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1 Sammanfattning 
KPMG har av Kungsörs kommuns lekmannarevisorer fått i uppdrag att bistå med 
genomförandet av basgranskning av kommunens helägda bolag Kungsörs 
Fastighets AB (KFAB).  
Lekmannarevisorns uppdrag regleras i Aktiebolagslagens tionde kapitel. 
Lekmannarevisorn har till uppdrag att granska om bolagets verksamhet bedrivs på 
ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synvinkel tillfredsställande sätt och om bolagets 
interna kontroll är tillräcklig.  
Granskningen har inriktats på att granska om bolagen följer fastställda principer och 
regler, såväl interna som externa och huruvida bolaget har förutsättningar och 
ramverk som knyter an till det kommunala ändamålet med verksamheten.  
Bolaget som utgör föremål för granskningen ingår i Kungsörs bolagskoncern som 
helägt dotterbolag till Kungsörs Kommunföretag AB. 
Utifrån vad som har framkommit i granskningen anser vi att fastighetsbolaget följer 
fastställda principer och regler, såväl interna som externa. Bolaget har i huvudsak 
förutsättningar och ramverk som knyter an till det kommunala ändamålet med 
verksamheten. 
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2 Inledning/bakgrund 
KPMG har på uppdrag av Kungsörs kommuns lekmannarevisorer fått i uppdrag att 
bistå med genomförandet av basgranskning av kommunens helägda bolag Kungsörs 
Fastighets AB (KFAB).  
Lekmannarevisorns uppdrag regleras i Aktiebolagslagens tionde kapitel. 
Lekmannarevisorn har till uppdrag att granska om bolagets verksamhet bedrivs på 
ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synvinkel tillfredsställande sätt och om bolagets 
interna kontroll är tillräcklig.  
Granskningen inriktas på att granska om bolaget följer fastställda principer och 
regler, såväl interna som externa och huruvida bolaget har förutsättningar och 
ramverk som knyter an till det kommunala ändamålet med verksamheten.  
 

 
 
Bolaget som utgör föremål för granskningen ingår i Kungsörs bolagskoncern som 
helägt dotterbolag till Kungsörs Kommunföretag AB. 
  

Kungsörs 
Kommunföretag AB

Håkan Sundström

Kungsörs 
Kommunteknik AB

Lars Wigström

Kungsörs Vatten 
AB

Lars Wigström

KFAB
Håkan Sundström
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2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 
Basgranskningen innebär att revisorerna gör en översiktlig granskning av de aktuella 
bolagen. Vilket innebär att revisorerna på en översiktlig nivå förhåller sig till om 
bolagens verksamhet är ändamålsenlig, bedrivs enligt god ekonomisk hushållning 
och med tillräcklig intern kontroll.  
Syftet med granskningen är att få ett översiktligt svar på hur bolagen mottar, 
genomför och återredovisar mål och uppdrag. 
Vi har därför granskat och sökt svar på följande revisionsfråga: 
 Är följande reglerat på ett tillfredsställande sätt i styrande dokument, regler och 

riktlinjer i bolagen: 
- ändamål,  
- ekonomiska resultat, effektivitet och kvalitet, 
- intern kontroll.  

2.2 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller 

 Kommunallagen 6 kap. 6 § 

 Policys fastställda av fullmäktige 

 Interna riktlinjer och rutinbeskrivningar 

 Allmänna krav på god intern kontroll 

 Kommunallagens krav på en god ekonomisk hushållning 

2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier av relevanta dokument: 

 Bolagspolicy 

 Bolagsordning 

 Ägardirektiv 

 Övriga relevanta dokument som syftar till att kunna besvara revisionsfrågorna. 

Rapporten är faktakontrollerad av VD och ekonom för KFAB. 
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3 Resultat av granskningen 
3.1 Styrande dokument 

Nedan följer en redogörelse av de beslut, dokument samt rutiner som används 
för att hantera, styra och administrera ägarstyrningen av de kommunala bolagen 
i Kungsör. 

