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Revisionsberättelser och ansvarsprövning 20 I 9 avseende vissa

organisationer där Österåkers kommun är ägare eller annars har

intressen

Sammanfattning
Revisionsberättelser och i förekommande fall ansvarsprövning avseende följande organisaü'oner där

Österåkers kommun är ägare eller annars har intressen: ÖGAB Fastighet 6 AB, Långängens

Förvaltnings AB, Österåkers Återvinningscentral AB, Inera AB, AB Vårljus och

Kommunalförbundet Norrvatten.

Årsredovisningarna har skickats ut som anmälningsärenden inför dagens fullmäktigesammanträdc

2020-06-15.

Beslutsförslag

Kommunfullmäktiges ordförande föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Uppdra åt Österåkers kommuns valda ombud att vid årsstämma för ÖGAB Fastighet 6 AB, rösta

för att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör för respektive

bolag avseende verksamheten för år 2019.

2. Uppdra åt Österåkers kommuns valda ombud att vid årsstämma för Långängens Förvaltnings AB,
rösta för att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör för respektive

bolag avseende verksamheten för år 2019.

3. Uppdra åt Österåkers kommuns valda ombud att vid årsstämma för Österåkers

tervinningscenttal AB, rösta för att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och

verkställande direktör för respektive bolag avseende verksamheten för år 2019.

4. Uppdra åt Österåkers kommuns valda ombud att vid årsstämma för Inera AB rösta för att bevilja

ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören avseende verksamheten för år

2019.

5. Notera Revisionsberättelser för år 2019 avseende AB Vårljus och Kommunalförbundet

Norrvatten, till protokollet.

Bakgrund
Årsredovisningar och revisionsberättelser har upprättats för resterande organisationer där Österåkers

kommun är ägare eller annars har intressen; ÖGAB Fastighet 6 AB, Långängens Förvaltnings AB,
Österåkers Återvinningscentral AB, AB Vårljus, Inera AB och Kommunalförbundet Norrvatten.

Gällande AB Vårljus uppdrog Kommunfullmäktige sina valda ombud på sammanträde 2020-04-20 i

§ 2:18, att rösta utifrån revisorernas rekommendation i ansvarsfrihets frågan avseende verksamheten

för år 2019. Årsstämma för AB Vårljus har sedan flyttats fram till 2020-06-17.
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|
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Österåker
Ordförandeförslag

Förbundsfullmäktige i Kommunalförbundet Norrvatten beslutade på sammanträde 2020-05-19 att

bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för år 2019, i enlighet med tillstyrkande i revisionsberättelsen.

Följande bolag kvarstår därför för fullmäktige att behandla inför årsstämmor.

OGAB Fastighet 6 AB, Långängens Förvaltnings AB, Österåkers Återvinningscentral AB och Inera

AB.

Ordförandens beredning av ansvarsprövningen

Revisorerna har för ÖGAB Fastighet 6 AB, Långängens Förvaltnings AB och Österåkers

Återvinningscentral AB tillstyrkt att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. Mot bakgrund härav föreslår Kommunfullmäktiges

ordförande att uppdra till kommunens ombud att rösta för att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens
'

ledamöter och verkställande direktören för respektive bolag avseende verksamheten för år 2019.

Då jäv föreligger Vid Kommunfullmäktiges behandling bör dessa delas upp i separata beslut.

Revisorerna har för Inera AB tillstyrkt att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. Mot bakgrund härav föreslår Kommunfullmäktiges

ordförande att uppdra till kommunens ombud att rösta för att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens

ledamöter och verkställande direktören avseende verksamheten för år 2019.

Ordföranden föreslår att revisionsberättelser för år 2019 avseende AB Vårljus och

Kommunalförbundet Norrvatten noteras till protokollet.

