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1. Inledning 
Region Västerbotten äger eller är medlemmar i ett stort antal kommunala företag, 
kommunalförbund, samordningsförbund och föreningar som årligen granskas av 
förtroendevalda revisorer och lekmannarevisorer. Därutöver granskas de kommu-
nala företagen och förbunden också av auktoriserade revisorer.  

Detta är en sammanställning över väsentliga iakttagelser från granskningarna år 
2021 av regionens kommunala företag, kommunalförbund, samordningsförbund 
och föreningar. Knappt hälften av dessa organisationer granskas av regionens revi-
sorer. Övriga företag och förbund granskas av revisorer eller lekmannarevisorer 
från andra kommuner eller regioner.  

Sammanställningen visar att revisorer i samtliga kommunala företag, förbund och 
föreningar för år 2021 föreslog att styrelserna skulle beviljas ansvarsfrihet. Endast 
en styrelse fick anmärkning. Det var styrelsen för Västerbottensteatern AB som fick 
anmärkning av den auktoriserade revisorn på grund av för sent inbetalda skatter 
och avgifter. 

I ett fåtal av företagen genomförde revisorer och lekmannarevisorer fördjupade 
granskningar. Dessa granskningar handlade exempelvis om informationssäkerhet 
och direktupphandlingar. De fördjupade granskningarna visade på brister i företa-
gens styrning och kontroll. 

Sammanställningen visar på stor variation i de grundläggande granskningar som ut-
gör underlag till lekmannarevisorerna i de kommunala företagen. De grundläg-
gande granskningarna skiljer sig åt när det gäller ambitionsnivåer och metoder. För 
två av bolagen (Skellefteå museum AB och Inera AB) saknades helt dokumenterade 
grundläggande granskningar som underlag för lekmannarevisorernas gransknings-
rapporter. 
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2. Sammanställning 
I sammanställningen lyfter vi endast fram väsentliga avvikelser och rekommendationer efter genomförd granskning. 

Aktiebolag Väsentliga iakttagelser år 2021 (lek-
mannarevisor) 

Väsentliga iakttagelser år 2021 (aukto-
riserad revisor) 

Vår kommentar 

AB Transitio Lekmannarevisorerna bedömde att den 
interna kontrollen i huvudsak varit till-
räcklig. 

En fördjupad granskning visade att sty-
relsen inte säkerställt att bolagets ar-
bete med direktupphandlingar hade 
varit ändamålsenlig. 

Inga väsentliga iakttagelser från aukto-
riserad revisor. 

Auktoriserad revisor lämnade en ren 
revisionsberättelse. 

Auktoriserad revisor tillstyrkte att bo-
lagsstämman skulle behandla förlusten 
enligt förslaget i förvaltningsberättel-
sen. 

- 

AC-Net Externservice AB Lekmannarevisor bedömde att den in-
terna kontrollen i huvudsak var tillräck-
lig. Styrelsen behövde säkerställa en 
bättre hantering av bolagets allmänna 
handlingar. 

Lekmannarevisor ansåg att styrelsens 
underlag för att bedöma om verksam-
heten bedrivits inom de kommunala 
befogenheterna var alltför översiktlig. 

Inga väsentliga iakttagelser från aukto-
riserad revisor. 

Auktoriserad revisor lämnade en ren 
revisionsberättelse. 

Bolagets styrelse hade vidtagit åtgärder med 
anledning av de rekommendationer som lek-
mannarevisor och auktoriserad revisor läm-
nade i granskningen år 2020. 

AC-Net Internservice AB Lekmannarevisor bedömde att den in-
terna kontrollen i huvudsak var tillräck-
lig. Styrelsen behövde säkerställa en 

Inga väsentliga iakttagelser från aukto-
riserad revisor. 

Bolagets styrelse hade vidtagit åtgärder med 
anledning av de rekommendationer som 
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Aktiebolag Väsentliga iakttagelser år 2021 (lek-
mannarevisor) 

Väsentliga iakttagelser år 2021 (aukto-
riserad revisor) 

Vår kommentar 

bättre hantering av bolagets allmänna 
handlingar. 

Lekmannarevisor ansåg att styrelsens 
underlag för att bedöma om verksam-
heten bedrivits inom de kommunala 
befogenheterna var alltför översiktlig. 

Auktoriserad revisor lämnade en ren 
revisionsberättelse. 

lekmannarevisor och auktoriserad revisor läm-
nade i granskningen år 2020. 

