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Till:  Kommunfullmäktige Arboga 
   Kommunfullmäktige Köping 
   Kommunfullmäktige Kungsör 
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Revisorernas redogörelse 2021 

För att kunna ge underlag till kommunfullmäktiges ansvarsprövning har vi granskat 
all verksamhet som bedrivs inom Västra Mälardalens Kommunalförbunds 
verksamhetsområden och då prövat om: 

• verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt 

• räkenskaperna är rättvisande 

• den interna kontrollen som görs inom förbundet är tillräcklig. 

För fullgörandet av uppdraget och som underlag till planerad revisionsinriktning har 
en väsentlighets- och riskbedömning gjorts. Revisorerna har under året 
sammanträffat med direktionens ordförande, räddningschef, administrativ chef samt 
ekonomichef vid ett flertal tillfällen under året.  

Nedan följer en sammanfattning av resultatet av genomförda granskningar. Det skall 
dock noteras att resultatet som redovisas för respektive granskning är det som 
redovisades vid den tidpunkt som avrapporteringen gjordes vilket gör att det kan ha 
skett förändringar efter detta tillfälle. 

Granskning av delårsbokslut 
Revisorerna i Västra Mälardalens kommunalförbund har översiktligt granskat 
förbundets delårsrapport per 2021-08-31. 

Granskningen har syftat till att översiktligt bedöma om:  

• Förbundets delårsrapport har upprättats i enlighet med kommunallagen, 
kommunal redovisningslag och god redovisningssed i kommuner och 
landsting  

• Resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som direktionen 
beslutat, som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. 

Det finansiella målet för 2021 är att förbundet ska generera ett överskott om minst 
50 tkr för året samt att förbättra soliditeten med 1 %.  
Kommunalförbundets resultat för delåret uppgår till 4 414 tkr och soliditeten är 6.78 
% vilket innebär att båda de finansiella målen uppnås vid delåret.  
Kommunalförbundets prognos för helåret uppgår till 450 tkr och att soliditeten 
förbättras med 1 %. 
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Kommunalförbundets balanskravsresultat beräknas uppgå till 450 tkr för 2021 och 
vår bedömning är att förbundet kommer att klara balanskravet för helåret. 

Västra Mälardalens kommunalförbund har två verksamhetsmål, Servicemålet-VMKF 
administration ska ha nöjda uppdragsgivare samt Medarbetarmålet- VMKF ska 
vara en attraktiv arbetsplats med friska medarbetare.  
I delårsrapporten framgår att mätning av servicemålet ännu inte är genomförd. Vidare 
framgår att medarbetarmålet inte är uppfyllt men prognosen är att det kommer att 
uppfyllas för 2021. 
 
Vår sammanfattande bedömning är att: 

• Resultatet enligt delårsrapporten är förenligt med det av direktionen 
fastställda finansiella målen. 

• Det är oklart om resultatet enligt delårsrapporten är förenligt med de av 
direktionen fastställda verksamhetsmål med tanke på att ett mål inte har 
mätts under året och för det andra målet uppnår förbundet inte indexvärdet. 
Gällande prognosen för år 2021 har vi inte funnit några indikationer på att 
direktionen bedömning skulle vara väsentligen felaktig.   

• Balanskravet kommer att uppnås 2021.   
 
 
Grundläggande granskning 2021 
 
Västra Mälardalens kommunalförbunds förtroendevalda revisorer har genomfört 
grundläggande granskning 2021. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021. 

Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande insamling av fakta 
och iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma direktionens 
styrning, uppföljning, kontroll och rutiner samt måluppfyllelse, för att kunna uttala sig 
i ansvarsfrågan. Kommunallagen (KL 12 kap 1 §) ger uttryck för att revisorerna 
årligen ska granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas 
verksamhetsområde.  

Revisionen har sedan 2014 påpekat att det saknas en samlad bedömning av 
måluppfyllelsen i förvaltningsberättelsen. Vi har också framfört kritik då det inte 
fanns en tydlig målstruktur och det var svårt att följa kopplingen mellan budget och 
årsredovisning då målformuleringar skiljde sig mellan dessa två dokument. 

Vi kan nu konstatera att det i budget 2021 finns tydliga mål med målvärden som 
innebär att det går att mäta måluppfyllelsen. Vi kan också konstatera att 
målformuleringar i budget och årsredovisning överensstämmer.  
Vi ser positivt på den utveckling som skett när det gäller målstyrningsarbetet. 
Vår sammanfattande bedömning är att det finns en tydlig målstruktur och det nu går 
att följa kopplingen mellan budget och årsredovisning samt att direktionen har styrt 
och följt upp verksamheten på ett tillfredsställande sätt under 2021. 
 
Vi bedömer vidare att det finns en tillfredsställande rutin för uppföljning av den 
interna kontrollen.  
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Granskning av styrning och ledning av informationssäkerhet 
 
Vi har genomfört en granskning av hur förbundet säkerställer styrning och ledning 
av informationssäkerheten. Syftet med granskningen har varit att bedöma om 
förbundet har processer, rutiner och ändamålsenlig kontroll över IT-säkerheten samt 
bedöma om de åtgärder som vidtas baseras på risker och behov som ansvariga 
inom medlemskommunerna har fastställt för sina informationstillgångar.  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är förbundet till viss del 
har processer, rutiner och kontroll över IT-säkerheten men att det finns behov av 
utveckling.  
 
Revisionsrapport avseende granskning årsredovisning 2021 
 
Vi har översiktligt granskat årsredovisningen per 2021-12-31. Förbundets revisorer 
ska enligt 12 kap KL bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål 
som fullmäktige (förbundsdirektionen) beslutat. Revisorernas uttalande avges i 
revisorernas bedömning av årsredovisningen. 

Förbundets resultat för året uppgår till + 1 579 tkr, vilket är 1 529 tkr högre än 
budgeterat.   

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av förbundets 
resultat och ställning. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet med 
den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. 

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

I budget 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 Västra Mälardalens Kommunalförbund per 2020-12-31 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.  

Vi bedömer att årsredovisningen i all väsentlighet redogör för utfallet av 
verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. 

Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på 
rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed. 
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Revisorernas förvaltning  

Revisorerna har under året haft fyra sammanträden. Revisionens budget för 2021 är 
på 200 tkr. Kostnaderna uppgick till 254 tkr.   
 
 
 
För revisorerna 
 
 
Lars Wigström    
Ordförande revisionen i  
Västra Mälardalens kommunalförbund 
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