Utlåtande
Revisorerna

Till:
Samordningsförbundet Uppsala län
Fullmäktige i medlemskommunerna
Fullmäktige, Landstinget i Uppsala län
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen

Vi har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per 2021-06-30 är förenligt med
de mål för den ekonomiska förvaltningen som Samordningsförbundet Uppsala län beslutat
om i verksamhetsplanen och flerårsplanen. Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av
betydelse för en god ekonomisk hushållning, såväl finansiella som för verksamheten.
Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.
Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad på
övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningen har utförts enligt god
revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningens resultat presenteras i bifogad rapport.
Vi gör följande bedömning.
Vi bedömer sammantaget att resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål för den
ekonomiska förvaltningen som Samordningsförbundet Uppsala län beslutat om i
verksamhetsplanen och flerårsplanen, såväl de finansiella som för verksamheten.
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