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Förslag till kommunstyrelsen 
 

1. Årsredovisningarna avseende år 2020 för Enköpings kommuns 
Moderbolag AB, AB Enköpings Hyresbostäder samt ENA Energi AB 
anmäls till kommunstyrelsen. 
 

2. Kommunstyrelsen beslutar att verksamheten i Enköpings kommuns 
Moderbolag AB, AB Enköpings Hyresbostäder samt ENA Energi AB 
uppfyller ändamålen som kommunfullmäktige fastställt och följer de 
kommunala befogenheterna enligt kommunallagen. 

 

Beskrivning av ärendet 
Enköpings kommun har tre helägda dotterbolag; Enköpings kommuns Moderbolag 
AB, AB Enköpings Hyresbostäder samt ENA Energi AB. Enköpings kommuns 
Moderbolag AB är moderbolag och de andra två bolagen är dotterbolag. 
Enköpings kommuns Moderbolag AB förvaltar aktier i de helägda dotterbolagen AB 
Enköpings Hyresbostäder och ENA Energi AB. AB Enköpings Hyresbostäder 
Energi är ett allmännyttigt bostadsföretag och ENA Energi AB försörjer centralorten 
med energi via ett fjärrvärmenät samt producerar elenergi. 

Enligt kommunallagen 6 kap 9§ ska kommunstyrelsen, för varje aktiebolag som 
avses i 10 kap 2§, årligen pröva om bolagets verksamhet under föregående 
kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts 
inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Utifrån informationen i de helägda bolagens årsredovisningar samt den uppsikt 
som kommunstyrelsen i övrigt utfört under året i form av uppföljningar och dialog 
med bolagen föreslås kommunstyrelsen fatta beslut att verksamheten i Enköpings 
kommuns moderbolag AB och dess helägda dotterbolag AB Enköpings 
Hyresbostäder samt ENA Energi AB, under 2020 har varit förenlig med det 
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fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. 
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Enköping kommuns
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2020 - grundläggande
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PwC

Rapportering från PwC

Bakgrund

Lekmannarevisorns uppgift är att granska om bolagets verksamhet sköts på ett 

ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredställande sätt och om bolagens interna kontroll är 

tillräcklig. Detta i enlighet med vad som stadgas i aktiebolagslagens (ABL) 10 kap. 

Lekmannarevisorerna ska inte avge någon revisionsberättelse utan en så kallad 

granskningsrapport  vilken ska överlämnas till bolagsstämman. 

Bakgrund
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PwC

Rapportering från PwC

Utifrån genomförd risk och väsentlighetsanalys och de krav ABL: ställer på lekmannarevisorns 

grundläggande  granskningsinsats önskar lekmannarevisionen ha svar på följande 

revisionsfråga:

Revisionsfråga

Bedriver bolaget en verksamhet i enlighet med bolagsordning, ägardirektiv och andra styrande 

dokument som Kommunfullmäktige beslutat om?  

För att besvara revisionsfrågan har följande kontrollmål utarbetas:

Kontrollmål

Ägardirektiv, bolagsordningar, instruktioner om rapportering till styrelse, styrelsens 

arbetsordning, VD-instruktioner etc. finns, är aktuella och konvergerar i tillämpliga fall med 

gällande lagstiftning. Bolagets efterlevnad av ägardirektiven är tillfredställande.

Revisionsfråga och kontrollmål
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PwC

Rapportering från PwC

Granskningen avgränsas till tidigare nämnda revisionsfråga och kontrollmål. 

Granskning av bolagens interna kontroll är en gemensam punkt mellan 

lekmannarevisorerna och den lagstadgade revisionen. Här kommer lekmannarevisorns 

sakkunniga biträde att ta del av den auktoriserade revisorns granskning av intern 

kontroll i samband med förvaltningsrevision av bolagen. Den auktoriserade revisorns 

bedömning av bolagens interna kontroll ligger till grund för sakkunnigs bedömning och 

uttalande i detta gransknings-PM.  

Avgränsning och förtydliganden
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PwC

Rapportering från PwC

• Styrprinciper för Enköpings kommuns bolag

• Enköping kommuns moderbolag AB (EMAB)

Granskningsresultat och 
bedömningar
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PwC

Rapportering från PwC

Ägar- och bolagspolicy för bolagen (KF 2013-02-12 § 5)

• Syftet med ägarpolicyn för de kommunala bolagen är dels att förtydliga det gemensamma regelverket för att utveckla den kommunala

verksamheten och att fastslå rollfördelningen mellan kommunen som ägare och bolagen, dels att tydliggöra styrelsens roll och ansvar i 

bolagen. I kontakt med moderbolaget uppges att policyn är under revidering.

Respektive bolags, bolagsordning:

• Lägger grunden för bolagets existens. I den anges vad bolaget ska ägna sig åt, dvs. föremålet för bolagets verksamhet, det kommunala 

ändamålet och ett antal grundläggande regler för aktiekapital, styrelsesammansättning, räkenskapsår och vilka ärenden som ska

förekomma på ordinarie stämma. 

Respektive bolags ägardirektiv

• Direktiv som beslutas på bolagsstämman är bindande för bolaget och dess ledning. Ägarpolicy för de kommunala bolagen och 

ägardirektiv som är antagna av kommunfullmäktige överlämnas via ombud till bolagsstämman. Ägardirektiven, som är individuella för 

respektive bolag, anger riktning, ramar och mål för det specifika bolaget med utgångspunkt från det kommunala ändamålet. Syftet med 

ägardirektiven är att ge övergripande strategiska riktlinjer till bolagets ledning. Ägardirektiven är strukturerade på likartat sätt för samtliga 

bolag.  

Styrprinciper för Enköping kommuns bolag
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PwC

Rapportering från PwC

Vi har tagit del av följande styrande och stödjande dokument:

• Bolagsordning (KF 2016-12-12 §242)

• Ägar- och bolagspolicy för helägda kommunala bolagen (KF 2013-02-12 § 5)

• Ägardirektiv (KF 2016-02-08 § 16)

• Styrelsens arbetsordning (2019-09-17)

• VD-instruktion (2019-09-17)

Vidare har vi tagit del av samtliga styrelse- och stämmoprotokoll under 2020.

EMAB – styrande och stödjande 
dokument
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PwC

Rapportering från PwC

Efter genomgång av bolagets styrande och stödjande dokument gör vi följande bedömning:

• Bolagsordningen bedöms uppfylla gällande lagkrav (både kommunallagen och ABL), med undantag för ABL 3 kap 3 §.

