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1.  Revisionens uppdrag 
Revisonen är kommunfullmäktiges organ för granskning och kontroll av den kommunala 

verksamheten. Uppgiften är att granska verksamhet som bedrivs inom nämnders och 

styrelsers verksamhetsområden. Uppdraget regleras i kommunallagen (12 kap) och SKLs god 

revisionssed.  

 

Revisorerna har uppdrag att granska och pröva  

 om verksamheten sköts/bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 

tillfredsställande sätt  

 om räkenskaperna är rättvisande   

 om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig  

 

Revisionen har också uppgiften att på samma sätt granska verksamheten i stadens aktiebolag 

genom lekmannarevisorer, samt i kommunalförbund och stiftelser. 

 

Verksamheten i Västerås stad består av 18 nämnder/styrelser, kommunstyrelsen, kommun-

fullmäktige, ett koncernbolag, sju helägda kommunala bolag och åtta dotterbolag, två delägda 

bolag, sex kommunalförbund samt ett antal stiftelser.  

1.1 Revisionens organisation  
Revisionen består av elva förtroendevalda revisorer, till sin hjälp finns 50 % revisons-

sekreterare anställd. EY (f.d. Ernst & Young) är sakkunnigbiträde för Västerås stads revisorer 

och lekmannarevisorer, samt för aktiebolagsrevisonen utifrån. Revisionens budget för år 2018 

är 3,8 Mnkr.  

 

Revisionen sammanträder som regel den tredje tisdagen i månaden kl.13.30 -16.30, med vissa 

undantag. Revisionen har en stående punkt på Kommunfullmäktige, Revisionen informerar.  

 

Att vara revisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, saklighet och 

integritet främja, granska och bedöma verksamheten. Revisionen utövar inte partipolitik i sin 

granskande roll. Revisionens arbetssätt är framåtriktande och stödjande. 

 

Revisionsplanen är revisionens verksamhetsplan för 2018. Planen är framtagen utifrån stadens 

årsplan och nämndernas styrdokument samt efter diskussioner på planeringskonferensen den 

12 december 2017 och är ett levande dokument.   

1.2  Utbildning och kompetensutveckling 
Revisionskollegiet har ambitionen att delta i relevanta kurser och konferenser.  

 

Under år 2018 kommer revisionen bland annat delta i:  
 EY erfarenhetsutbyteskonferenser, 15 maj och december  

 SKL:s konferenser för revisorer och lekmannarevisorer  
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 SKLs Upphandlingskurs, 15 maj Stockholm  

 70:e primärkommunala revisionskonferensen 

 Kommek, Kommunal ekonomisk konferens 22-23 augusti, Malmö  

 Länsrevisionskonferens,  Köping är värd och eventuell ordförandeträff i länet  

2. Grundläggande granskning 

2.1   Löpande granskning av nämndernas interna styrning och kontroll –  
          förvaltningsrevision 
Revisionen följer löpande nämndernas och styrelserna arbete genom protokoll, besluts-

underlag, andra dokument och årsberättelser samt dialoger med styrelse och nämnder.  

Under 2018 kommer revisionen fortsätta att arbete med Grundläggande granskning. 
 

Revisionsfrågor inom grundläggande granskning är   

Har styrelse och nämnder; 

 tolkat mål och uppdrag från fullmäktige och brutit ned dessa så att de fungerar som 

styrsignaler till verksamheten 

 gjort en egen riskanalys 

 uppföljning och rapportering av verksamhetens resultat samt beslut om åtgärder vid 

avvikelser 

 ekonomistyrning samt ekonomisk uppföljning och rapportering 

 ett systematiskt arbete med sin interna kontroll avseende såväl verksamhet som 

ekonomi 

 tydliga beslutsunderlag och protokoll 
 

Bevakningsansvaret är fördelat mellan revisorerna enligt nedan.  
Social inriktning   

Nämnden för personer med funktionsnedsättning  Peter Westersund 
Äldrenämnden Elisabeth Löf 
Individ- och Familjenämnden Tanja Linderborg 
Miljö- och Konsumentnämnden  
Överförmyndarnämnden 
Vård och Omsorg 
Skultuna Kommundelsnämnd, för den sociala delarna   

