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Förvaltningsberättelse

Sammanfattning
2019 har på många sätt präglats av nytänkande och aktivitet i sann samverkansanda. Flera
nya insatser har gått från idé, via förädling i våra samverkansorgan till beslut i styrelsen. Vår
vision vidareutvecklades i samband med våra Visionsdagar då Beredningsgrupp och Styrelse
tillsammans arbetade framtidsinriktat och lyder nu: "Tillsammans och utifrån individens
perspektiv skapar vi hållbar samverkan"
Parallellt med detta har tyvärr större omstruktureringar och byte av personer i olika
nyckelpositioner hos flera av våra samverkande parter påverkat vår verksamhet negativt. Det
har bl a inneburit att en beslutad insats inte startat, en annan avslutats i förtid och en tredje
bara delvis kommit igång. Detta har påverkat årets resultat med nästan 1,5 miljoner. De
beslut styrelsen tagit under 2019 där verksamhetsstart varit sent under året eller tidigt 2020
kommer dock att vända denna trend.

Förbundets övergripande viljeinriktning
Förbundets mål är att inom kommunerna Kävlinge och Lomma svara för en finansiell
samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen,
Region Skåne och kommunerna i syfte att underlätta och uppnå en effektiv
resursanvändning, De s,amlade resurserna ska användas_ for samordnade bedömningar och
insatser i syfte att den enskilde individen ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra
förvärvsarbete. De ska också användas för samordnade förebyggande insatser gentemot
riskgrupper samt samverkansstödj ande aktiviteter myndigheterna emellan.

Vision/Förhållningssätt
Förbundets vision/förhållningssätt är formulerad:
"Tillsammans och utifrån individens perspektiv skapar vi hållbar samverkan"
Målgrupp
Personer boende i Lomma eller Kävlinge kommuner med en otillräcklig grad av
självförsörjning och som är aktuella hos minst två av parterna.
Arbetssätt
Med utgångspunkt i parternas samlade resurser skall förbundet verka för att:
• Initiera samverkansstödj ande aktiviteter där alla myndigheterna deltar.
• Erbjuda samordnade bedömningar av enskilda människors förutsättningar för, och
behov av hjälp till en högre grad av självförsörjning.
• Initiera och samordna aktiviteter i samma syfte.

Samordningsförbundet
• Är en gemensam arena, men det är de samverkande parternas ansvar att använda
förbundet för att åstadkomma en effektiv verksamhet.
• Sätter mål för sin verksamhet och kan finansiera insatser, men det är de samverkande
parterna som bedriver verksamheten.
Samordningsförbundets aktiviteter ska bygga på
• Ett öppet och tolerant förhållningssätt
• Evidensbaserat arbetssätt.
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Individers behov av samordning från minst två av parterna.

Organisation och arbete
Samordningsförbundet Finsam Kävlinge — Lomma bildades 2009-05-12 i enlighet med Lag
om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) och är en fristående juridisk
person.
Ingående parter i förbundet är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Skåne,
Kävlinge kommun och Lomma kommun.
Förbundet har sitt säte i Lomma kommun.
Förbundet leds av en styrelse med fem ordinarie ledamöter och fern ersättare. Ledamöterna
har utsetts av de fem medlemmarna som ingår i förbundet.
Styrelsen består av
Ordinarie ledamöter
Stina Larsson ordf

Unndra s ivare
Kävlinge kommun

Sofia Forsgren-Böhmer vice ordf 31/3 Susanne Borgelius 1/4 -

Lomma kommun

Ulrika Thell Mijdema - 31/8
Annika Sundell 1/9-

Försäkringskassan

Jessica Henriksson-31/8 Caterina
Holmström 1/9Marie Saltarski — 31/3 Manias
Horrdin 1/4 -

Arbetsförmedlingen
Region Skåne

Ersättare
Gunni Gustafsson Nilsson 31/3 Rune Sandström 1/4 Conny Bäck —31/3 Pia
Johnsson 1/4 Annika Sundell — 31/8
Nathalie Ekholm Hagsten
1/9 Irina Jonströmmer — 31/8
Jessica Henriksson 1/9Mattias Horrdin — 31/3
Gunilla Törnqvist 1/4-

Förbundschef
Karin Rangin
Arbete
Förbundsstyrelsen har under året haft 5 sammanträden. Styrelsens arbete har främst varit att
fortsätta jobba mot förbundets mål, riktlinjer och målgrupper.
Årsredovisning för 2018 har lämnats och revision har genomförts. Samordningsförbundet
Finsam Kävlinge-Lomma har beviljats ansvarsfrihet från Lomma kommun, Kävlinge
kommun, Region Skåne, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
Beredningsgruppen fungerar väl och möts inför varje styrelsemöte. Idégruppen är också
välfungerande. I båda dessa grupper är alla myndigheterna representerade. Chefsnätverket
har haft två sammankomster.
Förbundschefen ingår i ett regionalt nätverk tillsammans med övriga
förbundssamordnare/chefer i Skåne.
Oamverkan med andra samordningsförbund har vidareutvecklats under året.
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Återkoppling till verksamhetsplan, budget och beslut under perioden
Utifrån rubrikerna i verksamhetsplanen har följande verkställts under året:
Identifiera, Mans-WM och kitvärdeiii safttv'S•käilKslödjande Oa-kit-MP
•