– Bolagsordningen har inte formellt uppdaterats under 2020 vilket gör att vår bedömning från tidigare år kvarstår om att i paragrafen anges att

”Om bolagets verksamhet helt eller delvis skall ha ett annat syfte än att ge vinst till fördelning mellan aktieägarna, skall detta anges i

bolagsordningen. I så fall skall det också anges hur bolagets vinst och behållna tillgångar vid bolagets likvidation skall användas.” Vi har i

samband med granskningen noterat att kommunfullmäktige i Enköpings kommun, 2019-11-11 har fattat beslut om att revidera EMAB:s 

bolagsordning för att konvergera med ABL:s regler. I samband med granskningstillfället har någon extra bolagsstämma ännu inte hållits varför

den reviderad bolagsordningen ännu formellt inte är gällande. Vi rekommenderar ägarna att tillse att bolagsordningen godkänns på

kommande årsstämma våren 2021.

• Ägardirektiven förtydligar det kommunala ändamålet i bolagsordningen i enlighet med Ägarpolicyn. Dokumentet blev fastställt 2019-11-12 

av Kommunfullmäktige och bedöms vara aktuellt.

• Styrelsens arbetsordning, VD-instruktion och övriga instruktioner kring ekonomisk rapportering i bolaget och dotterbolagen i tidigare

nämnda dokument finns och bedöms vara aktuella. Styrelsen reviderade, 2019-09-17, arbetsordning och VD-instruktion för innevarande

mandatperiod. Vid revideringen beslutades att översyn av arbetsordningen och VD-instruktionen ska ske varje ny mandatperiod (istället

för årligen) och antas på nytt av styrelsen, eller när styrelsen finner att en översyn är påkallad.

– Vi vill uppmärksamma läsaren på att aktiebolagslagens regler avseende styrelsens arbetsordning och VD-instruktioner förändrats under de 

senaste åren. Det är inte längre obligatoriskt för icke publika bolag att ha skriftliga VD-instruktioner och ej heller obligatoriskt för styrelsen i ett

icke publikt bolag att årligen anta skriftliga instruktioner (ABL 8 kap §§ 46a-46b). Det är dock förenlig med god sed att dessa dokument finns

på plats och är antagna av styrelsen i bolag av publik karaktär – vilket ett kommunalt ägt bolag får anses utgöra.

EMAB – styrande och stödjande dokument – bedömning

8



PwC

Rapportering från PwC

Enligt ägardirektivet har bolaget följande finansiella mål:

Verksamheten i bolaget ska drivas på affärsmässiga grunder, dock finns inget krav på årlig ekonomisk avkastning utan dess mål är att optimera

koncernens finansiella- och skattemässiga situation. Bolaget ska på kort och lång sikt sträva efter en balanserad ekonomisk utveckling med 

utgångspunkt från Bolagets uppdrag, investeringsbehov och ekonomiska risker. 

Bolagets nettokostnader finansieras i första hand genom direkt utdelning alternativt koncernbidrag från dotterbolagen. Inriktningen ska vara att

bolagets kostnader varje år ska täckas helt, eller delvis, av utdelning alternativt koncernbidrag.

Bedömning:

Årets resultat för moderbolaget är -4,3 mnkr (27,4 mnkr) och moderbolagets balansomslutning uppgår till 569,8 mnkr (568,9 mnkr). Soliditeten 

är 34,9 procent (35,7 procent). Resultatet för koncernen uppgår till 26,6 mnkr (121,2 mnkr). Koncernens balansomslutning är 2 923,5 mnkr (2 

592,4 mnkr) och soliditeten uppgår till 12,5 procent (13,1 procent).

2020-01-28 beslutade styrelsen att uppdra VD att bereda ärendet kring delförsäljning av ENA Energi AB. På styrelsemötet den 5 maj 2020 

beslutade styrelsen att VD får i uppgift att inleda samtal med Mälarenergi. Återkoppling av samtalen genomfördes på styrelsens möte den 15 

september 2020. En kommunikationsplan för delförsäljning antogs av styrelsen 2020-08-25. 2020-11-10 erhåller styrelsen information om att 

den arbetsgrupp som tar fram underlag för försäljning hållit intervjuer med kommunens beredskapsfunktion, ENA energi, Örebro Bostäder AB 

samt företrädare för Mälarenergi. Rapport om delförsäljning presenteras därefter den 2021-01-26 där styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att 

ta fram underlag för hur en fortsatt utredning ska utformas med kostnadskalkyl och tidsplan.

Vi konstaterar att styrelsen under 2020 vidtagit åtgärder utifrån delförsäljning av ENA Energi AB bland annat har två utredningar initierats och 

följts upp.

EMAB – svar på revisionsfrågan och bedömning av intern 
kontroll
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PwC

Rapportering från PwC

Svar på revisionsfrågan:

I vår översiktliga granskning finns det inga indikationer på att bolaget inte, i allt 

väsentligt, skulle bedriva en verksamhet i enlighet med bolagsordning, ägardirektiv och 

andra styrande dokument som Kommunfullmäktige respektive Kommunstyrelsen 

beslutat om.

Bedömning av intern kontroll:

Den auktoriserade revisorns bedömning av bolagets interna kontroll är att den är 

tillräcklig. 

EMAB – svar på revisionsfrågan 
och bedömning av intern kontroll
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PwC

Rapportering från PwC

Under 2020 har lekmannarevisorerna i samverkan med kommunens förtroendevalda revisorer genomfört en översiktlig granskning av

samverkan inom komunkoncernen. Resultatet av denna granskning har behandlats av lekmannarevisorerna och kommunens förtroendevalda

revisorer och redovisas i separat rapport med tillhörande missiv daterat 2021-02-02. Missiv och rapport biläggs detta sakkunnig-PM samt

lekmannarevisorernas granskningsrapport:

• Bilaga 1 till sakkunnig-PM ENA Energi AB – Missiv – Granskning av samverkan Enköping 2020

• Bilaga 2 till sakkunnig-PM ENA Energi AB – Rapport – samverkan Enköping 2020

Fördjupning
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ENKÖPINGS KOMMUN 2020-02-02 
Revisorerna   

 
 
              Kommunfullmäktige 
 
 
 

 

 

 

Granskning av samverkan inom kommun och kommunkoncern 

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna och lekmannarevisorerna gjort 
en översiktlig granskning av inom området samverkan. Granskningen syftar till att 
pröva om kommunstyrelse, nämnder och de kommunala bolagen agerat på ett 
tillfredsställande sätt för att realisera den viljeinriktning som finns om samverkan och 
utveckling i fullmäktiges långsiktiga plan. 

Samverkan har granskats utifrån följande perspektiv: 

- Kommunikation och dialog 

- Ansvar och roller 

- Inventering och analys 

- Handlingsplaner 

- Återrapportering till politiska organ 

Resultatet av granskningen redovisas i bifogad rapport. 

Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen, nämnderna och de 
kommunala bolagen i låg utsträckning agerat på ett tillfredsställande sätt för att 
realisera den viljeinriktning som finns om samverkan och utveckling i fullmäktiges 
långsiktiga plan 2020-2030. 