Bilagor

1. Revisionsberättelse 2019 ÖGAB Fastighet 6 AB
2. Revisionsberättelse 2019 Långängens Förvaltnings AB
3. Revisionsberättelse 2019 Österåkers Återvinningscentral AB
4. Revisionsberättelse 2019 Inera AB
5. Revisionsberättelse 2019 AB Vårljus

6. Revisionsberättelse 2019 Kommunalförbundet Norrvatten

5;ch %WW
Ingel Gardner

Kommunfullmäktiges ordförande

Expedieras

- Kommunens ombud
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Till årsstämman i ÖGAB Fastighet 6 AB
Organisationsnummer 559036-7263

Granslmingsrapport för år 2019

Jag har granskat bolagets verksamhet under år 2019

Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedn'vs enlighet med gällande bolagsordning,

ägardirektlv och beslut samt de föresktifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisoms
ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll och pröva om verksamheten bedrivits i

enlighet med fullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för verksamheten,

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i

kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordm'ng och av
års/bolagsstämma fastställda ägardireküv.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig

grund för bedömning och prövning.

Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från

ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Österåker den 5 juni 2020

m gt
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AV fullmäktige i Österåkers kommun utsedd lekmannarevisor
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Revisionsberättelse

TIII bolagsstämman i ÖGAB Fastighet 6 AB, org.nr 559036-7263

Rapport omtårsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för ÖGAB Fastighet 6 AB för år 2019.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla

väsentliga avseenden rättvisande bild av ÖGAB Fastighet 6 ABs ñnansiella ställning per den 31 december 2019

och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för ÖGAB Fastighet 6

AB.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt

ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till

ÖGAB Fastighet 6 AB enligt god revisorssed i Sverige och hari övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa

krav.

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger

_
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den

interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några

väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av

bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser. när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka

förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift

tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några

väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse

som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en

revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet

om en sådan ñnns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga

om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med
grund i årsredovisningen.

En ytterligare beskrivning av vårt anSVar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens

webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens

förvaltning för ÖGAB Fastighet 6 AB för år 2019 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller

förlust. .

,(2471
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Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar

styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskriVS närmare i avsnittet

Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till ÖGAB Fastighet 6 AB enligt god revisorssed i Sverige och har

I övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets Vinst eller förlust. Vid förslag'

till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav

som bolagets verksamhetsan, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital,

konsolideringsbehov, likviditet och ställning i Övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland

annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad

så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett

betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och

anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i

överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att lnhämta

revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande

direktören i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet

mot bolaget

' på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och,därmed vårt

uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god

revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda

ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt

med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens

webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

6/
Västerås den __juni 2020

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Re ecka Hansson
Auktoriserad revisor
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ÖSTERÄKERS KOMMUN
Servicecenter

. . .. . . .. .. .
2020 *US* ,04

T|l| arsstamman I Langangens Forvaltnmgs AB -

Organisationsnummer 559033-0220

Granskningsrapport för år 2019

Jag har granskat bolagets verksamhet under år 2019

Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs enlighet med gällande bolagsordning,

ägardjxektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorns

ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll och pröva om verksamheten bedn'v-its i

enlighet med fullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för verksamheten,

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i

kommunal_ vçrksamhçt Qçh kommupçgs.xçviêionêreglcmegtç samputifxåzl bolagspmnigg 9911. av_ . _ H

års/bolagsstämma fastställda ägardjxektiv.

Granskningen har genomförts med den inn'ktning och omfattning som behövs för att ge rimlig

grund för bedömning och prövning.

Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från

ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Österåker den 3 juni 2020

AV äktige i Österåkers kommun utsedd lekmannarevisor
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Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Långängens Förvaltnings AB, 0rg.nr 559033-0220

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Långängens Förvaltnings AB för år 2019.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla

väsentliga avseenden rättvisande bild av Långängens Förvaltnings ABs finansiella ställning per den 31 december
2019 och av dess .finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.

bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka

förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift

tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några

väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse

som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en

revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet

om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga

om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med
grund i årsredovisningen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens

webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens

förvaltning för Långängens Förvaltnings AB för år 2019 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets

vinst eller förlust.