•
•
•
•
•

•

•
•

•

Frukostmöten: 4 välbesökta frukostmöten genomfördes under året där medarbetare
från alla fem myndigheterna var inbjudna. Här skedde också samarbete med några av
våra förbundsgrannar.
Visions och målarbete: Fortsatt utveckling genomfördes under hösten gemensamt för
styrelse och beredningsgrupp.
Styrelsemöten: Fem styrelsemöten har genomförts under året
Beredningsgruppsmöten: Fem möten har genomförts under året.
Möten med Idégruppen: Fem möten har genomförts under året.
Samverkansakademin: I dialog med förbundsgrannarna i "Lundadistriktet" har
Samverkansakademin vuxit fram. Syftet är att skapa en gemensam
plattform/mötesplats för kompetensutveckling inom samverkansområdet och två
välbesökta seminarier har genomförts.
Regionala nätverksträffar: Förbundscheferna i Skånes samordningsförbund mäts
regelbundet med syfte att samverka över förbundsgränserna när det gäller såväl
gemensamma insatser som utbyte av tankar och idéer.
Chefsnätverk: Fler chefer har anslutit sig till vårt chefsnätverk under året. Två
sammankomster har genomförts.
Samverkan med andra förbund: Samverkansakademin, Mariamonagning, Insam
och arbetet med Unga med aktivitetsersättning (se nedan) är goda exempel på
samverkan med våra förbundsgrannar.
Strukturerad auskultering: Kontaktpersoner har utsetts i respektive organisation.

Stödja utveckling av metoder och arbetssätt
• Etablering genom symelsiittning. Insatsen avslutades under vamp, 20.19 I slutrapport
och utvärdering (som finns på www.finsamkavlingelomma:nu) konstateras bl a att
Insatsen grundlagt en struktur i Lommas integrationsarbete och Kävlinge har
vidareutvecklat sin. Det kan exemplifieras med nya mötesformer för de inblandade
parterna, utvecklade processflöden, olika exempel på nya mötesplatser och möjlighet
till Språkträning såsom: språkcaf, vänfamiljer, föreningsinsats, utbildningsinsatser
mm. Implementering av de olika delinsaterna har skett under insatsen gång.
• Mariamottagning - Tillsammans med förbundsgrannarna i Lundadistriktet har vi
finansierat uppbyggnadsfasen av en Mariamottagning (en integrerad
beroendemottagning för barn och unga vuxna med risk- och missbruk samt beroende).
Vår finansiering avslutades vid årsskiftet och avtal har skrivits mellan Region Skåne
"Loch de ingående kommunerna.

w-vy

• Unga med aktivitetsersättning UMA. Med utgångspunkt i den kartläggning som
gjordes 2018 har en gemensam utbildningsinsats (supported employment) genomförts
under hösten där 9 medarbetare från båda kommunerna deltog. Insatsen ska betraktas
som metodutveckling där arbetssätt och lärdomar överförs till ordinarie verksamheter
under tiden för utbildning °eh senate i det framskridande arbetet. Detta är ett led i att
utveckla en arbetslivsinriktad insats för att fa fler personer att gå från
aktivitetsersättning till anställning. Varje medarbetare som deltar i projektet ska
genom ett antal frågor göra en egenutvärdering av sitt arbete före och efter genomförd
utbildning. Genom detta kan det påvisas vad som förändrats och/eller förbättrats
genom utbildning i Supported Employment. Resultatet kommer att diskuteras på en
Workshop under 2019.
• REKO på riktigt. Under hösten tog styrelsen beslut om denna insats som syftar till
att vidareutveckla rehabkoordinatorns roll. Det är Hälsomedicinskt center i Lomma
och Löddeköpinge vårdcentral som tillsammans med Försäkringskassan står bakom
ansokan; Verksarnhetsstart september; hum kommer att clammier« insatsert med
planerad implementering i ordinarie verksamhet februari 2021.
• InSam — se nedan
• Kartläggning av och skapande av Kompetensgrupp för vissa
försörjningsstödstagare. Styrelsen tog under hösten beslut om denna insats med
målet att skapa en kompetensgrupp som arbetar konsulterande med fallbeskrivningar
och gemensamt ger grunden för det fortsatta arbetet med personer som saknar
sjukpenninggrundande inkomst och är beroende av försörjningsstöd.
Verksamhetsstart februari 2020.
• Behovsanalys. Genomfördes under våren/sommaren och redovisades för styrelse och
beredningsgrupp i samband med Visionsdagarna i september. Gemensamma
prioriterade målgrupper för våra ingående myndigheter är: Unga i utanförskap,
personer inom etableringen, personer med missbruk/psykisk ohälsa,
försörjningsstödstagare med låg eller ingen arbetsförmåga. Prioritering av insatser på
strukturell nivå som stärker samverkan.
Identifiera, planera, finansiera och löpande utvärdera individrelaterade aktiviteter
(utvärdering ingår ofta inom ramen för aktiviteten)
• Ungdomslots. Styrelsen har tagit beslut om, och avsatt medel för, denna insats vars
syfte ar att fOrebygga att ungdomar hamnar i utantbrslcap Pet r framst ungdomar som
varken arbetar eller studerar som denna insats riktar sig till. Pga omstruktureringar och
byte av personer i nyckelpositioner har denna insats ännu inte kommit igång.
Diskussioner pågår.
• Insam — Tillsammans med förbundsgrannarna i Lundadistriktet togs beslut om denna
insats våren 2018. Syftet med projektet var att bidra till att minska antalet
långtidsarbetslösa bland nyanlända och öka andelen nyanlända personer i arbete eller
studier. Sammanlagt har 14 personer från våra kommuner deltagit i
Vägledningsgrupper och några remitterats till PTSD-behandling. Med anledning av
Arbetsförmedlingens situation under hösten har insatsen i sin nuvarande form nödgats
vslutas. Diskussioner pågår om en eventuell fortsättning i annan form.

