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Granskningsrapport för år 2020

Jag – Bengt Sandell - av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedd lekmannarevisor i Inkubatorn 
AB - har granskat bolagets verksamhet under år 2020. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal verksam-
het. Granskningen har utgått från bedömning av risk och väsentlighet. Jag har samarbetat med 
bolagets auktoriserade revisor och nyttjat sakkunnigt biträde från Borås Stads Revisionskontor 
i min granskning. 

Jag bedömer att Inkubatorns AB:s verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och från eko-
nomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som inte helt tillräcklig. 
Förbättringsområden inför 2021 är att styrelsen genomför en egen riskanalys och att styrelsen fattar 
beslut om planen för intern kontroll. Styrelsen bör också anta regler och anvisningar för intern kontroll.  

Granskningsresultat specificeras i granskningsredogörelse för Inkubatorn AB 2020. 

BORÅS 2021-02-16

Bengt Sandell

Till årsstämman i Inkubatorn AB
Organisationsnummer 556685-7362
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Till styrelsen för Inkubatorn AB 

Granskningsredogörelse för år 2020
Enligt aktiebolagslagen 10 kap 3 § ska lekmannarevisorerna i den omfattning som följer av god 
revisionssed granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt, samt om bolagets interna kontroll är tillräcklig.

Revisionskontoret i Borås har biträtt lekmannarevisorn vid granskning av bolaget och upprättan-
det av granskningsredogörelsen. Granskningsredogörelsen är riktad till styrelsen och utgör en rap-
portering av väsentliga iakttagelser, avvikelser och bedömningar.  Granskningsredogörelsen utgör 
underlag för den granskningsrapport som lekmannarevisorn enligt lagstiftningen ska upprätta och 
som ska biläggas bolagets årsredovisning och behandlas på årsstämman. Granskningsrapporten 
bygger på en samlad bedömning av resultatet från den grundläggande granskningen och even-
tuella fördjupade granskningar som berör bolaget. 

Granskningen tar sin utgångspunkt i lagstiftning, SKR:s God revisionssed samt Skyrevs och 
Starevs rekommendationer, med specificering utifrån en bedömning av risk och väsentlighet för 
bolaget. Åtgärder i förhållande till iakttagelser i föregående års granskning bedöms. 

Väsentliga iakttagelser
Bolaget har under 2020 fortsatt att erbjuda innovatörer, entreprenörer och nya tillväxtföretag ett 
anpassat affärsutvecklingsstöd för snabbare kommersiell marknadsetablering. Bolagets driftfinan-
siering baseras på medel från Borås Stad, Västra Götalandsregionen, Vinnova och Högskolan i 
Borås. Vinnova ställer högst krav på vilka kunder bolaget kan ta till sig och har uttryckt att man 
vill att Inkubatorn tar ställning med en textil nisch.

Ägardirektivet har under året uppdaterats med bland annat följande rader. Bolaget ska samverka 
med och säkerställa deltagande i nätverk med aktörer i Sverige och Europa med syfte att stärka 
Boråsregionens attraktionsvärde rörande den textila sektorn. Bolaget ska säkerställa sund basfi-
nansiering och därtill möta respektive finansiärs baskrav. 

Under året har Vinnova beslutat om att öka finansieringen till Inkubatorn (7,2 miljoner fördelat 
över två år).

Verksamheten omfattar vid årets slut 32 bolag i olika faser varav cirka hälften av kunderna har 
textilinriktning. Endast varumärket Borås Ink marknadsförs numera.

Coronapandemin har påverkat bolaget till viss del. Inkubatorkunder har under året fått reducerade 
inkubatoravgifter samt hyresavgifter under hela året, externa hyresgäster har fått reducering en 
del av året. Inga av inkubatorföretagen har behövt avsluta sin satsning. Det fysiska nätvärkandet 
har stannat av lite. Samtidigt har det varit ett aktivt år och flera nya aktiviteter har startats upp. 
Bolaget har arbetat digitalt. INK day, en informationsdag som vände sig till entreprenörer med 
en affärsidé har genomförts digitalt under september.  

