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Granskningsplaner för GKF-koncernen år 2013 
Stadsrevisionens revisionsplan är utgångspunkt för all granskning som planeras  
för året. Revisionsplanen kompletteras med granskningsplaner för Göteborgs Stads 
kommunstyrelse, nämnder och bolag samt granskningsplaner för större projekt som 
berör flera enheter.  

I detta dokument har vi samlat granskningsplanerna för bolagen som ingår  
i GKF-koncernen:  

• Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB 

• Business Region Göteborg AB    

• Försäkrings AB Göta Lejon 

• Got Event AB 

• Göteborg Energi AB inklusive dotterbolag  

• Göteborgs Gatu AB 

• Göteborgs Port Holding AB, Göteborgs Hamn AB och Göteborg Port Operation AB 

• Göteborgs Spårvägar AB inklusive dotterbolag 

• Göteborgs Stads Upphandlings AB  

• Göteborgs Stadsteater AB 

• HIGAB 

• Kommunleasing AB 

• Liseberg AB inklusive dotterbolag 

• Utveckling Nordost AB 
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Granskningsplan för Göteborgs Kommunala 
Förvaltnings AB år 2013 
Lekmannarevisorernas uppdrag är att granska om bolagets verksamhet sköts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets 
interna kontroll är tillräcklig. Granskningen ska vara så ingående och omfattande som 
god revisionssed kräver. Revisorernas uppdrag regleras i aktiebolagslagens tionde 
kapitel och i kommunallagens nionde kapitel.  

Stadsrevisionen beslutade i april om 2013 års revisionsplan. Revisionsplanen är 
utgångspunkt för all granskning som planeras för året. Revisionsplanen kompletteras 
med granskningsplaner för Göteborgs Stads kommunstyrelse, nämnder och bolag 
samt granskningsplaner för större projekt som berör flera enheter. Revisionsplanen 
finns på stadens hemsida1

Utöver den granskning av bolaget som beskrivs nedan genomför stadsrevisionen 
också verksamhetsövergripande granskningar som vanligtvis berör flera bolag 
och/eller nämnder. Om bolaget blir föremål för sådan granskning, kommer vi att 
informera om detta. 

. 

Granskningsinriktning 
Lekmannarevisorerna identifierar granskningsområden utifrån en riskanalys som 
innefattar dels bolagets egna risker, dels risker ur ett ägarperspektiv. Erfarenheter  
från tidigare års granskningar, och erfarenhetsutbyte med den auktoriserade revisorn, 
är också faktorer som påverkar revisionens omfattning och inriktning. Under året kan 
det uppstå situationer som innebär att vi måste göra en omprioritering av planerade 
granskningsinsatser, i sådana fall informerar vi bolaget om detta.  

I granskningen av bolaget ingår följande: 

• uppföljning av tidigare års rekommendationer 

• grundläggande granskning av bolagets interna styrning och kontroll  

 
Uppföljning av tidigare års granskning 
Årets uppföljning omfattar tidigare års rekommendation inom intern styrning  
och kontroll. 

Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer för intern kontroll ska styrelsen upprätta en 
internkontrollplan. Styrelsen ska senast i december månad varje år anta kontroll-
planen för nästkommande verksamhetsår. När styrelsen den 7 maj 2012 fastställde 
internkontrollplanen för GKF AB 2012 avvek styrelsen från kommunfullmäktiges  
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riktlinjer för intern kontroll. Lekmannarevisorerna rekommenderade styrelsen att 
senast i december månad varje år anta en kontrollplan för kommande verksamhetsårs 
uppföljning av den interna kontrollen. 

Grundläggande granskning av intern styrning och kontroll 
För att översiktligt kunna bedöma om bolagets interna styrning och kontroll är till-
räcklig, genomför lekmannarevisorerna en grundläggande granskning. Denna 
granskning genomförs löpande under året dels genom intervjuer med den granskade 
enheten, dels genom att ta del av styrande dokument och beslut. Med styrande 
dokument avser vi exempelvis ägardirektiv, styrelsens mål- och inriktningsdokument, 
verksamhetsplan, riskanalys, ekonomi- och verksamhetsrapportering och uppföljning 
av kommunfullmäktiges prioriterade mål. 

I årets grundläggande granskning ingår även att följa den pågående bolagsöversynen. 

Organisation och tidplan 
Lars Bergsten och Eshag Kia är valda som lekmannarevisorer av kommunfullmäktige. 
Enligt kommunallagens nionde kapitel, åttonde paragrafen ska lekmannarevisorerna i 
sin granskning biträdas av sakkunniga som de själva väljer och anlitar i den 
omfattning som behövs för att genomföra uppdraget enligt god revisionssed.  

Lekmannarevisorerna biträds i sin granskning av tjänstemän vid Göteborgs Stads 
revisionskontor och sakkunnigt biträde är: 

Linda Bengtsson 
Telefon: 031-368 07 09 
E-post: linda.bengtsson@stadsrevisionen.goteborg.se  

Huvuddelen av granskningen sker under perioden juni till december år 2013. 

Planering och genomförande av granskningen: 

• Timmar: 80 

• Kronor: 84 000 

 
Fakturering sker tre gånger per år, inför delårs- och årsboksluten.  

Information och avrapportering 
Resultaten från årets samlade verksamhetsrevision sammanställs i en 
granskningsredogörelse till styrelsen, vilket sker i samband med styrelsens 
årsbokslutsmöte.  

Informationsmöte 
I anslutning till sommaren hålls ett möte mellan verkställande direktör, lekmanna-
revisorer och sakkunnigt biträde. Syftet är att lekmannarevisorerna informerar  
om den planerade granskningen för året och att den verkställande direktören 
informerar om det aktuella läget. 
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Styrelsemöte i samband med att årsredovisningen behandlas 
Lekmannarevisorerna och det sakkunniga biträdet närvarar vid det styrelsemöte då 
årsredovisningen behandlas. Syftet är att återrapportera iakttagelser från årets 
granskning. Bolaget kallar lekmannarevisorerna och det sakkunniga biträdet.  

Årsstämma 
Lekmannarevisorerna deltar på årsstämman. Bolaget kallar lekmannarevisorerna till 
årsstämman. 

 
 

 

Lars Bergsten 
av kommunfullmäktige 
utsedd lekmannarevisor   

Eshag Kia 
av kommunfullmäktige 
utsedd lekmannarevisor  

 
 
 
 
Linda Bengtsson 
certifierad kommunal yrkesrevisor,  
sakkunnigt biträde 
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Granskningsplan för Business Region  
Göteborg AB år 2013 
Lekmannarevisorernas uppdrag är att granska om bolagets verksamhet sköts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets 
interna kontroll är tillräcklig. Granskningen ska vara så ingående och omfattande som 
god revisionssed kräver. Revisorernas uppdrag regleras i aktiebolagslagens tionde 
kapitel och i kommunallagens nionde kapitel.  

Stadsrevisionen beslutade i april om 2013 års revisionsplan. Revisionsplanen är 
utgångspunkt för all granskning som planeras för året. Revisionsplanen kompletteras 
med granskningsplaner för Göteborgs Stads kommunstyrelse, nämnder och bolag 
samt granskningsplaner för större projekt som berör flera enheter. Revisionsplanen 
finns på stadens hemsida1

Utöver den granskning av bolaget som beskrivs nedan genomför stadsrevisionen 
också verksamhetsövergripande granskningar som vanligtvis berör flera bolag 
och/eller nämnder. Om bolaget blir föremål för sådan granskning, kommer vi att 
informera om detta. 

. 

Granskningsinriktning 
Lekmannarevisorerna identifierar granskningsområden utifrån en riskanalys som 
innefattar dels bolagets egna risker, dels risker ur ett ägarperspektiv. Erfarenheter  
från tidigare års granskningar och erfarenhetsutbyte med den auktoriserade revisorn 
är också faktorer som påverkar revisionens omfattning och inriktning. Under året kan 
det uppstå situationer som innebär att vi måste göra en omprioritering av planerade 
granskningsinsatser, i sådana fall informerar vi bolaget om detta.  

I granskningen av bolaget ingår följande: 

• uppföljning av tidigare års rekommendationer  

• grundläggande granskning av bolagets interna styrning och kontroll  

• fördjupad granskning inom ett eller flera utvalda verksamhetsområden. 

 
Uppföljning av tidigare års granskning 
Årets uppföljning omfattar en rekommendation från föregående års granskning av  
den interna kontrollen avseende inköp och upphandling. Lekmannarevisorerna 
rekommenderade styrelsen att fastställa en lokal anvisning till upphandlings- och 
inköpspolicyn för Göteborgs Stad.  
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Grundläggande granskning av intern styrning och kontroll 
För att översiktligt kunna bedöma om bolagets interna styrning och kontroll är 
tillräcklig, genomför lekmannarevisorerna en grundläggande granskning. Denna 
granskning genomförs löpande under året dels genom intervjuer med den granskade 
enheten, dels genom att ta del av styrande dokument och beslut. Med styrande 
dokument avser vi exempelvis ägardirektiv, styrelsens mål- och inriktningsdokument, 
affärsplan/verksamhetsplan, riskanalys, ekonomi- och verksamhetsrapportering och 
uppföljning av kommunfullmäktiges prioriterade mål. 

Granskning av särskilda områden 
Utöver den grundläggande granskningen genomför vi även en fördjupning inom ett 
eller flera särskilda områden. Under år 2013 kommer vi att granska förtroendekänsliga 
områden.  

Granskning av förtroendekänsliga områden 
Under de senaste åren har kraven på god intern styrning och kontroll inom offentlig 
verksamhet ökat. Inom offentligt ägd verksamhet är det av stor betydelse att 
förtroendet för hur dessa verksamheter styrs och leds är högt hos allmänheten. 
Verksamheten måste förvaltas på ett betryggande sätt och med en tillfredsställande 
intern styrning och kontroll.  

Vi kommer under året att granska förtroendekänsliga områden inom ett antal av 
stadens enheter. Exempel på ett område som är av förtroendekänslig karaktär är 
representation. Tveksamheter kring representation kan vara en betydande risk för en 
verksamhets förtroende och anseende. Det är därför viktigt att förebygga sådana 
risker, bland annat genom följsamhet gentemot gällande riktlinjer och regelverk. 

Organisation och tidplan 
Gerhard Annvik och Eshag Kia är valda som lekmannarevisorer av 
kommunfullmäktige. Enligt kommunallagens nionde kapitel, åttonde paragrafen ska 
lekmannarevisorerna i sin granskning biträdas av sakkunniga som de själva väljer och 
anlitar i den omfattning som behövs för att genomföra uppdraget enligt god 
revisionssed.  

Lekmannarevisorerna biträds i sin granskning av tjänstemän vid Göteborgs Stads 
revisionskontor och sakkunnigt biträde är: 

Jakob Lindahl 
Telefon: 031-368 07 25 
E-post: jakob.lindahl@stadsrevisionen.goteborg.se  

Huvuddelen av granskningen sker under perioden juni till december år 2013. 

Planering och genomförande av granskningen: 

• Timmar: 120 
• Kronor: 126 000 
 
Fakturering sker tre gånger per år, inför delårs- och årsboksluten.  
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Information och avrapportering 
Resultaten från årets samlade verksamhetsrevision sammanställs i en 
granskningsredogörelse till styrelsen, vilket sker i samband med styrelsens 
årsbokslutsmöte.  

Informationsmöte 
I anslutning till sommaren hålls ett möte mellan verkställande direktör, lekmanna-
revisorer och sakkunnigt biträde. Syftet är att lekmannarevisorerna informerar  
om den planerade granskningen för året och att den verkställande direktören 
informerar om det aktuella läget. 

Styrelsemöte i samband med att årsredovisningen behandlas 
Lekmannarevisorerna och det sakkunniga biträdet närvarar vid det styrelsemöte  
då årsredovisningen behandlas. Syftet är att återrapportera iakttagelser från årets 
granskning. Bolaget kallar lekmannarevisorerna och det sakkunniga biträdet.  

Årsstämma 
Lekmannarevisorerna deltar på årsstämman. Bolaget kallar lekmannarevisorerna  
till årsstämman. 

