Till kommunfullmäktige i Simrishamns, Sjöbo,
Tomelilla och Ystads kommuner

REVISIONEN

Revisionsberättelse

för år 2018

Vi, av kommunfullmäktige i Ystads kommun utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits av Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbundet under 2018.
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 samt återrapportering till medlemskommunernas fullmäktigen. Revisorernas ansvar är att
granska verksamhet, kontroll och redovisning samt pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med
förbundsordningen .
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, förbundsordningen och god revisionssed i kommunal
verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge~
rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.
Vi har under året genomfört en granskning av löne- och arvodesutbetalningar. Vår bedömning är att
den interna kontrollen av processen behöver förbättras. Den del av som berör arvodesutbetalningar till
direktionens ledamöter är ännu inte avslutad.
Förbundet når endast ett av två finansiella målen, då årets resultat är ett underskott på 4,5 milj på
grund av korrigering av pensionsskulden hos KPA. Anledning är att förbundet sedan 2011 har rapporterat in felaktiga uppgifter gällande särskild avtalspension för yttre befäl. Direktionen har beslutat om
att hänföra underskottet till synnerliga skäl och därmed kommer förbundet inte ha ett negativt balanskrav att reglera under kommande tre år. Revisorerna ifrågasätter om underskottet kan betraktas som
synnerliga skäl, då det föreligger en generell och känd riskbild gällande pensionsinbetalningar till KPA.
Det gäller i synnerhet för en räddningstjänstverksamhet, där vissa yrkeskategorier kan nyttja en lägre
pensionsålder.
.
EY har biträtt oss i granskningen av räkenskaperna, bokslutet och årsredovisningen
sultatet av granskningen har sammanfattats i en granskningsrapport.

för år 2018. Re-

Vi bedömer sammantaget, trots det negativa resultatet, att direktionen har bedrivit verksamheten på
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Räkenskaperna bedöms i allt
väsentligt vara rättvisande.
Vi tillstyrker att medlemskommunernas kommunfullmäktige beviljar direktionen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. Vi tillstyrker även att årsredovisning för 2018 godkänns för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund.
Ystad den 11 mars 2019
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Bilaga: Rapport över granskning av årsbokslut/årsredovisning
Granskning av löneprocessen och arvodesutbetalningar

för 2018.
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