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Lekmannarevisorn i Energikontor Norr AB 

For kannedom och beaktande 
Bolagsstyrelsen i Energikontor Norr AB 

For kannedom 
Fullmaktige i Region Norrbotten 

Till arsstamman i 
Energikontor Norr AB 
Org nr 556595-9151 

Granskningsrapport for 2020 - Energikontor Norr AB 
Jag, av fullmaktige i Region Norrbotten utsedda lekmannarevisor, har granskat bolaget 
Energikontor Norr AB:s verksamhet for 2020. Granskningen har utforts av sakkunniga fran PwC 
som bitrader lekmannarevisorn. 

Styrelse och VD ansvarar for att verksamheten bedrivs enligt gallande bolagsordning, agardirektiv 
och beslut samt de lagar och foreskrifter som galler for verksamheten. 

Lekmannarevisorerna ansvarar for att granska verksamhet och intern kontroll samt prova om 
verksamheten bedrivits enligt fullmaktiges uppdrag och mal samt de lagar och foreskrifter som 
galler for verksamheten. Granskningen har utforts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen och god 
revisionssed i kommunal verksamhet samt utifran faststallda agardirektiv. 

Avstamning har skett med bolagets auktoriserade revisor. Granskningen har genomforts med den 
inriktning och omfattning som behOvs tor att ge rimlig grund for bedomning och provning. Arets 
granskning har framfor allt fokuserat pa foljande omraden: 

Styrning, kontroll och atgarder. 
Maluppfyllelse for verksamheten. 
Maluppfyllelse for ekonomi. 

Under aret har aven en sarskild fordjupad granskning genomforts over bolagets systematiska 
arbetsmiljOarbete. Min samlade revisionella bedomning utifran denna oversiktliga granskning ar att 
styrelsen for Energikontor Norr AB i a/It vasentligt bedrivit ett andamalsenligt arbetsmiljoarbete samt 
med en i a/It vasentligt tillracklig intern kontroll. 

Revisionell bedomning gors utifran skala: ; a/It vasentligt, inte heft samt ej. 

Jag anser att de revisionsbevis jag inhamtat ar tillrackliga som grund for mitt uttalanden nedan. 
Utifran genomfOrd granskning gor jag foljande bedOmningar avseende revisionsaret 2020: 

Att bolagets verksamhet sammantaget har skeitts pa ett i a/It vt:isentligt andamalsenligt satt. 

Att bolagets verksamhet har bedrivits pa ett fran ekonomisk synpunkt; a/It vt:isentligt 
tillfredsstallande satt. 

Att bolagets interna kontroll inom granskade omraden i a/It vasentligt har varit tillracklig. 





Lekmannarevisorn i Filmpool Nord AB 

For kannedom och beaktande 
Bolagsstyrelsen i Filmpool Nord AB 

For kannedom 
Fullmaktige i Region Norrbotten 

Till arsstamman i 
Filmpool Nord AB 
Org nr 556529-8790 

Granskningsrapport for 2020 - Filmpool Nord AB 
Jag, av fullmaktige i Region Norrbotten utsedd lekmannarevisor, har granskat bolaget Filmpool 
Nord AB:s verksamhet for 2020. Granskningen har utforts av sakkunniga fran PwC som bitrader 
lekmannarevisorn. 

Styrelse och VD ansvarar for att verksamheten bedrivs enligt gallande bolagsordning, agardirektiv 
och beslut samt de lagar och foreskrifter som galler for verksamheten. 

Lekmannarevisorerna ansvarar for att granska verksamhet och intern kontroll samt prova om 
verksamheten bedrivits enligt fullmaktiges uppdrag och mal samt de lagar och foreskrifter som 
galler for verksamheten. Granskningen har utforts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen och god 
revisionssed i kommunal verksamhet samt utifran faststallda agardirektiv. 

Avstamning har skett med bolagets auktoriserade revisor. Granskningen har genomforts med den 
inriktning och omfattning som behovs for att ge rimlig grund for bedomning och provning. Arets 
granskning har framfor allt fokuserat pa foljande omraden: 

Styrning, kontroll och atgarder. 
Maluppfyllelse for verksamheten. 
Maluppfyllelse for ekonomi. 