 
 

 

Gerhard Annvik 
av kommunfullmäktige 
utsedd lekmannarevisor   

Eshag Kia 
av kommunfullmäktige 
utsedd lekmannarevisor  

 
 
 
 
Jakob Lindahl 
kommunal yrkesrevisor,  
sakkunnigt biträde 
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Granskningsplan för Försäkrings AB Göta Lejon år 2013 
Lekmannarevisorernas uppdrag är att granska om bolagets verksamhet sköts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets 
interna kontroll är tillräcklig. Granskningen ska vara så ingående och omfattande som 
god revisionssed kräver. Revisorernas uppdrag regleras i aktiebolagslagens tionde 
kapitel och i kommunallagens nionde kapitel.  

Stadsrevisionen beslutade i april om 2013 års revisionsplan. Revisionsplanen är 
utgångspunkt för all granskning som planeras för året. Revisionsplanen kompletteras 
med granskningsplaner för Göteborgs Stads kommunstyrelse, nämnder och bolag 
samt granskningsplaner för större projekt som berör flera enheter. Revisionsplanen 
finns på stadens hemsida1

Utöver den granskning av bolaget som beskrivs nedan genomför stadsrevisionen 
också verksamhetsövergripande granskningar som vanligtvis berör flera bolag 
och/eller nämnder. Om bolaget blir föremål för sådan granskning, kommer vi att 
informera om detta. 

. 

Granskningsinriktning 
Lekmannarevisorerna identifierar granskningsområden utifrån en riskanalys som 
innefattar dels bolagets egna risker, dels risker ur ett ägarperspektiv. Erfarenheter  
från tidigare års granskningar, och erfarenhetsutbyte med den auktoriserade revisorn, 
är också faktorer som påverkar revisionens omfattning och inriktning. Under året kan 
det uppstå situationer som innebär att vi måste göra en omprioritering av planerade 
granskningsinsatser, i sådana fall informerar vi bolaget om detta.  

I granskningen av bolaget ingår följande: 

• Uppföljning av tidigare års rekommendationer. 

• Grundläggande granskning av bolagets interna styrning och kontroll.  

• Fördjupad granskning inom utvalda verksamhetsområden. 

 
Uppföljning av tidigare års rekommendationer 
Årets uppföljning omfattar föregående års rekommendationer gällande bolagets 
systematiska arbetsmiljöarbete. Lekmannarevisorerna rekommenderade styrelsen att 
formulera mål för bolagets arbetsmiljöarbete i enlighet med stadens arbetsmiljöpolicy. 
Vidare rekommenderades bolaget att dokumentera de åtgärder som vidtas med 
anledning av brister som framkommer vid arbetsmiljöronderna.  

                                              
1 www.goteborg.se 



F ÖR S Ä K R IN GS  A B  GÖT A  LE J ON  Å R  2 01 3  2 

 

    S TA D S R E V IS ION E N    |   2 0 1 3 - 0 5 -2 1  

 
Grundläggande granskning av intern styrning och kontroll 
För att översiktligt kunna bedöma om bolagets interna styrning och kontroll är 
tillräcklig, genomför lekmannarevisorerna en grundläggande granskning. Denna 
granskning genomförs löpande under året dels genom intervjuer med den granskade 
enheten, dels genom att ta del av styrande dokument och beslut. Med styrande 
dokument avser vi exempelvis ägardirektiv, styrelsens mål- och inriktningsdokument, 
affärsplan/verksamhetsplan, riskanalys, ekonomi- och verksamhetsrapportering och 
uppföljning av kommunfullmäktiges prioriterade mål. 

Granskning av representation 
Under de senaste åren har kraven på god intern styrning och kontroll inom offentlig 
verksamhet ökat. Inom offentligt ägd verksamhet är det av stor betydelse att 
förtroendet för hur dessa verksamheter styrs och leds är högt hos allmänheten. 
Verksamheten måste förvaltas på ett betryggande sätt och med en tillfredsställande 
intern styrning och kontroll.  

Vi kommer under året att granska förtroendekänsliga områden inom ett antal av 
stadens enheter. Exempel på område som är av förtroendekänslig karaktär är 
representation. Tveksamheter kring representation kan vara en betydande risk för  
en verksamhets förtroende och anseende. Det är därför viktigt att förebygga sådana 
risker, bland annat genom följsamhet gentemot gällande riktlinjer och regelverk.  

Under år 2013 kommer lekmannarevisorerna att göra en fördjupad granskning inom 
representation. 

Organisation och tidplan 
Carina Henriksson Johansson och Claes-Göran Lans är valda som lekmannarevisorer 
av kommunfullmäktige. Enligt kommunallagens nionde kapitel, åttonde paragrafen ska 
lekmannarevisorerna i sin granskning biträdas av sakkunniga som de själva väljer och 
anlitar i den omfattning som behövs för att genomföra uppdraget enligt god 
revisionssed.  

Lekmannarevisorerna biträds i sin granskning av tjänstemän vid Göteborgs Stads 
revisionskontor och sakkunnigt biträde är: 

Vilma Lisboa Skarp 
Telefon: 031-368 07 35 
E-post: vilma.lisboa.skarp@stadsrevisionen.goteborg.se  

Huvuddelen av granskningen sker under perioden juni till december år 2013. 

Planering och genomförande av granskningen: 

• Timmar: 72 

• Kronor: 75 600 

 
Fakturering sker tre gånger per år, inför delårs- och årsboksluten.  
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Information och avrapportering 
Resultaten från årets samlade verksamhetsrevision sammanställs i en 
granskningsredogörelse till styrelsen, vilket sker i samband med styrelsens 
årsbokslutsmöte.  

Informationsmöte 
I anslutning till sommaren hålls ett möte mellan verkställande direktör, lekmanna-
revisorer och sakkunnigt biträde. Syftet är att lekmannarevisorerna informerar  
om den planerade granskningen för året och att den verkställande direktören 
informerar om det aktuella läget. 

Styrelsemöte i samband med att årsredovisningen behandlas 
Lekmannarevisorerna och det sakkunniga biträdet närvarar vid det styrelsemöte då 
årsredovisningen behandlas. Syftet är att återrapportera iakttagelser från årets 
granskning. Bolaget kallar lekmannarevisorerna och det sakkunniga biträdet.  

Årsstämma 
Lekmannarevisorerna deltar på årsstämman. Bolaget kallar lekmannarevisorerna till 
årsstämman. 

 
 

 

Carina Henriksson Johansson 
av kommunfullmäktige 
utsedd lekmannarevisor   

Claes-Göran Lans 
av kommunfullmäktige 
utsedd lekmannarevisor  

 
 
 
 
Vilma Lisboa Skarp 
kommunal yrkesrevisor,  
sakkunnigt biträde 
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Granskningsplan för Got Event AB år 2013 
Lekmannarevisorernas uppdrag är att granska om bolagets verksamhet sköts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets 
interna kontroll är tillräcklig. Granskningen ska vara så ingående och omfattande som 
god revisionssed kräver. Revisorernas uppdrag regleras i aktiebolagslagens tionde 
kapitel och i kommunallagens nionde kapitel.  

Stadsrevisionen beslutade i april om 2013 års revisionsplan. Revisionsplanen är 
utgångspunkt för all granskning som planeras för året. Revisionsplanen kompletteras 
med granskningsplaner för Göteborgs Stads kommunstyrelse, nämnder och bolag 
samt granskningsplaner för större projekt som berör flera enheter. Revisionsplanen 
finns på stadens hemsida1

Utöver den granskning av bolaget som beskrivs nedan genomför stadsrevisionen 
också verksamhetsövergripande granskningar som vanligtvis berör flera bolag 
och/eller nämnder. Om bolaget blir föremål för sådan granskning, kommer vi att 
informera om detta. 

. 

Granskningsinriktning 
Lekmannarevisorerna identifierar granskningsområden utifrån en riskanalys som 
innefattar dels bolagets egna risker, dels risker ur ett ägarperspektiv. Erfarenheter  
från tidigare års granskningar och erfarenhetsutbyte med den auktoriserade revisorn 
är också faktorer som påverkar revisionens omfattning och inriktning. Under året kan 
det uppstå situationer som innebär att vi måste göra en omprioritering av planerade 
granskningsinsatser, i sådana fall informerar vi bolaget om detta.  

I granskningen av bolaget ingår följande: 

• uppföljning av tidigare års rekommendationer  

• grundläggande granskning av bolagets interna styrning och kontroll  

• fördjupad granskning inom ett eller flera utvalda verksamhetsområden 

 
Uppföljning av tidigare års granskning 
Årets uppföljning omfattar föregående års rekommendationer och kritik inom inköp 
och upphandling samt rekommendationer inom ledning och styrning. 

Grundläggande granskning av intern styrning och kontroll 
För att översiktligt kunna bedöma om bolagets interna styrning och kontroll är 
tillräcklig, genomför lekmannarevisorerna en grundläggande granskning. Denna 
granskning genomförs löpande under året dels genom intervjuer med den granskade  
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enheten, dels genom att ta del av styrande dokument och beslut. Med styrande 
dokument avser vi exempelvis ägardirektiv, styrelsens mål- och inriktningsdokument, 
affärsplan/verksamhetsplan, riskanalys, ekonomi- och verksamhetsrapportering och 
uppföljning av kommunfullmäktiges prioriterade mål. 

Fördjupad granskning inom utvalda verksamhetsområden 
Utöver den grundläggande granskningen genomför vi även en fördjupning inom ett 
eller flera särskilda områden. Under år 2013 kommer vi att granska förtroendekänsliga 
områden inom representation och fribiljettshantering och styrelsens ansvar och 
arbetssätt. 

Granskning av förtroendekänsliga områden 
Under de senaste åren har kraven på god intern styrning och kontroll inom offentlig 
verksamhet ökat. Inom offentligt ägd verksamhet är det av stor betydelse att 
förtroendet för hur dessa verksamheter styrs och leds är högt hos allmänheten. 
Verksamheten måste förvaltas på ett betryggande sätt och med en tillfredsställande 
intern styrning och kontroll.  

Vi kommer under året att granska förtroendekänsliga områden inom ett antal av 
stadens enheter. Exempel på områden som är av förtroendekänslig karaktär är 
representation och fribiljettshantering. Tveksamheter kring representation och 
distribution av fribiljetter kan vara en betydande risk för en verksamhets förtroende 
och anseende. Det är därför viktigt att förebygga sådana risker, bland annat genom 
följsamhet gentemot gällande riktlinjer och regelverk.  

Granskning av styrelsens ansvar och arbetssätt 
Ansvaret för att ledning och styrning fungerar på ett tillfredställande sätt vilar alltid 
ytterst hos bolagets styrelse. Tydlighet i agerande och styrdokument på styrelsenivå 
är en förutsättning för att bolagets underliggande styrning ska kunna fungera på ett 
systematiskt och följsamt sätt mot givna riktlinjer.  

Stadsrevisionen avser inom ramen för 2013 års granskning att följa styrelsens ansvar 
och arbetssätt avseende denna fråga liksom hur styrelsen förhåller sig till gällande 
legala och stadsinterna regelverk för styrelsearbete.  

Organisation och tidplan 
Lars Bergsten och Inger Peterson är valda som lekmannarevisorer av 
kommunfullmäktige. Enligt kommunallagens nionde kapitel, åttonde paragrafen ska 
lekmannarevisorerna i sin granskning biträdas av sakkunniga som de själva väljer  
och anlitar i den omfattning som behövs för att genomföra uppdraget enligt god 
revisionssed.  

Lekmannarevisorerna biträds i sin granskning av tjänstemän vid Göteborgs Stads 
revisionskontor och sakkunnigt biträde är: 

Vilma Lisboa Skarp 
Telefon: 031-368 07 35 
E-post: vilma.lisboa.skarp@stadsrevisionen.goteborg.se  
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Huvuddelen av granskningen sker under perioden juni till december år 2013. 

Planering och genomförande av granskningen: 

• Timmar: 160 
• Kronor: 168 000 
 
Fakturering sker tre gånger per år, inför delårs- och årsboksluten.  

Information och avrapportering 
Resultaten från årets samlade verksamhetsrevision sammanställs i en 
granskningsredogörelse till styrelsen, vilket sker i samband med styrelsens 
årsbokslutsmöte.  