Efter genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer:  

• Att kommunstyrelsen och bolagsstyrelse i moderbolaget antar mätbara 
resultatmål för att optimera nyttjandet av kommunens resurser. Ett väsentligt 
medel för att nå detta mål att vidareutveckla intern samverkan och samordning. 

• Att kommunstyrelsen och bolagsstyrelse i moderbolaget säkerställer att det 
upprättas konkreta handlingsplaner för att utveckla intern samverkan och 
samordning. Som underlag för detta används inventering och analys av 
befintliga och potentiella samverkansområden. 

• Att kommunstyrelsen klargör formerna för hur arbetet med intern samverkan 
och samordning ska följas upp, rapporteras och utvärderas. 

 



ENKÖPINGS KOMMUN 2020-02-02 
Revisorerna   

 
 
              Kommunfullmäktige 
 
 
 

Revisorerna översänder rapporten för kännedom och åtgärd. Revisorerna önskar även 
svar från kommunstyrelsen baserat på de iakttagelser och rekommendationer som 
redovisas i rapporten.  

För Enköpings kommuns revisorer 

 

 

 

Tony Forsberg     Bengt-Åke Gelin 
Ordförande     vice ordförande 
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Sammanfattning 
På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorerna och lekmannarevisorerna i 
kommunägda bolag har PwC genomfört en översiktlig granskning inom området 
samverkan. Granskningen har genomförts inom ramen för årlig granskning av 
kommunstyrelse, nämnder och bolagsstyrelser. Granskningen tar sin utgångspunkt i 
revisionskapitel i kommunallagen och aktiebolagslagen. Samverkan har granskats 
utifrån följande perspektiv: 
- Kommunikation och dialog 
- Ansvar och roller 
- Inventering och analys 
- Handlingsplaner 
- Återrapportering till politiska organ 

Utifrån genomförd granskning görs en sammantagen revisionell bedömning att 
kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagen i låg utsträckning agerat på 
ett tillfredsställande sätt för att realisera den viljeinriktning som finns om samverkan och 
utveckling i fullmäktiges långsiktiga plan 2020-2023.  

Underlag för den sammanfattande bedömningen redovisas i följande avsnitt.  

För att utveckla granskningsområdet bör följande rekommendationer prioriteras:  

● Att kommunstyrelsen och bolagsstyrelse i moderbolaget antar mätbara resultatmål 
för att optimera nyttjandet av kommunens resurser. Ett väsentligt medel för att nå 
detta mål att vidareutveckla intern samverkan.  

● Att kommunstyrelsen och bolagsstyrelse i moderbolaget säkerställer att det 
upprättas konkreta handlingsplaner för att utveckla intern samverkan. Som underlag 
för detta används inventering och analys av befintliga och potentiella 
samverkansområden.  

● Att kommunstyrelsen klargör formerna för hur arbetet med intern samverkan ska 
följas upp, rapporteras och utvärderas. 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
Av kommunfullmäktiges långsiktiga plan för 2020 – 2023 framgår: 

”Enköpings modell för planering och uppföljning ska skapa förutsättningar för 
medarbetare att utveckla hela kommunen för dem vi är till för. Utgångspunkten är att 
skapa en kultur och strukturer för ständiga förbättringar, en stark effektkultur samt 
styrning och ledning grundad på tillit, långsiktighet och samverkan. 

Kommunens modell bygger på frivilliga och lagstyrda uppgifter. Kommunens uppgift 
sträcker sig nästan alltid över traditionella och organisatoriska gränser. När dem vi är till 
för har ett behov krävs ofta kontakt med flera olika delar av kommunens verksamhet. 
Samverkan och enkelhet är därför viktigt för oss när vi ska erbjuda bästa möjliga 
Enköping.” 

”För att kunna utveckla (kommunens) uppgifter krävs att alla kommunens nämnder och 
bolag samverkar i såväl utveckling, planering, leverans och uppföljning för respektive 
uppgift. Det innebär också att kommunfullmäktige får bättre möjlighet att ta sitt 
övergripande helhetsansvar för kommunens utveckling …..” 

Inom ramen för den grundläggande granskningen och årets lekmannarevision sker en 
översiktlig granskning kring hur samverkan inom kommunen och kommunkoncernen är 
organiserad och hur den de facto tillämpas.  

1.2 Syfte och revisionsfrågor 
Revisionens och lekmannarevisionens uppdrag regleras i kommunallagen kapitel 12 och 
aktiebolagslagen kapitel 10. I uppdraget ingår bland annat att granska och pröva om 
styrelse och nämnder sköter verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig 
intern kontroll.  

I denna granskning görs en prövning om kommunstyrelse, nämnder och de kommunala 
bolagen agerat på ett tillfredsställande sätt för att realisera den viljeinriktning som finns 
om samverkan och utveckling i fullmäktiges långsiktiga plan. Följande 
områden/revisionsfrågor ska granskas:  

1. Dialog och kommunikation: Finns det ändamålsenliga former för dialog och 
kommunikation mellan olika nämnder i kommunen och mellan kommunen och de 
kommunala bolagen? 

2. Ansvar och roller: Har ansvar och roller kring samverkan tydliggjorts på ett 
tillfredsställande sätt? 

3. Inventering och analys: Har det skett ett systematiskt arbete för att identifiera inom 
vilka områden samverkan sker idag och inom vilka områden samverkan kan 
utvecklas inom kommunen och mellan kommunen och bolagen? 
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4. Handlingsplaner: För identifierade områden finns handlingsplaner framtagna kring 
hur samverkan ska realiseras? 

5. Återrapportering: Sker återrapportering av arbetet till fullmäktige, kommunstyrelsen 
samt berörda nämnder och bolagsstyrelser? 

1.3 Revisionskriterier 
Följande revisionskriterier används i granskningen:  

● Kommunallagen kap 6:1, 6:6, 6:13 
● Aktiebolagslagen kap 8:4 
● Interna dokument i kommun och bolag, främst reglementen, bolagsordning, 

ägardirektiv, instruktion för kommundirektör samt mötesprotokoll för 2020  

1.4 Avgränsning 
I tid har granskningen i huvudsak avgränsats till år 2020. Övrig avgränsning, se avsnitt 
“syfte och revisionsfrågor”.  

1.5 Metod 
Granskningen har skett genom dokumentanalys, enkätundersökning till företrädare för 
kommunstyrelse, nämnder och helägda aktiebolag samt kompletterande intervjuer med 
kommundirektör, VD i kommunens moderbolag samt stabschef på 
kommunstyrelseförvaltningen.  

