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Revisionsberättelse för år 2021

Till styrelsen i Samordningsförbundet Roslagen, org. nr 222000-3079, och dess förbundsmedlemmar.

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Samordningsförbundet Roslagen för år 2021.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring
och redovisning och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av samordningsförbundets
finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt lagen om
kommunal bokföring och redovisning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
övriga delar.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed
beskrivs närmare i avsnitten Den auktoriserade rev/soms ansvar samt De förtroendevalda
revisorernas ansvar.

Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad
revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.

Styrelsens_ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande
bild enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Styrelsen ansvarar även för den interna
kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av förbundets förmåga att
fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om
fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att Iikvidera förbundet, upphöra med verksamheten
eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Den auktoriserade revisorns ansvar

Jag har att utföra revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av
säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är
ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka
en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller
misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen,

Som del av en revision använderjag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Dessutom:

. identifierar och bedömerjag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsátgärder bland
annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga
för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på



DocuSign Envelope ID: A299767A-FCEB-4D42-988E-5CDFF7GB1DBQ

misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

o skaffarjag mig en förståelse av den del av förbundets interna kontroll som har betydelse för
min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till

omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
o utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i

styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar
o drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid

upprättandet av årsredovisningen; Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om förbundets förmåga att
fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor,
måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i

årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida
händelser eller förhållanden göra att ett förbund inte längre kan fortsätta verksamheten.

0 utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen,
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna
och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,
däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

De förtroendevalda revisorernas ansvar

Vi har att utföra en revision enligt lagen om finansiell samordning, kommunallagen och därmed enligt
god revisionssed för kommunal verksamhet i Sverige. Vi ansvarar för att pröva om verksamheten
sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är
rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Vi har biträtts i vår granskning av ett sakkunnigt biträde.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande_

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för
samordningsförbundet Roslagen för år 2021.

Vi konstaterar att förbundets egna kapital uppgår till en nivå som överstiger Nationella rådets
rekommendationer. Det Nationella rådets beräkningar utgår ifrån en verksamhet som inte fullt ut
speglar Samordningsförbundet Roslagens verksamhet, då denna i väsentlig utsträckning även
finansieras av externa medel. Vi rekommenderar styrelsen att aktivt arbeta med frågan för kommande
verksamhetsår.

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i samordningsförbundet Roslagen har bedrivit verksamheten
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna
kontrollen har varit tillräcklig.

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och
verksamhetsmál som är uppställda.

Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
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Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i

avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoendeñi förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige.
Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt
uttalande.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisoremas ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att

inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot förbundet.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot förbundet.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.

Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns professionella bedömning
och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi

fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för

verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för förbundets situation.

Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden
som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet

Åkersberga den 29 mars 2022
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IHIBUWHQ
Vi har fått uppdraget att genomföra en revision av
Samordningsförbundet Roslagen för räkenskapsåret
2021.

Revisionen har utförts enligt god revisionssed i Sverige
samt med beaktanderav de regler om revision som
ñnns i lag om finansiell samordning vid rehabiliterings-
insatser [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
och styrelsens förvaltning för samordningsförbundet.

Revisorn ska även bedöma om styrelsen i

samordningsförbundet 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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RBViSiOHSIHHKmng
Redovisningen

Vi har gjort en risk- och väsentlighetsanalys över
samordningsförbundet vilken har utmynnat i att

följande poster är väsentIiga:

- Verksamhetens intäkter

. Verksamhetens kostnader

- Kassa och bank

o Kortfristigaskulder

Till följd av verksamhetens natur och omfattning har vi

valt att substansgranska samtliga poster som Iistats

ovan.

Förvaltningsberättelsen

Lagen om kommunal bokföring och redovisning
reglerar vad förvaltningsberättelsen ska innehålla.

Rådet för kommunal Redovisning (RKR) har också i sin

rekommendation R 15 normerat vad som ska ingå i

förvaltningsberättelsen. Vi har granskat huruvida
förvaltningsberättelsen i årsredovisningen uppfyller

dessa regler. W bedömer vidare hur förbundet
kommenterar sin måluppfyllelse på ett adekvat sätt.