Informationsmöte 
I anslutning till sommaren hålls ett möte mellan verkställande direktör,  
lekmannarevisorer och sakkunnigt biträde. Syftet är att lekmannarevisorerna 
informerar om den planerade granskningen för året och att den verkställande 
direktören informerar om det aktuella läget. 

Styrelsemöte i samband med att årsredovisningen behandlas 
Lekmannarevisorerna och det sakkunniga biträdet närvarar vid det styrelsemöte då 
årsredovisningen behandlas. Syftet är att återrapportera iakttagelser från årets 
granskning. Bolaget kallar lekmannarevisorerna och det sakkunniga biträdet.  

Årsstämma 
Lekmannarevisorerna deltar på årsstämman. Bolaget kallar lekmannarevisorerna till 
årsstämman. 

 
 

 

Lars Bergsten 
av kommunfullmäktige 
utsedd lekmannarevisor   

Inger Peterson 
av kommunfullmäktige 
utsedd lekmannarevisor  

 
 
 
 
Vilma Lisboa Skarp 
kommunal yrkesrevisor,  
sakkunnigt biträde 

 
 



GÖT E B OR G E N E R G I  A B  Å R  2 0 13  1 

 
 

     S TA D S R E V IS IO N E N   |   2 0 1 3 - 0 5 -2 1  

 

 

 

 
Granskningsplan för Göteborg Energi AB år 2013 
Lekmannarevisorernas uppdrag är att granska om koncernens verksamhet sköts  
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om 
bolagets interna kontroll är tillräcklig. Granskningen ska vara så ingående och 
omfattande som god revisionssed kräver. Revisorernas uppdrag regleras i 
aktiebolagslagens tionde kapitel och i kommunallagens nionde kapitel.  

Stadsrevisionen beslutade i april om 2013 års revisionsplan. Revisionsplanen är 
utgångspunkt för all granskning som planeras för året. Revisionsplanen kompletteras 
med granskningsplaner för Göteborgs Stads kommunstyrelse, nämnder och bolag 
samt granskningsplaner för större projekt som berör flera enheter. Revisionsplanen 
finns på stadens hemsida1

Utöver den granskning av koncernen som beskrivs nedan genomför stadsrevisionen 
också verksamhetsövergripande granskningar som vanligtvis berör flera bolag 
och/eller nämnder. Om koncernen blir föremål för sådan granskning, kommer vi att 
informera om detta. 

.  

Granskningsinriktning 
Lekmannarevisorerna identifierar granskningsområden utifrån en riskanalys som 
innefattar dels koncernens egna risker, dels risker ur ett ägarperspektiv. Erfarenheter  
från tidigare års granskningar samt erfarenhetsutbyte med den auktoriserade revisorn 
och internrevisorn är också faktorer som påverkar revisionens omfattning och 
inriktning. Under året kan det uppstå situationer som innebär att vi måste göra en 
omprioritering av planerade granskningsinsatser, i sådana fall informerar vi koncernen 
om detta.  

I granskningen av koncernen ingår uppföljning av tidigare års rekommendationer, 
grundläggande granskning av koncernens interna styrning och kontroll samt fördjupad 
granskning inom ett eller flera utvalda verksamhetsområden. 

Uppföljning av tidigare års granskning 
Årets uppföljning omfattar tidigare års rekommendationer inom följande områden:  

• Ägarstyrning (dotterbolagsstyrning) 
• Principiella ärenden 
• Firmateckningsrätten   
• Säkerhetsarbetet   
• Intern kontroll vid inköp och upphandling   
• Intern kontroll vid extern konsultanvändning   
• Intern kontroll inom finansfunktionen  
• Underhållsprocessen 
                                              
1 www.goteborg.se 
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Grundläggande granskning av intern styrning och kontroll 
För att översiktligt kunna bedöma om koncernens interna styrning och kontroll är 
tillräcklig, genomför lekmannarevisorerna en grundläggande granskning. Denna 
granskning genomförs löpande under året dels genom intervjuer med den granskade 
enheten, dels genom att ta del av styrande dokument och beslut. Med styrande 
dokument avser vi exempelvis ägardirektiv, styrelsens mål- och inriktningsdokument, 
affärsplan, strategiplan, riskanalys, ekonomi- och verksamhetsrapportering och 
uppföljning av kommunfullmäktiges prioriterade mål. 

Granskning av förtroendekänsliga områden och hantering av IS/IT-risker 
Utöver den grundläggande granskningen genomför vi även en fördjupning inom ett 
eller flera särskilda områden. Under år 2013 kommer vi att granska förtroendekänsliga 
områden och koncernens hantering av risker relaterade till IS/IT.2

Under de senaste åren har kraven på god intern styrning och kontroll inom offentlig 
verksamhet ökat. Inom offentligt ägd verksamhet är det av stor betydelse att 
förtroendet för hur dessa verksamheter styrs och leds är högt hos allmänheten. 
Verksamheten måste förvaltas på ett betryggande sätt och med en tillfredsställande 
intern styrning och kontroll.  

  

Vi kommer under året att granska förtroendekänsliga områden inom ett antal av 
stadens enheter. Exempel på områden som är av förtroendekänslig karaktär och som 
kommer att granskas vid koncernen är representation, sponsring och verksamhets-
fordon. Tveksamheter inom dessa områden kan vara en betydande risk för en 
verksamhets förtroende och anseende, de kan även utgöra en ekonomisk risk. Det  
är därför viktigt att förebygga sådana risker, bland annat genom följsamhet gentemot 
gällande riktlinjer och regelverk. Granskningarna syftar till att bedöma koncernens 
interna kontroll vid intern och extern representation, sponsringsaktiviteter samt vid 
användning av verksamhetsfordon och inköp av drivmedel.    

Tidigare års granskningar, varav den senaste genomfördes av Deloitte 2012, visar att 
det inom koncernen finns ett behov av tydligare styrning när det gäller it och 
informationssäkerhet. I koncernledningens riskanalys för 2013 finns risker kopplade till 
otydlig styrning av it och it-system med bland de mest väsentliga riskerna. 
 
Under hösten 2012 och våren 2013 har koncernen genomfört en översyn av sin  
it-verksamhet. Översynen har resulterat i att ett arbete har påbörjats, vilket i ett första 
skede kommer att fokusera på förändring av strategi, struktur och organisation för  
it-verksamheten. Mot bakgrund av tidigare granskningar ser vi en risk för intern 
tröghet när det gäller förändring av koncernens it-verksamhet. Under 2013 kommer vi 
därför att följa förändringsarbetet för att kunna bedöma om koncernen hanterar risker 
relaterade till IS/IT på sätt som harmonierar med den nya verksamhetsstyrningen.   

                                              
2IS = Informationssystem, alla system och applikationer som innehåller data eller information. IT = Informationsteknologi, 
teknologin som tillhandahåller informationssystemet. 
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Organisation och tidplan 
Elisabet Olin och Eshag Kia är valda som lekmannarevisorer av kommunfullmäktige. 
Enligt kommunallagens nionde kapitel, åttonde paragrafen ska lekmannarevisorerna i 
sin granskning biträdas av sakkunniga som de själva väljer och anlitar i den 
omfattning som behövs för att genomföra uppdraget enligt god revisionssed.  

Lekmannarevisorerna biträds i sin granskning av tjänstemän vid Göteborgs Stads 
revisionskontor och sakkunniga biträden är: 

Magnus Gréen 
Telefon: 031-368 07 07 
E-post: magnus.green@stadsrevisionen.goteborg.se  

Huvuddelen av granskningen sker under perioden juni till december år 2013. 

Planering och genomförande av granskningen: 

• Timmar: 1 016 
• Kronor: 1 066 8003

 
Fakturering sker tre gånger per år, inför delårs- och årsboksluten.  

 

Information och avrapportering 
Resultaten från årets verksamhetsrevision rapporteras till koncernstyrelsen i en 
samlad granskningsredogörelse för hela koncernen, vilken förutom Göteborg Energi 
AB inkluderar Göteborg Energi Nät AB, Falbygdens Energi AB, Falbygdens Bredband 
AB, Falbygdens Energi Nät AB, GothNet AB, Göteborg Energi Din El AB, Ale Energi 
AB, Ale Fjärrvärme AB, GoBiGas AB, Göteborg Energi Gasnät AB, Lidköping Biogas 
AB, Sävsjö Biogas AB, Sörred Energi AB, Västenergi AB, Rya Nabbe Depå AB, 
Fjärrvärme i Frölunda AB, Skövde Biogas AB, Partille Energi AB, Partille Energi Nät 
AB, Göteborg Energi Backa AB. Redogörelsen utgör underlag för lekmanna-
revisorernas granskningsrapporter som ställs till årsstämman för respektive bolag.  

Informationsmöte 
I anslutning till sommaren hålls ett möte mellan verkställande direktör, lekmanna-
revisorer och sakkunnigt biträde. Syftet är att lekmannarevisorerna informerar  
om den planerade granskningen för året och att den verkställande direktören 
informerar om det aktuella läget. 

Styrelsemöte i samband med att årsredovisningen behandlas 
Lekmannarevisorerna och det sakkunniga biträdet närvarar vid det styrelsemöte då 
årsredovisningen behandlas. Syftet är att återrapportera iakttagelser från årets 
granskning. Koncernen kallar lekmannarevisorerna och de sakkunniga biträdena.
  

                                              
3 56 timmar av dessa avser koncernen Partille Energi AB som kommer att faktureras 58 800 kronor.  

mailto:magnus.green@stadsrevisionen.goteborg.se�
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Årsstämma 
Lekmannarevisorerna deltar på årsstämman. Koncernen kallar lekmannarevisorerna 
till årsstämman. 

 
 

 

Elisabet Olin 
av kommunfullmäktige 
utsedd lekmannarevisor   

Eshag Kia 
av kommunfullmäktige 
utsedd lekmannarevisor  

 
 
 
 
Magnus Gréen 
certifierad kommunal yrkesrevisor,    
sakkunnigt biträde    
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Granskningsplan för Göteborgs Gatu AB år 2013 
Lekmannarevisorernas uppdrag är att granska om bolagets verksamhet sköts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets 
interna kontroll är tillräcklig. Granskningen ska vara så ingående och omfattande som 
god revisionssed kräver. Revisorernas uppdrag regleras i aktiebolagslagens tionde 
kapitel och i kommunallagens nionde kapitel.  

Stadsrevisionen beslutade i april om 2013 års revisionsplan. Revisionsplanen är 
utgångspunkt för all granskning som planeras för året. Planen finns på stadens 
hemsida.  

Utöver den granskning av bolaget som beskrivs nedan genomför stadsrevisionen 
också verksamhetsövergripande granskningar som vanligtvis berör flera bolag 
och/eller nämnder. Om bolaget blir föremål för sådan granskning, kommer vi att 
informera om detta. 

Granskningsinriktning 
Lekmannarevisorerna identifierar granskningsområden utifrån en riskanalys som 
innefattar dels bolagets egna risker, dels risker ur ett ägarperspektiv. Erfarenheter  
från tidigare års granskningar och erfarenhetsutbyte med den auktoriserade revisorn 
är också faktorer som påverkar revisionens omfattning och inriktning. Under året kan 
det uppstå situationer som innebär att vi måste göra en omprioritering av planerade 
granskningsinsatser, i sådana fall informerar vi bolaget om detta.  

I granskningen av bolaget ingår följande: 

• uppföljning av tidigare års rekommendationer  

• grundläggande granskning av bolagets interna styrning och kontroll  

• fördjupad granskning inom utvalda verksamhetsområden 

 
Uppföljning av tidigare års rekommendationer  
Årets uppföljning omfattar föregående års rekommendationer rörande inköp och 
upphandling.  

