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Revisorernas granskning av delårsrapport 2021
Förslag till beslut
Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att lägga informationen om revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2021 till
handlingarna.

Ärendet
Förbundets revisorer har, biträdda av Ernst & Young AB som sakkunniga, granskat
förbundets delårsrapport för perioden januari till juni 2021. KPMG som är utsedda revisorer
av staten har också granskat delårsrapporten.
Revisorernas bedömning
Revisorerna bedömer sammantaget att den av förbundet redovisade delårsrapporten ger en
rättvisande bild av resultat och ställning per 2021-06-30 samt att den uppfyller kraven i den
kommunala redovisningslagen vad avser innehåll och utformning.
Vidare bedömer de att delårsrapporten i allt väsentligt ger en rättvisande bild av den
verksamhet som bedrivits under första halvåret 2021.
Granskning Ernst & Young
Vår översiktliga granskning av delårsrapporten har inte indikerat på några väsentliga fel.
Delårsrapporten ger en tydlig bild av vilken verksamhet förbundet bedrivit under det första
halvåret 2021. Av delårsrapporten framgår en tydlig uppföljning av de mål som förbundet
upprättat i verksamhetsplanen med en kommentar per uppsatt mål. Samtliga tre
övergripande mål för perioden bedöms vara på väg i rätt riktning. Prognosen är att målen
kommer vara helt uppfyllda vid årets slut”
Granskning KPMG
Baserat på den genomförda granskningen bedömer jag sammantaget att räkenskaperna i allt
väsentligt är rättvisande, att den interna kontrollen varit tillräcklig, att resultatet enligt
delårsrapporten är förenligt med de finansiella och verksamhetsmässiga mål som är
uppställda enligt förbundsordningen och verksamhetsplanen samt att delårsrapporten har
upprättats i enlighet med god redovisningssed och lag om kommunal bokföring och
redovisning.
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Förbundsstyrelsens svar
Förbundsstyrelsen har mottagit revisorernas utlåtande samt Ernst & Youngs
granskningsrapport för första halvåret 2021.

Åsa Fichtel, Förbundschef
Bilagor:
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