
Utdrag ur KPMG:s revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2021-12-31 

Sammanfattning 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kommunalförbundet 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands Län har KPMG granskat förbundets 
årsredovisning för räkenskapsåret 2021. Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte 
att ge revisorerna ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen. 

Förbundets revisorer ska enligt kommunallagen 12 kap bedöma om resultatet i 
årsredovisningen är förenligt med de mål som direktionen beslutat. Revisorerna ska pröva om 
räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen. 

Årsredovisningen 

Vi har granskat årsredovisningen och vi har inte funnit några väsentliga felaktigheter i denna. 
Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring 
och redovisning (LKBR) och god redovisningssed. 

Vi har, med reservation för de eventuella effekter av att granskningen utförts enligt de 
avgränsningar som anges i stycke 1.4, inte identifierat några väsentliga felaktigheter i 
årsbokslutet, och i granskningen har det inte framkommit några omständigheter som ger oss 
anledning att anse att årsbokslutet inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om 
kommunal bokföring och redovisning. 

Resultat 

Kommunalförbundets resultat för helåret uppgår, likt tidigare år, till 0 kr. Resultatet är enligt 
budget. 

Balanskrav 

Vår bedömning är att kommunalförbundet har uppnått balanskravet för helåret. 

Underlag för revisorernas bedömning utifrån förbundsdirektionens mål 

Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska förbundsdirektionen i budgeten ange 
finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. 
Revisorerna ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av 
förbundsdirektionens beslutade målen för god ekonomisk hushållning. 

Bedömning av förbundsdirektionens mål med betydelse av god ekonomisk hushållning 

Vår sammanfattande bedömning är att de av direktionen fastställa målen för god ekonomisk 
hushållning inte uppnås. 

Vi bedömer att målen för god ekonomisk hushållning inte omfattar eller har utvärderats för 
förbundskoncernen som helhet. 

Vi rekommenderar att direktionen utvecklar målen/indikatorerna för god ekonomisk 
hushållning med indikatorer kopplade till resultat och ställning och för koncernen som helhet. 
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