Under aret har aven en sarskild fordjupad granskning genomforts over bolagets systematiska 
arbetsmiljoarbete. Min samlade revisionella bedomning utifran denna fordjupade granskning ar att 
styrelsen for Filmpool Nord AB i a/It vasentligt bedrivit ett andamalsenligt arbetsmiljoarbete samt 
med en i a/It vasentligt tillracklig intern kontroll. 

Revisionell bedomning gars utifran skalan: i a/It vasentligt, inte helt samt ej. 

Jag anser att de revisionsbevis jag inhamtat ar tillrackliga som grund for mitt uttalanden nedan. 
Utifran genomford granskning gar jag foljande bedomningar avseende revisionsaret 2020: 

Att bolagets verksamhet sammantaget har bedrivits pa ett inte helt andamalsenligt satt. Maluppfyllelse 
av verksamhetsmalen finns ej dokumenterat och darmed ej tydligt utvarderat/verifierat av styrelsen. 

Att bolagets verksamhet har bedrivits pa ett fran ekonomisk synpunkt i a/It vasentligt 

tillfredsstallande satt. 

Att bolagets interna kontroll inom granskade omraden i a/It vasentligt har varit tillracklig. 
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Lekmannarevisorn i lnvesteringar i Norrbotten AB 

For kannedom och beaktande 
Bolagsstyrelsen i lnvesteringar i Norrbotten AB 

For kannedom 
Fullmaktige i Region Norrbotten 

Till arsstamman i 
lnvesteringar i Norrbotten AB 
Org nr 556903-8119 

Granskningsrapport for 2020, lnvesteringar i Norrbotten AB 
Jag, av fullmaktige i Region Norrbotten utsedda lekmannarevisor, har granskat bolaget 
lnvesteringar i Norrbotten AB verksamhet for 2020. Granskningen har utforts av sakkunniga fran 
PwC som bitrader lekmannarevisorn. 

Styrelse och VD ansvarar for att verksamheten bedrivs enligt gallande bolagsordning, agardirektiv 
och beslut samt de !agar och foreskrifter som galler for verksamheten. 

Lekmannarevisorerna ansvarar for att granska verksamhet och intern kontroll samt prova om 
verksamheten bedrivits enligt fullmaktiges uppdrag och mal samt de !agar och foreskrifter som 
galler for verksamheten. Granskningen har utforts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen och god 
revisionssed i kommunal verksamhet samt utifran faststallda agardirektiv. 

Avstamning har skett med bolagets auktoriserade revisor. Granskningen har genomforts med den 
inriktning och omfattning som behovs for att ge rimlig grund for bedomning och provning. Arets 
granskning har framfor allt fokuserat pa foljande omraden: 

Styrning, kontroll och atgarder. 
Maluppfyllelse for verksamheten. 
Maluppfyllelse for ekonomi. 

Under aret har aven en sarskild oversiktlig granskning genomforts over bolagets systematiska 
arbetsmiljoarbete. Min samlade revisionella bedomning utifran denna oversiktliga granskning ar att 
styrelsen for lnvesteringar i Norrbotten AB inte heft bedrivit ett andamalsenligt arbetsmiljoarbete 
samt med en inte heft tillracklig intern kontroll. 

Revisionell bedomning gors utifran skala: i a/It vasentligt, inte heft samt ej. 

Jag anser att de revisionsbevis jag inhamtat ar tillrackliga som grund for mitt uttalanden nedan. 
Utifran genomford granskning gar jag foljande bedomningar avseende revisionsaret 2020: 

Att maluppfoljning av verksamhetsmalen ej har skett, varfor det inte, trots genomford oversiktlig 
arbetsmiljogranskning, gar att verifiera om bofaget sammantaget har skotts pa ett andamalsenligt satt. 

Att bolagets verksamhet har bedrivits pa ett fran ekonomisk synpunkt i a/It vasentligt 
tillfredsstallande satt. 

