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Granskningsrapport för år 2020
Vi, av fullmäktige i Region Östergötland, Norrköpings kommun och
Linköpings kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat Scenkonst
Öst AB:s verksamhet.
Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som
gäller för verksamheten.
Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska verksamhet och intern
kontroll 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 kommunens revisionsreglemente
samt utifrån bolagsordning och av årsstämman fastställda ägardirektiv.
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som
behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. Årets
granskning har identifierat brister i bolagets interna kontroll.
Vi konstaterar att bolaget ytterligare behöver utveckla den interna kontrollen
under kommande år.
Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.
Norrköping den 1 mars 2021

Maud Ericsson

Margareta Ossbahr

Bilaga:
Den sakkunnigas gransknings-PM (nr. 1)

Urban Pehrsson

Från:
Till:
Ärende:
Datum:
Bilagor:

urban.pehrsson@gmail.com
Örjan Högberg; "Ossbahr Margareta"; "Eriksson Maud"
Sv: Scenkonst Granskningsrapport
den 10 mars 2021 09:47:14
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Hej !
Jag godkänner och undertecknar härmed Granskningsrapport 2020 för Scenkonst Öst
Med vänlig hälsning
Urban Pehrsson
Vickelbyvägen 130
617 34 Skärblacka
Tel. 011-58474
Mob. 070-8501003
e-post: urban.pehrsson@gmail.com

Från: Örjan Högberg <orjan.hogberg@norrkoping.se>
Skickat: den 10 mars 2021 08:52
Till: urban.pehrsson@gmail.com; Ossbahr Margareta <Margareta.Ossbahr@linkoping.se>;
Eriksson Maud <Maud.Eriksson@regionostergotland.se>
Ämne: Scenkonst Granskningsrapport
Hej
Jag ber er att ni med vändande mejl bekräftar beslutet att fastställa Granskningsrapport 2020.
Revisorerna för Scenkonst Öst AB har vid sitt sammanträde 2021-03-01 beslutat att fastställa
bifogad Granskningsrapport 2020. Med anledning av riskerna med Covid-19 genomfördes
revisionsmötet på distans via Skype varför fysisk underskrift inte har kunnat göras. För att
synliggöra att revisorerna är överens om Granskningsrapport 2020 bekräftas revisorernas
godkännande med underskrift via mejl.
Jag undertecknar Granskningsrapport 2020.
Vänliga hälsningar
Örjan Högberg

Revisor FÖ
Revisionskontoret
Norrköpings kommun
Telefon: +4611151715
orjan.hogberg@norrkoping.se
www.norrkoping.se

All e-post som skickas till Norrköpings kommun är allmän handling.
Norrköpings kommun hanterar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
För mer information se http://www.norrkoping.se/dataskyddsforordningen---gdpr.html

Virusfritt. www.avg.com

Från:
Till:
Kopia:
Ärende:
Datum:
Bilagor:

Eriksson Maud
urban.pehrsson@gmail.com
Örjan Högberg; Ossbahr Margareta
Re: Scenkonst Granskningsrapport
den 10 mars 2021 16:00:12
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Jag godkänner och undertecknar härmed Granskningsrapport 2020 för Scenkonst Öst.
Maud Ericsson
Sandbäcksgatan 11
582 25 Linköping
Tel 070-3085585
Skickat från min iPad
10 mars 2021 kl. 09:46 skrev urban.pehrsson@gmail.com:


Hej !
Jag godkänner och undertecknar härmed Granskningsrapport 2020 för Scenkonst
Öst
Med vänlig hälsning
Urban Pehrsson
Vickelbyvägen 130
617 34 Skärblacka
Tel. 011-58474
Mob. 070-8501003
e-post: urban.pehrsson@gmail.com

Från: Örjan Högberg <orjan.hogberg@norrkoping.se>
Skickat: den 10 mars 2021 08:52
Till: urban.pehrsson@gmail.com; Ossbahr Margareta
<Margareta.Ossbahr@linkoping.se>; Eriksson Maud
<Maud.Eriksson@regionostergotland.se>
Ämne: Scenkonst Granskningsrapport
Hej
Jag ber er att ni med vändande mejl bekräftar beslutet att fastställa
Granskningsrapport 2020.
Revisorerna för Scenkonst Öst AB har vid sitt sammanträde 2021-03-01 beslutat att
fastställa bifogad Granskningsrapport 2020. Med anledning av riskerna med Covid19 genomfördes revisionsmötet på distans via Skype varför fysisk underskrift inte

har kunnat göras. För att synliggöra att revisorerna är överens om
Granskningsrapport 2020 bekräftas revisorernas godkännande med underskrift via
mejl.
Jag undertecknar Granskningsrapport 2020.
Vänliga hälsningar
Örjan Högberg

Revisor FÖ
Revisionskontoret
Norrköpings kommun
Telefon: +4611151715
orjan.hogberg@norrkoping.se
www.norrkoping.se

<image001.png>
All e-post som skickas till Norrköpings kommun är allmän handling.
Norrköpings kommun hanterar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen
(GDPR).
För mer information se http://www.norrkoping.se/dataskyddsforordningen--gdpr.html

Virusfritt. www.avg.com

Från:
Till:
Ärende:
Datum:
Bilagor:

Margareta Ossbahr
Örjan Högberg
Re: Scenkonst Granskningsrapport
den 10 mars 2021 15:33:36
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Hej!
Jag bekräftar beslutet.
Margareta
ons 10 mars 2021 kl. 08:51 skrev Örjan Högberg <orjan.hogberg@norrkoping.se>:
Hej

Jag ber er att ni med vändande mejl bekräftar beslutet att fastställa Granskningsrapport
2020.

Revisorerna för Scenkonst Öst AB har vid sitt sammanträde 2021-03-01 beslutat att
fastställa bifogad Granskningsrapport 2020. Med anledning av riskerna med Covid-19
genomfördes revisionsmötet på distans via Skype varför fysisk underskrift inte har
kunnat göras. För att synliggöra att revisorerna är överens om Granskningsrapport 2020
bekräftas revisorernas godkännande med underskrift via mejl.

Jag undertecknar Granskningsrapport 2020.

Vänliga hälsningar
Örjan Högberg

Revisor FÖ
Revisionskontoret
Norrköpings kommun
Telefon: +4611151715
orjan.hogberg@norrkoping.se
www.norrkoping.se

All e-post som skickas till Norrköpings kommun är allmän handling.
Norrköpings kommun hanterar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen
(GDPR).
För mer information se http://www.norrkoping.se/dataskyddsforordningen---gdpr.html