Almi Företagspartner Nord AB Lekmannarevisor bedömde att bola-
gets verksamhet inte hade bedrivits på 
ett från ekonomisk synpunkt helt till-
fredsställande sätt. 

Bolaget hade budgeterat ett positivt re-
sultat på 438 tusen kronor men vid 
årets slut var resultatet minus 874 tu-
sen kronor. 

Inga väsentliga iakttagelser från aukto-
riserad revisor. 

Auktoriserad revisor lämnade en ren 
revisionsberättelse. 

I den grundläggande granskningen bedömde 
sakkunniga från PwC ”gult” när det gällde 
måluppfyllelse för ekonomiska mål.   

Bussgods i Norr AB Inga väsentliga iakttagelser från lek-
mannarevisor. 

 

Inga väsentliga iakttagelser från aukto-
riserad revisor. 

Auktoriserad revisor lämnade en ren 
revisionsberättelse. 

Sakkunnig föreslog att lekmannarevisorerna i 
2022 års granskning särskilt skulle uppmärk-
samma bolagets hantering av allmänna hand-
lingar och revidering av dokumenthanterings-
plan. 

Inera AB Inga väsentliga iakttagelser från lek-
mannarevisorerna. 

 
 

Inga väsentliga iakttagelser från aukto-
riserad revisor. 

Auktoriserad revisor lämnade en ren 
revisionsberättelse. 

Det fanns ingen dokumentation av lekmanna-
revisorernas grundläggande granskning. 

Länstrafiken i Västerbotten AB Inga väsentliga iakttagelser från lek-
mannarevisor. 

Inga väsentliga iakttagelser från aukto-
riserad revisor. 

Sakkunnig föreslog i den grundläggande 
granskningen att styrelsen skulle vara upp-
märksam på upphandlingsfrågorna och att 
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Aktiebolag Väsentliga iakttagelser år 2021 (lek-
mannarevisor) 

Väsentliga iakttagelser år 2021 (aukto-
riserad revisor) 

Vår kommentar 

Lekmannarevisorer rekommenderar 
styrelsen att besluta om en doku-
menthanteringsplan. 

Auktoriserad revisor lämnade en ren 
revisionsberättelse. 

styrelsen skulle bevaka att bolaget hade de re-
surser som krävdes för att hantera de olika 
upphandlingsfrågorna. 

Norrbotniabanan AB Inga väsentliga iakttagelser från lek-
mannarevisor. 

Inga väsentliga iakttagelser från aukto-
riserad revisor. 

Auktoriserad revisor lämnade en ren 
revisionsberättelse. 

Sakkunnig föreslog i den grundläggande 
granskningen att styrelsen skulle besluta om 
mätbara mål för bolagets verksamhet. 

Norrlandsoperan AB Lekmannarevisorer bedömde att bola-
gets interna kontroll inte var tillräckligt 
utvecklad. 

Inga väsentliga iakttagelser från aukto-
riserad revisor. 

Auktoriserad revisor lämnade en ren 
revisionsberättelse. 

Styrelsen saknade en verksamhetsplan för år 
2021 och den interna kontrollen var inte till-
räckligt utvecklad. Bolaget saknade arkivför-
teckning. Bolagets arkivbeskrivning och doku-
menthanteringsplan var från år 2007 och inak-
tuella.  

Norrtåg AB Lekmannarevisorerna bedömde att sty-
relsens styrning, uppföljning och kon-
troll i huvudsak var tillräcklig.  

Inga väsentliga iakttagelser från aukto-
riserad revisor. 

Auktoriserad revisor lämnade en ren 
revisionsberättelse. 

Styrelsen hade inte säkerställt en tillräcklig 
styrning och kontroll över bolagets allmänna 
handlingar. VD godkände i februari 2022 en 
handlingsplan som revisorerna bedömde vara 
tillräcklig för att rätta till bristerna. 

Samtrafiken i Sverige AB Bolaget saknade lekmannarevisor. Inga väsentliga iakttagelser från aukto-
riserad revisor. 

Auktoriserad revisor lämnade en ren 
revisionsberättelse. 

Samtrafiken i Sverige AB har ett brutet räken-
skapsår. Redovisad granskning gäller för peri-
oden 2020-07-01-2021-06-30 

Science Park i Umeå AB Inga väsentliga iakttagelser från lek-
mannarevisor. 