INK LAB är en åttaveckors kurs (som hållits digitalt) för sådana företag som inte uppfyller alla 
krav för att bli antagna som kunder, där Inkubatorn ger föreläsningar och företagen får kontakt 
med affärsutvecklare.

Ett nytt samverkansdokument har tagits fram förra året för aktörerna i Textile Fashion Center. 
Bolaget upplever numera att samverkan i huset är god och att det är bra att det finns ett ledningsråd. 

Inga investeringar har genomförts under 2020. 
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Ekonomi
Bolagets ekonomiska resultat för 2020 är ett underskott på 2,7 mnkr (budget: underskott 2,9 
mnkr). Kommunfullmäktige har fastställt ett resultatkrav för året. Underskottet i bolaget ska 
uppgå till 2,6 mnkr eller bättre. Bolaget uppnår inte Kommunfullmäktiges resultatkrav.

Bolaget föreslås erhålla 2,6 mnkr i koncernbidrag.

Intern kontroll
Styrelsen har ansvar för den interna kontrollen i bolaget. Enligt Borås Stads regler för intern 
kontroll ska styrelsen genomföra riskanalys, upprätta planer för och genomföra uppföljning av 
den interna kontrollen. Styrelsen ska även anta regler och anvisningar för intern kontroll. 

Bolaget har upprättat en riskanalys och plan för intern kontroll för 2020. Riskanalysen identi-
fierade 16 risker. Styrelsen har inte varit delaktig i framtagandet av riskanalysen. Styrelsen har 
inte fattat beslut om planen för intern kontroll. Bolaget har inte upprättat regler och anvisningar 
för intern kontroll. 

Bolaget planerar att genomföra en uppföljning av den interna kontrollen på styrelsemöte 25 
februari 2021. 

Förbättringsområden inför 2021 är att styrelsen genomför en egen riskanalys och fattar beslut om 
planen för intern kontroll. Det kan noteras att ett sådant arbete redan har påbörjats av bolaget. 
Bolaget bör också anta regler och anvisningar för intern kontroll.  

Bevakningsområden 
Lekmannarevisorn har särskilt bevakat området intern kontroll under året. 

Fördjupade granskningar
Det har inte genomförts någon fördjupad granskning riktad mot bolaget under året. 

Föregående års granskning 
Lekmannarevisorn konstaterade att bolaget har genomfört en riskanalys och att en plan för 
intern kontroll fanns. Den interna kontrollen bedömdes som otillräcklig. Förbättringsområden 
inför 2020 var att styrelsen genomför en egen riskanalys, att styrelsen fattar beslut om planen 
för intern kontroll och genomför uppföljning av planen.  
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BEDÖMNING
Inkubatorn i Borås AB har under året bedrivit arbetet i linje med de mål för verksamheten 
som anges i bolagets ägardirektiv. Bolaget når inte upp till det resultatkrav som fastställts av 
Kommunfullmäktige. 

Bedömningen är att bolaget bedriver verksamheten i enlighet med det kommunala ändamålet 
och den kommunala kompetensen. Den interna kontrollen bedöms som inte helt tillräcklig då 
styrelsen inte varit delaktig vid framtagandet av riskanalysen och inte fattat beslut om planen 
för intern kontroll. Detta är ett förbättringsområde inför 2021 och som bolaget arbetar med. 
Styrelsen bör också anta regler och anvisningar för intern kontroll.  

Stefan Sjöblom 
Lekmannarevisorns biträde



STADSREVISIONEN
Besöksadress Sturegatan 42  Postadress 501 80 Borås

Telefon 033-35 71 56  E-post revisionskontoret@boras.se
Webbplats boras.se/stadsrevisionen


