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Granskningens inriktning 

Revisorerna har låtit EY granska hur 
staden säkerställer att organisationens 
ledare utövar ett gott ledarskap. 
Granskningen omfattar kommunstyrelsen. 
Fördjupad granskning har skett vid 
förskolenämnden, grundskolenämnden, 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 
fastighetsnämnden samt individ- och 
familjenämnden. 

 
Iakttagelser och slutsatser 
Koncernen Västerås stad har 358 chefer. 
Staden har i många år arbetat 
systematiskt för att skapa förutsättningar 
för ett gott ledarskap. Viktiga delar i detta 
arbete är rekrytering och utvecklings av 
chefer. Chefer vi intervjuat tycker det finns 
mycket goda möjligheter till utveckling.  
De upplever också att de får bra stöd från 
ekonomi- och HR funktionen men att 
stödet från IT-funktionen är otillräckligt.  
 
Den årliga medarbetarundersökningen är 
viktig för att bl.a. följa upp hur medarbet-
arna ser på cheferna. Resultat 2014 är 
sämre än 2013. Staden har värdet 63 i det 
sammanvägda indexet baserat på andelen 
positiva svar, där riktvärdet för en väl 
fungerande verksamhet i ett medarbetar-
perspektiv är 70. 
 
Stadens högre chefer får sämre omdömen 
än den närmaste ledningen. Det finns flera 
områden staden behöver förbättra, 
däribland återkoppling till medarbetarna. 
Det finns verksamheter där chefens 
ansvar omfattar fler medarbetare än vad  
som är önskvärt, vilket bl.a. försvårar 
möjligheterna till återkoppling. 
 
 
 

 
 
 
Staden arbetar aktivt för att säkerställa att 
organisationen utövar ett gott ledarskap 
men att det fordras ytterligare åtgärder.  
 

Rekommendationer 
Mot bakgrund av det som framkommit i 
granskningen ger vi följande 
rekommendationer: 
 

 Säkerställ att förväntningarna på 
stadens ledare uttrycks i så få styr-
dokument som möjligt och så entydligt 
som möjligt för att nå stark styreffekt. 
 

 Överordnade chefer bör aktivt följa upp 
att alla chefer genomgår den kompet-
ensutveckling var och en behöver för 
att utveckla ett gott ledarskap. 
 

 Se över hur många direkt underställda 
medarbetare cheferna bör ha så att de 
har förutsättningar att utöva ett gott 
ledarskap. 
 

 Identifiera hur stödet från IT-funktionen 
kan förbättras så att det tillmötesgår 
chefernas behov. 
 

 Intensifiera utvecklingsarbetet till följd 
av resultatet från senaste medarbetar-
undersökningen.  
 

Revisionen har överlämnat revisionsrapporten  
till kommunstyrelsen, förskolenämnden, 
grundskolenämnden, utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden, fastighetsnämnden 
samt individ- och familjenämnden för yttrande 
senast den 2015-04-30  Rapporten är publicerad 
på stadens hemsida www.vasteras.se. 
För ytterligare information, kontakta revisionens 
ordförande Lars Luttropp tfn: 021-12 38 88 eller 
revisionssekreterare A Björnson tfn: 021-39 29 21 
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