 

Inga väsentliga iakttagelser från aukto-
riserad revisor. 

Auktoriserad revisor lämnade en ren 
revisionsberättelse. 

Lekmannarevisor har anlitat KPMG för den 
grundläggande granskningen. Den grundläg-
gande granskningen har omfattat protokoll-
granskning, enkät till styrelsen samt två 
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Aktiebolag Väsentliga iakttagelser år 2021 (lek-
mannarevisor) 

Väsentliga iakttagelser år 2021 (aukto-
riserad revisor) 

Vår kommentar 

dialoger med bolaget under verksamhetsåret. 
Två av fem ledamöter besvarade enkäten. I 
den grundläggande granskningen fanns ingen 
beskrivning eller redovisning av hur styrelsen 
följt upp sina mål. 

Skellefteå museum AB Lekmannarevisor gjorde en översiktlig 
granskning av bolagets arbete med in-
formationssäkerhet. Lekmannarevisor 
bedömde att bolagets interna kontroll 
kopplat till informationssäkerhet var i 
behov av utveckling.  

Inga väsentliga iakttagelser från aukto-
riserad revisor. 

Auktoriserad revisor lämnade en ren 
revisionsberättelse. 

Det saknas en dokumenterad grundläggande 
granskning som underlag till lekmannarevisors 
granskningsrapport.  

Skogs- och samemuseet AB Inga väsentliga iakttagelser från lek-
mannarevisor. 

 

Inga väsentliga iakttagelser från aukto-
riserad revisor. 

Auktoriserad revisor lämnade en ren 
revisionsberättelse. 

 

Umeå Biotech Incubator AB Bolaget saknade lekmannarevisor. Inga väsentliga iakttagelser från aukto-
riserad revisor. 

Auktoriserad revisor lämnade en ren 
revisionsberättelse. 

Det pågår en översyn av ägardirektiv (våren 
2022) 

Uminova Innovation AB Bolaget saknade lekmannarevisor. Inga väsentliga iakttagelser från aukto-
riserad revisor. 

Auktoriserad revisor lämnade en ren 
revisionsberättelse. 

Det pågår en översyn av ägardirektiv (våren 
2022) 

Västerbottens museum AB Bolaget hade inte beslutat om styrande 
dokument för konstsamlingen. 

Inga väsentliga iakttagelser från aukto-
riserad revisor. 

Auktoriserad revisor rekommenderade styrel-
sen att se över prissättningen på 
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Aktiebolag Väsentliga iakttagelser år 2021 (lek-
mannarevisor) 

Väsentliga iakttagelser år 2021 (aukto-
riserad revisor) 

Vår kommentar 

Lekmannarevisor bedömde att det var 
svårt att avgöra gränsdragningarna 
mellan bolagets och stiftelsens beslut 
och ansvar. 

Lekmannarevisor bedömde att beslutet 
om att endast hyresgäster som använ-
der sig av svenska kyrkans ritualer får 
hyra lokalen Helena Elisabeth inte är 
förenligt med likabehandlingsprincipen. 

 

Auktoriserad revisor lämnade en ren 
revisionsberättelse. 

 

uppdragsverksamheten. Uppdragsverksam-
heten (exempelvis arkeologiska utgrävningar) 
hade gått med underskott de senaste två 
åren. Auktoriserad revisor ansåg att bolagets 
priser borde vara marknadsmässiga eftersom 
uppdragsverksamheten konkurrerade med 
privata företag. 

Västerbottensteatern AB Bolaget hade inte en tillräcklig kontroll 
över sina allmänna handlingar. 

Auktoriserad revisor lämnade en an-
märkning på grund av att för sen betal-
ning av skatter och avgifter vid flera till-
fällen under år 2021. 

Bolaget vidtog åtgärder med anledning av kri-
tiken från auktoriserad revisor. 

 

Stiftelser Väsentliga iakttagelser år 2021 (förtro-
endevald revisor) 

Väsentliga iakttagelser år 2021 (aukto-
riserad revisor) 

Vår kommentar 

Stiftelsen Skellefteå museums 
samlingar 

Inga väsentliga iakttagelser från förtro-
endevald revisor. 

Förtroendevald revisor lämnade en 
ren revisionsberättelse. 

Inga väsentliga iakttagelser från aukto-
riserad revisor. 

Auktoriserad revisor lämnade en ren 
revisionsberättelse. 

