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för Samordningsförbundet Bengtsfors, Amål,  Dais-Ed, Säffle, Årjäng, org. nr 222000-1800 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Samordningsförbundet Bengtsfors, Amål,  Dais-Ed, Säffle, Arjäng för år 2019. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning och ger en i alla väsent-
liga avseenden rättvisande bild av förbundets 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 förbundet fastställs. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi 
är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 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 bokfö-
ring 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 be-
ror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedöm-
ningen av förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. Den upply-
ser, 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 av-
ser att likvidera förbundet, upphöra med verksamheten eller inte har 
något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsre-
dovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna 
en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säker-
het är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revis-
ion 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 på-
verka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsre-
dovisningen. 

Som del av en revision enligt god revisionssed använder vi profess-
ionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom: 

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat ut-
ifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som be-
ror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande 
i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig inform-
ation eller åsidosättande av intern kontroll. 

skaffar vi oss en förståelse av den del av förbundets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omstän-
digheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den in-
terna kontrollen. 

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som an-
vänds och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovis-
ningen och tillhörande upplysningar. 

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder an-
tagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. 
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisions-
bevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfak-
tor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan 
leda till betydande tvivel om förbundets förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste vii revisionsberättelsen fästa uppmärk-
samheten på upplysningarna i årsredovisningen om den vä-
sentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra 
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 vi 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. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också in-
formera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de 
eventue la_betydande brister i den interna kontrollen som vi identifie-
rat. 
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ordqvist 

Auktoriserad revisor 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt förbundsordning 

Uttalande 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Samordningsförbundet Bengtsfors, Amål, 
Dals-Ed, Säffle, Arjäng för år 2019. 

Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Vi bedömer även sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Bengtsfors, Amål,  Dais-Ed, Säffle, Arjäng har bedrivit verksamheten på 
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen har varit tillräcklig samt att resultatet enligt 
årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. 

Grund för uttalande 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obero-
ende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

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. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt ut-
talande 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 skyl-
dig 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 ersätt-
ningsskyldighet mot förbundet. 

Karlstad den 31 mars 2020 

KPMG AB  

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställ-
ning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar 
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella be-
dömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållan-
den som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträ-
delser 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 an-
svarsfrihet. 
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1 Inledning 

1.1 Uppdraget 
På uppdrag av revisorerna för Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, 
Säffle, Arjäng har KPMG granskat förbundets årsredovisning och årsbokslut för 
räkenskapsåret 2019. 

Vid revisionen av ett samordningsförbund ska det granskas att räkenskaperna är 
rättvisande, att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och om den interna 
kontrollen är tillräcklig, allt enligt bestämmelserna i 12 kap. 1-3 §§ kommunallagen. 
Förvaltningsrevisionen ska utgå från syfte och mål med finansiell samordning, d v s 
verksamheten bör bedömas utifrån om den bedrivits ändamålsenligt i förhållande till 
mål och syfte med finansiell samordning. 

Arets förvaltningsrevision har skett på ett begränsat sätt och med en övergripande 
inriktning där vi tagit del av förbundets styrdokument, riktlinjer och målsättningar för 
verksamheten samt via intervju och dokumentstudier följt upp hur förbundets interna 
kontroll fungerar. 

1.2 Syfte 
Syftet med granskningen har varit att bedöma om årsredovisningen är upprättad enligt 
lag om kommunal redovisning och god kommunal redovisningssed. Granskningen har 
skett utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv. Följande revisionsfrågor har 
besvarats i granskningen: 

1 Lämnar årsredovisningen den information om verksamhetens utfall, finansiering 
och ekonomisk ställning som krävs enligt lagen om kommunal redovisning? 

2 Är utfallet i överensstämmelse med fastställda mål och ekonomiska ramar? 

3 Ger årsredovisningen en rättvisande bild av förbundets verksamhet under 2019 och 
den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång? 

Granskningens syfte är också att skapa ett underlag för revisorernas årliga bedömning 
av om styrelsen har skapat förutsättningar för en ändamålsenlig styrning och 
uppföljning. Vi granskar att förbundet följer lagen om finansiell samordning, 
kommunallagen, förbundsordningen och andra styrdokument inom förbundet. 

1.3 Avgränsning 
Granskningen av årsredovisningen har omfattat: 

— Förvaltningsberättelse 

— Resultaträkning 

— Balansräkning 

— Kassaflödesanalys 

— Tilläggsupplysningar och noter 
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1.4 Ansvarig nämnd/styrelse 
Granskningen avser Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål,  Dais-Ed, Säffle, Årjäng 
där styrelsen är ytterst ansvarig för årsredovisningen och årsbokslutet. 

