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1. Förvaltningsberättelse 

Förbundet 
Samordningsförbundet Trelleborg bildades 2009. Samordningsförbundet vill göra skillnad genom att: 
skapa förutsättningar för samverkan som utvecklar både organisationer och stödjer människor att 
närma sig och nå målet självförsörjning. 

Organisation 
Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Region Skåne samt Trelleborgs kommun som medlemmar. 
Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. 

Styrelse 
Samordningsförbundets verksamhet leds av en av medlemmarna utsedd styrelse. Styrelsens arbete 
regleras i förbundsordningen. I förbundsstyrelsen ingår en ordinarie och en ersättare från vardera 
medlemmen. Under 2020 har styrelsen sammanträtt vid 7 tillfällen. 

Styrelsens sammansättning under 2020 

Ledamot Ersättare 

Ann Kajson Carlqvist, Trelleborgs kommun, 
ordförande 

Cilla Andersson Dahl, Trelleborgs Kommun 

Karin Lindgren Eklund, Arbetsförmedlingen, 
vice ordförande 

Caterina Holmström, Arbetsförmedlingen 

Gunilla Nordgren, Region Skåne Lennart Höckert, Region Skåne 

Cecilia Braun, Försäkringskassan Gabriella Lidquist, Försäkringskassan 

Samordnare 
Samordnaren har sin anställning på Arbetsförmedlingen med uppdrag att arbeta 33 % för 
Samordningsförbundet Trelleborg. Samordnaren är verkställande tjänsteman och är föredragande i 
styrelsen. Uppdraget innebär bland annat att: verkställa styrelsens beslut, ansvarar för uppföljning och 
utvärdering samt utarbetar förslag till beslut för styrelsen vad gäller insatser. Samordnaren skall också 
ha ansvar för kommunikation internt och externt angående Samordningsförbundets verksamhet. 

Styrgrupp för insatser finansierade genom Samordningsförbundet 
För varje insats finansierade genom Samordningsförbundet finns en styrgrupp. Styrgruppen består av 
involverade parter samt samordnaren för Samordningsförbundet. Styrgruppens uppgift är att följa 
upp uppsatta mål och processer samt fatta beslut som berör den pågående insatsens verksamhet. 

Arbetsgrupp 
I januari 2020 bildades en arbetsgrupp för Samordningsförbundet i Trelleborg. Arbetsgruppen består 
av företrädare från samtliga parter. Gruppens funktion är att diskutera verksamheter utifrån behov av 
samverkande aktiviteter och tar fram ansökningar till insatser. Gruppen bidrar med erfarenheter och 
omvärldsbevakning från sina respektive verksamheter. Arbetsgruppen har under 2020 haft 6 möten. 

Administration 
Samordningsförbundet anlitar redovisningsbyrån R & W Redovisning AB, i Trelleborg för bokföring 
och upprättande av årsbokslut. 
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Revisorer 
Revisorer har utsetts av Region Skåne och för Trelleborgs kommun. Försäkringskassan har för sin och 
Arbetsförmedlingens del upphandlat revisionstjänsten, vilken har tilldelats KPMG. 

Arkiv 
Arkiverade handlingar finns på Trelleborgs kommun. 

Hemsida 
Samordningsförbundet har en egen hemsida http: samordningtrelleborg.se. Nyheter, information om 
verksamheterna samt styrelseprotokoll publiceras där. Katarina Ahl administrerar hemsidan. 

Intern kontroll 
Enligt styrelsebeslut ska redovisning av den interna kontrollen göras i tertialrapporten. 

GDPR 
Samordningsförbundet har tecknat avtal med ATEA angående dataskyddsombud. Uppföljning 
angående GDPR sker regelbundet med dataskyddsombudet. 
Samordningsförbundets dataskyddsombud: Martin Axelsson,  martin.axelsson@atea.se  

Uppdrag 
Samordningsförbundets uppdrag anges i förbundsordningen § 4: 

Samordningsförbundets uppdrag 
Samordningsförbundets uppdrag är att inom det geografiska området för Trelleborgs kommun att 
svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, Region Skåne samt Trelleborgs kommun, i syfte att underlätta och uppnå en 
effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna ska användas för samordnade bedömningar 
och insatser i syfte att den enskilde skall uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete. 
Uppgifter för Samordningsförbundet anges i § 6: 

Samordningsförbundet har till uppgift att: 

✓ besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 
✓ stödja samverkan mellan samverkansparterna 
,7 finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. 