Revisionell bedömning av respektive revisionsfråga sker utifrån en tregradig skala: 
ja/uppfyllt (grön); delvis uppfyllt (gul); nej/ej uppfyllt (röd).  
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2. Iakttagelser och bedömningar 

2.1 Dialog och kommunikation 
Iakttagelser 

För att åstadkomma samverkan mellan olika organ krävs dialog och kommunikation 
mellan parterna. Dialog och kommunikation kan i varierande grad vara formaliserad.  

Vår granskning av kommuninterna styrdokument visar att kommunstyrelsen och 
styrelsen i moderbolaget bär ett ansvar för att skapa dialog och kommunikation inom 
organisationen. I kommunstyrelsens uppdrag ingår att genomföra regelbundna möten 
med företrädare för nämnder, företag och förvaltningsledning. Moderbolaget ska se till 
att det finns en löpande kommunikation med dotterbolagen.  

I granskningen noteras att moderbolagets styrelse under 2020 fått återrapportering från 
gemensamma träffar, där det bland annat diskuterats samverkan.  

Inom ramen för granskningen har det genomförts en enkätundersökning till 
ordförande/vice ordförande i nämnder, kommunstyrelse och bolagsstyrelser, 
förvaltningschefer i kommunen samt VD:ar i de kommunägda bolagen. Enkäten utgörs 
av ett antal påståenden som den svarande fått ta ställning till. Till varje påstående finns 
följande 6 svarsalternativ;  

 
Resultaten redovisas i stapeldiagram där svaren procentuellt fördelas per 
svarsalternativ. Svarsfrekvensen uppgår till 76 procent. Enkätundersökningen har 
genomförts under en vecka i månadsskiftet november/december 2020. 

Nedan redovisas de samlade svaren för följande påstående inom området “dialog och 
kommunikation”.  

 

Diagrammet visar att hälften av de svarande helt (grönt) eller delvis (gult) upplever att 
det finns fungerande arbetssätt/former för kommunikation och dialog inom kommunens 
samlade verksamhet. Enkätresultatet indikerar att dialog och kommunikation mellan 
verksamhet som bedrivs i förvaltningsform är något mer formaliserad än den som 
bedrivs i bolagsform. Flera upplever att arbetssätt och former för åstadkomma 
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1. Instämmer helt 
2. Instämmer till övervägande del 

 
3. Instämmer delvis 

4. Instämmer i begränsad grad 
5. Instämmer inte alls 

6. Vet ej/ ingen 
uppfattning 



 
 

samverkan inom kommunkoncernen är ett utvecklingsområde. De kommunägda 
bolagen upplevs i stor grad vara frånskilda från övrig kommunal verksamhet.  

Bedömning 

Former för dialog och kommunikation mellan nämnder inom kommunen och mellan 
kommunen och de kommunala bolagen bedöms delvis vara utformade på ett 
ändamålsenligt sätt. Bedömningen baseras framför allt på följande:  
- Granskningen kan belägga att företrädare för politiska organ och verksamheten har 

arbetssätt för att föra dialog och kommunikation mellan olika delar i den kommunala 
organisationen.  

- Företrädare upplever dock att dialog och kommunikation kan vidareutvecklas. 
- Ansvar för skapa dialog och kommunikation inom organisationen vilar primärt på 

kommunstyrelsen och moderbolaget.  

För framtiden föreslås att kommunstyrelsen och moderbolagets styrelse prövar hur 
området dialog och kommunikation inom organisationen kan vidareutvecklas.  

2.2 Ansvar och roller 
Iakttagelser 

Styrelser och nämnder ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig. En del av den 
interna kontrollen är att tydliggöra ansvar och roller inom organisationen. Detta gäller 
även för att åstadkomma samverkan inom den kommunala organisationen. 

Kommunstyrelse och nämnders ansvar för att verkställa fullmäktiges beslut regleras i 
kommunallagen. När det gäller bolagsstyrelsens ansvar samt ansvarsfördelning inom 
verksamhetsorganisationen ska detta klargöras i koncerninterna styrdokument.  

Vid en genomgång av interna styrdokument har följande noterats:  
- Av reglemente framgår att kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att leda 

och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter. I styrelsens uppdrag 
ingår även att se till att fullmäktiges beslut verkställs.  

- I ägardirektiv anges att moderbolaget ska ansvara för samordning av kommunens 
verksamhet som bedrivs i bolagsform. I ägardirektiv uttrycks även att respektive 
dotterbolag ska verka för värdeskapande samverkan med andra bolag i koncernen.  

- I särskild instruktion anges att kommundirektören - genom 
kommunstyrelseförvaltningen - ansvarar för ledning och samordning av kommunens 
verksamhet. I uppdraget ingår även att samordna förvaltningschefer och 
bolagschefer inom kommunkoncernen.  

I enkätundersökning har de svarande fått ta ställning till påståendet om de upplever att 
ansvar och roller för att åstadkomma samverkan är tydlig i organisationen (politisk nivå 
respektive på verksamhetsnivå). Enkätresultatet visar följande:  
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Närmare hälften upplever att ansvar och roller för att nå samverkan är tydlig. Men det 
finns även en betydande andel som upplever det motsatta. Flera av de svarande 
upplever att ansvar och roller för att initiera och driva samverkan behöver tydliggöras 
inom den kommunala organisationen. Ansvarsfördelning på politisk nivå uppfattas vara 
något mer otydligt än vad som är fallet på verksamhetsnivå. I övrigt kan noteras att 
ingen av de svarande valt svarsalternativet “vet ej/ingen uppfattning”.  

Bedömning 

Vi gör bedömningen att ansvar och roller kring samverkan har tydliggjorts på ett 
tillfredsställande sätt. Bedömningen baseras på följande:  
- I interna styrdokument klargörs ansvarsfördelningen på politisk nivå och 

verksamhetsnivå. Ansvaret för samordning och samverkan vilar primärt på 
kommunstyrelse, moderbolagets styrelse samt kommundirektör/VD i moderbolaget.  

- Enkätsvaren indikerar att ansvar och roller för samverkan upplevs vara relativt 
tydligt, men att det även krävs en utbildningsinsats inom området.  

För att utveckla området lämnas en rekommendation att ledande företrädare för 
kommunal verksamhet informeras om hur ansvar och roller för samverkan fördelas i 
organisationen.  

2.3 Inventering och analys 
Iakttagelser 

För att utveckla samverkan bör det genomföras en systematisk inventering och analys 
av befintliga och framtida samverkansområden. Ansvar för att hantera strategiska frågor 
vilar på styrelse, nämnder och bolagsstyrelser.  

Av föregående avsnitt framgår att ansvaret för att åstadkomma samordning och 
samverkan primärt vilar på kommunstyrelsen och moderbolagets styrelse. Det har inte 
kunnat beläggas att dessa organ formulerat mål och strategier som tydligt kopplar till 
fullmäktiges inriktningsmål att öka intern samverkan inom kommunorganisationen.  

