
NNS styrelses kommentar /ll revisorernas 
REVISIONSBERÄTTELSE  

Med anledning av revisorernas revisionsberä0else lämnar NNS styrelse följande kommentar 
:ll NNS årsmöte 2020-10-29.  

NNS styrelse anser inte a0 revisionens arbete har präglats av god revisionssed. God 
revisionssed bygger på e0 antal grundläggande principer (God revisionssed i kommunal 
verksamhet 2018, SKR) 

• Revisionsarbetet präglas av öppenhet. Iak0agelser, konstaterade brister och 
förbä0ringsområden förmedlas :ll ansvarig styrelse, nämnd och/eller tjänsteperson 
så a0 åtgärder kan vidtas. 

• Hela revisionsprocessen ska hålla sådan kvalitet a0 u0alanden i revisionsberä0else 
och granskningsrapport är väl underbyggt. Arbetet följer god revisionssed och 
insatserna kvalitetssäkras, bland annat genom avstämning mot revisionsfrågor, 
faktagranskning och strukturerad dokumenta:on. 

NNS styrelse har inte få0 del av revisorernas synpunkter, iak0agelser eller det som de 
benämner frågetecken innan revisionsberä0elsen skickats :ll medlemmarna dvs två veckor 
innan årsmötet. De0a trots a0 revisionen omfa0ar år 2019 och skulle varit klar i samband 
med det :digare inplanerade årsmötet.  

Det har saknats öppenhet och kommunika:on så a0 eventuella, enligt revisionens skrivning,  
”frågetecken” kunnat åtgärdas och rätas ut.   

NNS kassör har i den mån synpunkter varit konkreta gjort en genomgång av de frågetecken 
som revisorerna anser kvarstår. Vid denna genomgång kan kassören konstatera a0 det inte 
föreligger någon momsfordran. Vidare a0 det inte ske0 någon felak:g utbetalning :ll 
Insjöriket eller ”persons AB” som revisorerna skriver. Kassörens genomgång har krävt mycket 
liten arbetsinsats och varit enkel a0 genomföra. Styrelsen anser a0 Revisorernas 
revisionsberä0else är inte väl underbyggd.   

Utöver ovan generella synpunkter vill NNS styrelse kommentera de enskilda frågetecken som 
revisorerna skriver i Revisionsberä0elsen. 

- Anlitade konsulter är inte upphandlade u:från någon upphandlingspolicy. Det går 
inte a0 finna någon riktlinje från styrelsen avseende upphandling/inköp av varor och 
tjänster. 
Kommentar: Köp av tjänster diskuteras öppet i styrelsen. NNS använder framförallt 



tjänster som finns hos medlemmarna och har inte anse0 a0 det behövs en särskild 
policy för de0a. Årsmötet har ej lämnat synpunkter på styrelsens köp av tjänster.   

- Oklarheter föreligger kring om handledartjänster har ske0 u:från av styrelsen 
fastställda riktlinjer eller ej.  
Kommentar: Oklart vad som avses med ”handledartjänst” och vad som skulle ha 
”ske0” u:från riktlinjer eller ej. Styrelsen hade behövt mer informa:on för a0 kunna 
kommentera de0a.  

- Utbetalning har ske0 :ll enskild persons AB, sam:digt som man betalar för samma 
persons uYörda arbete :ll Samordningsförbundet Insjöriket (dvs. betalning för 
samma uppdrag och :d två gånger). Vidare finns inget avtal mellan NNS och 
personens AB. De0a kan ej anses normalt och rik:gt förfarande.  
Kommentar: Styrelsen har behövt veta när det påstådda har ägt rum, i vilken 
omfa0ning och vem det berör för a0 kunna svara på frågetecknen. Det som har 
betalts två gånger är lönekostnad :ll Insjöriket samt 100kr /:mme :ll persons AB 
enligt avtal. NNS har betalt för uYörda tjänster med fakturor som underlag.  
NNS har som grund för sina uppdrag a0 teckna avtal med uYörare vilket också har 
ske0.  

- Kvaliteten på fakturaunderlagen från e0 flertal konsulter behöver väsentligt förbä0ras 
med specifika:oner, :drapporter mm. 
Kommentar: Styrelsen har behövt veta vilka fakturor revisorerna avser och vad som 
behöver förbä0ras för a0 kunna svara på dessa eventuella frågetecken.  NNS har en 
intern ru:n där både kassör och tjänsteman stämmer av om fakturor är rä0 mot 
avtal. De fakturor och med dess underlag som ställs :ll NNS följer de avtal som 
tecknats med leverantörer, vad vi kan se.  

- Det föreligger en momsfordran på 132 265,84 kronor p.g.a. en felbokning, vilken ej 
har korrigerats.  
Kommentar: Det föreligger ingen momsfordran.  

- Andelen konsultarvoden syns vara orimligt hög i förhållande :ll den totalt anslagna 
budgeten. 
Kommentar: NNS styrelse följer den budget som årsmötet fastställt och kommenterar 
de avvikelser som förkommer. Köpta tjänster redovisas i ekonomisystemet som 
konsultkostnader. Då NNS inte har en egen tjänstemannaorganisa:on köps alla 
tjänster därav redovisas dessa som konsultkostnader. 
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