3.1.1 Bolagspolicy för styrning av koncernen Kungsörs Kommunföretag AB 
Bolagspolicyn för styrningen av Kungsörs bolagskoncern är antagen av 
kommunfullmäktige 2011-04-26 och senast reviderad av kommunfullmäktige 2021-05-
10, § 77. I den senaste revideringen av policyn har mindre justeringar gjorts av 
dokumentet samt ett tillägg med information om ersättningen till VD för respektive 
bolag lagts till. 
I bolagspolicyn uttrycks fullmäktiges intentioner för innehav, drift och styrning av de 
kommunala bolagen. Bestämmelserna i bolagspolicyn grundas på god sed i enlighet 
med Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) ”Principer för styrning av kommun- och 
landstingsägda bolag”.   
Av bolagspolicyn framgår att kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret för de 
kommunala bolagen och att bolagen ägs av Kungsörs Kommunföretag AB. Kungsörs 
Kommunföretag AB ansvarar för att fullmäktiges direktiv verkställs inom 
bolagskoncernen. Skälet till bildandet av Kungsörs Kommunföretag AB var att genom 
samordning av bolagen minska det kommunala risktagandet, effektivisera 
verksamheten, stärka kontrollen samt ägarstyrningen av verksamheten och förbättra 
ekonomin. 
Bolagens verksamhet och förhållande till Kungsör kommun regleras genom 
bolagspolicyn, bolagsordning för respektive bolag, ägardirektiv för bolagskoncernen, 
avtal samt beställningar mellan kommunen och bolag och övriga dokument som 
antagits av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen.  
Det anges i bolagspolicyn att fullmäktige ska ges tillfälle att ta ställning innan bolaget 
beslutar i frågor som är av principiell art, eller annars av större vikt. Det slutliga 
avgörandet om frågan ska underställas fullmäktige görs av kommunstyrelsen. I 
ägardirektivet för bolagskoncernen (se vidare kapitel 3.1.3) förtydligas vad ägaren 
avser med principiell art eller annars av större vikt. 
I enlighet med policyn ska de kommunala bolagen informera kommunstyrelsen och 
kommundirektören om sin verksamhet löpande. Bolagen ska utan dröjsmål 
översända handlingar som bland annat protokoll från styrelsemöten samt 
bolagsstämma, årsbudget och ekonomiska rapporter. Styrelsen i Kungsörs 
Kommunföretag AB ska tillsammans med kommunstyrelsen föra dialog om 
koncernens verksamhet, ändamål, ekonomi och efterlevnad av direktiv. Vid behov 
gör kommunstyrelsen framställningar till kommunfullmäktige. 
 
 



 

 6 
© 2022 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Public 

Click or tap here to enter text. 
 Revisionsrapport 
 
 2022-03-30 

Kommentar 
Styrdokumentet bolagspolicy innehåller i stort de parametrar som krävs av en policy 
för att möjliggöra strukturer där syfte, möjligheter till god ekonomisk hushållning, 
insyn och intern kontroll säkerställs. Den anger ekonomiska incitament till bilandet av 
moderbolaget där effektivitet och samordning förväntas öka och ge ökad intern 
kontroll och bättre ekonomi. 

Policyn reglerar också hanteringen av frågor och ärenden av principiell beskaffenhet. 
Vi ser positivt på att dessa begrepp förtydligas i ägardirektiven. 

 

3.1.2 Bolagsordning för Kungsörs Fastighets AB 
Bolagsordningen för KFAB antogs av kommunfullmäktige 1999-03-08, § 42 och är 
senast reviderad av kommunfullmäktige 2019-11-11, § 154. 
Av § 3 framgår föremålet för bolagets verksamhet vilket anger: 
 
”Bolaget har till föremål för sin verksamhet att producera och distribuera dricksvatten, 
omhänderta och rena avloppsvatten och dagvatten samt driva annan därmed förenlig 
verksamhet i enlighet med av kommunfullmäktige i Kungsörs kommun antagna 
ägardirektiv. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. 
Verksamheten ska bedrivas i ägarens ställe.” 
 