1.5 Projektorganisation 
Granskningen har utförts av revisor Josefine Andersson under ledning av auktoriserad 
revisor Nils Nordqvist. 
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2 Resultat av granskningen 

2.1 Förvaltningsberättelsen 

2.1.1 Regelverk 

I lagen om kommunal bokföring och redovisning (11 kap) anges de formella kraven på 
innehållet i en förvaltningsberättelse. Det är en ny lagstiftning som gäller från och med 
2019, den nya lagen ställer högre krav på förvaltningsberättelsen jämfört med tidigare 
lagtext. Upplysningar skall bl.a. lämnas om: 

— Översikt över verksamhetens utveckling 

— Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

— Händelser av väsentlig betydelse 

— Styrning och uppföljning av verksamheten 

— God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

— Förväntad utveckling 

För förbundet gäller således samma krav som för kommuner och regioner i övrigt. 

2.1.2 Vår bedömning 

Vi bedömer att förvaltningsberättelsens inte fullt upp lever upp till de nya lagkraven på 
hur en förvaltningsberättelse skall vara utformad. Förvaltningsberättelsen ger utförlig 
information om vad som skett under året samt kring verksamhet och måluppfyllelse 
med utgångspunkt i god ekonomiskhushållning. Dock saknas information förväntad 
utveckling, detta kan läggas till i kommande årsredovisningar och förbundet kan även 
se över uppställningsformen så att förvaltningsberättelsen följer den nya lagen. 

Kommentarerna till årets resultat och den ekonomiska ställningen bedöms ge en 
rättvisande bild. 

2.2 God ekonomisk hushållning 

2.2.1 Finansiella mål 

I dokumentet "Verksamhetsplan och budget år 2019" anges att "förbundet kommer följa 
Nationella Rådets rekommendationer om att förbund med bidrag om 7 000 tkr inte bör 
ha ett eget kapital som överstiger 20 % av bidraget". Detta innebär att förbundets egna 
kapital inte bör överstiga 996 tkr utifrån nuvarande nivå på anslaget. 

Av förbundets verksamhetsplan och budget framgår vidare" att god ekonomisk 
hushållning återfinns i att Samordningsförbundet inte får sätta sig i skuld och att den 
finansiella insatsen bör motsvara det som förbundet i samråd med medlemmarna 
kommit överens om". 

2.2.2 Uppföljning av finansiella mål för god ekonomisk hushållning 

Förbundet hade ett eget kapital på 969 tkr vid ingången av år 2019. Förbundets budget 
för år 2019 hade därför lagts med ett resultat på — 800 tkr. 
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Utfallet för år 2019 innebär intäkter ett överskott om 123 tkr (Intäkter från de 
samverkande parterna på totalt 4 982 tkr och övriga bidrag om 811 tkr. Förbundets 
nettokostnader (inklusive finansnetto) från verksamheten på 5 672 tkr) Årets resultat 
innebär att det utgående egna kapitalet uppgår till 1 092 tkr, vilket motsvarar 21,9 % av 
anslagna medel. Föregående år motsvarade det egna kapitalet 18,4 % av anslagna 
medel. Förbundet lever således i stort upp till Nationella rådets rekommendationer om 
att det egna kapitalet inte ska överstiga 20 % av bidraget under 2019. Förbundet är inte 
skuldsatt och således uppfyller förbundet sina finansiella mål kopplade till god 
ekonomisk hushållning. 

Förbundet redovisar därmed ett positivt resultat på 123 tkr och en avvikelse mot budget 
på + 923 tkr vilket motsvarar 13 % av budgeterade kostnader. Den främsta orsaken till 
detta är att vissa insatser haft vakanser under kortare tid, en del insatser avslutades 
under året och en del insatser ledde till endast delfinansieringar. 

Förbundets personal- och administrationskostnader utgör ca 18 % utav erhållna bidrag 
under 2019 vilket är en rimlig nivå. Även utifrån denna aspekt bedriver förbundet en 
verksamhet som är ändamålsenligt och effektiv samt med god ekonomisk hushållning. 

2.2.3 Mål för verksamheten 

Av dokumentet verksamhetsplan och budget år 2019 framgår att förbundet har som 
mål: 

— Att ha en dialog kring värderingsgrunden för samverkan och att bidra till att 
samverkanskunskap sprids 

— Att genom förbundet ge samverkan en struktur och legitimitet 

— Att eftersträva 100 % deltagande i alla samverkansnivåer då ett aktivt deltagande 
och närvaro är förutsättningen för samverkan. 