 
 

Pedagogisk inriktning  

Grundskolenämnden 
Utbildnings- och Arbetsmarknadsnämnden  
Nämnden för idrotts- och friluftsliv 
Förskolenämnden 
Kulturnämnden 

Åke Johansson  
Jörgen Eklund  
 
Börje Hultin   
Barbara Conte  

Skultuna Kommundelsnämnd, för den pedagogiska delarna  

Teknisk inriktning  

Fastighetsnämnden Ulf Nygren  
Byggnadsnämnden Joa Silver   
Tekniska nämnden Vakant  
Styrelsen för Stöd, Fritid och Entreprenad, fd. Tekniska produktionsstyrelsen   
Styrelsen för Konsult och Service (förvaltningen Servicepartner)  
Valnämnden  

 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 

Ulf Höglund 
Elisabeth Löf 
Åke Johansson  

 

Som ett stöd för bevakningen har EY gjort en kartläggning per nämnd som innefattar, ett 

material (s.k. nämndbilder) som revisorerna använder när de följer nämndernas arbete.  



 
 

3 

 

 

Materialet innehåller:  

 Nämndens/Styrelsens väsentliga verksamhetsområden 

 Väsentliga nationella mål/uppdrag i lagstiftning eller annat regelverk 

 Mål, direktiv och uppdrag i årsplan 2018  

 Nämndens mål och prioriterade frågor/uppdrag 

 Intern styrning och kontroll 

 Risker, utveckling och utmaningar  

 Planerat förändrings- och utvecklingsarbete 

2.2 Nämndträffar 
Revisorerna träffar samtliga nämnders och styrelsers presidium och förvaltningsledningar 

under vecka 17, maj som ett led i den grundläggande granskningen. Träffarna sker i 

revisionens lokaler i stadshustornet. Revisonsfrågorna till mötena baseras på underlag och 

diskussion vid planeringsdagen samt aktuella frågeställningar. EY deltar på mötena och svarar 

för dokumentationen.  

 

Träffarna ger, tillsammans med andra granskningsaktiviteter, underlag till ansvarsprövningen. 

De ger också underlag för att uppdatera väsentlighets- och riskanalysen samt beslut om 

eventuella ytterligare fördjupade granskningar. 

2.3 Information 
Ett sätt att följa verksamheten inom områden som bedöms väsentliga är att bjuda in ansvariga 

tjänstemän för cirka 30 minuters information på revisionssammanträden.   

 

Under 2018 kommer följande punkter att behandlas: Beslutas efter hand  

 Januari – Nya kommunallagen, Oskar Arnell, stadsjurist   

 Februari – Äldreomsorgen, tf Tobias Åsell direktör Vård och omsorg  

 April - HR processen, Kompetensförsörjningsläget, Kristina Olström, HR-direktör  

 September – Lekmannarevisionen, Per Modin, EY  

 Oktober – stadens nya ekonomidirektör Anette Ömössa  

 

Förslag på ämnen och gäster utifrån planeringsdagen 

 Upphandlingsprocessen helheten  

 Nya direktören för Barn- och utbildningsförvaltningen 

 SFI  

2.4 Studiebesök 
Studiebesök genomförs av de revisorer som har ett bevakningsansvar för respektive 

verksamhet. För 2018 kommer några studiebesök att genomföras i samband med 

revisionsmöte. Beslutas efter hand.  

 

 Februari - Wijkmanska gymnasiet, Daniel Marklund, rektor  

 Under året - Räddningstjänst utifrån kris och katastrof, Mälardalens brand och 

räddningsförbund  

2.5  Följa kommunfullmäktiges sammanträden 
Revisionen kommer under 2018 bevaka kommunfullmäktiges sammanträden genom att 

närvara fysiskt på sammanträdena, som ett led i det proaktiva arbetet och den grundläggande 

granskningen. Närvaron sker genom att revisorerna deltar var sin gång, se separat lista.   
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2.6 Uppföljning av tidigare granskningar 
En väsentlig del i revisionens arbete är att följa upp tidigare granskningar för att se vilka 

resultat granskningarna givet. Syftet är att granska de åtgärder som vidtagits inom 

identifierade förbättringsområden samt vilka resultat som uppnåtts.  