 
Av § 4 framgår att ändamålet med bolagets verksamhet är: 
 
”Bolagets ändamål är, inom ramen för de grundsatser som gäller för kommunal 
verksamhet enligt kommunallagen, att på ett miljövänligt och ekonomiskt sätt handha alla 
frågor som berör VA-verksamhet.  
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Kungsörs kommun till att till den 
del ej motsvaras av tillskjutet kapital användas till det ändamål för vars främjande bolaget 
bildats.” 
 
 
Av § 15 och i enlighet med kommunallagens 3 kap, 17 §, fastställer även 
bolagsordningen att: 
 
 
”Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Kungsörs kommun möjlighet att ta ställning 
innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt fattas.” 
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Kommentar 
Vid granskningen har det inte framkommit något som tyder på att bolaget inte följer 
föremålet och ändamålet enligt nuvarande bolagsordningar. Bolagsordningen följer 
kommunallagens krav på att fullmäktige bereds möjlighet att yttra sig i ärenden av 
principiell beskaffenhet och av större vikt. Det innebär en transparent grund som bidrar 
till att säkerställa övergripande uppsikt, styrning och förvaltning som utgår från de 
förtroendevalda. 

 

3.1.3 Ägardirektiv för år 2021 i bolagskoncernen 
Kungsörs kommun har utvecklat ägarstyrningen över de kommunala bolagen under 
flera år. Ägardirektivet för bolagskoncernen antas årligen. Det nuvarande direktivet 
reviderades av kommunfullmäktige 2021-05-10, § 79.  
Det är Kungsörs Kommunföretag AB som ansvarar för att ägardirektiv, övergripande 
planer och andra styrdokument efterlevs i de kommunala bolagen. Moderbolaget ska 
även arbeta för jämförbarhet i kommunkoncernens uppföljning och säkerställa att 
kommunens mål och vision genomsyrar bolagens verksamhet.  
Av ägardirektivet framgår att: 

”Koncernbolagens verksamhet ska bedrivas utifrån affärsmässig samhällsnytta, under 
iakttagande av den lagstiftning som reglerar de olika verksamheterna samt det kommunala 
ändamålet med verksamheten. Bolagen ska drivas på ett sätt som vårdar kapital och ger skälig 
avkastning med hänsyn till ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling.” 

För bolagen i bolagskoncernen finns det övergripande direktiv för miljö, utveckling och 
samverkan. Direktiven ställer krav på att bolagen ska ha en miljöprofil i enlighet med 
kommunens miljö- och energipolitiska mål, medverka i Kungsörs utvecklingsarbete för 
att vara en attraktiv näringslivs-, bostads- och besöksort samt arbetsgivare. Utifrån 
samverkansdirektivet ska bolagen samverka inom kommunkoncernen för att skapa 
kvalitets- och effektiviseringsvinster.  
I ägardirektivet förtydligas också vilken typ av ärenden som skall ses som principiellt 
viktiga för bolaget. I direktivet nämns bland annat försäljning av väsentliga tillgångar 
och försäljning och köp av dotterbolag som exempel på händelser av principiell 
betydelse som bör diskuteras med ägaren innan beslut fattas av bolagets styrelse. Den 
beloppsgräns som fastställs för när bolaget skall ge fullmäktige tillfälle att ta ställning är 
alla investeringar över 20 mnkr och försäljningar överstigande 5 mnkr. 
Kommentar 
Ägardirektivet för bolagskoncernen har en tydlig koppling till bolagspolicyn, vilket 
tydliggör förhållandet styrdokumenten emellan. Av ägardirektivet framgår att 
bolagen ska följa den av fullmäktige fastställda mål- och 
resultatstyrningsprocessen vilket ger ytterligare en tydlig koppling som verkar för 
att stärka intern kontroll och ändamålsenlighet i dokumentet. 
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3.1.4 Mål och måluppfyllelse 
Samtliga bolag i koncernen ska följa kommunens Vision 2025 och tillhörande mål i 
Kungsörs kommuns mål och resultatstyrning. 
Målen uppdateras årligen och ska följas upp i bolagens årliga 
bolagsstyrningsrapporter. Vi har tagit del av bolagsstyrningsrapporten för KFAB från 
år 2021. 
I bolagsstyrningsrapporten redovisas följande: 

