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1 Granskningsinriktning
Enligt lag om finansiell samordning (2003:1210) av rehabiliteringsinsatser som reglerar
formerna för förbundets verksamhet framgår bl. a. att Lag (1997:614) om kommunal
redovisning (KRL) skall gälla i tillämpliga delar vid upprättande av årsbokslut och
årsredovisning.
Enligt lagen om finansiell samordning gäller även vissa delar av kommunallagen
(1991:900) för ett samordningsförbund. Balanskravet innebär att om kostnaderna för ett
visst räkenskapsår överstiger intäkterna så skall det negativa resultatet regleras och det
redovisade egna kapitalet enligt balansräkningen återställas under de närmast följande tre
åren.
Revisorernas uppgift är bl. a. att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om
den interna kontrollen som görs är tillräcklig.
Granskningen har genomförts på uppdrag av samordningsförbundets revisorer.

2 Sammanfattande bedömning
Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten och
dess finansiering samt den ekonomiska ställningen. Vår bedömning är vidare att
verksamheten under året genomförts på ett ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
samt att förbundet avseende den egna verksamheten har en tillräcklig intern kontroll.

3 Granskningsresultat
Vi har granskat resultat- och balansräkningen i årsredovisningen för år 2016,
årsredovisningen samt underliggande specifikationer till de bokförda resultat- och
balansposterna. Förbundet erhåller samlingsfakturor och därmed är de enskilda
transaktionerna i de redovisade projekten inte granskade.
Vi bedömer att resultat- och balansräkning i årsredovisningen och i förvaltningsberättelsen
i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten och dess finansiering samt den
ekonomiska ställningen.
Resultaträkningen skall redovisa samtliga intäkter och kostnader och hur det egna
kapitalet har förändrats under året. Resultaträkningen är uppställd enligt KRL och
redovisar årets samtliga intäkter och kostnader. Jämförelse mellan budget och utfall för
året finns redovisat per projekt.
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Vi bedömer att verksamheten under året genomförts på ett ur ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt.
Vi bedömer den interna kontrollen som tillräcklig avseende förbundets egen verksamhet
och ekonomihantering men avseende uppföljning och kontroll inom de enskilda projekten
kan vi inte uttala oss.
Resultatet för verksamheten uppgick till -4 200 848 kr för år 2016. Föregående år var
resultatet 3 479 178 kr. Förbundet har i enlighet med statens krav minskat det egna
kapitalet. Årets underskott medför att det egna kapitalet minskat från 7 970 407 kr till
3 769 559 kr.
För 2016 uppgick intäkterna för anslag från huvudmännen till 14 264 976 kr och övriga
intäkter för 2016 till 772 815 kr. Kostnaderna har ökat med 4 689 460 kr jämfört med
föregående år.
Finansnettot uppgår till -16 266 kr i jämförelse med - 4 866 kr för föregående år.
Enligt Kommunallagen ska anges mål för verksamheten vilka är av betydelse för en god
ekonomisk hushållning. Kommunallagen anger även att för ekonomin skall anges de
finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Några sådana
finansiella mål finns inte antagna varför vi inte kan uttala oss om måluppfyllelsen.
I årsredovisningen redogörs för syftet med verksamheten i enlighet med
samordningsförbundets uppgift enligt 7§ Lag om finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser.
Vår bedömning är att den årsredovisning som presenterats oss på ett relativt tydligt vis
redogör för händelser under året, förbundets utveckling och ekonomiska resultat och
ställning.
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