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Fullmäktige i Kommunalförbundet 

svenskt ambulansflyg (222000-3152) 
  

 

 

 

Revisionsberättelse för år 2020 

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedri-

vits av förbundsstyrelsen. Styrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs 

enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt lagar och föreskrifter som gäller 

för verksamheten. Styrelsen ansvarar också för att det finns en tillräcklig in-

tern kontroll och återredovisning till fullmäktige.  Revisorerna har i uppdrag 

att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt pröva om verk-

samheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och 

föreskrifter som gäller för verksamheten. Granskningen har utförts enligt 

kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen 

har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rim-

lig grund för bedömning och ansvarsprövning. 

Brister i styrelsens styrning och kontroll 

Av vår granskning framgår att kvaliteten på protokoll och underlag varierade 

under år 2020 och att vissa underlag inte har gått att hitta i diariet. I ärendet 

om bemanningen av sjuksköterskor i flygplanen har vi konstaterat att juri-

diska frågeställningar inte bereddes tillräckligt. Brister i dokumentationen 

indikerar att styrelsen år 2020 inte hade en tillräcklig styrning och kontroll 

över de ärenden som styrelsen hade att hantera. Brister i dokumentationen 

försvårar också för medlemmar, revisorerna och andra intresserade att få till-

räcklig insyn i förbundet.  

Iakttagelser i protokollen visar att styrelsen under år 2020 dessutom tycks ha 

ställts inför plötsliga och oväntade utmaningar. Exempel på det finns i upp-

handlingen av flygambulanstjänsten, i arbetet med att etablera beredskapsba-

ser och organiseringen av sjuksköterskebemanningen. Vår samlade bedöm-

ning är att styrelsen inte hade en tillräcklig kontroll över händelseutveckling-

en. Positivt var att styrelsen var aktiv och vidtog en rad åtgärder för att han-

tera de utmaningar som uppstod under året. Under år 2020 sammanträdde 

styrelsen 12 gånger. 

Vi kan inte avgöra i vilken grad de plötsliga utmaningarna berodde på externa 

faktorer som styrelsen inte kunde påverka eller var resultat av brister i styr-

ningen och kontrollen. Kanske var förbundet under uppbyggnadsfasen inte 
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tillräckligt rustat för att på ett ändamålsenligt sätt bereda och hantera alla de 

komplexa frågor som förbundet ställdes inför? Vi bedömer att händelser un-

der år 2020 och vintern 2021 medför risk att trafikstarten blir ytterligare för-

senad vilket kan medföra skada både för förbundet och förbundets medlem-

mar. 

Vi uppfattar att otillräckliga förberedelser inför bildandet av förbundet år 

2016 samt en rad externa faktorer i viss utsträckning bidrog till flera av de 

utmaningar som styrelsen ställdes inför under år 2020. Med detta i beaktande 

lämnar vi följande bedömningar: 

- Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Kommunalförbundet svenskt 

ambulansflyg inte har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt 

och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

- Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

- Vi bedömer att styrelsens interna kontroll inte var tillräcklig. 

- Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de 

finansiella mål som fullmäktige beslutat. Vi konstaterar att händelser 

under år 2020 medförde svaga resultat för verksamhetsmålen. 

 

Vi riktar en anmärkning mot styrelsen för att styrelsen inte har bedrivit 

verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt till-

fredsställande sätt och för bristerna i den interna kontrollen. 

 

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsen och en-

skilda ledamöter. 

 

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner förbundets årsredovisning för år 

2020. 

 

 

Signeras digitalt. 

 

 

 

Kenneth Strömberg  Louise Rehn Winsborg 

 

 

 

Vi åberopar bifogade rapporter: 

 

- Granskning av delårsrapport 2020-08-31 – Finansiell del 

- Granskning av redovisad måluppfyllelse i delårsrapport 2020-08-31 

- Granskning avseende räkenskapsåret 2020 

- Grundläggande granskning år 2020 
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