Vilka syftar till att individen uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete och 
som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde 

,r besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall 
användas 
svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatser 

,/ upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen 

De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet. 
Samordningsförbundets uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och 
rehabilitering till egen försörjning. På individnivå verkar Samordningsförbundet genom att finansiera 
insatser som bedrivs av de samverkande parterna. 
Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa strukturella 
förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan t.ex. handla om 
kompetensutveckling och kunskapsutbyte. 
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Finansiering 
Samordningsförbundets verksamhet finansieras av medlemsavgifter som fördelas enligt en modell där 
staten, genom Försäkringskassan, bidrar med 50 %, Region Skåne 25 % och 25 % fördelat på 
Trelleborgs kommun. Förbundets tilldelning från medlemmarna var under 2020 2 000 000 SEK. 

Fördelning medlemsavgifter 2020 

• FK/AF Region Skåne Trelleborg 

Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen 1 000 000 SEK 
Region Skåne 500 000 SEK 
Trelleborgs kommun = 500 000 SEK 

Verksamhetsidé och övergripande mål 
Samverkan är inte tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständig process som varje 
dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas" 
(Samverkansutredningens betänkande  SOU  2000:114) 

Samordningsförbundet inriktar sina samlade resurser på människor som behöver ett samordnat stöd 
från två eller flera av Samordningsförbundets samverkande parter. Målgruppen identifieras lokalt och 
utgörs av personer som har fysiska, psykiska och/eller arbetsmässiga behov. 

Verksamhetsidé 
Samordningsförbundets verksamhetsidé grundas sig på att främja och stödja samverkan mellan 
kommunala, regionala och statliga aktörer i syfte att möjliggöra för människor att närma sig samt nå 
målet självförsörjning. Samordningsförbundet kan även arbeta förebyggande. Ett exempel på det är 
insatsen Unga Vuxna. 

Mål 
De medel Samordningsförbundet förvaltar ska använda så effektivt som möjligt så att: 

1. En ökad andel av Trelleborgs invånare i arbetsför ålder ska kunna ta del av arbets- och 
samhällsliv 

2. Insatserna ska förutom ovanstående även fokusera på: 
✓ att involvera individernas (kunders, klienters, patienters etc.) perspektiv 
✓ ökat lärande för alla involverade 
• verksamhetsutveckling genom implementering 
✓ att underlätta de fyra parternas lokala arbete 
• öka kunskapen om förbundets verksamhet inom de fyra organisationerna 
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Extern verksamhet 
Samordnaren har deltagit i nätverksträffar med de skånska samordningsförbunden, forskningsnätverk 
för samverkansfrågor samt Nationella Rådets referensgrupp för kommunikationsfrågor. 

1.1. Översikt över verksamhetens utveckling 

2020 2019 2018 2017 2016 

Verksamhetens intäkter 2 000 3 786 3 800 2 300 3 833 

Verksamhetens kostnader 2 337 2 681 3 613 2 770 2 666 

Årets resultat -337 1 105 187 -470 1 167 

Soliditet 73 86 62 76 71 

Eget kapital 2 329 2 665 1 560 1 373 1 843 

Antal anställda 0 0 1 1 1 

1.2. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk 
ställning 

Den preliminära medelstilldelningen från staten 2020 var 1 910 tkr, vilket skulle inneburit en total 
prel. budget för 2020 på 3 820 tkr. Utifrån besparingar inom Trelleborgs kommun minska 
medelstilldelningen till 500 tkr, vilket innebar en total budget för Samordningsförbundet Trelleborg 
2020 på 2 000 tkr. 

Samordningsförbundets resultat för 2020 uppgick till -337 tkr. Resultatet innebär att det egna 
kapitalet minskade från 2 665 tkr till 2 328 tkr. Budget 2020 antagen per den 20-06-24 visade på ett 
på ett resultat på -772 tkr. Resultatet blev -337 dvs en skillnad på 435 tkr. Enligt budget skulle det 
egna kapitalet vid utgången av 2020 varit 1 893 tkr men kommer nu istället att vara 2 328 tkr vilket är 
en skillnad på 435 tkr mot budget. 

