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Till:  Kommunfullmäktige Arboga 
   Kommunfullmäktige Köping 
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Revisionsberättelse för år 2021 
 
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i 
Västra Mälardalens kommunalförbund (organisationsnummer 222000-1578) av dess 
direktion.  

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, förbundsordningen och revisionsreglementet. Granskningen har haft 
den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilagan 
”Revisorernas redogörelse”. 

Det finansiella mål som framgår i Budget och Verksamhetsplan för 2021 är att 
personella och materiella resurser ska användas så effektivt som möjligt. Målvärdet 
är ett positivt resultat på +50 tkr samt att förbättra soliditeten med 1 % under 2021. 

Förbundets resultat för året uppgår till 1 579 tkr, vilket är 1 529 tkr högre än 
budgeterat.  Årsprognosen vid delåret uppgick till 450 tkr. Soliditeten uppgick till  
4,97 % att jämföra med 3,01 % under 2020.  

Vi kan konstatera att det finansiella målet uppfyllts. 

I Budget och Verksamhetsplan för 2021 har förbundet antagit två 
verksamhetsmässiga mål, ”Servicemålet – VMKF administration ska ha nöjda 
uppdragsgivare” samt ”Medarbetarmålet – VMKF ska vara en attraktiv arbetsplats 
med friska medarbetare”. Vår sammanfattande bedömning är att Medarbetarmålet är 
uppfyllt men att Servicemålet inte har uppnåtts. 

Vi bedömer att VMKF per 2021-12-31 lever upp till kommunallagens krav på en 
ekonomi i balans. Resultatet är förenligt med det finansiella mål om god ekonomisk 
hushållning som följs upp i årsredovisningen. 
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Vi bedömer sammantaget att direktionen i Västra Mälardalens kommunalförbund 
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. 

Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med det finansiella mål 
som direktionen uppställt. 

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är delvis förenligt 
med de verksamhetsmål som direktionen uppställt. 

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen 
samt de enskilda ledamöterna i densamma. 

Vi åberopar bifogade redogörelse och under revisionsåret insända rapporter. 

 
Köping 2022-03-10 
 
 
 

 

Lars Wigström   Per Jörgensen 

Revisor, Kungsör   Revisor, Surahammar   

 

 

 

Göran Nilsson   Bertil Bresell 

Revisor, Köping   Revisor, Arboga 
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Bilagor:  
Till revisionsberättelsen hör bilagorna: 

1. Revisorernas redogörelse 

2. Grundläggande granskning 2021 

3. Missiv granskning av informationssäkerheten 

4. Granskning av delårsbokslut 2021 

5. Granskning av årsbokslut 2021 
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