1av1
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Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare I avsnittet

Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Långängens Förvaltnings AB enligt god revisorssed i Sverige
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag

till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav
som bolagets verksamhetsart. omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital,

konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland
annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad

n lnge'
“_ggraflw_

a åtgärä'êr ellêr' försummelse
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt

med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen ñnns på Revlsorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en de! av revisionsberättelsen.

Västerås den __juni 2020

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Rebecka Hansson
Auktoriserad revisor
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Till årsstämman i Österåkers Återvinningscentral AB
Organisationsnummer 556973-2505

Granslmingsrapport för år 2019

jag har granskat bolagets verksamhet under år 2019

Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs enlighet med gällande bolagsordning,

ägaxdirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannaxevisorns

ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll och pröva om verksamheten bedrivits i

enlighet med fullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för verksamheten,

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssedi

kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av

års/bolagsstämma fastställda ägardirektiv.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge nmlig

grund för bedömning och prövning.

jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från

ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tiJJxäckljg.

Österåker den 5 juni 2020
_
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Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Österåkers Återvinningscentral AB, org.nr 556973-2505

Rapport cm årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Österåkers Återvinningscentral AB för år 2019.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla

väsentliga avseenden rättvisande bild av Österåkers Återvinningscentral ABs ñnansiella ställning per den 31

december 2019 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är

förenlig med årsredovisningens övriga delar.
'

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Österåkers

Återvinningscentral AB.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt

ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till

Österåkers Återvinningscentral AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar

enligt dessa krav.

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger

en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den

interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några

väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av

bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka

förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift

tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveck|a verksamheten.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några

väsentliga felaktigheter, vare slg dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse

som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en

revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet

om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga

om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med
grund i årsredovisningen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen ñnns på Revisorsinspektionens

webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revisjon av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens

förvaltning för Österåkers Återvinningscentral AB för år 2019 samt av förslaget till dispositioner beträffande , /bolagets vinst eller förlust.
I'

"-
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Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens

ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet

Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Österåkers Återvinningscentral AB enligt god revisorssed i

Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag

till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav

som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital,

konsolideringsbehov. likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland

annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad

så att bokföringen. medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett

betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förva|tningen enligt styrelsens riktlinjer och

anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i

överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta

revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande

direktören i något väsentligt avseende:
'

' företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet

mot bolaget

° på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av. bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt

uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god

revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda

ersättningsskyldighet mot bolaget. eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt

med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens

webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Västerås den Luni 2020

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

/27/›
"

?rifqáá'ü/ /L/-w
, becka Hansson
Auktoriserad revisor
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Lekmannarevisorerna i Inera AB
Organisationsnummer 556559-4230

Tin föreningsstämman i SKL

Till' årsstämman i Inera AB

Granskningsrapport för år 2019

Vi, av bolagsstämman i lnera AB utsedda Iekmannarevisorer, har granskat Inera Ast
verksamhet.

Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning.
ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verksamhet och kontroll och pröva om
verksamheten bedrivits i enlighet med de uppdrag som bolaget har från ägaren.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed.
_

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig
grund för bedömning och prövning.

'

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.

?Öl
Stockholm den '3 2020

?aAW'S/ dberg J
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Building a better
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Revisionsberättelse

Tlll bolagsstämman I lnera AB, org.nr 556559-4230.

Rapport om årsredovisningen och koncern?
redovisningen

Uttalanden

VI har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen för lnera AB för år 2019.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovl-
snlngen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en
I alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och
koncernens flnanslella ställning per den 31 december 2019 och av
dessas finansiella resultat och kassaflöden för året enllqt

årsredovisnlnqslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovlsningens och koncernredovlsnlngens övriga delar.

VI tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträk-

ningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

Grund för uttalanden

VI har utfört revlslonen enligt International Standards on Auditing
(ISA) och god revlsionssed l Sverlqe. Vårt ansvar enligt dessa
standarder beskrivs närmare I avsnittet Revisorns ansvar. Vi är
oberoende I förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god
revlsorssed I Sverige och har I övrigt fullgjort vårt yrkesetiska
ansvar enllgt dessa krav.

