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Revisionsberättelse för år 2020
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i
Storstockholms brandförsvar (organisationsnummer 222000 – 0356).
Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och
riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för
att det finns en tillräcklig intern kontroll.
Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper
och pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål och föreskrifter som
gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal
verksamhet samt förbundsordningen. Granskningen har genomförts med den
inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och
ansvarsprövning.
Under året har vi genomfört en fördjupad granskning rörande förbundets styrning
och uppföljning rörande kvalitet. Vår sammantagna bedömning är att förbundet
till stor del arbetar på ett ändamålsenligt sätt rörande styrning och uppföljning av
kvalitet i verksamhetsområden, men ett antal utvecklingsområden noteras. Bland
annat noteras att förbundet inte tagit fram internkontrollplan med tillhörande
riskanalys för 2020, vilket är en brist.
I likhet med föregående år noterar vi att det föreligger osäkerheter i de externa
underlag som ligger till grund för förbundets pensionsredovisning. Efter
genomförd granskning är det vår bedömning att förbundets pensionsåtagande inte
är behäftade med väsentliga felaktigheter. Förbundet har under verksamhetsåret
2020 genomfört ett omfattande arbete för att säkerställa en ändamålsenlig
pensionsredovisning men till en hög intern administrativ börda.
Vår granskning visar att årsredovisningen, i allt väsentlig, omfattar information i
enlighet med den kommunala bokförings- och redovisningslagen samt god
redovisningssed.
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Till:

Vi bedömer sammantaget att direktionen i Storstockholms brandförsvar i allt
väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig, med undantag
för att ingen specifik riskanalys och internkontrollplan upprättats för 2020. Vi
noterar att förbundet arbetat utifrån 2019 års internkontrollplan under året.
Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella
mål och verksamhetsmål som direktionen uppställt, i allt väsentligt.

Stockholm den 8 mars 2021

Bo Klasmark

Göran Ringblom

Leo Smidhammar

Håkan Söderberg

På uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer, signeras
revisionsberättelsen av det sakkunniga biträdet. Detta på grund av pågående
pandemi. Revisionsberättelsen har godkänts via email av samtliga revisorer.

Johan Perols, sakkunnigt biträde

Bilagor:
Till revisionsberättelsen hör bilagorna:
De sakkunnigas rapporter (nr 1-3)
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Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt
för de enskilda ledamöterna i densamma.

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering.
Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

Johan Anders Perols
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