De flesta risker som uppmärksammades i stif-
telsens riskanalysarbete år 2007 kvarstår fortfa-
rande. Vissa åtgärder har vidtagits men flertalet 
risker och brister är fortfarande aktuella. 

Styrelsen hade under år 2021 dialog med 
ägarna om risker för stiftelsens samlingar. 
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Stiftelser Väsentliga iakttagelser år 2021 (förtro-
endevald revisor) 

Väsentliga iakttagelser år 2021 (aukto-
riserad revisor) 

Vår kommentar 

Stiftelsen Skogsmuseet i Lyck-
seles samlingar 

Inga väsentliga iakttagelser från förtro-
endevald revisor. 

Förtroendevald revisor lämnade en 
ren revisionsberättelse. 

Inga väsentliga iakttagelser från aukto-
riserad revisor. 

Auktoriserad revisor lämnade en ren 
revisionsberättelse. 

En stor del av museets lokaler har inte en god-
tagbar standard för långsiktigt hållbar förvaring 
av samlingarna. Ett av museets magasin finns i 
ett skyddsrum som ska kunna utrymmas inom 
48 timmar. Handlingsplan för tömning vid eva-
kuering saknas. 

Stiftelsen Västerbottens mu-
seums samlingar 

Inga väsentliga iakttagelser från förtro-
endevald revisor. 

Förtroendevald revisor lämnade en 
ren revisionsberättelse. 

Inga väsentliga iakttagelser från aukto-
riserad revisor. 

Auktoriserad revisor lämnade en ren 
revisionsberättelse. 

Det saknas en samlad förvaltningsplan för stif-
telsens egendomar som bygger på en riskana-
lys. 

Samfond för patienter vår-
dade vid Norrlands universi-
tetssjukhus 

Inga väsentliga iakttagelser från förtro-
endevald revisor. 

Förtroendevald revisor lämnade en 
ren revisionsberättelse. 

Auktoriserad revisor har bistod förtro-
endevald revisor med att granska bok-
slut och räkenskaper samt upprättade 
förslag till revisionsberättelse. 

Av grundläggande granskning framgår att hand-
läggningen av bidragsansökningar inte följde 
styrelsens riktlinjer. 

Kapitalet kunde på grund av rådande ränteläge 
inte förvaltats i enlighet med stadgar och för-
valtningspolicy. 

Willy Landbergs stiftelse Inga väsentliga iakttagelser från förtro-
endevald revisor. 

Förtroendevald revisor lämnade en 
ren revisionsberättelse. 

Auktoriserad revisor har bistått förtro-
endevald revisor med att granska bok-
slut och räkenskaper samt upprättat 
förslag till revisionsberättelse. 

Av grundläggande granskning framgår att hand-
läggningen av bidragsansökningar inte följde 
styrelsens riktlinjer. 

Kapitalet kunde på grund av rådande ränteläge 
inte förvaltats i enlighet med stadgar och för-
valtningspolicy. 

Emma Ricklunds stiftelse Förtroendevalda revisorer från Vilhel-
mina kommun lämnade en ren revis-
ionsberättelse. 

Har inte granskats av någon auktorise-
rad revisor. 
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Stiftelser Väsentliga iakttagelser år 2021 (förtro-
endevald revisor) 

Väsentliga iakttagelser år 2021 (aukto-
riserad revisor) 

Vår kommentar 

Stiftelsen AC-Utveckling Enligt stadgarna ska stiftelsen endast 
ha en auktoriserad revisor. 

Auktoriserad revisor lämnade en ren 
revisionsberättelse. 

 

 

Ekonomiska och ideella före-
ningar med mera 

Väsentliga iakttagelser år 2021 (förtro-
endevald revisor) 

Väsentliga iakttagelser år 2021 (aukto-
riserad revisor) 

Vår kommentar 

Coompanion ekonomisk före-
ning 

Förtroendevald revisor lämnade en 
ren revisionsberättelse. 

Auktoriserad revisor lämnade en ren 
revisionsberättelse. 

Auktoriserad och förtroendevald revisor har un-
dertecknat samma revisionsberättelse. 

Folkrörelsearkivet (ideell före-
ning) 

Inga väsentliga iakttagelser från de tre 
förtroendevalda revisorerna. 

Förtroendevalda revisorer lämnade en 
ren revisionsberättelse. 