Granskningen kan inte belägga att det på ett systematiskt sätt genomförts inventering 
och analys av befintliga och potentiella samverkansområden.  

De som medverkat i genomförd enkätundersökning har fått ta ställning till följande 
påståenden:  
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Diagrammen visar att många av de svarande upplever att det inte görs tillräckligt med 
inventering och analys inom granskningsområdet. Enkätresultatet indikerar att 
genomförd inventering/analys främst har inriktats på verksamhet som bedrivs i 
förvaltningsform (nämnd/kommunstyrelse). För inventering och analys av 
samverkansområden mellan kommun/kommunala bolag respektive bolag/bolag har en 
stor andel av de svarande angett svarsalternativet “vet ej/ingen uppfattning”.  

Av enkätsvaren framkommer att vissa uppfattar att arbetet för att åstadkomma 
samverkan för närvarande inte bedrivs på ett strategiskt sätt och att arbetet saknar en 
tydlig struktur. Kommunens övergång till ett processinriktat arbetssätt upplevs av vissa 
att det på sikt ska kunna bidra till att utveckla samverkan mellan kommunala 
verksamheter.  

Bedömning 

Vi gör bedömningen att det inte genomförts ett systematiskt arbete varken i fråga om att 
inventera inom vilka områden som intern samverkan sker idag eller var samverkan kan 
utvecklas i framtiden. Bedömningen baseras på följande:  
- Ansvariga politiska organ (kommunstyrelsen/moderbolagets styrelse) har svårt att 

genom dokumentation belägga att samverkansområden inventeras och analyseras. 
- En stor del av företrädare för styrelse och nämnder upplever att nuvarande 

arbetssätt är bristfälliga.  

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att pröva hur inventering och analys inom området 
kan utvecklas under 2021.  

2.4 Handlingsplaner 
Iakttagelser 

Kommunfullmäktige har i långsiktig plan 2020-2023 gett uttryck för att styrelse och 
nämnder ska arbeta för ökad samverkan. I ägardirektiv för moderbolaget anges även att 
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ett av huvuduppdragen är att effektivisera koncernens verksamhet och nå ett optimalt 
nyttjande av kommunens resurser.  

I kommunallagen anges att kommunal verksamhet ska styras genom mål och planer. En 
handlingsplan är en sammanställning av aktiviteter för att nå uppsatta mål.  

I likhet med med vad som noterades i avsnitt 2.3 har granskningen svårt att verifiera att 
kommunstyrelsen och moderbolagets styrelse säkerställt att det inom organisationen 
upprättats planer för hur den interna samverkan ska öka i framtiden.  

Granskningen kan inte heller verifiera att det på ett strukturerat sätt görs 
handlingsplaner för att främja samverkan. Inom vissa verksamheter, exempelvis inom 
området arbetsmarknadsinsatser, finns dock mål och planer för samverkan.  

I enkätundersökning har de medverkande fått ta ställning till följande påstående:  

 

Granskningen visar att 77 procent av de svarande saknar uppfattning i frågan alternativt 
upplever att det saknas handlingsplaner för att utveckla samverkan mellan kommunala 
verksamheter. I de fall det finns planer tenderar de i första hand avse kommunal 
verksamhet som bedrivs i förvaltningsform. Motsvarande planer för samverkan mellan 
kommun/kommunala bolag och bolag/bolag saknas i hög grad enligt enkätresultatet.  

Bedömning 

Vi gör bedömningen att det inte i tillräcklig grad finns handlingsplaner framtagna för hur 
intern samverkan ska utvecklas och realiseras utifrån fullmäktiges inriktningsmål. 
Bedömningen baseras på följande:  
- Granskade organ kan inte tillhandahålla revisionen underlag som visar att de 

upprättat planer för att utveckla intern samverkan. 
- Enkätresultat indikerar att handlingsplaner saknas i stor utsträckning.  

För att utveckla arbetet föreslås att det formuleras mätbara mål för ökad intern 
samordning/samverkan. Till dessa mål kopplas handlingsplaner som innehåller tidsatta 
aktiviteter och ansvarsbärare.  

2.5 Återrapportering till fullmäktige, styrelser och nämnder 
Iakttagelser 

Kommunstyrelse, nämnder och bolagsstyrelser har ett ansvar för att säkerställa en god 
uppföljning och kontroll av de uppdrag och de verksamheter de har att förvalta. 
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Kommunstyrelsen har därutöver ett ansvar att lämna regelbunden återrapportering till 
kommunfullmäktige om hur kommunens samlade verksamhet bedrivs.  

I kommuninterna styrdokument regleras hur rapportering från nämnder och 
kommunstyrelsen ska ske till fullmäktige. Av styrdokumenten framgår även hur 
återrapportering ska utföras inom verksamhet som bedrivs i bolagsform.  

Granskningen kan inte se att kommunstyrelsen och bolagsstyrelsen i moderbolaget 
utfärdat specifika direktiv hur rapportering ska ske för området intern samverkan.  

Vår översiktliga granskning kan inte verifiera att det under granskningsperioden lämnats 
en samlad rapport till styrelser och kommunfullmäktige i vilken utsträckning kommunens 
verksamheter dels arbetat med intern samverkan dels efterlevt de inriktningsdirektiv 
som utfärdats av fullmäktige i långsiktig plan och ägardirektiv.  

Inom ramen för granskningen har noterats att kommunstyrelsen, moderbolagets styrelse 
samt vissa nämnder i enskilda ärenden fått rapportering av planerad och pågående 
samverkan inom kommunen och dess aktiebolag. Samverkan har noterats inom följande 
områden: arbetsmarknadsinsatser, bostadssociala frågor samt byggande av familjebad. 
Vi ser även att kommunstyrelsen, i samband med beslut om utredning av kommunens 
hantering av Covid-19-pandemin, angett att utredningen ska bland annat fokusera på 
området kommunintern samverkan.  

I genomförd enkätundersökning har företrädare för nämnder, kommunstyrelsen och 
bolagsstyrelser fått ta ställning till påstående huruvida rapportering avseende 
samverkan sker i tillräcklig omfattning.  

 

Granskningen visar att de som besvarat enkäten upplever att området återrapportering 
hanteras på ett något bättre sätt än de områden som har redovisats i avsnitt 2.3-2.4. 
Även här är emellertid intrycket att flertalet upplever att det finns stora brister.  

Enkätresultatet indikerar att rapportering från verksamhet till politiska organ (nämnd/ 
kommunstyrelse/ bolagsstyrelse) upplevs ske på ett något mer strukturerat sätt, medan 
rapportering mellan politiska organ (nämnd-bolagsstyrelse/ kommunstyrelse/ 
fullmäktige) i flera avseenden är otillräcklig. Flera av de som besvarat enkäten ger 
uttryck för att återrapportering och utvärdering är ett utvecklingsområde.  