Under 2018 kommer samtliga granskningar som genomfördes år 2016 följas upp. 

 Genomförda granskningar 2016  

2016:1 Grundskolenämndens åtgärder för ekonomi i balans 

2016:2 Äldrenämndens åtgärder för ekonomi i balans 

2016:3 Fördjupad av granskningen av likabehandling i skolan 

2016:4 Arbetet för att minska sjukfrånvaron 

2016:5 Uppföljande granskning av IT-säkerheten inom SNF  

2016:6 Verksamhetsövertagande gator och parker – område Öster 

2016:7 Ökade kostnader för daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning 

2016:8 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnder som inte klarar sitt ekonomiska åttagande 

2016:9 Granskning av äldreboenden 

 

Uppföljningsgranskningarna kommer att inledas under hösten och avrapporteras i november.  

Från och med år 2016 överlämnas ett arbetsmaterial, rapport med uppföljningsgranskningarna 

till kommunstyrelsen, för att använda som en del av uppsiktsplikten.   

2.7  Löpande granskning av nämndernas interna styrning och kontroll
 – redovisningsrevision  
Granskningen av intern kontroll i redovisningsrevisionen syftar till att kontrollera om rutiner 

och kontroller finns som säkerställer att den löpande redovisningen och årsredovisningen inte 

innehåller väsentliga fel. 

 

I planeringsfasen sker en dokumenterad väsentlighets- och riskanalys avseende den ekonom-

iska redovisningen. Med hjälp av analysen inriktas revisionen mot de områden där risken för 

väsentliga fel är störst. Utvalda rutiner granskas genom intervjuer och stickprovskontroller.  

 

Utöver denna granskning sker ett antal andra granskningsinsatser t.ex.; 

 Kontroll av väsentliga förändringar i redovisningsprinciperna jämfört med tidigare år 

 Översiktlig granskning av skatter och avgifter 

 Analys av konton genom stickprov. Exempel på konton som granskas är: 

 konton med stora/oväntade budgetavvikelser eller där risken för fel kan vara stor  

 känsliga konton (t ex konsultkostnader, representation, resor) 

 andra väsentliga konton (t ex juridiska konsultationer) 

Granskning av att räkenskapsmaterialet uppfyller de krav som ställs i lagstiftningen. 

2.8 Granskning av delårsbokslut, per den 30 augusti 2018 
Granskningen är översiktlig och inriktas på att bedöma om resultatet i delårsrapporten är för-

enligt med kommunfullmäktiges mål för den ekonomiska förvaltningen. Granskningen inne-

fattar även kontroller av att stadens delårsrapport överensstämmer med anvisningarna i lagen 

om kommunal redovisning och rekommendationer från rådet för kommunal redovisning.  

 

Granskningsresultaten vid delårsbokslutet utgör en viktig information inför granskningen av 

årsbokslutet. Resultat från granskningen sammanfattas i skriftlig presentation och ett underlag 

för bedömning av delårsrapporten till kommunfullmäktige. 
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2.9 Granskning av årsbokslut och koncernredovisning 
Granskning av årsredovisningen syftar till att pröva om årsredovisningen ger en rättvisande 

bild av verksamhetens resultat och ställning det vill säga att: 

 Tillgångar och skulder existerar och avser staden. 

 Tillgångar och skulder värderats och klassificerats rätt. 

 Stadens samtliga tillgångar och skulder redovisats. 

 Inkomster och utgifter i allt väsentligt periodiserats korrekt och avser verksamhetsåret. 

 Att den sammanställda redovisningen ger en rättvisande bild av stadens hela 

verksamhet. 

 Årsredovisningen är upprättad enligt lag om kommunal redovisning och god redo-

visningssed enligt de regler och anvisningar som finns för kommuner samt lämnar 

tillräcklig information avseende kommunens dotterbolag. 

 

Granskningen syftar även till att bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenliga med 

kommunfullmäktiges beslutade mål med avseende på god ekonomisk hushållning.   

