan nivå att rörlighet på
marknaden medges, därtill ska hyresgästerna ha ett reellt bostadsinflytande. Bolaget
förväntas även ta ett socialt ansvar.

Bolaget förväntas aktivt driva klimat— och miljöfrågor i sin verksamhet samt att målsätta den na del av
verksamheten och slutligen avrapportera sin måluppfyllelse i årsredovisningen.

Beträffande de ekonomiska målen så anger ägarna att bolagets soliditet ska uppgå till minst 10 % år
2020 och att bolagets avkastning ska uppgå till 5 %. Avkastningen mått som
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bruttovinsten justerad till normalt underhåll i förhållande till bokfört värde på

fastigheterna.

. Utfallet för  2019 visar på en soliditet om 14,6% (15,3).

. Bolaget hanterar sitt miljöåtagande i ett separat kapitel. Där framgår att bolaget under

året fortsatt utbytet av ijärrvärmenätet samt byte av undercentraler.

. Antalet vakanta lägenheter varierar under året men redovisas i årsredovisningen till 0

st (9).

Se även kapitel 6.

4.4 Affärsplan

Salabostäders bolagsordning beskriver företagets föremål och ändamål.

Bolaget, som är ett allmännyttigt bostadsföretag, har till föremål för sin verksamhet att inom Sala

kommun köpa, sälja, äga, bebygga, utveckla, hyra ut och förvalta fastigheter eller

tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar.

Ändamålet med bolagets verksamhet är att bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av

kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen iSala kommun och

erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Till detta har ägarna numer även fastställt ägardirektiv på bolaget. I vilket det dels anges ägarnas

vilj einriktning med bolaget men även en del konkreta mål.

Det är styrelsen som gör ett förslag på affärsidén och affärsplan.
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På styrelsemötet 2015—11-19 har styrelsen fastställt en affärsplan som ska gälla från och med 2016.
Under 2019 har arbete med uppdaterad affärsplan påbörjats, ej fastställd vid utgången av
2019.

5. Granskning av verksamhetens ekonomiska resultat,
effektivitet och kvalitet

5.1 Ekonomiskt resultat

Årets resultat efter finansiella poster uppgår till 12 680 tkr (15 465 tkr). Bolagets budget och
prognosarbete har i likhet med föregående år fungerat Väl. Vi rekommenderar att bolaget
fortsätter med utvecklingen av rutiner för löpande uppföljning och avstämning samt
fortsätter med att upprätta prognoser för att löpande kunna följa bolagets resultat och
ställning.

5.  2  Nyckeltal /j ämförelsetal

Tillämpas uppföljning av strategiskt viktig information för verksamheten genom
nyckeltal såväl över tiden som jämförelse med andra företag.

Bolaget jämför sig löpande med nyckeltal från SABO. Det sker genom att bolaget erhåller en rapport
där bolagets egna nyckeltal kan jämföras mot andra bolag. Nyckeltalen följs upp och
analyseras.

Bolaget har sedan är 2010 arbetat aktivt med att värdera sitt fastighetsbeständ utifrån fastigheternas
kassaflöde. Värderingen visar den enskilda fastighetens kassaflöde samt hela
fastighetsbeståndets kassaflöde. Även värdering för 2019 visar att det inte finns ett
nedskrivningsbehov för det samlade fastighetsinnehavet.

5.3 Budget och flerårsprognos

Finns rutiner för upprättande av budget och prognoser med uppföljningar? Är
säkerheten i budget och prognoser tillfredsställande?

Bolaget gör budget årsvis. Olika personer är inblandande i budgetarbetet, tekniskt chef gör budget för
reparationer, underhåll, taxebundna kostnader mm, förvaltningschef budgeterar,
lägenhetsunderhåll samt förvaltningskostnader, löneansvarig budgeterar lönekostnader
och ekonomichef budgeterar resterande poster.

Budget för 2020 har i likhet med tidigare är lagts fram på decembermötet. Bolaget följ er löpande upp
budget mot utfall. Genomgång sker löpande på styrelsemötena.

Periodiseringar sker främst vid årsskiftet. Periodiseringar beaktas även vid rapporter som behandlas
vid varje styrelsemöte.

Substansgranskning av resultaträkningen samt granskning av bolagets budgetuppföljning har skett.
Bolaget bedöms ha goda rutiner för upprättande av budget och uppföljningar.
Avvikelserna mot budget har kontrollerats och bedöms vara rimliga.
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6. Granskning av  intern  kontroll

6.1 Organisation och bokföring

Finns av styrelsen fastställd beskrivning av organisationen

(organisationsplan/organisationsschema) med övergripande beskrivning av

ansvar och befogenheter? Är budget och redovisning uppbyggd så att

uppföljning sker på olika ansvarsnivåer?