Bedömning 

Vi gör bedömningen att återrapportering av arbete med intern samverkan till styrelse, 
nämnder och fullmäktige inte sker i tillräcklig omfattning. Baseras på följande:  
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- Granskade organ kan inte belägga att det görs en systematisk återrapportering till 
politiska organ avseende arbetet för att utveckla intern samverkan 

- Genomförd enkätundersökning indikerar att återrapportering är ett 
utvecklingsområde.  

För framtiden föreslås att kommunstyrelsen klargör formerna för hur arbetet med intern 
samverkan ska följas upp, rapporteras och utvärderas.  
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3. Avslutning 
3.1 Sammanfattande revisionell bedömning 

Utifrån genomförd granskning görs en sammantagen revisionell bedömning att 
kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagen i låg utsträckning agerat på 
ett tillfredsställande sätt för att realisera den viljeinriktning som finns om samverkan och 
utveckling i fullmäktiges långsiktiga plan.  
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Granskningsområde Bedömning  

Dialog och kommunikation Delvis uppfyllt 
 
 

 

Ansvar och roller Uppfyllt 
 
 

 

Inventering och analys Ej uppfyllt 
 
 

 

Handlingsplaner Ej uppfyllt 
 
 

 

Återrapportering till politiska 
organ 

Ej uppfyllt 
 

 

   



 
 

3.2 Rekommendationer 
För att utveckla granskningsområdet bör följande rekommendationer prioriteras:  

● Att kommunstyrelsen och bolagsstyrelse i moderbolaget antar mätbara resultatmål 
för att optimera nyttjandet av kommunens resurser. Ett väsentligt medel för att nå 
detta mål att vidareutveckla intern samverkan.  

● Att kommunstyrelsen och bolagsstyrelse i moderbolaget säkerställer att det 
upprättas konkreta handlingsplaner för att utveckla intern samverkan. Som underlag 
för detta används inventering och analys av befintliga och potentiella 
samverkansområden.  

● Att kommunstyrelsen klargör formerna för hur arbetet med intern samverkan ska 
följas upp, rapporteras och utvärderas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av de förtroendevalda revisorerna i Enköpings kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår 
av projektplan från 2020-09-22. 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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PwC

Rapportering från PwC

Bakgrund

Lekmannarevisorns uppgift är att granska om bolagets verksamhet sköts på ett 

ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är 

tillräcklig. Detta i enlighet med vad som stadgas i aktiebolagslagens (ABL) 10 kap. 

Lekmannarevisorerna ska inte avge någon revisionsberättelse utan en så kallad 

granskningsrapport vilken ska överlämnas till bolagsstämman. 

Bakgrund
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PwC

Rapportering från PwC

Utifrån genomförd risk och väsentlighetsanalys och de krav ABL: ställer på lekmannarevisorns 

grundläggande  granskningsinsats önskar lekmannarevisionen ha svar på följande 

revisionsfråga:

Revisionsfråga

Bedriver bolaget en verksamhet i enlighet med bolagsordning, ägardirektiv och andra styrande 

dokument som Kommunfullmäktige/Moderbolaget beslutat om? 

För att besvara revisionsfrågan har följande granskningsmål utarbetas:

Granskningsmål

Ägardirektiv, bolagsordning, instruktioner om rapportering till styrelse, styrelsens 

arbetsordning, VD-instruktioner etc. finns, är aktuella och konvergerar i tillämpliga fall med 

gällande lagstiftning. Bolagets efterlevnad av ägardirektiven är tillfredsställande.

Revisionsfrågor och kontrollmål
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PwC

Rapportering från PwC

Granskningen avgränsas till tidigare nämnd revisionsfråga och granskningsmål. 

Granskning av bolagets interna kontroll är en gemensam punkt mellan 

lekmannarevisorerna och den lagstadgade revisionen. Här kommer lekmannarevisorns 

sakkunniga biträde att ta del av den auktoriserade revisorns granskning av intern 

kontroll i samband med förvaltningsrevision av bolaget. Den auktoriserade revisorns 

bedömning av bolagets interna kontroll ligger till grund för sakkunnigs bedömning och 

uttalande i detta gransknings-PM. 

Avgränsning och förtydliganden
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PwC

Rapportering från PwC

• Styrprinciper för Enköpings kommuns bolag (allmänt)

• ENA Energi AB (ENA)

Granskningsresultat och 
bedömningar
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PwC

Rapportering från PwC

Ägar- och bolagspolicy för bolagen (KF 2013-02-12 § 5)

• Syftet med ägarpolicyn för de kommunala bolagen är dels att förtydliga det gemensamma regelverket för att utveckla den kommunala

verksamheten och att fastslå rollfördelningen mellan kommunen som ägare och bolagen, dels att tydliggöra styrelsens roll och ansvar i 

bolagen. I kontakt med moderbolaget uppges att policyn är under revidering.

Respektive bolags, bolagsordning:

• Lägger grunden för bolagets existens. I den anges vad bolaget ska ägna sig åt, dvs. föremålet för bolagets verksamhet, det kommunala 

ändamålet och ett antal grundläggande regler för aktiekapital, styrelsesammansättning, räkenskapsår och vilka ärenden som ska

förekomma på ordinarie stämma. 

Respektive bolags ägardirektiv

• Direktiv som beslutas på bolagsstämman är bindande för bolaget och dess ledning. Ägarpolicy för de kommunala bolagen och 

ägardirektiv som är antagna av kommunfullmäktige överlämnas via ombud till bolagsstämman. Ägardirektiven, som är individuella för 

respektive bolag, anger riktning, ramar och mål för det specifika bolaget med utgångspunkt från det kommunala ändamålet. Syftet med 

ägardirektiven är att ge övergripande strategiska riktlinjer till bolagets ledning. Ägardirektiven är strukturerade på likartat sätt för samtliga 

bolag. 

Styrprinciper för Enköping kommuns bolag
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PwC

Rapportering från PwC

Vi har tagit del av följande styrande och stödjande dokument:

• Bolagsordning (KF 2016-12-12 §242)

• Ägar- och bolagspolicy för helägda kommunala bolagen (KF 2013-02-12 § 5)

• Ägardirektiv (KF 2018-12-03 § 210).

• Styrelsens arbetsordning (beslutad styrelsen 2020-04-14) 

• VD-instruktion (beslutad styrelsen 2020-04-14)

Vidare har vi tagit del av samtliga styrelse- och stämmoprotokoll under 2020

ENA Energi AB – styrande och 
stödjande dokument
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PwC

Rapportering från PwC

Efter genomgång av bolagets styrande och stödjande dokument gör vi följande bedömning: 

• Bolagsordningen bedöms uppfylla gällande lagkrav (både kommunallagen och ABL), med undantag för ABL 3 kap 3 §. Vi har erhållit

årsstämmoprotokoll (2020-05-15) som stämmer överens med den ärendegång som anges i bolagsordningen.