Grundläggande granskning av bolagets interna styrning och kontroll 
För att översiktligt kunna bedöma om bolagets interna styrning och kontroll är 
tillräcklig, genomför lekmannarevisorerna en grundläggande granskning. Denna 
granskning genomförs löpande under året dels genom intervjuer med personer 
verksamma inom den granskade enheten, dels genom att ta del av styrande 
dokument och beslut. Med styrande dokument avser vi exempelvis ägardirektiv, 
styrelsens mål- och inriktningsdokument, affärsplan, riskanalys, ekonomi- och 
verksamhetsrapportering och uppföljning av kommunfullmäktiges prioriterade mål. 
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Fördjupad granskning inom utvalda verksamhetsområden 
Utöver den grundläggande granskningen genomför vi även en fördjupning inom ett 
eller flera särskilda områden. Under år 2013 kommer vi att granska fordon och 
drivmedel samt offentlighet och sekretess.  

Granskning av verksamhetsfordon 
Inom stadens bolag finns ett stort antal verksamhetsfordon som anställda använder i 
tjänsten, därtill tillkommer inköp av drivmedel för dessa fordon. Det är därför av 
betydelse att bolagen har en god intern kontroll inom området. Risker förknippade 
med användande av verksamhetsfordon eller i samband med inköp av drivmedel är 
av såväl ekonomisk som förtroendemässig karaktär för stadens verksamheter. 

Granskningen syftar till att bedöma om bolaget har en tillfredsställande intern kontroll 
vid användande av verksamhetsfordon samt inköp av drivmedel. Väsentliga 
utgångspunkter för granskningen är om bolaget har rutiner för användande av 
verksamhetsfordon och vid inköp av drivmedel, samt om bolaget har säkerställt en 
tillräcklig uppföljning och kontroll av att rutinerna efterlevs. 

Granskning av offentlighet och sekretess 
Tillämpningen av regler kring offentlighet och sekretess i kommunal verksamhet är en 
viktig del av den demokratiska kontrollen och en viktig rättighet för medborgarna. 
Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedierna ska ha insyn i 
kommunens verksamhet. Alla handlingar som har kommit in till eller upprättas hos ett 
kommunalt bolag utgör så kallade allmänna handlingar. En sådan handling är som 
huvudregel offentlig och ska på begäran lämnas ut till den som önskar ta del av den.  
 
Granskningen syftar till att undersöka om det finns ändamålsenliga rutiner som 
säkerställer allmänhetens rätt att ta del av handlingar.  

Organisation och tidplan 
Gerhard Annvik och Lars-Gunnar Landin är valda som lekmannarevisorer av 
kommunfullmäktige. Enligt kommunallagens nionde kapitel, åttonde paragrafen ska 
lekmannarevisorerna i sin granskning biträdas av sakkunniga som de själva väljer och 
anlitar i den omfattning som behövs för att genomföra uppdraget enligt god 
revisionssed.  

Lekmannarevisorerna biträds i sin granskning av tjänstemän vid Göteborgs Stads 
revisionskontor och sakkunnigt biträde är: 

Vilma Lisboa Skarp 
Telefon: 031-368 07 35, e-post: vilma.lisboa.skarp@stadsrevisionen.goteborg.se  

Huvuddelen av granskningen sker under perioden juni till december år 2013. 

Planering och genomförande av granskningen: 

• Timmar: 96  
• Kronor: 100 800 
 
Fakturering sker tre gånger per år, inför delårs- och årsboksluten.  
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Information och avrapportering 
Resultaten från årets samlade verksamhetsrevision sammanställs i en 
granskningsredogörelse till styrelsen, vilket sker i samband med styrelsens 
årsbokslutsmöte.  

Informationsmöte 
I anslutning till sommaren hålls ett möte mellan verkställande direktör,  
lekmannarevisorer och sakkunnigt biträde. Syftet är att lekmannarevisorerna 
informerar om den planerade granskningen för året och att den verkställande 
direktören informerar om det aktuella läget. 

Styrelsemöte i samband med att årsredovisningen behandlas 
Lekmannarevisorerna och det sakkunniga biträdet närvarar vid det styrelsemöte då 
årsredovisningen behandlas. Syftet är att återrapportera iakttagelser från årets 
granskning. Bolaget kallar lekmannarevisorerna och det sakkunniga biträdet.  

Årsstämma 
Lekmannarevisorerna deltar på årsstämman. Bolaget kallar lekmannarevisorerna till 
årsstämman. 

 

 

Gerhard Annvik 
av kommunfullmäktige 
utsedd lekmannarevisor   

Lars-Gunnar Landin 
av kommunfullmäktige 
utsedd lekmannarevisor  

 
 
 
 
Vilma Lisboa Skarp 
kommunal yrkesrevisor,  
sakkunnigt biträde 
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Granskningsplan för Göteborgs Port Holding AB, Göteborgs 
Hamn AB samt Göteborg Port Operation AB år 2013 
Lekmannarevisorernas uppdrag är att granska om bolagets verksamhet sköts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets 
interna kontroll är tillräcklig. Granskningen ska vara så ingående och omfattande som 
god revisionssed kräver. Revisorernas uppdrag regleras i aktiebolagslagens tionde 
kapitel och i kommunallagens nionde kapitel.  

Stadsrevisionen beslutade i april om 2013 års revisionsplan. Revisionsplanen är 
utgångspunkt för all granskning som planeras för året. Revisionsplanen kompletteras 
med granskningsplaner för Göteborgs Stads kommunstyrelse, nämnder och bolag 
samt granskningsplaner för större projekt som berör flera enheter. Revisionsplanen 
finns på stadens hemsida1

Utöver den granskning av bolaget som beskrivs nedan genomför stadsrevisionen 
också verksamhetsövergripande granskningar som vanligtvis berör flera bolag 
och/eller nämnder. Om bolaget blir föremål för sådan granskning, kommer vi att 
informera om detta. 

. 

Granskningsinriktning 
Lekmannarevisorerna identifierar granskningsområden utifrån en riskanalys som 
innefattar dels bolagets egna risker, dels risker ur ett ägarperspektiv. Erfarenheter  
från tidigare års granskningar, och erfarenhetsutbyte med den auktoriserade revisorn, 
är också faktorer som påverkar revisionens omfattning och inriktning. Under året kan 
det uppstå situationer som innebär att vi måste göra en omprioritering av planerade 
granskningsinsatser, i sådana fall informerar vi bolaget om detta.  

I granskningen av bolaget ingår följande: 

• uppföljning av tidigare års rekommendationer 

• grundläggande granskning av bolagets interna styrning och kontroll  

• fördjupad granskning inom ett eller flera utvalda verksamhetsområden. 

 
Uppföljning av tidigare års granskning 
Årets uppföljning omfattar tidigare års rekommendationer inom inköp och 
upphandling, finanspolicyn samt intern styrning, uppföljning och kontroll. 

Under 2010 genomfördes en granskning av inköp och upphandling. Bedömningen vid 
vår uppföljning föregående år var att det inom bolaget pågått och fortfarande pågår ett  

                                              
1 www.goteborg.se 
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omfattande arbete i syfte att ytterligare stärka internkontrollen vid inköp och upp-
handling. Styrelsen rekommenderades att tillse att erhålla rapport från uppföljning av 
såväl inköp som risker i inköpsprocessen. 

2011 genomfördes en granskning av bolagets finanspolicy. Bolaget 
rekommenderades att formulera finanspolicyn på ett sätt som bättre stämmer överens 
med hur finansieringsrisken hanteras i praktiken samt att i finanspolicyn komplettera 
durationsmåttet med ett känslighetsmått i kronor.  

Under 2011 genomförde stadsrevisionen även en granskning av bolaget interna 
styrning, uppföljning och kontroll. Bolaget rekommenderades att vidareutveckla 
verksamhetskopplingen mellan budget och affärsplan samt i den ekonomiska 
uppföljningen. Bolaget rekommenderades vidare att i enlighet med 
kommunfullmäktiges budget för 2012 i ökad utsträckning utveckla SMARTA mål. 

Grundläggande granskning av intern styrning och kontroll 
För att översiktligt kunna bedöma om bolagets interna styrning och kontroll är 
tillräcklig, genomför lekmannarevisorerna en grundläggande granskning. Denna 
granskning genomförs löpande under året dels genom intervjuer med den granskade 
enheten, dels genom att ta del av styrande dokument och beslut. Med styrande 
dokument avser vi exempelvis ägardirektiv, styrelsens mål- och inriktningsdokument, 
affärsplan/verksamhetsplan, riskanalys, ekonomi- och verksamhetsrapportering och 
uppföljning av kommunfullmäktiges prioriterade mål. 

Granskning av verksamhetsfordon och förtroendekänsliga  
områden, representation 
Utöver den grundläggande granskningen genomför vi även en fördjupning inom  
ett eller flera särskilda områden. Under år 2013 kommer vi att granska 
verksamhetsfordon och representation.  

Granskning av verksamhetsfordon 
Inom stadens bolag finns ett stort antal verksamhetsfordon som anställda använder  
i tjänsten, därtill tillkommer inköp av drivmedel för dessa fordon. Det är därför av 
betydelse att bolagen har en god intern kontroll inom området. Risker förknippade 
med användande av verksamhetsfordon eller i samband med inköp av drivmedel är 
av såväl ekonomisk som förtroendemässig karaktär för stadens verksamheter. 

Granskningen syftar till att bedöma om bolaget har en tillfredsställande intern kontroll 
vid användande av verksamhetsfordon samt inköp av drivmedel. Väsentliga 
utgångspunkter för granskningen är om bolaget har rutiner för användande av 
verksamhetsfordon och vid inköp av drivmedel, samt om bolaget har säkerställt en 
tillräcklig uppföljning och kontroll av att rutinerna efterlevs. 
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Granskning av förtroendekänsliga områden, representation 
Under de senaste åren har kraven på god intern styrning och kontroll inom offentlig 
verksamhet ökat. Inom offentligt ägd verksamhet är det av stor betydelse att 
förtroendet för hur dessa verksamheter styrs och leds är högt hos allmänheten. 
Verksamheten måste förvaltas på ett betryggande sätt och med en tillfredsställande 
intern styrning och kontroll.  

Vi kommer under året att granska förtroendekänsliga områden inom ett antal av 
stadens enheter. Exempel på område som är av förtroendekänslig karaktär är 
representation. Tveksamheter kring representation kan vara en betydande risk för en 
verksamhets förtroende och anseende. Det är därför viktigt att förebygga sådana 
risker, bland annat genom följsamhet gentemot gällande riktlinjer och regelverk. 

Organisation och tidplan 
Lars Bergsten och Eshag Kia är valda som lekmannarevisorer av kommunfullmäktige. 
Enligt kommunallagens nionde kapitel, åttonde paragrafen ska lekmannarevisorerna i 
sin granskning biträdas av sakkunniga som de själva väljer och anlitar i den 
omfattning som behövs för att genomföra uppdraget enligt god revisionssed.  

Lekmannarevisorerna biträds i sin granskning av tjänstemän vid Göteborgs Stads 
revisionskontor och sakkunnigt biträde är: 

Linda Bengtsson 
Telefon: 031-368 07 09 
E-post: linda.bengtsson@stadsrevisionen.goteborg.se  

Huvuddelen av granskningen sker under perioden juni till december år 2013. 

Planering och genomförande av granskningen: 

• Timmar: 200 

• Kronor: 210 000 

 
Fakturering sker tre gånger per år, inför delårs- och årsboksluten.  

Information och avrapportering 
Resultaten från årets samlade verksamhetsrevision sammanställs i en 
granskningsredogörelse till styrelsen, vilket sker i samband med styrelsens 
årsbokslutsmöte.  

Informationsmöte 
I anslutning till sommaren hålls ett möte mellan verkställande direktör, lekmanna-
revisorer och sakkunnigt biträde. Syftet är att lekmannarevisorerna informerar  
om den planerade granskningen för året och att den verkställande direktören 
informerar om det aktuella läget. 
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Styrelsemöte i samband med att årsredovisningen behandlas 
Lekmannarevisorerna och det sakkunniga biträdet närvarar vid det styrelsemöte då 
årsredovisningen behandlas. Syftet är att återrapportera iakttagelser från årets 
granskning. Bolaget kallar lekmannarevisorerna och det sakkunniga biträdet.  

Årsstämma 
Lekmannarevisorerna deltar på årsstämman. Bolaget kallar lekmannarevisorerna till 
årsstämman. 