— Att starta upp utvecklingsinsatser i alla kommunerna och där lämpligt, bryta upp 
gränserna mellan kommuner och myndigheter så att kompetens kan delas inom 
ramen för den finansiella samordningen 

Samordningsförbundets övergripande uppdrag är att finansiera insatser så resurserna 
inom rehabilitering används effektivare och enskilda personer förbättrar sin funktions-
och arbetsförmåga för att helt eller delvis kunna uppnå egen försörjning. 

2.2.4 Uppföljning av verksamhetsmål 

I förvaltningsberättelsen för år 2019 anges att förbundet arbetat med ca 204 specifika 
deltagare, könsfördelning och åldersstruktur på deltagare i de finansierade insatserna 
framgår också av förvaltningsberättelsen. Förbundet presenterar också resultatet för 
verksamheten mycket kort i årsredovisningen: 

"Det är tydliga förändringar vad gäller försörjning för och efter insatser. Bland annat har 
försörjningsstöd och aktivitetsstöd minskat efter insats och ökat andel har ingen 
offentlig försörjning samt att 70% har gått till arbete/studier vid avslutad insats." 

Ett resultat där 70 % av deltagarna går vidare till egenförsörjning är i de  fiesta  insatser 
ett gott resultat, vi önskar dock att förbundet presenterade detta resultat på ett tydligare 
sätt i årsredovisningen. Gärna med kortfattad statistik och en kort analys och 
bedömning av resultatet. 
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Ett särskilt avsnitt i förvaltningsberättelsen behandlar förbundets verksamhetsmål. 
Samtliga mål som följs upp i årsredovisningen är inte mätbara och ofta redogörs för 
vilka insatser som bedrivits under året. Uppföljningen av målen får mer en karaktär av 
att vara en verksamhetsberättelse där men berättar om förbundets verksamhet i stället 
för att målen mäter effektiviteten av förbundets verksamhet. 

Utifrån det material vi tagit del av i övrigt kan vi konstatera att förbundet överlag arbetar 
aktivt för att följa upp och utveckla verksamheten men att det är svårt, baserat på utförd 
insats, att uttala sig om huruvida förbundets aktiviteter medfört att de övergripande 
målsättningarna uppnåtts och om förbundets verksamhet bedrivits på ett fullt ut 
ändamålsenligt sätt. Ett tydligt resultat är att 70 % av de individer som genomgått och 
avslutat deltagande i insatser har stegförflyttats till egen försörjning, påbörjad utbildning 
eller aktivt arbetssökande på arbetsförmedlingen. 

Vi noterar att förbundet aktivt arbetar med mål och följer upp resultatet av målen båda 
avseende förbundets egna mål samt målen i de insatser som förbundet finansierar. Att 
mål finns för förbundets verksamhet och inriktning i stort och specifikt för de insatser 
man finansierar är positivt. Vi bedömer att mål och uppföljning av mål fungerar på ett 
acceptabelt sätt men rekommenderar styrelsen att vidareutveckla målarbetet, främst 
med avseende på mätbarheten av målen, och fortsätta att arbeta aktivt med både 
målformuleringar och uppföljningen av verksamheten. 

2.3 Resultaträkningen 

2.3.1 Regelverk 

Resultaträkningen skall i sammandrag redovisa samtliga intäkter och kostnader och 
under räkenskapsåret (LKBR 5 kap 1§). 

2.3.2 Vår bedömning 

Vi bedömer att resultaträkningen, i allt väsentligt, ger en rättvisande bild över årets 
utfall samt att den i huvudsak är uppställd enligt lagen om kommunal bokföring och 
redovisning. 

2.4 Balansräkningen 

2.4.1 Regelverk 

Balansräkningen skall i sammandrag redovisa förbundets samtliga tillgångar, 
avsättningar och skulder samt eget kapital på dagen för räkenskapsårets utgång 
(balansdagen). (LKBR 6 kap 1§). 

2.4.2 Vår bedömning 

Vi har kontrollerat att: 

— Balansräkningen i allt väsentligt är uppställd enligt lag 

— Noter finns i den mån sådana erfordras enligt lag eller god redovisningssed 

— Tillgångar och skulder existerar, tillhör förbundet och är rätt värderade samt 
period iserade 
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— Det egna kapitalets förändring överensstämmer med resultaträkningen 

— Dokumentation finns till samtliga balansposter 

Vi bedömer att balansräkningen, i allt väsentligt, ger en rättvisande bild av den 
ekonomiska ställningen vid året utgång samt att den i huvudsak är uppställd enligt 
lagen om kommunal bokföring och redovisning. 

2.5 Kassaflödesanalys 

2.5.1 Regelverk 

I kassaflödesanalysen ska förbundets in- och utbetalningar under räkenskapsåret 
redovisas (LKBR 8 kap 1§). 

