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REVISORERNA 
 

   

  
                                                                                                          
Förteckning över revisionsberättelser från 
stiftelser och förbund 
 
Bilaga till revisionsberättelse Region Norrbotten 2020 
 

• Revisionsberättelse 2020, GE Broms egnahemsstiftelse 

• Revisionsberättelse 2020, Norrbottens Föreningsarkiv 

• Revisionsberättelse 2020, Stiftelsen Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum 

• Revisionsberättelse 2020, Stiftelsen Norrbottensteatern 

• Revisionsberättelse 2020, Stiftelsen Ragnar Lassinanttis Stipendiefond 



Revisionsberättelse 

Till styrelsen i GE Broms Egnahemsstiftelse, org nr 897000-0421 

Att hållas tillgänglig för: 

Fullmäktige i Region Norrbotten 
Länsstyrelsen i Norrbotten 

Av Region Norrbotten utsedd revisors revisionsberättelse för 
stiftelsen GE Broms Egnahemsstiftelse år 2020 

Jag, av fullmäktige i Region Norrbotten utsedd tevisor, har granskat stiftelsens räkenskaper 
och styrelsens förvaltning för år 2020. 
Jag har granskat hur verksamheten förhåller sig till lag och stadgar, om verksamheten sköts 
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om den interna 
kontrollen är tillräcklig. 
Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet, med den inriktning 
och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. 
Jag har följt och tagit del av den auktoriserade revisorns granskning och revisionsberättelse 
och har inget att invända mot dessa. 
Jag bedömer att styrelsen har utfört sitt uppdrag enligt stiftelsens stadgar, att verksamheten 
har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att
den interna kontrollen i allt väsentligt varit tillräcklig. ·· 

Luleå den 10 februari 2021 
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Revisor 







Stiftelsen A.jtte 
Fortroendevald revisor 

Till Styrelsen f'or Stiftelsen .Ajtte 

Fullrnaktige i Region N orrbotten 

Kulturdepartementet 

Av Region Norrbotten utsedd f'ortroendevald revisor 
revisionsberattelse Ior stiftelsen Ajtte, Svenskt fjall- och samemuseum 
ar2020 

Jag, av fullmaktige i Region Norrbotten, utsedd fortroendevald revisor, har 
granskat stiftelsens styrdokument, protokoll, verksamhetsberattelse, 
arsredovisning samt styrelsens forvaltning for ar 2020. 

Jag har granskat hur verksamheten forhaller sig till lag och stadgar, om 
verksamheten skots pa ett andamalsenligt och fran ekonomisk synpunkt 
tillfredsstallande satt samt om den interna kontrollen ar tillracklig. 

Granskningen har utforts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet, med 
den inriktning och omfattning som behovs for att ge grund for bedomning och 
provning. I min granskning har jag bitratts av sakkunniga fran PwC. Jag bar ocksa 
tagit del av den auktoriserade revisorns preliminara granskningsrapport. 

En risk- och sarbarhetsanalys eller internkontrollplan har inte heller 2020 
upprattats, vilket jag noterade redan vid saval 2016 som 2017, 2018 och 2019 ars 
granskningar. 

Jag bedomer att: 

• styrelsen har utfort sitt uppdrag enligt stiftelsens stadgar,
• arsredovisningen ar upprattad enligt arsredovisningslagen,
• verksamheten har skotts pa ett andamalsenligt och fran ekonomisk synpunkt

tillfredsstallande satt,
• styrelsen till overvagande del styr verksamheten pa ett tillfredsstallande satt,
• styrelsen i mycket begransad omfattning utovar tillracklig intern kontroll over

verksamheten.

Utvecklingsomraden ar att: 
• Matetal/indikatorer kopplat till verksamhetsmalen bor faststfillas.
• Det bor framga av protokoll hur verksamhetsmalen i verksamhetsplanen foljs

upp under aret och mer tydligt vilka atgarder som vidtas for att na dem.
• Nar ekonomin foljs upp bor <let av protokollen framga konkreta siffror. Detta

galler exempelvis ackumulerat utfall/prognos for aret.
• Stiftelsen bor for 2021 uppratta en risk- och sarbarhetsbaserad intern

kontrollplan utifran de riktlinjer for internkontroll som tagits fram redan
under 2019

• Forsakringsskyddet ses over i syfte att sakerstalla fullvardesskydd.

Arvidsjaur 2021-04-07 

Bifogas PWC grundlaggande granskning 



Revisorn i stiftelsen Norrbottensteatern 

För kännedom och beaktande 
Styrelsen i stiftelsen Norrbottensteatern 

Org nr: 898500-0622 

Att hållas tillgänglig för 
Fullmäktige i Region Norrbotten 
Fullmäktige i Luleå kommun 

Revisionsberättelse för år 2020 

.. Stiftelsen Norrbottensteatern 

Jag, av fullmäktige i Region Norrbotten utsedda förtroendevalda revisor, har, granskat hur 
verksamheten förhåller sig till lag och stadgar, om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om den interna kontrollen är tillräcklig. 

I detta arbete har jag biträtts av sakkunniga frän PwC. 

Jag har även tagit del av den auktoriserade revisorns granskning av stiftelsens räkenskaper och 
årsredovisning. 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet, med den inriktning och 
omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. 

Under verksamhetsåret 2020 har jag genomfört vår granskning genom att löpande under året följa 
stiftelsens verksamhet bl a via protokoll, avstämning med stiftelsens teaterchef och styrelseordförande 
samt träffar med delar stiftelsens ledning. 

