Revisionsrapport
2019-12-31

Samordningsförbundet MittSkåne
2020-04-28

Inledning
Vi har på uppdrag av Försäkringskassan genomfört en
revision av Samordningsförbundet MittSkåne för
räkenskapsåret 2019.
Revisionen har utförts enligt god revisionssed i Sverige.
Auktoriserade revisorer är enligt revisorslagen skyldiga
att iakttaga god revisorssed och god revisionssed vilket
ställer krav på hur revisionen utförs och dokumenteras.
Som medlem i FAR har den auktoriserade revisorn
även att efterleva FAR:s etiska regler.
Vi har även biträtt förbundets förtroendevalda revisorer
i dessas granskning av förbundet så som sakkunnigt
biträde. Granskningen har skett med beaktande av de
regler om revision som finns i lag om finansiell
samordning vid rehabiliteringsinsatser [2003:1210].
Denna lag föreskriver att revisionen ska utföras enligt
vad som föreskrivs i kommunallagen [2017:725] (KL). I
KL 12:1 fastslås att revisionen ska utföras enligt god
revisionssed.

Syftet med revisionen är att granska årsredovisningen
samt styrelsens förvaltning för samordningsförbundet.
De förtroendevalda revisorerna ska bedöma:
- om styrelsen har bedrivit verksamheten på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt och
- att den interna kontrollen har varit tillräcklig samt
- att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med
de finansiella mål och verksamhetsmål som är
uppställda.
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Revisionsinriktning
Årsredovisningen

Bedömning av väsentlighet och risk i
räkenskaperna
Vi har gjort en risk- och väsentlighetsanalys över
samordningsförbundets verksamhet vilken har
utmynnat i att vi har bedömt följande poster som
väsentliga:

• Verksamhetens intäkter
• Verksamhetens kostnader

Lagen om ändring i lagen om finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser (SFS 2018:598) klarlägger att
samordningsförbunden ska tillämpa Lag (2018:597)
om kommunal bokföring och redovisning (LKBR).
Denna lag reglerar vad förvaltningsberättelsen ska
innehålla.
Vi har granskat huruvida förvaltningsberättelsen i
årsredovisningen uppfyller dessa regler.

• Kassa och bank
• Kortfristiga skulder
Till följd av verksamhetens natur och omfattning har vi
valt att substansgranska samtliga poster som listats
ovan.
Vi har beaktat föregående års rapportering från
revisorerna i vår bedömning.

Förbundsstyrelsens förvaltning
Vår granskning av förbundsstyrelsens förvaltning har
inriktats på följande områden:

• Granskning av efterlevnad av lagar och
förbundsordning
• Granskning av att styrdokument följs
• Granskning av att verksamhetsplan 2019 med
budget upprättats och godkänts av förbundsstyrelsen
• Granskning av att väsentliga styrelsebeslut har
genomförts.
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Revisionsinriktning fortsättning
God ekonomisk hushållning

Intern kontroll

Samordningsförbund ska ha en god ekonomisk
hushållning i sin verksamhet.

Vi har granskat delar av förbundets interna kontroll
med fokus på:

Förbundsstyrelsen ska besluta om riktlinjer för god
ekonomisk hushållning för förbundet genom att
fastställa finansiella mål och mål för verksamheten.

• rutiner och system för kostnadsbokföring,

Vi har granskat i vilken mån förbundet uppnår det
fastställda målen och därmed efterlever kraven på god
ekonomisk hushållning.

• betalningar
• attester och attesträtter
• bokslutsprocessen
• ersättning för utfört arbete
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Iakttagelser från granskningen
Räkenskaperna

Årsredovisningen

• Verksamhetens intäkter har sysselsatts i de projekt
som förbundet driver och ett negativt resultat om
279 tkr redovisas.

• Detta var det första året som den nya
redovisningslagstiftningen var tillämplig vilket har
påverkat utformningen av förbundets årsredovisning.

• Enligt det Nationella rådets rekommendationer är
20% av medlemsintäkterna ett riktmärke på hur stort
det egna kapitalet kan vara vilket motsvarar ca 980
tkr baserat på 2019 års nivå. Förbundets EK uppgår
till 963tkr.

• Över tid kommer utformningen av årsredovisningen
att utvecklas i takt med att formatet blir mer bekant
och praxis utvecklas.
• Årsredovisningen bedöms uppfylla kraven enligt
lagen om kommunal bokföring och redovisning i allt
väsentligt.
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Iakttagelser från granskningenfortsättning
Balanskrav

Förvaltning

• Samordningsförbunden har historiskt inte upprättat
någon balanskravsutredning men den nya
redovisningslagstiftningen stipulerar en dylik varför
också samordningsförbunden skall upprätta en
balanskravsutredning.

Vi har granskat styrelsens förvaltning genom:

• MittSkånes årsredovisning innehåller inte en
balanskravsutredning.