 

 

Lars Bergsten 
av kommunfullmäktige 
utsedd lekmannarevisor   

Eshag Kia 
av kommunfullmäktige 
utsedd lekmannarevisor  

 
 
 
 
Linda Bengtsson 
certifierad kommunal yrkesrevisor,  
sakkunnigt biträde 
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Granskningsplan för Göteborgs Spårvägar AB år 2013 
Lekmannarevisorernas uppdrag är att granska om bolagets verksamhet sköts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets 
interna kontroll är tillräcklig. Granskningen ska vara så ingående och omfattande som 
god revisionssed kräver. Revisorernas uppdrag regleras i aktiebolagslagens tionde 
kapitel och i kommunallagens nionde kapitel.  

Stadsrevisionen beslutade i april om 2013 års revisionsplan. Revisionsplanen är 
utgångspunkt för all granskning som planeras för året. Revisionsplanen kompletteras 
med granskningsplaner för Göteborgs Stads kommunstyrelse, nämnder och bolag 
samt granskningsplaner för större projekt som berör flera enheter. Revisionsplanen 
finns på stadens hemsida1

Utöver den granskning av bolaget som beskrivs nedan genomför stadsrevisionen 
också verksamhetsövergripande granskningar som vanligtvis berör flera bolag 
och/eller nämnder. Om bolaget blir föremål för sådan granskning, kommer vi att 
informera om detta. 

. 

Granskningsinriktning 
Lekmannarevisorerna identifierar granskningsområden utifrån en riskanalys som 
innefattar dels bolagets egna risker, dels risker ur ett ägarperspektiv. Erfarenheter  
från tidigare års granskningar och erfarenhetsutbyte med den auktoriserade revisorn 
är också faktorer som påverkar revisionens omfattning och inriktning. Under året kan 
det uppstå situationer som innebär att vi måste göra en omprioritering av planerade 
granskningsinsatser, i sådana fall informerar vi bolaget om detta.  

I granskningen av bolaget ingår följande: 

• uppföljning av tidigare års rekommendationer 

• grundläggande granskning av bolagets interna styrning och kontroll  

• fördjupad granskning inom ett eller flera utvalda verksamhetsområden 

 
Uppföljning av tidigare års granskning 
Årets uppföljning omfattar tidigare års rekommendationer avseende processerna kring 
bolagets riskanalys och plan för intern kontroll, bolagets process för att rekrytera 
spårvagnsförare samt att arbetet med att upprätta en databas för hantering av de 
bolagsspecifika avtalen.  

                                              
1 www.goteborg.se 
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Grundläggande granskning av intern styrning och kontroll 
För att översiktligt kunna bedöma om bolagets interna styrning och kontroll är 
tillräcklig, genomför lekmannarevisorerna en grundläggande granskning. Denna 
granskning genomförs löpande under året dels genom intervjuer med den granskade 
enheten, dels genom att ta del av styrande dokument och beslut. Med styrande 
dokument avser vi exempelvis ägardirektiv, styrelsens mål- och inriktningsdokument, 
affärsplan/verksamhetsplan, riskanalys, ekonomi- och verksamhetsrapportering och 
uppföljning av kommunfullmäktiges prioriterade mål. 

Granskning av verksamhetsfordon  
Utöver den grundläggande granskningen genomför vi även en fördjupning inom ett 
eller flera särskilda områden. Under år 2013 kommer vi att granska bolagets hantering 
av verksamhetsfordon och drivmedel samt processen för inköp och upphandling.  

Inom stadens bolag finns ett stort antal verksamhetsfordon som anställda använder i 
tjänsten, därtill tillkommer inköp av drivmedel för dessa fordon. Det är därför av 
betydelse att bolagen har en god intern kontroll inom området. Risker förknippade 
med användande av verksamhetsfordon eller i samband med inköp av drivmedel är 
av såväl ekonomisk som förtroendemässig karaktär för stadens verksamheter. 

Granskningen syftar till att bedöma om bolaget har en tillfredsställande intern kontroll 
vid användande av verksamhetsfordon samt inköp av drivmedel. Väsentliga 
utgångspunkter för granskningen är om bolaget har rutiner för användande av 
verksamhetsfordon och vid inköp av drivmedel, samt om bolaget har säkerställt en 
tillräcklig uppföljning och kontroll av att rutinerna efterlevs. 

Granskning av inköp och upphandling  
Inköps- och upphandlingsarbetet är en viktig del av Göteborg Stads förvaltningars  
och bolags verksamheter. Stadsrevisionen har ett särskilt uppdrag från kommun-
fullmäktige att löpande följa inköp och upphandling. Förändringar gjordes i lagen  
om offentlig upphandling och lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, 
transporter och posttjänster under år 2010. Lagstiftarens syfte med dessa förändringar 
var bland annat att stävja problem med otillåtna direktupphandlingar. Om en 
upphandlande myndighet tecknar avtal som i efterhand kan betecknas som otillåten 
direktupphandling riskerar myndigheten ”att avtalet kan ogiltigförklaras varvid alla 
prestationer som utväxlats ska återgå, avtalsparten kan kräva skadestånd och en 
upphandlingsskadeavgift kan utdömas efter ansökan av Konkurrensverket”2

 
.  

Syftet med granskningen är att bedöma hur väl den interna kontrollen avseende  
inköp och upphandling fungerar. Bedömning görs utifrån hur inköp och upphandlingar 
genomförs i förhållande till kraven i Göteborgs Stads upphandlings- och inköpspolicy. 
Granskningen omfattar även en bedömning av risken för otillåten direktupphandling 
och följsamhet mot ramavtal.  
 

                                              
2 Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad 
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Spårvagn M32 och stadens riskhantering  
Med anledning av de uppkomna problemen med spårvagn M32 kommer 
stadsrevisionen att granska stadens riskhantering. Syftet är att granska och bedöma 
om riskerna och problemen med spårvagn M32 hanteras på ett ändamålsenligt och 
formellt riktigt sätt. Granskningen två utgångspunkter: 

• Fel och brister i M32 och driftstörningarna till följd av detta medför en  
ekonomisk risk.  

• Driftstörningarna medför risk att staden inte klarar att upprätthålla  
tillräcklig och planerad försörjning av kollektivtrafik.  

Detta kommer att genomföras inom ramen för en verksamhetsövergripande 
granskning. Ansvaret för att hantera de risker som uppkommer i samband med M32 
ligger i första hand på trafiknämnden och Göteborgs Spårvägar AB. I de eventuella fall 
där ansvaret faller på Göteborgs Spårvägar AB kommer granskningen att 
avrapporteras i bolagets revisionsredogörelse.  
 

Organisation och tidplan 
Gerhard Annvik och Bengt Bivall är valda som lekmannarevisorer av 
kommunfullmäktige. Enligt kommunallagens nionde kapitel, åttonde paragrafen ska 
lekmannarevisorerna i sin granskning biträdas av sakkunniga som de själva väljer och 
anlitar i den omfattning som behövs för att genomföra uppdraget enligt god 
revisionssed.  

Lekmannarevisorerna biträds i sin granskning av tjänstemän vid Göteborgs Stads 
revisionskontor och sakkunniga biträden är: 

Måns Norberg 
Telefon: 031-368 07 32 
E-post: mans.norberg@stadsrevisionen.goteborg.se  

Lina Tjernberg 
Telefon: 031-368 07 00 
E-post: lina.tjernberg@stadsrevisionen.goteborg.se  
Huvuddelen av granskningen sker under perioden juni till december år 2013. 

Planering och genomförande av granskningen: 

• Timmar: 256 
• Kronor: 268 800 
 
Fakturering sker tre gånger per år, inför delårs- och årsboksluten.  
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Information och avrapportering 
Resultaten från årets samlade verksamhetsrevision sammanställs i en 
granskningsredogörelse till styrelsen, vilket sker i samband med styrelsens 
årsbokslutsmöte.  

Informationsmöte 
I anslutning till sommaren hålls ett möte mellan verkställande direktör, 
lekmannarevisorer och sakkunnigt biträde. Syftet är att lekmannarevisorerna 
informerar om den planerade granskningen för året och att den verkställande 
direktören informerar om det aktuella läget. 

Styrelsemöte i samband med att årsredovisningen behandlas 
Lekmannarevisorerna och det sakkunniga biträdet närvarar vid det styrelsemöte då 
årsredovisningen behandlas. Syftet är att återrapportera iakttagelser från årets 
granskning. Bolaget kallar lekmannarevisorerna och det sakkunniga biträdet.  

Årsstämma 
Lekmannarevisorerna deltar på årsstämman. Bolaget kallar lekmannarevisorerna till 
årsstämman. 

 
 

 

Gerhard Annvik 
av kommunfullmäktige 
utsedd lekmannarevisor   

    Bengt Bivall 
    av kommunfullmäktige 
    utsedd lekmannarevisor  

 
 
 
 
 
Måns Norberg   Lina Tjernberg  
kommunal yrkesrevisor   kommunal yrkesrevisor  
sakkunnigt biträde   sakkunnigt biträde 
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Granskningsplan för Göteborgs Stads  
Upphandlings AB år 2013 
Lekmannarevisorernas uppdrag är att granska om bolagets verksamhet sköts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets 
interna kontroll är tillräcklig. Granskningen ska vara så ingående och omfattande som 
god revisionssed kräver. Revisorernas uppdrag regleras i aktiebolagslagens tionde 
kapitel och i kommunallagens nionde kapitel.  

Stadsrevisionen beslutade i april om 2013 års revisionsplan. Revisionsplanen är 
utgångspunkt för all granskning som planeras för året. Revisionsplanen kompletteras 
med granskningsplaner för Göteborgs Stads kommunstyrelse, nämnder och bolag 
samt granskningsplaner för större projekt som berör flera enheter. Revisionsplanen 
finns på stadens hemsida1

Utöver den granskning av bolaget som beskrivs nedan genomför stadsrevisionen 
också verksamhetsövergripande granskningar som vanligtvis berör flera bolag 
och/eller nämnder. Om bolaget blir föremål för sådan granskning, kommer vi att 
informera om detta. 

.  

Granskningsinriktning 
Lekmannarevisorerna identifierar granskningsområden utifrån en riskanalys som 
innefattar dels bolagets egna risker, dels risker ur ett ägarperspektiv. Erfarenheter  
från tidigare års granskningar, och erfarenhetsutbyte med den auktoriserade revisorn, 
är också faktorer som påverkar revisionens omfattning och inriktning. Under året kan 
det uppstå situationer som innebär att vi måste göra en omprioritering av planerade 
granskningsinsatser, i sådana fall informerar vi bolaget om detta.  

I granskningen av bolaget ingår följande: 

• grundläggande granskning av bolagets interna styrning och kontroll  

• fördjupad granskning inom ett eller flera utvalda verksamhetsområden. 

 
Grundläggande granskning av intern styrning och kontroll 
För att översiktligt kunna bedöma om bolagets interna styrning och kontroll är 
tillräcklig, genomför lekmannarevisorerna en grundläggande granskning. Denna 
granskning genomförs löpande under året dels genom intervjuer med den granskade 
enheten, dels genom att ta del av styrande dokument och beslut. Med styrande 
dokument avser vi exempelvis ägardirektiv, styrelsens mål- och inriktningsdokument, 
affärsplan/verksamhetsplan, riskanalys, ekonomi- och verksamhetsrapportering och 
uppföljning av kommunfullmäktiges prioriterade mål. 

                                              
1 www.goteborg.se 
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Granskning av Göteborgs Stads Upphandlings AB  
Utöver den grundläggande granskningen genomför vi även en fördjupning inom ett 
eller flera särskilda områden. Under år 2013 kommer vi att granska ramavtals- 
processen. Granskningen sker mot bakgrund av upphandlingsbolagets nya 
ägardirektiv2

Organisation och tidplan 

, som fastslår att bolaget ska fungera som inköpscentral och se till att 
ramavtal upphandlas, och som framhåller att upphandlingsbolaget ska tillvarata den 
kompetens stadens verksamheter har när ramavtal upphandlas. Det senare ska 
realiseras genom att referensgrupper med företrädare från stadens förvaltningar och 
bolag tillsätts inför ramavtalsupphandlingarna. Vi ser en risk i att rätt personer inte 
engageras i dessa referensgrupper och att ramavtal därför upphandlas som inte fullt 
ut möter stadens behov. Utifrån ovanstående risker syftar granskningen till att under-
söka om de rutiner och riktlinjer som upphandlingsbolaget har i detta hänseende är 
tillräckliga och ändamålsenliga. 