• En utvärdering av styrelsen och verkställande direktören av bolagets 
respektive verksamhet 

• Styrelsens arbetsfördelning och antal sammanträden 

• Internkontrollen beträffande uppfyllelse av bolagets syfte, ägardirektiv och 
finansiell rapportering 

• Bedömning av företagets risker 

• Hur bolagets risker bedömts och följts upp 

• Hur bolaget kommunicerat med revisorer och lekmannarevisorer 

• Vilka ärenden som bolaget överlämnat till moderbolaget för avgörande 

• En uppföljning och rapportering av de ekonomiska och finansiella målen 

• En uppföljning av internkontroll och mål 
Från moderbolaget Kungsörs Kommunföretag AB har KFAB det direkta 
ägardirektivet att uppfylla Kungsörs kommuns mål om att bli 9000 invånare till år 
2025. Det innebär att bolaget ska bygga 80 lägenheter fram till 2025. I 
bolagsstyrningsrapporten framgår att KFAB byggt 20 lägenheter fram till 2021.  
KFAB har beslutat om ett par inriktningsmål utifrån Kungsörs kommuns övergripande 
mål. Inriktningsmålen följs upp vid delårsredovisningen samt årsredovisningen. 
Det finns inga väsentliga avvikelser som bolagsstyrelsen eller VD:n lyft fram i sin 
rapportering.  
Inga ärenden har överlämnats till moderbolaget för avgörande under år 2021.  
Kommentar 
Vi bedömer att förutsättningar för att arbeta målstyrningsinriktat och med 
måluppfyllelse finns på plats i tillfredsställande omfattning genom redovisad 
bolagsstyrningsrapport för KFAB, samt i delårsredovisningen och årsredovisningen. 
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3.1.5 Granskning av intern kontroll 
KFAB har beslutat om en internkontrollplan för år 2021 där intern uppföljning och 
kontroll av bland annat bolagets mål- och resultatstyrning, policys, upphandling och 
ekonomi framgår.  
Under 2021 har det inte förekommit avvikelser som påverkat bolaget negativt. 
Pandemin har betonat väsentligheten av att klara av arbetsuppgifterna vid 
eventuell personalfrånvaro. 
 
Kommentar 
Vår bedömning är att KFAB på ett strukturellt och övergripande sätt arbetar 
tillfredsställande med att säkerställa intern kontroll. 
 

3.1.6 Granskning av ekonomisk uppföljning 
Bolagets rutin för ekonomisk uppföljning är att styrelsens får ta del av ekonomisk 
uppföljning vid samtliga styrelsemöten, vi noterar något protokoll där det inte tydligt 
framgår att styrelsen fått ta del av ekonomisk uppföljning. Även om det inte finns några 
större avvikelser framgår av bolagets protokoll från styrelsemöten. Styrelsen 
återrapporterar också till kommunen via delårsbokslut per siste augusti samt 
årsredovisning och bolagsstyrningsrapport. 

 
Kommentar 
Vår bedömning är att KFAB på ett strukturellt och övergripande sätt arbetar 
tillfredsställande med uppföljning av budget och ekonomi. 
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4 Slutsats och rekommendationer 
Den sammanfattande bedömningen för 2021 är att vi inte har någon 
anmärkning mot huruvida bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt huruvida den interna 
kontrollen är tillräcklig. Vi har heller inte någon synpunkt på bolagets agerande 
i förhållande till det kommunala ändamålet med verksamheten. 
Vi avlämnar mot bakgrund av ovanstående en granskningsrapport utan anmärkningar.  
 

Datum som ovan 

KPMG AB 

 

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och 
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta 
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i 
tryckfrihetsförordningen. 