- att säkerställa att förbundsordningen följs
- att styrelsen har varit beslutsför när beslut fattats
- att ta del av styrelsens protokoll
- att kartlägga beslut fattade av styrelsen
• Styrelsen skall besluta om mål och riktlinjer för den
finansiella samordningen
-

Vi har tagit del av Verksamhetsplanen för 2019
och kommenterar styrelsens beslut om mål i
separat avsnitt.

• Styrelsen skall stödja samverkan mellan
samverkansparterna
- Vi har noterat att målsättningar som anges i
Verksamhetsplanen avser just samverkan
• Styrelsen skall besluta på vilket sätt de medel som
står till förfogande för finansiella samordning skall
användas
- Vi har noterat att det inte finns några tydliga
protokollförda beslut gällande
medelstilldelningen. Budget finns.
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Iakttagelser från granskningenfortsättning
Förvaltning fortsättning

• Styrelsen ska finansiera insatser som avser
individer i behov av samordnade
rehabiliteringsinsatser
- Vi noterar att förbundet har finansierat ett
antal processer som avser individer i behov
av samordnade insatser
• Styrelsen ska svara för uppföljning och
utvärdering av beslutade åtgärder
- Vi noterar genom protokollsläsning och
under avsnittet ”Deltagarinsater” i
årsredovisningen att beslutade åtgärder
följs upp och utvärderas.

• Styrelsen ska låta upprätta budget och
årsredovisning för den finansiella samordningen
- Vi har tagit del av såväl budget för 2019 som
årsredovisning. Budget har upprättats för de
kommande tre åren.

Vår bedömning är att förvaltningen har varit
tillfredställande med undantag för de iakttagelser
som är skrivna med fetmarkerad text.
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Iakttagelser från granskningenfortsättning
Intern kontroll och övrig granskning

• Vi har säkerställt att redovisade intäkter hänförliga till
medlemsavgifter är i enlighet med budget och är
fullständigt upptagna i räkenskaperna.

Vi bedömer att bokslutsprocessen och den löpande
redovisningen håller en tillfredställande kvalitet.

• Vi har säkerställt att redovisade leverantörsskulder
finns noterade i leverantörsreskontra.

• Attestordning och delegationsordning finns.
Vi noterar att endast en attestant finns på
samtliga stickprov medan attestordning anger
att belopp överstigande 3 basbelopp ska
attesteras av ordförande.

• Vi har verifierat behållningen av likvida medel mot
bankbesked.

• Vi noterar även att fullmakt ej finns avseende att
betalningar ska göras två i förening.

• Vi har genom stickprov verifierat att bokförda
kostnader är verksamhetsgiltiga och attesterade.

• Vi har verifierat att bokförda interimsskulder är
relevanta genom stickprovskontroll mot underlag
• Vi har genom avklippskontroll säkerställt att samtliga
skulder/kostnader är bokförda.
• Vi har granskat manuella bokföringsordrar
upprättade i samband med bokslutsarbetet.
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Måluppfyllelse
Enligt 21§ i Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska kapitel 11 1§
Kommunallagen gällande mål för den ekonomiska förvaltningen tillämpas också i samordningsförbund.
Det framgår också av Förbundsordningen 6§ punkt 1.
Vi noterar att begreppet ”Mål” framgår av Verksamhetsplanen för 2019 enligt följande:

1. Ge stöd och uppmuntran till idéer som sen kan formas till insatser och olika processer. Genomförandet ska
ha hög kvalité och påverka livsvillkoren för de medborgare som är i behov av rehabiliteringsinsatser
2. Genom att knyta forskningsvärlden till oss på ett naturligt sätt tar vi vara på varandras kunskaper och
erfarenheter. Vi ska fånga upp goda exempel, metoder och arbetssätt och arbeta in dessa i de ordinarie
verksamheterna.
3. Vi ska skapa arenor och mötesplatser, som gynnar kunskapsöverföring vilket också möjliggör nya
konstellationer att samverka i. Vi ska aktivt arbeta tillsammans med det civila samhället samt medverka till en
rymligare arbetsmarknad.
Årsredovisningen innehåller ett avsnitt med rubriken ”God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk
ställning”. Det går att förstå att måluppfyllelse uppnåtts.
Något finansiellt mål framgår dock inte.
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Slutsatser
Baserat på den genomförda granskningen bedömer vi sammantaget att

• räkenskaperna är rättvisande,
• årsredovisningen i allt väsentligt upprättats i enlighet med god redovisningssed
och lag om kommunal bokföring och redovisning,
• att den interna kontrollen varit tillräcklig men vi rekommenderar att styrelsen
låter upprätta en intern kontroll plan där attesträtt och bankfullmakter ses över.
• att resultatet enligt årsredovisningen är förenlig med de verksamhetsmässiga
målen men att det finansiella målet är omformulerat varför vi inte kan uttala
oss om det.
Vi bedömer trots detta att styrelsen har bedrivit verksamheten på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt.
Landskrona 28 april 2020

Jesper Sturesson
Auktoriserad revisor
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