e

•

Psykisk ohälsa/missbruk: Diskussioner har pågått under året om hur och på vilket
sätt vi ska ge oss an detta komplexa område. Utkast till ansökan har tagits fram och
diskussionerna fortsätter.

Information
• Hemsida. www.finsamkavlingelomma.nu. Här finns alla våra aktiviteter beskrivna,
protokoll och övriga dokument tillgängliga.
• Möten. En mängd möten har genomförts under perioden (se ovan) och i alla relevanta
sammanhang, t ex Frukostmöten och Chefsnätverk, är information om Finsam en
självklarhet för att sätta mötets innehåll i ett sammanhang.

Resultaträkning
Not
Verksamhetens intäkter
Medlemsavgifter
Övriga intäkter och ersättningar
Summa verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Kostnad aktivitet
Verksamhetens kostnader
Personalkostnader
Summa verksamhetens kostnader
Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

tiikrets

resultat

2018-12-31

1

3.300.000
0
3.300.000

3.302.000
0
3.302.000

2
3
4

-1.295.121
-122.155
-883.590
-2.300.866

-1.631.943
-113.189
-877.738
-2.622.870

5
6

76
-2.937

137
-3.398

-2.861

-3.261

0

0

996.273

675.869

Summa Finansiella intäkter och kostnader

Skatt

2019-12-31

Balansräkning
Not

2019-12-31

2018-12-31

208.925

-8.989

208.925

-8.989

Kassa och bank

5.165.892

4.651.502

Summa Kassa och Bank

5.165.822

4.651.502

Summa omsättningstillgångar

5.374.747

4.642.513

5.374.747

4.642.513

Eget kapital
Periodens resultat

-3.472.854
-996.273

-2.796.985
-675.869

Summa Eget kapital

-4.469.127

-3.472.854

-905.620

-1.169.659

-905.620

-1-169.659

-5.374.747

-4.642.513

Tillgångar
Omsättningstillgångar
Övriga kortfristiga fordringar
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Summa kortfristiga fordringar

Summa tillgångar

Eget kapital och Skulder
Eget kapital

Skulder
Kortfristiga Skulder
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Summa Skulder

"Summa
Eget kapital och Skulder
...v

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Kassafilidesanalys
2019-12-31

2018-12-31

Den löpande verksamheten
Årets Resultat

996.273

675.869

Kassaflöde från verksamheten före
förändring av rörelsekapital

996.273

675.869

Förändring av rörelsekapital
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av kortfristiga skulder

-217.914
-264.039

16.347
191.472

514.320

883.688

Förändring av likvida medel
Likvida medel vid årets början

4.651.502

3.767.814

ikvida medel vid årets slut

5.165.822

4.651.502

Kassaflöde från den löpande verksamheten

,s- J0 sft4 oKy-

Tilläggsupplysningar

Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt Kommunallagen, Lag om kommunal
redovisning och i enlighet med rekommendationer från Rådet för kommunal
redovisning.
Medlemsavgifter
Medlemsavgifter från de fyra medlemmarna har intäktsförts i den period de
avser.
Projektkostnader
Under året nedlagda kostnader redovisas i resultaträkningen.
Ford ringar
Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som
anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till
det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.
Skulder
Skulder upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Not 1