Olivia Gonzalez   Nils Nordqvist 
Kommunal verksamhetsrevisor  Certifierad kommunal revisor 
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1. Inledning 

Kungsörs Fastighets AB är Kungsörs kommuns allmännyttiga bostadsföretag.  KFAB har 
till föremål för sin verksamhet att inom Kungsörs kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga 
och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och kollektiva 
anordningar. 
Ändamålet med bolagets verksamhet är att inom ramen för den kommunala kompetensen 
och utifrån affärsmässiga principer främja bostadsförsörjningen i kommunen. 
I de övergripande ägardirektiven för bolagskoncernen, senast antagna  
2021-05-10 avseende 2021 beslutades bland annat att:  
1. Koncernbolagens verksamhet ska bedrivas utifrån affärsmässig samhällsnytta, under 
iakttagande av den lagstiftning som reglerar de olika verksamheterna samt av det 
kommunala ändamålet med verksamheten. 
2. Inom ramen för den kommunala kompetensen främja bostads- och lokalförsörjningen 
inom Kungsörs kommun genom att tillhandahålla bostäder och lokaler och i sin 
verksamhet beakta ägarens övergripande bostadspolitiska mål. 
3. Utreda förslag till åtgärder för att säkerställa bolagets ekonomiska uthållighet. 
4. Tillsammans med den kommunala organisationen och KKTAB fortsätta arbete för en 
samverkan av bolagens fastighetsförvaltningar. 
 
2. Utvärdering av styrelse och verkställande direktör 
Styrelsen ansvarar för organisationen och förvaltningen samt uppföljning av bolaget i 
enlighet med gällande lagar och förordningar. 

Utvärderingen bygger på de synpunkter som styrelsen gav uttryck för genom den enkät 
som sändes ut till ledamöterna under hösten 2021. 

Följande områden fick styrelseledamöterna möjlighet att värdera. 

- Strategier och mål 
- Investeringsbeslut 
- Rapportering och kontroll 
- Organisation och verkställande ledning 
- Styrelsens arbetsformer 
- Styrelsens sammansättning och övergripande funktion, samt 
- Styrelseledamöternas egen kompetens och arbete 

 
Resultatet av enkäten kan sammanfattas så att styrelsen anser att kompetensen är 
god eller mycket god när det gäller möjligheten att utföra sina uppgifter. Samarbetet 
fungerar mycket bra och de flesta anser att möjligheterna är mycket goda att 
framföra sina åsikter och att de beaktas. 
Då det gäller utvärderingen av verkställande direktören finner styrelsen att det 
denna utfört sina uppgifter på ett mycket tillfredsställande sätt. Styrelsen anser att 
de erhåller tillräcklig information och i tid för att fatta nödvändiga beslut.  
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3. Styrelsens arbetsfördelning samt antal sammanträden 

Närvaro vid styrelsemöten 2021-01-01—2021-12-31 

 
Namn 

2021-02-18 2021-03-11 2021-05-20 2021-06-10 2021-09-23 2021-10-21 2021-12-09 

Ledamöter        
Rigmor 
Åkesson 

X X X X X X - 

Eva Granudd  X X X X - X - 
Elisabet 
Kjellin 

X X X X X X X 

Reijo 
Peräläinen 

X X X X X X X 

Gunnar 
Uggelfors 

X X X X    

Roland 
Jansson 

     X X 

Ersättare        
Niclas Lund X X - X X X X 
Kerstin 
Lundberg 
Henriksson 

- - X - - X X 

Lena 
Norstedt 

X X X - - X - 

VD        
Mats 
Åkerlund 

X X X X X X X 

Sekreterare        
Annika 
Lindén 

 X X X X X X 

Eva 
Ottosson 

X X X X X X X 

Närvaro vid Bolagsdag 2021-01-01—2021-12-31 

 
Namn 

Bolagsdag 
Ägardialog 
2021-05-31 

Bolagsdag 
Ägardialog 
2021-12-06 

Ledamöter   
Rigmor Åkesson X - 
Eva Granudd X - 
Elisabet Kjellin X X 
Reijo Peräläinen X - 
Gunnar Uggelfors -  
Roland Jansson  X 
Ersättare   
Niclas Lund  X 
Kerstin Lundberg 
Henriksson 

X X 

Lena Norstedt 
  

- - 

VD X X 
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Mats Åkerlund X X 
Sekreterare   
Eva Ottosson X X 

 
4. Internkontroll beträffande uppfyllande av bolagets syfte, 

ägardirektiv samt finansiell rapportering 
KFAB har förutom syftet, (beskrivet i inledningen) följande direkta ägardirektiv från vårt 
moderbolag. 

