
 

 

 

 

Till årsstämman i Håbohus AB 

 

 

Granskningsrapport för år 2021 
 

Jag har granskat Håbohus AB:s (org. nr. 556463-1694) verksamhet för år 2021.  

 

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

ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.  

Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verksamhet och internkontroll och  

pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag. 

 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal 

verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs  

för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. Min granskning har utgått från de 

direktiv bolagets ägare fattat beslut om, samt att verksamheten håller sig inom de ramar 

bolagsordningen anger. Samordning har skett mellan mig lekmannarevisor och den 

auktoriserade revisorn från KPMG.  

 

Noterat är att nya ägardirektiv under 2021 har antagits av kommunfullmäktige. Jag vill 

poängtera vikten av en tillfredsställande dialog mellan kommunstyrelsen och bolaget samt  

koncernnytta i gemensamma beslut som berör kommunen och bolaget.  

 

En fördjupad lekmannarevisionsgranskning har genomförts av KPMG på mitt uppdrag.  

Den sammanfattande bedömningen utifrån granskningens syfte är att Håbohus AB i huvudsak 

har en god kontroll på arbetsmiljöarbetet. Det saknas dock tydliga mål och en tydlig koppling 

till vilka åtgärder som görs för att nå upp till dessa mål. Styrelsen kan även stärka sin styrning 

och uppföljning.  

 

Sammanfattningsvis anser jag att granskningen ger en rimlig grund för mitt uttalande nedan. 

 

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

synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Jag finner 

därför inte anledning till att rikta anmärkning mot styrelsens ledamöter eller verkställande 

direktören. 

 

Bålsta den 10 mars 2022            

 

Inger Kölestam 

Lekmannarevisor 

 

Granskningsrapporten är godkänd och överlämnad till Håbohus AB:s styrelse och diarieförd 

hos bolaget. Detta är en kopia som bifogas revisionsberättelsen. Separat bilaga bifogas till 

granskningsrapporten ”Lekmannarevisionsgranskning av styrning och uppföljning av 

arbetsmiljöarbetet”.  