Den pågående pandemin Covid -19 har inneburit svårigheter att genomföra planerade aktiviteter för 
deltagarna. Utifrån ovanstående har insatserna inte förbrukat beviljade medel för 2020. 

Styrelsen är väl medvetna om Nationella Rådets rekommenderade nivå för det egna kapitalet, dvs att 
det egna kapitalet inte ska överstiga 20 % av medelstilldelningen. 

1.3. Händelser av väsentlig betydelse 

Samordningsförbundet Trelleborg har under 2019 samt 2020 fått en minskning av 
medelstilldelningen utifrån att Trelleborgs kommun minskat sin del av medelstilldelningen. 

1.4. Styrning och uppföljning av verksamheten 
Samordningsförbundets ekonomi är en stående informations- samt dialogpunkt på möte med 
styrgrupper samt styrelsen. Insatserna följs upp genom att samordnaren deltar i styrgruppsmöten, 
tertialrapporter samt externa utvärderare. 
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1.5. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och 
ekonomisk ställning 

Samordningsförbundet Trelleborgs fördelning av kostnader för 2020 illustreras nedan. 

Fördelning av kostnader 

• Insatser Personal Övriga kostnader 

Fördelning av Samordningsförbundet Trelleborgs kostnader 2020 
Insatser 1 801 116 sek 
Personal 24 334 sek (arbetsgivaravgifter samt utbildningskostnad) 
Övriga 511 473 sek (samordnarens lön, arvoden styrelsen, administrativa kostnader) 

Uppföljning av verksamheten 
Samordningsförbundets insatser följs upp genom SUS. SUS (system för uppföljning av samverkan) är 
ett nationellt register med Försäkringskassan som systemägare. Samordningsförbundets insatser ska 
alltid registreras i SUS på individ- eller volymnivå beroende på insatsens art. SUS används för 
uppföljning av hur samverkansmedlen används, t.ex. i rapporter till regeringen. 
Samordningsförbundet skriver sina delårsrapporter bl.a. baserade på fakta från SUS. Därför är det 
obligatoriskt för de finansierade insatserna att registrering sker där. 

Samordningsförbundets insats Yrkeskedjor har under 2020 utvärderats av Lunds universitet och 
insatsen Unga Vuxna 2 utvärderas av KR  Education  AB. Utvärderingarna kommer att presenteras 
skriftigt samt genom  workshops  under 2021. 
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Insatser 

Uppföljning och resultat för individinriktade insatser 

Yrke skedj or 
Insatsen sker i samverkan med Trelleborgs Kommun, Fagerängens vårdcentral samt 
Arbetsförmedlingen. 

Målet med insatsen är att utveckla nya typer av utbildningskedjor och processer som leder hela vägen 
till anställning. Traditionellt bygger utbildning ofta på att slutföra ett moment i taget i syfte att bygga 
kunskap. Projektets utbildningskedjor styrs av parallella processer med olika lärformer utifrån 
individens behov och förutsättningar och har ett arbetsmarknadsfokus från dag 1. 
Utbildningskedjorna utgår från att individen initialt gör ett yrkesval och därefter görs en individuell 
plan för att ingå i en utbildningskedja. 

Utbildningskedjorna innefattar bland annat: 

✓ orienteringskurser 
✓ studie- och yrkesvägledning 
✓ undervisning i svenska språket och i yrkesämnen som genomförs på en arbetsplats, digitalt, i 

klassrummet eller i andra lärformer som Yrkes SFI. 
✓ flexibelt individuellt studiestöd med specialpedagog utifrån den enskildes behov 
• språkombud på arbetsplatsen 

Planerad insatstid 
April 2020 tom april 2022. 