Är företaget organiserat så att ett rimligt mått av ansvar har förts uti organisationen?

Granskning har inriktats på att kartlägga om företagsledningen har tillfredsställande kontroll av

bolagets organisation och rutiner för att säkerställa:

-  att bolaget har en riktig och fullständig redovisning

-  att bolagets resurser disponeras enligt företagsledningens intentioner.

Under året har vi genomfört en fördjupad granskning av den interna kontrollen avseende bland annat,

skatter och avgifter, investeringar, intäkter, inköp, finanshantering och bolagets

representation.

Syftet med årets granskning har varit att kontrollera och verifiera att de övervakande kontroller som

identifierats är i drift och anses tillfredsställande.

6.2 System för internkontroll

Finns ändamålsenligt system för intern kontroll?

De risker som bolaget anses vara utsatta för behandlas dock löpande på styrelsemötena.

Ett reglemente för den interna kontrollen är framtaget och fastställt under  2012.  Reglementet omfattar

syfte, organisation, uppföljning samt tillämpning av intern kontroll. Vidare beskrivs hur

en intern kontrollplan kan se ut och vilka processer som berör. Slutligen visas ett exempel

på riskbedömning och rapportering av en process samt åtgärder vid misstänkta

oegentligheter.

Bolaget har sedan tidigare dokumenterat flöden och rutinbeskrivningar för att bolagets rutiner ska

kunna följas av en ersättare. I flödesbeskrivningarna ingår även de kontroller som sker av

bolaget. Vi har under året granskat, utan anmärkning, bolagets kontroller i utvalda

väsentliga flöden.

Bolaget har under  2019 genomfört egen uppföljning av att den interna kontrollen fungerar i olika

områden. Stickprov samt slutsatser dokumenteras vanligtvis som bilagor till

styrelseprotokoll. Utfallet av  2019 års kontroll har dock fallit bort som punkt i styrelsens

arbetsordning vilket betyder att internkontrollen är genomförd men styrelsen har inte

tagit ställning till den.
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Vi anser att bolaget har god intern kontroll samt överlag bra rapportering till styrelsen. Vi tycker att
det är bra att bolaget fortsätter arbetet med bedömning av de olika processerna avseende
den interna kontrollen.

6.3 Attestinstruktion  /  delegations ordning

Finns ändamålsenlig attestinstruktion/delegationsordning?

Styrelsen fastställde en ny delegationsordning, attestinstruktion och attestlista på mötet  2018-12—19
som var gällande under  2019.

Kontroll av attester har gjorts på leverantörsfakturor under året. Vi har inget att anmärka utifrån
denna granskning.

Granskningen medförde inga iakttagelser.

6.4 Styrelsens uppgifter och arbetsordning

Är av styrelsen beslutad arbetsordning, VD-instruktion och rapportinstruktion
ändamålsenliga och avpassade till företagets behov och förutsättningar.

Styrelsens arbetsordning och VD—instruktion är till synes ändamålsenliga och fastställda på
styrelsemöte. På mötet  2018-11-22  fastställdes dokument för  2019, och på mötet
2019—11-28 fastställdes motsvarande dokument för  2020.

6.5 Skatter och avgifter

Granskning av bolagets rutiner avseende redovisning och betalning av
arbetsgivaravgifter, personalens källskatt, mervärdesskatt samt F-skatt.

Under året har vi granskat bolagets rutiner avseende redovisning och betalning av arbetsgivaravgifter,
personalens källskatt, mervärdesskatt samt F—skatt.

Vår granskning har ej föranlett några kommentarer och vi bedömer att bolagets rutiner och

redovisning för skatter och avgifter fungerar tillfredsställande.

6.6 Investeringar och materiella anläggningstillgångar

Granskning för att kontrollera och säkerställa att bolagets rutiner och hantering kring
investeringar i materiella anläggningstillgångar sker med en
tillfredsställande kontroll, riktighet och att endast aktiverbara kostnader
balanseras.

Under året har en uppföljande internkontrollgranskning skett för att kontrollera och säkerställa att
bolagets rutiner och hantering kring investeringar fortsatt sker med en tillfredsställande
kontroll, riktighet och att endast aktiverbara kostnader balanseras samt att inte
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resultaträkningen belastas med kostnader som enligt god redovisningssed borde

aktiveras.

Överlag bedöms hanteringen tillförlitlig, med goda uppfölj ningsrutiner vilket gör att eventuella

differenser mellan budget och utfall identifieras. Det har inte i vår revision framkommit

något som tyder på att väsentliga brister finns.

6.7 Löner

Granskning för att kontrollera och säkerställa att bolagets rutiner och hantering kring

löneredovisningen sker med en tillfredsställande kontroll och riktighet.