Eshag Kia och Annbrith Svensson är valda som lekmannarevisorer av kommun-
fullmäktige. Enligt kommunallagens nionde kapitel, åttonde paragrafen ska 
lekmannarevisorerna i sin granskning biträdas av sakkunniga som de själva väljer  
och anlitar i den omfattning som behövs för att genomföra uppdraget enligt god 
revisionssed.  

Lekmannarevisorerna biträds i sin granskning av tjänstemän vid Göteborgs Stads 
revisionskontor och sakkunnigt biträde är: 

Peter Håkansson 
Telefon: 031-368 07 04 
E-post: peter.hakansson@stadsrevisionen.goteborg.se  

Huvuddelen av granskningen sker under perioden juni till december år 2013. 

Planering och genomförande av granskningen: 

• Timmar: 96 
• Kronor: 100 800 
 
Fakturering sker tre gånger per år, inför delårs- och årsboksluten.  

Information och avrapportering 
Resultaten från årets samlade verksamhetsrevision sammanställs i en 
granskningsredogörelse till styrelsen, vilket sker i samband med styrelsens 
årsbokslutsmöte.  

                                              
2 Ägardirektiv för Göteborgs Stads Upphandlings AB, Del av kommunfullmäktiges ärende Handling 2012 nr 150 
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Informationsmöte 
I anslutning till sommaren hålls ett möte mellan verkställande direktör, lekmanna-
revisorer och sakkunnigt biträde. Syftet är att lekmannarevisorerna informerar  
om den planerade granskningen för året och att den verkställande direktören 
informerar om det aktuella läget. 

Styrelsemöte i samband med att årsredovisningen behandlas 
Lekmannarevisorerna och det sakkunniga biträdet närvarar vid det styrelsemöte då 
årsredovisningen behandlas. Syftet är att återrapportera iakttagelser från årets 
granskning. Bolaget kallar lekmannarevisorerna och det sakkunniga biträdet.  

Årsstämma 
Lekmannarevisorerna deltar på årsstämman. Bolaget kallar lekmannarevisorerna till 
årsstämman. 

 

 

 

Eshag Kia 
av kommunfullmäktige 
utsedd lekmannarevisor   

Annbrith Svensson 
av kommunfullmäktige 
utsedd lekmannarevisor  

 
 
 
 
Peter Håkansson 
kommunal yrkesrevisor,  
sakkunnigt biträde 
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Granskningsplan för Göteborgs  
Stadsteater AB år 2013 
Lekmannarevisorernas uppdrag är att granska om bolagets verksamhet sköts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets 
interna kontroll är tillräcklig. Granskningen ska vara så ingående och omfattande som 
god revisionssed kräver. Revisorernas uppdrag regleras i aktiebolagslagens 10 kap 
och i kommunallagens 9 kap.  

Stadsrevisionen beslutade i april om 2013 års revisionsplan. Revisionsplanen är 
utgångspunkt för all granskning som planeras för året. Revisionsplanen kompletteras 
med granskningsplaner för Göteborgs Stads kommunstyrelse, nämnder och bolag 
samt granskningsplaner för större projekt som berör flera enheter. Revisionsplanen 
finns på stadens hemsida1

Utöver den granskning av bolaget som beskrivs nedan genomför stadsrevisionen 
också verksamhetsövergripande granskningar som vanligtvis berör flera bolag 
och/eller nämnder. Om bolaget blir föremål för sådan granskning, kommer vi att 
informera om detta. 

. 

Granskningsinriktning 
Lekmannarevisorerna identifierar granskningsområden utifrån en riskanalys som 
innefattar dels bolagets egna risker, dels risker ur ett ägarperspektiv. Erfarenheter  
från tidigare års granskningar, och erfarenhetsutbyte med den auktoriserade revisorn, 
är också faktorer som påverkar revisionens omfattning och inriktning. Under året kan 
det uppstå situationer som innebär att omprioritering av planerade gransknings-
insatser behöver ske, i sådana fall informeras bolaget om detta.  

I granskningen av bolaget ingår följande: 

• uppföljning av tidigare års rekommendation 

• grundläggande granskning av bolagets interna styrning och kontroll  

• fördjupad granskning inom ett eller flera utvalda verksamhetsområden 

 
Uppföljning av tidigare års rekommendation 
Årets uppföljning omfattar tidigare års rekommendation avseende rutiner för bolagets 
arbete med fribiljetter med hänsyn tagen till den av fullmäktige beslutade Policy och 
riktlinje mot mutor inom Göteborgs Stad. 
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Grundläggande granskning av intern styrning och kontroll 
För att översiktligt bedöma om bolagets interna styrning och kontroll är tillräcklig, 
genomför lekmannarevisorerna en grundläggande granskning. Denna granskning 
genomförs löpande under året dels genom intervjuer med representanter för den 
granskade enheten, dels genom att ta del av styrande dokument och beslut. Med 
styrande dokument avser vi exempelvis ägardirektiv, styrelsens mål- och inriktnings-
dokument, affärsplan/verksamhetsplan, riskanalys, ekonomi- och verksamhets-
rapportering och uppföljning av kommunfullmäktiges prioriterade mål. 

Fördjupad granskning inom utvalda verksamhetsområden 
Utöver den grundläggande granskningen genomförs även fördjupad granskning inom 
ett eller flera utvalda områden. Under år 2013 kommer bolagets arbete med bisysslor 
och följsamhet mot Göteborgs Stads informationspolicy att granskas.  

Förekomst av bisysslor bland anställda i kommunala bolag kan under vissa 
förutsättningar innebära en förhöjd risk för skada för bolaget av förtroendemässig 
och/eller ekonomisk karaktär. Detta är aktuellt i de fall en anställds bisyssla kan rubba 
förtroendet för verksamheten, inverkar hindrande för arbetsuppgifterna och/eller 
verkar konkurrerande med arbetsgivarens verksamhet. Syftet är att granska huruvida 
bolaget har ändamålsenliga rutiner för att säkerställa att anställda inte utför bisysslor 
som kan leda till skada för bolaget. Fokus är bolagets ansvarsfördelning samt rutiner 
för att inventera och pröva frågan om bisysslor med sina anställda.  

Av Göteborgs Stads informationspolicy framgår att information och kommunikation är 
en grundförutsättning för att Göteborgs Stad ska kunna utveckla och förstärka 
demokratin och för att invånarna ska kunna tillvarata sina demokratiska rättigheter. 
Policyns intention kring information avseende offentliga handlingar är att 
informationen ska kännetecknas av öppenhet och ett aktivt förhållningssätt. 
Intentionen bakom kommunikationen är att inhämta information om invånarnas behov 
och om hur de upplever stadens tjänster/service/produkter. Syftet är att granska 
stadsteaterns följsamhet mot stadens informationspolicy avseende information och 
kommunikation.  

Inom var och en av ovanstående granskningar kommer intervjuer att genomföras med 
ansvariga samt insamling av relevanta dokument. 

Organisation och tidplan 
Carina Henriksson Johansson och Claes-Göran Lans är utsedda lekmannarevisorer 
av kommunfullmäktige. Enligt kommunallagens 9 kap 8 § ska lekmannarevisorerna i 
sin granskning biträdas av sakkunniga som de själva väljer och anlitar i den 
omfattning som behövs för att genomföra uppdraget enligt god revisionssed.  

Lekmannarevisorerna biträds av Göteborgs Stads revisionskontor vid sin granskning 
och sakkunnigt biträde kommer att vara:   

Susanne Grandin 
Telefon: 031-368 07 16 
E-post: Susanne.Grandin@stadsrevisionen.goteborg.se  

Huvuddelen av granskningen sker under perioden juni till december år 2013. 
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Planering och genomförande av granskningen: 

• Timmar: 88 
• Kronor: 92 400 
 
Fakturering sker tre gånger per år, inför delårs- och årsboksluten.  

Information och avrapportering 
Resultaten från årets samlade verksamhetsrevision sammanställs i en 
granskningsredogörelse vilken översänds till styrelsen inför årsbokslutsmötet.  

Informationsmöte 
Före sommaren hålls ett möte mellan verkställande direktör, lekmannarevisorer och 
sakkunnigt biträde. Syftet är att lekmannarevisorerna informerar  
om den planerade granskningen för året och att den verkställande direktören 
informerar om det aktuella läget.  

Styrelsemöte i samband med att årsredovisningen behandlas 
Lekmannarevisorer och sakkunnigt biträde närvarar vid styrelsemötet då 
årsredovisningen behandlas. Syftet är att återrapportera iakttagelser från årets 
granskning. Bolaget kallar lekmannarevisorer och sakkunnigt biträde.  

Årsstämma 
Lekmannarevisorerna deltar på årsstämman. Bolaget kallar lekmannarevisorerna till 
årsstämman. 

 
 

 

Carina Henriksson Johansson 
av kommunfullmäktige 
utsedd lekmannarevisor   

Claes-Göran Lans 
av kommunfullmäktige 
utsedd lekmannarevisor  

 
 
 
 
Susanne Grandin 
certifierad kommunal yrkesrevisor,  
sakkunnigt biträde 
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Granskningsplan för HIGAB år 2013 
Lekmannarevisorernas uppdrag är att granska om bolagets verksamhet sköts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets 
interna kontroll är tillräcklig. Granskningen ska vara så ingående och omfattande som 
god revisionssed kräver. Revisorernas uppdrag regleras i aktiebolagslagens tionde 
kapitel och i kommunallagens nionde kapitel.  

Stadsrevisionen beslutade i april om 2013 års revisionsplan. Revisionsplanen är 
utgångspunkt för all granskning som planeras för året. Revisionsplanen kompletteras 
med granskningsplaner för Göteborgs Stads kommunstyrelse, nämnder och bolag 
samt granskningsplaner för större projekt som berör flera enheter. Revisionsplanen 
finns på stadens hemsida1

Utöver den granskning av bolaget som beskrivs nedan genomför stadsrevisionen 
också verksamhetsövergripande granskningar som vanligtvis berör flera bolag 
och/eller nämnder. Om bolaget blir föremål för sådan granskning, kommer vi att 
informera om detta. 

. 

Granskningsinriktning 
Lekmannarevisorerna identifierar granskningsområden utifrån en riskanalys som 
innefattar dels bolagets egna risker, dels risker ur ett ägarperspektiv. Erfarenheter  
från tidigare års granskningar, och erfarenhetsutbyte med den auktoriserade revisorn, 
är också faktorer som påverkar revisionens omfattning och inriktning. Under året kan 
det uppstå situationer som innebär att vi måste göra en omprioritering av planerade 
granskningsinsatser, i sådana fall informerar vi bolaget om detta.  

I granskningen av bolaget ingår följande: 

• uppföljning av tidigare års rekommendationer.  

• grundläggande granskning av bolagets interna styrning och kontroll  

• fördjupad granskning inom ett eller flera utvalda verksamhetsområden. 

 
Uppföljning av tidigare års granskning 
Årets uppföljning omfattar tidigare års rekommendationer avseende styrelsens ansvar 
och arbetssätt.  
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Grundläggande granskning av intern styrning och kontroll 
För att översiktligt kunna bedöma om bolagets interna styrning och kontroll är 
tillräcklig, genomför lekmannarevisorerna en grundläggande granskning. Denna 
granskning genomförs löpande under året dels genom intervjuer med den granskade 
enheten, dels genom att ta del av styrande dokument och beslut. Med styrande 
dokument avser vi exempelvis ägardirektiv, styrelsens mål- och inriktningsdokument, 
affärsplan/verksamhetsplan, riskanalys, ekonomi- och verksamhetsrapportering och 
uppföljning av kommunfullmäktiges prioriterade mål. Inom ramen för den grund-
läggande granskningen följs också betydelsefulla frågor för bolaget såsom praktisk 
och finansiell planering avseende stora projekt i staden som berör bolaget. Exempel 
på sådana projekt är samlokalisering av Göteborg vatten, ombyggnad/ nybyggnad av 
Rambergsvallen, uppförande av ny spårvagnshall på Hisingen och uppförande av en 
eventuell ny arena i Göteborg. En särskild fråga som också kommer att behandlas 
inom ramen för den grundläggande granskningen gäller hur bolaget hanterar 
balansen mellan krav på kostnadskrävande underhåll och affärsmässighet vid 
förvaltningen av kulturfastigheter.  Slutligen kommer också en uppföljningsgranskning 
av bolagets användning av verksamhetsfordon att göras inom ramen för den grund-
läggande granskningen. 

