
VÄSTRA MÄLARDALENS MYNDIGHETSFÖRBUND 
 
 
 
 
Kommunfullmäktige Arboga 
Kommunfullmäktige Kungsör 
  
 
 
 
 
Revisionsberättelse för Västra Mälardalens Myndighetsförbund 2022 
 
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i 
kommunalförbundet (organisationsnummer 222000-2881) 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 direktionens ansvar för verksamhet, intern kontroll och 
räkenskaper. Revisorerna prövar 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 genomförts med den 
inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och 
ansvarsprövning. 

Vi har under året genomfört grundläggande granskning, granskat delårsbokslut och 
årsbokslut samt genomfört möten med direktionens ordförande, vice ordförande och 
förbundschef.   

I budget 2022 och årsredovisning 2022 finns ingen definition av vad delvis uppfyllt innebär. 
Vi bedömer att när målet är uppfyllt till minst 75 % och upp till och med 99 % så är målet 
delvis uppfyllt.  

Vi har noterat att av de åtta verksamhetsmålen är det två mål som är delvis uppfyllda. Det 
finansiella målet är delvis uppfyllt. 
Vi bedömer sammantaget att direktionen i Västra Mälardalens Myndighetsförbund 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.  
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen delvis är förenligt med det 
finansiella mål som direktionen uppställt. 
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen delvis är 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 rapporter. 
 
 
Arboga 2023-02-27 
Underskrifter  
 
 
 
 
Håkan Sundström Jan Erik Isaksson 
Revisor Kungsörs kommun Revisor Arboga kommun 
 
 
 
 
 
 
Bilagor:  

Till revisionsberättelsen hör bilagorna: 

Grundläggande granskning 2022, bil 1 
Granskning av delårsrapport 2022, bil 2 
Granskning av årsredovisning 2022, bil 3 
Granskning av service och tillgänglighet, bil 4 
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