MB

Förvaltning

Vår granskning av förbundets förvaltning har inriktats

mot följande områden:

0 Granskning av förbundets interna kontrollplan och
motsvarande dokument baserad i en risk- och
väsentlighetsanalys

- Granskning av efterlevnad av lagar och
förbundsordning

- Granskning av att verksamhetsplan och budget
upprättats och godkänts av förbundsstyrelsen

o Granskning av att väsentliga styrelsebeslut har
genomförts.
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RBViSiUHSiHHKTHiHQ

God ekonomisk hushållning Intern kontroll

Samordningsförbund ska ha en god ekonomisk Inom ramen för vår revision har vi granskat delar av
hushållning i sin verksamhet. Förbundsstyrelsen ska förbundets interna kontroll med fokus på rutiner och
besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för system för kostnadsbokföring, betalningar, attesträtter,
förbundet. bokslutsprocessen samt behörigheter till väsentliga IT-

system.Vi har granskat i vilken mån förbundet efterlever kraven
på god ekonomisk hushållning.
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VaSBHUiga iäKUâQBlSBf Wân granskningen
Intern kontroll och processer Årsredovisningen

W har granskat inköpsprocessen genom att ta del av - Årsredovisningen bedöms uppfylla kraven enligt
attestordning och stickprov verifierat att inköp och lagen om kommunal bokföring och redovisning.
rekvisitioner har blivit attesterade av behörig person.

Vi har verifierat huruvida det för samtliga

utbetalningarfrån banken krävs dualitet. Betalningar
kan göras av enskild från förbundets bankkonto. En
utbetalningsrutin som endast kan ske i förening om
två är alltid eftersträvansvärt för att ha en
förhindrande kontroll. Attestrutinen anses i detta

flöde vara av kompenserande natur då den är av
upptäckande art.

Genom intervju och granskning av verifikat har vi

verifierat att bokslutsprocessen och den löpande
redovisningen håller en tillfredställande kvalitet.
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Väsentliga IGKUEIQBISH frän granskningen forts

Sparade medel / eget kapital

Nationella rådet för finansiella samordningsförbund
har utgett en rekommendation för beräkning av en
rimlig nivå på sparade medel. Utifrån denna
beräkningstrappa är en rimlig nivå för

Samordningsförbundet Roslagen ca: 1,2 Mkr. Eget
kapital uppgår per 2021-12-31 till ca: 2,4 Mkr.

Styrelsen är medveten om frågeställningen och
arbetar med den. Under 2021 har verksamhet
bedrivits fullt ut för medlemsbidragen. Ackumulerat
överskott hänför sig till tidigare perioder.

Plan för intern kontroll

- Förbundet har vuxit under senare år och inkluderar

nu totalt 6 stycken medlemskommuner. Detta ökar
behovet av ett systematiskt arbete med
riskhantering. Vi rekommenderar att styrelsen

arbetar vidare med den internkontrollplan som
beslutats gälla för 2021.

Förvaltning

- Vi har som en del av granskningen av
räkenskapsåret 2021 granskat styrelsens

förvaltning, utöver granskning av intern kontroll,

genom läsning av styrelseprotokoll, granskning
gällande betalning av skatter och avgifter, läsning av
styrande dokument samt granskning av förbundets

försäkringsskydd. Enligt vår uppfattning har

förvaltningen varit tillfredställande under året.

God ekonomisk hushållning

' Förbundet ska sträva efter att använda tilldeIade

medel från medlemmarna till ändamålsenlig
verksamhet med effektivt resursutnyttjande som
grundläggande princip. Vår granskning visar inte på
några väsentliga avsteg från denna grundläggande
princip under 2021.
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Slutsatser

Baserat på den genomförda granskningen bedömer vi

sammantaget att räkenskaperna i allt väsentligt är

rättvisande, att den interna kontrollen varit tillräcklig, att

resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de
ñnansiella och verksamhetsmässiga mål som är

uppställda enligt förbundsordningen och
verksamhetsplanen samt att årsredovisningen har
upprättats i enlighet med god redovisningssed och lag

om kommunal bokföring och redovisning.

Solna den 17 mars 2022

Niklas Schierenbeck

KPMG på uppdrag av revisorerna i

Samordningsförbundet Roslagen
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