Granskning av bolagets förändrade arbetssätt beträffande inköp och upphandling 
Utöver den grundläggande granskningen genomför vi även en fördjupning inom ett 
eller flera särskilda områden. Under år 2013 kommer vi att granska bolagets 
förändrade arbetssätt beträffande inköp och upphandling.  

Inköps- och upphandlingsarbetet är en viktig del av Göteborg Stads förvaltningars och 
bolags verksamheter. Stadsrevisionen har ett särskilt uppdrag från kommun-
fullmäktige att löpande följa inköp och upphandling. Förändringar gjordes i lagen om 
offentlig upphandling och lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, 
transporter och posttjänster under år 2010. Lagstiftarens syfte med dessa förändringar 
var bland annat att stävja problem med otillåtna direktupphandlingar.  
 
Bolaget har hanterat en stor omställningsprocess avseende inköp- och upphandling.  
Omställningsprocessen inleddes 2010 och mycket arbete har lagts ner under 2011 
och 2012 för att skapa praktiska och organisatoriska förutsättningar för att arbeta på 
rätt sätt mot lagen om offentlig upphandling.  Bolaget skall som ett led i detta arbete 
också under 2013 i likhet med övriga byggande enheter i staden börja tillämpa den för 
staden gemensamma byggprocessen, GBP. 
 
Syftet med granskningen är att bedöma hur väl den interna kontrollen avseende inköp 
och upphandling fungerar. Bedömning görs utifrån hur inköp och upphandlingar 
genomförs i förhållande till kraven i Göteborgs Stads upphandlings- och inköpspolicy. 
Granskningen omfattar även en bedömning av risken för otillåten direktupphandling 
och följsamhet mot ramavtal.  

 
Organisation och tidplan 
Sven R. Andersson och Lars Svensson är valda som lekmannarevisorer av 
kommunfullmäktige. Enligt kommunallagens nionde kapitel, åttonde paragrafen ska 
lekmannarevisorerna i sin granskning biträdas av sakkunniga som de själva väljer och 
anlitar i den omfattning som behövs för att genomföra uppdraget enligt god 
revisionssed.  
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Lekmannarevisorerna biträds i sin granskning av tjänstemän vid Göteborgs Stads 
revisionskontor och sakkunnigt biträde är: 

Anders Landqvist  
Telefon: 031-368 07 05 
E-post: anders.landqvist@stadsrevisionen.goteborg.se  

Huvuddelen av granskningen sker under perioden juni till december år 2013. 

Planering och genomförande av granskningen: 

• Timmar: 160 
• Kronor: 168 000 
 
Fakturering sker tre gånger per år, inför delårs- och årsboksluten.  

Information och avrapportering 
Resultaten från årets samlade verksamhetsrevision sammanställs i en 
granskningsredogörelse till styrelsen, vilket sker i samband med styrelsens 
årsbokslutsmöte.  

Informationsmöte 
I anslutning till sommaren hålls ett möte mellan verkställande direktör, lekmanna-
revisorer och sakkunnigt biträde. Syftet är att lekmannarevisorerna informerar  
om den planerade granskningen för året och att den verkställande direktören 
informerar om det aktuella läget. 

Styrelsemöte i samband med att årsredovisningen behandlas 
Lekmannarevisorerna och det sakkunniga biträdet närvarar vid det styrelsemöte då 
årsredovisningen behandlas. Syftet är att återrapportera iakttagelser från årets 
granskning. Bolaget kallar lekmannarevisorerna och det sakkunniga biträdet.  

Årsstämma 
Lekmannarevisorerna deltar på årsstämman. Bolaget kallar lekmannarevisorerna till 
årsstämman. 

 

 

Sven R. Andersson 
av kommunfullmäktige 
utsedd lekmannarevisor   

Lars Svensson 
av kommunfullmäktige 
utsedd lekmannarevisor  

 
 
 
 
Anders Landqvist 
kommunal yrkesrevisor,  
sakkunnigt biträde 
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Granskningsplan för Kommunleasing AB år 2013 
Lekmannarevisorernas uppdrag är att granska om bolagets verksamhet sköts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets 
interna kontroll är tillräcklig. Granskningen ska vara så ingående och omfattande som 
god revisionssed kräver. Revisorernas uppdrag regleras i aktiebolagslagens tionde 
kapitel och i kommunallagens nionde kapitel.  

Stadsrevisionen beslutade i april om 2013 års revisionsplan. Revisionsplanen är 
utgångspunkt för all granskning som planeras för året. Revisionsplanen kompletteras 
med granskningsplaner för Göteborgs Stads kommunstyrelse, nämnder och bolag 
samt granskningsplaner för större projekt som berör flera enheter. Revisionsplanen 
finns på stadens hemsida1

Utöver den granskning av bolaget som beskrivs nedan genomför stadsrevisionen 
också verksamhetsövergripande granskningar som vanligtvis berör flera bolag 
och/eller nämnder. Om bolaget blir föremål för sådan granskning, kommer vi att 
informera om detta. 

.  

Granskningsinriktning 
Lekmannarevisorerna identifierar granskningsområden utifrån en riskanalys som 
innefattar dels bolagets egna risker, dels risker ur ett ägarperspektiv. Erfarenheter  
från tidigare års granskningar, och erfarenhetsutbyte med den auktoriserade revisorn, 
är också faktorer som påverkar revisionens omfattning och inriktning. Under året kan 
det uppstå situationer som innebär att vi måste göra en omprioritering av planerade 
granskningsinsatser, i sådana fall informerar vi bolaget om detta.  

I granskningen av bolaget ingår följande: 

• uppföljning av tidigare års rekommendationer 

• grundläggande granskning av bolagets interna styrning och kontroll  

• fördjupad granskning inom ett eller flera utvalda verksamhetsområden. 

 
Uppföljning av tidigare års granskning 
Årets uppföljning omfattar tidigare års rekommendationer avseende återrapportering 
av planen för intern kontroll samt avseende bolagets systematiska arbetsmiljöarbete. 

Lekmannarevisorerna lämnade i granskningsredogörelsen för år 2012 två 
rekommendationer inom ramen för granskningen av bolagets systematiska 
arbetsmiljöarbete. Styrelsens rekommenderades att formulera mål för bolagets  
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arbetsmiljöarbete i enlighet med stadens arbetsmiljöpolicy. Bolaget rekommenderades 
vidare att upprätta en handlingsplan för de risker avseende arbetsmiljön som 
framkommer i riskanalysen. 

Grundläggande granskning av intern styrning och kontroll 
För att översiktligt kunna bedöma om bolagets interna styrning och kontroll är 
tillräcklig, genomför lekmannarevisorerna en grundläggande granskning. Denna 
granskning genomförs löpande under året dels genom intervjuer med den granskade 
enheten, dels genom att ta del av styrande dokument och beslut. Med styrande 
dokument avser vi exempelvis ägardirektiv, styrelsens mål- och inriktningsdokument, 
verksamhetsplan, riskanalys, ekonomi- och verksamhetsrapportering och uppföljning 
av kommunfullmäktiges prioriterade mål. 

Granskning av styrelsens ansvar och arbetssätt 
Utöver den grundläggande granskningen genomför vi även en fördjupning inom ett 
eller flera särskilda områden. Under år 2013 kommer vi att granska styrelsens ansvar 
och arbetssätt.  

Ansvaret för att ledning och styrning fungerar på ett tillfredställande sätt vilar alltid 
ytterst hos bolagets styrelse. Tydlighet i agerande och styrdokument på styrelsenivå 
är en förutsättning för att bolagets underliggande styrning ska kunna fungera på ett 
systematiskt och tillfredställande sätt mot givna riktlinjer. Stadsrevisionen avser inom 
ramen för 2013 års granskning att följa styrelsens ansvar och arbetssätt avseende 
denna fråga liksom hur styrelsen förhåller sig till gällande regelverk för styrelsearbete. 

Organisation och tidplan 
Bengt Bivall och Annbrith Svensson är valda som lekmannarevisorer av kommun-
fullmäktige. Enligt kommunallagens nionde kapitel, åttonde paragrafen ska 
lekmannarevisorerna i sin granskning biträdas av sakkunniga som de själva väljer  
och anlitar i den omfattning som behövs för att genomföra uppdraget enligt god 
revisionssed.  

Lekmannarevisorerna biträds i sin granskning av tjänstemän vid Göteborgs Stads 
revisionskontor och sakkunnigt biträde är: 

Linda Bengtsson 
Telefon: 031-368 07 09 
E-post: linda.bengtsson@stadsrevisionen.goteborg.se  

Huvuddelen av granskningen sker under perioden juni till december år 2013. 

Planering och genomförande av granskningen: 

• Timmar: 72 
• Kronor: 75 600 
 
Fakturering sker tre gånger per år, inför delårs- och årsboksluten.  
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Information och avrapportering 
Resultaten från årets samlade verksamhetsrevision sammanställs i en 
granskningsredogörelse till styrelsen, vilket sker i samband med styrelsens 
årsbokslutsmöte.  

Informationsmöte 
I anslutning till sommaren hålls ett möte mellan verkställande direktör, lekmanna-
revisorer och sakkunnigt biträde. Syftet är att lekmannarevisorerna informerar  
om den planerade granskningen för året och att den verkställande direktören 
informerar om det aktuella läget. 

Styrelsemöte i samband med att årsredovisningen behandlas 
Lekmannarevisorerna och det sakkunniga biträdet närvarar vid det styrelsemöte då 
årsredovisningen behandlas. Syftet är att återrapportera iakttagelser från årets 
granskning. Bolaget kallar lekmannarevisorerna och det sakkunniga biträdet.  

Årsstämma 
Lekmannarevisorerna deltar på årsstämman. Bolaget kallar lekmannarevisorerna till 
årsstämman. 

 

 

 

Bengt Bivall 
av kommunfullmäktige 
utsedd lekmannarevisor   

Annbrith Svensson 
av kommunfullmäktige 
utsedd lekmannarevisor  

 
 
 
 
Linda Bengtsson 
certifierad kommunal yrkesrevisor,  
sakkunnigt biträde 
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Granskningsplan för Lisebergskoncernen år 2013 
Lekmannarevisorernas uppdrag är att granska om bolagets verksamhet sköts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets 
interna kontroll är tillräcklig. Granskningen ska vara så ingående och omfattande som 
god revisionssed kräver. Revisorernas uppdrag regleras i aktiebolagslagens tionde 
kapitel och i kommunallagens nionde kapitel.  

Stadsrevisionen beslutade i april om 2013 års revisionsplan. Revisionsplanen är 
utgångspunkt för all granskning som planeras för året. Revisionsplanen kompletteras 
med granskningsplaner för Göteborgs Stads kommunstyrelse, nämnder och bolag 
samt granskningsplaner för större projekt som berör flera enheter. Revisionsplanen 
finns på stadens hemsida1

Utöver den granskning av bolaget som beskrivs nedan genomför stadsrevisionen 
också verksamhetsövergripande granskningar som vanligtvis berör flera bolag 
och/eller nämnder. Om bolaget blir föremål för sådan granskning, kommer vi att 
informera om detta. 

. 

Granskningsinriktning 
Lekmannarevisorerna identifierar granskningsområden utifrån en riskanalys som 
innefattar dels bolagets egna risker, dels risker ur ett ägarperspektiv. Erfarenheter  
från tidigare års granskningar, och erfarenhetsutbyte med den auktoriserade revisorn, 
är också faktorer som påverkar revisionens omfattning och inriktning. Under året kan 
det uppstå situationer som innebär att vi måste göra en omprioritering av planerade 
granskningsinsatser, i sådana fall informerar vi bolaget om detta.  