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

Styrelsens och verkställande dlrektörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för
att årsredovisningen och koncernredovlsnlngen upprättas och att
de ger en rättvisande bild enligt årsredovisnlnqslaqen. Styrelsen
Och verkställande direktören ansvarar även för den Interna kontroll

som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning
och koncernredovlsnlnq som Inte Innehåller några väsentliga fel-

akthheter. vare sig dessa beror på oegentliqheter eller misstag.

Vld upprättandet av årsredovisningen och koncernredovlsnlngen
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen
av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten.
De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tiliämpas dock inte

om styrelsen och verkställande direktören avser att Ilkvidera

bolaget, upphöra med verksamheten eller Inte har något realistiskt

alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredo-
visningen och koncernredovisningen som helhet inte Innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegent-
ligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som
Innehåller våra uttalanden. lellg säkerhet är en hög grad av
säkerhet. men är Ingen garanti för att en revision som utförs enligt

ISA och god revlslonssed I Sverige alltid kommer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå
på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga
om de enskilt eller tillsammans rlmllgen kan förväntas påverka de
ekonomiska beslut som användare fattar med grund I

årsredovisningen och koncernredovlsnlngen.

A Hmmm-r lim 0' Ernst 1! Vuun:) Global Linumd

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt om-
döme och har en professionellt skeptisk Inställning under hela
revisionen. Dessutom:

o Identlflerar och bedömer vl riskerna för väsentliga felaktig-

heter I årsredovisningen och koncernredovlsnlnqen, vare sig

dessa beror på oegentllgheter e|ler misstag, utformar och
utför granskningsätgärder bland annat utifrån dessa rlsker och
Inhämtar revisionsbevls som är tillräckliga och ändamålsenliga
för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att Inte

upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentllgheter är
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på mlsstag,
eftersom oegentligheter kan Innefatta agerande I maskopi. för-

falskning. avslktllga utelämnanden, felaktig Information eller

åsldosättande av Intern kontroll.

- skaffar vI oss en förståelse av den del av bolagets Interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma
gransknlnqsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till om-
ständigheterna. men inte för att uttala oss om effektiviteten I

den Interna kontrollen.

o utvärderar vl lämpligheten I de redovlsnlngsprlnciper som an-
vänds och rimllqheten I styrelsens och verkställande direk-

törens uppskattninqar I redovisningen och tillhörande upplys-
nlngar.

- drar vi en slutsats om lämpligheten I att styrelsen och verk-

ställande direktören använder antagandet om fortsatt drIft vid

upprättandet av årsredovisningen och koncernredovlsningen.
Vi drar också en slutsats. med grund I de inhämtade
revlslonsbevisen. om det finns någon väsentlig osäkerhets-
faktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan
leda till betydande tvivel om bolagets och koncernens förmåga
att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns
en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi I revisionsberättelsen
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen
och koncernredovlsninqen om den väsentliga osäkerhets-
faktorn eller. om sådana upplysningar är otillräckliga,

modlflera uttalandet om årsredovisningen och koncern-
redovisningen. Våra slutsatser baseras på de revlsionsbevis
som Inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock
kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag
och en koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.

0 utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och
Innehållet i årsredovlsnlnqen och koncernredovlsningen, däri-

bland upplysninqarna, och om årsredovisningen och koncern-
redovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande blld.

u inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis av-

seende den finansiella Informationen för enheterna eller

affärsaktlvlteterna Inom koncernen för att göra ett uttalande
avseende koncernredovlsnlngen. VI ansvarar för styrning.
övervakning och utförande av koncernrevisionen. VI är ensamt
ansvarlga för våra uttalanden.

VI måste Informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och Inriktning samt tidpunkten för den. Vi
måste också informera om betydelsefulla lakttagelser under
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna
kontrollen som vi identifierat.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen
har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direk-

törens förvaltning av lnera AB för år 2019 samt av förslaget till

dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar enligt förslaget i

förvaltningsberåttelsen och beviljar styrelsens ledamöter och
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed I Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmare I avsnittet Revisorns ansvar.
VI är oberoende l förhållande till moderbolaget och koncernen
enligt god revisorssed I Sverige och har I övrigt fullgjort vårt yrkes-
etiska ansvar enligt dessa krav.