Granskningen omfattar: 

 Förvaltningsberättelse och nämndernas verksamhetsberättelser 

 Resultaträkning och Balansräkning 

 Finansieringsanalys 

 Investeringsredovisning 

 Sammanställd redovisning 

 Information om redovisningsprinciper och nothänvisningar 

 

Utgångspunkter är den väsentlighets- och riskanalys som upprättas i vid granskning av 

internkontroll. Resultat från granskningen sammanfattas i skriftlig rapport och i det slutliga 

uttalandet i den årliga revisionsberättelsen.  

3.0  Lekmannarevision och revisorer för kommunalförbund, stiftelser  
Valda lekmannarevisioner för bolagen och revisorer för kommunalförbunden och stiftelserna 

följer löpande verksamheterna genom protokoll och årsberättelser samt träffar med styrelsen, 

ledningen och auktoriserad revisor.  

 

Lekmannarevisorerna för bolagen upprättar granskningsplaner, granskningsredogörelser och 

granskningsrapporter per bolag. Lekmannarevisorerna träffar företrädare för bolagen och den 

auktoriserade revisorn varje höst och vid slutrevisionsmöte när granskningsrapporten lämnas.  

Till revisionsträffarna kommer frågor att skickas till med begäran om skriftliga svar.  

 

Under året kommer lekmannarevisorerna arbeta fram ett förslag till en genensam bolagsdag.  

Bolagsdag den 7 maj, för hel- och delägda bolag samt bolagsledningar.  

 
Bolag   Lekmannarevisorer 

Koncernstyrningsbolaget  Ulf Höglund och Elisabeth Löf 

Bostads AB Mimer Elisabeth Löf och Åke Johansson  
Mälarenergi AB + dotterbolag  Peter Westersund och Ulf Höglund 
Nya Västerås Flygplats AB Ulf Nygren och Börje Hultin  
Strategiska Fastigheter AB + dotterbolag  Joa Silver och Jörgen Eklund  
Västerås Marknad och Näringsliv AB Åke Johansson och Tanja Linderborg  
Mälarhamnar AB 
 
Västerås Parkerings AB   

Peter Westersund, + 1 från Köping 
ersättare är Ulf Höglund 
Ulf Nygren och Joa Silver 
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Kommunalförbund   Revisor  

Kommunalförbundet Vafab Miljö  Joa Silver + Barbara Conte  
Mälardalens Brand- och räddningsförbund Åke Johansson 
Västerås Samordningsförbundet Börje Hultin 
Teater Västmanland Ulf Nygren (+ revisor fr Landstinget) 
Västmannamusiken Jörgen Eklund (+revisor fr Landstinget) 
VK Västmanlands kommuner  
 

Elisabeth Löf + Joa Silver 

Stiftelser   Revisor 

Tidö Slott Stiftelsen och Von Schinkelska 
stiftelsen 

Tanja Linderborg   

Övrigt  Revisor  

Mälardalens luftvårdsförbund 
Mälarens vattenvårdsförbund 
Västerås Arbetarinstitut      
Västmanlands tolkservice  
Westmannastiftelsen  

Börje Hultin 
Ulf Nygren 
Ord Jörgen Eklund ers. Ulf Höglund  
Ulf Nygren  
Ulf Nygren  

 

En eller flera fördjupade granskningar kommer att genomföras för bolagen under året.  

Förslag på ämnesområden som framkom på planingskonferensen i december 2017, var; 

Granskning av kris- och katastrofberedskap, underhåll av anläggningstillgångar, strategisk 

lokalförsörjning, Mimer och Mälarenergi, ”panna 7”, Reningsverket samt nya gemensamma 

”huset” samt rutiner för projektstyrning. 

4. Fördjupade granskningar 
Under år 2018 kommer ett antal fördjupade granskningar genomföras, vanligtvis görs tio till 

tolv granskningar. Under 2018 kommer däremot några temagranskningar genomföras, som är 

omfattande med flera ämnesområden som påverkar varandra, bland annat inom skolverk-

samheterna, äldreomsorgen och individ- och familjenämndens område.  

 

EY utför granskningar på uppdrag av Västerås stads revisorer. Inför varje granskning tas en 

projektplan fram med underlag om revisionsfrågor, val av metod, berörda nämnder etc.  

Förslag till granskningar togs fram på planingskonferensen i december 2017, återfinns i en 

egen bilaga. Beslut om granskningar tas också efterhand utifrån riskanalyser.  

