Revisorerna
i Södertörns miljö och hälsoskyddsförbund
Till:
Fullmäktige i Haninge kommun
Fullmäktige i Tyresö kommun
Fullmäktige i Nynäshamns kommun
Direktionen

Vi, utsedda revisorer i Södertörns miljö och hälsoskyddsförbund, har granskat den
verksamhet som bedrivits i förbundet under år 2020.
Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande förbundsordning,
riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns
en tillräcklig intern kontroll samt återredovisning till medlemmarna.
Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, kontroll och redovisning och pröva om
verksamheten bedrivits i enlighet med förbundets uppdrag.
Granskningen har utförts enligt kommunallag och god revisionssed. Granskningen har
genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för
bedömning och ansvarsprövning. Ernst & Young har biträtt oss vid granskningen. Utöver
granskning av delårsrapport och årsredovisning har en uppföljning av tidigare fördjupad
granskning genomförts av målstyrningen inom förbundet under året. Granskningen har
också omfattat så kallad grundläggande granskning där vi bl a har granskat protokoll och
handlingar samt genomfört möten med delar av direktionen och förbundets ledning.
Vi bedömer sammantaget att direktionen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt
vara rättvisande. Direktionens interna kontroll bedöms ha varit tillräcklig.
Vi tillstyrker att förbundets årsredovisning för 2020 godkänns.
Vi tillstyrker att ledamöterna i direktionen beviljas ansvarsfrihet.
Haninge den 26 februari 2021

Krister Selling

Vald av Haninge kommun

Kenneth Åhs

Vald av Nynäshamns kommun

Sven Bergström

Vald av Tyresö kommun

Bilagor: Revisionsrapporter 1-3, 2020 (delårsrapport, tillsynsverksamhet och årsredovisning)
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