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Revisorerna i Samordningsförbundet i Norra Örebro Län
SOFINT
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Örebro läns landsting samt
Försäkringskassans styrelse
org. nr 222000-1818

Revisionsberättelse för år 2010
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i
Samordningsförbundet i Norra Örebro län - SOFINT.
Styrelse ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt
de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern
kontroll. Revisorernas ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet.
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund
för bedömning och ansvarsprövning.
Samordningsförbundet är registrerat för redovisning av moms enligt kommunkontosystemet. Enligt
gällande lagstiftning har samordningsförbund inte rätt till momsavdrag. De har endast rätt till
momsschablon vid upphandlade tjänster. Det kan finnas en risk för att gjorda momsavdrag ska
återföras, vilket leder till ett sämre resultat för samordningsförbundet.
Vi bedömer sammantaget att styrelse i Samordningsförbundet i Norra Örebro län - SOFINT har
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande. Vi bedömer att den interna kontrollen
behöver förstärkas. Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella
mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.
Vi tillstyrker att förbundsmedlemmarna beviljar ledamöterna i styrelsen ansvarsfrihet.
Vi tillstyrker att samordningsförbundets årsredovisning för 2010 godkänns.

Revisionsberättelse
Vi vill påpeka att styrelsen inte har avlämnat en undertecknad årsredovisning inom föreskriven tid.
Vi åberopar bifogad revisionsrapport från PwC.
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