• Ägardirektiven förtydligar det kommunala ändamålet i bolagsordningen i enlighet med Ägarpolicyn. Dokumentet fastställdes av

Kommunfullmäktige 2018-12-03 § 210 och i samband med årsstämman 2019-04-29 § 8d.

• Styrelsens arbetsordning, VD instruktion samt övriga instruktioner kring ekonomisk rapportering bedöms vara aktuella. Styrelsens

arbetsordning antogs 2020-04-14 och VD-instruktion antogs 2020-04-14.

– Vi vill uppmärksamma läsaren på att aktiebolagslagens regler avseende styrelsens arbetsordning och VD-instruktioner förändrats under de 

senaste åren. Det är inte längre obligatoriskt för icke publika bolag att ha skriftliga VD-instruktioner och ej heller obligatoriskt för styrelsen i ett

icke publikt bolag att årligen anta skriftliga instruktioner (ABL 8 kap §§ 46a-46b). Det är dock förenlig med god sed att dessa dokument finns

på plats och är antagna av styrelsen i bolag av publik karaktär – vilket ett kommunalt ägt bolag får anses utgöra.

ENA Energi AB – styrande och stödjande dokument –
bedömning
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PwC

Rapportering från PwC

Revisionsfråga

Bedriver bolaget en verksamhet i enlighet med bolagsordning, ägardirektiv och andra styrande dokument som

Kommunfullmäktige/Moderbolaget beslutat om?

Utfall

Enligt ägardirektivet ska bolaget tertialvis förse moderbolaget med resultatrapport, likviditetsprognos, investeringsprognos samt

skuldhanteringsrapport.

• Vi har tagit del av moderbolagets styrelseprotokoll samt bolagets tertialrapporter där det framgår att ENA försett moderbolaget med 

ekonomiska rapporter som följer ägardirektiven.

Enligt ägardirektivet har bolaget följande finansiella mål:

• Avkastning eget kapital – Avkastning totalt kapital ska ha ett genomsnitt som överstiger 7 %. Det genomsnittliga värdet beräknas på tre

år – Vi bedömer att målet är uppfyllt (9 %) enligt utkast till årsredovisning 2020.

• Justerad soliditet - Soliditeten ska kortsiktigt överstiga 20 % och långsiktigt överstiga 30 %. – Vi bedömer att målet är uppfyllt enligt utkast

till årsredovisning 2020 (48 %).

ENA Energi AB – svar på revisionsfråga och bedömning av 
intern kontroll
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PwC

Rapportering från PwC

Svar på revisionsfrågor:

• I vår översiktliga granskning finns det inga indikationer på att bolaget inte, i allt 

väsentligt, skulle bedriva en verksamhet i enlighet med bolagsordning, 

ägardirektiv och andra styrande dokument som Kommunfullmäktige respektive 

Kommunstyrelsen, eller moderbolaget beslutat om.

Bedömning av intern kontroll:

Den auktoriserade revisorns bedömning av bolagets interna kontroll är att den är 

tillräcklig.

ENA Energi AB – svar på 
revisionsfråga och bedömning av 
intern kontroll
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PwC

Rapportering från PwC

Under 2020 har lekmannarevisorerna i samverkan med kommunens förtroendevalda revisorer genomfört en översiktlig granskning av

samverkan inom komunkoncernen. Resultatet av denna granskning har behandlats av lekmannarevisorerna och kommunens förtroendevalda

revisorer och redovisas i separat rapport med tillhörande missiv daterat 2021-02-02. Missiv och rapport biläggs detta sakkunnig-PM samt

lekmannarevisorernas granskningsrapport:

• Bilaga 1 till sakkunnig-PM ENA Energi AB – Missiv – Granskning av samverkan Enköping 2020

• Bilaga 2 till sakkunnig-PM ENA Energi AB – Rapport – samverkan Enköping 2020

Fördjupning
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PwC

Rapportering från PwC

Bakgrund

Lekmannarevisorns uppgift är att granska om bolagets verksamhet sköts på ett 

ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är 

tillräcklig. Detta i enlighet med vad som stadgas i aktiebolagslagens (ABL) 10 kap. 

Lekmannarevisorerna ska inte avge någon revisionsberättelse utan en så kallad 

granskningsrapport vilken ska överlämnas till bolagsstämman. 

Bakgrund
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Rapportering från PwC

Utifrån genomförd risk och väsentlighetsanalys och de krav ABL: ställer på lekmannarevisorns 

grundläggande granskningsinsats önskar lekmannarevisionen ha svar på följande 

revisionsfråga:

Revisionsfråga

Bedriver bolaget en verksamhet i enlighet med bolagsordning, ägardirektiv och andra styrande 

dokument som Kommunfullmäktige/Moderbolaget beslutat om? 

För att besvara revisionsfrågan har följande granskningsmål utarbetas:

Granskningsmål

Ägardirektiv, bolagsordningar, instruktioner om rapportering till styrelse, styrelsens 

arbetsordning, VD-instruktioner etc. finns, är aktuella och konvergerar i tillämpliga fall med 

gällande lagstiftning. Bolagets efterlevnad av ägardirektiven är tillfredsställande.

Revisionsfråga och 
granskningsmål
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Rapportering från PwC

Granskningen avgränsas till tidigare nämnd revisionsfråga och granskningsmål. 

Granskning av bolagets interna kontroll är en gemensam punkt mellan 

lekmannarevisorerna och den lagstadgade revisionen. Här kommer lekmannarevisorns 

sakkunniga biträde att ta del av den auktoriserade revisorns granskning av intern 

kontroll i samband med förvaltningsrevision av bolaget. Den auktoriserade revisorns 

bedömning av bolagets interna kontroll ligger till grund för sakkunnigs bedömning och 

uttalande i detta gransknings-PM. 

Avgränsning och förtydliganden
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Rapportering från PwC

• Styrprinciper för Enköpings kommuns bolag

• AB Enköpings Hyresbostäder (EHB)

Granskningsresultat och 
bedömningar 
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Rapportering från PwC

Ägar- och bolagspolicy för bolagen (KF 2013-02-12 § 5)

• Syftet med ägarpolicyn för de kommunala bolagen är dels att förtydliga det gemensamma regelverket för att utveckla den kommunala

verksamheten och att fastslå rollfördelningen mellan kommunen som ägare och bolagen, dels att tydliggöra styrelsens roll och ansvar i 

bolagen. I kontakt med moderbolaget uppges att policyn är under revidering.

Respektive bolags, bolagsordning:

• Lägger grunden för bolagets existens. I den anges vad bolaget ska ägna sig åt, dvs. föremålet för bolagets verksamhet, det kommunala 

ändamålet och ett antal grundläggande regler för aktiekapital, styrelsesammansättning, räkenskapsår och vilka ärenden som ska

förekomma på ordinarie stämma. 