Under året har en uppföljande internkontrollgranskning skett för att kontrollera och säkerställa att

bolagets rutiner och hantering kring löner fortsatt sker med en tillfredsställande kontroll

och riktighet. Vi har granskat bolagets rutin och kontroll för lönehantering, kontroller har

testats genom stickprov. Rutiner och kontrollmoment är oförändrade jämfört med

föregående år. Granskade attestrutiner föranleder inga anmärkningar.

Rutinen som helhet fungerar enligt Vår bedömning tillfredsställande.

6.8 Intäkter och kundfordringar

Granskning för att kontrollera och säkerställa att bolagets rutiner och hantering kring

intäktsredovisningen och kundfordringarna sker med en tillfredsställande
kontroll och riktighet.

Under året har en uppföljande internkontrollgranskning skett för att kontrollera och säkerställa att

bolagets rutiner och hantering kring intäktsredovisningen och kundfordringarna fortsatt

sker med en tillfredsställande kontroll och riktighet.

Verifiering har skett av bolagets rutiner och redovisning genom substansgranskning samt analytisk

kontroll av intäktsposter. Vår bedömning är att rutinen i allt väsentligt fungerar väl.

Utifrån utförd granskning är vår bedömning att risken för väsentliga fel är begränsad.

6.9 Inköp och leverantörsfakturor

Granskning för att kontrollera och säkerställa att bolagets rutiner och hantering kring

inköpsredovisningen och leverantörsskulderna sker med en

tillfredsställande kontroll och riktighet för att samtliga skulder ska medtages

och till korrekta Värden.

Under året har en uppföljande internkontrollgranskning skett för att kontrollera och säkerställa att

bolagets rutiner och hantering kring inköpsredovisningen och leverantörsskulderna

fortsatt sker med en tillfredsställande kontroll och riktighet för att samtliga skulder ska

medtagas och till korrekta värden.

Rutinen avseende leverantörsfakturor fungerar tillfredsställande och är ändamålsenlig.
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6.10 Finanshantering/Finanspolicy

Tillämpar  företaget  en av  styrelsen  fastställd finanspolicy som till sin omfattning och
detaljeringsgrad är anpassad till företagets behov?

Kontrollera huruvida bolaget följer den av styrelsen fastslagna finanspolicyn och om
policyn är ändamålsenlig.

Bolaget har ett säkringsdokument som reglerar hur bolaget får arbeta med sin finanshantering.

I detta dokument framgår:

.  Räntehantering ska syfta till att minska riskerna och genomföras med en
konservativ grundsyn

. Syftet är inte tradingverksamhet

.  Kortsiktiga spekulativa inslag ska inte förekomma

. Säkringsinstrumentens volym ska inte överstiga de säkrade posternas volym

. Räntebindningen med hjälp av ränteswappar ska eftersträva att uppnå samma
effekt som om krediterna var bundna som lån med fast ränta.

Enligt policyn ska den revideras minst årligen. Dokumentet innehåller en  Finanspolicy, ett
Reglemente och en Riskinstruktion.

Enligt riskinstruktionen:

o  Enskild långivare bör ej representera mer än 50  %  av den totala lånevolymen,
Undantag kan göras för Kommuninvest.

. Minst 3 långivare bör eftersträvas.

.  Ränteswapar är ett tillåtet instrument.

I samband med bokslutet så konstateras att bolaget använder ränteswapar för att hantera sin
ränterisk. Bolaget har skulder till en långivare, Kommuninvest.

Bolagets finansiella position och situation kommuniceras löpande till styrelsen.

6.11 Representation och sponsring

Granskning av bolagets interna kontroll och redovisning avseende representation och
sponsring.

Bolagets externa representationskostnad för året uppgår till ca 27 tkr (26 tkr). Kostnaden bedöms inte
vara betydande i förhållande till bolagets storlek.

Bolagets VD har ett kort vars inköp faktureras till bolaget. Fakturan attesteras av bolagets
styrelseordförande. Därtill innehas ytterligare ett begränsat antal kort där inköp
attesteras av VD.
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6.12 IT  -  Säkerhet

I vår  granskning ingår  att bedöma om bolagets IT  —  säkerhet  är tillfredställande

IT—policy finns upprättad. Policy är detaljerad och reglerar hur den anställde ska förhålla sig och var

den ska vändas sig vid problem.

Bolaget har fortfarande avtal med Sala  kommun  avseende administration och support av

IT—verksamheten vid Salabostäder. I och med detta sköter kommunen backuperna, vilka

tas dagligen på redovisningssystemen samt på servern. Servrarna finns i ett brand och

vattensäkert rum.

Supportaxtal finns med programvarubolagen, för hjälp vid eventuella problem med programmen.

Det krävs ett användarnamn och ett lösenord för att komma in i varje enskild pc, vilket byts var tredje

månad. För att komma in i redovisningssystemet, kundreskontran och lönesystemet krävs

olika former av behörigheter och lösenord. Detta gäller även bank och plusgiro över

Internet. All personal kommer åt dokument som läggs ut på servern.