Budget 2020-2022 

2020 2021 2022 
1 574 880 sek 2 294 440 sek 578 700 sek 

Ekonomi Yrkes kedjor 2020 

Beviljade medel 1 574 880 sek 
Fakturerade kostnader 1 206 798 sek 
Ej förbrukade medel 368 082 sek 

Orsaken till de ej förbrukade medlen under 2020 är minskade kostnader för deltagarnas aktiviteter 
pga. Covid -19 

Utvärdering 
Insatsen utvärderas av Ulf Ericsson, följeforskare, Universitetslektor, Lunds universitet. 
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2021 2020 
750 000 sek 630 000 sek 

Unga Vuxna 2 
Insatsen sker i samverkan mellan Region Skåne (vårdcentraler, allmänpsykiatrin) och Trelleborgs 
Kommun (gymnasieskolan) 

Syftet med insatsen är att med hjälp av  coacher  med egen erfarenhet av psykiskt dåligt mående möta 
och fånga unga vuxna i skolmiljön för att på så sätt kunna hjälpa unga med psykiskt dåligt månde till 
råd, hjälp och stöd. 

Målet med insatsen är att: 

• genom föreläsningar om psykisk ohälsa öka kunskapen och medvetenhet hos elever och lärare 
✓ genom närvarande  coacher  med egen erfarenhet av psykisk ohälsa skapa naturliga 

mötesplatser och kontaktytor med ungdomarna 
• få fler ungdomar att söka råd, stöd, hjälp 
✓ utveckla samarbetet mellan skolan, kommunen och vården 

Planerad insatstid 
Augusti 2020 tom juli 2021. 

Budget Unga Vuxna 2 2020-2022 

Ekonomi Unga Vuxna 2 2020 

Beviljade medel 630 000 sek 
Fakturerade kostnader 579 118 sek 
Ej förbrukade medel 50 882 sek 

Utvärdering 
Insatsen utvärderas av KR  Education  AB 

Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser 

Utvecklingsarbete i seminarieform har genomförts vid två tillfällen med Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsförvaltningen, Socialförvaltningen samt vårdcentraler. 

Vid två på varandra följande  workshops  under oktober och november 2020 har frågan 
om behovet av förehabiliterande insatser i Trelleborg diskuterats. Den målgrupp som 
avses i detta sammanhang är personer som inte bedöms klara en aktivitet på upp till 10 
timmar och därmed kan ta del av arbetslivsinriktade insatser inom det förstärkta 
samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 

Diskussionerna mynnade ut i att det fanns en bred uppslutning kring behovet av 
förrehabiliterande insatser i Trelleborg. Tillsammans kunde några befintliga insatser hos 
parterna identifieras, med olika kriterier för deltagande. Detta var t ex jollen, enskild 
placering inom LSS, boendestöd, naturunderstödd rehabilitering, anpassad SFI samt 
kurativa insatser genom primärvården. Gruppen enades emellertid om att det finns det 
en uppenbar brist på ett (arbetsinriktat) stöd till personer med låg bedömd 
aktivitetsförmåga. 
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Ovanstående  workshops  kommer eventuellt att leda till ansökan om medel till en förrehabilliterande 
insats med start 2022. 
Balanskravsresultat 
Årets resultat enligt resultaträkningen -336 927 

- Samtliga realisationsvinster 
+ Realisationsvinster enligt 
undantagsmöjlighet 
+ Realisationsförluster enligt 
undantagsmöjlighet 
-/+ Orealiserade vinster och förluster i 
värdepapper 
+/- Återföring av orealiserade vinster och 
förluster i värdepapper 
= Balanskravsresultat 

1.6. Väsentliga personalförhållanden 
Inga väsentliga personalhändelser har skett under året. 

1.7. Förväntad utveckling 

✓ utveckla samverkan utifrån erfarenhetsutbyte samt kompetensutveckling mellan 
Samordningsförbundet Trelleborg, NILS samt Sydöstra Skåne 

• Samordningsförbundet en lärande organisation genom omvärldsbevakning och 
erfarenhetsutbyte med andra samordningsförbund samt intressenter 

• fler kvalitativa förslag på samverkande insatser från parterna 
✓ budget utifrån medelstilldelning 2022 som möjliggör genomförandet av fler kvalitativa 

insatser 
• samverkan mellan Trelleborgs samt Svedala kommuns arbetsmarknadsenheter 
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2. Driftsredovisning 