Respektive bolags ägardirektiv

• Direktiv som beslutas på bolagsstämman är bindande för bolaget och dess ledning. Ägarpolicy för de kommunala bolagen och 

ägardirektiv som är antagna av kommunfullmäktige överlämnas via ombud till bolagsstämman. Ägardirektiven, som är individuella för 

respektive bolag, anger riktning, ramar och mål för det specifika bolaget med utgångspunkt från det kommunala ändamålet. Syftet med 

ägardirektiven är att ge övergripande strategiska riktlinjer till bolagets ledning. Ägardirektiven är strukturerade på likartat sätt för samtliga 

bolag.

Styrprinciper för Enköping kommuns bolag
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Rapportering från PwC

Vi har tagit del av följande styrande och stödjande dokument:

• Bolagsordning (KF 2016-12-12 §242)

• Ägar- och bolagspolicy för helägda kommunala bolagen (KF 2013-02-12 § 5)

• Ägardirektiv (KF 2019-11-12)

• Styrelsens arbetsordning (beslutad styrelsen 2020-12-08)

• VD-instruktion (beslutad av styrelsen 2020-10-22)

• Instruktion och tidplan för årsredovisning och bokslut 2020

Vidare har vi tagit del av samtliga styrelse- och stämmoprotokoll under 2020

AB Enköpings Hyresbostäder –
styrande och stödjande dokument
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Rapportering från PwC

Efter genomgång av bolagets styrande och stödjande dokument gör vi följande bedömning: 

• Bolagsordningen bedöms uppfylla gällande lagkrav (både kommunallagen, ABL och Allvill-lagen). Vi har erhållit årsstämmoprotokoll

(2020-05-15) som följer den ärendegång bolagsordningen anger.

• Ägardirektiven, fastställt 2019-11-12, förtydligar det kommunala ändamålet i bolagsordningen i enlighet med Ägarpolicyn. En översyn av

ägardirektiv ska ske minst en gång per mandatperiod, eller när behov uppstår. Ägardirektiven har reviderats med följande förändringar: 

– Bolaget ska verka som en marknadskompletterande aktör inom Enköpings kommun.

– Definition på ekonomiskt mått gällande nettomarginal istället för vinstmarginal.

– Borttag av måltalet om att bygga 100 nya bostäder per år.

– Förtydligande om att bolaget ska bidra, i Enköpings kommun och dess kommundelar, finns bostäder med olika boende-

upplåtelse- och nyttjanderättsformer.

• Styrelsens arbetsordning, VD instruktion samt övriga instruktioner kring ekonomisk rapportering bedöms vara aktuella. Vid genomgång

av Styrelsens protokoll för 2020 konstateras att arbetsordning behandlats 2020-05-26 och 2020-12-08 samt VD-instruktion behandlats, 

2020-11-03,

• Vi vill uppmärksamma läsaren på att aktiebolagslagens regler avseende styrelsens arbetsordning och VD-instruktioner förändrats under de senaste

åren. Det är inte längre obligatoriskt för icke publika bolag att ha skriftliga VD-instruktioner och ej heller obligatoriskt för styrelsen i ett icke publikt

bolag att årligen anta skriftliga instruktioner (ABL 8 kap §§ 46a-46b). Det är dock förenlig med god sed att dessa dokument finns på plats och är

antagna av styrelsen i bolag av publik karaktär – vilket ett kommunalt ägt bolag får anses utgöra.

AB Enköpings Hyresbostäder – styrande och stödjande 
dokument – bedömning
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Rapportering från PwC

Revisionsfråga

Bedriver bolaget en verksamhet i enlighet med bolagsordning, ägardirektiv och andra styrande dokument som

Kommunfullmäktige/Moderbolaget beslutat om?

Utfall

Enligt ägardirektivet ska bolaget tertialvis förse moderbolaget med resultatrapport, likviditetsprognos, investeringsprognos samt

skuldhanteringsrapport.

• Vi har tagit del av moderbolagets styrelseprotokoll där det framgår att EHB försett moderbolaget med ekonomiska rapporter som följer

ägardirektiven.

Enligt ägardirektivet har bolaget följande finansiella mål:

• Nettomarginal - Bolaget ska redovisa ett genomsnittligt resultat efter finansiella poster, i förhållande till omsättningen, som överstiger 10 

procent. Genomsnittet beräknas över en period på tre år och ska exkludera jämförelsestörande och extraordinära poster. Resultatet för 

2020 ger en vinstmarginal på 10,2 %. Exkluderas extraordinarie kostnader enligt ägardirektivet redovisas nettomarginalen till 10,5 %. 

Med ett treårsperspektiv ger det ett snitt på 9,4 % vilket ligger något under ägarens krav.

• Soliditet - ska kortsiktigt inte understiga 15 procent, långsiktigt ska bolagets synliga soliditet uppgå till minst 20 procent. Soliditeten 2020 

redovisas till 20,7 % enligt utkast till årsredovisning. Målet är därmed uppfyllt.

• Direktavkastning - Bolaget långsiktiga direktavkastning (driftnetto/marknadsvärdet på fastigheterna), på hela fastighetsinnehavet ska 

överstiga 5 procent. Direktavkastning 2020 är enligt utkast till årsredovisning 6,3 %. Målet är därmed uppfyllt.

AB Enköpings Hyresbostäder – svar på revisionsfrågan och 
bedömning av intern kontroll
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Rapportering från PwC

Svar på revisionsfrågor:

• I vår översiktliga granskning finns det inga indikationer på att bolaget inte, i allt 

väsentligt, skulle bedriva en verksamhet i enlighet med bolagsordning, 

ägardirektiv och andra styrande dokument som Kommunfullmäktige respektive 

Kommunstyrelsen, eller moderbolaget beslutat om.

Bedömning av intern kontroll:

Den auktoriserade revisorns bedömning av bolagets interna kontroll är att den är 

tillräcklig.

AB Enköpings Hyresbostäder –
svar på revisionsfråga och 
bedömning av intern kontroll
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Rapportering från PwC

Under 2020 har lekmannarevisorerna i samverkan med kommunens förtroendevalda revisorer genomfört en översiktlig granskning av

samverkan inom komunkoncernen. Resultatet av denna granskning har behandlats av lekmannarevisorerna och kommunens förtroendevalda

revisorer och redovisas i separat rapport med tillhörande missiv daterat 2021-02-02. Missiv och rapport biläggs detta sakkunnig-PM samt

lekmannarevisorernas granskningsrapport:

• Bilaga 1 till sakkunnig-PM ENA Energi AB – Missiv – Granskning av samverkan Enköping 2020

• Bilaga 2 till sakkunnig-PM ENA Energi AB – Rapport – samverkan Enköping 2020

Fördjupning
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