 

Till varje granskning utses en kontaktrevisor från revisionskollegiet.  

 

Beslutade granskningar som avser verksamhetsåret 2018 är  
Revisorerna har efter genomförd riskanalys beslutat att genomföra en granskning inom … 

(uppdateras efterhand de beslutas)  

3.1 Granskning av  
 

Rapportnamn 2018:1 Övergången från förskola till grundskola samt från 

F-6 till årskurs 7 i grundskolan 

Bakgrund Enligt skolinspektionen är en fungerande övergång en betydelsefull faktor 

för en god skolgång. När ett barn eller en elev byter skola eller skolform 

finns risk för att viktig information går förlorad. Det kan påverka alla barn 

och elever, men i synnerhet de som är i behov av särskilt stöd.  Detta kan 

innebära att elever hindras i sitt lärande och sin utveckling då elever med 

behov av särskilt stöd riskerar att hamna efter om stödet uteblir i 

övergångsfasen. Vidare finns en risk att elever som har det lättare att uppnå 
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kunskapskraven inte stimuleras i tillräcklig utsträckning. För 

skolverksamheten kan informationstappet resultera i sämre anpassning av 

lärmiljön och därmed sämre kontinuitet och utveckling av undervisningen 

avseende elevers kunskapsnivå, behov och förutsättningar. 

 

I grundskolenämndens årsplan 2018 framgår att det har gjorts vissa 

satsningar inom det berörda området, där en återflytt av årskurs 6 till ett 

sammanhållet mellanstadium har genomförts. Återstående flyttar kräver 

dock tillbyggnationer innan de går att genomföra. 

Syfte Granskningens syfte är att bedöma om förskolenämnden och 

grundskolenämnden har säkerställt ändamålsenliga processer för 

övergången från förskola till grundskola samt från årskurs 6 till årskurs 7. 

Berörd nämnd Förskolenämnden och Grundskolenämnden 

Kontaktrevisor Barbara Conte  

Tidsomfattning Inleds i februari och avrapporteras på revisionsmötet i maj. 

 
 

Rapportnamn 2018:2 Förskole- och skollokalernas ändamålsenlighet 
Bakgrund I skollagens 5 kap 3-4 § beskrivs arbetsmiljön i skolan och att alla elever 

ska tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero.  

I Västerås stads årsplan 2018 framkommer att antalet förskole- och 

skolbarn kommer att öka kraftigt framöver. Det ökade behovet av förskole- 

och skollokaler framöver är en stor utmaning och förändring jämfört med 

tidigare år, framför allt gällande skollokaler. Takten i utbyggnaden av nya 

förskolor och skolor behöva öka. Enligt årsplanen ska Västerås stad under 

2018 ska planera för drygt 450 fler elever i grundskolan, mer än 100 fler 

barn i förskolan och en ökning av elevantalet i gymnasieskolan med över 

100 elever.  

 

Av förskolenämndens årsplan 2018 framgår att utmaningarna med att 

säkerställa att alla barn erbjuds plats i förskola i rätt tid och på en förskola 

som föräldrarna är nöjda med ökar i takt med att det finns fler barn i behov 

av förskola. För att fånga utvecklingsbehov inom den kommunala 

förskolan, bl.a. gällande utformning av lokaler pågår projektet ”Framtidens 

förskola 2026” fram till våren 2018. I grundskolenämndens årsplan 2018 är 

ett centralt mål att eleverna når bättre resultat och högre betyg. Ett sätt att 

främja detta anges vara genom att tillhandahålla pedagogiska lokaler som 

bidrar till att generera högre studieresultat. Utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden beslutade 2016-03-23 § 54 om förslag till 

planeringsunderlag 2017-2020 samt om en lokalstrategi för ändamålsenliga 

lokaler. Denna innefattar en strävan mot att skolorna drivs ekonomiskt- och 

verksamhetseffektivt samt med god arbetsmiljö och pedagogisk lärmiljö. 

Syfte Granskningens syfte är att bedöma om förskolenämnden, 

grundskolenämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har en 

tillfredsställande styrning och planeringsprocess avseende skollokalernas 

ändamålsenlighet. 