Revisionell bedömning görs utifrån skalan: i allt väsentligt, inte helt samt ej. 

Med utgångspunkt i min granskning under året vill jag lyfta fram följande iakttagelser: 

Styrelsen kan i rimlig grad verifiera att dess förvaltning skett på ett ändamålsenligt sätt under 
2020. 

Styrelsen kan i rimlig grad verifiera att förvaltningen skett på ett från ekonomisk synpunk 
tillfredsställande sätt under 2020. 

Den interna kontrollen hänförlig till styrelsens förvaltning har varit tillräcklig under 2020. 

Under året har en fördjupad granskning genomförts över stiftelsens systematiska 
arbetsmiljöarbete. Min samlade revisionella bedömning utifrån denna fördjupade granskning 
är att styrelsen för stiftelsen Norrbottensteatern i allt väsentligt bedrivit ett ändamålsenligt 
arbetsmiljöarbete samt med en i allt väsentligt tillräcklig intern kontroll. 

Jag anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga som grund för våra uttalanden nedan. Utifrån 
genomförd granskning gör jag följande bedömningar avseende revisionsåret 2020: 

Att stiftelsens verksamhet sammantaget har skötts på ett i allt väsentligt ändamålsenligt sätt. 

Att stiftelsens verksamhet har bedrivits på ett från ekonomisk synpunkt i allt väsentligt 
tillfredsställande sätt. 

Att stiftelsens interna kontroll inom granskade områden i allt väsentligt har varit tillräcklig. 



Revisorn i stiftelsen Norrbottensteatern 

Underlag för revisionell bedömning samt förslag till utvecklingsområden redovisas i de bifogade 
dokumenten. 

Boden den 16 mars 2021 

Bernt Drugge 
Revisor 

Bilagor: 
- Grundläggande granskning, Stiftelsen Norrbottensteatern, 2020, PwC mars 2021
- Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet - Stiftelsen Norrbottensteatern, PwC, mars, 2021
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Revisionsberattelse 
Till styrelsen i Stiftelsen Ragnar Lassinanttis Stipendiefond, org. nr 897000-9406 

Att hallas tillganglig for: 
Fullmaktige i Region Norrbotten 

Lansstyrelsen Norrbotten 

Av Region Norrbotten och Uinsstyrelsen Norrbotten utsedda 
revisorers revisionsberattelse for stiftelsen Ragnar Lassinanttis 
Stipendiefond ar 2020 

Vi, av fullmiiktige i Region Norrbotten och Liinsstyrelsen Norrbotten, utsedda revisorer, 
har granskat stiftelsens rakenskaper och styrelsens forvaltning for ar 2020. Vi har 
granskat bur verksamheten forhaller sig till lag och stadgar, om verksamheten skots pa ett 
andamalsenligt och fran ekonomisk synpunkt tillfredsstallande satt samt om den interna 
kontrollen har varit tillriicklig. Granskningen har utforts enligt stiftelselagen samt god 
revisionssed i kommunal verksamhet, med den inriktning och omfattning som behovs for 
att ge rimlig grund for bedomning och provning. 

Vi har tidigare ar noterar att det i stadgarna under § 5 anges att stiftelsens medel skall 
goras rantebiirande. Revisoremas tidigare granskningar har patalat att bedomningen varit 
art sa inte skett. Vi ser positivt pa att styrelsen fattat beslut om att utreda fragan. Dock 
noterar vi art styrelsen under ar 2020 lagt ansokan om andring av stadgarna till 
handlingarna da Kammarkollegiet i dialog med stiftelsen uttalat att Kammarkollegiet har 
en vidare syn pa begreppet rantebiirande, vilket innebiir, enligt styrelsens protokoll, art 
Kammarkollegiet godtar fonder och aktier. 1 sammanhanget har det diirfor varit viktigt for 
oss i revisionsprocessen att tydliggora for stiftelsen att det ar Liinsstyrelsen som enligt 
stiftelsens stadgar § 17 utovar tillsyn av stiftelsen. Tolkningar av stiftelsens stadgar skall 
diirmed tillstiillas Lansstyrelsen i den lopande forvaJtningen. I tid for var granskning 
erhaller vi underlag som pavisar att stiftelsen under borjan av ar 2021 viint sig till 
Lansstyrelsen i Vasternorrland utifran dennes roll enligt § 1 7 i stadgarna med fraga om 
tolkning av inneborden i stadgarnas § 5.

Revisionell bedomning gors utifran skalan: i allt vasentligt, inte helt samt ej. 

Vi bedomer sammantaget att rlikenskapema i a/It vi:isentligt iir rattvisande. Vi bedomer att 
forvaltaren har skott stiftelsen i allt viisentligt i enlighet med dess stadgar och att den 
interna kontrollen i a/It viisentligt har varit tillriicklig. 

Vi ser positivt pa att stiftelsen under borjan av 2021 stallt fragan om tolkning av 
stadgamas § 5 till Lansstyrelsen i Viisternorrland utifran dennes tillsynsroll. Vi 
rekommenderar styrelsen att ti Ilse att denne erhaller svar i fragan sa att det gar att slutfora 
fragan under innevarande ar. 

Lulea den 11 mars 2021 
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Birgi 
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Veronica EstJing 

Revisor Revisor 
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