Att bolagets interna kontroll inom granskade omraden inte heft har varit tillracklig. 
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Lekmannarevisorn i Norrbottens Turistrad AB 

For kannedom och beaktande 
Bolagsstyrelsen i Norrbottens Turistrad AB 

For kannedom 
Reg ionfu llmaktige 

Till arsstamman i 
Norrbottens Turistrad AB 
Org nr 556045-1303 

Granskningsrapport for 2020, Norrbottens Turistrad AB 
Jag, av fullmaktige i Region Norrbotten utsedda lekmannarevisor, har granskat Bolag Norrbottens 
Turistrad AB:s verksamhet for 2020. Granskningen har utforts av sakkunniga fran PwC som 
bitrader lekmannarevisorn. Styrelse och VD ansvarar for att verksamheten bedrivs enligt gallande 
bolagsordning, agardirektiv och beslut samt de lagar och foreskrifter som galler for verksamheten. 

Lekmannarevisorerna ansvarar for att granska verksamhet och intern kontroll samt prova om 
verksamheten bedrivits enligt fullmaktiges uppdrag och mal samt de lagar och foreskrifter som 
galler for verksamheten. Granskningen har utforts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen och god 
revisionssed i kommunal verksamhet samt utifran bolagsordning och av bolagsstamman faststallda 
agardirektiv. 

Avstamning har skett med bolagets auktoriserade revisor. Granskningen har genomforts med den 
inriktning och omfattning som behovs for att ge rimlig grund for bedomning och provning. Arets 
granskning har framfor allt fokuserat pa foljande omraden: 

Styrning, kontroll och atgarder. 
Maluppfyllelse for verksamheten. 
Maluppfyllelse for ekonomin 

Revisionell bedomning gars utifran skala: i a/It vasentligt, inte heft samt ej. 

Jag anser att de revisionsbevis jag inhamtat ar tillrackliga som grund for mitt uttalanden nedan. 
Utifran genomford granskning gar jag foljande bedomningar avseende revisionsaret 2020: 

Att det inte gar att verifiera om bolaget sammantaget har skotts pa ett andamalsenligt satt. 

Att det inte gar att verifiera om bolagets verksamhet har bedrivits pa ett fran ekonomisk synpunkt 
tillfredsstallande satt. 

Att det inte gar att verifiera om bolagets interna kontroll inom granskade omraden har varit 
tillracklig. 

Med anledning av att bolaget inte bedriver nagon verksamhet, och att arsredovisningen inte. ger 
uttryck for nagon ambition att starta upp verksamheten, rekommenderar jag agaren att overvaga 
om bolaget bar avvecklas. 

Underlag for revisionell bedomning samt forslag till utvecklingsomraden redovisas i bifogat 
dokument. 

Lulea den 25 mars 2021 

I 

Birgitta Persson 
Lekmannarevisor 

Bilagor: Grundlaggande granskning, Norrbottens Turistrad AB, mars 2021 
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Lekmannarevisor i 

Norrbotniabanan AB 

2021-03-31 

Till årsstämman för Norrbotnia-  

banan AB (556755-2517) 

Granskningsrapport för år 2020 
Jag, av fullmäktige i Region Västerbotten utsedd lekmannarevisor, har grans-

kat verksamheten i Norrbotniabanan AB. 

Styrelse ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, 

ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksam-

heten. Lekmannarevisor har i uppdrag att granska verksamhet och intern kon-

troll samt pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och 

mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Granskningen 

har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i 

kommunal verksamhet och fullmäktiges revisionsreglemente samt utifrån 

bolagsordning och av bolagsstämman fastställda ägardirektiv. Granskningen 

har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rim-

lig grund för bedömning och prövning. 

Jag bedömer att bolagets verksamhet år 2020 genomfördes i enlighet med 

fullmäktiges direktiv och det kommunala ändamålet. Styrelsen beslutade om 

flera väsentliga styrdokument och fick från VD löpande information om eko-

nomiskt läge och pågående verksamhet. Återrapporteringen i årsredovisning-

en kan dock utvecklas. Bolagets styrelse bedömer att verksamheten år 2020 

var genomförd i enlighet med de kommunals befogenheterna. Jag gör ingen 

annan bedömning. 

Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett än-

damålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.  

Jag bedömer att bolagets interna kontroll i huvudsak var tillräcklig. 

Digital signering 

Bert Öhlund 

Lekmannarevisor 

Jag åberopar bifogad rapport: Grundläggande granskning år 2020 av Norr-

botniabanan AB, revisionskontoret Region Västerbotten. 
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