2.5.2 Vår bedömning 

I årsredovisningen för år 2019 ingår en kassaflödesanalys enligt indirekt metod. Vi 
bedömer att kassaflödesanalysen ger en rättvisande bild. 

3 Förvaltningsrevision 

3.1 Attest och delegationsordning 
Förbundet har 2015-02-15 fastställt delegationsordning och attestregler för förbundet 
som gäller tillsvidare. Delegationsordning och attestordning är kortfattade och på en 
övergripande nivå. Beaktat omfattningen på verksamheten har vi inga synpunkter på 
dokumentens innehåll. Vår uppföljning av attester avseende inköpsfakturor, som skett i 
samband med granskningen av årsbokslutet, visar på att rutinerna fungerar. 

3.2 Budget och verksamhetsplan 
Styrelsen har fastställt en verksamhetsplan inklusive budget för år 2019 den 16 
november 2018. Av dokumentet framgår mål och inriktningen på verksamheten, 
organisation samt de olika insatser som skall göras under året. Budgeten gäller för 
2019 med plan för 2020 och 2021 vilket är i linje med lagkraven. 

3.3 Finansiell rapportering 
Förbundet har bra rutiner för uppföljning av ekonomin, styrelsens presidie får ta del av 
ekonomiskuppföljning månadsvis. Det saknas dock regelbunden ekonomiskuppföljning 
till styrelsen i sin helhet, utöver delårsrapporten får styrelsen ingen rapportering vad vi 
kan se från förbundets protokoll från styrelsemöten. Vi anser att budgetuppföljning och 
ekonomisk uppföljning bör vara en ståendepunkt på förbundets styrelsemöten. 

Förbundet upprättar en delårsrapport som presenteras för styrelsen i september under 
2019. Fastställd budget omfattar också en planeringshorisont på tre år vilket är i linje 
med god sed. 
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3.4 Intern styrning och kontroll 
Styrelsen har fastställt riktlinjer för den interna kontrollen samt en plan för 
självgranskning av hur den interna kontrollen fungerar. Vi har tagit del av uppföljningen 
av den interna kontrollen, som skett i enlighet med internkontrollplanen. Uppföljningen 
är daterad den 24 januari 2020. Inga allvarliga brister har uppmärksammats enligt 
förbundets egenkontroll. 

3.5 Styrdokument 
Förbundet har ett stort antal styrdokument, vilket som framgått tidigare av rapporten, 
bland dokumenten kan nämnas: 

— Förbundsordning 

— Årlig verksamhetsplan och budget 

— Delegations- och attestförordning 

— Dokument där mål, syfte och uppföljning av insatser framgår. 

— Riktlinjer för intern styrning och kontroll. 

— Dokumenthanteringsplan 

För att förtydliga ansvar och befogenheter inom förbundet kan det finnas idé att ta fram 
följande styrdokument: 

— Instruktion för förbundschefen 

— Arbetsordning för styrelsen 

3.6 Finansierade insatser 
Avtal med huvudmannen beträffande beviljad insats där bägge parters åtaganden, 
giltighetstid, krav på slutrapport och deadline för denna m m framgår. Avtalet innebär 
inte att förbundet tar på sig ansvar så att det blir att betrakta som att förbundet bedriver 
rehabiliteringsinsatser riktade direkt mot individer. 

Förbunden får enligt förarbetena inte bedriva någon egen rehabiliteringsverksamhet. 
Det får inte heller fatta beslut om enskilda individers deltagande i insatser eller 
finansiera deltagarnas försörjning, dvs ej bedriva myndighetsutövning. Förbunden kan 
endast finansiera insatser som utförs hos de samverkande parterna. 

Inköp av verksamhet och beviljande av medel för insatser riktade mot enskilda 
deltagare har endast utbetalats till huvudmännen. 

Förbundschefen fungerar i samtliga fall som processtödjare till personalen i de 
beviljade insatserna inte som arbetsledare eller projektledare och arbetar inte med 
enskilda deltagare i insatserna. 

God rutin finns. Bedömningen är att förbundet håller sig inom ramarna för vilken 
verksamhet man får bedriva. 
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Vi noterar dock att avtalen för många av projekten är gamla och att förbundet har 
finansierat samma verksamhet/insatser över lång tid. Vi rekommenderar därför 
förbundet att se över de avtal man upprättat med huvudmännen och skapa en rutin för 
årliga instruktioner till de insatser man finansierar över flera år. 

4 Slutsats 
Vår samlade bedömning är att förbundets årsredovisning i allt väsentligt upprättats i 
enlighet med lag om kommunal redovisning och tillämpliga 
redovisningsrekommendationer. Vi bedömer sammantaget att styrelsen i 
Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 
samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. 

2020-03-31 

KPMG AB 

Auktoriserad revisor 
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