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Svar på revisionsberättelse och granskningsrapport 
avseende årsredovisning 2015 
 
Samordningsförbundets revisorer har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och 
förbundsstyrelsens förvaltning för verksamhetsåret 2015 och tillstyrker att styrelsen 
och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 
 
Revisorernas uppfattning är att verksamheten har bedrivits på ett ändamålsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. De bedömer att räkenskaperna i allt 
väsentligt är rättvisande, att den interna kontrollen varit tillräcklig samt att resultatet 
enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som 
är uppställda. 
 
De sakkunniga biträdena från Ernst & Young bedömer utifrån granskningen att 
Samordningsförbundet bedriver verksamhet i enlighet med lagen om finansiell 
samordning av rehabiliteringsinsatser samt de mål som stadgas i verksamhetsplanen. 
De ser positivt på att förbundet har fortsatt diskutera och utreda mål, syfte och 
inriktning för fortsatt utveckling av verksamheten, utifrån den utvärdering som 
gjordes år 2013. I årsredovisningen görs en övergripande beskrivning av 
identifierade framgångsfaktorer och systemfel, vilket ses som positivt. 
Ernst & Young ser även positivt på att kansliet har arbetat fram en intern riskanalys 
samt att en översyn av samtliga styrdokument ska göras under 2016. 
 
Revisorsbiträdena framför ett par rekommendationer till styrelsen kring arbetet med 
mål för verksamheten. 
 

 Målen för verksamheten bör periodiseras för att underlätta bedömningen av 
måluppfyllelsen. Denna rekommendation kvarstår från tidigare granskningar. 

 Vidare rekommenderas att förbundet redovisar och resonerar kring 
måluppfyllelse av verksamhetens övergripande mål samt för respektive 
insats. 

 Det utvecklingsarbete som förbundet bedriver avseende utveckling av mål 
och metoder för uppföljning av samverkansinsatser är positivt och 
rekommendationen är att detta arbete prioriteras framgent. Tidigare 
rekommendation om att ta fram tydliga och uppföljningsbara mål samt 
metoder för att följa upp och mäta måluppfyllelsen inom detta område 
kvarstår. 
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Förbundsstyrelsens svar  
Förbundsstyrelsen har mottagit revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2015 och 
framhåller att förbundet har tagit till sig Ernst & Youngs rekommendationer: 
  

 Vad gäller periodisering av mål har förbundet inför 2016 brutit ner målen i 
effektmått som är periodiserade. 

 Frågan om att redovisa respektive insats måluppfyllelse i årsredovisningen 
ses över och kommer att implementeras i nästkommande rapport, där även ett 
resonemang kommer att föras kring utfallet i förhållande till målen.  

 Ernst & Young har även uppmärksammat det utvecklingsarbete som 
förbundet bedriver avseende utveckling av mål och metoder för uppföljning. 
Det arbetet är fortsatt prioriterat.  
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