Det finns två nivåer av behörighet på servern. Upphandlingar och sekretess— samt originaldokument

finns under en del av servern som heter ledningsgruppen och den har endast

ledningsgruppen tillgång till.

Vi bedömer bolagets IT—säkerhet som fortsatt god.

6.13 Försäkringar

I  vår granskning ingår att bedöma om bolagets försäkringsskydd är tillfredsställande.

Det har inte framkommit något som tyder på att bolagets försäkringsskydd är undermåligt. Samtliga

lokal— och bostadsfastigheter är försäkrade till fullvärde.

6.14 Slutgiltig bedömning

Vår bedömning är att bolagets interna kontroll är god.
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7. Offentlighetsprincipen, offentlig upphandling m 111

7.1 Tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen

Finns dokumenthanteringsplaner/arkivstadga el liknande? Hanteras handlingar enligt
de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i  2  kap.
tryckfrihetsförordningen och sker diarieföring i enlighet med 15 kap.
sekretesslagen? Finns styrelsebeslut angående delegering till lämplig
befattningshavare av utlämnande av allmänna handlingar?

Bolaget följer kommunens styrdokument och sin egen process som senast reviderades  2007.  I detta
kan utläsas att VD ansvarar för kontakten med media. Skulle ärendet beröra VD så ska
kontakten vara med Förvaltningschef eller Ekonomichef. Facklig företrädare får ha
kontakt med media efter samråd med sina medlemmar. Det har inte framkommit något
som påvisar att rutinen inte följs eller skulle vara eftersatt.

Beträffande inkommande e—mail så diarieförs alla mail som bedöms vara relaterade till verksamheten.

7.2 Offentlig upphandling

Finns en upphandlingspolicy och uppfyller den kraven enligt LOU eller tillförsäkras på
annat sätt att LOU följs?

Bolaget har en rutinbeskrivning för upphandling. För att följa LOU anlitar bolaget en konsult. Bolaget
använder sig av HBV och HIFAB som sköter hela processen av offentlig upphandling.

Vid årets granskning har det inte framkommit något som awiker från detta.

Under året har upphandlingar genomförts. Allt synes hanterat i enlighet med LOU.  I  samtliga
granskade fall hade extern hjälp erhållits för att handha själva processen kring
upphandlingen.

Vår granskning påvisar inga brister och vår bedömning är att bolaget följer LOU vid upphandlingar.
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7.3 Särskilt uppdrag av ägarna.

Lekmannarevisorn har i ägardirektivet som beslutades av kommunfullmäktige den 27

maj 2013 fått  ett  särskilt  uppdrag att  granska  om bolaget följer gemensamma

styrdokument och om bolaget genomfört optimeringar i bolagets verksamhet

som varit till nackdel för kommunen som helhet.

Lekmannarevisorn ska i sin granskningsrapport uttala sig om utfallet av denna

granskning samt uttala sig om bolagets utveckling i förhållande till

uppställda mål.?

Vi har i vår granskning inte funnit något i bolagets verksamhet som varit till fördel för bolaget och

samtidigt till väsentlig nackdel till kommunen eller något bolag som kommunen har ett

betydande ägande i.

Beträffande bolagets efterlevnad av gemensamma styrdokument så kan det konstateras att det vore

fördelaktigt om kommunen kunde konkretisera och tydliggöra vilka av kommunens

strategier och policys som gäller för bolaget samt att kommunen tydliggör på xilket sätt de

förväntar sig återrapportering avseende bolagets efterlevnad eller avsteg av dem.

Vår bedömning av bolagets utveckling i förhållande till de mål som finns uppställda i ägardirektivet

Mål Nuläoe Kommentar

Soliditeten ska uppgå Bolagets soliditet uppgår i Målet är tippjåzllt.

till minst 10% år  2020.  bokslutet till 14, 6%  (15,3)

Direktavkastningen* Uppgår till 3, 69  %  (4,94). Målet bedöms uppjåzllt då

ska vara 5%. bruttovinsten ej justerats med
(Resultatet är inte justerat för
normalt underhåll.) normalt underhall.

*) Direktavkastningen definieras i ägardirektivet till (bruttovinsten justerad till normalt underhåll i

förhållande till bokfört värde på fastigheterna.)
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E% Sämmanfattnin  'f)

Ca

De sammanfattande synpunkterna för 2019 är att vi inte har någon anledning till anmärkning mot
huruvida bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen är tillräcklig. Vi har inte heller någon
synpunkt på bolagets agerande i förhållande till det kommunala ändamålet med
verksamheten.

Vi avlämnat” därför en granskningsrapport utan anmärkningar.

Sala den 2 april 2020
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