Har inte granskats av någon auktorise-
rad revisor år 2021. 

Regionens revisor har under år 2021 lyft frågan 
om att föreningen även borde granskas av auk-
toriserad revisor. 

Kommuninvest ekonomisk för-
ening 

- - Har inte begärt in handlingar.  

Regionernas ömsesidiga för-
säkringsbolag 

- - Har inte begärt in handlingar. 

 

Kommunalförbund Väsentliga iakttagelser år 2021 (förtro-
endevald revisor) 

Väsentliga iakttagelser år 2021 (aukto-
riserad revisor) 

Vår kommentar 

Kommunalförbundet Svenskt 
Ambulansflyg (KSA) 

Revisorerna bedömde att styrelsens 
interna kontroll inte var tillräcklig. 
Revisorerna bedömde att resultatet 
enligt årsredovisningen inte var fören-
ligt med fullmäktiges mål. 

Den interna kontrollen hade inte 
fångat upp kostnader och intäkter för 
korrekt periodisering. Det rörde sig om 
väsentliga belopp. 

Bristen rättades till i ett sent skede i boksluts-
processen efter påpekanden från den auktori-
serade revisorn. 
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Kommunalförbund Väsentliga iakttagelser år 2021 (förtro-
endevald revisor) 

Väsentliga iakttagelser år 2021 (aukto-
riserad revisor) 

Vår kommentar 

Förbundets revisorer riktade allvarlig 
kritik mot styrelsens interna kontroll 
och ekonomistyrning. 

Norrlands nätverk för Musikte-
ater och Dans (NMD) 

Inga väsentliga iakttagelser från för-
bundets två förtroendevalda revisorer. 

Förtroendevalda revisorer lämnade en 
ren revisionsberättelse. 

Inga väsentliga iakttagelser från aukto-
riserad revisor. 

I granskningsrapporten fanns flera rekommen-
dationer. Bland annat att säkerställa att kungö-
relser och tillkännagivanden anslås på region-
ens anslagstavla i enlighet med förbundsord-
ningen. 

Norra sjukvårdsregionförbun-
det (NRF) 

Inga väsentliga iakttagelser från för-
bundets två förtroendevalda reviso-
rerna. 

Förtroendevalda revisorer lämnade en 
ren revisionsberättelse men kommen-
terade att direktionen inte uppnådde 
de mål som är av betydelse för god 
ekonomisk hushållning. 

Inga väsentliga iakttagelser från aukto-
riserad revisor. 

- 

Kommunalförbundet Svensk 
Luftambulans (SLA) 

Revisorerna bedömde att direktionen 
bedrivit verksamheten delvis ända-
målsenligt och att den interna kontrol-
len varit delvis tillräcklig. Förbundet 
hade inte en budget i balans år 2021. 
Revisorerna bedömde att resultatet i 
årsredovisningen var delvis förenligt 
med direktionens verksamhetsmål. 

- - 

Kommunalförbundet avance-
rad strålbehandling (KAS) 

Inga väsentliga iakttagelser från förtro-
endevald revisor. 

- - 
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Samordningsförbund Väsentliga iakttagelser år 2021 (förtro-

endevald revisor) 
Väsentliga iakttagelser år 2021 (aukto-
riserad revisor) 

Vår kommentar 

Samordningsförbundet i Skell-
efteå-Norsjö 

Inga väsentliga iakttagelser från förtro-
endevald revisor. 

 

Inga väsentliga iakttagelser från aukto-
riserad revisor. 

Auktoriserad revisor lämnade en ren 
revisionsberättelse. 

 

Samordningsförbundet i Södra 
Lappland 

Förtroendevald revisor bedömde att 
styrelsen inte hade en tillräckligt ut-
vecklad redovisning av sina mål för att 
det skulle gå att bedöma måluppfyllel-
sen. 

Inga väsentliga iakttagelser från aukto-
riserad revisor. 

Auktoriserad revisor lämnade en ren 
revisionsberättelse. 

 

Samordningsförbundet i 
Umeåregionen 

Inga väsentliga iakttagelser från förtro-
endevald revisor. 

 

Inga väsentliga iakttagelser från aukto-
riserad revisor. 

Auktoriserad revisor lämnade en ren 
revisionsberättelse. 
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Umeå den 21 juni 2022 

Eva Moe 
Certifierad kommunal revisor 
 
Revisionskontoret 
Region Västerbotten 