Berörd nämnd Pedagogiska nämnderna, Förskolenämnden, Grundskolenämnden samt 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

Kontaktrevisor Börje Hultin  

Tidsomfattning Inleds i mars och avrapporteras på revisionsmötet i juni. 
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Rapportnamn 2018:3a Kris- och katastrofberedskap, Västerås stad 

Bakgrund Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LXO) ska det i 

varje kommun finnas en krisledningsnämnd för att fullgöra uppgifter då 

extraordinära händelser i fredstid inträffar. En extraordinär händelse är en 

händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller 

överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och 

kräver skyndsamma beslut och insatser av en kommun (t.ex. extrem väder-

lek, långvarigt elavbrott etc.). I lagstiftningen regleras bl.a. kommunernas 

skyldighet att ta fram risk- och sårbarhetsanalyser och kommunernas 

ansvar för den fredstida krishanteringen i det egna geografiska området. 

Lagen syftar till att kommunerna ska minska sårbarheten i sin verksamhet 

och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fredstid.  

 

Kommunen ansvarar således för att den kommunala verksamheten fungerar 

så störningsfritt som möjligt. Ansvaret omfattar även de delar som externa 

entreprenörer utför för kommunens räkning. Kommuner ska verka för en 

säker och trygg kommun genom att förebygga och hantera risker, förluster, 

störningar och skador på grund av oförutsedda händelser. Genom god 

planering ska kommunen förhindra eller minimera negativa konsekvenser 

för anställda, kommuninvånare, verksamhet, egendom, ekonomi och miljö. 

Om negativa konsekvenser ändå uppstår ska beredskap finnas för detta.  

 

Av reglementet för kommunstyrelsen framgår att kommunstyrelsen utgör 

krisledningsnämnd och ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen 

(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 

Syfte Det övergripande syftet med granskningen är att bedöma om 

kommunstyrelsen säkerställer en tillräcklig kris- och katastrofberedskap 

Berörd nämnd Granskningen avser kommunstyrelsen, som tillika är krisberedskapsnämnd. 

Kontaktrevisor Ulf Höglund   

Tidsomfattning Inleds i mars och avrapporteras på revisionsmötet i juni. 

 
 

Rapportnamn 2018:3b Kris- och katastrofberedskap - Bolagen   
Bakgrund Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LXO) ska det i 

varje kommun finnas en krisledningsnämnd för att fullgöra uppgifter då 

extraordinära händelser i fredstid inträffar. En extraordinär händelse är en 

händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller 

överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och 

kräver skyndsamma beslut och insatser av en kommun (t.ex. extrem väder-

lek, långvarigt elavbrott etc.). I lagstiftningen regleras bl.a. kommunernas 

skyldighet att ta fram risk- och sårbarhetsanalyser och kommunernas 

ansvar för den fredstida krishanteringen i det egna geografiska området. 

Lagen syftar till att kommunerna ska minska sårbarheten i sin verksamhet 

och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fredstid.  

 

Kommunen ansvarar således för att den kommunala verksamheten fungerar 

så störningsfritt som möjligt. Då en betydande del av Västerås stads 
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verksamhet bedrivs i bolagsform är det även av väsentlighet att granska de 

bolag som ingår i stadens bolagskoncern.   

 

Av reglementet för kommunstyrelsen framgår att kommunstyrelsen utgör 

krisledningsnämnd och ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen 

(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 

Syfte Det övergripande syftet med granskningen är att bedöma om 

bolagsstyrelserna säkerställer en tillräcklig kris- och katastrofberedskap 

Berörd nämnd Västerås stads bolagskoncern, samtliga bolag  

Kontaktrevisor Respektive bolags lekmannarevisorer 

Tidsomfattning Inleds i mars och avrapporteras på revisionsmötet i juni 

 
 

Rapportnamn 2018 Förstudie av valnämnden  
Bakgrund Valnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt vallagen (2005:837) samt 

de uppgifter som enligt annan lag ska fullgöras av valnämnd. Omfattningen 

av nämndens verksamhet varierar beroende på om det är valår eller inte.  