Belopp tkr Utfall jan-dec 
2020 

Aktuell budget 
jan-dec 2020 

Avvikelse utfall - 
budget 

Bokslut helår 
2020 

Nettokostnad 2 336 927 2 722 000 385 073 2 336 927 

Medlemsavgift 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000 

Resultat -336 927 -772 000 435 073 -336 927 

Utgående eget 
kapital 

2 328 568 1 893 495 435 073 2 328 568 

Likvida medel 3 179 273 2 299 663 879 610 3 179 273 

3. Resultaträkning 

Resultaträkning 

Belopp i kr. Not 
2020-01-01 

-2020-12-31 
2019-01-01 

-2019-12-31  

Verksamhetens intäkter 1 2 000 000 3 785 500 
Verksamhetens kostnader 2 2 336 923 2 680 289 
Avskrivningar 0 0 
Verksamhetens resultat 
Finansiella intäkter 0 0 
Finansiella kostnader 4 26 
Resultat efter finansiella poster -336 927 1 105 185 
Extraordinära poster 0 0 

Årets resultat -336927 1 105 185  
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4. Balansräkning 

Balansräkning 

Belopp i kr. Not 2020-12-31 2019-12-31 

Tillgångar 
Anläggningstillgångar 

Maskiner och inventarier 0 0 

Summa anläggningstillgångar 0 0 

Omsättningstillgångar 
Korta fordringar 3 16 865 13 834 
Kortfristiga placeringar 0 0 
Kassa och bank 3 179 273 3 071 663 

Summa omsättningstillgångar 

Summa tillgångar 3 196 138 3 085 497 

Eget kapital, avsättningar och skulder 
Eget kapital 2 665 495 1 560 310 

Årets resultat -336 927 1 105 185 
Övrigt eget kapital 0 0 

Avsättning 
Avsättningar för pensioner 0 0 

Skulder 
Långfristiga skulder 0 0 
Kortfristiga skulder 4 867 570 420 002 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 3 196 138 3 085 497 

Ansvarsförbindelser 
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5. Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalys 

Belopp ikr. 2020-12-31 2019-12-31  

Årets resultat -336 927 1 105 185 
Justering för ej likviditetspåverkande poster 0 0 
Medel från verksamheten före förändring 
av rörelsekapital -336 927 1 105 185 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar -3 031 146 170 
Ökning/minskning kortfristiga skulder 447 568 -525 396 
Kassaflöde för den löpande verksamheten 107 610 725 959 

Årets kassaflöde 
Likvida medel vid årets början 3 071 663 2 345 704 
Likvida medel vid årets slut 3 179 273 3 071 663 

6. Redovisningsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring och 
redovisning. 

7. Noter 

Not 1. Verksamhetens intäkter 
2020-12-31 2019-12-31 

Driftbidrag från staten 1 000 000 1 893 000 
Driftbidrag från Trelleborgs kommun 500 000 946 500 
Driftbidrag från landsting/region 500 000 946 500 

Summa  2 000 000 3 785 500 
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Not 2. Verksamhetens kostnader 
2020-12-31 2019-12-31  

Projektkostnader 1 801 116 1 940 102 
Övriga externa kostnader 511 473 711 604 
Personalkostnader 24 334 28 583 

Summa 2 336 923 2 680 289 

Not 3. Fordringar 
2020-12-31 2019-12-31 

Övriga fordringar 16 865 13 834 

Summa 

Not 4. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

16 865 13 834 

2020-12-31 2019-12-31 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 467 460 331 546 

Summa 467 460 331 546 
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Ann Kajson arlqvist 
Ordförande 

illa Nordgren Cecilia  Br  
L damot Ledamot 

na Liljé 
Utsedd av Ko  

Reg' a ritz  
Auktoriserad  revisor 
KPMG AB  

8. Styrelsens underskrift 
Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, 
intäkter och förbundets ekonomiska ställning. 

Datum. 1  

Vår revisionsberättelse har lämnats den  L66  — I  

IP4'; 
André af Geijerstam 
Utsedd av Region Skåne 

Bilagor 
Inget att bifoga. 
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Revisionsberättelse 

Till styrelsen i Samordningsförbundet Trelleborg, org. nr 222000-2725, Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan och fullmäktige i respektive medlemskommun. 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Samordningsförbundet Trelleborg för år 2020. 

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 2020 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 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 
dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland 
annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga 
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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 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 Trelleborg för år 2020. 

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Trelleborg 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. 
Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
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Regina Fritz  

Auktoriserad  revisor 

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 
ersättningsskyldighet 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  aft  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. 

Malmö  den 2021—pc 

4e1,4:  

André af Geijerstam  
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