REVISIONEN
Till Kommunfullmäktige i Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmö
REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2020

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer
samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll. Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt pröva
om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, förbundsordningen och revisionsreglementet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning
som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.
Förbundet redovisar ett negativt balanskravsresultat på 5 mnkr för 2020. I årsredovisning anges att synnerliga skäl föreligger då det finns en ekonomisk buffert för delfinansiering av framtida investeringar.
Direktionen menar att synnerliga skäl därmed föreligger, då förbundet anser att ekonomin är tillräckligt
god i ett långsiktigt perspektiv. Vår bedömning är att det för budgetåret 2020 finns täckning för hela
pensionsskulden och därutöver finns en mindre buffert för delfinansiering av kommande investeringar.
Samtidigt prognostiserar förbundet underskott för 2021 och kommande år. Vi reser därför ett frågetecken kring förbundets definition av en långsiktigt god ekonomi. Inom något år riskerar det egna kapitalet
att understiga förbundets mål om ett eget kapital på 7 mnkr, då den långsiktiga prognosen efter 2021
anger ett underskott i storleksklassen 10 mnkr för kommande år.
Under året har vi genomfört en granskning av konsekvenser för räddningstjänsten vid utebliven uppräkning av medlemsavgiften. Den absolut största risken är otydlig styrning från medlemskommunerna. Det
är vår bedömning att medlemskommunerna skulle få ut mer verksamhet om beslut kan fattas om en tydlig nivå och inriktning på förbundets fortsatta verksamhet.
Vi bedömer sammantaget att direktionen i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, liksom att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.
Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma. Vi tillstyrker att direktionens årsredovisning för 2020 godkänns.
Lund den 12 mars 2021
Berit Sjövall

Birgitta Kuylenstierna Nadel

Marie Granlund

Gunnar Rune

Lars Karlsson

John-Axel Persson

Till revisionsberättelsen hör de sakkunnigas rapporter som avlämnats:
Granskning av bokslut och årsredovisning 2020 (bifogas), Granskning av delårsrapport per 2020-08-31 (tidigare
översänd), PM – konsekvenser vid utebliven uppräkning av medlemsavgift.
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Vi, av fullmäktige utsedda revisorer i Kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd, har granskat den
verksamhet som bedrivits av direktionen.
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