VI anser att de revlslonsbevls vi har Inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

styrelsens och verkställande dlrektärens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är
försvarllg med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens
verksamhetsart. omfattning och risker ställer på storleken av
moderbolagets och koncernens egna kapital, konsollderlngsbehov,
likviditet och ställning lövrlqt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av
bolagets angelägenheter. Detta Innefattar bland annat att fort-

löpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation
och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bok-
föringen, medelsförvaltnlngen och bolagets ekonomiska ange-
lägenheter I övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verk-
ställande dlrektören ska sköta den löpande förvaltningen enligt

styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgär-
der som är nödvändlga för att bolagets bokföring ska fullgöras I

överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska
skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revlslonen av förvaltningen, och därmed vårt
uttalande om ansvarsfrihet, är att Inhämta revlslonsbevls för att
med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelse-

ledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

. företaqlt någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon för-

summelse som kan föranleda ersättningsskyldlghet mot
bolaget, eller

. på något annat sätt handlat I strid med aktiebolagslagen.
årsredovisningslagen eller bolagsordnlngen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta. är
att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt

med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för
att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid

kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föran-
leda ersättnlnqsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till

dispositioner av bolagets vinst eller förlust Inte är förenligt med
aktiebolagslagen.

I: :.nemucs hun o! Emsl 8. Vuunq GYDDFN Linumd

Som en del av en revision enligt god revisionssed I Sverige an-
vänder vl professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen
och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlüst
grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka till-

kommande granskningsâtgårder som utförs baseras på vår
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlig-

het. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder.
områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och
där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bola-

gets situation. VI går igencm och prövar fattade beslut. besluts-

underlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är
relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för
vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust har vl granskat om förslaget är förenligt

med aktiebolagslagen.

Stockholm den [5 2020

Ernst You AB

./a
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse

Grundforuttalanden
AV A. . A... . . . _ _

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.

Till bolagsstämman i Aktiebolaget Vårljus i likvidation. org.nr 556485-4791

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Aktiebolaget Vårljus i likvidation för år 2019.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och

årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Aktiebolaget Vårljus i

likvidations finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat för året

enligt aktiebolagslagen och årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i

'

förhållande till Aktiebolaget Vårljus i likvidation enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort

vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra

uttalanden.

Likvidatorns ansvar

Det är Ilkvldatorn som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas enligt aktiebolagslagen och att

den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Likvidatorn ansvarar även för den interna

kontroll som likvidatorn bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som Inte innehåller

några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eNer misstag.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte

innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att

lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av

säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige

alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på

grund av oegentlighetereller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans

rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i

årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt

skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:



ra identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån

dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en
grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag. eftersom

oegentligheter kan Innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig

information eller åsidosättande av intern kontroll.

o skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse förvår

revision för att utforma granskningsâtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna.

men inte för att uttala oss om effektiviteten i den Interna kontrollen.

u utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprlnciper som används och rlmligheten i likvidatorns

uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

o utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen,

däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

VI måste informera likvidatorn om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla Iakttagelser under revisionen,

däribland de betydande bristeri den interna kontrollen som vi Identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsen och verkställande

direktörens förvaltning för Aktiebolaget Vårljus i likvidation för perioden 2019-01-01-2019-10-30 samt
likvidatorns förvaltning för perioden 2019-11-01-2019-12-31.

Vi tillstyrker att bolagsstämman beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrlhet för

perioden 2019-01.01__201940-30 och att bolagsstämman beviljar likvidatorn ansvarsfrlhet för

perioden 2019-11-01-2019-12-31.

Likvidationen fortgår utan att den fördröja onödigt.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed I Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i

avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende I förhållande till Aktiebolaget Vårljus i likvidation enligt god
revisorssed I Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra

uttalanden.