 

Under valår ansvarar valnämnden för det praktiska genomförandet av ett 

rättssäkert val. Valnämnden ska bland annat tillhandahålla lokaler, anställa 

och utbilda personal, förvara röster samt ansvara för den preliminära 

rösträkningen.  

Syfte Förstudiens syfte är att bedöma om planeringen inför det kommande valet 

sker på ett ändamålsenligt sätt och att tidplanen för förberedelser och 

genomförande är rimlig.  

Berörd nämnd Valnämnden  

Kontaktrevisor Ulf Nygren  

Tidsomfattning Inleds i april och avrapporteras på revisionsmötet i maj 

 
 

Rapportnamn 2018:4 Granskning av ekonomistyrning inom individ-  

och familjenämnden 

Bakgrund Revisorerna riktade i revisionsberättelsen 2017 kritik mot individ- och 

familjenämndens bristande uppföljning och kontroll kring det underskott 

om 31,5 mnkr som redovisades under årets sista månader. Individ- och 

familjenämnden bedömdes ha varit passiv i sin ekonomistyrning då 

underskottet kommunicerades sent. Den interna kontrollen bedömdes 

därmed inte ha varit tillräcklig avseende år 2017.  

 

Individ- och familjenämnden prognostiserade i tertialrapporten per den  

30 augusti 2017 ett nollresultat och fick först i januari 2018 kännedom om 

att ett underskott uppstått. De stora avvikelserna hänfördes till bland annat 

följande:  

 merkostnad på cirka 13 mnkr för inhyrda konsulter,  

 avvikelse på cirka 11 mnkr för insatser i samband med våld i nära 

relationer samt  

 avvikelse på cirka 18 mnkr inom missbruksområdet  

 

Den negativa utvecklingen har fortsatt under 2018. Revisorerna har med 

anledning av detta samt efter genomförd riskanalys rörande 2018 beslutat 
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att genomföra en granskning av ekonomistyrningen inom individ- och 

familjenämnden. 

Syfte Granskningens syfte är att bedöma om individ- och familjenämnden har ett 

tillfredsställande system för ekonomistyrning, uppföljning och kontroll av 

den bedrivna verksamheten. 

Berörd nämnd Individ- och familjenämnden   

Kontaktrevisor Elisabeth Löf, Tanja Linderborg, Peter Westersund  

Tidsomfattning Inleds i september och avrapporteras på revisionsmötet i november 

 
 

Rapportnamn 2018:5 Granskning av individ- och familjenämndens 

styrning och uppföljning av insatser riktade till barn och 

unga 

Bakgrund Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för att se till att barn och unga får den 

hjälp och stöd som de behöver. Enligt socialtjänstlagen ska insatserna vara 

av god kvalitet och kvaliteten i verksamheten ska fortlöpande utvecklas 

och säkras. En viktig resurs inom socialtjänsten är vård i annat hem än det 

egna. Sådan vård sker i huvudsak enligt placeringsformerna familjehem, 

hem för vård och boende (HVB) och stödboende. Kommunen har ett 

lagstadgat ansvar för att det finns tillgång till dessa insatser. Det ska också 

finnas tillgång till öppna insatser för att möta barns, ungas och 

vårdnadshavares behov.  

 

Individ- och familjenämnden har under ett antal år haft svårigheter att 

rekrytera socialsekreterare till barn- och ungdomsverksamheten samt till 

mottagningen, vilket har lett till en ökad omfattning av inhyrd personal. 

Verksamhetsåret 2017 ökade volymen placerade barn och unga kraftigt 

jämfört med 2016. Vidare kunde behoven av öppenvård i egen regi inte 

tillgodoses vilket ökade kostnaderna för externt köpt öppenvård. Denna 

utveckling har fortsatt även under 2018.  

 

Syfte Granskningens syfte är att bedöma huruvida individ- och familjenämnden 

utövar en tillfredsställande och ändamålsenlig kvalitetsstyrning, med en 

tydlig uppföljning och kontroll av insatser riktade till barn och unga. 

 

Berörd nämnd Individ- och familjenämnden   

Kontaktrevisor Elisabeth Löf, Tanja Linderborg, Peter Westersund  

Tidsomfattning Inleds i september och avrapporteras på revisionsmötet i 

november/december  

 
 