I granskningen av bolaget ingår följande: 

• uppföljning av tidigare års rekommendationer  

• grundläggande granskning av bolagets interna styrning och kontroll  

• fördjupad granskning inom ett eller flera utvalda verksamhetsområden. 

 
Uppföljning av tidigare års granskning 
Årets uppföljning omfattar rekommendationer från tidigare års granskning av 
styrelsens och verkställande direktörens ledning och styrning ur ett internkontroll-
perspektiv, från granskningen av förtroendekänsliga områden samt från granskningen 
av underhållsprocessen. Lekmannarevisorerna rekommenderade styrelsen att 
genomföra en utvärdering av styrelsens arbete samt av verkställande direktörens 
insatser i enlighet med det generella ägardirektivet för Göteborgs Stads bolag. Vi 
rekommenderade även bolaget att stärka sin interna kontroll samt utveckla rutinerna  
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avseende representationsunderlag. I anslutning till granskningen av underhålls-
processen rekommenderade lekmannarevisorerna bolagen att formulera en  
strategi för planerat underhåll samt att beskriva underhållsprocessen. Vidare 
rekommenderade vi bolagen att öka långsiktigheten i underhållsplaneringen samt  
att skapa en rutin för dokumentation av genomförda underhållsåtgärder.  

Grundläggande granskning av intern styrning och kontroll 
För att översiktligt kunna bedöma om bolagets interna styrning och kontroll är 
tillräcklig, genomför lekmannarevisorerna en grundläggande granskning. Denna 
granskning genomförs löpande under året dels genom intervjuer med den granskade 
enheten, dels genom att ta del av styrande dokument och beslut. Med styrande 
dokument avser vi exempelvis ägardirektiv, styrelsens mål- och inriktningsdokument, 
affärsplan/verksamhetsplan, riskanalys, ekonomi- och verksamhetsrapportering och 
uppföljning av kommunfullmäktiges prioriterade mål. 

Granskning av särskilda områden 
Utöver den grundläggande granskningen genomför vi även en fördjupning inom ett 
eller flera särskilda områden. Under år 2013 kommer vi att granska den interna 
kontrollen avseende användandet av verksamhetsfordon samt rekryteringsprocessen.  

Granskning av verksamhetsfordon 
Inom stadens bolag finns ett stort antal verksamhetsfordon som anställda använder i 
tjänsten, därtill tillkommer inköp av drivmedel för dessa fordon. Det är därför av 
betydelse att bolagen har en god intern kontroll inom området. Risker förknippade 
med användande av verksamhetsfordon eller i samband med inköp av drivmedel är 
av såväl ekonomisk som förtroendemässig karaktär för stadens verksamheter. 

Granskningen syftar till att bedöma om bolaget har en tillfredsställande intern kontroll 
vid användande av verksamhetsfordon samt inköp av drivmedel. Väsentliga 
utgångspunkter för granskningen är om bolaget har rutiner för användande av 
verksamhetsfordon och vid inköp av drivmedel, samt om bolaget har säkerställt en 
tillräcklig uppföljning och kontroll av att rutinerna efterlevs. 

Granskning av rekryteringsprocessen  
Kommunfullmäktige framhåller i sin budget att Göteborgs Stad ska vara en god och 
föredömlig arbetsgivare. Invånare och anställda ska uppfatta staden som en attraktiv 
arbetsplats med rättvisa och trygga villkor. Flera förvaltningar och bolag framhåller i 
sina budgetar och affärsplaner personalen som sin viktigaste resurs. För att nå en god 
måluppfyllelse lyfts rekryteringen av kompetent personal fram som en nyckelfråga.  

För att staden ska kunna behålla och utveckla sin attraktionskraft är det viktigt att 
säkerställa att rätt kompetens rekryteras på ett professionellt sätt. Göteborgs Stad har 
tagit fram gemensamma arbetssätt med syfte att bedriva ett effektivare 
personalarbete, utveckla medarbetar- och ledarskapet samt bli en attraktivare 
arbetsgivare. Rekryteringsprocessen är en del av detta gemensamma arbetssätt.  

Syftet med granskningen är att bedöma om rekryteringsprocessen bedrivs på ett 
systematiskt sätt och är väl dokumenterad. 
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Organisation och tidplan 
Eshag Kia och Claes-Göran Lans är valda som lekmannarevisorer av kommun-
fullmäktige. Enligt kommunallagens nionde kapitel, åttonde paragrafen ska lekmanna-
revisorerna i sin granskning biträdas av sakkunniga som de själva väljer och anlitar i 
den omfattning som behövs för att genomföra uppdraget enligt god revisionssed.  

Lekmannarevisorerna biträds i sin granskning av tjänstemän vid Göteborgs Stads 
revisionskontor och sakkunnigt biträde är: 

Jakob Lindahl 
Telefon: 031-368 07 25 
E-post: jakob.lindahl@stadsrevisionen.goteborg.se  

Huvuddelen av granskningen sker under perioden juni till december år 2013. 

Planering och genomförande av granskningen: 

• Timmar: 256 
• Kronor: 268 800 
 
Fakturering sker tre gånger per år, inför delårs- och årsboksluten.  

Information och avrapportering 
Resultaten från årets samlade verksamhetsrevision sammanställs i en 
granskningsredogörelse till styrelsen, vilket sker i samband med styrelsens 
årsbokslutsmöte.  

Informationsmöte 
I anslutning till sommaren hålls ett möte mellan koncernens verkställande direktörer, 
lekmannarevisorer och sakkunnigt biträde. Syftet är att lekmannarevisorerna 
informerar om den planerade granskningen för året och att de verkställande 
direktörerna informerar om det aktuella läget. 

Styrelsemöte i samband med att årsredovisningen behandlas 
Lekmannarevisorerna och det sakkunniga biträdet närvarar vid det styrelsemöte då 
årsredovisningen behandlas. Syftet är att återrapportera iakttagelser från årets 
granskning. Bolaget kallar lekmannarevisorerna och det sakkunniga biträdet.  
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Årsstämma 
Lekmannarevisorerna deltar på årsstämman. Bolaget kallar lekmannarevisorerna till 
årsstämman. 

 
 

 

Eshag Kia 
av kommunfullmäktige 
utsedd lekmannarevisor   

Claes-Göran Lans 
av kommunfullmäktige 
utsedd lekmannarevisor  

 
 
 
 
Jakob Lindahl 
kommunal yrkesrevisor,  
sakkunnigt biträde 
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Granskningsplan för Utveckling Nordost AB år 2013 
Lekmannarevisorernas uppdrag är att granska om bolagets verksamhet sköts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets 
interna kontroll är tillräcklig. Granskningen ska vara så ingående och omfattande som 
god revisionssed kräver. Revisorernas uppdrag regleras i aktiebolagslagens tionde 
kapitel och i kommunallagens nionde kapitel.  

Stadsrevisionen beslutade i april om 2013 års revisionsplan. Revisionsplanen är 
utgångspunkt för all granskning som planeras för året. Revisionsplanen kompletteras 
med granskningsplaner för Göteborgs Stads kommunstyrelse, nämnder och bolag 
samt granskningsplaner för större projekt som berör flera enheter. Revisionsplanen 
finns på stadens hemsida1

Utöver den granskning av bolaget som beskrivs nedan genomför stadsrevisionen 
också verksamhetsövergripande granskningar som vanligtvis berör flera bolag 
och/eller nämnder. Om bolaget blir föremål för sådan granskning, kommer vi att 
informera om detta. 

.  

Granskningsinriktning 
Lekmannarevisorerna identifierar granskningsområden utifrån en riskanalys som 
innefattar dels bolagets egna risker, dels risker ur ett ägarperspektiv. Erfarenheter  
från tidigare års granskningar, och erfarenhetsutbyte med den auktoriserade revisorn, 
är också faktorer som påverkar revisionens omfattning och inriktning. Under året kan 
det uppstå situationer som innebär att vi måste göra en omprioritering av planerade 
granskningsinsatser, i sådana fall informerar vi bolaget om detta.  

I granskningen av bolaget ingår följande: 

• uppföljning av tidigare års rekommendationer och/eller kritik  

• grundläggande granskning av bolagets interna styrning och kontroll  

• fördjupad granskning inom ett eller flera utvalda verksamhetsområden. 

 
Uppföljning av tidigare års granskning 
Årets uppföljning omfattar tidigare års rekommendationer till styrelsen att utvärdera 
den verkställande direktörens arbete i enlighet med Göteborgs stads ägardirektiv, 
samt att upprätta en plan för intern kontroll.  
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Grundläggande granskning av intern styrning och kontroll 
För att översiktligt kunna bedöma om bolagets interna styrning och kontroll är 
tillräcklig, genomför lekmannarevisorerna en grundläggande granskning. Denna 
granskning genomförs löpande under året dels genom intervjuer med den granskade 
enheten, dels genom att ta del av styrande dokument och beslut. Med styrande 
dokument avser vi exempelvis ägardirektiv, styrelsens mål- och inriktningsdokument, 
affärsplan/verksamhetsplan, riskanalys, ekonomi- och verksamhetsrapportering och 
uppföljning av kommunfullmäktiges prioriterade mål.  

Granskning av Utveckling Nordost AB  
Utöver den grundläggande granskningen genomför vi även en fördjupning inom ett 
eller flera särskilda områden. Mot bakgrund av att det projekt som bolaget äger och 
medfinansierar löper ut 2013 kommer vi att granska hur bolaget arbetar för att uppnå 
uppsatta mål och säkerställa långsiktig finansiering.  

Vi kommer också att granska styrelsens arbetssätt. Då styrelsen är ytterst ansvarig för 
att bolaget sköts på ett ändamålsenligt sätt och enlighet med gällande regelverk 
kommer stadsrevisionen inom ramen för 2013 års granskning att följa styrelsens 
delaktighet, engagemang och beslutsfattande, samt granska hur bolagsstyrelsen följer 
verksamheterna i de största delprojekten. 

Organisation och tidplan 
Eshag Kia och Jan Lindblom är valda som lekmannarevisorer av kommunfullmäktige. 
Enligt kommunallagens nionde kapitel, åttonde paragrafen ska lekmannarevisorerna i 
sin granskning biträdas av sakkunniga som de själva väljer och anlitar i den 
omfattning som behövs för att genomföra uppdraget enligt god revisionssed.  

Lekmannarevisorerna biträds i sin granskning av tjänstemän vid Göteborgs Stads 
revisionskontor och sakkunnigt biträde är:  

Peter Håkansson 
Telefon: 031-368 07 04 
E-post: peter.hakansson@stadsrevisionen.goteborg.se  

Huvuddelen av granskningen sker under perioden juni till december år 2013. 

Planering och genomförande av granskningen: 

• Timmar: 64 
• Kronor: 67 200 
 
Fakturering sker tre gånger per år, inför delårs- och årsboksluten.  
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Information och avrapportering 
Resultaten från årets samlade verksamhetsrevision sammanställs i en 
granskningsredogörelse till styrelsen, vilket sker i samband med styrelsens 
årsbokslutsmöte.  

Informationsmöte 
I anslutning till sommaren hålls ett möte mellan verkställande direktör, lekmanna-
revisorer och sakkunnigt biträde. Syftet är att lekmannarevisorerna informerar  
om den planerade granskningen för året och att den verkställande direktören 
informerar om det aktuella läget. 

Styrelsemöte i samband med att årsredovisningen behandlas 
Lekmannarevisorerna och det sakkunniga biträdet närvarar vid det styrelsemöte då 
årsredovisningen behandlas. Syftet är att återrapportera iakttagelser från årets 
granskning. Bolaget kallar lekmannarevisorerna och det sakkunniga biträdet.  

Årsstämma 
Lekmannarevisorerna deltar på årsstämman. Bolaget kallar lekmannarevisorerna till 
årsstämman. 

 

 

 

Eshag Kia 
av kommunfullmäktige 
utsedd lekmannarevisor   

 

Jan Lindblom 
av kommunfullmäktige 
utsedd lekmannarevisor  

 
 
 
 
Peter Håkansson 
kommunal yrkesrevisor,  
sakkunnigt biträde 
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