- som ett led i att uppfylla Kungsörs kommuns mål om att bli 9 000 invånare till år 
2025 bygga 80 lägenheter totalt sett fram till och med 2025. Till 2021 har KFAB 
byggt 20 st. lägenheter. 

- bolaget ska ha sådana ekonomiska resurser att ägaren, om så beslutas, kan få en 
rimlig avkastning på kapitalet, med beaktande av kommunens finansiella åtagande 
och risk i bolaget. 

- med en kostnadsmedveten och effektiv förvaltning sträva efter att tillhandahålla 
bostadslägenheter med rimliga hyresnivåer förenat med ett bostadssocialt 
ansvarstagande 

- de förtroendevalda revisorerna skall ges möjlighet att granska  bolagets 
verksamhet till ett värde av 30 000 kr/år 

 
5. Bedömning av företagets risker 
Under 2021 har våra vakanser fortsatt att vara låga. Vi har i genomsnitt haft drygt 8 st. 
uthyrningsbara lägenheter.  
 
Vårt behov att producera nya bostadsfastigheter är fortfarande mycket hög. För att kunna 
genomföra detta på de platser vi vill behövs ändringar av gällande detaljplaner.  
Den nya detaljplanen för Kaplanen 7 och 9 blev klar och godkänd under slutet av 2020. 
Detta har inneburit att vi beställt en ytterligare byggnad av JSB AB.   
Under 2021 har arbetet med att bygga en ny byggnad startat som planeras bli färdig i 
slutet av 2022. Det kommer innebära att vi får ytterligare 23 st. lägenheter för uthyrning. 
Samtidigt har arbetet med att bygga om ”annexet” till 9 st. lägenheter startat, dessa 
planeras också stå klart i slutet av 2022. Vi kommer genom detta att kunna erbjuda 2, 3 
och 4 rums lägenheter med hög tillgänglighet. 
 
6. Hur bolaget kommunicerar med revisorer och lekmannarevisorer 
KFAB har kontinuerlig dialog under året med våra affärsrevisorer. Vi genomför även 2 st. 
ägardialoger där våra lekmannarevisorer medverkar. Vid dessa möten följer vi upp hur 
KFAB följer vårt syfte samt vår ägares övriga direktiv. 

7. Vilka ärenden har bolaget överlämnat till moderbolaget för 
avgörande 

KFAB har inte överlämnat något ärende till moderbolaget för avgörande. 
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8. Uppföljning och rapportering av de ekonomiska och finansiella 

målen 
 

Enligt ägardirektivet för Kungsörs Fastighets AB skall direktavkastningskravet för 
bolaget vara 4,5% på bolagets fastighetskapital. 

Bolaget ska långsiktigt sträva efter en soliditet om 25 procent, men värdesäkring av 
fastigheter genom underhåll ska prioriteras före konsolidering. 

Bolagets soliditet uppgår 2021-12-31 till 35,2 %. 

9. Uppföljning av internkontroll  

KFAB följer upp de delar i vår verksamhet som har olika delar av risk i sig, de olika delarna 
har vissa måttliga och andra större risk.  Vi har tagit fram 11 st. arbetsmoment, som 
exempel har vi uppföljning av följande: 
 
Kontroll Risk/konsekvens 
Företagets ändamål Måttlig 
Mål och resultatstyrning Måttlig 
Vakanser Måttlig 
Ekonomisk uppföljning Stor 
 
 
Under 2021 har pandemin inneburit att arbetet med att klara eventuell personalfrånvaro 
blivit viktigare. Att vi kan, vid frånvaro, klara av alla arbetsuppgifter vi ansvarar för. 
 
Under 2021 upptäckte vi  inte något som gav behov av att rapportera någon avvikelse 
eller som påverkat bolaget negativt.  
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