Styrelsens och likvidatorns ansvar

Styrelsen ansvarar för perioden 2019-01-01-2019-1060 och Iikvidatorn ansvarar från och med 2019-
11-01 för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland

annat att fortiöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är

utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt

kontrolleras på ett betryggande sätt.

2av3
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Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att

inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om likvidatorn i något

väsentligt avseende:
'

*0 företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda
;

ersättningsskyldighet mot bolaget. eller 2;

o på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller

bolagsordnlngen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god

revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda

ersättningsskyldighet mot bolaget]

Som en del av en revision enligt god revlsionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och

har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar

sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs

baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi
1

føkuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som ärväsentliga för
5

;

verksamheten och där aVSteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bo|agets situation. Vi Ä

går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som
i

är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.
_

'

g

Anmärkning .:

Utan att det påverkar mina uttalanden ovan 'villjag rikta anmärkning mot styrelsen och verkställande

direktören som i strid med aktiebolagslagens 25 kap 33 § underlátit att upprätta och låtit mig granska

en avgångsredovisning för peroden 2019-01-01-2019-10-30.
§

Väst74§ den 29 maj 2020
›

Öhrl
'7/8

PricewaterhouseCoopers AB
E
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Aukt risierad revisor

v

3av3



Emy/é
ÅRSREDOVISNING 2019 / NORRVATTEN 39

Revisionsberättelse för
°
r 2019

Vi har granskat styrelsens Verksamhet och räkenskaper

För ar 2019. Granskningen har utförts enligt

kommunallagen, god revisionssed'1 kommunal
verksamhet och Förbundets revisionsrcglementc.

Vår revision' har omfattat att löpande grahska och ta del

i

av styrelsens protokoll och'övriga handlingar som ger

information om Förbündets verksamhet och ekonomi.

Under aret ha: delårsrapporten granskats och utlåtande:

från revisionen har tillsänts Föpbundsñllhnäktige.

Förbundsstyrelsens årsredovisning 2019 har varit

Föremål för granskning och har haft den omfattning
'

och inriktning samt givit det resultat som framgår av en

särskild granskxüngsrappon. Granskningsrapporterna

tillsänds Förbundsstyrelsen och Förbundsfullmäktige i

samband med att denna revisionsberättelse avlämnas.

Årets resultat uppgå: till 4,9 mnkr; vilket_ är detsamma
som de; så kallade balanskravsresultatet. Vi instämmer

i kdmmunalförblm'dets bedömning att' detta

resultat_ innebär att kommunalförbundet lever upp
till kommunallagens krav på ekonomi i balans För

räkenskapsåret 2019. '

Vi tillstyrker att:

' Förbundsstyrelsen och de enskilda Förtroendevalda

i detta organ beviljas ansvarsfrihet.

° Förbundets årsredovisning godkänns. Den är i allt

'

väsentligt upprättad'1 ehlighet med kommunala
redovisningslagen och god redovisningssed.

Sundbyberg 2020-04-22

áál14%“, 4/

Enligt kommunallagens kapitel 12 skall vi bedöma
om resultatet i årsbokslutet är förenligt med de

mål För den çkonorñiska förvaltningen, ur ett

verksamhetsmässigt såväl som ett'ñnansiellt perspektiv,

som förbundsfullmäktige beslutat om i årsbudgcten 'och

flerårsplanen. Vi bedömer att:

0 Årsredøvisningen i allt väsentligt är upprättade i

enlighet med lagens krav och god redovis'ningssed i
*

. övrigt.
V

' Kömmunalförbundets resultat och ställning För 2019
är förenligt med, de finansiella mål för god ekonomisk

hushållning som förbundsñxllmäktige beslutat om.

° Utifrån årsredovisningens rapportering är förbundets

_

verksamhets utfall i allt väsentligt är förenligt

med förbundsñlllmäktiges övergripande mål F6;

verksamheten.

jan/m
Hans-Erik Salomonsson Lars Markstedt Birgitta Schwinn