Medlemsavgifter

2019-12-31

2018-12-31

Kävlinge Kommun
Lomma Kommun
Region Skåne
Försäkringskassan

478.500
346.500
825.000
1.650.000

478.790
346.710
825.500
1.651.000

3.300.000

3.302.000

/Mumma medlemsavgifter
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Not 2

Kostnad aktivitet
Samverkanskartan Steg 2
Frukostmöten
Mentorsnätverket
Etablering gm sysselsättning
Inspirationsseminarie
Samverkansakademin
Regelbundna möten
Visionsarbete
Chefsnätverk
Mariamottagning
Insam
Unga med aktivitetsersättning
Behovsanalys
Reko på riktigt
Summa kostnad aktivitet

Not 3

Verksamhetens kostnader
Lokalhyra
Revisionsarvode
Redovisningstjänster
Administration/sekreterare
Telefoni
Datakostnader
Årsavgifter
Kontorsmaterial
Övriga kostnader

gumma verksamhetens kostnader

2019-12-31

2018-12-31

0
23.480
0
281.585
0
12.000
16.056
27.881
9.440
262.164
386.672
98.843
95.000
82.000

426.242
33.703
19.767
671.186
6.209
8.152
56.238
21.399
4.800
94.837
221.697
67.713
0
0

1.295.121

1.631.943

2019-12-31

2018-12-31

30.000
17.500
19.195
12.000
5.880
11.923
18.300
6.683
674

30.000
17.500
24.680
10.000
6.230
3.119
18.354
1.632
1.674

122.155

113.189
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Not 4

Personalkostnader

2019-12-31

2018-12-31

Medeltalet anställda
Medeltalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till
en normal arbetstid.
Medeltalet anställda har varit
Varav kvinnor
Varav män

1,0
1,0
0

1,0
1,0
0

Löner, ersättningar mm.
Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med
följande belopp:
Styrelsen:
Ersättningar till styrelsen

99.645

93.509

595.890
45.012
640.902

532.290
50.887
583.176

Lagstadgade arbetsgivaravgifter

143.043

201.052

Summa styrelse och övriga

883.590

877.738

Övriga anställda:
Löner månadsanställda
Pensionskostnader

Lagstadgade arbetsgivaravgifter är lägre än föregående år pga avdrag för
regionalt stöd, 10% på totala lönesumman.

Not 5

Finansiella intäkter
Ränteintäkter

Not 6

Finansiella kostnader
Mäntekostnader

2019-12-31

2018-12-31

76

137

76

137

2019-12-31

2018-12-31

668

645
il

2.269

2.753

2.937

3.398

2019-12-31
2.500
183.833
22.592

2018-12-31
0
-30.603
21.614

208.925

-8.989

2019-12-31

2018-12-31

Upplupna semesterlöner
Upplupen löneskatt
Upplupna kostnader
Övriga kortfristiga skulder

137.818
-13.470
711.276
69.996

116.349
-9.913
1.179.452
136.016

Summa kortfristiga skulder

905.620

978.187

Bankkostnader

Not 7

Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader
Skattekonto
Moms
Summa kortfristiga fordringar

Not 8

Kortfristiga Skulder

DatumA:
.(7g.o.„5..Q.

Susanne Borgelius
Lomma kommun

.............
Johan Ericsson
Kävlinge kommun

Försäkringskassan

Caterina Holmström
Arbetsförmedlingen

ye_
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Mattias Horrdin
Region Skåne

Vår revisionsberättelse har avlämnats 2020 -

9
Johan Vasmusson
Auktoriserad revisor utsedd av
Staten

Fernando Dinis Viseu'
Revisor utsedd av K4
inge kommun

Tor-Björn Langåsen
Revisor utsedd av Lomma kommun

Revisor utsedd av Region Skåne
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Revisionsberättelse
Till styrelsen i Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma, org. nr 222000-2691,
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och fullmäktige i respektive medlemskommun.

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma för år
2019.
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 2019 och av dess finansiella resultat för året enligt lagen om
kommunal bokföring och redovisning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
övriga delar.
Vi tillstyrker därför att resultaträkningen och balansräkningen för samordningsförbundet fastställs.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed
beskrivs närmare i avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt De förtroendevalda
revisorernas och den auktoriserade revisorns 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 likvidera 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 använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig
idessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder 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
misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
skaffar jag 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.
utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i
styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
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.
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 och den auktoriserade revisorns 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 Finsam Kävlinge-Lomma för år 2019.
Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma 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
verksamhetsmål som är uppställda.
Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige.
ag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
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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.
Revisorernas 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
ersättningsskyldig het 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.
Lomma den 1 april 2020

Tor-Björn Langåsen

Fernando Dinis-Viseu‘'

asmusson
Auktoriserad revisor
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