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Revisorernas granskningsrapport till kongressen i 
Vårdförbundet 2022 
 
 
Inledning  
 
Ändamålet med kongressens uppdrag till revisorerna är att varje år granska all verksamhet 
som förbundsstyrelsen fått i uppdrag av kongressen att genomföra eller förvalta. Särskilt 
viktig är revisorernas granskning av hur de strategiska besluten hanteras. 
 
Granskningen förutsätts ske i den omfattning som följer av god revisionssed. 
  
Revisorerna har därmed att pröva om: 
 

• Verksamheten sköts på ett ändamålsenligt sätt, det vill säga om den lever upp till 
målen för verksamheten, stadgarna och kongressens beslut, 

• Verksamheten är ekonomiskt tillfredsställande,  
• Resurserna och resultatet står i ett rimligt förhållande till varandra samt  
• Räkenskaperna är rättvisande och upprättade i enlighet med lagstiftning och god 

redovisningssed.  
 

En fördjupad revision av Vårdförbundets ekonomi och administration har utförts i form av 
granskning av rutiner, internkontroll och liknande. Detta har genomförts i huvudsak av den 
auktoriserade revisorn, KPMG. 
    
Revisorskollegiet har under kongressperioden haft följande sammansättning: 
Förtroendevalda revisorer 
Brith Holm, Eva Strandh, Ingalill Sundström, Gabriella Thies 
 
Auktoriserad revisor 
Fredrik Sjölander, KPMG 
  
Tidplan för revisionen 
 
Granskningsperioden påbörjas efter ordinarie kongress och avslutas påföljande kongress. 
Granskningen genomförs årsvis med avlämnande av en revisionsberättelse för respektive 
räkenskapsår. 
 
 
Arbetssätt  
 
Revisorerna har haft sammanträden i Stockholm samt ett flertal virtuella möten. 
Revisorerna har haft dialog med anställda och med förtroendevalda för förbundet för att 
därmed tillgodose behovet av dokumentation, faktaunderlag och redovisningar för revisionens 
del.   
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Handläggningen av kongressens beslut 
 
Revisorerna har tagit del av kongressens beslut och har följt upp hur de påverkat 
verksamheten. 
 
 
Granskningsområden 
  
I samverkan – var för sig – med förbundsstyrelsen och tjänstemännen granskar revisionen 
räkenskaper och förvaltning där bland annat följande områden berörs: 

o Uppföljning av kongressbeslut 
o Verksamhetsinriktning 
o Budget och medlemsavgifter 
o Medlemsutvecklingen 
o Ekonomins utveckling 
o Verksamheten i olika delar centrala som lokala 

 
Under senaste kongressperioden har särskilt följande områden granskats: 

o Förbundets organisation 
o Fastigheten i Stockholm 
o Förbundsstyrelsens arbete 
o IT-miljö och digitalisering 
o Resepolicy och efterlevnad 
o Hantering av bostadsrätter 
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Förbundets ekonomi  
 
Med utgångspunkt från förbundet ekonomiska rapporter och fortlöpande kontroller av rutiner 
har granskning skett av förbundets interna kontroll. Granskningen omfattar bland annat: 

o Löner och arvoden 
o Attestrutiner (bedömning av attestinstruktion och granskning att den följs) 
o Löpande avstämningar av väsentliga konton, inklusive genomgång av förbundets 

periodiseringsrutiner 
o Inköps-/leverantörsfakturarutin (inklusive uppföljning av förbundets rutin för kontroll 

av ändringar av fasta uppgifter i leverantörsregistret) 
o Betalningsrutiner (inklusive kontroll av fullmakter) 
o Investeringsrutiner (finansiella och materiella tillgångar) 
o Kontroll av att skatter och sociala avgifter betalas i rätt tid och med rätt belopp 
o Medlemsavgifter, kontroll av fullständighet 

 
Granskningen har inte uppmärksammat materiella brister i den interna kontrollen.  
Vi gör bedömningen att förbundet har ändamålsenliga och fungerande rutiner. 
 
   
Slutsatser  
 
Revisorerna konstaterar att verksamheten har bedrivits i överensstämmelse med kongressens 
beslut samt stadgarna och att förbundet har en god kontroll över ekonomin.  
 
Revisorerna har avlämnat revisionsberättelser utan anmärkningar för respektive år under 
kongressperioden där revisorerna anser att respektive års årsredovisning ger en rättvisande 
bild. Revisorerna tillstyrker slutligen ansvarsfrihet för styrelsen för kongressperioden. 
 
 
 
 
Stockholm 2022-03-28 
 
 
 
 
 
Fredrik Sjölander Brith Holm  Eva Strandh 
Auktoriserad revisor  Förtroendevald revisor Förtroendevald revisor  
 
 
 
 
 
Ingalill Sundström   Gabriella Thies 
Förtroendevald revisor Förtroendevald revisor 
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